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|n Bucure[tiul care devine din ce \n ce mai mult un de[ert de 
beton, b~ntuit de duhuri pr`foase vara [i unde iarna viforul r`zuind 
\n rafale pere]ii de bunc`r ai blocurilor se \mpotmole[te mocirlos, 
exist` locuri de popas unde, ca \n Gr`din` la Dionis sau la ]ig`ncile 
lui Eliade, timpul parc` s-a fixat \ntr-o clip` etern`, imponderabil`. 
Sunt oaze din ce \n ce mai rare, iar miracolul lor nu st` doar \n 
contrastul exuberan]ei vegetale fa]` cu sedimentul de moloz \n care 
vom sf~r[i imola]i prin indiferen]a unui C`pitan Bordur`, ci \ntr-un 
fel de magie, un joc al iluziei. Realizat` de arhitectul Alexandre 
Clavel dup` dorin]a pictori]ei Cecilia Cu]escu, c`s`torit` cu 
sculptorul Storck, Casa Storck, „casa unei dinastii de arti[ti“ (Petru 
Neagoe) construit` \n stil Tudor, cu b~rne aparente dup` model 
anglo-normand, apare \nv`luit` \ntr-un fermec`tor ro[u pompeian 
ca o Villa dei Misteri. Inscrip]ii \nfipte \n zid, figuri desprinse dintr-un 
puzzle heraldic, o „pisanie“, o [tampil` masonic`, o plachet` \n stil 
renascentist \nf`]i[~nd o posibil` Judecat` de Apoi [i o bolt` de 
struguri pietrificat` conduc enigmatic c`tre intrarea \ntr-un hol \n 
care sim]i r`coarea pietrei de r~u. P`trunzi prin apele sale invizibile 
\ntr-un fascinant atrium al unei sere pictate, „oaza“, o p`dure 
tropical` de o densitate flamboiant` ce acoper` plafonul [i pere]ii. 
|n ochiurile arabescului foliar, exotice p`s`ri ale paradisului, 
papagali Ara, peru[i, ciudata pas`re rinocer [i lemurieni se ivesc 
asemeni unor hieroglife. Printre creaturi se afl` una care \mi place \n 
mod deosebit, un lene[, ironie a harnicei pictori]e. Din col]uri se 
desprind femei \nvelite \ntr-un fel de shari de o frumuse]e hieratic`, 
privirea absent- melancolic` a tahitiencelor lui Gauguin – care 
pusese s` se scrie pe coliba sa \n limba indigen` „Aici se face 
dragoste“. Plutind \n penumbr` [i t`cere, gesturile lor ca dintr-un 
dans din insula Bali se reg`sesc \n toate tablourile cu „]ig`nci“ ale 
pictori]ei, aflate \ntr-una dintre camerele care r`spund simetric se-
rei pictate. P`durea policrom`, vr`jit` nu scoate un sunet, te sim]i 
scufundat, scafandru solitar, \ntr-una din acele pe[teri din de[ert 
care p`streaz` \n ecouri translucide sufletul apei [i pe ai c`ror pere]i 
au fost picta]i pescari, r~uri [i pe[ti. E greu de redat farmecul vetust 
al locului [i pierderea \n timp pe care ]i-o provoac` intrarea \n 
p`durea pictat`, printre umbre care \ncep s` joace imperceptibil. |n 
lateral, o coloan` vene]ian` desparte perspectiva c`tre voletele a 
dou` fresce de sensibilitate renascentist` care acoper` \ntreg
peretele, Dragostea profan` [i Dragostea spiritual`. Dragostea este 
aici un mister, un suflu, c`tre care te conduc cu magnetismul privirii
femeile din tablouri a[ezate cu gra]ie \ntre ficu[i uria[i, carnali. 
Exist` o gr`din` interioar`, cu ceva de vestigiu roman, o parte 
dintre frizele de la muzeul Kalinderu se g`sesc aici, ca ni[te buc`]i 
dintr-un templu p`g~n al unei civiliza]ii disp`rute. Gr`dina nu e 
mare, dar asemeni gr`dinilor japoneze r`spunde unor armonii 
interne, impalpabile, atemporale; \]i d` impresia unui templu roman 
c`zut \n ruin`, dar care printr-o coloan` [i o lespede evoc` o 
demnitate solitar`. Pe aleile ei pres`rate cu pietri[ care se r`re[te [i 
care sun` pl`cut ai sentimentul c` pa[ii t`i au relevan]a unor mut`ri 
de [ah \ntr-o partid` care continu` peste ani, la nesf~r[it. Te opre[ti 
pe marginea unui bazin golit cu o f~nt~n`, apa a disp`rut printre 
cr`p`turi \n pavaj, dar, ca [i \n interior, sim]i prezen]a ei \n r`ceala 
pietrei. Un aer mediteranean \nv`luie locul, briza r`coroas` vine 
parc` dinspre mare [i ai crede c` valurile se rostogolesc surd, nu 
departe, iar coloanele poart` cicatricile de s~mbure alb ale scoicilor. 
|ntr-o alt` sal` se afl` desene ale pictori]ei din ora[ele vizitate din 
Spania sau din Balcicul \ndr`git at~t de mult de ea. Familia Storck 
avea acolo o vil` pe malul m`rii pe care Cecilia a [i pictat-o [i care a 
c`zut \n uitare. Poate c` pictori]a [i-a dorit ca locurile s` semene \n-
truc~tva, nu \n nota arhitecturii, ci \n aceea a atmosferei de parfum 
[i vag oriental. C`l`torule bucure[tean sau de aiurea, mon semblable, 
mon frère, popose[te pentru o clip` \n aceast` oaz`; \]i vei aminti de 
ea ca de o iluzie drag` a inimii tale c~nd op`rit vei fi de aburii 
fierbin]i ai str`zii, \n praful care se alege din ora[ul t`u, \n 
indiferen]a unui alt C`pitan Bordur`. |n plus, custodele muzeului, 
doamna Liliana V\rban, reu[e[te s` p`streze \ntreg spiritul locului.

