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e di]ia a VIII-a, din acest an, a Galei Poeziei Române Contemporane
a fost dedicat\ Centenarului Marii Uniri [i a avut o desf\[urare
special\. Astfel, ea a cuprins mai multe recitaluri de poezie

care au avut loc pe parcursul anului în ora[e române[ti importante pentru
realizarea Unirii: la Ia[i, Cluj-Napoca [i Bucure[ti, culminând cu lectura
de poezie de la Alba Iulia, din ziua de 24 noiembrie, în sala Muzeului
„Principia” din vechea cetate. Ruinele castrului roman, pe a c\rui
temelie s-a ridicat cetatea medieval\ a B\lgradului, au constituit un cadru
neconven]ional, cu acea atmosfer\ hieratic\ [i enigmatic\, tocmai potrivit\
pentru a rosti [i a asculta versuri.  

La eveniment a participat un public numeros [i foarte cald. De
asemenea, au fost prezen]i Ion Dumitrel, Pre[edintele Consiliului Jude]ean
[i Mircea Hava, Primarul municipiului Alba Iulia, ambii sus]in\tori constan]i
ai actului de cultur\. 

Moderatorul Galei, Nicolae Manolescu, a precizat felul cum s-a f\cut
selec]ia poe]ilor prezen]i la Gal\: 12 critici literari activi, din toat\ ]ara [i
din diferite genera]ii, care cunosc îndeaproape fenomenul poetic de la noi,
au fost invita]i  s\ aleag\ fiecare câte 20 de poe]i pe care îi consider\
reprezentativi pentru poezia român\ de ast\zi. Evident, criteriul de selec]ie
a fost dat de valoarea operei, iar nu de vârsta ori de sexul autorilor(!!!),
a[a cum [i-ar fi dorit anumi]i autori frustra]i [i furio[i pentru absen]a
lor de la Gal\. Cei 12 critici care au exprimat op]iunile au fost: Al. Cistelecan,
Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Gabriela Gheorghi[or, Gheorghe
Grigurcu, Ioan Holban, Nicolae Manolescu, Mircea Mih\ie[, Irina
Petra[, Vasile Spiridon, Alex {tef\nescu [i R\zvan Voncu. Au fost nominaliza]i
74 de poe]i care au primit de la 12 voturi la 1 vot. (De [tiut c\ 40 de poe]i
au primit un singur vot.) Primii 23 de poe]i clasa]i au fost invita]i s\ citeasc\
la Gal\. Dintre ei, poe]ii Ana Blandiana, Emil Brumaru, Mircea C\rt\rescu,
Dinu Fl\mând, Angela Marinescu, Ion Mircea [i Marta Petreu nu au putut
sau nu au vrut s\ participe la eveniment. Astfel, cei 15 poe]i pe care Nicolae
Manolescu i-a invitat pe scen\ au fost: Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nichita
Danilov, Gellu Dorian, Marian Dr\ghici, Ioan Moldovan, Ion Mure[an,
Aurel Pantea, Ioan Es. Pop, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu,
Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu [i Eugen Suciu. La sfâr[it, Nicolae
Manolescu a citit un poem de Ion Horea. Recitalurile poetice s-au completat
unele pe altele, tocmai diferen]ele de stil [i de tematic\ sporind farmecul
întregului. 

Admirabile au fost momentele muzicale, de la începutul, de la mijlocul
[i de la sfâr[itul Galei, în interpretarea sopranei Raluca Lucia Cîmpean,
a lui Liviu Cernat la vioar\ [i a lui Ovidiu Pîrjol la pian. 

Organizat de Uniunea Scriitorilor din România, evenimentul s-a
bucurat de sprijinul financiar al Ministerului Culturii [i Identit\]ii Na]ionale,
al Prim\riei [i al Consiliului Jude]ean Alba prin Biblioteca Jude]ean\ „Lucian
Blaga” Alba. Partenerii Galei au fost Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia [i Inspectoratul {colar Jude]ean Alba. Mul]umim organizatorilor
[i sponsorilor pentru reu[ita Galei. (Rep.)

p arc\ niciodat\ ca în acest an ur\rile
de Pa[ti nu au fost mai numeroase
[i, implicit, mai sufocante. Nu te-ai

dus în vreun loc, nu ai intrat în vreun magazin ca
s\ nu fii întâmpinat cu formula „Hristos a înviat”.
Poporului român i se face o educa]ie religioas\
de nota zece. Înainte, pe vremea R\posatului,
aceast\ formul\ avea o cu totul alt\ greutate. Avea
acea for]\ subversiv\ prin care dinamita carcasa
totalitar\. Hristos învia numai în m\sura în care
în adâncul sufletelor uram mizeria comunismului
[i voiam s\ fim liberi. Era dovada unei solidarit\]i
autentice care ne unea. Dac\ la Înviere mai vedeai
[i vreo ma[in\ a Mili]iei care f\cea anumite manevre
ca s\ tulbure s\rb\toarea, cu atât mai mult
eram uni]i [i r\cneam cât puteam, „Hristos a
înviat”. {i în primele secole de persecu]ie formula
îndeplinea acela[i rost. Odat\ cu intrarea cre[tinismului
în legalitate, for]a aceasta s-a diminuat drastic.
Iar oamenii intransigen]i cu ei în[i[i n-o mai
tolereaz\. Înseamn\ c\ au ajuns p\c\to[i? Nu,
înseamn\ c\ sunt firi rebele, nonconformiste,
f\pturi libere care nu vor s\ fie înregimentate din
orice parte ar veni aceasta. Eu, bun\oar\, simt
urarea respectiv\ ca pe o corvoad\ care m\ apas\
îngrozitor. Nu [tiu cum s-o ocolesc, cum s\ m\
eschivez, de multe ori spun „mul]umesc” în loc
de „adev\rat a înviat”. Dac\ mai întâlnesc [i o
cuno[tin]\ care are de-a face cu clerul, dac\ nu
e chiar membru al clerului, atunci jena mea cre[te
exponen]ial. {tiu, pe de alt\ parte, c\ dreptatea
nu este de partea mea, iar o asemenea atitudine
pân\ la urm\ cade în negativism, ceea ce [i vrea
Adversarul. Dar prefer s\ fiu cu cel care neag\,
decât cu adun\tura searb\d\ de robo]i care zic
„da, adev\rat...”.

În felul acesta, tensionat [i cu nemul]umirea
adânc s\dit\ în inim\, am realizat o tipologie a
felului în care ne raport\m la universul de dincolo.
Întâi îi pun pe bigo]i, pe habotnici, pe aceia vârâ]i
pân\ la gât în bor[ul ortodoxiei, [i care dac\ te
prind c\ gu[ti dintr-un dumicat de dulce în
s\pt\mâna mare sunt gata s\ nu-]i mai zic\
nici „bun\ ziua”. Ei au, categoric, o putere remarcabil\
a credin]ei [i poate chiar din rândul lor, în vremurile
de crâncen\ persecu]ie, s-au ales martirii. Dar,
de ce s\ nu recunosc, m\ incomodeaz\ [i m\

fac s\ spun c\ a[a ceva nu mai merge acum. {i
dac\ nu mai merge, atunci nici nu e tocmai legitim.
Urmeaz\ aceia pe care nu întârziem s\-i numim
„cre[tini de duminic\”. Împotriva acestora s-au
revoltat filosofii adev\ra]i, misticii arz\tori,
persoanele care iubesc prea mult biserica pentru
a-i suferi pe ace[ti conformi[ti comici. „Cre[tinii
de duminic\” respect\ rânduiala, se duc la liturghie
îmbr\ca]i frumos, tun[i, freza]i, dar habar n-au
ce face popa în fa]a lor. Nici nu-i intereseaz\ îns\.
Stau ca surdo-mu]ii în naos [i nu se mi[c\. La
urm\, bolborosesc un „s\ tr\i]i, p\rinte” [i cu asta
basta. Dac\ se mai duc la miruit, holbeaz\ ochii

ca pro[tii la mâna preotului care-i „isc\le[te” pe
frunte. Totu[i, oricât de sarcastic a[ fi, aceast\
categorie trebuie respectat\. Ei formeaz\, cum
s\ zic, „clasa de mijloc” a credincio[ilor, „burghezia”
duhovniceasc\ prin care cre[te „nivelul de trai”
întru Hristos, nivelul de echilibru între cei foarte
sus [i cei foarte jos.

Am ajuns la pozi]ia a treia ocupat\ de cei
mizerabili, tembelii sau imbecilii. E, din nefericire,
]ara [i lumea plin\ de ei. Indivizii de aceast\ teap\
au fost forma]i la [coala comunismului [i la alte
[coli ale idiotiz\rii [i [i-au luat, cum ar veni spus,
toate gradele. Abordeaz\ o anumit\ zeflemea fa]\
de cei din a doua categorie, de[i, nu-i vorb\, le
place s\ bea un pahar de vin împreun\ sau s\ se
înfrupte dintr-o pulp\ de miel. Pe cei îns\ din
prima categorie chiar îi dispre]uiesc. Pretind c\
lumea cealalt\ nu exist\, dar, pe de alt\ parte, nu-
[i consum\ energia lor foarte pre]ioas\ pentru a
afirma lucrul acesta într-un mod r\spicat [i
argumentat. De aceea, dac\ asist\  la dispute
religioase, fac aceasta cu indiferen]\ sau chiar cu

sil\. Când butonând ajung la postul „Trinitas”,
dau repede mai departe. Presupunând c\ ar
r\mâne acolo câteva minute, casc\ de plictiseal\.
Uneori î[i mai dau [i aere, incredibil, de filosofi.
Dac\, bun\oar\, un biet credincios o mierle[te
tân\r, nu întârzie s\ concluzioneze: La ce i-a folosit
oare treaba cu biserica? Uite, eu am trecut de 70
de ani [i nu am nici pe dracu. Pe dracul îl au,
completez, dar nu e acesta diavolul propriu-zis.
Acesta îi are îns\ în vedere pe cei din ultima
categorie. Cine sunt ace[tia? Marii nihili[ti,
campionii nega]iei, bolnavi de metafizica neantului.
Ei nu cred, dar necredin]a lor arde într-adev\r ca
fl\c\rile din iad. În mintea lor este o ar[i]\
insuportabil\. Dogoresc din punct de vedere
intelectual [i de aceea pot produce [i c\r]i geniale,
Dar a quoi bon? La ce bun dac\-]i pierzi sufletul
? Evident, ei nu-[i pun aceast\ întrebare. Dar dac\
[i-ar pune, atunci au loc celebre convertiri.
Oare Saul nu a ajuns Pavel tocmai datorit\ unui
asemenea „renversement”?

Trec în revist\ aceste patru categorii [i, ca
prostul, m\ întreb unde ar fi mai avantajos s\ m\
situez. Sau n-oi fi deja situat [i nu sunt con[tient
de pozi]ia pe care o ocup? {i totu[i, sper c\ înc\
nu fac parte din nici o categorie.  De Pa[ti, z\p\cit
de incontinen]a ur\rilor, leg\nându-m\ de pe un
picior pe altul [i luând de pe pere]i tot varul, tr\iesc,
vai, starea de ebrietate a unicit\]ii. Nu sunt „cre[tin
de duminic\”, nu sunt bigot, nu sunt ateu, nu sunt
tembel, Doamne, ce sunt?

La picioarele aceluia care vrea s\ cread\,
iertat\ fiind necredin]a, se a[terne c\rarea sub]ire,
ca un fir de p\r, care separ\ cele dou\ lumi. De
o parte este lumina care mistuie [i absoarbe, de
cealalt\ noaptea care efectueaz\ procesul nemilos
al individualiz\rii. C\rarea pe care merg e
poate raza din asfin]it care ajunge s\ m\ despart\
pe mine de mine însumi. Într-o parte cade tot
ce e perisabil, dincolo e jertfa fiin]ei nemuritoare.
De o parte, maimu]a care-mi seam\n\ leit, de
cealalt\ îngerul care m\ înghite ca pe un fulg.
Sunt când nu mai sunt, aceasta-i în]elepciunea.
Hristos a înviat doar dac\ prin Înviere desfac
parâmele care leag\ de chei corabia beat\...

 Dan Stanca

corabia 
beat\

Eveniment

Gala 
Poeziei Române
Contemporane 

La Centenar

actualitatea
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29.11.1852 –– a murit Nicolae B\lcescu (n. 1819)
29.11.1880 –– s-a n\scut N. D. Cocea (1949) 
29.11.1935 –– s-a n\scut  Marcel P\ru[
29.11.1940 –– s-a n\scut Nicolae Stoie (m. 2017)
29.11.1949 –– s-a n\scut Gheorghe Hibovschi
29.11.1958 –– ss-aa nn\scut CCarmen FFiran
29.11.1958 –– ss-aa nn\scut CCornelia BBucur
29.11.1962 –– s-a n\scut Rodica Draghincescu
29.11.1966 –– a murit Simion Stolnicu (n. 1905)
29.11.1978 –– s-a n\scut Daniel D\ian
29.11.1994 –– a murit Titus Popovici (n. 1930)
29.11.1996 –– a murit Teohar Mihada[ (n. 1918)

30.11.1860 –– s-a n\scut Vasile G. Mor]un 
(m. 1919)

30.11.1874 –– s-a n\scut Paul Zarifopol (m. 1934)
30.11.1902 –– s-a n\scut Romulus Fabian 

(m. 1975)
30.11.1918 –– ss-aa nn\scut DDan AA. LL\z\rescu 

(m. 22002)
30.11.1930 –– s-a n\scut Andrei Banta[ (m. 1997)
30.11.1932 –– s-a n\scut Zsolt Galvalfi
30.11.1934 –– a murit Cincinat Pavelescu 

(n. 1872)
30.11.1936 –– s-a n\scut  Gri[a Gherghei 

(m. 2014)
30.11.1943 –– ss-aa nn\scut PPaul EEugen BBanciu
30.11.1979 –– s-a n\scut Andrei Terian
30.11.2011 –– a murit Radu Lupan (n. 19)
30.11.2013 –– aa mmurit PPan IIzverna ((n. 11937)

1.12.1691 –– a murit Miron Costin (n. 1633)
1.12.1875 –– s-a n\scut Al. Iacobescu (m. 1945)
1.12.1892 –– s-a n\scut Cezar Petrescu (m. 1961)
1.12.1911 –– s-a n\scut Ieronim {erbu (m. 1972)
1.12.1930 –– s-a n\scut Andrei Scrima (m. 2000)
1.12.1934 –– s-a n\scut {tefan Radof (m. 2012)
1.12.1934 –– s-a n\scut Platon Pard\u (m. 2002)
1.12.1934 –– s-a n\scut Floren]a Albu (m. 2000)
1.12.1941 –– s-a n\scut Molnos Lajos 
1.12.1942 –– s-a n\scut Ion {eitan
1.12.1945 –– s-a n\scut Ion Proca
1.12.1947 –– s-a n\scut Veronica St\nei 

Macoveanu
1.12.1948 –– ss-aa nn\scut AAurel CCodoban
1.12.1955 –– s-a n\scut Marin Ifrim
1.12.1962 –– s-a n\scut Florin Cântec
1.12.1989 –– a murit Ion Roman (n. 1917)
1.12.2011 –– a murit Leon Volovici (n. 1938)

2.12.1890 –– s-a n\scut Molter Károly (m. 1981)
2.12.1912 –– s-a n\scut Gheorghe Chivu 

(m. 1986)
2.12.1934 –– s-a n\scut Ion Antoniu
2.12.1935 –– s-a n\scut Nicolae Labi[ (m. 1956)
2.12.1940 –– s-a n\scut George Iarin
2.12.1948 –– ss-aa nn\scut DDan BBogdan
2.12.1951 –– s-a n\scut Al. Cistelecan
2.12.1952 –– s-a n\scut Remus Valeriu Giorgioni
2.12.1972 –– s-a n\scut Ilinca Ilian 
2.12.1975 –– s-a n\scut Florina Zaharia
2.12.1982 –– s-a n\scut Simona Vasilache
2.12.1993 –– aa mmurit IIon MMonoran ((n. 11953)
2.12.2011 –– a murit Arthur Porumboiu (n. 1935)
2.12.2013 –– aa mmurit CCristina HH\ulic\ ((n. 11941)
2.12.2017 –– a murit Zeno Ghi]ulescu (n. 1929)

3.12.1948 –– ss-aa nn\scut MMara NNicoar\ 
3.12.1950 –– s-a n\scut Ion Anton
3.12.1961 –– s-a n\scut Lumini]a Dasc\lu
3.12.1971 - s-a n\scut Cristian Muntean
3.12.1991 - a murit Petre }u]ea (n. 1902)
4.12.1883 - ss-aa nn\scut LLászló TTompa ((m. 11964)
4.12.1883 - ss-aa nn\scut NN. CCartojan ((m. 11944)
4.12.1895 - s-a n\scut Octav Dessila (m. 1976)
4.12.1953 - ss-aa nn\scut DDoina PPopa
4.12.1983 –– aa mmurit AAl. OOprea ((n. 11931)
4.12.1987 –– a murit Constantin Noica (n. 1909)
4.12.2009 –– a murit Marin Mincu (n. 1944)

5.12.1859 –– s-a n\scut Nicolae Petra[cu 
(m. 1944)

5.12.1882 –– s-a n\scut Natalia Negru (m. 1962)
5.12.1907 –– s-a n\scut Lotte Berg (m. 1981)
5.12.1938 –– ss-aa nn\scut PPaul DDrumaru
5.12.1940 –– s-a n\scut Livia Cotorcea 
5.12.1945 –– s-a n\scut Magdalena Br\tescu 
5.12.1948 –– ss-aa nn\scut IIoan NNistor
5.12.1950 –– s-a n\scut Sanda Berce
5.12.1950 –– s-a n\scut Doina Filofteia Lincu 
5.12.1962 –– s-a n\scut Diana Cozma
5.12.1965 –– s-a n\scut Vasile Baghiu 
5.12.1965 –– s-a n\scut Mihail Batog-Bujeni]\ 
5.12.1966 –– a murit N. N. Condeescu (n. 1904)
5.12.1973 –– ss-aa nn\scut CCiprian VV\lcan
5.12.1974 –– a murit Zaharia Stancu (n. 1902)
5.12.1975 –– a murit Dinu Pillat (n. 1921)
5.12.1982 –– s-a n\scut Cosmin Per]a
5.12.1985 –– a murit Mihail Celarianu (n. 1893)
5.12.1987 –– a murit Leonid Dimov (n. 1926)
5.12.2009 –– a murit Elena Zarescu (n. 1933)

6.12.1897 –– s-a n\scut Oscar Walter Cisek 
(m. 1966)

6.12.1903 –– ss-aa nn\scut NN. II. HHerescu ((m. 11961)
6.12.1931 –– s-a n\scut Aurora Cornu
6.12.1934 –– s-a n\scut Ioan Roman
6.12.1937 –– s-a n\scut Mihai Dr\gan (m. 1993)
6.12.1940 –– s-a n\scut Nicolae Baltag 

(m. 1975)
6.12.1950 –– s-a n\scut Gheorghe P\un
6.12.1952 –– s-a n\scut Viorel Rujea
6.12.1952 –– a murit Dumitru Popovici 

(n. 1902)
6.12.1959 –– s-a n\scut Floarea Silvian  

 calendar

d ementul, clovnul, piticul, mimul,
histrionul, nebunul, m\sc\riciul, m\slui-
torul, hulitul, cârciogarul, co]carul,

insul îmbr\cat în costum b\rb\tesc de dam\ – acestea
sunt ipostazele bufonului, figura liric\ în jurul c\reia
se cristalizeaz\ structura poeziei lui Cristian Simionescu.
Bufonul nu e o alternativ\, nu e „urâtul“, ci elementul
care pune ordine în haos [i de la care poate începe
Crea]ia: dementul care surâde din cenu[\, din primul
poem antologat de autor în volumul din 2009, }inutul
bufonilor, r\mâne o imagine foarte percutant\, fie
[i numai pentru c\ deschide cartea, a constela]iei
simbolice pe care o aduce, în poezia de azi, scrisul
lui Cristian Simionescu din Tabu (1970), Vicleniile
oceanului (1980), Maratonul (1985), Insula (1988),
Poezii (1997) [i }inutul bufonilor (2009). Mimul e
fastuos, clovnii cad din orbitele tat\lui tutelar,
histrionul ridic\ piatra filosofal\, nebunul g\se[te
centrul apei, m\sluitorul, m\sc\riciul [i hulitul
locuiesc un timp de dincolo de vreme, bufonul,
asemeni lui Lot, ne înva]\ s\ nu privim înd\r\t,
cârciogarul [i  co]carul însceneaz\ pentru a
înveseli „frunza uman\“: to]i ace[tia, re-prezent\ri
ale bufonului, nu sunt, în poezia lui Cristian Simionescu,
în sinonimie. Fiecare are personalitatea, via]a [i
povestea sa, sunt locuitori, fiecare la casa lui, în
]inutul (adic\, în ]ara) bufonilor; mor]i care nu simt
loviturile, oameni atât de s\raci
încât nimic nu li se poate fura
[i atât de boga]i încât nimic nu
li se poate vinde, fiin]e care nu
s-au n\scut pentru c\ mamele
lor nu s-au n\scut, ap\rându-

[i, îns\, miezul, esen]a. To]i
sunt himere pe care poetul

le îmbrac\ în „]oale
omene[ti“ [i totul nu e
decât o schimbare la fa]\,
în noi [i deasupra noastr\,
în lume [i în ]inutul

bufonilor: „S\ vezi în oglind\
altceva decât chipul t\u,/

ce vanitate – dep\[e[ti un joc
monoton, te po]i lingu[i/ pe
tine însu]i. Revan[a umilin]elor
zilnice (clocotitoare),/ a prozelor,
lovindu-]i carcasa fragil\./ S\
te vezi în oglind\,/ ce umilin]\
– pojghi]a fe]ei tale e furat\/ de
un bufon ce râde pe sub oglind\/
de fragilitatea [i multiplicarea
ta. Lovindu-l/ pe geam\nul t\u,
ca s\-l doar\ cu adev\rat trebuie
s\ te love[ti/ pe tine./ Noaptea,
când dormi, bufonul te  învele[te/
[i-]i umple carafele cu vin. {i
pleac\./ Vine apoi m\sc\riciul
[i-]i mânje[te ]oalele, te prinde/
de nas, tu horc\i [i el chi]c\ie
în b\taie de joc./ Capul t\u
descoronat se foie[te prin p\turi./
Treze[te-te, nu mai dormi – e[ti
o juc\rie în somn./ Treaz, e[ti
parte lup marin [i m\sc\rici
alt\ parte. M\car/ nu e[ti serv
al jocului [i al b\t\ii de joc. {i
pari/ a-]i conduce destinul dup\
vrere“. (E[ti o juc\rie în somn).

Lumea evului baroc în
care viseaz\ Cristian Simionescu, pe uli]a Beckett,
vecin cu Swift [i cu Ubu-Roi, este una guvernat\
de ceea ce oamenii acelui ev au numit coincidentia
oppositorum; moartea [i via]a, nevroza [i calmul,
binele [i r\ul, sfâr[itul [i na[terea sunt într-o genez\
reciproc\, reunind contrariile, ivindu-le unele din
altele: mama murind na[te pe fiul viu, (pe)trecându-
se din moarte în via]\ – aceasta este una dintre
imaginile emblematice ale unei lumi care tr\ie[te
pentru c\, iat\, altfel, turbarea se instaleaz\ doar
când acea lume st\ în lucruri fixe, când nu-[i asum\
decât una din componentele rela]iei de genez\
reciproc\: „Dar începutul mor]ii ca [i sfâr[itul
este/ sau trepte [i-acolo putrezesc pe rând?/ Al c\rui
început? Lumea-[i petrece turbarea/ doar de luciri

fixe,/ viseaz\ un organ, organele n\scând –/ sfâr[itul
cui? Vorbirea calm\ nervii îi ascunde/ cum binele e-
al r\ului mormânt,/ dar nu-i sfâr[it care s-ascund\
toate/ precum o mam\ murind na[te fiul viu“ (Dar
începutul mor]ii ca [i sfâr[itul…): bucuria [i suferin]a
sunt logodite, dou\ lumi sunt în lume, ziua de mâine
pe cea de azi o „tânje[te“, nu [i da sunt egale, moartea
e culcu[ul învierii, via]a [i moartea se-mpreun\,
copilul [i b\trânul pater sunt aceea[i fiin]\, susul
josului e josul susului: coincidentia oppositorum,
starea lumii sale, nu e doar un poem, ne avertizeaz\
autorul: „În orice zbur\toare e [i pu]in pachiderm./
Nu e moarte întreag\, e jum\tate de moarte/ cum
în fiecare da e pu]in nu./ {i dac\ sapi pu]in minciuna,/
e [i ceva adev\r acolo. Gemenii/ doar la chip se
aseam\n\. În fragilul puber/ este [i ceva de b\rbat.
Precum în fiin]a b\trân\/ o parte de copil rezist\, ca
o pedeaps\./ În ap\ e ceva aer precum în tân\ra
copil\/ s\l\[luie[te o b\trân\ cic\litoare./ {i în domnul
simandicos e [i ceva b\d\r\nie/ precum în secund\
e [i ceva veac./ În neru[inare e [i pu]in\ ru[ine precum/
în casap e [i ceva inim\. Cum în joc/ e [i pu]in\ b\taie-
de-joc./ În zgârcit exist\ [i ceva generozitate,/ cum
în nerod o scânteie de inteligen]\./ {i poemul poate
continua la infinit,/ dar \sta nu-i doar un poem…“.
(Gemenii).

Mimul, bufonul, m\sc\riciul, cârciogarul [i
ceilal]i gemeni din lumea lui
Cristian Simionescu primesc
[i ni[te nume, au personalitate
[i, mai ales au idei [i chiar ni[te
coduri pe care le dezbat la
un symposion din vechea Grecie
sau la un banchet din noua
Rom\ (utopiile secrete – dar
cât de secrete? – ale poetului):
]icnitul Blasfem, Striax, Bufonul
ascuns sub „]oale [i mantii
teribile“, giganta cu trup
pachidermic, c\lit\ în batjocur\,
Candidul, enoria[ în inim\,
eretic în trup, Arhitectul pe
care se sprijin\ „mantaua
nop]ii“ sunt ve[mintele care
merg singure, costumul [i
carnea dinl\untru, deopotriv\;
carnea bufonic\ a lui Cristian
Simionescu este osul uscat [i
]esutul viu – un alt fel de a vorbi
despre trupul [i spiritul vechilor
greci [i romani. Singurul care
nu pare a se supune acestor
reguli din }inutul bufonilor
este diavolul care apare în
„urbea dantesc\“ în pielea
goal\ [i cu papion; în fond, la
maratonul prin ]inutul swiftian
particip\ to]i, diavolul nu e
decât un alt  „capitol“ al
bufonologiei, [tiin]a care ne
înva]\ despre Comedia lumii
dante[ti unde fluxul mor]ii [i
al vie]ii se-mpreun\, un cal
îl cite[te pe Swift, furnicile
râd, frunzele gr\iesc [i unde
sunt voci ai c\ror purt\tori nu
se v\d; iat\ ce spun ele: „«Din
pagube se isc\, nu o dat\, câ[tig.
Asta-i? – rosti/ în spatele meu

o gur\ demn\ de a da pilde. {i m-am întors/ spre
a-i mul]umi acelei guri. Rostitorul nu era la locul/
cuvenit rostirii. Buza apei [opte[te sau la minte
nu-s întreg/ precum credeam. Suntem f\pturile
]inutului [i de candoarea/ ta noi râdem. O parte a
ochiului t\u înc\ nu vede nimic./ Frate, e[ti doar un
musafir, în g\vanele tale-i prea pu]in/ ochi, în g\vanele
tale ne vom pui, ceremoniosule!»“ (În fiecare zi un
tren de noapte…).

}inutul bufonilor al lui Cristian Simionescu
se al\tur\ v\ii Baad a lui Cezar Iv\nescu [i Bisericii
domne[ti a lui Lucian Vasiliu, dar [i mai vechilor
pr\v\lii ale lui Tache, Ianke [i Cadâr, într-un Bârlad
fastuos: în mirabila lume a literaturii.

 Ioan Holban

actu
alit

atea
la desp\r]irea de Cristian Simionescu 

bufonul din urbea dantesc\

]inutul bufonilor al lui
Cristian Simionescu se
al\tur\ v\ii Baad a lui
Cezar Iv\nescu [i Bisericii
domne[ti a lui Lucian

Vasiliu, dar [i mai vechilor pr\v\lii
ale lui Tache, Ianke [i Cadâr, într-un
Bârlad fastuos: în mirabila lume a li-
teraturii.



5c a [i în cazul marxismului, alt\ boal\ ru[inoas\
a min]ii umane, impactul dispropor]ionat
al corectitudinii politice asupra societ\]ii are

explica]ii simple. În primul rând, ea în[al\ pornind
chiar de la titulatur\. Denumirea sugereaz\ c-ar fi vorba
de o valoare împ\rt\[it\ de orice om normal [i de un
domeniu care ne prive[te pe to]i. Într-adev\r, cine nu
subscrie la ideea de corectitudine comportamental\, etic\
[i social\? Doar declasa]ii moral, fanaticii religiilor
fundamentaliste, devian]ii psihic [i alte categorii deplorabile
saboteaz\ viziunea despre bun\tatea, cur\]enia [i echitatea
universal\. Se [tie c\ umanitatea e gata s\ îmbr\]i[eze
orice produs apt s\ func]ioneze ca solu]ie universal\.
A[a se explic\ [i succesul diverselor fantasme salva]ioniste,
percepute ca rezolvare a propriilor dileme.

E util s\ ne întreb\m de unde provin adep]ii
corectitudinii politice. Evident, din rândul intelectualit\]ii.
De obicei, ei se recruteaz\ din categoria submediocrilor,
dintre „p\lma[ii” unui domeniu sau dintre veleitarii „cu
ambâ]”. Împrejur\rile, botezate dup\ cum le vine la gur\,
„elitism”, „fascism”, „capitalism”, nu le-au îng\duit, pretind
ei, s\ se ridice la în\l]imea excelentei p\reri pe care o au
despre sine. Cum
standardele [i criteriile
acceptate de largi majorit\]i
de oameni nu corespund
mulajului propriei
impoten]e [i meschin\rii,
le redimensioneaz\ drastic
„în jos”. În felul acesta,
ele pot fi trecute, ca de
o turm\ dezorientat\, de
to]i membrii confreriei
constituite ad-hoc.
Domina]ia rebuturilor
profesionale [i a
particularit\]ilor identitare
se impune astfel f\r\ nicio
piedic\. 

În opinia lui Wesley
Yang, corifeii corectitudinii
politice [i-au apropriat
strategii întrebuin]ate
pe scar\ larg\ în psihologia
social\. Nu e o surpriz\
c\ [ansele de succes ale
unei manipul\ri sunt
direct propor]ionale cu
grosol\nia, cu primitivismul ei. Lucrul e înv\]at între
primele lec]ii referitoare la „tehnicile loviturii de stat”.
Individul uman „pune botul” (cum se spune) mai greu la
subtilit\]i, dar cade u[or în capcana minciunii sfruntate
[i a abera]iei colosale. Când un grup mic î[i propune s\
domine o mas\ mare de oameni, eventual o întreag\
societate, are de partea sa dou\ avantaje psihologice. Primul
const\ în capacitatea [i abilitatea „minorit\]ilor intolerante”
(Yang) de a se concentra asupra unei singure chestiuni.
Focalizarea exclusiv\, maniacal\, e cheia prin care societ\]ile
pot fi îngenuncheate. Prin îns\[i natura lor, acestea din
urm\ sunt neomogene [i, prin urmare, u[or permeabile.
Ele se constituie dintr-o sum\ de indivizi care nu-[i bazeaz\
succesele pe apartenen]a la forma]iunile n\scute prin
exacerbarea însu[irilor specifice, ci prin sublinierea celor
comune.

Or, „corectul politic” vine cu o agend\ proprie,
exclusivist\ [i violent\. El întrupeaz\ formula postmodernist\
a „parvenitului” din societ\]ile tradi]ionale: neru[inat,
lipsit de scrupule, resentimentar [i lacom. Omul obi[nuit
tr\ie[te într-o realitate difuz\, printre forme (sociale [i
mentale) în ve[nic\ transformare. Bruta corect-politic\
e „încremenit\” în setul de credin]e [i interese imediate
pe care [i le satisface p\[ind, adeseori la propriu, peste
cadavre. Agresiunea inchizitorial\, înfier\rile neru[inate,
dispre]ul fa]\ de adev\r [i absen]a probelor pe care-[i
bazeaz\ acuza]iile constituie repertoriul preferat al
descenden]ilor postmoderni ai vechilor inchizitori. În
locul instrumentelor de tortur\ medievale (gen „taurul
sicilian”, „para durerii”, „leag\nul lui Iuda”, „m\garul
spaniol”, „sicriul atârnat” [i alte delicate]uri asortate) ei
au la dispozi]ie arsenalul post-tehnologic al comunic\rii
în mas\ [i al stigmatiz\rii asasine.

Al doilea element prin care [i-au consfin]it domina]ia
ideologic\ e numit de sociologi „falsa impunere a normelor
nepopulare”. E vorba de un procedeu ceva mai sofisticat
decât cel men]ionat anterior. El speculeaz\ tendin]a
oamenilor de a-[i însu[i „pe nemestecate” idei [i obiceiuri
impuse dinafar\, oricât ar fi ele de aberante [i neconforme
cu propriile convingeri. Printr-o metamorfoz\ psihologic\
uluitoare, indivizii atin[i de virusul „corectitudinii politice”
folosesc dogmele resentimentare pentru a-i elimina din
„câmpul tactic” pe cei ce au, în viziunea lor, un comportament
ne-conform celui pe care au ajuns s\-l predice zgomotos,
de[i e evident c\ ei în[i[i nu-l respect\. Aceasta e stratagema
tipic\ a propagandi[tilor de partid din regimurile dictatoriale,
intrat\ pe mâna noilor agen]i patogeni ai intoleran]ei [i
l\comiei.

A[a se explic\ faptul c\ n-a fost nevoie de impunerea
dogmei PC („political correctness”) prin legi ori ordonan]e
guvernamentale. Ea ac]ioneaz\ insidios, asemeni unui fir

electric ce trece simultan prin to]i indivizii unei comunit\]i.
E adev\rat, noua ideologie a g\sit adep]i în grupuri [i
institu]ii (de genul ONG-urilor care, pur demagogic, vorbesc
despre „drepturile omului”) sau chiar departamente ata[ate
direct corpului guvernamental. Politizate la modul isteric,
aservite partidelor aflate la putere, ele reprezint\ o sfidare
direct\ la libertatea cuvântului, la normele democra]iei [i
la dreptul natural la opozi]ie – sau, cum le pl\cea s\ spun\
oamenilor din alte vremuri, „dreptul la ofens\”. Ast\zi,
tr\im sub zodia ofusca]ilor, a nevroticilor care [i-au
transformat ultra-sensibilit\]ile în norme impuse cu
agresivitate întregii societ\]i.

Ceea ce-i caracterizeaz\ pe corec]ii-politic este, în
fond, o imens\ neru[inare. N-au niciun dubiu c\ propriile
aprehensiuni trebuie impuse întregii lumi (occidentale,
desigur!) [i c\ umanitatea (nu chiar toat\, doar aceea
n\scut\ din credin]a cre[tin\) e obligat\ s\ m\r[\luiasc\
exclusiv pe ritmul împiedicat al sensibilit\]ii lor ve[nic
ultragiate. Din acest motiv, noua ideologie nu transcende
doar politicul în formele sale organizate partinic, ci
calc\ în picioare îns\[i ideea de democra]ie. Prin militantismul
exacerbat, prin metodele represive care-o înso]esc, prin

s\lb\ticia consecin]elor,
corectitudinea politic\
reprezint\ un atac direct,
imparabil, la adresa
procedurilor democratice.
Primul lucru pe care-l
suprim\ este dreptul la
ap\rare. Acuza]ia
echivaleaz\ cu o
condamnare, iar încer-
c\rile de a-]i dovedi
nevinov\]ia reprezint\
circumstan]e agravante.
Ne afl\m, prin urmare,
nu într-o competi]ie
unde sunt înc\lcate
regulile, ci în impunerea
cu ferocitate a unor reguli
care sunt ele însele
frauduloase.

Unii politologi
vorbesc, în linia celor
de mai sus, de abilitatea
PC-ului de a specula
împrejur\rile politice
pentru a cuceri noi

teritorii ale spa]iului public. Exemplul la îndemân\
este cel al administra]iei Trump. Retorica bombastic\
a actualului locatar de la Casa Alb\ a oferit muni]ie
proasp\t\, contribuind la radicalizarea [i isterizarea
nulit\]ilor cu preten]ii.  Un pre[edinte ce exceleaz\ la
capitolul „expresivit\]ii involuntare” [i al provoc\rilor
inutile e o man\ cereasc\ pentru ahtia]ii dup\ avantaje
nemeritate. Ei î[i proiecteaz\ pe ecrane imense imaginile
de salvatori ai omenirii, în timp ce rezultatul votului
democratic devine din ce în ce mai irelevant [i chiar
contraproductiv.

e xist\ îns\ o sl\biciune fundamental\ a
corectitudinii politice. {i anume, ruptura ei
total\ de realitate. Autodesemnat\ drept

for]\ normativ\ absolut\, drept „institu]ie providen]ial\”,
ea nu are nici girul votului [i nici for]a dat\ de simpatia
popular\. E doar o abuziv\ „b\t\lie în sânul elitelor – o
form\ de lupt\ politic\ ne-electoral\ pentru hegemonia
în institu]iile oficiale”. Printr-un act de pur\ magie, „ideologii
f\r\ partid” au reu[it s\ dea impresia c\ vorbesc în numele
unei majorit\]i calificate. Cercetarea de la care a pornit
seria articolelor publicate aici arat\ exact contrariul: o
vast\ majoritate a cet\]enilor resping cu fermitate aceast\
varietate abuziv\ a extremei stângi intelectuale. Proeminen]a
social\ a corectitudinii politice a fost posibil\ pe fondul
„la[it\]ii colective” a unor societ\]i în care exerci]iul
îndelungat [i benefic al toleran]ei a ajuns s\ se malignizeze
într-o formul\ de maxim\ agresivitate.

Pericolul e, cum spune titlul unui film, „real, direct
[i mortal”. Concluzia lui Wesley Yang trebuie citit\ cu
mult\ luare-aminte: „Corectitudinea politic\ nu se mul]ume[te
doar s\ ne amenin]e cu o criz\ [i cu pr\bu[irea democra]iei
prin faptul c\ hr\ne[te un ciclu de reac]ie politic\.  Ea e
rea nu doar pentru ceea ce sugereaz\ a fi prin opozi]ie
cu sine. E rea prin ceea ce face, adic\ prin amenin]area
valorilor fundamentale ale celor pentru c\utarea adev\rului
constituie elementul vital al voca]iei lor. În locul unor astfel
de activit\]i, ea d\ statut oficial unei cohorte de birocra]i
mediocri [i oportuni[ti care confer\ patologiei lor personale
[i obsesiei puterii aura virtu]ii politice [i sociale. Personajele
cele mai primejduite de corectitudinea politic\ sunt actorul,
artistul, savantul [i filozoful – to]i cei de la care înv\]\m
s\ ne comport\m corect. Dar ei sunt [i figurile care au
permis în mod tacit mediocrit\]ilor oportuniste din sânul
lor s\ stabileasc\ un fals consens, pe care nu l-ar sprijini
niciun gânditor, scriitor sau interpret integru. Atâta vreme
cât vom îng\dui s\ fim condu[i de o minoritate care încearc\
s\ ob]in\ puterea într-un mod nedemocratic, admitem s\
fim subjuga]i.”

À bon entendeur, salut! 
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 contrafort de mircea mih\ie[

6.12.1965 –– s-a n\scut Cornel Mihai 
Ungureanu

6.12.1971 –– a murit I. M. Ra[cu (n. 1890)
6.12.1972 –– a murit Vasile Posteuca (n. 1912)
6.12.1973 –– ss-aa nn\scut MMihai GGo]iu
6.12.1973 –– ss-aa nn\scut NNicoleta PPopa
6.12.1991 –– a murit Vladimir Colin (n. 1921)
6.12.2007 –– a murit Marius Tupan (n. 1945)

7.12.1894 –– s-a n\scut Ion Luca (m. 1972) 
7.12.1909 –– s-a n\scut Alexandru Talex 

(m. 1998)
7.12.1927 –– s-a n\scut Fodor Sándor 

(m. 2012) 
7.12.1935 –– s-a n\scut Sorin Titel (m. 1985)
7.12.1937 –– s-a n\scut Grigore Nicolae 

M\r\[anu
7.12.1941 –– s-a n\scut Ion Vieru
7.12.1953 –– ss-aa nn\scut MMiljurko VVukadinovic
7.12.1955 - s-a n\scut Gabriela Cre]an
7.12.1958 - ss-aa nn\scut {{tefan VVl\du]escu
7.12.1976 - a murit Bartalis János (n. 1893)
7.12.1987 - a murit Ioana Banta[ (n. 1937)
8.12.1876 - s-a n\scut Hortensia Papadat-

Bengescu (m. 1955)
8.12.1928 –– ss-aa nn\scut TToma GGeorge 

Maiorescu
8.12.1940 –– s-a n\scut Vladimir Udrescu
8.12.1945 –– s-a n\scut Mircea Oprea
8.12.1946 –– s-a n\scut Anton Palfi
8.12.1953 –– ss-aa nn\scut MMihai DDinu GGheorghiu
8.12.1957 –– s-a n\scut Pavel G\t\ian]u
8.12.1958 –– ss-aa nn\scut RRadu VVoinescu
8.12.1966 –– s-a n\scut Marieta Mih\i]\
8.12.1976 –– a murit George Sidorovici 

(n. 1920)
8.12.1996 –– a murit Marin Sorescu (n. 1936)
8.12.2016 –– a murit Romulus Rusan (n. 1935)

9.12.1940 –– s-a n\scut Vladimir Udrescu
9.12.1941 –– s-a n\scut Mircea Vaida Voevod 
9.12.1943 –– ss-aa nn\scut LLuiza PPetre-PPârvan 

(m. 22017)
9.12.1949 –– s-a n\scut Valentin Marica
9.12.1956 –– s-a n\scut Liliana Rus
9.12.1957 –– s-a n\scut Gheorghe Glodeanu
9.12.1972 –– a murit Ieronim {erbu (n. 1911)
9.12.1973 –– ss-aa nn\scut HHorea PPoenar
9.12.1990 –– a murit {tefan Munteanu 

(n. 1926)
9.12.1998 –– aa mmurit BBanu RR\dulescu ((n. 11924)
9.12.2013 –– aa mmurit HHristu CCândroveanu 

(n. 11942)
9.12.2015 –– a murit Vasile Iosif (n. 1919)
9.12.2017 –– a murit Radu Cârneci (n. 1928)

10.12.1858 –– aa mmurit EEufrosin PPoteca ((n. 11785)
10.12.1900 –– s-a n\scut Ion Sava (m. 1947)
10.12.1934 –– s-a n\scut Ion Bujor P\dureanu
10.12.1936 –– s-a n\scut Felicia Sprâncean\ 

Anghel
10.12.1942 –– s-a n\scut Rodica Scutaru Mila[ 
10.12.1945 –– s-a n\scut Tudor Cristea
10.12.1948 –– aa mmurit DDinu NNicodin ((n. 11886)
10.12.1951 –– s-a n\scut Ion Avram
10.12.1952 –– s-a n\scut Traian Pop Traian
10.12.1956 –– s-a n\scut Nicolae B\ciu]
10.12.1958 –– ss-aa nn\scut AAnca DDelia 

Com\neanu
10.12.1966 –– a murit Ion Chinezu (n. 1894)
10.12.1997 –– a murit Miron Cordun (n.1935)

11.12.1888 –– ss-aa nn\scut EEugen GGoga ((m. 11935 ))
11.12.1902 –– s-a n\scut Dan Simonescu 

(m. 1993)
11.12.1938 –– ss-aa nn\scut KKristiane KKondrat
11.12.1950 –– s-a n\scut {tefan Doval
11.12.1953 –– ss-aa nn\scut MMaria CCristina 

B\rbulescu
11.12.1954 –– s-a n\scut Ion Chichere 

(m. 2004)
11.12.1989 –– a murit Octavian Vuia (n. 1914)
11.12.2011 –– a murit Leonida Lari (n. 1949)
11.12.2011 –– a murit Mihnea Gheorghiu 

(n. 1919)
11.12.2015 –– a murit Florin Manolescu 

(n. 1943)

12.12.1929 –– s-a n\scut Marin Bucur (m. 1994)
12.12.1939 –– s-a n\scut Tudor Octavian
12.12.1943 –– ss-aa nn\scut DDorel SSibii 
12.12.1945 –– s-a n\scut Dan Radu St\nescu 

(m.2014) 
12.12.1951 –– s-a n\scut Sorin Preda (m. 2014)
12.12.1953 –– ss-aa nn\scut DDan CC. MMih\ilescu
12.12.1962 –– a murit Felix Aderca (n. 1891)
12.12.1994 –– a murit Victor Valeriu 

Martinescu (n. 1910)

13.12.1693 –– aa mmurit mmitropolitul DDosoftei 
(n. 11624)

13.12.1887 –– s-a n\scut Mihail Cruceanu 
(m. 1988) 

13.12.1929 –– s-a n\scut Sanda Radian 
(m. 1991) 

13.12.1930 –– s-a n\scut Georgeta Horodinc\ 
(m. 2006) 

13.12.1948 –– aa mmurit ZZaharia BBârsan ((n. 11878)
13.12.1953 –– ss-aa nn\scut RRodica LL\z\rescu
13.12.1953 –– ss-aa nn\scut CChristian CCr\ciun
13.12.1959 –– s-a n\scut Tudor Cristian Ro[ca
13.12.1983 –– aa mmurit NNichita SSt\nescu 

(n. 11933) 
13.12.1987 –– a murit Marcel Mihala[ (n. 1937)

actualitatea

TEROAREA 
post-tehnologic\
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b iografia ppoetei, pprozatoarei, ttraduc\toarei
[i mmemorialistei OOtilia CCazimir ((12
februarie 11894, CCotu VVame[, jjud.

Neam] –– 88 iiunie 11967, IIa[i) aa ffost ttemeinic ccercetat\
[i rrestituit\ dde iistoricul [[i ccriticul lliterar GGeorge
Sanda ((n. 11937), ccare, aa ppublicat uuna ddintre ccele mmai
bune mmonografii1 despre ppoeta dde lla rrevista „„Via]a
Româneasc\“.

Istoricul lliterar aapeleaz\, ppermanent, lla
documente dde aarhiv\, lla lliteratura eepistolar\,
precum [[i lla uunele mm\rturii, cconfesiuni [[i iinterviuri,
toate vverificabile [[i ccredibile ppentru aa-ii eelabora
portretul ffizic [[i ccreator.

Recurge lla sstudierea mminu]ioas\ aa rrela]iilor
literare [[i cculturale ccu uunii ddintre ccei mmai îînsemna]i
scriitori ddin ggruparea dde lla „„Via]a RRomâneasc\“.

Este aapreciat\ [[i ssus]inut\ dde GG. IIbr\ileanu,
Mihail SSadoveanu [[i GGeorge TTopîrceanu, ccare nnu
ezit\ ss\ oo ppublice [[i ss\ oo ppremieze oori dde ccâte oori
se iimpune.

Între]ine oo llung\ [[i eextrem dde ppre]ioas\
rela]ie eepistolar\ ccu pprozatoarea SSandra CCotovu
(1898–1987), ccare aa ffost ddescoperit\ [[i ppublicat\ dde
George TTopîrceanu îîn rrevistele „„Însemn\ri lliterare“,
„Via]a RRomâneasc\“ [[i „„Adev\rul lliterar [[i aartistic“.

Epistolele OOtiliei CCazimir, aatâtea ccâte ss-aau
p\strat ppân\ aacum, [[i nnu ppu]ine, ccon]in [[tiri,
m\rturii, iinforma]ii [[i ggânduri ddespre vvia]a lliterar\
[i sspiritual\ aa IIa[ului iinterbelic [[i ppostbelic.

O pparte ddintre aacestea aau ffost ppublicate îîn
revistele România lliterar\, „„Ex PPonto“ [[i „„Dacia
literar\“, bbucurându-sse dde aaprecierea sspeciali[tilor.
{i nnu nnumai.

Altele sse rrestituie aacum, îînso]ite dde oo
tulbur\toare ddeclara]ie- cconfesiune aa OOtiliei CCazimir,
în ccare sse rrelev\ uun aanume ggest aal sscriitoarei SSandra
Cotovu ffa]\ dde GGeorge TTopîrceanu, aaflat îîn mmomente
tragice aale eexisten]ei ssale.

*
Ia[i, 14 februarie 1938

Draga mea, ]i-am scris s\pt\mâna trecut\,
e drept, o carte po[tal\, dar în care-]i spuneam
destule.

Nu primesc nimic. Ce este? Sunt alarmat\.
Te-am [i visat.

E[ti nec\jit\, ori sup\rat\ pe mine?
Mi-a scris Mu]i c\ te-a întâlnit. Scrie-

mi, te rog.
Eu transcriu acum O aventur\ a lui

G[eorge]T[opîrceanu]pentru num\rul nostru
din „Însemn\ri“.

Cu toat\ afec]iunea mea,
Didi

[Doamnei Sandra Cotovu, Strada Dr.
Burghelea, nr. 3, Bucure[ti].

*
Ia[i, 22 sept[embrie] [1938]

Draga mea, î]i scriu la po[t\. Am primit
scrisoarea matale. Iart\-m\, dar nu pot merge la
Balcic: nu-s înc\ destul de rea ca s\-mi asum, cu
bun\ [tiin]\, rolul de trouble-fête!2

Vin la Bucure[ti, ca de obicei, cu necazuri
[i preocup\ri mari [i mici, ca de obicei.

Era s\ vin mâine. Dar nu-s înc\ destul de
bine. A[ fi stat cu mata, numai cu mata, pân\
sâmb\t\, când pleci.

O s\ vin peste o zi sau dou\ [i o s\ ne vedem
ca de obicei.

Nu-mi po]i face imput\ri c\ n-am vrut s\
fie altfel.

Dar nu vezi c\ nu se poate? Oricum, tot
ne vedem curând, [i m\ bucur.

Cu drag,
Didi

[Doamnei Sandra Cotovu, Strada Dr.
Burghelea, nr. 3, Bucure[ti].

*
Ia[i, luni, 24 oct[ombrie] 1938

Tan]i drag\, am primit, [i]eri sau alalt\ieri,
scrisoarea în care-mi vorbe[ti de versurile mele.
Ceva mai demult primisem una în care te ar\tai
alarmat\ de starea mea [i, înaintea ei, o cart\ cu
en-tête-ul portului Constan]a, scris\ în ziua în
care-]i scriam eu lucruri rele. Vezi, ]in minte tot
ce mi-ai scris.

Î]i scriu tot din biroul de la teatru. E frig.
Teatrul n-are lemne. {i eu sunt în mantaua de
ploaie [i cu picioarele ude.

Dar asta n-are importan]\. {tii, mi-a fost
m\icu]a bolnav\. De patru zile ne chinuim cu

ea. Azi e bini[or, înc\ slab\ dar normal\. A avut
o indigestie, [i, la ea, indigestiile sunt grave, îi dau
un soi de anemie cerebral\ care ne sperie totdeauna.
{i, cum femeia ni s-a îmboln\vit în acela[[i] timp,
m\ vezi alergând la buc\t\rie, t\ind carne la pisici
[i frigându-mi degetele ca s\ fac o entre-côte la
gr\tar?

{i astea, cu sufletul meu de acum, nu cu
cel\lalt, care a murit, [i care era brav [i bun.

Uite, e o lun\ de când n-am fost la Bucure[ti.
{i cât o s\ mai treac\ pân\ o s\ vin iar, nu [tiu. Am
primit [i]eri, [i am înapoiat azi, contractele cu
„Cartea Româneasc\“ pentru versurile pentru
copii. Ni[te condi]ii! Nu tip\resc decât 1500
exemplare. {i, cum volumul o s\ fie mic, deci ieftin,

[i cum autorul particip\ la toate taxele, înseamn\
c\ în cel mai fericit caz o s\ iau de pe o edi]ie
10.000–12.000 de lei.

{i mata care m\ vedeai bogat\ de pe
urma volumelor! Asta-i literatura.

Nu-mi scrie. Spune-mi numai când î]i
schimbi adresa, s\ [tiu.

Aici plou\, e frig. Am stat nop]i întregi [i
am ascultat ploaia. Tare-s descurajat\. Nici la El
nu m-am putut duce [i]eri: ploaie, mama bolnav\...

Uite, sunt aici, [i nu m-a[ mai întoarce acas\.
Nic\ieri n-a[ vrea s\ m\ duc. Tare, tare-s singur\,
Tan]i!

Te s\rut afectuos,
Didi

[Doamnei Tan]i Cotovu, Strada Dr. Burghelea,
nr. 3, Bucure[ti].

*
Ia[i, 2 iunie 1939

Prieten\ drag\, iar te-am sup\rat cu
ceva? De ce nu vrei s\ m\ prime[ti a[a cum sunt,
s\ admi]i c\ via]a mea e cu totul alta decât a matale,
[i c\ mi-e greu s-o tr\iesc [i de aceea m\ fac acr\
[i rea?

De când nu te-am v\zut, am mai fost o dat\
în Bucure[ti, pe o singur\ zi, ca s\-mi încerc
uniforma, între dou\ nop]i de tren, [-atât de prins\
de treburi ([i pe la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale
am ajuns!) încât nici s\-]i telefonez n-am vrut: la
ce s\-mi mai stric inima?

{-apoi, am avut ambi]ia s\-mi scrii... Dar
v\d c\ nu vrei, [i, uite: capitulez.

O s\ vin în Bucure[ti dup\ 8 iunie, nu
prea [tiu anume când, dar am vreme s\ te anun].
M[ada]me Moscu e la V\ratec. Mi-a scris demult,
[i abia azi îi r\spund [i ei, s\r\cu]a.

Despre mine, ce s\-]i spun? N-am citit nici
o pagin\ de literatur\ de nu mai [tiu când, [i n-am
scris decât conturi [i referate.

Volumul s-a vândut la Ia[i stra[nic, dar n-am
v\zut nimic scris despre el. Nici n-am c\utat, de
altfel.

Acolo e frumos. Acum am trandafiri destui.
Vrei s\-mi scrii? Mi-e drag\ prietenia matale.

Te s\rut, prietenie d[omnu]lui C[otovu],
Didi

[Doamnei Tan]i Cotovu, Bulevardul Br\tianu,
nr. 25, etajul VIII, Bucure[ti].

*
Declara]ie 

Subsemnata, Otilia Cazimir, scriitoare,
membr\ a Uniunii Scriitorilor din R[epublica]
P[opular\] R[omân\] [i decorat\ cu „Ordinul
Muncii“, la cererea prietenei mele, Constan]a
ing[iner] Virgil Cotovu, declar pe propria mea
r\spundere cele ce urmeaz\:

La începutul anului 1937, prietenul meu,
scriitorul G. Topîrceanu, se afla grav bolnav la Ia[i.
Ca s\-i d\m posibilitatea de a-[i p\stra m\car iluzia
unei vindec\ri, câ]iva dintre prietenii lui am f\cut
toate eforturile s\-l ajut\m s\ plece la Viena, unde
se aflau pe atunci câ]iva medici cu renume mondial.

Neavând bani, eu n-am putut face altceva
decât s\-l înso]esc în drumul acela dureros, care
[tiam c\ duce spre mormânt, s\-i îngrijesc [i s\-i
sus]in moralul.

De câ]iva ani, G. Topîrceanu avea o deosebit\
prietenie [i admira]ie pentru Constan]a Cotovu,
colaboratoare pe atunci a revistelor „Via]a Româneasc\“
[i „Însemn\ri ie[ene“. De[i nu se cuno[teau ([i nu
s-au cunoscut niciodat\ personal), între]ineau o
asidu\ coresponden]\ literar\. În clipele cele mai
grele pentru prietenul nostru, Constan]a Cotovu
n-a stat la gânduri [i f\când (a[a cum am aflat mai
târziu) un adev\rat sacrificiu, i-a oferit lui G.
Topîrceanu, cu titlul de împrumut, suma de 60.000
lei. Banii au fost expedia]i de inginerul Virgil Cotovu
din Bucure[ti în primele zile ale lunii februarie
1937.

{i numai datorit\ acestui ajutor prietenesc,
G. Topîrceanu a putut pleca la Viena la 23 februarie
1937 [i a început consulta]iile [i tratamentele
prescrise de somit\]ile mondiale ale timpului,
profesorii Iaghici [i Porghes.

Dar boala care-l m\cina pe G. Topîrceanu
nu era nici pe atunci, cum nu este nici ast\zi,
vindecabil\. Îns\ scriitorul nu s-a stins cel pu]in
cu durerea cumplit\ de a nu fi încercat tot ce s-a
putut încerca, ca s\ fie salvat.

Iar aceast\ ultim\ consolare i se datore[te
aproape exclusiv prieteniei devotate [i cu totul
dezinteresate a Constan]ei Cotovu.

Închei, repetând c\ r\spund, pe cuvântul
meu de onoare, de adev\rul celor relatate mai sus.

Otilia Cazimir
Ia[i, 2 martie 1959

_____________
 Originalele acestor documente literare

se afl\ în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu
din Bucure[ti.

1. George Sanda, Otilia Cazimir. [Monografie].
Bucure[ti, Editura Cartea Româneasc\, 1984,
255 pagini.

2. Musafir nepoftit.

 nicolae scurtu
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d e vreo zece ori folose[te Mircea Tomu[, pe parcursul
eseului Ion Creang\ romancier? Un fabulos roman
ini]iatic (Editura Limes, 2017), cuvântul „sinfonic”, în

leg\tur\ cu opera marelui prozator. Pentru cititorii nefamiliariza]i
cu arta muzical\ sau care cred c\ am transcris, în titlul comentariului,
din reflex, o pronun]ie moldoveneasc\, este mai greu de în]eles de
ce autorul folose[te acest cuvânt în argument\rile sale, chiar dac\ el
avertizeaz\, sumar [i insuficient, doar într-o parantez\, asupra acestei
no]iuni: „(s\ spunem de pe acum c\ vom folosi forma acestui
cuvânt cu «n» interior care îi marcheaz\ nu numai istoria, dar [i
în]elesul pe care vrea s\ le transmit\, adic\ acela de a uni) (s.a.)” (p. 7).

M\ simt dator s\ adaug c\ sinfonia (cu pluralul „sinfonie”!),
fiind în zorii secolului al XVII-lea simplu episod instrumental într-
o pies\ vocal\, lua foarte repede forma unei sonate plasate la începutul
unei orchestra]ii de mare amploare, precum partita sau opera. În
secolul urm\tor, prin aceast\ denumire se în]elegea orice pies\
orchestral\ independent\, care anticipa în mod direct simfonia. Prin
urmare, sinfonia este destinat\ unui mic ansamblu de instrumente [i de
aceea simplitatea sa ritmic\ permite realizarea unei compozi]ii mai mult
armonice decât contrapunctice. Mutatis mutandis, o aceea[i evolu]ie armonic\
spre o virtual\ construc]ie romanesc\ sesizeaz\ Mircea Tomu[ în privin]a
operei lui Creang\.

Dimensiunea sinfonic\ î[i face sim]it\ prezen]a atât în ansamblul,
cât [i în detaliile operei crengiene, ea topind în sine toate alc\tuirile, de la
muzica interioar\ a pronun]iei regionale la fraz\rile melodice [i pân\ la
marile ansambluri sinfonice. Or, g\sirea unei chei (muzicale [i literare)
reprezint\ o constant\ de-a lungul eseului, autorul urm\rind modul în care
se propag\ polifonia din corpusul de texte supus cercet\rii. Îns\ nu este
singurul aspect abordat, deoarece sunt analizate [i alte caracteristici tangen]iale
unei defini]ii a genului romanesc: demiurgia, problematica [i diegeza (pe
care eu nu le-a[ fi trecut înaintea caracterului sinfonic, fie [i numai pentru
simbolistica „fondului muzical” pe care acesta îl asigur\ argument\rilor). 

Demiurgia este certificat\ prin faptul c\ Ion Creang\ instituie,
asemenea oric\rui mare creator, o lume cu autonomia ei existen]ial\
veridic\. Dar universul narativ î[i dezv\luie nu numai calitatea fiin]ial\,
ci [i înc\rc\tura problematic\, adic\ nucleul de cuno[tin]e-reprezent\ri
[i de idei-probleme despre via]a uman\. În privin]a dimensiunii
diegetice, exegetul observ\ c\ aceasta, de[i nu este unitar\,
are configura]ia unui m\nunchi de fascicole. Urmele
traseelor ancestrale – cum sunt ritualurile de ini]iere
repetate, paralele sau împletite – se combin\ fie cu linii de ac]iune
strict realiste, fie cu contururi de fabul\ sau povestire cu tâlc,
fie cu numeroasele itinerare care pot fi reductibile la unul singur
– la ceea ce s-a numit metafora drumului în opera lui Creang\.  

Crea]ia analizat\ ascunde în interiorul ei schi]a neterminat\,
dar destul de evident conturat\, a unui proiect de roman realist [i
liric totodat\, ce are prelungiri manifeste în arealul mitologiei, nu
numai locale, ci [i universale. Mircea Tomu[ este convins c\, gra]ie
înzestr\rii cu un minimum de instinct ori de con[tiin]\ estetic\
privitoare la poetica genului romanesc, marele prozator ar fi putut
s\ scrie cel dintâi roman al literaturii noastre moderne. În încercarea
de a identifica posibile apropieri, paralelisme [i chiar echivalen]e
între întregul literaturii lui Ion Creang\, pe de o parte, [i dimensiunile,
structura [i unele componente particulare ale genului romanesc,
pe de alta, eseistul semnaleaz\ conturul ini]ial al universului
operei, de la primele lui întrup\ri, emblematice, pân\ la cele care
configureaz\ o lume, sau, cel pu]in, elementele ei constitutive. 

A[adar, inten]ia lui Mircea Tomu[ este de a identifica [i a trasa
conturele [i componentele unui univers narativ comparabil [i asem\n\tor,
dac\ nu chiar identic, pe alocuri, cu acel univers complinit [i autonom
care este specific romanului [i chiar îl define[te. În acest scop, s-au luat în
calcul textele care pot fi încadrate între cele mai largi limite ale no]iunii de
literatur\. Interpretarea basmelor, de exemplu, se desf\[oar\ pe trei paliere
principale: primul în[iruie ipotezele, solu]iile [i opiniile emise pân\ acum;
al doilea este constituit din ipotezele formulate de V. Lovinescu, iar cel de
al treilea reprezint\ punctul personal de vedere al eseistului. Textele din
seria celor risipite prin publica]ii didactice, încadrabile în categoria povestirilor,
snoavelor sau simplelor exerci]ii narative de importan]\ secundar\, completeaz\,
[i ele, cu câte o tr\s\tur\, un accent sau un detaliu, mai mult sau mai pu]in
semnificativ, „lumea” specific\ literaturii. 

În condi]iile în care despre opera lui Creang\ s-a spus cam tot ceea
ce trebuia s\ se spun\, nu ne r\mâne ast\zi decât s\ nuan]\m sau s\ ilustr\m
observa]ii deja f\cute. Mircea Tomu[ caut\ s\ traseze o cale de interpretare
nu neap\rat de mijloc, ci adecvat\ atât totalit\]ii [i tonalit\]ii (mai ales
tonalit\]ii) opiniilor exege]ilor de pân\ acum, cât [i op]iunilor personale.
{tim c\ marile dificult\]i pe care le întâmpin\ criticii [i istoricii literari se
ivesc îndeosebi atunci când î[i propun s\ defineasc\ sunetul originar al artei
operei crengiene, reputat\ pentru simplitatea ei. Or, autorul eseului Ion
Creang\ romancier? Un fabulos roman ini]iatic nu propune în chip v\dit
un nou Creang\ (i-ar fi [i foarte greu s-o fac\), ci întreprinde doar o nou\
lectur\ a scrierilor acestuia, atent la a auzi cu acuitate ceea ce al]i exege]i
nu au reu[it s\ disting\ pân\ acum. În polifonia interpret\rilor critice, Mircea
Tomu[ pune pe portativ nota sa „sinfonic\” distinct\, printr-o scriere
orchestrat\ mai mult armonic decât contrapunctic.

Vasile Spiridon

a [a – paralele intersectate – am numit încerc\rile de apropiere
dintre literatura român\ [i literatura maghiar\ de la noi. La Filiala
Cluj a Uniunii Scriitorilor au ap\rut în urm\ cu mai mul]i ani

dou\ antologii bilingve, una cu poe]i (Un pahar de lumin\), alta cu prozatori
(Lumea f\r\ mine), menite s\ pun\ al\turi reflect\ri în literatur\ ale locului-
timpului comun, s\ aduc\ în pagin\ con-locuirea. De[i suntem cu to]ii de acord
c\ spa]iul cel mai potrivit, mai nelitigios de întâlnire a oamenilor apar]inând
unor limbi diferite este cultura, mai sunt multe de f\cut. Un bun început ar
fi inventarierea lucrurilor deja împlinite. Îmi place, de pild\, s\-mi amintesc
c\ (poate) prima traducere din Eminescu se petrecea în limba maghiar\ [i la
Cluj: în 1885, Sándor József publica în nr. din 25 decembrie al revistei „Kolozsvári
Közlöny” poezia Atât de fraged\ sub titlul Cseresznyefa fehér virága. Apoi,
scriind despre Istoria literaturii maghiare din România. 1918 – 1989, cartea
lui Gavril Scridon (1996), aminteam c\ „literatura maghiar\ din România”
(formulare introdus\ în 1926 de c\tre profesorul Kristóf György) a f\cut obiectul
unor lucr\ri de sintez\ în limba român\ sau maghiar\, ap\rute în România,
dar [i în Ungaria: Ion Chinezu, Aspecte din literatura maghiar\ ardelean\,
1919-1929 (Cluj, 1930); Söni Pál, Istoria literaturii maghiare din România, în
limba maghiar\ (1969); Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Literatura
maghiar\ din România între 1944-1970, tot în maghiar\ (Kriterion,
1971 [i 1973); Dávid Gyula, Marosi Péter, Szász János, Istoria literaturii
maghiare din România, manual pentru clasa a XII-a, în limba
maghiar\ (1977); Nicolae Balot\, Scriitori maghiari din
România, 1920-1980 (Kriterion, 1981). În Istoria literaturii maghiare,
ap\rut\ la Budapesta, este inclus capitolul „Literatura maghiar\
din România”, iar Pomogáts Béla semneaz\ lucrarea Prezent în
literatura maghiar\ ardelean\ (Budapesta, 1987) [i un capitol despre
„Literatura maghiar\ din România”, în volumul Literatura maghiar\
mai nou\, 1945-1981 (Budapesta, 1982). 

Pe de alt\ parte, de men]ionat interesul unui Domokos
Sámuel pentru literatura român\ din secolul al XIX-lea [i pentru
folclorul literar românesc, tot lui datorându-i-se cele dou\ volume
bibliografice A román irodalom magyar bibliográfiája – 1831-
1970 [Bibliografia maghiar\ a literaturii române], (1966–1978).
De spus imediat c\ aceast\ bibliografie a fost continuat\ anul trecut
cu un nou volum, prelungind informa]ia cu înc\ un deceniu.
Autoarea, Tímea Berki, a mai publicat o carte despre rela]iile
culturale româno-maghiare, în 2012. Cercet\rile sale sunt argumente
conving\toare ale ideii c\ literatura une[te acolo unde istoria [i
politica dezbin\. În deceniul 1970-1980, literatura român\ era
tradus\ masiv în limba maghiar\, tot a[a cum cele mai bune
c\r]i ale scriitorilor maghiari le aveam la îndemân\ rapid în
române[te. Fire[te, toat\ aceast\ activitate de traduceri din limba
român\ în maghiar\ [i invers era finan]at\ [i controlat\ de Stat [i
nu e deloc sigur c\ lectura [i cunoa[terea reciproc\ erau pe m\sura tirajelor.
Cum spune [i Ioana Bican în Prefa]\, istoricilor literari li se ofer\ un
material de cânt\rit pe îndelete.

În perioada inventariat\ meticulos au ap\rut în limba maghiar\ volume
de Eminescu, Blaga, Bacovia, Arghezi, Mircea Eliade, Camil Petrescu, Mihail
Sadoveanu, dar [i Maria Banu[, Eugen Barbu, D.R. Popescu, Ioan
Alexandru, Constantin }oiu, Buzura, Ana Blandiana, A.E. Baconsky,
Marino, oarecum în r\sp\r cu exigen]ele cenzurii. Apari]iile în revistele de
limba maghiar\ sunt [i ele nenum\rate. În mod firesc, scriitorii români din
Transilvania sunt discret privilegia]i gra]ie contactului direct cu
traduc\torii maghiari. La Editura Kriterion exista o colec]ie „Román költök”
– „Poe]i români”, alta „Román írók” - „Scriitori români”. Aceea[i editur\
avea bune rela]ii de colaborare cu Editura Európa, traducerile ajungând astfel
[i în afara grani]elor României. Totodat\, de spus c\, înfiin]at\ în 1969, Editura
Kriterion pentru minorit\]i avea s\ tip\reasc\, doar între 1970 [i 1980, peste
1200 de titluri din literatura maghiar\, iar marile edituri române[ti au publicat
[i ele alte zeci [i sute de titluri în aceea[i limb\. 

Traduc\torii sunt mul]i: Király László, Lörinczi László, Székely János,
Domokos Szilágyi, Békési Ágnes, Veress Zoltán, Paul Drumaru, Fodor Sándor,
Kányádi Sándor etc., etc.

Volumul, lucrat pedant, ofer\ informa]ia necesar\ pentru studii viitoare.
Pe lâng\ prefa]a amintit\, mai exist\ o introducere, un îndreptar [i o list\ a
abrevierilor, toate semnate de Tímea Berki. Materialul propriu-zis al volumului
e organizat în sec]iuni: Literatura popular\, Literatur\, Istoria contactelor
literare, Scriitorii tradu[i, în ordine alfabetic\ (aproape 500 de nume!), editurile,
un indice de nume. Pe scurt, o lucrare de referin]\. 

 Irina Petra[

„sinfonia”  neterminat\

 cartea de eseuri

Tímea Berki, A román
irodalom magyar
bibliográfiája –
1970-1980. Biblio-
grafia maghiar\ a
literaturii române,
Erdélyi Múzeum-
Egyesület, Kolos-
vár/Cluj-Napoca,
2017, 356 pagini
(Prefa]\ de Ioana
Bican).

Mircea Tomu[, Ion
Creang\ roman-
cier? Un fabulos
roman ini]iatic,
Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2017.

paralele intersectate

 cartea de istorie literar\
comentarii critice
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Cât mai departe 

Vie]uiesc în afara mea: în apropierea b\l]ilor
inspectate spre sear\, în z\duful verii, de berze.
Printre gai]ele [i mul]imea st\ncu]elor de la 

cap\tul câmpiilor –
speriate mereu de tunetele ro[ii ale macilor.

În ochiul pentru care, de mai mult\ vreme, 
orice form\ ovoid\ î[i este sie[i ostil\.

În oglinda ciobit\
din po[eta împletit\ din fire de pipirig a unei 

c\prioare 
[i – la fel ca-n pieptul unui zeu – 
în singuratica stânc\.

Oriunde a[ putea s\ stau de vorb\, în lini[te,
cu o pic\tur\ de ploaie 
atârnat\ de vârful unei frunze verzi,
oriunde m\ aflu mai sus de cât izbutesc lifturile 

s\ urce, 
departe de sânii licen]io[i ai duminicilor de prim\var\,
departe de grapele uitate de tractori[ti

întoarse cu din]ii spre cer
[i de cl\n]\nitul obiectelor de fier, prim\vara,
prin viile de pe dealuri:
acele unelte a c\ror sor\ este ireala foarfec\ a 

Moirelor.

De mine însumi cât mai departe: gras, irascibil 
[i aproape b\trân: adic\ la vârsta când a[tep]i  
ca necesarul tratat dintre vinul pe care nu-l vei 

mai bea   
(exilat printre umbrele din lumea cealalt\) [i vinul 
b\ut pân\ acum
s\ fie semnat, a[a cum se cere, de ambele p\r]i.

Elegie

Afânata, umeda ]\rân\! Murele rugilor [i fr\gu]ele 
de la sfâr[itul lui iunie, bure]ii, ciupercile negre, 
strugurii [i scoru[ele târzii ale toamnei  – vopsite 
cu sânge – sunt fardurile [i rujurile sale 

indispensabile.
}\râna! }\râna!: în absolutul din pântecul ei 
o s\ ne sim]im, mai întâi, cu mult mai bine 
de cât a fost pe aici, 
apoi vom adormi pentru o vreme lung\, 
veghea]i de fluturi – ziua; 
iar, noaptea, pân\ la ivirea zorilor - de licurici. Arhaica, 
dogmatica ]\rân\ fr\mântat\ de copite, de 

pluguri, 
de ro]i [i de propriile predic]ii multe dintre ele 

contrare. 
Din l\tr\turi de vulpe: alesele-i fuste. 
Din cântece de ciocârlie [i de privighetoare: 

dantelele 
rochi]elor – înflorate – ale sale. 
}\râna învelind, în visele ei tulburi, un pietroi în 

viclene 
scutece de copil.
}\râna al c\rei fiu [i-a mutilat, cu o secer\, tat\l. 
În locul po[etelor din piele de [arpe, ea prefer\ 

[erpii.
În locul ciorapilor de m\tase, 
ea se mul]ume[te cu fo[netul  ierburilor. O 

pulbere 
negativ\, eretic\, o cenu[\ nebun\: iat\ ce vor 

ajunge, 
într-o zi, dup\ ce nu vom mai fi,
negrele st\ri pe care, b\rba]i [i femei, le tr\im 

adesea
la gândul absurdei 
întoarceri în p\mânt. În ]\râna din care am fost  

zidi]i! 

Ars poetica

Dac\ scriu poezii este pentru c\ încerc s\-i 
vorbesc, 

prin ele, despre lumea de-aici, 
acelui frate al meu pe care l-am tot a[teptat

s\ se nasc\, în zadar, când eram mic. 

Scriu, a[adar, despre purele vibra]ii ale unei lame 
de fer\str\u, cu dou\ mânere de lemn aflate
la o distan]\ de aproape trei metri unul de 

cel\lalt,
despre feti[urile în care vr\jitorii î[i înfig cuiele lor,
despre cioburile de pe mas\ de la un pahar de 

cristal spart,
despre fetele ale c\ror jurnale secrete 
sunt descoperite, într-o zi, de mamele lor înc\ 

tinere 
[i care, alarmate de cele citite, 
le încredin]eaz\ fl\c\rilor, imediat, fil\ cu fil\,
despre [an]ul sub]ire unde se ascunde
[i din care r\sare limba unui briceag,
[i despre activitatea [colar\ a fluturilor,
despre batista parfumat\ a unei dresoare de 

arm\sari,
despre uitatele vremuri când toate cuvintele 
î[i tr\iau via]a deghizate în flori,
despre norii dresa]i s\ gândeasc\, ore întregi,
doar cu glandele lacrimale,
despre c\derea frunzelor, toamna, sau despre 

pl\cuta 
senza]ie de înghesuire pe care o tr\im, prim\var\ 
de prim\var\, în vreme ce arborii î[i m\resc, 
în extaz, volumele verzi.

A[teptatul meu frate: cel care a c\zut într-o 
fântân\ 

s\rmanul 
acolo, prin întunericul de atunci din burta mamei –
[i care, din p\cate, nu s-a mai n\scut. 

Rug\ciune

Înc\ î]i sunt un prieten ambiguu, Iisuse. Înc\ m\ 
tem 

s\ nu-mi cad\  mâna, când vreau s-o întind c\tre 
tine. 

Poate c\ în ochii T\i  nu sunt decât un c\l\tor 
într-o corabie purtat\ de valurile suprapuse 
ale vigurilor desf\[urate pe tejgheaua 
vânz\torilor de stofe: nici vâsle, nici cârm\ [i nici 

busol\.
Sau doar o capr\ vândut\  la târg pentru t\iere. 
Un câine însetat, plin de scaie]i [i care 

supravie]uie[te, 
f\r\ st\pân, în s\lb\ticie, cu [oareci, broa[te, 

[opârle 
[i cârti]e ce se caut\, în zori, una pe alta, 
pentru împerechere. 
Ajut\-m\ s\ în]eleg pentru ce am tr\it pân\ 

acum, 
sub stelele ca ni[te mu[te pe un tavan – ori ca 

ni[te c\pu[e 
albastre – [i, totodat\, s\ m\ simt mai aproape de 

Tine: 
o linie neagr\ lâng\ o linie alb\ [i, între ele, o 

sabie. 
Ajut\-m\ s\-mi las dezn\dejdea la picioarele Tale.
S\ fiu, dac\ se poate, un p\trat
lingându-[i r\nile la umbra unui cerc. Umile[te-m\
în ochii insectelor ce seam\n\ cu ni[te bijuterii, în 

ochii 
bobocilor aurii de gâsc\ [i mai ales în ochii razelor 
de soare, plini întotdeauna de întreb\ri. 
Fie ca rug\ciunea mea s\-mi dep\[easc\, 
de fiecare dat\, în]elegerea, încât  s\ nu m\ pot gândi, 
orice ar fi, decât la lucruri frumoase, în dorin]a-mi 
de a rena[te [i nu de a muri. Scap\-m\, Doamne, 
drept r\spuns, 
de mine însumi cel care nu [tie de ce a tr\it pân\ 

acum 
din gre[eal\ în gre[eal\, inclusiv aceea de a Te asemui, 
atâta vreme, cu domni[oara înv\]\toare 
g\zduit\ la noi, în camera de p\strare, când eram 

mic,
[i care s-a str\duit, în zadar, o iarn\ întreag\, 
s\ m\ dezve]e de obiceiul de a ron]\i 
]ur]urii de cle[tar de la strea[ina din spate a casei. 
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9c u Fontana di Trevi, Gabriela Adame[teanu
încheie o trilogie pe care nu sunt convins
c\ a proiectat-o ca atare, în anul (1975)

când publica Drumul egal al fiec\rei zile: romanul
s\u de debut. A urmat, dup\ 35 de ani, Provizorat,
în care tân\ra Leti]ia Branea, devenit\ prin c\s\torie
Arcan, e v\zut\ la alt\ vârst\ [i în alt\ condi]ie social\.
În acest consistent interval, autoarea a scris Diminea]\
pierdut\ [i alte romane ori nuvele; iar dup\ Revolu]ie,
a renun]at timp de mai mul]i ani la proz\, dedicân-
du-se jurnalismului civic. Romanul de fa]\ putea deci
s\ nu fi fost scris, dac\ prozatoarea nu ar fi resim]it
câteva obliga]ii artistice mai puternice decât impulsurile
ducând la materializarea unor proiecte alternative.
În primul rând, obliga]ia fa]\ de o protagonist\ c\reia
autoarea i-a împrumutat câteva date [i experien]e
personale; apoi, fa]\ de tema feminit\]ii explorat\ la
mai multe vârste decât una singur\ a personajului;

în fine, fa]\ de istoria epocii post-comuniste, ce [i-ar fi meritat cronica.
Încheierea trilogiei, f\cut\ la opt ani dup\ al doilea volum [i la patruzeci
[i trei de la primul, arat\ o capacitate neobi[nuit\, la noi, de a gândi pe
spa]ii mai largi [i într-o durat\ mai lung\ (înainte ori, în cazul Gabrielei
Adame[teanu, înapoi). Trilogiile romane[ti, în literatura român\, se num\r\
pe degetele unei mâini.

Tonalitatea prozei [i ritmul epic s-au modificat sensibil, Fontana
di Trevi angrenând în intrig\ multe dintre personajele c\r]ilor anterioare,
v\zute îns\ acum altfel, într-un caleidoscop n\ucitor, probabil, pentru
cititorul c\ruia îi lipse[te lectura celorlalte volume. Aici nu sunt de acord
cu Sanda Cordo[, care, în altfel excelentul rezumat critic de pe coperta 4,
sus]ine c\ romanul are „evident\ autonomie”, putând fi citit ca „pies\
de sine st\t\toare”. Nu numai c\ multe din rememor\rile Leti]iei Arcan
duc c\tre episoade conturate live în romanele dinainte, dar vârsta îns\[i
a eroinei (cum spune simpatic-politicos un tân\r de azi, vârsta e 60+) este
explorat\ printr-o permanent\ raportare la prima [i la a doua ei
tinere]e. În acest volum final al trilogiei, abund\, apoi, referin]ele la iubirea
adulterin\ pentru Sorin Olaru, secven]e din amintirile Leti]iei cu el [i cu
dragostea lor, flashback-uri spre zilele unui amor ilicit din timpul socialismului,
adic\ spre tot ceea ce forma substan]a [i  structura romanului
Provizorat. Pentru a avea, a[adar, întreaga perspectiv\, [i pentru a aprecia
calit\]ile romanului de fa]\, cititorul trebuie s\ se înarmeze cu r\bdarea
de a fi parcurs, în prealabil, cele dou\ romane de care Fontana di Trevi
se leag\.

a sta nu [tirbe[te cu nimic din meritele c\r]ii noi, remarcabil
construit\ [i scris\, cu un ritm mai alert decât precedentele
[i cu focaliz\ri rapide într-o fresc\ social-politic\ f\cut\ parc\

„din mers”. Gabriela Adame[teanu a ajuns la stadiul unei depline coresponden]e
între ceea ce dore[te s\ fac\, într-un roman, [i ceea ce reu[e[te. Spre
deosebire de al]i prozatori ai no[tri, chiar din str\lucita genera]ie 1960,
ale c\ror romane post-revolu]ionare sunt o dezam\gire, autoarea aceasta
nu s-a gr\bit nici s\ scrie, nici s\ publice. Arta romanului presupune o
lent\ [i treptat\ asimilare între temele proprii unui autor, cele ale epocii
sau epocilor sale [i cele a[a zicând generale. Dup\ ce a explorat materia
comunismului [i timpul s\u mort, prozatoarea s-a dedicat acum incredibilei
trepida]ii post-revolu]ionare, la fel de greu de pus în pagini. Romanele
anterioare erau, în mod firesc, mai introspective [i mai analitice. Acesta
porne[te [i reporne[te, cu fiecare capitol, un carusel parc\ dement de fapte
[i întâmpl\ri, recente sau mai vechi, petrecute în prezent sau scoase din
trecutul tot mai întins, [i nu al unui singur erou în jurul c\ruia s\ evolueze
toate celelalte, ci din vie]ile mai multor personaje, din câteva familii, pe
diferitele genera]ii, în mai multe perioade [i epoci istorice. Abia în capitolul
final, oportun delimitat de celelalte optsprezece, lectorul are senza]ia c\,
în sfâr[it, se mai [i „odihne[te”, dup\ ce autoarea l-a purtat prin atâtea
sfere [i zone, existen]e [i experien]e, tipologii [i vârste.

Aproape toate capitolele romanului poart\ numele câte unui personaj,
f\r\ a r\mâne centrate pe el. De exemplu, capitolul 6, intitulat „Aurelian
Morar”, îl prezint\ pe bietul, cinstitul anticomunist r\mas cu o pensie
am\rât\ în anii în care atâ]ia fo[ti comuni[ti [i securi[ti o duc grozav; dar
va ajunge la amintirile intense, dureroase, ale Leti]iei cu fostul ei iubit: o
iubire-obsesie, de care eroina, la 60+, nu pare a se fi vindecat. Capitolul
8, „Alina Izvoranu”, cu un personaj feminin din alt\ genera]ie, porne[te
într-adev\r de la tân\ra care-[i dore[te un copil [i-i tot iese negativ
testul de sarcin\; dar apoi focalizeaz\ pe episodul îngrozitor al avortului
f\cut de Leti]ia, în timpul ceau[ismului, clandestin. Capitolul acesta se
încheie înainte de episoadele, [i mai teribile, de la spital, pe care le vom
parcurge într-o alt\ rememorare a eroinei, în alt loc. Capitolele nu sunt
deci nici centrate pe un singur personaj, pe care s\-l scoat\ în relief fa]\
de celelalte, nici pe un anumit moment sau pe o secven]\ temporal\ distinct\,
într-o suprapunere a episodului cu îns\[i povestirea ori rememorarea lui.
Ele nu sunt „feliate” într-un mod tradi]ional, iar întâmpl\rile „deverseaz\”
peste marginile unui capitol, trecând în urm\torul sau în altele, aflate la
distan]\, într-o modalitate prozastic\ modern\. Structura compozi]ional\
era foarte dificil de realizat, într-un acord de fine]e cu experien]ele atâtor
personaje [i, nu mai pu]in, cu vocea narativ\ predilect\, care este cea a
Leti]iei Arcan. Gabriela Adame[teanu a câ[tigat [i acest pariu romanesc,
în Fontana di Trevi: pe lâng\ urm\rirea simultan\ a atâtor istorii,
impresioneaz\ capacitatea autoarei de a evita schematismul [i circularitatea
resim]it\ ca artificial\.

Îi obiectez autoarei, îns\, nivelul de profunzime la care se plaseaz\
o parte din paginile c\r]ii. Dac\ în Provizorat vocea narativ\ acoperea [i
descoperea un întreg univers interior, aparte de lumea înconjur\toare,
cenu[ie, din regimul trecut, aici caruselul de întâmpl\ri [i caleidoscopul
de istorii angreneaz\ romanul într-o dinamic\ neatingând decât pe alocuri
nivelul mai profund al unei experien]e [i al unei existen]e. Destule scene
sunt conturate din poignet, în trepida]ia rememorativ\ [i narativ\ de care

d\ dovad\ Leti]ia Arcan, dar c\reia Gabriela Adame[teanu i-ar fi putut
oferi [i câte un alt contrapunct decât cel din capitolul final. Romanul ar
fi luat atunci propor]ii, dar ar fi echivalat cu o capodoper\ la nivelul Dimine]ii
pierdute. Poate, într-o edi]ie viitoare, autoarea, cu perfec]ionismul ei, îi
va da dimensiuni mai ample, pe aceea[i structur\ epic\.

d e remarcat fine]ea psihologic\, nepierdut\, a Gabrielei
Adame[teanu [i „sadismul”, de asemenea netocit, al observa]iei.
Realismul din Fontana di Trevi e nu numai unul de aspecte

istorice, sociale, politice, ci [i unul, dus pân\ la infinitezimal, de portretizare
a personajelor în cele mai intime momente ale lor. Tinere]ea cu spectrul
rat\rii, apoi cu cel al fricii, este urmat\ aici de o vârst\ la care Leti]ia Arcan,
cu toate terapiile [i exerci]iile ei de recondi]ionare, simte povara b\trâne]ii;
iar din „documentarea” pe viu a acestui stadiu, Gabriela Adame[teanu face
un adev\rat spectacol al cruzimii prozastice. Fragmente antologice
parcurgem de fiecare dat\ când în caruselul de întâmpl\ri [i fapte, de
istorii [i istorisiri, se insist\ narativ [i portretistic asupra unui personaj
aflat într-o faz\ a degrad\rii; iar scena proiectat\ spre final, cu agonia
lui Frau Poldi, este cea mai puternic\ din roman.

Dac\ în prozele mediocre î]i vine bine s\ tr\ie[ti, fiindc\
realitatea lor fic]ional\ e avantajoas\, edulcorat\, f\r\ probleme pentru
protagonist [i pentru cititor, dintr-o carte pregnant\ precum Fontana
di Trevi î]i vine s\ fugi, cât mai ai timp, spre zone epice mai confortabile.
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p oate fi nemurirea – fantasma dup\ care
alerg\m cu to]ii, înc\ din zorii omenirii
– o plag\, un adev\rat blestem? Poate fi

via]a f\r\ de moarte punctul de pornire al unei distopii?
{i, mai ales, al unei distopii capabile s\ ias\ din cercul
închis al parabolelor apocaliptice de care abund\ literatura,
în ultimul timp (parabole cu atât mai plicticoase, cu
cât, ast\zi, realitatea bate la scor fic]iunea, [i la acest
capitol)?

Recentul roman al lui Alexandru Ecovoiu, Ambitus,
d\ un r\spuns afirmativ tuturor celor trei întreb\ri.

În spa]iul localit\]ii Vergo apare un copil însemnat,
Tiber, care nu are buric. F\r\ s\ cunoasc\ detaliul, sora
Irma, dintr-un instinct cvasi-matern, îl aduce în
m\n\stirea unde s\l\[luia. Apari]ia copilului produce
un semn
amenin-
]\tor: vi-
traliile

bisericii se fac ]\nd\ri, f\r\
vreo cauz\ vizibil\. Irma afl\,
însp\imântat\, c\ Tiber nu are
buric (deci, nu este n\scut din
femeie) [i, speriat\ de posibilitatea
ca ea îns\[i s\ fi adus r\ul în
m\n\stire, îl instaleaz\ pe Tiber
la orfelinatul din Vergo. Din
acel moment, în ora[ nu mai
moare nimeni. Ca un corolar
firesc, nici nu se mai na[te
nimeni. Începând chiar cu un
lucr\tor care repara vitraliile
sparte ale bisericii m\n\stirii,
nev\t\mat dup\ o c\z\tur\ de
la în\l]ime, oamenii nu mai
mor în Vergo, indiferent cât
sunt de b\trâni sau de bolnavi.
Nu mai mor, dar nici nu se
vindec\, nici nu întineresc: î[i
continu\ la infinit vie]ile, a[a
cum sunt.

La prima vedere, ar fi
vorba de o utopie, nu de o
distopie. Nemurirea este un
vis str\vechi al omenirii [i un

deziderat pe care, sub o form\
sau alta, îl promoveaz\ toate

religiile. Mai ales secolul
nostru materialist este
particularmente interesat
de nemurire tout court,
aici, pe p\mânt, dup\ cum

depun m\rturie investi]iile
uria[e în cercetarea medical\

menit\ s\ duc\ la prelungirea
vie]ii umane.

Îns\, dup\ cum afl\
curând verganii, dispari]ia
mor]ii nu e deloc o fericire.
Odat\ cu ea dispare motiva]ia
de a tr\i: la ce bun s\ mai faci
ceva – s\ munce[ti, s\ te îngrije[ti,
s\ te implici social [.a.m.d. –,
cât timp nemurirea î]i este,
oricum [i aprioric, asigurat\?
{i totu[i, pentru a între]ine
traiul lipsit de griji (cel pu]in,
de grija cea mare, a mor]ii), e
nevoie de bani, iar pentru a-i
câ[tiga, verganii trebuie s\
munceasc\ în continuare. De-
abia acum munca devine ceea
ce spune Vechiul Testament
c\ este, adic\ o pedeaps\.
Verganii muncesc în sil\ (scenele
de munc\, în roman, sunt evocate în fug\, ca aspecte cu totul secundare ale
existen]ei), numai ca s\ aib\ din ce tr\i/ petrece, [i în consecin]\
localitatea decade. În loc s\ înfloreasc\, urmare a atingerii idealului uman
al nemuririi, totul se surp\.

Ambitus nu este, totu[i, o distopie obi[nuit\, pentru c\ dimensiunea
moral\ implicit\ nu este dimensiunea ei fundamental\. Ecovoiu nu are ambi]ii
de moralist, care n-ar fi f\cut, de altfel, decât s\-l adauge la lista lung\ a
autorilor de parabole interesante, dar care n-au schimbat nimic, nici în lume,
nici în literatur\. Frumoasa nebunie artistic\ pe care o con]ine romanul
const\ în inventarea cât mai minu]ioas\ a unei lumi. Demiurgia autorului
insist\ s\ creeze, în spa]iul imaginar al localit\]ii Vergo, un univers. O
lume care are toate tr\s\turile firescului, mai pu]in cea care d\ totul peste
cap, [i anume, imortalitatea.

a stfel, societatea vergan\ este conturat\ cu precizie de pictor
manierist, în toate straturile ei. Exist\ un marchiz, care se
îndeletnice[te cu lectura [i filosofia, [i care se ratase în Vergo,

departe de Capital\, înc\ înainte de instalarea nemuririi generale. Exist\ un
cârcota[ de serviciu, Vusek, fost profesor de latin\, un bog\ta[ credincios,
Lisko, un preot concupiscent, Pergol, precum [i o întreag\ confrerie de
„în]elep]i”, bernarzii, care se adun\ regulat, aidoma unei organiza]ii
oculte, spre a dezbate situa]ia. Ecovoiu populeaz\ scena din Vergo [i cu
militari, func]ionari, prostituate, medici psihiatri, profesori de muzic\, maici,

majordomi... o întreag\ societate, asemeni furnicilor umane din tablourile
unui Breughel, dar care se îndreapt\ nu c\tre Infern, ci c\tre Paradisul
(echivoc) al vie]ii f\r\ de moarte.

Ecovoiu are [i inteligen]a de a nu împinge parabola în mecanic, pentru
uzul demonstra]iei distopice în sine. În Vergo nu mai moare nimeni, dar 1)
nimeni nu are certitudinea c\ este vorba de nemurire sau de o lung\ amânare,
[i 2) verganii pot s\ moar\, dac\ î[i doresc, pentru asta fiind suficient s\ plece
din localitate. Aceast\ flexibilitate, de natur\ realist\, nu submineaz\ conven]ia
fantastic\ a romanului, ci deschide mai multe piste pe care autorul, cu abilitatea
sa deja cunoscut\, le exploateaz\ sau m\car le schi]eaz\.

Astfel, personajele vergane percep, mai devreme sau mai târziu, situa]ia
bizar\ în care se afl\. Nemurirea nu aduce cu sine nici m\car vindecarea,
dar\mite vreo schimbare oarecare. Totul se desf\[oar\ ca înainte, cu excep]ia
faptului c\ nimeni nu mai moare [i nici nu se mai na[te nimeni. Via]a se
scurge înainte, în absen]a oric\rei revela]ii [i a oric\rui sens spiritual superior.

Nemurirea vergan\ devine, cum
spune un personaj, un „iad
paradisiac”, formul\ oximoronic\
foarte nimerit\ pentru a descrie
condi]ia celor care nu pot muri,
de[i nu-[i mai doresc neap\rat
s\ tr\iasc\. Bernarzii formuleaz\
dubii [i cu privire la condi]ia
real\ a verganilor, care nu se
[tie dac\ este nemurirea propriu-
zis\, sau doar o amânare
nedefinit\, foarte îndelungat\,
în tot cazul, a sfâr[itului. Dispari]ia
concret\ a mor]ii le r\pe[te,
iat\, [i ultima certitudine, care
este cea a vie]ii.

Nici m\car apari]ia unui
pseudo-Iisus (rezultat al unei
rela]ii cvasi-incestuoase între
sora Irma [i Tiber, ajuns adolescent)
nu aduce nici o rezolvare. Întâi
pentru c\ este un simulacru:
Irma, care [tie adev\rul despre
sarcina ei deloc cereasc\, nu
i-l poate m\rturisi stare]ei gr\bite
în a proclama o minune, spre
a trezi con[tiin]a adormit\ a
verganilor. Apoi, pentru c\
pruncul a[teptat nu este un fiu
al Domnului, ci o fat\ (cam
nefericit botezat\ de romancier
Isusa Cristina). Dar mai ales
pentru c\ na[terea ei nu aduce
nici o schimbare. Verganii nu
se întorc la credin]\ [i nimic
nu se schimb\ în via]a localit\]ii,
ca urmare a na[terii unui copil
din flori, la m\n\stire.

n ici vocea celest\,
de contra-tenor,
a lui Tiber nu

aduce în via]a localit\]ii nici o
not\ din „muzica sferelor”.
Adolescentul se las\ rareori
ispitit s\ cânte, iar când o face,
vocea sa nemaiauzit\, evocând
ambitusul interzis al Divinit\]ii,
nu aduce neap\rat mângâiere,
ci [i spaim\. Vocea nep\mântean\
a lui Tiber deschide cerul,
îns\ verganii nu sunt ispiti]i
(sau nu pot) s\ urce.

Spuneam c\ romancierul
nu construie[te, în Vergo, o
colivie cu p\s\ri mecanice.
Verganii care-[i doresc s\ moar\
o pot face. Tot ce trebuie, este
s\ aleag\ s\ p\r\seasc\ localitatea.
Unii o [i fac: nu foarte mul]i,

semn c\ nici nemurirea nu schimb\ natura uman\, înclinat\ spre confort
[i auto-conservare, nu spre op]iuni eroice. De altfel, unul dintre primii revolta]i,
care încercase s\ înfrâng\ blestemul nemuririi prin înfometare, f\r\ a
pleca din Vergo, va ajunge nu numai resemnat cu spectrul eternit\]ii, ci [i
obez, s\rind, cu alte cuvinte, dintr-o extrem\ în cealalt\...

Parabola se încheie la fel de brusc cum a [i început. Sora Irma cu Isusa
Cristina dispar (nu prin ridicare la cer, cum sugerase stare]a, ci fugind banal
din ora[, cum dezv\luie Vusek), urmate de Tiber. Plecarea tân\rului este
înso]it\ de ridicarea binecuvânt\rii vecine cu blestemul. În Vergo oamenii
reîncep s\ moar\ [i pruncii s\ se nasc\ [i totul reintr\ în normal, ca un interval
oarecare. În mod voit, parabola nu se încheie neap\rat cu o moral\ (de[i
cititorul poate trage, fire[te, mai multe concluzii), distopia prozatorului fiind
una deschis\. De altfel, nu are dreptate Dan Stanca într-o cronic\, altminteri
favorabil\, consacrat\ romanului în revista „Luceaf\rul”: personajelor din
Ambitus le lipse[te nu numai identitatea geografic\, putând fi localizate
oriunde în lumea civilizat\, ci [i, mai important, cea temporal\. Romancierul
are precau]ia de a amesteca semnele timpului în care au loc întâmpl\rile din
Vergo, aceasta putându-se petrece oricând, de la finele evului mediu [i
pân\ în secolul trecut. Semn c\ sensurile parabolei nu se limiteaz\ la noi [i
epoca noastr\.

Evitând cli[eele genului [i construind cu migal\ [i con[tiin]\ artistic\
o distopie ie[it\ din comun, Alexandru Ecovoiu reu[e[te în Ambitus un roman
de nivelul Saludos sau Sta]iunea, care i-au adus consacrarea. 
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p rofesor univer-
sitar la Facultatea
de Filozofie [i

{tiin]e Social-Politice a
Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza“, Nicu Gavrilu]\ are ochi
de dialectician, ceea ce înseamn\
c\ prive[te lumea cu o suspiciune
de principiu, în virtutea c\reia
nimic nu este a[a cum pare.
În ochii lui, aparen]ele au
un singur rost: s\ fie date la o
parte, spre a vedea miezul
de adev\r din spatele lor. Din
acest motiv, aparen]ele sunt
o pelicul\ gra]ioas\ în care
numai mintea naivilor se
împotmole[te, pe cînd dialec-
ticianul, cr\pînd coaja iluziilor
moderne, vede temelia ciclic\
a lumii. C\ci a gândi dialectic
înseamn\ a gîndi în cerc:

schimbi albul cu negru [i pozitivul cu negativul,
balansîndu-te necontenit între doi poli. Rezultatul
este o r\sturnare a perspectivei la cap\tul c\reia
ceea ce p\rea grav se însenineaz\ [i ceea ce
p\rea încurajator se întunec\. Iat\ de ce Nicu
Gavrilu]\ plînge cu un ochi spre a rîde cu
cel\lalt, dîndu-]i convingerea c\ nici Diavolul
nu e atît de negru [i nici heruvimii nu plutesc în
cete diafane.

De exemplu, avem cumva impresia c\ apetitul
religios al europenilor a sc\zut? C\ ne pa[te o r\cire
a sufletului la cap\tul c\reia apa credin]ei va seca?
Nimic mai fals. Sentimentul de devo]iune fa]\ de
un element atotputernic persist\, atîta doar c\
el [i-a schimbat ]inta, nuan]îndu-[i în plus modul
de manifestare. De la idoli vetu[ti, la a c\ror icoan\
pr\fuit\ se închina f\r\ tragere de inim\, omul
modern a trecut la idoli pl\smui]i dup\ tipar
de[tept, c\rora le acord\ aceea[i evlavie precum
cea cuvenit\ defunc]ilor îngeri. Abnega]ia e aceea[i
în c\ldura ei adoratoare, doar ritualul prin care se
manifest\ e altul. Acum nu mai atingi moa[tele
spre a te vindeca, ci la[i degetul s\ alunece pe
ecranul telefonului, privind absorbit la [irul de
imagini colorate. Ce vezi acolo e noul roi de idoli
de care nu-]i mai desprinzi privirea. C\ sînt
buni sau r\i nu are însemn\tate, de vreme ce actul
de a le da aten]ie are o acuitate cvasi-credincioas\.
Tot a[a cu calculatorul: nu mai contempli catapeteasma
dintr-o biseric\ fumurie, c\reia alt\dat\ îi îndreptai
cuvinte de implorare, ci î]i lipe[ti ochii de
tableta a c\rei str\lucire î]i fur\ mintea [i discern\mîntul.
Treptat, devii anexa unei stihii care, sub pretext
c\ î]i înlesne[te efortul min]ii, î]i subjug\ voin]a
pîn\ la aservire, iar ce este mai ciudat e c\ dependen]a
î]i insufl\ un sentiment de siguran]\, relaxare [i
comuniune, ba chiar ajungi s\ fii recunosc\tor
internetului pentru d\rnicia cu care te înv\luie
într-o butaforie pl\cut\. 

Devo]iunea fa]\ de internet, cu ale sale
re]ele de socializare, preschimbate în altare
binef\c\toare, în incinta c\rora poate intra tot
norodul, este prima form\ de abnega]ie religioas\,
o abnega]ie pe care îns\ modernii o tr\iesc f\r\
s\ aib\ con[tiin]a muta]iei care s-a petrecut în
capul lor. Dac\ îi întrebi în ce cred, î[i vor abjura
orice apartenen]\ confesional\, declarînd c\ sunt
indiferen]i în privin]a zeilor, în care v\d o reminiscen]\
cras\ a epocilor r\posate. Dar dac\ le iei telefonul
[i calculatorul, îi preschimbi în ni[te fanto[e
însp\imîntate, a c\ror debusolare îi va sili s\ se
arunce repede în bra]ele idolilor din ecran, din
chenarul c\ruia vor primi elixirul cutremur\tor
al lui mysterium tremendum et fascinans. „F\r\
mine nu pute]i nimic“, vorba Paracletului se
potrive[te ca o m\nu[\ pe atotputernicia pe
care noii enoria[i o resimt în fa]a ecranului.

A dou\ form\ de devo]iune religioas\ e
transumanismul, adic\ încrederea mistic\ în
virtu]ile mîntuitoare ale tehnicii, atunci cînd ea e
folosit\ spre a face din trupul omenesc un bastion
invulnerabil. Cînd medicina promite tinere]e f\r\
b\trîne]e [i via]\ f\r\ de moarte, cînd f\g\duie[te
dispari]ia bolilor [i prooroce[te nemurirea creierului
transplantat într-o baie de nutrimente, atunci
l\ca[ul de cult se mut\ din stran\ în cabinetul
doctorului. Din tehnician al trupului, medicul se
preschimb\ într-un vr\jitor înzestrat cu puteri de
taumaturg. {i astfel, minunile devin lucruri fire[ti,
pe care nimeni nu le mai contest\. 

Dac\ accept\m susurul optimist al
transumanismului, putem fi siguri c\ în scurt timp
orice organ va fi fabricat genetic, ba chiar o piele
inteligent\, înzestrat\ cu puterea de a se autogenera,
ne va acoperi corpul. Mai mult, protezele, silicoanele,
nanorobo]ii plasa]i în sînge sau implanturile vîrîte
în circumvolu]iuni vor deveni prietenii no[tri cei

mai apropia]i. Pîn\ într-atît de apropia]i, încît
treptat ne vor lua locul. De aici [i pîn\ la proiectul
de a muta toate informa]iile dintr-un creier
într-un hard de calculator nu mai e decît un pas.
Cît despre inteligen]a artificial\, tot mai multe
guri îi prev\d suprema]ia iminent\ asupra speciei
umane. {i atunci, noul zeu creat din bi]i, întîmpinat
cu o devo]iune fa]\ de care anacronica credin]\
cristic\ va p\rea o biat\ tres\rire anemic\, î[i va
întinde vraja peste omenirea recunosc\toare.

În fine, a treia form\ de devo]iune religioas\
este între]inut\ de entuziasmul fanatic al adep]ilor
corectitudinii politice (CP). Ace[ti prozeli]i formeaz\
ordinul monahal al
naivilor pe via]\, in[i
predestina]i s\ fie p\c\li]i
la infinit, c\ci promisiunea
de a înl\tura diferen]ele
inechitabile în numele
unei egalit\]i care, odat\
atins\, va face din P\mînt
un picior de rai, exercit\
o fascina]ie verificat\
asupra fiin]elor slabe,
resentimentare [i ratate.
Cu excep]ia tinerilor, a
c\ror generozitate a vîr-
stei îi preschimb\ în vic-
time sigure ale mirajului
egalitarist, dar ni[te
victime care, înaintînd
în ani, se vor trezi din
formidabila fars\ în care
au fost împin[i, cu ex-
cep]ia lor, adep]ii CP-
ului formeaz\ uria[a
pepinier\ a e[ua]ilor:
in[i în care imboldul de
autoafirmare e atît de
debil încît probabilitatea
de a se ag\]a cu evlavie
de o doctrin\ care le
f\g\duie[te binele pe
care singuri nu-l pot
dobîndi cre[te expo-
nen]ial. Re]eta e sigur\, întrucît statistic e[ua]ii
alc\tuiesc grosul oric\rei societ\]i. Ca s\ strîngi
un sobor de momîi teleghidate, dispuse s\ îngîne
cu aplomb versetele egalit\]ii imaculate, e îndeajuns
s\ le fluturi flamura înl\tur\rii discrimin\rilor.
Vor mu[ca din momeal\ cu abnega]ia cu care
odinioar\ p\rin]ii lor primeau anafura.

p remisa cu care Nicu Gavrilu]\
expune cele trei religii seculare
e luat\ din Mircea Eliade:

sentimentul religios nu va disp\rea niciodat\
din istorie pentru simplul fapt c\ e un ferment
esen]ial al sufletului. În schimb, el poate intra în
laten]\, se poate camufla, a[teptînd prilejul ie[irii
din amor]eal\. Ast\zi dezmor]irea credin]ei se
petrece în cadrul celor trei religii seculare de
mai sus. În fiecare din ele poate fi depistat un zeu,
un articol de credin]\ [i un ritual menit a înt\ri
credin]a în noul zeu. Ele sunt  mitologii camuflate,

adic\ manifest\ri ale
sacrului în hain\ profan\,
ceea ce înseamn\ c\
omul modern are nevoie
acut\ s\ adore ceva:
internetul, s\n\tatea
etern\ sau egalitatea.
„Mul]i dintre noi tr\im
secularizarea religios,
chiar f\r\ s\ o [tim.
Tocmai de aceea am
încercat s\ evit clasica
interpretare dihotomic\
religie vs. secularizare.
Am propus religie în
secularizare [i secula-
rizare în religie. Depinde
foarte mult de perspec-
tiva spiritual\ a celui
care prive[te. Realitatea
poate fi dominant se-
cular\ sau dominant
religioas\, a[a cum în
fizica cuantic\ lumina
nu este und\ sau cor-
puscul, ci deopotriv\
und\ [i corpuscul, în
func]ie de calitatea
observatorului impli-
cat.“ (p. 204)

Dialecticianul
cu suspiciune din principiu care este Nicu Gavrilu]\
[i-a împlinit datoria: a scris o carte doct\ despre
trei din modurile moderne de camuflare a sacrului
în profan. La cap\tul lecturii r\mîi cu un sentiment
de u[urare: poate c\ secularizarea nu e atît de
inevitabil\ pe cît pretind adep]ii celor trei credin]e
actuale. 
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d ialecticianul cu suspiciune din
principiu care este Nicu Gavrilu]\
[i-a împlinit datoria: a scris o
carte doct\ despre trei din
modurile moderne de camuflare

a sacrului în profan.



e minescu [tia c\ este poet,
voia s\ fie poet, nu uita nicio
clip\ c\ este poet. Aceast\

con[tiin]\ a situ\rii lui în lume nu are
nicio leg\tur\ cu emfaza unor autori de
versuri. A[a cum sentimentul lui c\ nu
g\se[te cuvântul ce exprim\ adev\rul
sau c\ vorbe[te în pustiu n-are nicio
leg\tur\ cu modestia (naiv\ sau fals\) a
altora.

Poezia Cu gândiri [i cu imagini
(1876) cuprinde o rapid\ evaluare critic\
de c\tre Eminescu a propriei sale poezii.
Este, ca s\ ne exprim\m în termeni
prozaici, un succint raport de activitate.
Poetul este nemul]umit de dispropor]ia
dintre frumuse]ea fastuoas\ a versurilor
[i redusa cantitate de adev\r con]inut\
de ele. El are, ca de obicei, nostalgia unui
adev\r ultim, de altfel inexistent. Nostalgia
aceasta o au mul]i intelectuali umani[ti.
Ei simt c\ nu spun niciodat\ ceva important
despre lume, c\ nu ating esen]ialul.
Insatisfac]ia o putem tr\i chiar [i când
consult\m un dic]ionar: fiecare cuvânt
este explicat prin cuvinte aflate tot în
cuprinsul lui, nimic nu vine din afar\.
Adev\rurile par produse exclusiv de
mintea noastr\ [i sunt reciclate la nesfâr[it.

Înainte de a vorbi despre triste]ea
celui care nu a captat destul adev\r în
versurile sale, poetul î[i plânge soarta
de poet nerealizat! Nu este un r\sf\],
este un moment de sincer\ descurajare
[i poate chiar de pl\cere a autoflagel\rii:

„Cu gândiri [i cu imagini/ Înnegrit-
am multe pagini:/ {-ale c\r]ii, [-ale vie]ii,/
Chiar din zorii tinere]ii.// Nu urma]i
gândirei mele:/ C\ci noianu-i de gre[ele,/
Urm\rind prin întuneric/ Visul vie]i-mi
cel chimeric.// Neavând înv\] [i norm\,/

Fantazia f\r\ form\/ R\t\cit-a vai!
cu mersul:/ Negru-i gândul, [chiop
e viersul.”

Ce nedreptate î[i face poetul!
Nici cei mai înr\i]i denigratori ai
lui nu-i calificau atât de sever crea]ia.

Prin raportare la frumuse]ea parc\
nep\mânteasc\ a multora dintre textele

sale, aceast\ proclamare a e[ecului este
îns\ de efect. {i de bun-gust. S\ ne
imagin\m cum ar fi sunat aceea[i declara]ie
f\cut\ de un autor mediocru...

Urmeaz\ compararea crea]iei lui
cu monumentele funerare gigantice ale
faraonilor. În interiorul construc]iilor
de mari propor]ii, repezent\ri în piatr\
ale glorific\rii [i solemnit\]ii, nu g\sim
decât un biet trup de om mumificat.
Compara]ia,  desf\[urat\ pe larg,
impresioneaz\, cu atât mai mult cu
cât se încheie cu un vers atent planificat,
ca replica final\ a unei piese de Shakespeare:

„{i idei, ce altfel împle,/ Ard în
frunte, bat sub tâmple:/ Eu le-am dat
îmbr\c\minte/ Prea bogat\, f\r\ minte.//
Ele sam\n\, hibride,/ Egiptenei piramide:/
Un mormânt de piatr-în munte/ Cu
icoanele c\runte,// {i de sfinxuri lungi
alee,/ Monoli]i [i propilee,/ Fac s\
crezi c\ dup\ poart\/ Zace-o-ntreag\
]ar\ moart\.// Intri-nuntru, sui pe treapt\,/
Nici nu [tii ce te a[teapt\./ Când acolo!
sub o facl\/ Doarme-un singur rege-n
racl\.”

*p oezia de numai trei strofe a câte patru versuri, Ce suflet trist
(1880), este o schi]\ de autoportret moral. Poetul se declar\
nemul]umit de modul s\u de a fi [i î[i exprim\ chiar dorin]a

de-a disp\rea din lume, dar, printr-un fel de und\ semantic\ metatextual\,
ne transmite sentimentul c\, dimpotriv\, n-ar vrea s\ fie altfel.  El î[i
proclam\  unicitatea deplângând-o ca pe un blestem  tocmai ca s\ i-o
recunoa[tem [i s\ o ]inem minte, ceea ce nu s-ar fi întâmplat  dac\ ar fi
f\cut parad\ de caracterul s\u de excep]ie [i i-ar fi privit cu superioritate
pe oamenii obi[nui]i:

„Ce suflet trist mi-au d\ruit/ P\rin]ii din p\rin]i,/ De-au înc\put
numai în el/ Atâtea suferin]i?// Ce suflet trist [i f\r’ de rost/ {i din ce lut
inert,/ C\ dup-atâtea am\giri/ Mai sper\ în de[ert?// Cum nu se simte
blestemat/ De-a duce-n veci nevoi?/ O, valuri ale sfintei m\ri,/ Lua]i-m\
cu voi!”

Poezia sufer\ de o anumit\ ieftin\tate, seam\n\ cu cele care au
devenit roman]e (Pe aceea[i ulicioar\, Pe lâng\ plopii f\r\ so], Ce e iubirea

etc.). În loc s\ dezvolte ideea de voca]ie a
nefericirii, poetul d\ vina pe am\girile care
i-au provocat numeroase dezam\giri [i
adaug\ c\ înc\ mai sper\, totu[i, chiar dac\
sper\ în de[ert. Aceast\ logic\ sentimental\
simplist\, melodramatic\ nu este a lui
Eminescu.

*s traniul poem Noi amândoi
avem acela[i dasc\l, sacadat
[i categoric ca sunetul unui

metronom, dateaz\ din 1879. Unii istorici
literari, baza]i mai mult pe fler detectivistic
decât pe dovezi, dar [i câteva însemn\ri
din jurnalul intim al cumnatei lui Titu
Maiorescu, Mite Kremnitz, ne conduc la
presupunerea c\ în acest an Mite Kremnitz
i-a inspirat o pasiune trec\toare lui Eminescu.
N-ar fi exclus ca poemul Noi amândoi avem
acela[i dasc\l s\ fi fost scris anume pentru
ea, cu atît mai mult cu cât se [tie c\ discu]iile
dintre poet [i scriitoarea [i traduc\toarea
german\, sigur\ pe ea, nu lipsit\ de o
anumit\ morg\ de descendent\ a unei
familii ilustre, luau forma unor polemici.
Poemul Noi amândoi avem acela[i dasc\l
poate fi replica final\, elaborat\ de poet în
singur\tate, dat\ lui Mite Kremnitz
dup\ o asemenea disput\.

Dar, la urma urmelor, ce conteaz\?
Poemul nu depinde de împrejur\rile în
care a fost scris, are o valoare de sine
st\t\toare, constând în impersonalitatea
sa neomeneasc\, nelini[titoare. El provoac\
impresia c\ este rostit de un sintetizator
de voce:

„Noi amândoi avem acela[i dasc\l,/
{colari suntem aceleia[i p\reri.../ Unitul
gând oricine recunoasc\-l./ Ce [tii tu azi,
eu am [tiut de eri./ De-acelea[i lucruri
plângem noi [i râdem,/ Non idem est si
duo dicunt idem.// Tu zici c\ patria e-n
dec\dere,/ De râs [i de ocar\ c-am ajuns;/
Când cineva opinia mi-ar cere/ El ar primi
tot astfel de r\spuns/ Ca de ru[ine ochii
s\-i închidem:/ Non idem est si duo dicunt
idem.”

Transformarea dictonului latin într-
un refren, repetat pe parcursul întregului
poem, la sfâr[itul fiec\reia dintre cele cinci
strofe (de câte [ase versuri) ale sale, îi
confer\ o autoritate maxim\. De[i constituit
dintr-un paradox, dictonul începe s\ par\
un verdict dat de o instan]\ suprem\. 

Nu este acela[i lucru dac\ doi spun
acela[i lucru... În modul acesta elegant,
dar decisiv, Eminescu încheie o discu]ie
cu cineva care crede, ca [i el, dar de pe o
pozi]ie diferit\, c\ „patria e-n dec\dere”.
Fair-play-ul s\u nu e total, pentru c\, în
realitate, poetul se favorizeaz\ pe sine.
Spre deosebire de interlocutorul s\u, care
prive[te cu dispre] dec\derea patriei,
Eminescu, de[i nu contest\ aceast\ involu]ie,
o deplânge. El este implicat, sufer\ constatând
dezastrul moral al ]\rii, nu îl prive[te deta[at,
cu inevitabila cruzime presupus\ de deta[are.

Aparent avem aceea[i opinie, dar
în realitate e o pr\pastie între noi ? aces-
ta este mesajul poetului tradus în limbajul
nostru curent. Urmeaz\ o sistematizare a
deosebirilor dintre preopinen]i:

„C\ci din adâncul gândurilor tale/
R\sare ur\, din al meu amor./ Tu ai vrea
tot s\ mearg\ pe-a sa cale,/ Eu celui slab

îi sunt în ajutor./ Cu-acela[i gând, noi totu[i ne desfidem:/ Non idem est
si duo dicunt idem.// Pe mine r\ul, de[i râd, m\ doare,/ M\ ]ine lini[tea
vie]ii-ntregi;/ Iar tu ui]i tot la raza de splendoare/ Ce-o vars\-asupra ta a
lumii regi.../ {-ai vrea cu proprii mâni s\ ne ucidem:/ Non idem est si
duo dicunt idem.”

Ce îi poate deosebi pe doi oameni care fac aceea[i afirma]ie? Tr\irea
generat\ de acea afirma]ie. Ca [i în Epigonii, unde Eminescu îi acuz\ pe
contemporani de lips\ de idealuri [i de un fel de frigiditate afectiv\,
exprimându-[i preferin]a pentru entuziasmul fie [i naiv al predecesorilor,
în Noi amândoi avem acela[i dasc\l el invoc\ deosebirea dintre sufletul
s\u [i cel al personajului (probabil feminin) c\ruia i se adreseaz\:

„E greu a spune ce deosebire/ Ne-a desp\r]it, de nu mergem de-a
valma./ {i s-ar vedea atunci f\r\-ndoial\/ Când noi ne-am scoate sufletele-
n palm\/ Ca-ntregul lor cuprins noi s\-l deschidem;/ Non idem est si duo
dicunt idem.”

Aproape nimeni nu în]elege, nici azi, aceast\ idee simpl\ a lui
Eminescu. 

12
Ro

mâ
nia

 lit
er

ar\
  n

um
\r

ul
 5

1 
/ 3

0 
no

ie
m

br
ie

 2
01

8

eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu
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ce suflet trist... 


noi amândoi avem
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România literar\  num
\rul 51 / 30 noiem

brie 2018

13

a afirma acum, cînd toate sunt în criz\
– [i ]ara, [i lumea, [i cultura, [i
agricultura – c\ receptarea lui Liviu

Rebreanu (a se în]elege: opera lui) este în criz\
ar putea fi un gest salvator [i confortabil pentru
spiritul critic. Asta-i lumea [i ca lumea sînt [i eu
– ar putea spune critica literar\. Dar, cînd e vorba
de literatur\, ra]ionamentele nu adorm niciodat\
într-un pat confortabil. Fie [i consumat\ la nivelul
conven]iei, receptarea lui Rebreanu nu este în
criz\, nu-i înghe]at\ în improbabil [i imposibil.
Scriitorul este editat, este studiat în [coal\. Este
vorba de o receptare fireasc\ [i strict convenabil\,
lipsit\ îns\, poate, de sarea creativit\]ii în
actul recept\rii. Aceast\ logic\ o putem mi[ca
avansînd o alt\ afirma]ie… dubitativ\: Rebreanu
este sau ar putea fi proteic. L\sat\ într-o anumit\
ambiguitate, afirma]ia poate func]iona destul
de bine. Nu, îns\, f\r\ disfunc]ii de apreciere.
Dac\ se face trimitere la edi]iile rebreniene [i la
receptarea contextualizat\ de [coal\, putem
afirma c\ scriitorul este proteic. Proteismul
acesta, care nu-i, totu[i, pu]in lucru, este unul
pasiv. Dac\ introducem în rela]ie impactul
scriitorului asupra scrisului tîn\r – perpetuu
tîn\r – atributele acestui proteism se sus]in mai
greu. Mai mult, cînd scriitorul este pus în condi]ia
modelor, observ\m c\ Rebreanu nu produce [i
nu hr\ne[te mode literare. (De[i impactul s\u
asupra instan]elor existen]ei nu  este greu de
recunoscut.) A afirma sau a accepta c\ Rebreanu
este un scriitor demodat ar fi nedrept [i, mai
mult, neproductiv pentru literatura român\
pe termen mediu [i lung.

Scrisul lui Liviu Rebreanu nu este agresiv
(în sensul „modern” al termenului), nici scriitura
spectaculoas\, cum am fi înclina]i s\ credem c\
solicit\ grila recept\rii moderne. {i asta chiar
dac\ prozatorul acoper\ subspecii diverse ale
romanului, ilustreaz\ aspecte noi ale acestuia [i
mai ales – demers eminamente modern – scrie
fic]iune [i confesiune deopotriv\, cu propensiuni
ce trec peste limitele speciilor… {i totu[i… În
vreme ce, în anii 1920, apar un Mihail Bulgakov,
Joseph Conrad, John Dos Passos, William Faulkner
(1929, Zgomotul [i furia), Francis Scott Fitzgerald,
Graham Greene, I. Hasek, Hermann Hesse, James
Joyce, Franz Kafka (1922, Castelul), Sinclair Lewis
(1920), André Malraux, Thomas Mann, Robert
Musil, Y. Kawabata (1926, Dansatoarea din Izu),
{t. Zweig, Marcel Proust, V. Nabokov etc. – scriitori
care, fiecare în parte, revolu]ioneaz\ romanul
pe urmele lui Cervantes, Liviu Rebreanu se
lanseaz\ în scrierea unei literaturi de prim\

inspira]ie rural\, mizînd pe „obiectivitatea” penei.
Ce poetic\ serve[te un asemenea demers?

Observînd c\ prozatorul î[i probeaz\
rezisten]a prin romanele [i nuvelele sale conduse
de o poetic\ explicit\ extras\ din articole,
interviuri, m\rturisiri, se cuvine spus [i c\
modelul Rebreanu, în ceea ce acesta are
amplu [i revelator – revelator [i proteic
pentru cultura român\ –, acest model
trebuie c\utat în alt\ parte, într-o poetic\
subiacent\, ce d\ suflu [i sus]ine edificiul
operei.

d espre ce este vorba? În ciuda modelor
[i tenta]iilor, acest spirit european,
Rebreanu, care aspir\ s\ edifice

o oper\/lume „rotund\”, merge pîn\ la cap\t –
în mod absolut – în ilustrarea formulei promovate
de evolu]ia literaturii române[ti [i a lumii ce l-a
dat literaturii, încercînd s\ pun\ într-un acord
perfect formula aplicat\ crea]iei sale [i lumea
evocat\/creat\. Î[i pune în abis – sau în mit –
existen]a [i credin]a în literatur\ [i scrie conform
datelor creatoare proprii, identificîndu-se plenar
cu o lume evocat\ [i creat\ în acela[i timp,
încercînd s\ fie egal cu sine [i cu spiritualitatea
ce l-a z\mislit.  Are un corespondent în Eminescu.
Merg amîndoi, într-un fel, împotriva modelor
[i a timpului [i urmeaz\ coordonate „ascunse”
ale unei existen]e reale, ale unei deveniri netrucate.
Desuetudinea sau inadecvarea sunt suprafa]e
în[el\toare ale unei mize esen]iale. Dac\ ar fi
încercat o „sincronizare” deliberat\, artificial\,
„cu” o mod\ a timpului, prozatorul ar fi pierdut
suflul proteic, ar fi dat o oper\ ne-terminat\.
Rezist\ [i se afirm\ prin perfec]iune. Dep\[e[te
limitele într-o epoc\ manierist\, înc\ aflat\ sub
reflexele perioadei de aur a literaturii, dar care
nu mai poate fi prelungit\. Are un contraexemplu
în Al. Macedonski, al c\rui roman, Le calvaire de
feu / Thalassa, n-a avut de câ[tigat nici din
instalarea într-o poetic\ a timpului (literar), nici
din utilizarea unei limbi de circula]ie universal\.
Rebreanu a gîndit într-un univers/sistem rotund
[i complet [i a servit un asemenea demers. El
r\mîne, asemeni lui Eminescu sau Co[buc,
„romantic”, fertil într-un „model” care înainteaz\
spre dobîndirea deplin\t\]ii, chiar dac\ o asemenea
evolu]ie pare „desincronizat\”. Modelul lui
Rebreanu poate cî[tiga noi propensiuni în impactul
cu un prezent a[teptat, revelat, prezent a c\rui
deplin\tate literatura român\ înc\ o caut\ [i de
care are mult\ nevoie.

Olimpiu Nu[felean

modelul

o poetic\ subiacent\
rebreanu

s crisul lui Liviu Rebreanu
nu este agresiv (în sen-
sul „modern” al ter-
menului), nici scriitura
spectaculoas\, cum am

fi înclina]i s\ credem c\ solicit\ grila
recept\rii moderne.

istorie literar\
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` n anul debutului absolut în literatur\
(cu poezia {i toate..., în „Literatorul”,
Bucure[ti, XX, 3, 20 martie 1899, semnat\

V. George), George Bacovia – elev fiind în clasa
a IV-a la gimnaziul din Bac\u – a ob]inut un alt
succes de prestigiu: Premiul I cu cunun\ [i medalie
la Concursul de desen al Societ\]ii {tiin]ifice [i
Literare „Tinerimea Român\”, patronat de Ministerul
Cultelor [i Instruc]iunii Publice, din 9 mai 1899.
Din comisie au f\cut parte, printre al]ii, sculptorul
[i pictorul Filip Marin (1865-1928), sculptorul
Wladimir Hegel (1828-1918) [i pictorul G. Demetrescu-
Mirea (1852-1934). Distribuirea premiilor s-a f\cut
în ziua de 21 mai 1899, ziua Sfin]ilor Împ\ra]i
Constantin [i Elena, patronii religio[i ai Bucure[tilor,
la Atheneul Român din Bucure[ti, cu prilejul
anivers\rii a 22 de ani de la înfiin]area Societ\]ii.

La sfâr[itul anului [colar, i s-a acordat de
c\tre Gimnaziul „Principele Ferdinand” din Bac\u,
al c\rui elev era, men]iune pentru desen, muzic\
[i gimnastic\.

Succesul artistic va fi repetat trei ani mai
târziu, în mai 1902. La concursul aceleia[i Societ\]i,
George Bacovia a fost singurul onorat pentru
talentul nativ în artele plastice, dintre cei [ase
liceeni b\c\uani candida]i oficiali selecta]i [i
trimi[i de institu]ia de înv\]\mânt local\, printre
care se num\ra [i fratele s\u Ioan-Eugen.

Revista „Tinerimea Român\” a Societ\]ii
{tiin]ifice [i Literare a eviden]iat aceste succese
(apud Gheorghe P\trar, Bacovia [i Bac\ul, Bac\u,
1977, pp. 46-47, 58).

De remarcat este faptul c\ nici una
dintre lucr\rile premiate ale pictorului Gh. D.
Vasiliu (alias George Bacovia), fie din 1899, fie din
1902, nu ne-au parvenit, dar nici o alta din aceea[i
perioad\.

Consemn\m faptul c\ peste ani, de[i era
titularul unei diplome universitare în drept [i al
unei autoriza]ii de practic\ în avocatur\, George
Bacovia a preferat locul de la catedr\, devenind
maestru de desen în anul [colar noiembrie 1926

– august 1927 (la {coala Normal\ de B\ie]i [i la
{coala Comercial\ Superioar\ din Bac\u),

cum se numeau pân\ în 1948 profesorii de
dexterit\]i (lucru manual, muzic\, caligrafie,
desen [i gimnastic\). Metoda didactic\ era
a lui C. Pavlescu, fostul s\u dasc\l de caligrafie
(1894-1896) [i desen (1896-1902), dar mulat\

pe propria sa personalitate. Unul dintre elevii
lui îl descrie astfel: „Îns\ eu mi-l amintesc pe

tristul poet al Plumbului, Scânteilor galbene [i
Buc\]ilor de noapte din orele de desen. Îl v\d lâng\
mine, corectând o schi]\ ve[nic fr\mântat de
gânduri, ve[nic absent din lucr\rile-i [i cu glas de
clopot scump ne dojenea. L-am în]eles [i l-am
respectat totdeauna. Acum, îl admir ca [i atunci.”
(Const. Juncu-Siret, V.G. Bacovia. Siluete din
lumea artelor, în „Curentul Bac\ului”. Organ
s\pt\mânal al intereselor ob[te[ti. Bac\u, III, seria
a 2-a, 105, duminic\, 21 iunie 1931, pp. 1-2.)

Exege]ii lui George Bacovia i-au ocolit
apeten]ele vectoriale ale voca]iei sale plastice,
cantonându-se doar la nivelul perimetrului poetic
al rozei talentului, de[i nu exagereaz\ eviden]iindu-
i cromatica literar\...

George Bacovia are [i o oper\ plastic\.
S-au conservat desenele executate de el în

Carnetul „Notes” 1906-1912 (8/13 cm), din paginile
c\ruia au fost reproduse, la scara 16/24 cm, un
num\r de 32, prelucrate computerizat, înso]ind
poeziile ciclului Stan]e burgheze, închise între
coper]i, executate în tehnica serigrafic\, edi]ie
bibliofil\ 2000, la Bac\u.

Celelalte desene din Carnet, fie c\ au fost
reproduse în cartea bibliofil\ Stan]e burgheze
(Bac\u, 2000), fie c\ au r\mas în paginile acestuia,
reprezint\ portrete (identificabile) de chipuri [i
corpuri feminine, printre care Roza Luxemburg
(pp. 26/63) sau masculine, printre care Karl Marx
(p. 25) a c\rui umbr\ a invocat-o, în 1915, în poemul
în proz\ Cubul negru. Doar câteva au alte teme,
cum este o lamp\ (p.138), reprodus\ [i în cartea
bibliofil\ men]ionat\.

O alt\ serie de desene o reprezint\ cele
aproape o sut\ de plan[e aflate în Colec]ia de
stampe a Bibliotecii Academiei Române din
Bucure[ti, achizi]ionate de la Agatha Grigorescu-
Bacovia, înainte de 1980. Ele se împart în trei
categorii: compozi]ii, portrete de oameni politici
[i scriitori originari din Oltenia/Valahia Mic\,
caricaturi.

Cele mai multe sunt desenate cu creionul
de grafit, iar altele în peni]\. Dateaz\ din perioada
1946-1953, iar motiva]ia realiz\rii lor o d\ so]ia
poetului în cartea dedicat\ vie]ii [i operei acestuia:
„Dup\ ce plecase de la Ministerul Minelor [i

Petrolului, Me]ulescu continua s\-l viziteze. Acesta
lucra la o istorie a culturii Olteniei, fiind originar
din Craiova. Mai alc\tuia [i o antologie. {tiind c\
Bacovia era un talentat desenator, îl rug\ s\-i fac\
un autoportret [i o prefa]\. Amabil cum era, Bacovia
nu-l refuz\. Dar
Me]ulescu îl rug\ s\-
i deseneze [i o sum\
de portrete în peni]\
ale celor cu care voia
s\ ilustreze antologia.
Eu lipseam de acas\
ziua întreag\, prins\
de sarcinile profe-
siunii [i numeroase
activit\]i.  De la
minister [i  de la
cantin\, Me]ulescu
venea [i r\mânea cu
poetul dup\-amiezele.
Îi aducea câte o sticl\
de vin spre a-l îmbia
la lucru, chiar când
p\rea obosit. În felul
acesta i-a f\cut o sut\
treizeci de desene.
I-am atras aten]ia
în câteva rânduri, c\
abuzeaz\ de
delicate]ea poetului,
c\ îl  obose[te;
musafirul inopor-
tun a perseverat. La
urm\, i-a cerut [i o
declara]ie c\ nu are
nici o preten]ie ca
drept de autor asupra
acestor desene, în
cazul c\ s-ar publica
antologia, precum
[i c\ i le doneaz\. Cu
intermiten]e, [apte
ani a lucrat poetul
la ilustrarea sus-
numitei antologii
(1946-1953). {i aceasta era un soi de exploatare a
semenului scriitor, în spiritul trecutului. Când
am cerut o fotocopie dup\ autoportretul poetului,
Me]ulescu a refuzat cu ostenta]ie. Din fericire,
au r\mas înc\ 2 autoportrete în creion ale poetului,
dintre care unul l-am folosit la edi]ia de Opere
alese.” (A. Grigorescu-Bacovia, op. cit., 1962, p.327)

Stelian Metzulescu a fost publicist (n.15

ian.1912, Craiova-?), licen]iat în Drept la Bucure[ti
(1933) [i avocat la Banca Na]ional\ din Craiova.
În 1945, era bibliotecar la Ministerul Minelor. A
scos revista „Linia nou\”. Social\-literar\-artistic\.
Craiova, lunar (apr. 1933-febr.-martie 1934, 12

numere), în care
i-a publicat lui G.
B a c o v i a :
Renun]are, {i toate
(vol. Comedii în
fond), poemele în
proz\ Iarmaroc [i
Am\gire. St.
Metzulescu a
colaborat la
„Cristalul”. Revist\
modernist\ (1930-
1935) [.a.

A publicat:
Literele în }ara
B a n i l o r
(Comentarii asupra
s c r i i t o r i l o r
contemporani).
Prefa]\ de Paul I.
Papadopol. Editura
„Linia nou\”,
Craiova, [vol. I,
1937], vol. II, 1939.

Referin]e:
D. Diaconescu-
D\e[ti, Stelian
Metzulescu. Zece
ani de activitate
literar\ (1929-1939),
Craiova, 1939, 48
p.

P r i m u l
volum din Literele
în }ara Banilor
areTabla de materii
împ\r]it\ în trei
segmente:

– Poe]i:
Tudor Arghezi,

{tefan B\lce[ti, Dem. Bassarabeanu, {tefan G.
Bo]oiu, G.{t. Cazacu, V. Ciocâlteu, D. Ciurezu,
Eugen Constant, Savin Constant, Sergiu Cristian,
Ilariu Dobridor, Elena Farago, George Fonea,
Mihail Ghenescu, Constantin I. Goga, Radu
Gyr, Emil Hanganu, N.I. Herescu, Al. Iacobescu,
Const. Jale[, Const. I. Manea, A. Pop-Mar]ian, Ion
Mara, N. Milcu, I. Molea, Constantin Nisipeanu,

iese în relief talentul deosebit de artist plas-
tic al lui George Bacovia în desenele dup\
natur\ (autoportretele, crochiurile), emanci-
pate de literatur\.

lui george 

bacovia

grafica

isto
rie 

lite
rar\
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Sabina Paulian, Marcel Romanescu, Const.
Lucre]ia Vâlceanu, Drago[ Vrânceanu;

– Epigrami[ti: A.C. Calotescu-Neicu, I.C.
Popescu-Polyclet;

– Prozatori: Margareta Bud\l\nescu, Petre
Cazacu, Gh.I. Chi]ibura, Paul Constant, D.
Diaconescu-D\e[ti, Ion Dongorozi, C.{. F\ge]el,
M.D. Ioanid, Antoneta Iotta-Leonin, Nicolae al

Lupului, Gib Mih\escu, T. P\unescu-Ulmu, N.
Plop[or, Alexandru Popescu-Telega, Ionel Rujeanu,
D. Tomescu, I.P. }uculescu, Dem. Vl\sceanu.

Al doilea volum din Literele în }ara Banilor
are Tabla de materii sec]ionat\ în dou\ (pentru
biografii) [i trei (pentru considera]iuni):

– Poe]i: C. Argintaru, Aurel Chirescu,
{tefan Florescu-Balthaz;

– Prozatori: N.M. Condiescu, Iancu
Constantinescu, Mircea Damian, Lucia D.
Diaconescu, Gh. M. Giugiuc.

– Considera]iuni: asupra poeziei oltene
contemporane; asupra epigramei [i anecdotei
oltene contemporane; asupra prozei oltene
contemporane.

Solicitarea lui S.M. pe lâng\ George Bacovia
de a-i ilustra prezumtiva istorie a literaturii
oltene, în variant\ nou\, l-a flatat pe însinguratul
poet, obligându-l s\-[i reia vechile îndeletniciri,
constituite pe înzestrare nativ\, dovedit\ plenar
în cadrul celor dou\ particip\ri (1899 [i 1902) la
concursurile de art\ plastic\ ale „Tinerimii
Române”, dar l\sate în adormire.

Cele 98 plan[e bacoviene din Cabinetul
de stampe al B.A.R., desenate pe hârtie obi[nuit\
de format diferit (21/30 cm sau 15/ 21 cm), sunt
realizate alb-negru cu creionul sau peni]a, în
anii 1946 (41), 1950 (34), 1953 (3), 1954 (2), iar 18
sunt nedatate. Dintre acestea, doar 30 (18 portrete
[i 12 caricaturi) poart\ un nume sau, respectiv,
o legend\. Celelalte portrete (46) [i caricaturi (18)
sunt lipsite de orice explica]ie. Astfel, din cei
58 de scriitori olteni glosa]i de Stelian Metzulescu
în Literele în }ara Banilor (1937, 1939), numai 20
sunt identificabili în portretele realizate de George
Bacovia.

Alte [apte desene (portrete [i caricaturi)
le-am identificat în reproducerile datorate so]iei
poetului (în „Luceaf\rul” sau în cartea dedi-
cat\ biografiei acestuia în 1962), originalele fiind
pierdute/r\t\cite.

Portretele din plan[ele de la Cabinetul de
stampe al B.A.R. au fost realizate în scop utilitar
de a înso]i o glos\ de istorie literar\. Multe sunt
spiritualizate [i tratate pictural. Alternan]a liniilor
imitative cu cele geometrice d\ impresia de
închis, de definitiv, de ispr\vit, ceea ce induce o
senza]ie de lini[te. Portretistica variaz\ în procedee
tehnice de la minu]iozitatea detaliilor chipului
pân\ la schi]area unor m\[ti rezumative din
câteva tr\s\turi de creion. Astfel, figura are o
construc]ie fie corect\, fie dematerializat\
sau, cu alte cuvinte, portrete-sintez\ [i portrete-
semnificative.

Portretele sale „fotografice” au fizionomii
individualizate printr-un anume dinamism,
de oameni liberi [i mândri de ei, adâncite
psihologic, cu tr\s\turi armonioase [i vii echilibrate
formal, când nu sunt tratate conven]ional sau
banal, f\r\ con]inut uman [i plastic.

În unele portrete-personaje deslu[ite de
sentimente sau, rareori, opace, procesul de
transpunere d\ impresia de u[urin]\ [i nu de
efort, chin, sfor]are a portretului, prin simplitatea
stilului clasic.

Mai mult, iese în relief talentul deosebit
de artist plastic al lui George Bacovia în desenele
dup\ natur\ (autoportretele, crochiurile),
emancipate de literatur\, din carnetul aflat la
Arhivele Na]ionale din Bucure[ti.

Astfel, dac\ ar fi s\ facem o compara]ie
între primele [i ultimele, deosebirea ar consta,
ca în muzic\, între melodie [i armonie. Melodia
urmeaz\ aceea[i gam\, un ton sonor egal, în
vreme ce armonia const\ dintr-o întret\iere
de sunete, o producere simultan\ de sunete. ~ns\,
în ambele cazuri, întâlnim aceea[i percep]ie
acutizant\ psihologic, de mecanism nativ, de
distinc]ie [i gra]ie pentru subiectul desenat.

În cazul caricaturilor, din contra, liniile
frânte, abrupte, sunt subordonate efectului
satiric, care-[i atinge scopul prin realizarea
grotescului în imagine [i sens. Elanul [i forma
parcurg traiectorii simbolice prin prisma unui
mobil/motiv de simpatie sau de antipatie. Personajul
caricaturizat este acela[i, pus în diferite ipostaze
subtile percepute sub form\ ironic\, dezagreabil\.

Ceea ce trebuie subliniat e faptul c\
preocup\rile de art\ plastic\ nu constituie violon
d’Ingres al poetului, ci o alt\ latur\ a voca]iei
de artist, a[a cum, în cazul lui Ion Barbu, poezia
nu era complementar\ matematicii sau invers,
dar nici marot\.

În edi]ia Opere 2001 au fost reproduse
6 autoportrete [i 25 de desene reprezentând
compozi]ii (2), portrete (12) [i caricaturi (11),
dintre care au fost publicate autoportretele,
portretele lui Cazacu, Tr. Demetrescu, Eminescu
[i Macedonski, precum [i trei caricaturi: Charleston,
Gura mahalalei [i Maidanul cu dragoste. Celelalte
sunt inedite.

Mircea Colo[enco
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r \mas f\r\ desceden]i masculini
direc]i, odat\ „c\zând la z\care“1,
Verde-împ\rat se îndreapt\ c\tre

al]i beneficiari. Astfel, las\ mo[tenirea în
familie, neînc\lcând tabuul referitor la incest,
de[i au existat sus]in\tori ai acestei viziuni:
„Ce ar fi fost mai «simetric», mai normal decât

ca fra]ii, b\ie]ii Craiului s\ se însoare cu verele
lor, cele trei fete ale împ\ratului? Într-un moment
ciclic normal, a[a s-ar fi întâmplat. Dar în basm,
aceea[i lips\ de tangen]\ dintre fra]i exist\ [i
între copiii lor“2. Nu apare nicio men]iune
referitoare la o eventual\ nunt\ a candidatului
ales de Crai cu vreuna dintre fiicele fratelui s\u.
Tronul are nevoie de un b\rbat, iar consolidarea
unei monarhii intradinastice nu este o prioritate.
În argumentul expediat Craiului, afl\m rug\mintea
„s\-i tr\mit\ grabnic pe cel mai vrednic dintre
nepo]i, ca s\-l lase împ\rat în locul s\u dup\
moartea sa“3. E drept c\ rug\mintea îl poate face
mândru pe Crai. Dar superlativul îl încurc\. Nici
el nu [tie cum s\ procedeze. Se confrunt\ cu o
problem\ care, odat\ rezolvat\, îi va compromite
stabilitatea propriei împ\r\]ii: „– Iaca ce-mi scrie
frate-meu [i mo[ul vostru. Care dintre voi se
simte destoinic a împ\r\]i peste o ]ara a[a de
mare [i bogat\, ca aceea, are voie din partea mea
s\ se duc\, ca s\ împlineasc\ voin]a cea mai de
pe urm\ a mo[ului vostru“4. De aici apare [i ideea
înfierii unuia dintre nepo]i. Craiul îi îndepline[te
cererea, renun]ând, el însu[i periclitându-[i
astfel propria dinastie. Pentru c\ ne avertizeaz\
naratorul: „{i cine apuca a se duce pe atunci
într-o parte a lumii adeseori dus r\mânea
pân\ la moarte“5. Nu este o mostr\ de obedien]\,
ci una de împlinire a libert\]ii individuale în
libertatea altei persoane. Acela pleac\, l\sând
familia [i, fiind adoptat de unchiul lui, e r\spl\tit
cu o mo[tenire dup\ f\g\duin]\. Este lec]ia pe
care, treptat, o va asuma prin]ul mo[tenitor.
R\bdarea abuzurilor – fie cele din neam, fie cele
pricinuite de Spân – denot\ câ[tigarea autorit\]ii
[i a independen]ei. {i va mai înv\]a ceva, dup\
ce mistagogul îl va numi Harap-Alb, dup\ c\derea
în neascultarea de p\rintele s\u (a[a cum [i Adam
i-a spus înso]itoarei lui Eva, la ie[irea din Rai).
Mezinul va descoperi c\ puterea este darul
luat de slugile îndr\zne]e, care, prin contract
sau prin voin]\ testamentar\, primind s\ fie robi
smeri]i, sunt r\spl\ti]i cu dreptul de a [edea în
cetate.

Ademenitorul face promisiuni generoase,
erijându-se în autoritate ineludabil\, capabil\
s\-i descurce, pe cei porni]i în c\utarea unui
domiciliu definitiv, în labirintul în care s-au
aruncat de unii singuri. Dup\ ce va fi sedimentat
sentimentul c\ au fost abandona]i, va rosti
invita]ia de nerefuzat prin glasul Spânului:
„Întoarce-te înapoi, ori, dac\ ai de dus înainte,
ie-]i în ajutor pe cineva. Chiar [i eu m-a[
tocmi la d-ta, dac\ ]i-a fi cu pl\cere“6. C\l\torul,
aflat deja în expedi]ie c\tre noua [i adev\rata

lui cas\, ca s\ preia atribu]iile de la Verde-
Împ\rat, ar fi comis o dubl\ infrac]iune de
lezmaiestate dac\ s-ar fi retras, sustr\gându-se

de la voia unchiului s\u, care era [i a tat\lui [i,
bineîn]eles, a lui însu[i, chiar înainte de a fi fost
învestit cu drepturile ereditare. Revenirea în
]inutul natal s-ar fi dovedit imposibil\ [i pentru
c\, odat\ trimis cu împuternicire epistolar\
(„cartea“ de confirmare), b\iatul cel mai mic se
desp\r]ea definitiv de p\rintele lui, care le vestise
lui [i arm\sarului: „Merge]i în pace, dragii mei.
De-acum înainte, Dumnezeu [tie când ne-om
mai vedè!…“7. Încredin]area parcursului în
mâinile Celui Care îl [i trasase era un ultim gest
de bun\ guvernare. Craiul se întoarce în castelul
lui, rugându-se pentru ocrotirea unui copil,
c\ruia el îi netezise parcursul. Dezlegarea fiului
de c\tre tat\ coincide cu încheierea unui regim
de vasalitate între Crai [i candidatul la coroana
lui Verde-Împ\rat. Ie[it din adolescen]\, dar
nematurizat, mo[tenitorul î[i l\sa în paragin\
haimatland-ul. Binecuvântarea tat\lui, care îl
anun]\ realmente c\ „tu e[ti vrednic de împ\rat“8,
echivaleaz\ cu o izgonire. Este dezorientat [i,
chiar înainte de a i se supune Spânului, îl pânde[te
renun]area. Lacrimile lui sunt totu[i indiciul
unei taine mari. Oricât de disperat ar fi, ajutat
de to]i prietenii lui, b\rb\]elul [tie c\ drumul,
de[i o ia de la început, r\mâne pentru el f\r\
întoarcere. Renun]ase la ce i se cuvenea prin
vrednicie demonstrat\, ca s\ scape din moarte
un ]inut str\in. Primise recomandare, dar înc\
nu fusese proclamat [i, astfel, recunoscut. Fra]ii
lui, împ\una]i, f\]arnici [i la[i, însp\imânta]i
de moarte înainte de confruntarea cu „animalul“
în care se deghizase Craiul, urmaser\ în liter\
îndemnul veterotestamentar la pruden]\,
smerenie [i în]elepciune: „Frica de Dumnezeu
lunge[te zilele (omului), iar anii celor f\r\ de
lege sunt pu]ini“ (Pr 10, 27). Totu[i, primii doi
pretenden]i, inhiba]i de vitalitatea tat\lui [i
exalta]i de vl\guirea mo[ului lor, râvnind averea,
[i-au evaluat virtutea cu mintea lor, înainte de
a o m\sura printr-un etalon. Lor li se potrive[te,
întru totul, o alt\ sentin]\ din Pildele  lui Solomon:
„Mai degrab\ s\ întâlne[ti o ursoaic\ lipsit\ de
puii ei, decât un nebun în nebunia lui“ (Pr 17,
12). Ce se întâmpl\ îns\ dac\ se intersecteaz\
cei doi e lesne de anticipat. Cel mai în]elept
cedeaz\. {i, dup\ ce n-au dep\[it obstacolul –
întruchipat nu neap\rat de animalul s\lbatic
din ochii lor, ci de pod, ca indiciu al pragului,
al dep\[irii spa]iului familiar pentru a ajunge
la teritoriul familial viitor –, fra]ii neinstrui]i,
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care b\nuiser\ c\ de]in vreun merit, vor fi alunga]i
din regat sau, cel mult, vor r\mâne ca servitori.

Cel mai mare abandoneaz\ cursa [i, totodat\,
nu mai pretinde nicio feud\: „mie unuia nu-mi
trebuie nici împ\r\]ie, nici nimica; doar n-am
a tr\i cât lumea, ca s\ mo[tenesc p\mântul“9. Nu
în]elege c\, procedând astfel, nu-[i recupereaz\
titlul de prin] [i rangul de primogenitur\, ci iese
definitiv din Casa regal\: „Renun]\ la orice veleit\]i
imperiale [i, de[i «ru[inat» (ru[inat, dar nu sincer
[i onest) se ascunde dup\ deget filozofând pe
tema vie]ii trec\toare [i a vanit\]ii lucrurilor [i
lucr\rilor omene[ti“10. B\ie]ii mai mari în etate
cârtesc, de[i Craiul nu el refuz\ dreptul de azil.
Strugurii c\zu]i de la banchet le fac impresia
c\ fie nu s-au copt, fie s-au stafidit. Ceea ce p\rea
ideal în copil\ria recent încheiat\ devine, din
pricina nerespect\rii sarcinii stabilite, o pacoste.
Ei stau între zidurile în care crescuser\, dar nimic
nu le mai apar]ine. Mediul se întoarce împotriva
lor. Abdicarea public\ echivaleaz\ cu neascultarea
[i, în consecin]\, cu dec\derea din starea primar\,
când porunca demiurgic\ a sunat astfel: „Cre[te]i
[i v\ înmul]i]i [i umple]i p\mântul [i-l supune]i;
[i st\pâni]i peste pe[tii m\rii, peste p\s\rile
cerului, peste toate animalele, peste toate viet\]ile
ce se mi[c\ pe p\mânt [i peste tot p\mântul!“ (Fc
1, 28). Pe p\c\tos, p\mântul îl subjug\ fie cu
munca pân\ la extenuare (ca pe Adam: Fc 3, 17),
fie cu efortul zadarnic (ca pe Cain: Fc 4, 12).
Ascult\tor este, în sensul real, cel care îndur\
osteneala, nu cel care munce[te împotriva lui
însu[i, încercând, în zadar, s\-[i dep\[easc\
zestrea. Natura, plin\ de ra]iunea creatoare, i se
opune omului rupt de slav\. Sisif împingea un
bolovan, am\gindu-se c\ mut\ mun]ii. Fostul
principe, impostor v\dit, va fi p\strat slug\ la
masa Craiului, ca o pedeaps\ irevocabil\. Mila,
în ipostaza ei de m\rinimie, îi îmbr\]i[eaz\ pe
cei care isp\[esc, readucându-i la porfirogenez\,
dar îi ocole[te pe dornicii de prip\[ire. Remu[carea,
nu l\comia, aduc un scaun în plus la cin\. G\sim
tâlcul în evanghelie: „Iisus le-a r\spuns: «Adev\rat,
adev\rat v\ spun: Oricine s\vâr[e[te p\catul
este rob al p\catului.// Iar robul nu r\mâne în
cas\ în veac; Fiul îns\ r\mâne în veac»“ (In 8, 34-
35). Craiul se l\murise, dup\ fiecare prob\, c\
stirpea lui se va stinge, con[tient fiind c\, respectând
dorin]a testamentar\ a fratelui, va fi pus într-o
situa]ie f\r\ ie[ire. Cel care dispune de calit\]i
va fi consacrat altui tron, iar ceilal]i doi vor fi
renega]i, dup\ cuvântul adresat fiului celui mare:
„Se vede lucru c\ nici tu nu e[ti de împ\rat,
nici împ\r\]ia pentru tine; [i decât s\ încurci
numai a[a lumea, mai bine s\ [ezi departe,
cum zici, c\ci, mila Domnului: «Lac de-ar fi,
broa[te sunt destule»“11. El [i fratele cel\lalt î[i
alc\tuiser\ câte un panegiric, ne[tiind c\-[i

preg\tesc posibilele necroloage. Amândoi sunt
învin[i de foame, sperând s\ înfulece din osp\]ul
Craiului, uitând c\ aceast\ cinste i se acord\ doar
unui penitent, precum fiul risipitor. Lep\dând,
pe rând, binecuvântarea cr\iasc\, cei doi comit
acte de insubordonare, e[uând în misiune.

d e fapt, plecarea din palat îi izgone[te
definitiv pe to]i copiii Craiului,
pu[i înaintea unui drum bifurcat,

care nu permite întoarcerea la punctul ini]ial.
De neofit depind dac\ va intra în starea de epectaz\,
precum Sf. Apostol Pavel (Flp 3, 14), pentru a sosi
la destina]ie sau dac\ va împ\rt\[i blestemul lui
Cain de a r\t\ci la nesfâr[it f\r\ a-[i afla c\l\ul.
P\strând propor]iile, în episodul diluviului
universal, arca reprezint\, pentru Noe, unica
solu]ie salvatoare, revelat\ de Dumnezeu. Îndoiala
sau neascultarea ar fi transformat ambarca]iunea
în co[ciug. Altminteri, citim în Biblia de la Bucure[ti
(1688), aceast\ îndrumare din partea divinit\]ii:
„F\ dar\ ]ie sicriiu de lêmne în patru“ (Fc 6, 14)12.
În literatura inspirat\ de Biblie, cunoscut\ fiind
puterea divinit\]ii de a face lumea, întâlnim
un factor imprevizibil, care îndeamn\ la repliere,
la dreapt\ socotin]\ pentru c\ nu [tim cine îi
trimite pe soli13. Clauze ascunse m\sluiesc
socotelile. {eful proclamat pierde din cauza
sfetnicului tri[or. Acesta din urm\ e consultat în
orice decizie, ba chiar î[i ia libertatea de a hot\rî
singur, persuadându-l pe tovar\[ s\ nu-i pun\
la îndoial\ priceperea. Doar se declarase supus
[i prompt. V\rsând unica resurs\ de ap\, Spânul
îi demonstreaz\ domnului s\u c\ are tactul
împ\ciuirii. Din aceast\ cauz\, naratorul precizeaz\,
la coborârea în fântân\, c\ feciorul Craiului era
„boboc în felul s\u la trebi de aieste“14. Prin]ul
e impulsiv [i, de[i preg\tit s\ se confrunte
fizic, n\pustindu-se cu buzduganul asupra
ursului15 [i fiind gata s\-l stârpeasc\ pe Spânul
îmbr\cat în cer[etor vagabond16, nu a înv\]at
curajul autentic. Va simula c\ regret\ fapta
nechibzuit\, justificându-se prin faptul c\, în
ipostaza de localnic, cuno[tea mai bine împrejurimile,
iar în cea de slujitor pre]uia via]a binef\c\torului
s\u, ceea ce nu era departe de adev\r, c\utând
s\ descopere scopul c\l\toriei ca s\ trag\ foloasele
necesare: „S\ avem iertare, st\pâne! Apa era
bâhlit\ [i ne-am fi putut boln\vi“17. Diavolul
profit\ de infantilitatea victimei, întâmpinând-o,
prip\[indu-se pe lâng\ ea [i deviind-o de la traseul
prestabilit. Luat în slujb\ dup\ trei pertract\ri,
pe perioad\ nedeterminat\ [i f\r\ sold\, Spânul
„se lipe[te de Harap-Alb ca o ventuz\, de aceea
tot restul basmului e sfor]area fiului de crai
s\-l poarte în cârc\ f\r\ s\-i dea aten]ie, pân\
când spectrul se va stârpi“18. R\t\citor când n-are
omolog pentru negociere, diavolul devine bastard

când se preface a intra sub ascultare, a[teptându-
l pe prin]ul mo[tenitor s\ se lase târât spre altarul
jur\mântului de vasalitate. Neglijase mezinul
detaliul c\ presupusul lui scutier, care, potrivit
protocolului, ar fi trebuit s\ defileze în ariergard\,
fusese rânduit cu misiunea de c\l\uz\. Demonul
batjocore[te rânduiala crea]iei, pref\cându-se
înso]itorul necesar al b\rbatului, parodiind
inten]ia lui Dumnezeu: „Nu este bine s\ fie omul
singur; s\-i facem ajutor potrivit pentru el“ (Fc
2, 18). În cel mai fericit caz, diavolul se ]ine de
[otii, precum Chiric\, fiind na[ de cununie pentru
Stan, substituindu-se, harului împ\rt\[it prin
Tainele Bisericii. Diavolul jubileaz\ când omul
p\[e[te pe c\rbuni încin[i sau când se plimb\
peste coji de ou\. Totu[i, înso]itorul malefic
are func]ia de mistagog. Contrar prejudec\]ii
care consider\ c\ întreita ispitire urzit\ de Spân
îl deviaz\ pe fiul Craiului, realitatea e c\ magistrul
despotic îl va reîndrepta pe Harap-Alb, în mod
imprevizibil, pe calea monarhic\, pe care umblase
totu[i 49 de zile: „{i merg ei o zi, [i merg dou\,
[i merg patruzeci [i nou\, pân\ ce de la o
vreme le într\ calea în codru [i atunci numai iaca
ce le ies\ înainte un om spân [i zice cu îndr\zneal\
fiului de craiu“19. E durata bucuriei difuze, a
mar[ului lin, în a[teptarea mângâierii inefabile
aduse de Pogorârea Duhului Sfânt. Pân\ la
împlinirea f\g\duin]ei (?παγγελια – „epanghelia“
din Noul Testament) de Rusalii, când mo[tenitorul
de drept va fi nuntit [i încoronat, primind [i
tronul de la Verde-Împ\rat20, beizadeaua se
plimb\, dup\ voia altora. De la cetatea Craiului,
pe care, dup\ calit\]ile demonstrate prin încerc\ri
[i dup\ supunerea necrâcnit\, ar fi meritat-o,
ajunge, gra]ie Spânului, la palatul unchiului s\u,
care, v\zându-l pe „nepotul“ imberb amân\ decizia
de a-i preda puterea, pentru c\, înaintea lui, st\tea
[i b\iatul c\ruia nu-i d\duser\ înc\ tuleiele.
Tân\rul înzestrat, având, neîndoielnic, poten]ial,
se îndreapt\ spre extremitatea lumii.

Învestitura conferit\ de Crai nu este o
condi]ie suficient\. Unchiul lui, sperând s\-l
priveasc\ pe patul de moarte, are ceva din
Costache Giurgiuveanu. Verde-Împ\rat
sl\b\[te strânsoarea, dar nu las\ frâiele din
mân\, pân\ nu-l va fi trecut prin ordalia
r\bd\rii.

 George Neagoe
_________________
1 Povestea lui Harap-Alb, p. 83.2 Vasile Lovinescu, Creang\ [i creanga de aur,
Bucure[ti, Cartea Româneasc\, 1989, p. 283.3 Povestea lui Harap-Alb, p. 83.4 Ibidem, p. 84.5 Ibid., p. 83.6 Ibid., p. 93.7 Ibid., p. 92.8 Ibid., p. 91.9 Ibid., p. 85.10 Valeriu Cristea, Dic]ionarul personajelor lui
Creang\, Bucure[ti, Editura Funda]iei Culturale
Române, 1999, p. 239.11 Povestea lui Harap-Alb, p. 85.12 Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia
de la Bucure[ti. Pars 1. Genesis, autori: Alexandru
Andriescu, Vasile Arvinte, Ioan Capro[u, Elsa
Lüder, Paul Miron, Mircea Ro[ian, Marietta Ujic\,
Ia[i, Universitatea „Al.I. Cuza“, 2004 (prelungire
de tiraj la edi]ia din 1988), p. 180. Am p\strat,
de fiecare dat\, transcrierea propus\ de fiecare
echip\ de editori în parte, f\r\ a opta pentru
variante de transcriere interpretativ\.13 „Când El privea pân\ la marginile p\mântului
[i îmbr\]i[a cu ochii tot ce se afl\ sub ceruri,/ Ca
s\ dea vântului cump\n\ [i s\ chibzuiasc\ legea
apelor,/ Când El statornicea ploilor un f\ga[ [i o
cale bubuitului tunetului,/ Atunci El a v\zut
în]elepciunea [i a cânt\rit-o, atunci a pus-o în
lumin\ [i i-a m\surat adâncimea./ Dup\ aceea
Dumnezeu a zis omului: Iat\, frica de Dumnezeu,
aceasta este în]elepciunea, iar în dep\rtarea de
cel r\u st\ priceperea“ (Iov 28, 24-28).14 Povestea lui Harap-Alb, p. 95.15 Ibid., p. 91.16 Ibid., p. 93.17 Povestea lui Harap-Alb, p. 95.18 Vasile Lovinescu, Creang\ [i creanga de aur,
Bucure[ti, Editura Cartea Româneasc\, 1989,
p. 305.19 Povestea lui Harap-Alb, p. 92.20 Povestea lui Harap-Alb, p. 136.
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 tabela de marcaj de horia alexandrescu

urm\ri]i de nenoroc?

d uminic\, la Dublin, va avea loc tragerea la sor]i a grupelor
preliminare pentru Euro 2020. Sper\m, ca întotdeauna,
s\ fim trimi[i în „grupa u[oar\“, în care ne-am putea încerca

puterile cu Elve]ia, Austria, Finlanda, Gibraltar [i San Marino. Ar suna
bine, nu-i a[a? Dar, cum ne pa[te mereu ghinionul, parc\ v\d c\ vom
avea parte de Fran]a [i Germania (plus Serbia) din „Grupa infernal\“.
La Dublin se va afla, din nou, R\zvan Burleanu, cel care a purtat
nenorocul [i pentru pu[tii de la Under 21, nimeri]i [i ei într-o grup\

de te doare capul, cu Anglia, Fran]a [i Croa]ia. Mi-a pl\cut îns\ c\
b\ie]ii lui R\doi nu numai c\ nu s-au speriat, dar s-au declarat

chiar încânta]i c\ vor întâlni noile genera]ii ale [colilor fotbalistice de
vârf, cu care sunt convin[i c\ vor juca de la egal la egal. Bravo lor [i succes
în var\, pentru c\ vine vremea s\ încet\m cu v\ic\reala, s\ nu mai
a[tept\m grupele u[oare [i s\ nu mai punem rat\rile noastre pe
seama ne[ansei!

Meciul cu Muntenegru, de la Podgorica, care ne-a aruncat în urna
a 4-a, este ultimul [i cel mai clar exemplu. Se tot spune c\ a fost cel
mai bun joc al na]ionalei, idee cu care pot fi de acord, dar numai sub
aspectul… artistic al presta]iei tricolorilor. În rest, s\ fim serio[i [i s\
recunoa[tem cinstit c\ nu ghinionul ne-a azvârlit la coada locurilor
secunde, ci propria noastr\ neputin]\! C\, între noi fie vorba, golul reu[it
de }ucudean – cu un [ut anemic de la vreo 25 de metri – a fost prostia
imens\ a portarului Petkovic, care a sc\pat mingea în poart\. Altfel spus,
un gol norocos cât roata carului, iar penalty-ul ap\rat magistral de
T\t\ru[anu ne-a scutit de o remiz\ [i mai jenant\. Nu de alta dar,
dac\ portarul muntenegrean nu gafa, iar Jankovic nu rata lovitura de
pedeaps\, meciul nostru ar fi fost pierdut cu 1-0, iar România se clasa pe
pozi]ia a 3-a din grup\! Deci, ce crede]i, la Podgorica am avut [ans\ sau
nu? S\ fim serio[i [i s\-i d\m dreptate lui J. Renard, care spunea c\
„Dac\ ar trebui s\ ne gândim la tot norocul pe care l-am avut f\r\ s\-l
merit\m, n-am îndr\zni s\ ne plângem de nenoroc“. Noi, îns\, o ]inem
pe-a noastr\, c\utând tot felul de scuze [i explica]ii. Cum a fost [i cea
dezv\luit\ de pres\, c\ tricolorii n-au [tiut c\ au nevoie de o victorie la...
dou\ goluri! Adic\, selec]ionerul Contra nu le-a impus nici m\car acest
imperativ, cum n-au f\cut-o nici restul b\g\torilor de seam\ din federa]ie.
În schimb, când Deac, Manea [i înc\ vreo doi fotbali[ti au dezv\luit c\
habar n-aveau de cele dou\ goluri obligatorii, Stoichi]\ a s\rit ca ars,
mirându-se c\ „nu [tiau unii ce [tiau to]i ceilal]i?!“ Desigur, eu cred ce-
au spus juc\torii, pentru c\ avem [i în acest fel explica]ia lipsei presingului
nostru din finalul partidei, repro[at\ unanim [i întemeiat selec]ionerului
Contra, care se bucura proste[te de scorul de 1-0, pentru a arunca
ulterior vina pe elevii s\i, acuza]i c\… n-ar fi fost aten]i când li s-a precizat
cum stau lucrurile. {i cum s\ m\ mai las convins de „Guri]\“, când
muntenegrenii au marcat un gol în min.87 (anulat pentru pozi]ie de ofsaid),
iar el i-ar introdus în teren pe Pu[ca[ abia în min.75 [i pe B\lu]\ în min.88,
pe Ianis Hagi uitându-l definitiv pe banca de rezerve?!

„Marele succes“ de la Podgorica a r\mas, a[adar, doar o victorie
de palmares, chinuit\ [i ea, o victorie degeaba, cum bine titra „Gazeta“,
rezultat cu care echipa na]ional\ a mai ratat un obiectiv, de ast\ dat\ sub
bagheta lui Cosmin Contra. Dar cum contractul acestuia prevede calificarea
la Euro 2020, mergem înainte tot cu el, a[teptând tragerea la sor]i de
duminic\. Poate c\dem în grupa u[oar\, dac\ nu ne urm\re[te, ca
întotdeauna, nenorocul!  

 semn de cartede gheorghe grigurcu

actu
alit

atea
vintil\ horia, poetul

c unoscut mai cu seam\ în ipostaza sa major\ de prozator, Vintil\
Horia e [i un remarcabil poet. Format în mediul revistei Gândirea,
a debutat editorial cu volumul de versuri Procesiuni (1937), urmat

de Cetatea cu duhuri (1939), Cartea omului singur (1941), continuînd în exil cu
A murit un sfînt(1952), Jurnal de copil\rie (1958) [i Viitorpetrecut (1976). Din capul
locului lirica sa v\dea o elegan]\ calofil\, un protocol al scriiturii reprezentînd o
rezultant\ a limbajului perioadei interbelice. Emo]ia e în genere gîtuit\, cenzurat\
de gesticula]ia unei lec]ii de poetic\ admirabil însu[it\, neîmpietînd asupra
propriilor valen]e creatoare: „Te voi iubi din umbr\, necunoscut [i grav/ Pe drumurile
toamnei î]i voi ciopli icoan\/ {i-n fiecare frunz\ cu patimi de zugrav/ Voi auri feeric
altare de prigoan\. (…) Tu [tii s\ treci senin\, cu bra]ele-n rotund/ {i palid joc de
umbre t\iate-n marmori reci./ Eu rup din mine zvonuri [i clinchete de gînd/ Ca
s\ p\strezi surîsul [i ritmul t\u pe veci“ (Echilibru). Dac\ apar invocate cîteva mari
paradigme occidentale, Baudelaire, Rimbaud, Verhaeren, Rilke, reperele indigene
le reprezint\ Pillat, Voiculescu, Crainic, Bacovia, în spe]\ cel dintîi. Fluxul calm,
cu abundente reflexe ale naturii rurale, înf\]i[eaz\ maniera pillatian\, emo]ional\
cu a sa abia sesizabil\ not\ condescendent\: „S-a scuturat din aer tot aurul din
iaz/ {i-n barca-ncremenit\ pe farmecul comorii/ Culeg în undi]i cerul [i-l
tremur pe obraz/ În ritmul care-l joac\ în ape roata morii.// Un cîrd de ra]e
negre culege ziua-n cioc/ {i-noat\ pentru tain\ din miezul înser\rii/
C\delni]înd cu gîtul metanii lîng\ scoc./ Din deal coboar\ umbre pe marginea
c\r\rii“ (Sear\ bun\). Acea distins\ oboseal\ a modelului, acea jubila]ie aristocratic
st\pînit\ ce nu se poate desprinde de fondul elegiac, le reg\sim nu o dat\ sub
condeiul tîn\rului autor: „Pe lespezi lustruite de aurul luminii/ Tr\iesc aievea pa[ii
ce le-au c\lcat odat\;/ O leb\d\ de piatr\ a[teapt\-nfiorat\/ S\ izbucneasc\ apa pe
gurile fîntînii./ Lîng\ porticul neted t\if\suiau b\trînii“ (Alai postum). Inclusiv
referin]a mitologic\: „Pan [i zei]a: musc\ [i obraz. Bra]ul cuprinde ritmic sînul,/
În jur naiade joac\ de necaz/ C\ nu le frînge-n a[ternut b\trînul“ (Idil\). Dar pe
alocuri crusta rezervei e spart\. Jeturi de vitalitate ]î[nesc cum o irepresibil\ m\rturie
a vîrstei. De pild\, sub semnul lui Verhaeren, întîlnim un sprin]ar ritm de „nebun“

care une[te erotismul cu un episod macabru, contrastant. Dansul
unui mal iubit se dezl\n]uie aidoma unei motiv\ri instinctuale a
melancoliei ce urmeaz\: „{i beat de cîntecul sprin]ar/ Cîntînd pl\ceri
f\r\ hotar,/ M-am îndr\git de-o fat\-n sat./ De hoin\rit m-am
lep\dat.// Horelilu, hai-hui pe stînci/ V\d mor]i jucînd în ape-adînci.//
{i am crezut c\-s fericit,/ C\ pot [i eu iubi cumva…/ Fata-ntr-o zi
s-a logodit/ Cu un fl\c\u de undeva. (…) Acum iat\-m\ din nou/
R\t\citor ca un ecou“ (Cîntec de nebun). Îns\ tonalitatea
pillatian\ se reîntoarce, o dedica]ie explicit\ subliniind-o. Cu, totu[i,
pe alocuri, o accentuare aspr\ cum un geam\t al unui destin
ingrat ce începe a se prefigura: „Din razele goale ce flutur\-n geam,/
Albind printre gratii arcatele bol]i,/ D\-mi chipul T\u, Doamne [i
pune-l balsam/ Pe pieptul meu palid zdrobit între col]i“ (Psalm
medieval). O compara]ie a încerc\rilor proprii prin care trece poetul
cu cele ale Me[terului Manole motiveaz\ desf\[urarea pateticei
m\rturii (Despoetizare). Dup\ care începe capitolul f\r\ fine al
exilului. Culegerea A murit un sfînt are parte de-o prefa]\ în care
Vintil\ Horia adnoteaz\ cele trei etape în care a fost scris\, Viena,
„cetate în agreabil\ descompunere“, Assisi, loc unde ezit\ între a
se „întoarce acas\ [i a r\mîne acolo pentru totdeauna“, [i Floren]a
idilic\ înc\, aparent r\mas\ „dincolo de pîlpîirea minor\ [i hidoas\

a grijilor noastre cotidiene“. Transpus\ în stihuri, starea afectiv\ a des-]\ratului
devine o tem\ predilect\ a lor. Indirectit\]ilor le urmeaz\ texte de o dezgolit\
suferin]\ a pribeagului ce se adreseaz\ divinit\]ii cum o ultim\ izb\vitoare solu]ie:
„Nu da, Doamne, nici unui du[man/ Suferin]a noastr\ dintr-un an/ {i ne iart\
nou\ dac\ plînge/ Inima din noi de-atîta sînge.// Pîinea noastr\ coapt\-n bun\tate,/
D\-ne-o nou\ ca [i pîn\-acum,/ F\-ne, Doamne, prin durere drum/ Ca unei cor\bii
pe-nnoptate“ (Rug\ciune pentru r\nile ]\rii). Poetul se percepe surghiunit f\r\
perspectiv\ pe „insula mor]ilor“, nexus al tuturor factorilor, între elan [i capitulare,
care îi compun existen]a: „În insula mor]ilor, glasul meu, glasul meu/ E singur
cu umbra lui Dumnezeu./ Scufundat în t\cere, uitat de poeme,/ St\pînul lumii-ntre
frunzele plopilor geme“ (Insula mor]ilor). La aceast\ r\spîntie între vis [i neant,
con[tiin]a sa are în vedere o redemp]iune care pare f\r\ obiect întrucît vina nu-i
apar]ine, de[i o tr\ie[te plenar: „N-am ]ip\t pentru nici o durere/ {i lacrim\ pentru
nici un cuvînt,/ M\ îndoi ca o trestie la fiece vînt,/ Suferind f\r\ zvon,
blestemînd în t\cere“ (Modern song). A[adar o învinov\]ire abscons\ i se relev\
inclusiv în rela]iile cu semenii altor meridiane: „Ies în strad\ cu soare bun./
–Extranjero! Îmi strig\ trecînd/ Un cuminte sau un nebun./ Extranjero? Cui am
gre[it [i cînd?“ (Desprindere sau cunoa[tere). Impresionant, impulsul nostalgic
c\tre trecut dep\[e[te experien]a individual\, îmbr\cînd metrica folcloric\: „Nu
c\ta la mine sfat/ P\curar nevinovat/ C\ mi-e leacul singuriu/ Ca o iarb\ pe-un
sicriu“ (Cîntec de fluier f\cut din lemn str\in). Condi]ia exilului e astfel
formulat\ în amintita prefa]\ prin extrema duritate a echival\rilor vie]ii cu moartea:
„Exilatul este egal cu un spînzurat [i cu un împu[cat, deoarece, întocmai acestora,
este expulzat dintr-un mediu familiar care se poate numi, cu aceea[i valabilitate,
Via]a sau Patria“. Nu merit\ oare poetul Vintil\ Horia o mai sus]inut\ repara]ie
m\car postum\? Salut\m prin urmare inimoasa ini]iativ\ a Mihaelei Albu de a
ni-l fi oferit în edi]ia versurilor sale, înso]ite de substan]iale comentarii.

Vintil\ Horia: Culorile
t\cerii. Antologie
poetic\ .  Edi] ie
îngrijit\, cuvînt înainte,
note [i comentarii:
Mihaela Albu, Bucu-
re[ti, Ed. Vremea,
2018, 256 p.
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19Fiul risipitor

fiul nostru risipitor a plecat 
ca to]i cei de-o seam\ cu el,
cu banii [i sentimentele noastre;
nu [tim [i nici nu vom afla vreodat\ 
unde [i-n ce fel
î[i va sfâr[i singura via]\;

nici vi]elul cel gras nu-l mai ]inem,
l-am îmb\trâni degeaba în grajd,
c\ci copiii epocii noastre 
nu sunt dintre cei ce se întorc –

pe ei îi petreci o singur\ dat\,
[i-atunci cu speran]e, cu
strângeri de inim\,
cu renun]\ri [i cu adio cu tot

Alt\ rug\

d\-mi, Doamne,
o singur\ [i imens\ bucurie,
certitudinea c\ lumea e altfel,
eu am în]eles-o gre[it,

d\-mi calmul celui 
ce s-a de[teptat din co[mar 
[i v\zul lui s-a limpezit
ca un cristal,

astâmp\r\ n\prasnica 
mea foame de piton
cu sensuri care lipsind
m-au îngrozit,

[i negre[it întrege[te-mi 
râvnita bucurie
cu un semn c\ în]elegi
prin ce ne-am gre[it

Ca o iluminare...

ca o iluminare subit\,
ca o favoare râvnit\,

poemul po]i s\-l scrii 
dintr-odat\,
dar e posibil 
s\ nu în]elegi niciodat\

nici impulsul din fa]\,
nici consecin]a din urm\,

dar nu conteaz\
dac\ te sim]i ca sc\pat
de la ocn\,
ca ie[it din crisalid\

Cactus

un cactus între trandafiri,
convins c\ se înrudesc
dup\ spini

Case b\trâne

în galben pahar,
florile-albastre

uscate-s de mult;
micile glastre

de tot uitate
zac pe pervazuri,

nimeni nu mi[c\
vechile geamuri,

case b\trâne
surde [i mute,

încuiate în
vremuri trecute

Ce simplu ar fi

ce simplu ar fi
dac\ te-ai trezi 
diminea]a [i-ai [ti
c\ ai murit,

c\ ziua care-ncepe
n-o prelunge[te
pe cea de ieri
ca un blestem,

c\ e[ti în alt\ lege
menit\ s\ dezlege
un alt în]eles 
[i-un grai diferit,

c\ începutul
[i sfâr[itul
nu-s separate de via]\,
prin ea s-au înn\dit.

Copilul

în amintiri n\tânge,
julite pân\ la sânge,

urâtul [i-l plânge,
mâinile-[i frânge,
naiv [i f\r\ rost,
copilul care-am fost

Crochiu

acolo unde cuvintele tac,
te po]i a[tepta s\ auzi, 
brusc [i n\ucitor, ]ip\tul

Din când în când

din când în când,
foarte rar, e adev\rat,
mi se întâmpl\ s\ visez
lucruri cu totul ciudate,

a[a se f\cea c\ m\ aflam
foarte departe de malul unei ape
[i f\ceam exerci]ii de suspendare

a respira]iei sub valuri;

ca majoritatea lucrurilor din vis,
p\rea c\-i totul o joac\
ce-mi reu[e[te din prima, 
înf\[urarea în ap\

mi se p\rea la fel de misterioas\
ca scufundarea cu capul
în iarba cosit\ a câmpului
vara, dup\ tata

Durere de cap

unind tâmplele, 
durerea pârjolitoare de cap
ca o urm\ proasp\t\ de glon]

Epigram\ acr\

s\ traduci în cuvinte for]a
pumnului
care te izbe[te în fa]\
e lucrul cel mai greu cu putin]\,
pentru c\ scrisul e într-o limb\ 

nedeprins\,

iar bufnitura surd\ nu are
sunete [i semne potrivite de redare,
semnul fragil de exclamare
e numai cât piatra de râu fa]\ de

un munte;

iar când cel ce te love[te n-are 
chip,

e doar un urlet agresiv,
traducerea e [i mai grea [i 

sigur n-are valoare –

nu red\ decât o infim\ parte 
din senza]ia

de derut\, de groaz\ a omului 
atacat

de propria societate
proximitate

Fluturele

omida nu [tie c\-i vor
cre[te aripi
dup\ ce-[i va a[terne
m\tasea de somn,

c\ se va întoarce 
în strai de fluture
la copacul care l-a crescut,

n-are habar de trecut,
n-are nici o team\
c\ ar putea fi recunoscut,

n-are habar de alt\ via]\,
doar eu [tiu
c\ a avut

Greieri

sear\ de august,
mii de greieri cânt\re]i –
cum s\ mai cite[ti? 

 versuri de kocsis francisko

poezie

 marcel mure[eanu

Oh, dragostea mea, oh, lujerul
meu

Î]i scriu din spital,
Din tran[eele lui noiembrie,
Zilele fug înd\r\t,
Pân\ acolo unde te-ai n\scut tu;
Sânge [i groaz\ aduc cu ele
{i o ramur\ de m\slin
În porumbelul unui nor
Pe care scrie „Destul, destul, destul…!“
O ran\ se întinde pe mii de trupuri

Care te deseneaz\ pe tine;
Acolo, deasupra ei, se zvârcolesc
Apele, câmpiile [i mun]ii,
Acolo fug animalele mici [i mari,
Albinele, viespii [i p\s\rile 

cele f\r\ de minte!
Oh, dragostea mea, oh, lujerul meu,
Întinde-te [i ne las\
S\ urc\m pe tine
Spre începuturile cele f\r\ de început.
Spal\-ne de ademenirile cele rele,
Las\-ne s\ ne cl\tim ochii
Cu lacrima ta
{i ad\-ne aminte
C\ niciodat\ nu vom fi singuri
Când ne vom aduna la tulpina ta. 
Oh, dragostea mea, oh, lujerul meu,
}\ri[oar\ cât un bob de linte,

Joac\-te cu noi
Precum cu un ghem
Pisica lunii se joac\;
Întreab\-ne mereu
Cine suntem
{i tot tu spune-ne.
Oh, dragostea mea, oh, lujerul meu,

Î]i scriu din tran[eele lunii noiembrie,
Timpul m\ cheam\ înd\r\t,
Iarna cea dulce
M\-mpinge în fa]\…
S\ mai fim laolalt\
Cât vor mai c\dea frunzele
Din copacii cei neînflori]i înc\!
Oh, dragostea mea, oh, lujerul meu,
S\ înnopt\m împreun\,
S\ aprindem sfânta lumânare 

a veacului t\u! 



Morome]ii 2 (2018); Regia: Stere Gulea; Cu:
Hora]iu M\l\ele, Dana Dogaru, Iosif Pa[tina;
Genul filmului: Dram\; Durata: 109 minute;
Premiera în România: 16.11.2018; Produs de:
Libra Film Productions; Distribuit în România
de: Transilvania Film.

o r\scruce de drumuri, doi ]\rani î[i
mân\ c\ru]ele din direc]ii diferite,
intersectându-se pentru a urma

destina]ii diferite. Unul dintre ei este Ilie Moromete,
cel\lalt un cons\tean. Atât cât se vede, câmpia este
arid\, doar o cruce de piatr\, o cruce de hotar cu
scriere chirilic\ reprezint\ singura form\ de relief.
„Încotro nea Ilie?“ îl întreb\ cons\teanul pe Moromete.
Acesta r\spunde scurt: „La dracu“. Urmeaz\ un
salut scurt de o parte [i de alta, „Noroc Pretoriene“
– „Hai noroc“, [i acesta e tot dialogul. Scena face
parte din Morome]ii 2, filmul lui Stere Gulea, o
ecranizare a celui de-al doilea volum din romanul
omonim al lui Marin Preda combinat cu cartea
autobiografic\, Via]a ca o prad\, a aceluia[i prozator.
S\ ne amintim finalul filmului Morome]ii din 1988.
Un drum înv\luit în cea]a dimine]ii, c\ru]a în care
se afl\ Ilie Moromete cu fiul s\u, Niculae, înaintând
prin acest abur matinal, prin acest fum al

risipirii c\tre necunoscut. La o r\scruce, Moromete
opre[te c\ru]a [i i se adreseaz\ fiului s\u:
„Niculae, unde mergem noi, domnule?“ Întrebarea
nu solicit\ r\spunsul copilului, ci îl ia doar
martor al unei nedumeriri reproiectate simbolic
la scara unei istorii tot mai gr\bite. 

c a orice întrebare destinal\ ea nu-[i
afl\ un r\spuns punctual. La fel,
r\spunsul ferm al lui Moromete,

„la dracu“, chiar dac\ traduce un n\duf sau o
stare de lehamite livrate ironic nu descrie doar
umorile morome]iene. Destinul unei întregi
genera]ii este înscris acolo. Dac\ Moromete 1 nu
vedea cap\tul drumului, dubitativul lui operând
cu necunoscutele unui timp „care nu mai avea
r\bdare“, Moromete 2 începe s\-l vad\, [i el
înt\re[te cele mai negre presim]iri ale „ultimului
]\ran“. Stere Gulea a p\strat din Moromete
esen]ialul, iar Victor Rebengiuc [i Hora]iu M\l\ele,
actori remarcabili, recompun mganetismul
personajului de hârtie. Regizor [i actor în]eleg
personajul, îl urm\resc în ceea ce el are autentic
[i în acela[i timp ineluctabil. A[ zice c\ Moromete
2, mai în vârst\, a devenit mai filozof decât primul
atras de politica dezb\tut\ b\trâne[te în mica
agor\ rural\, poiana lui Iocan. Politica este ceva
dep\rtat în primul volum din Morome]ii, iar
prezen]a legionarilor în sat, privit\ cu ironie din
unghi morome]ian, nu tulbur\ rânduiala societ\]ii
]\r\ne[ti. În al doilea volum, lucrurile s-au schimbat
radical, idilicul politicii f\cute pe treptele casei
sau pe prisp\ i se opune o politic\ care schimb\
din temelii lumea ]\r\neasc\. În discu]ia care
are loc între primarul en titre, ]\r\nist, pe cale
de a fi înl\turat, fostul primar liberal [i un frunta[,
cel care pune punctul pe i este Moromete cu o
replic\ scurt\: „Dar ru[ii?“. Este elementul de
noutate a c\rui pondere ceilal]i nu îl pot înc\
evalua. Politica a evoluat [i ea, micul parlament
rural a fost înlocuit de tovar\[ii activi[ti care-[i
g\sesc suporterii printre ]\ranii s\raci, oportuni[ti
precum Ou\bei, resentimentari de voca]ie, cu
un sâmbure de tic\lo[ie în ei, precum }ugurlan.
În timpul guvern\rii Petru Groza, Partidul
Comunist deghizat în forma]iuni paravan precum
Frontul Plugarilor promite o nou\ reform\ agrar\.
Stabilirea îns\ a unor cote imposibil de atins
pentru fiecare gospod\rie conduce la falimentarea
]\ranilor, primul pas spre expropierea lor în

cadrul colectiviz\rii. Cum spuneam, Moromete
2 înclin\ mai mult spre reflec]ie, pe m\sur\ ce
lumea din care face parte intr\ într-o faz\
crepuscular\, de declin accelerat. Spre exemplu,
dialogurile cu Niculae (Iosif Pa[tina) se termin\
în coad\ de pe[te, una în care suspendarea
r\spunsului final configureaz\ un mic suspans

filosofic. Recunoa[tem aici farmecul prozei lui
Marin Preda, dar reu[ita decupajului colocvial
[i punerea lui în scen\ îi apar]ine în întregime
regizorului. Iat\ o mostr\, tat\ [i fiu, la umbra
unui copac au urm\torul dialog: „– Faptul c\
cite[ti, ]i-aduce ceva? De ce cite[ti?“ „– Ca s\ [tiu.“
„– Ce s\ [tii?“ „– Ce nu [tiu.“ „– {i [tii?“. Nu este
vorba aici de o simpl\ succesiune de întreb\ri în
r\sp\r, b\[c\lioase, ci de un duel verbal, intelectual
între tat\ [i fiu, un conflict amorsat [i detonat

mali]ios în secven]e. În final, scurtul dialog al lui
Moromete 2 cu primarul comunist Vasile
care-i confisc\ c\ru]a [i singura vac\ pentru
refuzul de a se înscrie „de bun\ voie“ la colectiva
„Lampa lui Ilici“, invit\ la reflec]ie. El începe cu:
„– Ce vre]i voi este bine, b\?“ [i se încheie abrupt
cu un „– {tiu eu?“. Stere Gulea a surprins în acest
Moromete 2 nu doar ironia imens\, ci [i o
în]elepciune de dincolo de vremi a celui trecut
aflat sub vremi. Limbajul trupului este atât de
sugestiv, c\ aproape te po]i lipsi de cuvinte. 

s tere Gulea privilegiaz\ la ]\ranii lui
meditativi acest laconism sarcastic
care aduce rostirea la densitatea

semantic\ a aforismului [i a butadei. T\cerile
care absorb aerul din jur, clipitul din ochi sau
îngustarea lor pân\ ce privirea devine un t\i[
ironic, umezitul buzelor, o anumit\ lentoare
în[el\toare a mi[c\rilor, camuflaj pentru vioiciunea
spiritului, felul în care mâinile ating lucrurile
sau mâncarea f\r\ grab\ ca [i cum le-ar cânt\ri
fac din Moromete 2 o individualitate puternic\
[i un personaj antologic ca [i cel impersonat de
Victor Rebengiuc. Ce se întâmpl\ cu Niculae? {i
aici Stere Gulea a re]inut conflictul mai vechi
tat\-fiu, numai c\ mult mai nuan]at acum,
mai intens. Niculae e adâncit în lectura unor
romane, frecventeaz\ cercuri literare. Regizorul
inspirat confer\ o important\ dimensiune
biografic\ filmului s\u, exist\ chiar un narator,
vocea îi apar]ine lui Andrei Ple[u, care plute[te
deasupra istoriei sale. Niculae nu cite[te
numai o anonim\ scriere propagandistic\ precum
în roman, în titlul c\reia se împiedic\ Moromete,
Umanism în gândirea secolului, ci [i Dostoievski,
Fra]ii Karamazov. Niculae este descoperit de
Miron Radu Paraschivescu [i se preg\te[te s\
intre pe scena literaturii prin prozele scurte de
respira]ie faulknerian\. Short story-ul Calul intr\
anecdotic în film, dar f\r\ ca martor s\ fie Niculae,
ci Ilie Moromete. Un ]\ran î[i duce calul la moarte,
înjunghiindu-l sub o corni[\ a drumului de
p\mânt, scen\ v\zut\ de departe de Moromete.
Un alt ]\ran îi promite c\ îi va omorî câinele dac\
îl mai prinde pe la el prin curte; avem o scen\
de lin[aj a unui animal în Morome]ii, volumul
II descris\ cu o voluptate crud\ de prozator. Dar
nu atât animalele cad prad\ oamenilor, via]a lor
a devenit o prad\, cum o ilustreaz\ episodul cu
]\ranul ascuns la o rud\ de-a sa [i ucis de autorit\]i.
Crima, deghizat\ în act justi]iar, de[i nu o vedem
direct, apare în toat\ groz\via ei. Stere Gulea a
intuit [i exprim\ foarte bine în filmul s\u faptul
c\ dramatismul e un con]inut [i nu un con]in\tor,
c\ reverbera]iile unui fapt dramatic pot fi mai
puternice decât faptul în sine. Moromete filosof?
De ce nu? Ultimul ]\ran î[i a[teapt\ sfâr[itul la
el acas\ dup\ ce [i-a împ\r]it averea familiei,
oprindu-[i pentru el un rest derizoriu. {i acel
rest devine inutil în momentul în care îi sunt
luate mijloacele de existen]\. Moromete î[i a[teapt\
sfâr[itul întins pe pat îmbr\cat, în singur\tatea
casei sale, cu p\l\ria tras\ pe ochi [i împrumutând
fumului lentoarea nep\s\rii. Deposedat de ce
mai avea, redus nu la s\r\cie, ci la imposibilitatea
de a mai tr\i, ]\ranul se las\ în mâna destinului
f\r\ a vocifera. Camera se îndep\rteaz\ de patul
pe care st\ nemi[cat Moromete [i se înal]\ astfel
încât ograda goal\, casa cu acoperi[ul ei se
v\d de sus, de acolo de unde ne prive[te ochiul
lui Dumnezeu. Iar peste toate plutesc cuvintele
cântecului ritual funerar, Cântecul Zorilor.
Nu mai avem niciun dubiu în ce prive[te verdictul
dat acestei lumi vechi, lumea ]\r\neasc\ cu
tot cu tradi]iile ei. Încotro? A spus-o chiar
Moromete. 
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 cronica filmului de angelo mitchievici

arte
„unde mergem noi, domnule?“

s tere Gulea privilegiaz\ 
la ]\ranii lui meditativi
acest laconism sarcastic
care aduce rostirea 
la densitatea semantic\ 

a aforismului [i a butadei.



s pectacolul trupei olandeze, Nederlans
Dans Theater, din Haga, alc\tuit din
patru piese distincte, opera unor coregrafi

diferi]i, prezentat tot pe scena mare a TNB, a fost al
doilea mare dar pe care l-au primit iubitorii dansului,
la Festivalul de Teatru din 2018. Prima dintre
piesele prezentate, Shoot the Moon, este –fapt cu totul
neobi[nuit – opera a doi coregrafi , Sol León, format\
la Academia de Balet din Madrid, [i Paul Lightfoot,
[colit la Royal Ballet School. Amândoi au dansat în
dou\ dintre companiile Nederlans Dans Theater,
înNDT 2 , pentru tineri în formare [i înNDT 1,pentru
arti[ti afla]i în deplin\ maturitate. Exist\ [i NDT 3
pentru dansatorii în vârst\, care pot da form\ scenic\
unor lucr\ri gândite anume pentru ei. Aceast\ structur\
cu trei companii, creat\ de unul dintre cei mai mari
coregrafi europeni de la sfâr[itul secolului XX, ceho-
olandezul Jiày Kylian, este singular\. Am avut prilejul
s\ v\d câteva dintre lucr\rile lui Kylian la Budapesta
[i la New York, iar apoi la Bucure[ti, când baletul
Operei din Viena a venit la noi, în 2004 cu dou\ dintre
piesele lui, Petite Mort [i {ase dansuri , pentru ca
ulterior chiar Opera Na]ional\ Bucure[ti s\ preia,
în 2011, piesa lui Falling Angels, pe muzic\ de Steve
Reich, una dintre cele mai valoroase lucr\ri montate
pe scena noastr\. Cei doi coregrafi ai spectacolului
Shoot the Moon, Sol León [i Paul Lightfoot au dansat
[i ei în coregrafii de Jiày Kylian [i a altor mari coregrafi
ai Companiei olandeze [i se consider\ continuatori
ai acestora, dar în stilul lor propriu, reinventând mereu
profilul companiei, semn al vitalit\]ii ei neîntrerupte,
ceea ce face din ea una dintre cele mai bune trupe
de dans din lume. Cei doi, ast\zi coregrafi ai NDT,
au montat peste 50 de piese împreun\. Lucrarea
prezentat\ la Bucure[ti a primit premiul VSCD Dance
Zwaan, pentru cea mai bun\ crea]ie de dans a
anilor 2005-2006. În piesele celor doi coregrafi se
simte acel  legato, propriu lui Kylian, cât [i baza lor
clasic\ de formare, dar abund\ [i posturile frânte, iar
imagina]ia lor îi poart\ c\tre cele mai îndr\zne]e [i
nea[teptate mi[c\ri, conducându-i c\tre un stil
neoclasico-modern. Dac\ atunci când iube[ti e[ti gata
s\ îi aduci celui iubit [i luna de pe cer, când ceva
pare a întuneca cerul iubirii, ai putea s\ o g\se[ti
tot pe lun\ vinovat\ [i s\ vrei s\ o împu[ti, cum
sugereaz\ titlul. Folosind un decor cu pere]i rotativi,
gândit tot de cei doi coregrafi, trei perechi de dansatori,
Meng-Ke Wu, Chloé Albaret, Olivier Coeffard, Roger
van der Poel [i Jorge Nozal, evolueaz\ pe muzic\ de
Philip Glass, în trei camere diferite, cu u[i [i
ferestre uneori întredeschise. Îngem\narea teatrului
cu cinematografia a fost vizibil\ în aceast\ edi]ie de
Festival, preponderent în piesa Domni[oara Julie
dup\ Strindberg, dar [i la spectacolul de dans
Shoot the Moon. Posibilitate ca, în scurte secven]e,
s\-i filmezi aducându-i în prim plan pe cei doi
protagoni[ti [i subliniind astfel unele detalii ale rela]iei
lor, i-a tentat [i pe cei doi coregrafi olandezi, mari
mae[tri în configurarea unor duete. 

c ea de o doua lucrare prezentat\ în
spectacolul Companiei din Haga, WOKE
UP BLIND, este crea]ia coregrafului

Marco Goecke, format la Academia de Balet din
München [i asociat al trupei de dans olandeze din
2013-2014, de când a f\cut mai multe lucr\ri, atât la
NDT 2 cât [i la NDT 1. Cu un palmares de peste 60
de coregrafii montate în companii din Europa, Statele
Unite [i Canada [i cu premii, precum Premiul Nijinsky
sau premiul pentru cel mai bun coregraf al anului
2015, Marco Goecke ne-a dezv\luit un univers de
creator, înrudit cu cel expresionist – deloc de
mirare la un artist german – dar de o factur\ personal\,
cu contorsion\ri mai ales ale mâinilor [i bustului,
totdeauana gol, tocmai pentru a eviden]ia cele mai
subtile nuan]e. Titlul s\u M-am trezit orb, poate fi
interpretat [i la propriu [i la figurat. Cele dou\ dansatoare
[i cei cinci dansatori, Lydia Bustinduy, Aram Hasler,
Prince Credell, Olivier Coeffard, Chuck Jones, Jorge
Nozal [i Jianhui Wang s-au dovedit a fi Interpre]i
fideli ai celor dou\ piese muzicale scrise de Jeff Buckley
[i transpuse în viziunea coregrafic\ a lui Marco Goecke,
în ritmuri mai lente sau mai alerte, în posturi frânte,
înc\rcate de o for]\ chinuit\, cu mi[c\ri ale bra]elor
[i ale corpului parc\ electrocutat uneori, care traduceau
desigur turbulen]e interioare [i emo]ii puternice. 

a treia pies\ coregrafic\, The Statement,
a purtat semn\tura coregrafei canadiene
Crystal Pite [i a fost de un realism dur

[i actual în con]inutul textului vorbit, care se refer\
la responsabilitatea liderilor politici de ast\zi. Pe
drept cuvânt piesa a fost comparat\ cu primul
spectacol de dans cu tem\ politic\, din 1932, La masa
verde, de Kurt Jooss, în care ca [i aici era vorba nu
numai de conflicte ci [i de cei care profit\ de r\zboi
pentru a se îmbog\]i. Ca [i acolo, [i în piesa lui Crystal
Pite toat\ disputa se desf\[ura în jurul unei mese.
Textul, care constituia fundalul sonor, al\turi de

muzica lui Owen Belton, a fost interpretat vocal
de Meg Roe, Colleen Wheeler, Andrew Wheeler [i
Jonathon Young. Dar ceea ce cople[a era plastica
corporal\ de o mare ingeniozitate, care vizualiza
textul prin mi[c\rile corpului celor patru dansatori,
Meng-Ke WU, Spencer Dickhaus, Lydia Bustinduy
[i César Faria Fernandes, cu o mai mare elocven]\
decât ar fi putut-o face cuvintele, f\r\ s\ fie pantomim\
ci dans. Crystal Pite are o capacitate rar\ de a sugera
prin mi[care, odat\ cu vorbele vizualizate, [i întreaga
atitudine [i emo]ie care st\pâne[te un corp în timpul
comunic\rii verbale. {i aceast\ dansatoare a început
s\ creeze propriile coregrafii din 2002, iar ast\zi
crea]iile ei sunt puse în scen\ la Opera din Paris,
la Baletul Regal din Londra, la Baletul Canadian,
inclusiv la Nederlans Dans Theater, unde este coregraf
asociat din 2008, dup\ ce înc\ din 2002 [i-a creat
[i o trup\ independent\ la Vancouver. Una din
calit\]ie Companiei Nederlans Dans Theater a

fost [i anterior – pe vremea când acolo lucrau Kylian,
Hans van Manem, Nacho Duato – dar continu\ s\
fie [i în prezent, capacitatea de a coopta mereu
coregrafi autentici, de cert\ valoare. 

u ltima pies\ din spectacolul olandez,
o premier\ mondial\ din 2018, intitulat\
VLADIMIR, a fost imaginat\ de

dansatorul, coregraful [i compozitorul israeliano-
englez Hofesh Shechter – creator cu o forma]ie
complex\, atât în dans cât [i în muzic\, spectacolele
sale fiind, în acela[i timp, concerte, spectacole de
dans [i de teatru. Format ini]ial în foarte buna
companie israelian\ de dans contemporan Batssheba,
apoi la Sadler’s Wells din Londra, unde este artist
asociat, în 2008 î[i fondeaz\ propria trup\ interna]ional\
Compania Hofesh Shecker, iar din 2013-14 începe

colaborarea [i cu Nederlans Dans Theater,
unde, dup\ ce au fost preluate o serie dintre
lucr\rile sale, a montat premiera Claunii, iar în
acest an piesa v\zut\ [i de noi, VLADIMIR, la care
semneaz\ atât coregrafia cât [i muzica. Desprins de
orice disciplin\ anterioar\ de dans, stilul lui Shechter
este de o libertate deplin\ [i de o vitalitate maxim\.
În costume civile, de strad\, mul]imea dansatorilor
din piesa lui, Chloé Albaret, Alexander Anderson,
Jon Bond, Spencer Dickhaus, Miguel Duarte,
César Faria Fernandez, Alice Godfrey, Aram
hasler, Sebastian Haynes, Chuck Jones, Paxton
Ricketts, Yukino Takaura, Marne van Opstal, Lea
Ved [i Jianhui Wang, par a avea o libertate deplin\
în mi[c\ri, în dezl\n]uiri pân\ la strig\t, t\v\liri,
ritmuri îndr\cite, alternând cu mi[c\ri lente ca în
ap\, sau momente când par a fi în trans\. De fapt,
tot acest aparent haos este foarte bine structurat, cu
direc]iile de deplasare limpezi [i cu momente când
to]i evolueaz\ la unison. Deloc de mirare c\ multe
dintre lucr\rile sale au fost preluate de mari companii
din Europa, Statele Unite, Canada, Israel sau Australia
[i nici premiile primite pentru unele dintre ele.

Dup\ spectacolul companiei Nederlans Dans
Theater, doamna ambasador a Regatului Olandei
în România [i în Republica Moldova, H.E.Stella
Ronner-Gruba, a invitat o serie de arti[ti [i
critici din sfera dansului la un pahar de [ampanie
în foaierul cu tapiserii al Teatrului Na]ional Bucure[ti.
La marea bucurie pe care ne-o prilejuise spectacolul,
s-a ad\ugat [i acest gest delicat, iar pentru unii
dintre noi, printre care m\ num\r, a fost [i o ocazie
de a ne reaminti de un alt ambasador al Olandei,
din anii fierbin]i 1987 – 1993, foarte iubit de mul]i
dintre noi, domnul Coen Stork, care [i el ne invita
la recep]ii la Ambasad\, cu ocazia unor evenimente
culturale, [i pe care-l sim]eam al\turi de suferin]ele
noastre din acei ani – dar care nu a asistat doar
la ele ci s-a [i împlicat, chiar dincolo de limitele
impuse de func]ia sa.

d e ce a fost atât de mare darul primit
de DANS la Festivalul de Teatru?
Pentru c\ am v\zut o serie de dansatori

de talie interna]ional\, implica]i total, trup [i suflet,
în arta lor [i pentru c\ ni s-a deschis o fereastr\
larg\ c\tre momentul actual, c\tre câ]iva dintre
cei mai creativi coregrafi ai prezentului. 

 Liana Tugearu
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c rystal Pite are o capacitate
rar\ de a sugera prin
mi[care, odat\ cu vorbele

vizualizate, [i întreaga atitudine 
[i emo]ie care st\pâne[te un corp
în timpul comunic\rii verbale.
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` n completarea lucr\rilor lui George
Potra, Marian Popa, Mircea Anghelescu,
Valentin Borda etc. despre literatura de

c\l\torie în cultura român\, un grup de istorici de
art\ de la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“
au ini]iat în urm\ cu câ]iva ani o cercetare colectiv\
menit\ s\ îmbog\]easc\ istoria c\l\toriilor române
în Occident cu capitole necesare istoriografiei
de art\. Proiectul s-a concretizat într-o prim\ form\
în 2017, însumând în acest stadiu o serie de
studii coordonate, succesiv, de Ioana Vlasiu, de
regretata Ruxanda Beldiman [i, c\tre final, de
Corina Teac\. Fa]\ de variile ra]iuni ale c\l\toriilor
române[ti pe care Dan Berindei le-a numit „din
curiozitate“, „filozofice“, „pitore[ti“ sau „romantice“
(apud Adrian-Silvan Ionescu), deplas\rile artistului
român în Occident în epoca modern\ sunt puse,
în chip oportun, sub semnul c\l\toriei de studii,
drept condi]ie obligatorie, la începuturile înv\]\mântului
artistic românesc, pentru deprinderea unor tehnici
moderne de „zugr\vie“ sau accederea la o catedr\
în [colile superioare de art\ abia înfiin]ate. Totu[i,
fenomenul cercetat este mult prea vast
pentru a putea fi epuizat într-un singur
volum, iar studiile rezultate, oricât de
laborioase, le-au deschis uneori autorilor
[i câteva piste pentru complet\ri viitoare.

Mobilitatea [i deschiderea oferit\
prin c\l\torii au constituit principalul
factor de emula]ie în zorii modernit\]ii
artistice române[ti (Corina Teac\), iar
rela]iile cu Occidentul au condus, înc\
de la c\l\toriile lui Dinicu Golescu din 1824-
1826, la dezvoltarea spiritului critic autohton
[i la dorin]a de a contribui la emanciparea
lumii de acas\, inclusiv a unor câmpuri
artistice înc\ nedezvoltate (Ioana Vlasiu).
Adrian-Silvan Ionescu reconstituite educa]ia
artistic\ a pictorilor pa[opti[ti (Ion Negulici,
Barbu Iscovescu, Constantin Lecca, C.D.
Rosenthal etc.) într-o ampl\ sintez\, cu
pre]ioase informa]ii istorice [i culturale
([i chiar cu corectarea opiniilor unor confra]i),
dificil\ adesea în condi]iile unui peisaj
incomplet al lucr\rilor produse de ace[ti
arti[ti ai începuturilor noastre moderne. 

În a doua jum\tate a secolului al
XIX-lea, organizarea înv\]\mântului artistic
superior dup\ model francez impune [i un canon
de genuri artistice tipic academiste, iar prioritatea
le revine scenelor istorice, portretului [i peisajului.
O aten]ie important\ le consacr\ Adrian-Silvan
Ionescu primului nostru fotograf [i fotoreporter,
Carol Pop de Szathmári, [i lui Theodor Aman,
fondator de [coal\. Primul a fost artistul mai multor
premiere române[ti, cu o via]\ dedicat\ întru totul
c\l\toriei [i artei rezultate din asemenea contacte,
cel de-al doilea, [colit în mediu parizian, r\mâne
un om prins între dou\ lumi, orientalist prin
na[terea [i cre[terea „într-un mediu fanariot“, dar
[i „cronicar monden al timpului [i al lumii sale“
(A.-S. Ionescu). 

Pe de alt\ parte, în ceea ce le prive[te pe
artistele române, [i ele s-au dovedit deschise c\tre
arta modern\, ca [i, mai târziu, c\tre curentele de
avangard\, iar primele c\l\torii de studii în Occident
(ceva mai târzii, de regul\, decât ale b\rba]ilor)
apar]in unor pictori]e sau sculptori]e precum Nina
Arbore, Lucia Dem B\l\cescu, Cecilia Cu]escu-
Storck, Olga Greceanu, Mili]a Petra[cu, Margareta
Sterian, Elena Popea etc. Olivia Ni]i[ confirm\
rolul de emancipare intelectual\ al c\l\toriei de
studii inclusiv ([i poate mai ales) în context feminin,
dar constat\ c\ asemenea c\l\torii le favorizeaz\,
pân\ prin anii 1930, pe artistele sus]inute financiar
de c\tre ta]i sau so]i burghezi.

Dou\ studii urm\resc modelul Italiei ca
destina]ie formatoare pentru artistul român:
Ramona Caramelea cerceteaz\ educa]ia artistic\
a pictorilor români de la Accademia di San Luca
din Roma în secolul XIX, iar Ioana [i Ruxanda
Beldiman scriu despre studiile în sculptur\, pe
la sfâr[itul perioadei interbelice, la {coala Român\
din Roma, fondat\ de Regele Ferdinand [i de Nicolae
Iorga sub patronajul Academiei Române. 

Cea mai important\ influen]\ artistic\ a
modernit\]ii r\mâne îns\, f\r\ îndoial\, cea francez\.
Pasionat francofil, George Oprescu a afirmat chiar,
la un moment dat, c\ „pictorii români n-au încetat
a considera pe marii arti[ti francezi ca singurii
demni de a le servi ca model“, concluzie amendat\
de Ioana Vlasiu printr-un studiu despre influen]a
Münchenului în formarea pictorilor români în
preajma anului 1900. Sinteza exhaustiv\, de
circa o sut\ de pagini, pe care o realizeaz\ Ioana
Vlasiu cu privire la rolul capitalei bavareze în
formarea mai multor arti[ti români moderni,
cuprinde inclusiv ecourile acestei scene culturale
în critica de art\ incipient\ [i chiar în publicistica
pe teme artistice a unor intelectuali români din
afara domeniului, cum a fost Nae Ionescu.

Totu[i, dac\ istoricul de art\ George Oprescu
a considerat c\ educa]ia german\ era mult prea
conven]ional\ [i clasicizant\, contravenind spiritului
mai liber al tinerilor români pleca]i la studii în
str\in\tate, acest fapt se poate dovedi cu relativ\
u[urin]\ prin îns\[i dificultatea multora dintre

ace[ti arti[ti de a urma cu con[tiinciozitate
cursurile sau, adesea, chiar de a-[i finaliza
studiile prin ob]inerea unei diplome.
R\mâne incontestabil\, de altfel, prezen]a
mult mai numeroas\ a compatrio]ilor
no[tri, în zorii modernit\]ii artistice, la
Academia liber\ Julian de la Paris sau
sub alte tutele private, [i în mult mai
mic\ m\sur\ în chiar citadela academismului
francez, Academia de Arte Frumoase
din Paris. 

De exemplu, intrat în 1861 la
Academie, Nicolae Grigorescu renun]\
dup\ nici doi ani la studii, descoperind
atmosfera mult mai liber\ de la Barbizon.
Acest lucru nu îl face îns\ pe pictorul
na]ional al românilor mai pu]in valoros
sau semnificativ, ci demonstreaz\
eventual, ca [i în alte situa]ii, teoria
lovinescian\ c\ o cultur\ tân\r\ nu mai
reface etapele premerg\toare ale mai
vechilor culturi, ci se sincronizeaz\ cu
spiritul epocii. De altfel, în a doua jum\tate
a secolului al XIX-lea, Fran]a se impunea
deja, f\r\ drept de apel, drept un centru

artistic de neegalat, în care se vor produce, în num\r
cople[itor, mai toate inova]iile modernit\]ii artistice.
Pân\ [i pictorul {tefan Popescu ajunge s\ se dezic\,
dup\ [apte ani petrecu]i la München, de gustul
clasic, axat pe imita]ie, al pedagogiei artistice
germane, confirmând la rândul s\u superioritatea
[colii franceze. Din amintirile lui Camil Ressu
afl\m, pe de alt\ parte, cum în[i[i nem]ii sunt
pasiona]i în perioada studiilor sale (1902) de Cézanne
[i de arta francez\ în genere: „Elevii aduceau
monografii cu reproduceri frumos tip\rite dup\
tablourile pictorilor francezi, pe care le contemplau
fascina]i, în exclama]ii de extaz: sehr originell,
wunderschon, kollosal, repetând stereotip: nach
Paris, nach Paris! (…) N-am v\zut nic\ieri atâta
admira]ie fa]\ de pictura francez\ ca la colegii meu
münchenezi. Încet, încet, prestigiul culturii germane,
în numele c\reia am fost îndrumat s\ viu la München,
a fost complet spulberat!“ 

Totu[i, coresponden]a münchenez\ a lui
{tefan Popescu sau a Ceciliei Cu]escu-Storck ofer\,
compensatoriu, imaginea unui mediu artistic foarte
stimulativ pedagogic (datorit\ ambi]iei [i disciplinei
germane, eviden]iate [i de Nae Ionescu), comparativ
cu boema parizian\. Ulterior, de exemplu, casa-
atelier a so]ilor Storck, construit\ la Bucure[ti,
va reconstitui un tip de atmosfer\ pe care Ioana
Vlasiu o atribuie experien]ei lor bavareze. 

v olumul cercet\torilor de la Institutul
de Istoria Artei „George Oprescu“
este dens [i reface cu minu]ie pagini

întregi de istorie [i educa]ie artistic\ româneasc\.
Tema c\l\toriei este un pretext potrivit pentru a
analiza un tip de contacte cu str\in\tatea care
explic\, pentru intervalul 1830–1940, evolu]ia, în
mai multe etape, a artei române[ti moderne.

 Simona Dr\gan

c\l\toriile de studiu 
în arta româneasc\ modern\

Gabriel Badea-P\un
et al., Arti[tii români
în str\in\tate (1830-
1940): c\l\toria,
între forma]ia
academic\ [i
studiul liber ,
Bucure[ti, Editura
Institutului Cultural
Român, 2017, 546 p.

f a]\ de variile ra]iuni ale
c\l\toriilor române[ti pe
care Dan Berindei le-a
numit „din curiozitate“,
„filozofice“, „pitore[ti“

sau „romantice“ (apud Adrian-Silvan
Ionescu), deplas\rile artistului român în
Occident în epoca modern\ sunt puse,
în chip oportun, sub semnul c\l\toriei
de studii, drept condi]ie obligatorie, la
începuturile înv\]\mântului artistic
românesc...
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p e lâng\ Jacques Yonnet [i Robert
Giraud, Jean-Paul Clébert este ultimul
triumvir care [i-a dedicat pana

Parisului popular din anii de dup\ r\zboi. Cei
trei erau prieteni apropia]i, constrân[i prin for]a
lucrurilor, având în vedere situa]ia lor precar\,
s\ cunoasc\ lumea declasa]ilor, clochards [i
chiffonniers r\t\ci]i pe malurile Senei, de unde
o anumit\ complicitate între ei, ceea ce nu exclude
starea de concuren]\, c\ci pare-se c\ Yonnet era
interesat s\-[i publice Rue des Maléfices înainte
ca Giraud s\ scoat\ de sub tipar Le vin des rues,
lucru care abia dac\ i-a reu[it. Oricum, Jean-Paul
Clébert le-a luat-o înainte, prima sa carte, Paris
insolite1, ap\rând înaintea celor scrise de cei doi
prieteni. Volumul este dedicat lui Robert Giraud,
„mare ascult\tor de clopote ale Parisului“ [i lui
Robert Doisneau, „ochi magic fixator de real“,
ambii întâlni]i la Fraysse, cafeneaua binecunoscut\
în epoc\ înainte ca Les Deux Magots [i Flore s\
acorde azil celebrit\]ilor care împânziser\ bulevardul
Saint Germain.

Literele lute]iene înregistreaz\ sub al s\u
nume [i alte opuri, între care un intruvabil Paris
que j’aime2, precum [i o reluare a lucr\rii datorate
marchizului de Rochegude3, cu anota]iile lui
Clébert4. Aceast\ versiune propune nu mai pu]in
de 45 de itinerarii pariziene pe care cititorul este
invitat s\ le parcurg\ strad\ cu strad\, ba chiar
s\ se lase tras de mânec\, poftit fiind s\ se opreasc\
la anumite numere [i s\ afle cine erau primii
proprietari, ori s\ contemple o u[\ str\veche,
eventual s\ ia aminte c\ pe acolo se afla principala
incint\ medieval\ a Parisului, ridicat\ de Philippe-
Auguste.

S\ revenim îns\ la cartea pe care Jean-Paul
Clébert o scrie pe vremea când î[i ducea existen]a
de vagabond angajat cu ziua sau cu ora în schimbul
unor presta]ii mai mult sau mai pu]in obi[nuite,
ceea ce-i permitea s\ se opreasc\ uneori la tejgheaua
unui bistrou [i s\ absoarb\ un pahar de vin
ro[u – scen\ care parc\ ne aduce aminte de Bob
Giraud – sau numai o cafea. Aceste momente
de r\gaz îi d\deau ocazia s\ scoat\ din buzunar
foi adunate de pe te miri unde, inclusiv fâ[ii de
hârtie igienic\, pe care le umplea sârguincios
scriind despre lucruri [i întâmpl\ri v\zute [i
tr\ite. Adunate cu r\bdare, acestea vor alc\tui
Paris insolite, volum a c\rui apari]ie a fost salutat\
unanim de presa literar\.

Ce poate fi insolit în Parisul de dup\ r\zboi?
Privit de pe un piedestal turistic, nimic nu
corespunde cu ora[ul muzeificat de ast\zi. Doar
s\r\cia lucie a celor f\r\ ad\post pare s\ nu se
fi schimbat. Reperele citadine sunt în plin\
metamorfoz\, cartierele iau o nou\ înf\]i[are,
localnicii au alte obiceiuri [i alte standarde. Nimeni
nu mai caut\ chi[tocuri de ]ig\ri, iar Halele ca
pe vremea lui Zola nu mai exist\. Ceea ce nu se
întâmpl\ înc\ prin anii cincizeci, când Halele
erau bine mersi, func]ionale [i abundente. {i câte
nu se petreceau pe acolo,  în permanentul
du-te-vino de cump\r\tori, m\rfuri, mandatari
ori simpli b\g\tori de seam\. Spre bucuria s\racilor,
din când în când mai c\deau legume din camioane,
din l\zi prost stivuite, iar cele perimate erau
de-a dreptul abandonate. Suntem în anii cincizeci,
iar nevoile [i lipsurile de dup\ r\zboi î[i spun
cuvântul.

Scriitorul pe jum\tate clochard vede toate
aceste scene, le noteaz\, ba chiar particip\ din

plin la vânzoleala general\. Uneori este amuzat
de ceea ce vede, alteori re]ine cutare aspect
extravagant, iar cele dou\ coincid când se ocup\
ocazional de m\sur\tori cadastrale, ceea ce-i
permite s\ p\trund\ în apartamente [i s\ observe,
de pild\, c\ locatarul l-a transformat pe al s\u
în cresc\torie de ciuperci. Un altul, func]ionar
public de felul lui, are o adev\rat\ colec]ie de [erpi
(vii, desigur), din care mai duce câte doi-trei pe
la serviciu, l\sând-i s\ dormiteze prin sertare;
pre]ioasele-i documente sunt astfel p\zite de
nedelicate]ea colegilor dornici s\ arunce un ochi
prin hârtiile vegheate îns\ de somnolentele reptile:
curiozitatea lor scade brusc la vederea acestora.
Oricum, scriitorul deghizat în arpentor cadastral
nu [tie cum s\ ajung\ mai repede la u[\ [i s\ se
fac\ nev\zut. Ca s\ nu mai vorbim despre
colec]ionarul de publica]ii [i de obiecte erotice,
bucuros s\ dezv\luie unui neini]iat secretele

de arhiv\ personal\. Ori de poliglotul vorbitor de
treizeci [i  [apte de limbi, care adunase în
cursul unei vie]i îndelungate o sum\ considerabil\
de dic]ionare [i care, în adânca-i senectute, avea
un singur regret: acela de a nu fi g\sit la un
pre] rezonabil un manual de conversa]ie în
eschimos\, limb\ pe care cu mare p\rere de r\u
nu o putea vorbi.

Toate aceste bizarerii sunt rezultatul unei
îndelungi cunoa[teri a Parisului care este, pentru
Jean-Paul Clébert, departamentul a c\rui traversare
cere mai mult timp decât oricare altul, punctele
de atrac]ie fiind multiple [i nepredictibile. Nimic
nu poate fi l\sat deoparte, fiecare strad\, curte,
poart\ principal\, fund\tur\ ori pasaj are
personalitatea sa, fiecare por]iune de cartier,
un caracter propriu. Scriitorul are nevoie de o
lun\ întreag\ pentru a str\bate arondismentul
patru, „centru vital al Parisului“, „de o diversitate
stupefiant\“. Sute de kilometri sunt de parcurs
în acest ]inut, [ase poduri trebuie traversate,
dou\ bra]e de fluviu [i o cale de circula]ie intens\5.
În]elegem c\ scriitorul-vagabond ar vrea s\
cuprind\ ora[ul sub toate înf\]i[\rile lui,
lucru imposibil de realizat prin „periculosul
labirint de culoare macadamizate“ în „imensul
caravanserai al disper\rilor [i al miracolelor
cotidiene“6. De unde o discret\ dar nu mai pu]in
intens\ poezie care se degaj\ din peisajele urbane

str\b\tute cu pasul, din str\zile înguste, ale
c\ror pietre de pavaj [tiu mai mult\ istorie decât
profesorii de la Sorbona. Lumea aceasta felurit\
[i excentric\, cu personaje neverosimile [i
dezolante, ivite parc\ de aiurea, alc\tuie[te
decorul cotidian al marelui ora[ în perpetu\
metamorfoz\.

` n anii cincizeci mai existau înc\ bals
musette; în Pigalle, bistroul ]inut de
Père François îndeplinea aceast\ func]ie,

localul era plin de marinari veseli (nu degeaba
Parisul este port la mare !), solda]i în permisie,
pe[ti coborâ]i din Montmartre, veni]i s\ petreac\
un moment agreabil al\turi de câte o tân\r\
mai dezghe]at\, eventual numai bun\ de ini]iat
în tainele cele mai vechi meserii din lume. Spa]iul
fiind îngust iar clien]ii numero[i, ace[tia ajungeau
repede s\ se calce pe picioare, s\ sufle fumul de
]igar\ în nasul vecinului, nici nu trebuia mai mult
pentru o înc\ierare în toat\ regula: pumni distribui]i
f\r\ discern\mânt, f\lci rupte, vesel\ spart\, ba
chiar în zilele de s\rb\toare mai ie[ea la iveal\
câte un [i[ ori câte un revolver cu care se tr\gea.
Poli]ia sosea repede [i lucrurile intrau în normal,
dup\ perchezi]iile [i anchetele de rigoare. Dar în
general atmosfera era impregnat\ de voie bun\,
epoca banditismului de cartier fiind un pic revolut\
la acea epoc\.p rintre micile meserii pariziene, cea

de chiffonnier este oarecum deosebit\;
în primul rând este vorba despre

o ocupa]ie str\veche, atestat\ [i recunoscut\ înc\
din secolul al XIII-lea, pe vremea lui Philippe-
Auguste. Jean-Paul Clébert are [i el câte ceva de
spus pe aceast\ tem\. Cunoscând bine breasla cu
pricina, argumentele lui sunt mai curând ironice
[i demistificatoare, autorul distan]ându-se de
discursul laudativ, care exalt\ în]elepciunea,
pacifismul, spiritul de solidaritate al tagmei. Cazul
vârstnicului chiffonnier care locuie[te într-o
co[melie cu gr\dini]\ la Bagnolet este un bun
exemplu. Acesta munce[te pe rupte zece luni pe
an, doarme pu]in, recupereaz\ tot ce se poate
vinde, pune deoparte câ[tigul, iar în cele dou\
luni estivale pleac\ pe Coasta de Azur dup\
ce [i-a completat garderoba cu haine scumpe
[i elegante. Petrece ca un belfer, circul\
în limuzin\, locuie[te la hotelul Negresco
din Nice, iar femeile alearg\ dup\ el, crezându-l
industria[ bogat. Dup\ care se întoarce la
Paris [i o ia de la cap\t. Are un singur defect,
spune autorul: este egoist7. 

__________
1 Jean-Paul Clébert, Paris insolite, Ed. Denoël, 1952.
Doi ani mai târziu va ap\rea o nou\ edi]ie cu fotografii
de Patrice Molinard, reluat\ în 2009 de Editura Attila
sub titlul Paris insolite. Roman aléatoire.
2 Ed. Sun, 1956.
3 Félix de Rochegude (1863-1940), pseudonimul lui
Félix de Robert Aquéria, autorului unui Guide pratique
à travers le vieux Paris (Hachette, 1903), reluat în dou\zeci
de volume, câte unul pentru fiecare arondisment, sub
titlul Promenades dans toutes les rue de Paris (Hachette,
1910).
4 Rochegude/ Clébert, Promenades dans les rues de Paris,
Denoël, 1966.
5 Paris insolite, op. cit., p. 66-69.
6 Ibidem, p. 19 [i 17.
7 Paris insolite, p. 272.
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Într-o schem\ aparent simplificatoare, dar
realist\, un b\rbat are doi posibili poli ai existen]ei:
Don Quijote [i Don Juan. Lesne de în]eles, Don Quijote
alearg\ dup\ un ideal, are o viziune vertical\ asupra
vie]ii, în timp ce Don Juan alege imediatul, se desf\[oar\
pe orizontal\. Marea majoritate a p\mântenilor î[i
însu[e[te exemplul lui Don Juan, în timp ce Don Quijote
este considerat un model detracat, un strigoi ucis de
ridicol. Sunt cazuri destul de rare când unul [i acela[i
b\rbat poate oscila între cele dou\ figuri emblematice
toat\ via]a f\r\ s\-[i dea seama c\ este un schingiuit
al sor]ii, ci urcându-se pe culmile plezirismului în timp
ce se crede c\lare pe luceferi. Voluptatea este pentru
el o r\splat\ (a str\daniilor niciodat\ suficient apreciate),
pe care o caut\ cu
lumânarea. Este
un oportunist
perspicace, dar nu
suficient pentru a

prinde ideea c\ Eros [i Thanatos au
r\d\cini comune (deci terenul e alunecos):
unul te smulge din moarte pentru
a-]i oferi iluzia eternit\]ii, cel\lalt te
smulge din via]\ pentru a-]i d\rui fa]a
întunecat\ a dragostei. Este o boal\
acceptat\, o sciziune a fiin]ei pe care
b\rbatul o ascunde cu m\iestrie, devenind
astfel un histrion, oricât de sincer s-ar
considera în cele dou\ voca]ii contrare.
Drumul lui e întotdeauna pavat cu
femei, de care depinde într-un mod
tragi-comic. 

Orice cuceritor poart\ ni[te
stigmate pe care încearc\ s\ le estompeze
prin be]ia erosului. Acestea sunt: frica
de moarte, frica de anonimat, frica
de iubire. El vâneaz\, deci, nu figuri
feminine, ci iluzia de putere. Don Juan
este un misogin pedepsit s\ depind\
de ]intele dispre]ului s\u pentru a-[i
cultiva imaginea de for]\ mult dorit\.
Le consider\ meprizabile, pentru c\

altfel nu s-ar erija într-un fals Dumnezeu
capabil s\ le multiplice într-o f\r\

de sfâr[it bâlbâial\, [i totu[i iat\-l
într-o contradic]ie autodizolvant\:
atârn\ ca spânzuratul între dou\
lumi de [irul format din prototipuri
feminine f\r\ valoare, de vreme

ce sunt atât de u[or de clonat, pentru
a-[i poten]a propria valoare. Viseaz\

la stele, dar pierderea în infinitul iluzoriu
îl îndep\rteaz\ de infinitul celest, el
devenind, din elegant rege al fanteziei,
un animal de povar\ care gâfâie înrobit,
din maestru al artelor, un colec]ionar
ratat de m\[ti ale erosului. Planul divin
este coborât sub centur\, se consum\
în neadev\r [i întuneric.

A fi în multiplicitate este defini]ia
scurt\ a ignoran]ei de sine. {i aceast\
ignoran]\ îl condamn\ la confuzii
ireparabile [i de neîn]eles, cum ar fi
cea dintre iubire [i glorie. Chiar dac\
are tres\riri de Don Quijote, traseul
spasmodic de Don Juan îl absoarbe [i
îl consum\. Diseminându-se într-o
pluralitate de femei, amantul caut\
faim\ [i adula]ie. Dar celebritatea, [tim
bine, este o problem\ de cantitate, pe când iubirea este un ideal ce ]ine
de calitate. Iubirea se consum\ cu discre]ie, fiind o fiin]are elitist\, nu
de mas\. Iubirea nu este democratic\, a[a cum este adic]ia de cuceriri,
în care egalitatea de [anse are ultimul cuvânt. Prima venit\ este [i prima
servit\. Iubirea fuge de emfaz\, exclude platitudinea (sinonim pentru
orizontal\), c\utând des\vâr[irea. Amantul de voca]ie vrea spectacol cu
pomp\ [i pentru asta e nevoie de multe, multe admiratoare. Ele reprezint\
asisten]a care îi d\ greutate. Faptul c\ publicul nu e prezent în acela[i timp
la reprezenta]ie nu conteaz\ pentru c\ percep]ia erotic\ anuleaz\ discrepan]a
temporal\. Femeile exist\, suspendate în goliciune, marcate de
reiterare, de e[ec [i de anonimat. Asta se întâmpl\ pentru c\ rolul lor major
este s\ absoarb\ ca pe otrava din aerul comun fricile amantului glorios [i
s\ le conserve în propria fiin]\. Se petrece un transfer irevocabil. 

Dar lan]ul cuceririlor, pe m\sur\ ce se l\rge[te în lume, se strânge ca
un la] în jurul cuceritorului. R\sfrînt pîn\ la anonimat în chipurile str\ine
ale alterit\]ii, Don Juan sfâr[e[te prin a fi refuzat de îns\[i realitatea pe care
a creat-o. Fiind prea aglomerat\, nu-l mai încape [i pe el. În tot acest timp s-a
vânat pe sine [i a murit r\pus de glontele întunecat al erosului. Dorin]a lui a
fost s\ manipuleze un ideal în care nu a crezut, considerându-se prin asta
puternic, adic\ imposibil de folosit în scenarii prestabilite, de[i semnul adev\ratei
puteri este s\ nu murd\re[ti, chiar dac\ o po]i face. Dar pentru asta trebuie
s\ fii Don Quijote. 

Am descris aici destinul întruchipat de eroul principal, Tomas,
din romanul lui Milan Kundera, Insuportabila u[ur\tate a fiin]ei.

Romancierul î[i începe povestea evocând mitul eternei reîntoarceri.
În viziunea lui, revenirea în acela[i punct d\ greutate fiin]ei, în timp ce
u[ur\tatea ar fi tocmai lipsa repeti]iei. Evident c\, judecând astfel, o schem\
erotic\ redundand\ nu mai este un minus, ci un plus al existen]ei
pentru c\ lipsa relu\rii ar face din via]\ un concept formal, o schi]\ g\unoas\
care ar împodobi nimicul. Dar oare nu ar însemna c\ noi tr\im în remanen]a
unei matrice mereu repetabile, în care nimic nu mai conteaz\ pentru c\
totul a fost deja spus, [i mai mult decât atât, împlinit? Nu ar fi via]a un
prizonierat într-un ve[nic trecut? Pentru c\, evident, nu se repet\ prezentul,
nu se repet\ viitorul, ci numai trecutul care înghite totul. Este o
maculare a oric\rei speran]e, ce seam\n\ cu ideea c\ omul s-a n\scut mort
[i tot ce se întâmpl\ în jurul nostru este o defilare funest\ de consecin]e
ale acestui unic fapt.

Pe fondul acestor tribula]ii ale con[tiin]ei, Tomas, medic chirurg,
o cunoa[te pe Tereza, chelneri]\, de
care se îndr\goste[te. Sau nu? O
invit\ la el, dar imediat regret\ pentru
c\, iubind-o pe ea, le în[al\ pe celelalte
amante. Cu ele nu a r\mas niciodat\
s\ doarm\ peste noapte, pe când cu
Tereza face asta [i se simte vinovat.
Vrea s\ scape de ea, dar iat\-l subminat
de „darul diabolic al compasiunii“,
devenit  un adev\rat  destin.  Se
c\s\toresc [i în scurt timp Tereza
afl\ de infidelit\]ile lui. Lucrurile
merg prost. „Cum adic\?! Nu putea
el s\ renun]e la prieteniile sale erotice?!
Nu, nu putea. Asta l-ar fi dat peste
cap, l-ar fi distrus. Nu avea puterea
s\-[i st\pâneasc\ pofta de femei.
{i-apoi, toat\ povestea i se p\rea
inutil\. Nimeni nu [tia mai bine
ca el c\ aventurile n-o amenin]au
pe Tereza. {i-atunci, ce rost avea s\
se lase de ele? Aceast\ evetualitate
i se p\rea la fel de absurd\ ca aceea
de a renun]a la meciurile de fotbal.“

În fundal se întâmpl\ lucruri
dramatice [i, sper\m, irepetabile, cum
a fost invazia Cehoslovaciei din 1968,
când trupele sovietice au dat buzna
cu tancurile pentru a amenda libert\]ile
Prim\verii de la Praga. Pe moment,
criza politic\ nu face o impresie sumbr\
asupra personajelor. Zgomotul istoriei
este chemat s\ absoarb\ golurile
suflete[ti, dându-le greutate. Tereza,
euforic\, fotografiaz\ fustele scurte
ale praghezelor, suprapuse peste
tancurile ruse[ti [i ofer\ imaginile
ziari[tilor str\ini. Dar Tomas începe
s\ se gândeasc\ la plecarea din ]ar\,
imediat cum în]elege c\ nu-i de glum\:
elitele cehe dispar peste noapte, via]a
se degradeaz\ vertiginos. Hot\rârea
e luat\: fuge cu so]ia în Elve]ia,
unde era [i una dintre amante. În]elegând
c\ este în continuare în[elat\, Tereza
face în sfâr[it un gest nea[teptat, ce
contrazice lan]ul iluzoriu al repeti]iilor
incontrolabile: se întoarce în ]ar\. Ea
se smulge astfel din sarabanda chipurilor
în care fusese inclus\. {i aici se petrece
tres\rirea de Don Quijote a lui Don
Juan, pentru c\ Tomas renun]\ la
postul lui sigur [i bine pl\tit [i porne[te
pe urmele Terezei.

Dac\ m\ întreba]i pe mine, este
gestul unui fals Don Quijote pentru c\ nu iubirea îl mân\, ci surpriza
confrunt\rii cu „dulcea u[ur\tate a fiin]ei“ care devine o povar\. Echilibrul
parmenidian dintre greu [i u[or, traductibil prin dualitatea trup-suflet,
nu este o ]int\ pe care s-o vâneze Don Quijote, el urm\rind unitatea [i
dezinteresându-se de aceste aspecte. Greu? U[or? Totuna. Drumul trebuie
continuat. Dar Tomas nu suport\ greul, colec]ia de m\[ti se transform\
în himere amenin]\toare, imposibil de supus. Suferin]a lui oglinde[te
kitschul întregii vie]i. Se simte tr\dat. Reîntors în ]ar\ [i în c\snicie, are
o nou\ tres\rire de Don Quijote. Un articol nevinovat despre Oedip, pe
care îl scrisese, este interpretat politic. Mul]i în]eleg c\ Tomas recomand\
s\ li se scoat\ ochii comuni[tilor. Supus presiunilor, medicul refuz\ s\
rectifice mesajul articolului, înciudat pentru c\ ochii colegilor deja sticleau
victorio[i. Face o gre[eal\ (din punctul de vedere al lui Don Juan) pe care
nu o va repeta data viitoare. Astfel devine, din medic chirurg, sp\l\tor de
geamuri. 

Dar lucrurile nu arat\ r\u deloc. El r\mâne rezistent la intemperii
pentru c\ este blindat cu femei, chiar ticsit. Femeile îl [i locuiesc, nu
doar îl invit\ în locuin]ele lor. Iat\-l pe cuceritorul cucerit ac]ionând sub
acoperire, cu mopul [i g\leata dup\ el. Amantele îl scutesc de sp\lat geamuri,
au pentru el variante de lucru mai profitabile. În definitv, a fost împins
spre Tereza de ni[te întâmpl\ri ridicole. Nu a[a arat\ dragostea. Dar cum?
Nu [tie. Un tip cerebral, un b\rbat care se respect\ nu face din asta o
prioritate. 

Carmelia Leonte
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p e moment, criza politic\ nu face o
impresie sumbr\ asupra perso-
najelor. Zgomotul istoriei este
chemat s\ absoarb\ golurile
suflete[ti, dându-le greutate. 



u n moto din Bertolt Brecht, Cercul de cret\ caucazian, 1948
– „R\zboiul s-a sfâr[it, aten]ie la pace!“ – avertizeaz\
asupra seriozit\]ii punctului de pornire pe care tân\rul

jurnalist american James Kirchick [i-a întemeiat demersul. Dar poate c\
nu era nevoie chiar de o carte întreag\ pentru a milita, în ultim\
instan]\, pentru înt\rirea N.A.T.O. De mult i se tot cânt\ Europei prohodul
[i, dup\ cum vedem, resursele ei de supravie]uire au r\mas totu[i pe m\sura
amplei culturi care o define[te. Decizia Marii Britanii de a ie[i din Uniunea
European\, mi[care pe care î[i întemeiaz\ tân\rul autor argumenta]ia, e
datorat\ unor votan]i care, în bun\ parte, regret\ acum lipsa de informa]ie
(abia dup\ aceast\ decizie s-au înregistrat cu 250 la sut\ mai multe c\ut\ri
pe Google despre „ce este Uniunea European\“). Ceea ce vedem la un an
dup\ publicarea c\r]ii e o desprindere înc\ departe de a se fi realizat, cu
tergivers\ri în care surprizele – de tipul opt-out-urilor daneze – n-au devenit
imposibile. La fel, putem spune c\ for]ele na]ionaliste care „au prins
curaj pe tot continentul“ [i care, pe drept cuvânt, ne însp\imânt\, au
avut mereu rolul lor, întregul nefiind construibil f\r\ a ]ine seama de
complexitatea p\r]ilor. Nici Grecia nu e azi mai mult ca în alte d\]i un t\râm
al democra]iei dominat mai ales de simpatii populiste; totu[i a scos-o la
cap\t mereu cu economia (de[i unii bomb\ne c\ pe spinarea lor – [i invers,
grecii îi consider\ datori cu miliarde). Nu se poate spune nici c\ „valul
migrator“ „agraveaz\ tensiunile deja existente cu comunit\]ile musulmane“,
fiindc\ tensiuni între grup\rile religioase au existat din Evul Mediu, dar
nou-veni]ii s-au integrat pân\ la urm\. Rusia nu e nici ea mai mult ca pe
vremuri „la marginea Europei“ (cu tot ce înseamn\ aceast\ vecin\tate); cât
despre perioadele de stagnare economic\, ele au existat periodic. E riscant
s\ scrii o carte despre UE, o spun în deplin\ cuno[tin]\ de cauz\. Pân\
apare cartea, aceast\ lume cu puternice [i diverse r\d\cini culturale, care
fac oricând posibile „vl\stare“ imprevizibile, s-a [i schimbat. Nu e o lume
pe care s-o poat\ în]elege cine nu i-a studiat, înc\ din primii ani de
[coal\, pe Virgiliu, Hora]iu etc. Europa e o lume a versatilei diploma]ii, a
cuvântului în lupt\ cu spada.

Totu[i, orice scriere despre UE r\mâne important\ ca arhiv\ a
momentului: o arhiv\ cu situa]ii uneori foarte grave, care trebuie privite
cu toat\ seriozitatea, chiar dac\ mul]imea lor [i rapiditatea schimb\rilor
dezorienteaz\. Din acest punct de vedere, lectura c\r]ii lui James Kirchick,
care recunoa[te [i el în final c\ viziunea sa n-ar trebui s\ fie atât de întunecat\
[i c\ exist\ speran]e venind mai ales de pe meleagurile noilor state integrate,
are un rost de neignorat: „Sondajele de opinie arat\ c\ europenii mai tineri
se identific\ mai mult ca «europeni», pe lâng\ propria na]ionalitate. Un
segment tot mai numeros din estul Europei, care cunoa[te mai direct (dac\
nu din experien]a personal\) via]a sub dictatur\, pre]uie[te mai mult
democra]ia. Unii dintre cei mai remarcabili europeni pe care i-am întâlnit
sunt tineri din lumea postcomunist\“. 

T r\s\turi distopice v\desc [i c\r]ile istoricului specialist în istoria
militar\, jurnalist interesat deopotriv\ de [tiin]\, filosofie [i futurologie,
Yuval Noah Harari, n. 1976, care pred\ la Universitatea Ebraic\ din Ierusalim,
Dup\ Sapiens. O scurt\ istorie a omenirii, care traseaz\ evolu]ia acesteia
pân\ la modernitate (cum au ajuns oamenii „s\ cread\ în divinitate, legi
[i c\r]i“), pân\ la consumerism [i „modul prin care societatea se organizeaz\
prin fic]iuni“, deci drumul pân\ la condi]ia de indivizi [i, acum, „divizi“
(termen inspirat de Deleuze), mai ales volumul Homo deus prive[te aceast\
evolu]ie în urma impactului noilor tehnologii. Omul, crede Harari, care
are azi abilitatea de a se „reconstrui“, ar fi pe punctul de a atinge condi]ia
divin\ datorit\ neuro[tiin]elor, ingineriei genetice [.a. Dar nu toat\ lumea
va avea imediat acces la aceast\ condi]ie, astfel încât divizarea omenirii
(a[a cum o [tim deja din romanele science-fiction ale lui Wells…) pare greu
de evitat. Best-seller interna]ional, prin întreb\rile sale despre „identitate,
con[tiin]\ [i inteligen]\“, volumul a primit premiul Cartea de [tiin]\ a
anului 2017 în Germania. Dar speciali[tii IT spun c\ viziunea unui Homo
Sapiens augmentat la condi]ia de Homo Deus, precum [i sumbra posibilitate
a pierderii umanismului – dac\ într-adev\r prin biometrie [i algoritmi
robo]ii ne vor cunoa[te mai bine decât noi în[ine –, se întemeiaz\ mai
degrab\ pe imagina]ie decât pe o real\ cunoa[tere a [tiin]ei computerelor.
Cu alte cuvinte, Harari e mai degrab\ atras de fic]iune (ca în Planeta
Maimu]elor, maimu]ele au pus laba pe cheia Crea]iei…) decât om de [tiin]\,
e un scriitor neconformist care îndeamn\ la privire asupra sinelui. 

m arile întreb\ri legate de schimb\rile tehnologice, amenin]\rile
momentului (terorism, pierderea valorilor etc.) sunt
reformulate clarificator în 21 de lec]ii pentru secolul 21.

Dar un viitor cu mutan]i, cyborgi etc. nu e oare pur experiment? Pare
înfrico[\toare ideea c\ unii [i numai unii ar putea avea totul, chiar via]a
ve[nic\, iar ceilal]i ar fi doar mas\ de manevr\ (dar Harari ne consoleaz\:
omenirea, mereu preocupat\ de ce va fi în detrimentul a ceea ce este,
„are capacitatea s\ ignore scenariile horror [i s\ mearg\ înainte“). Ea a
cunoscut din totdeauna nemul]umirea, îngrijorarea, iar autorul (care
particip\ anual la retreat-uri budiste de medita]ie) e interesat mai ales
de aceast\ problem\ a nemul]umirii, a lipsei de satisfac]ie (declar\ chiar
el într-un interviu). N-am uitat nici noi c\ înainte de c\derea comunismului
lumea g\sea motive de satisfac]ie chiar [i în faptul c\ „se d\deau“ m\sline,
iar azi nu mai pot fi mul]umitoare nici posesiile, nici libertatea de a c\l\tori,
de a spune orice etc. Dac\ oamenii î[i b\teau cândva capul cum s\
înving\ foamea, cum s\ nu moar\ în lupt\, azi mor cel pu]in la fel de mul]i
de pe urma supraalimenta]iei, bolilor incurabile, b\trâne]ii: dar asta nu-
i mul]ume[te, vor nemurirea. (Aici, cre[tinii nu vor fi de acord, fiindc\ [i
Isus a trecut numai prin moarte la via]a ve[nic\). Harari e de p\rere c\, a[a
cum studiem, de pild\, respira]ia la yoga, e necesar [i un exerci]iu al
con[tiin]ei în materie de „frustrare, mânie [i plictiseal\“. (Încerca]i s\ v\
închipui]i, spune autorul, un Dumnezeu nemul]umit, preocupat obsesiv
de el însu[i, f\r\ mil\ fa]\ de creaturile sale, el însu[i suferind). „Data-
ismul“ (cum nume[te Harari epoca datelor IT – al]ii îi spun „ma[inopocen“)

ar putea s\ descurajeze, p\rând c\ retrimite omul într-un soi de feudalism
unde, în loc de preo]i [i regi, suprema]ia o au ma[inile de c\utare. Dar [i
c\r]ile îngrijoraser\ cândva („prea mult\ carte stric\!“), [i televiziunea sau
telefonul mobil; trecerea timpului v\dind îns\ mai degrab\ foloasele acestora.
Nu circul\ acum mai mult\ informa]ie inutil\ decât util\ nici în mediile
digitale, depinde cum o folosim, depinde de cel ce folose[te informa]ia cum
o face. Chiar originea cuvântului „control“ (contre-rôle) ar putea fi, aici,
revelatoare. C\r]ile lui Harari trebuie citite toate trei la rând, c\ci înf\]i[eaz\,
în perspectv\ istoric-filozofic\, op]iunile actuale, luând în vizor
definirea problemelor, cât [i „contra-rolul“ lor. 

Grete Tartler
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Simon Sebag Montefiore a fost, de
curînd, la Bucure[ti, la invita]ia Editurii
Trei. {i-a lansat mai multe c\r]i [i a avut
dou\ dialoguri publice. Interviul de fa]\
survoleaz\ tematica volumelor
faimosului scriitor [i istoric. 

Cristian PP\tr\[coniu: CCum ttrece]i, ccum
declina]i iistoria îîn lliteratur\? {{i dde cce, îîn cce sscop?

Simon SSebag MMontefiore: Aceasta este,
desigur, o mare provocare. Adesea, într-adev\r,
folosesc vie]ile unor persoane sau ale unor familii
pentru a povesti marile evenimente ale istoriei,
marile sensuri ale istoriei, marile nara]iuni
ideologice. Mi se pare c\ este o modalitate cît se
poate de natural\ de a povesti istoria – în fond,
[i noi ne tr\im vie]ile pe intervale foarte mari [i
e un lucru cît se poate de firesc ca povestea
vie]ii mele sau a vie]ii dumneavoastr\ s\ aib\
un istoric al ei [i, da, o istorie a ei. O provocare
foarte mare pentru istoric este s\ identifice
corectitudinea unui moment istoric sau relevan]a
unui moment istoric pentru un personaj istoric;
cât mai acurat, s\ identifice ce anume s-a întîmplat,
cum a reac]ionat Puterea atunci, cum s-au comportat
personalit\]ile. Pun toate acestea în scris, folosesc
cît pot de multe dovezi dintre materialele pe care
le aduc, iar cea mai mare provocare este s\ fac
în a[a fel încît tot ceea ce scriu s\ fie „citibil“; [i
mai precis, s\ fac istoria, pove[tile s\ poat\ fi citite
de cît mai mult\ lume, s\ le transform, de fapt, în
literatur\. 

C. PP.: CCe aa ffost ddecisiv ppentru ddumneavoastr\
în sspecializarea [[i oorientarea ddumneavoastr\
pentru iistoria RRusiei? PPentru cc\ RRusia –– ffie eea
Rusia lla ppropriu, ffie UURSS –– ee mmarea ttem\ aa cc\r]ilor
dumneavoastr\, mm\ rrefer ddeopotriv\ lla ccele dde
istorie [[i lla ccele dde lliteratur\...

S.S.M.: Aceasta s-a întîmplat înc\ de cînd
eram tîn\r: înc\ de atunci am fost fascinat de
istoria Rusiei. Înc\ de pe la 9-10 ani. Familia mamei
mele erau evrei din Polonia, Lituania, Imperiul
Rus practic. Am crescut, practic, înv\]înd din

familie despre Rusia. Apoi, cînd locuiam în 1991
în New York, eram bancher – un bancher foarte

incompetent, trebuie s\ spun –, în Uniunea
Sovietic\ lucrurile au început s\ se accelereze
în sensul declinului. Ei bine, am luat o decizie
radical\: m-am dus acolo imediat, pentru c\

voiam s\ v\d cum se scrie istoria în timp real,
s\ v\d cum se schimb\ lucrurile, s\ v\d impactul

confrunt\rilor. {i, desigur, una peste alta: c\derea
unei puteri [i apoi rena[terea puterii. Am tr\it
mult timp acolo, în Moscova, în Tbilisi, în Sankt
Petersburg, în Samarkan, în Cecenia. A fost o
aventur\ extraordinar\ – pe durata c\reia s-au
întîmplat [i cîteva lucruri destul de îngrozitare,
c\ci am fost de cîteva ori aproape s\ îmi pierd

via]a. De altel, dup\ aceste momente atît de
tensionate, am hot\rît s\ revin [i s\ îmi duc via]a
mai aproape de libr\rii, de aventurile din libr\rii.
Am decis,  cu alte cuvinte, s\ scriu despre
aceast\ lume, despre istoriile ei absolut fabuloase.
Scriind despre Rusia, despre trecutul ei, mai recent
sau mai îndep\rtat, mi-am dat seama c\ po]i avea
o alt\ influen]\, c\ po]i ajunge la mult mai
mul]i oameni. Po]i s\ influen]ezi modul în care
este perceput\ istoria. Aceasta este misiunea mea.

C. PP.: CCum mm\sura]i aaceast\ iinfluen]\
asupra ppublicului? CCum oo eevalua]i, ccu cce?

S.S.M.: Nu [tiu dac\ se poate m\sura. {i,
de fapt, nu m\ gîndesc s\ o
m\sor. Eu scriu, în primul
rînd, pentru mine [i m\ bucur
foarte mult c\ sunt norocos
[i c\ am succes cu ceea ce
scriu. C\r]ile mele sunt scrise
pentru mine, sunt c\r]i pe
care mie mi-ar pl\cea s\ le
citesc. Cum spuneam: dac\
ele plac [i cititorilor, sunt,
desigur, încântat.

C. PP.: VV\ pplace ffoarte
mult ss\ ppovesti]i. CCe ee, ppentru
dumneavoastr\, oo ppoveste
bun\? CCare ssunt ccondi]iile ppe
care ttrebuie ss\ lle îîntruneasc\
un eeveniment, oo îîntîmplare,
o vvia]\ dde oom ppentru aa ddeveni oo ppoveste bbun\?

S.S.M.: Da, confirm c\ îmi place foarte mult
s\ povestesc. ~n primul rînd, asta sunt: un povestitor.
Eu scriu, cum [ti]i, [i c\r]i de istorie, dar [i c\r]i
de fic]iune. Pentru c\r]ile de istorie, desigur,
povestirea este o component\, dar una dintre mai
multe. Aici, la aceste c\r]i, mai avem [i partea
de analiz\, de prelucrare a datelor, a arhivelor.
Pentru c\r]ile de istorie, partea de analiz\, de
prelucrare este în sine foarte important\, a[a cum
e [i povestirea de altfel, pentru c\ astfel, cu o
prelucrare bun\, profesionist\, ajungi mai aproape
de adev\r. În ceea ce prive[te pove[tile în sine:
personajele flamboiante, umor, tragediile, iubirea
– sunt elemente (pe care le reg\sim, în doze mai
mici sau mai mari în via]a tuturor) de care e
neap\rat nevoie pentru a putea construi o poveste
bun\. 

C. PP.: DDe lla ccine aa]i îînv\]at ss\ ppovesti]i? 
S.S.M.: Mama mea este o extraordinar\

povestitoare. Are 91 de ani [i este o povestitoare
extraordinar\. A fost actri]\, apoi scriitoare [i,
una peste alta, un personaj foarte excentric.
Este în continuare foarte amuzant\ [i e foarte
istea]\ [i acum. Tot timpul, îi pl\cea s\ spun\
pove[ti. Tot timpul, aveam la îndemîn\ o poveste.
Ea m-a înv\]at s\ povestesc, ea m-a înv\]at s\
scriu de fapt. Mama mea spune tot timpul adev\rul
despre ceea ce scriu: „aici e foarte bine“, „asta sun\
interesant“, „aici nu ai spus bine, rescrie!“.

C. PP.: OO ppoveste ttrebuie ss\ sspun\ aadev\rul?
Ce ttrebuie ss\ ffac\ oo ppoveste?
{i, llegat dde aaceasta –– cce eeste
cel mmai iimportant, ddin uunghiul
dvs. dde vvedere, lla oo ppoveste?
Care eeste „„giuvaerul“ uunei
pove[ti, „„inima“ eei?

S.S.M.: Adev\rul [i
numai adev\rul! Aceasta
trebuie s\ fac\, dup\ p\rerea
mea, o poveste, una bun\. Pe
de alt\ parte, cred c\ detaliul
este partea cea mai important\
la o poveste. Totul ]ine de
detalii, totul e în detalii – [i
arta unui bun povestitor este
s\ pun\ la loc acele detalii
relevante. Tot ce este scriere
este în detalii – acolo este

sensul [i acolo, în detalii, este adev\rul.
C. PP.: DDe cce ccrede]i cc\ ooamenii aau nnevoie

de ppove[ti?
S.S.M.: Oamenii au nevoie de ceva care

s\ îi fac\ s\ rîd\, s\ îi distreze, s\ îi fac\ s\ plâng\,
s\ îi determine cumva s\ î[i aprecieze propria
via]\. Pentru toate acestea exist\ pove[tile. Exist\
pove[ti care î]i sfî[ie inima – despre care te gînde[ti
cum se poate s\ le citeasc\ un om sau altul. {i,
totu[i, ele sunt citite – aceasta, pentru c\ exist\
o nevoie adânc\ de acest tip de pove[ti. Sau
sunt acele pove[ti care ne înva]\ tot felul de
lec]ii legate de moral\ – [i de aceasta este mare,
mare nevoie. Sau pove[ti, unele chiar mari pove[ti
istorice, care ne avertizeaz\ – cum s\ nu mai facem
ceva, cum s\ nu mai repet\m o tragedie. {i de
acestea este nevoie. Ro
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c \r]ile mele sunt
scrise pentru mine,
sunt c\r]i pe care
mie mi-ar pl\cea 
s\ le citesc. Cum

spuneam: dac\ ele plac [i 
cititorilor, sunt, desigur, încântat.
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C. PP.: SS\ iinsist\m ppu]in: dde cce aavem nnevoie
de ppove[ti ccu ppersonaje nnegative?

S.S.M.: Avem nevoie [i de pove[ti cu personaje
pozitive [i de pove[ti cu personaje negative. Cele
cu personaje negative ne fac sau ne pot face s\
ne apreciem vie]ile, s\ îi pre]uim pe cei dragi – sunt
pove[ti care vin ca o solu]ie de contrast. {i,
poate, s\ ne determine s\ nu mai facem atîta caz
din vie]ile noastre minore, din aspectele acestea
cotidiene ale ei. 

C. PP.: DDe uunde ffascina]ia ddumneavoastr\ [[i
aten]ia sspecial\ ppentru SStalin? 

S.S.M.: Ea vine de departe, ca [i pasiunea
pentru Rusia. Eram la [coal\, pot localiza foarte
bine momentul primei întîlniri, ca s\ zic a[a: st\team
la un internat [i cineva mi-a ar\tat o revist\ despre
mari criminali ai istoriei. Acolo era [i un articol
despre Stalin [i Beria. L-am citit [i am r\mas blocat
– familia mea, o bun\ parte din ea, venea din acele
zone, din Rusia. {i am început s\ citesc tot ce am
g\sit despre acest personaj. Nu am visat îns\ atunci
c\ într-o bun\ zi o s\ ajung s\ studiez arhivele
lui Stalin [i c\ o s\ ajung s\ citesc scrisul lui de
mîn\. Dar e un fapt c\ mi-am dorit foarte mult
s\ scriu biografia lui Stalin.

C. PP.: CCum eera sscrisul dde mmîn\ aal llui SStalin?
S.S.M.: Îngrozitor de urît. Dar, de fapt, scria

mult mai bine [i mai cite] decît al]ii. Mult mai bine
decît scria de mîn\ Alexandru I [i mult mai bine
decît amanta acestuia. 

C. PP.: SStalin ee pprezent, dde aaltfel, îîn mmai bbine
de jjum\tate ddin oopera ddvs. –– ffie eea dde iistorie ssau
fic]iune...

S.S.M.: Da. Îns\ trebuie s\ îl las deoparte
acum.

C. PP.: CConsidera]i cc\ aa]i sspus ttot cce sse pputea
spune ddespre SStalin? 

S.S.M.: Nu, nu am terminat. Despre cineva
precum Stalin nu se poate, cred, s\ existe o lucrare
exhaustiv\. Stephen Kotkin scrie o biografie de
3.000 de pagini despre Stalin – desigur c\
aceasta este mult mai complet\ decît a mea.

C. PP.: OO îîntrebare ddintr-uun uunghi llateral,
care sse rrefer\ ooarecum lla SStalin [[i nnu nnumai lla eel,
de ffapt; ee oo îîntrebare aal cc\rei rr\spuns pposibil mm\
nelini[te[te dde mmult\ vvreme: dde cce SStalin ssau
Mao nnu aau pparte dde oo jjudecat\ mmoral\ ssimilar\
cu aaceea dde ccare aare pparte HHitler? ÎÎn ffond [[i îîn ffapt,
Mao [[i SStalin ssunt pprimii ddoi mmari cc\l\i aai
istoriei, pprimii ddoi mmari ccriminali –– ffiecare îîn pparte
a uucis mmult mmai mmul]i ooameni ddecît HHitler. DDesigur,
întrebarea mmea nnu ppresupune ddeloc iideea cc\ HHitler
nu aa ffost uun ddement aabsolut, uun ccriminal aabsolut...

S.S.M.: Ave]i dreptate. Dac\ ajungem s\
judec\m istoria din perspectiva criteriului num\rului
de oameni uci[i, intr\m pe un teren riscant, pentru
c\ ajungem s\ gîndim istoria din perspectiva unor
autocra]i care nu dau doi bani pe via]a a milioane
[i milioane de oameni. Pe de alt\ parte, cred c\,
odat\ cu c\derea comunismului, faptul c\ arhivele
din China [i din Rusia au început s\ fie disponibile,
fie [i a[a, part-time, ne pot duce la ideea c\ oamenii
au început s\ în]eleag\ c\ atât Mao, cît [i Stalin au
omorît cu adev\rat foarte mul]i oameni [i c\
erau ni[te personaje îngrozitoare care au creat,
la rîndul lor, ni[te sisteme politice înfior\toare.
Motivul pentru care Hitler este unic este tocmai
faptul c\ a „industrializat“ Solu]ia Final\, omorînd
atît de mul]i oameni; ceea ce a f\cut el este un lucru
f\r\ precedent în istorie, mai ales în ]\rile vestice.
{i cred c\ aceasta înc\ îi [ocheaz\ pe oameni. 

C. PP.: MMajoritatea cc\r]ilor ddumneavoastr\
sunt ddespre RRusia. CCum iintegra]i mmateria vvolumului
Ierusaliimm în oopera ddumneavoastr\? CCum aa]i aajuns
[i dde cce aa]i sscris aaceast\ ccarte –– uuna ppe ccare, àpropos,
o aapreciez îîn ccel mmai îînalt ggrad?

S.S.M.: Mai întîi, trebuie s\ spun c\ am fost
tot timpul fascinat de aceste dou\ teme [i teritorii:
Rusia [i Orientul Mijlociu. Cred, de altfel, c\ este
mult mai complicat s\ scrii despre Orientul Mijlociu.
Oamenii au murit în numele Istoriei [i înc\ mor
în fiecare zi în numele Istoriei în Orientul Mijlociu.
Dar îmi place enorm s\ scriu despre aceast\ zon\;
este, dac\ vre]i, [i un studiu sui generis pe care îl
fac în ceea ce scriu aici, pe aceast\ tem\, cu privire
la putere [i la credin]\. În „infra“ [i, adesea, chiar
la modul explicit, toate lucr\rile mele de istorie
studiaz\, cumva, puterea [i credin]a. Dar tematica
aceasta a c\r]ilor mele de istorie se potrivesc foarte
bine [i cu detaliile importante ale vie]ii mele
personale. V\ spuneam c\ o parte din familia mea,
familia mamei mai precis, se trage din zona ruseasc\.
Iar familia tat\lui meu a ajutat chiar la construirea

Ierusalimului modern, din anii 1860 încoace. Prin
urmare, cartea despre Ierusalim este oarecum [i
o poveste personal\. 

C. PP.: PPentru ddumneavoastr\ aanume, cce
reprezint\ IIerusalimul?

S.S.M.: Eu sunt format din dou\ p\r]i, ca
s\ zic a[a. Una: Simon Montefiore – evreul; nu
un foarte religios evreu, trebuie s\ recunosc, dar
evreu. Din aceast\ prim\ perspectiv\, Ierusalimul
este ora[ul sfînt, un ora[ foarte special, cu un rol
foarte important atît în istoria, cît [i în cultura
noastr\. O istorie în care familia mea, Montefiore,
a jucat un rol important. A doua parte: eu – istoricul.
Din acest unghi de vedere, mi-am dorit s\ scriu o
carte unic\, pe un ton neutru, acoperind tot spectrul
de discurs posibil [i încercând s\ în]eleg resorturile
tuturor celor care vorbesc despre Ierusalim [i care
îl revendic\. Acesta a fost scopul c\r]ii: mi-am dorit
s\ o scriu într-un mod care s\ îi ajute pe cititorii
care nu sunt exper]i s\ în]eleag\ ce este Ierusalimul
[i s\ o citeasc\ u[or. Trebuie s\ recunosc c\ a
fost destul de greu s\ fac a[a ceva, fiindc\,
pentru mine, Ierusalimul este o lupt\ extraordinar\. 

C. PP.: OO îîntrebare aacum ccare ]]ine [[i dde ffilosofia
istoriei ooarecum: cce ffel dde ppedagogie nne llivreaz\
partea aaceasta dde iistorie ppe ccare oo vvizita]i îîn mmod
consecvent –– ddespre ddictatori, ddespre ttirani, ddespre
lideri ppolitici ddemen]i, ddespre mmari ccriminali dde
stat? CCe nne sspune eea dde ffolos? 

S.S.M.: Lec]iile mari pe care le înv\]\m din
aceste tipuri de pove[ti sunt, cred, destul de
amestecate. Înv\]\m, pe de o parte, despre importan]a
acestor personalit\]i în istorie, despre cum sunt
create sistemele care le au în frunte pe acestea.
Înv\]\m, pe de alt\ parte, despre cum oamenii
obi[nui]i ajung s\ fie corup]i cu u[urin]\ [i despre
cum, prin coruperea sufletului, pot fi relativ u[or
coopta]i în aceste regimuri uciga[e. Vedem, de
asemenea, cît de u[or se poate altera [i schimba
normalitatea. Vedem, de asemenea, cît de u[or î[i
face r\ul loc în istorie [i în via]a de zi cu zi; atît
de u[or încît substituie normalitatea [i ajunge s\
fie „vîndut“ ca fiind normalitate. În acela[i timp,
vedem cât de plastic\, de elastic\ devine eticheta
moral\; de fapt, vedem cît de fragil\ este etica.
Toate acestea sunt de studiat [i de în]eles.
Pentru c\ a în]elege chestiuni de acest fel înseamn\
[i a fi mai bine preg\ti]i pentru a în]elege chiar
[i lumea de ast\zi – inclusiv ce se întîmpl\ în Rusia
sau în SUA, spre exemplu. Pentru c\, s\ lu\m cazul
SUA, întreb\rile pe care [i le pun acolo azi mul]i
oameni sunt din aceast\ specie: e corect? E moral?
E legal? 

C. PP.: CCrede]i cc\ eeste ddrept cca îîn iistorie, îîn
literatur\ ss\ sse vvorbeasc\ aa[a dde mmult ddespre cc\l\i,
despre mmarii uuciga[i ccare ffac ppolitica [[i aa[a dde ppu]in
despre vvictime?

S.S.M.: Despre victime este corect s\ se
vorbeasc\ des, cît mai des. Pentru c\ suferin]ele
acestora au fost teribile. Pe de alt\ parte, eu
scriu, da, despre lideri, despre ]ari
– chiar [i despre „]arii moderni“.
Dar aceasta este pentru c\
pe mine m\ intereseaz\,
personal, mai mult ei. Ceea
ce nu înseamn\ defel c\ nu
am un respect uria[ pentru
victime. Cred, altfel, c\ istoria
are nevoie de ambele
perspective – s\ [tii despre
c\l\i [i despre victime e mai
util pentru a în]elege cum-
se-cade o parte de istorie. Dar
scriu [i despre victime, de fapt,
scriu [i despre vie]ile oamenilor
anonimi, vie]i cu nimic
mai pu]in fasci-
nante decît ale
liderilor – fac
aceasta, cum
spuneam,
mai ales în
c \ r ] i l e
mele de
fic]iune. 

C. PP.: ÎÎn aaceea[i llinie: ccum vv\ eexplica]i cc\ îîn
ultimul ssecol [[i jjum\tate aal oomenirii aa ffost aatît dde
mult rr\u, aau ffost aatît dde mmulte ccrime? CCum nnu aau
fost nniciodat\ îîn îîntreaga nnoastr\ iistorie.

S.S.M.: O parte din explica]ia pentru aceast\
teribil\ stare de fapt este de ordin tehnic.
Tehnica a f\cut posibile lucruri – [i în bine, [i în
r\u – care nu au fost posibile pîn\ atunci. O alt\
parte a explica]iei are leg\tur\ cu modificarea
naturii [i a structurii statului. Statul modern
este altceva decît erau organiza]iile pre-statale;
[i aceasta are, de asemenea, atît efecte pozitive, cît
[i negative. Statul este mult mai puternic – [i
este a[a [i în privin]a modalit\]ilor de control asupra
vie]ii oamenilor. {i mai e, desigur, înc\ ceva:
ideologiile. For]a lor, altoit\ pe o cre[tere a posibilit\]ilor
tehnice [i pe o sofisticare a statului, a fost – [i înc\
mai este – teribil\. Hudson a spus,àpropos de r\u,
de crime, de lideri criminali, c\ Nicolai I era un
Ginghis-Han „cu telegraf“; Trotski a spus c\ Stalin
era un Ginghis-Han „cu un telefon“. Mai recent,
pesemne c\ au fost lideri, Mao spre exemplu, „cu
telecomand\“...

C. PP.: CCe vv\ eeste ffoarte ggreu ss\ fface]i
atunci ccând sscrie]i –– iindiferent cce, ffic]iune, ppublicistic\,
istorie? ÎÎn aalte ccuvinte: ccare eeste mmarele ppariu aal
scrisului ddumneavoastr\?

S.S.M.: Miza este s\ scriu literatur\, nu o
istorie care s\ fie de necitit. Îmi doresc s\ scriu o
literatur\ bun\, frumoas\, iar scrierile mele sunt
foarte importante pentru mine. Îmi e team\ de
mediocritate; prin urmare, scriu [i rescriu
c\r]ile mele. Pân\ când sunt eu mul]umit. Fiindc\
pentru mine, cum v\ spuneam, fic]iunea este mult
mai important\. M\ simt ca acas\ atunci când scriu
literatur\.

C. PP.: CCând ccrede]i cc\ oo iistorie, oo ppoveste aare
un mmare iimpact? 

S.S.M.: Desigur, trebuie s\ creezi suspans.
Iar suspansul intervine atunci când cititorul ajunge
s\ iubeasc\ personajul, cînd are încredere în personaj,
cînd ajunge s\ î[i vrea ca acesta s\ fie protejat. Apoi,
trebuie s\ existe o scal\ a valorilor, implicit\ m\car,
într-o poveste; astfel încât, atunci cînd acestea
sunt distruse sau pe cale de a fi distruse, cititorul
s\ reac]ioneze emo]ional, s\ fie indignat, s\
doreasc\ în sinea sa s\ le apere. 

C. PP.: CCe ppoate fface, lla mmodul oonest,
ast\zi, uun iistoric? {{i cce ttrebuie ss\ ffac\ uun iistoric?
Acum, îîn aaceste ttimpuri aatît dde ccomplicate...

S.S.M.: Un istoric trebuie s\ scrie, s\ lucreze.
{i trebuie s\ educe oamenii. Acest lucru nu înseamn\
s\ scrii c\r]i inaccesibile, complicate, care pot fi
descifrate doar de academicieni. Cred c\ avem
obliga]ia de a deschide cumva istoria, de a o prezenta,
de a o spune astfel încît tot mai mul]i oameni s\
îi poat\ înv\]a lec]iile. 

C. PP.: CCe nnu ppoate, cce nnu mmai ppoate ss\ ssalveze
o ppoveste?

S.S.M.: Pe oamenii care au deja un glonte
în cap. Timpul, foarte mult timp – nu mai poate
fi salvat de o poveste. Dar, nu e mai pu]in adev\rat
c\ o poveste poate s\ [i salveze multe. De aceea,
[i  de aceea avem nevoie de pove[ti. 

C. PP.: ÎÎn TTriilogiia MMoscoveii, îîn ttoate ccele ttrei
volume aale ddumneavoastr\, iiubirea eeste pprezent\
în mmulte fforme. IIubirea uumanizeaz\, iiubirea
salveaz\, iiubirea rrestituie oo pparte ddin eechilibrul
unei llumi tteribile. EEste iiubirea, ttrebuie ss\ ffie iiubirea

sensul iistoriei? 
S.S.M.: Nici o istorie nu este complet\ dac\

nu în]elege c\ iubirea schimb\ vie]ile. Iubirea
este o mare consolare a oamenilor, este [i o

s\rb\toare a vie]ii, a vie]ii private. Via]a
privat\ îi poate consola pe oameni în

raport cu presiunea sau cu
opresiunea public\. Mie

îmi place s\ scriu pove[ti de
dragoste [i cred c\ acesta
este de fapt marele subiect,
marea tem\ pentru un
romancier. Pove[tile de
dragoste sunt atît în
c\r]ile mele de fic]iune,
cît [i în c\r]ile de istorie.

Cumva, da, e
cum spune]i:

i u b i r e a
trebuie s\
fie sensul

istoriei. Poate
c\ uneori chiar
a[a [i este. 
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povestea unificatoare
Studiile sociologice realizate de diverse

institute din ]ar\ sau din str\in\tate arat\ acela[i
lucru: România st\ foarte prost la capitolul
lectur\ literar\. Pia]a de carte de la noi este una
dintre cele mai reduse din Europa, iar ca num\r
de cititori, la fel, ne situ\m la cote alarmant de
joase. Astfel, exist\ statistici care arat\ c\ o
treime dintre elevii români nu citesc nici m\car
o carte pe an, al]i 36% dintre ei nu citesc nici
m\car o carte pe trimestru [i doar 19% dintre
elevi se pot l\uda cu lectura unei c\r]i pe trimestru.
Asta în vreme ce un elev danez (în toate statisticile
]\rile nordice se plaseaz\ în vârful clasamentului
privind lectura), dar [i unul francez citesc circa
50 de c\r]i pe an. {i sub raportul categoriilor
de vârst\, avem aceea[i situa]ie dezastruoas\:
62% dintre românii între 25 [i 35 de ani nu citesc
deloc, iar la categoria de vârst\ între 50 [i 64 de
ani cei care nu citesc deloc reprezint\ 71% din
popula]ie. Sigur c\ da, aceast\ îndep\rtare (sau
desp\r]ire, sau fug\) de carte a românilor are
consecin]e directe [i grave asupra st\rii na]iunii,
asupra capacit\]ii sale de dezvoltare. Un popor
neinstruit, un popor incult este un popor
slab, f\r\ discern\mânt, care nu e capabil s\-[i
gestioneze corect prezentul [i s\-[i preg\teasc\
viitorul. Probabil, tot marasmul pe care-l tr\im
este legat de aceast\ sc\dere bulversant\ a
ponderii c\r]ii în via]a noastr\. Un popor
f\r\ [tiin]\ de carte – e bun\ vechea zicere
r\sturnat\! – n-are parte. {i, am ad\uga, n-are
întreg. Reamintim acea observa]ie a lui Amos
Oz [i a Faniei Oz-Salzberger din eseul Evreii [i
cuvintele, despre importan]a acordat\ înv\]\turii
de poporul evreu, un „popor centrat în jurul
ideii de memorie textual\“ [i un popor care
închipuie lumea ca pe „un mare text“: „În vreme
ce alte culturi l\sau b\ie]ii în grija mamelor
pân\ la vârsta la care erau destul de mari s\

împing\ un plug ori s\ mânuiasc\ o sabie,
evreii î[i educau copiii familiarizându-i

cu pove[tile vechi înc\ de când d\deau
semne c\ pricepeau ceea ce li se spunea,
adic\ în jurul vârstei de doi ani, [i
apoi îi înv\]au s\ le citeasc\, în jurul

vârstei de trei ani [i jum\tate. Pe scurt,
[coala începea curând dup\ în]\rcare.“

{i, fiindc\ tot c\ut\m noi, românii ([i nu
prea g\sim!) povestea fondatoare (de fapt,

mai potrivit zis este povestea unificatoare,
aceea care s\ ne adune pe to]i sub acela[i crez
[i acela[i ideal [i s\ ne dea coeren]\ [i [ans\
în istorie...): aceast\ poveste unificatoare, dup\
p\rerea noastr\, nu poate avea în centrul ei
decât cartea, [tiin]a de carte. Dar cine dintre
cei afla]i în frunte este capabil s\ realizeze o
asemenea muta]ie, o asemenea transformare
a modelului nostru cultural, a[ezând cartea
în miezul lumii române[ti? Nu prea vedem cine.
Noi st\m sub zodia cealalt\ despre care amintea
Oz, la noi copiii erau îndrepta]i spre plug, cândva,
iar ast\zi, mai ales spre arme. Cu siguran]\
ne plac armele, dup\ cât de violent\ e via]a
public\ autohton\ ori dup\ câ]i lideri politici
se arat\ pasiona]i de vân\toare ca loc de socializare
[i de luat decizii.

impresii 
de la târgul de carte

{i fiindc\ vorbim despre carte, nu putem
ocoli recent încheiatul Târg de Carte Gaudeamus.
A f\cut el servicii c\r]ii? Dup\ cum a fost organizat,
dup\ cum s-a desf\[urat, impresia noastr\ este c\
mai degrab\ nu. Aglomera]ie sufocant\, n\ucitoare,

dev\lm\[ie, haosul acela pe care-l întâlnim mai
peste tot la noi, de la traficul urban, la via]a public\.
Edituri multe [i m\runte, cu standuri meschine,
a[ezate parc\ unele peste altele. Lans\ri improvizate,
f\cute-n drum cum s-ar spune, vorbitori care
alergau dispera]i de la un stand la altul s\ prezinte
din obliga]ie, ca ni[te robo]i, c\r]i în care nu credeau,
[i al]ii, care, înc\ [i mai r\u, ar fi trebuit s\ aib\
însu[irea de a se împ\r]i în dou\ sau mai multe
p\r]i ca s\ se descurce, c\ci erau programa]i s\
vorbeasc\ exact la aceea[i or\ la standuri diferite.
Apoi, sta]ii de radio portative în care nu se auzea
ce spunea prezentatorul, ci captau, de pild\ (ca
într-un film SF [i de mistere!), cântecele cu Mo[
Cr\ciun de la vreo alt\ lansare de carte, pentru
copii. În fine, titluri de mâna a doua [i a treia lansate
pompos [i ditirambic, ca [i când ar fi fost ni[te
evenimente editoriale [i, în schimb, lips\ de interes
[i de public la lansarea unor c\r]i de valoare;
asta, într-un fel de confirmare a tendin]ei ce se
manifest\ în toat\ societatea: piramida de valori
e r\sturnat\, fake-urile trec drept original [i
originalul e dispre]uit [i dat la o parte. Iar ca o
încununare a acestei st\ri de fapt negative, la târgul
de carte se vedea extrem de clar [i ruptura ireparabil\
din via]a noastr\ literar\. În ]arcul de acolo,
erau pu[i s\ respire acela[i aer [i erau chiar sili]i
s\ se priveasc\ în ochi autori care se ur\sc sincer
[i definitiv [i care în]eleg existen]a lor numai [i
numai prin inexisten]a celorlal]i. Ce s-ar fi cuvenit

s\ fac\ organizatorii târgului pentru ca acesta s\
serveasc\ într-adev\r actul de cultur\? Ar fi trebuit
s\ plaseze târgul într-un spa]iu mai mare, în
care oamenii s\ se poat\ mi[ca civilizat f\r\ pericolul
de a-[i pierde cuno[tin]a din lips\ de aer. Apoi,
trebuiau s\ planifice atent lans\rile, respectându-se
strict orarul fixat [i participan]ii anun]a]i, s\ creeze
ni[te spa]ii civilizate, largi, salubre, cu scaune
pentru spectatori [i instala]ii de sonorizare normale,
unde s\ aib\ loc, f\r\ suprapuneri, evenimentele/
lans\rile literare, lecturile [i conferin]ele cu adev\rat
importante, selectate de la toate editurile. Astfel
încât publicul larg care vine la acest târg s\ în]eleag\
ceva, oferindu-i-se grâul ales de neghin\, nu neghina
drept grâu. Altfel, nu trebuie s\ ne mir\m c\ publicul
fuge de literatur\, de carte [i se refugiaz\ în primul
ad\post care-i iese în cale, cum ar fi de pild\ telefonul
mobil cu internet [i cu diverse site-uri comode
pentru mintea lui, c\ci nu i-o pun la efort.

titluri noi
Editura Vremea a ales bine atunci când a

hot\rât s\-i consacre o serie de autor unuia dintre
cei mai valoro[i prozatori impu[i dup\ anul 1989,
Dan Stanca, pe care Daniel Cristea-Enache îl
portretizeaz\ concis [i pregnant: „Dan Stanca se
mi[c\ prin teritoriile bizarului, supranaturalului,
fantasticului cu lejeritatea cu care oamenii obi[nui]i
se plimb\ pe trotuarul din fa]a blocului. Pentru
el, nimic nu e prea mult, nicio întâmplare nu pare
atât de ciudat\ încât s\ fie l\sat\ deoparte...“. Seria
se deschide cu dou\ volume, elegante: Amintirea
unei mari iubiri [i Darul lacrimilor: de citit. Un
alt scriitor important, Constantin Ab\lu]\, poet
de mare distinc]ie, dar [i prozator, dramaturg,
eseist ori traduc\tor, este prezent în libr\rii cu
un roman publicat la Editura Charmides, Groapa
ro[ie: despre aceast\ construc]ie epic\ autorul
m\rturise[te c\ este „romanul str\zii pe care
m-am n\scut [i al epocii în care am tr\it, aproape
o epopee...“. Semnal\m [i dou\ volume de versuri
pe care le propune Editura Cartea Româneasc\:
Prin închisori [i prin libertate de Andrei Novac [i
Pisica de lemn pictat de Simona-Grazia Dima.
Am primit la redac]ie [i o carte de proz\, Noaptea
persidelor, un mini-roman de Carmen Foc[a, care
e tip\rit sub sigla Editurii eLiteratura. În fine,
ne-a sosit, proasp\t ie[it de la tipar, [i noul volum
de versuri al lui Gellu Dorian, Cealalt\ via]\,
care apare la Editura {coala Ardelean\.
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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 2019 sunt: 
50 lei pentru 3 luni (13 nr.)

100 lei pentru 6 luni (26 nr.)
200 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.

Revistele Centenarului – Ramuri
A[a cum am anun]at, de curând s-a derulat programul Reviste

centenare, ini]iat de USR [i finan]at de Ministerul Culturii, care a
avut menirea s\ sublinieze contribu]ia unor reviste de cultur\ la
înf\ptuirea Marii Uniri [i la f\urirea statului român modern. Una
dintre aceste publica]ii, Ramuri, în num\rul s\u din noiembrie,
acord\ un spa]iu larg ilustr\rii acestui eveniment. Parcurgând textele
cu aceast\ tematic\, se observ\ cu u[urin]\ c\ programul Reviste
centenare n-a fost tratat de redac]ia lunarului craiovean cu superficialitate,
festivist, ci a constituit un moment binevenit de bilan], de consemnare
a unor pagini remarcabile din istoria revistei [i de evaluare a ponderii
sale în circuitul na]ional de valori literare. Astfel, se cite[te cu interes
doctul studiu al lui R\zvan Voncu, în fapt o admirabil\ pagin\ de
istorie literar\, despre profilul distinct [i despre evolu]ia în timp a
acestei reviste: „Colec]ia revistei, scriitorii care – de la Tudor Arghezi la Mihail Sadoveanu [i de
la Marin Sorescu la {tefan Aug. Doina[, pân\ la cei de azi – [i-au legat numele de Ramuri sunt
tot atâtea motive pentru ca, pe urmele cronicarului, în acest moment din via]a publica]iei-fanion
a Olteniei literare s\ rostim cu legitim\ mândrie: Nasc [i-n Oltenia oameni!“ L\udabile sunt [i
contribu]iile redactorilor de ast\zi ai Ramurilor: Gabriel Co[oveanu („Emblem\ a Craiovei,
dincolo de anivers\ri“), Gabriela Gheorghi[or („Revista Ramuri în contextul Marii Uniri de la
1918“) [i Gabriel Nedelea („Filigranul Ramurilor“). Într-adev\r, Ramuri este o revist\ de frunte
a Olteniei, o revist\ exemplar\, cu destin.
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