ANGELO MITCHIEVICI
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Juriul alc`tuit din Gabriel Dimi-
sianu (pre[edinte), Daniel Cristea-
Enache, Mircea A. Diaconu, Cornel 
Ungureanu [i Dan C. Mih`ilescu 
(membri), întrunit în [edin]a din 6 
mai a.c., a stabilit prin vot 
urm`toarele nominaliz`ri:

• Proz`
1. Ioan L`cust`, Luminare:

coborârea în text, Ed. Polirom
2. Dan Per[a, Cu ou [i cu o]et, Ed.

Cartea Româneasc`
3. Bogdan Popescu, Cine adoarme 

ultimul, Ed. Polirom
4. Dan Stanca, Noaptea lui Iuda,

Ed. Humanitas
5. Horia Ursu, Asediul Vienei, Ed.

Cartea Româneasc`

• PoeziePoezie
1. Emil Brumaru, C~ntece de 

adolescent, Ed. Brumar
2. Mariana Codru], Ultima patrie,

Ed. Paralela 45
3. Nichita Danilov, Centura de 

castitate, Ed. Cartea Româneasc`
4. Marius Ianu[, {trumfii afar` din 

fabric`!, Ed. Cartea Româneasc`
5. O. Nimigean, Nicolina Blues, Ed.

Cartea Româneasc`

• Critic` literar` / Eseu / IstorieCritic` literar` / Eseu / Istorie 
literar`

1. Paul Cernat, Avangarda
româneasc` [i complexul periferiei: 
primul val, Ed. Cartea Româneasc`

2. Alexandra Ciocârlie, {i totu[i, 
clasicii..., Ed. Cartea Româneasc`

3. Al. Cistelecan, Diacritice, Ed.
Curtea Veche

4. Sorin Lavric, Noica [i mi[carea 
legionar`, Ed. Humanitas

5. Horia-Roman Patapievici, 
Despre idei & blocaje, Ed. Humanitas

• DramaturgieDramaturgie
1. Gianina C`rbunaru, Mady-baby.

edu, Ed. Cartea Româneasc`
2. Alina Nelega, Kamikaze, Ed.

Cartea Româneasc`
3. Vlad Zografi, America [i acustica,

Ed. Humanitas

• Traduceri din literatura universal`Traduceri din literatura universal` 
[i premiul „Andrei Banta[“

1. Leo Butnaru – Velimir 
Hlebnikov, Joc în iad [i munc`-n rai,
Ed. Ideea European`

2. Ileana Cantuniari – Franµois 
Weyergans, Franz [i Franµoise, Ed.
Polirom

3. Ion Covaci – Mihail Bulgakov, 

Maestrul [i Margareta, Ed. Humanitas
4. Dana Cr`ciun – Salman 

Rushdie, Versetele satanice, Ed. Polirom
5. Radu Pavel Gheo – Ernest 

Hemingway, B`trânul [i marea, Ed.
Polirom

6. Nicolae Iliescu – Leonid }îpkin, 
O var` la Baden-Baden, Ed. Humanitas

7. Lumini]a Munteanu – Orhan 
Pamuk, Cartea neagr`, Ed. Curtea 
Veche

8. Aurel R`u – Saint-John Perse, 
Poeme: opera complet`, Ed. Echinox

• DebutDebut
Poezie – 1. Andrei Dobo[, M`n`[tur

story, Ed. Vinea – 
Proz` – 2. Tatiana Dragomir, 

Fotograme, Ed. Casa C`r]ii de {tiin]`,
Cluj-Napoca

Istorie literar` – 3. Mihaela 
Gligor, Mircea Eliade, Anii tulburi: 
1932-1938, Ed. Euro Press Group;

4. Angelo Mitchievici, Mateiu I. 
Caragiale, Fizionomii decadente, Ed.
ICR

Proz` – 5. Mirela St`nciulescu, 
Copilul de foc, Ed. Ex Ponto

Istorie literar` – 6. Alexandra 
Tomi]`, O istorie „glorioas`“ – Dosarul 
protocronismului românesc, Ed. ICR

• Premii specialePremii speciale
1. Mircea C`rt`rescu, Orbitor,

trilogie, Ed. Humanitas
2. {erban Foar]`, Cartea Psalmilor / 

Pre stihuri retocmit` acum de {erban 
Foar]`, Ed. Brumar

3. Nicolae Mecu, G. C`linescu, 
Opere. Publicistic`, vol. 1–4, edi]ie 
coordonat` de Nicolae Mecu, Ed.
Academia Român` [i Funda]ia
Na]ional` pentru {tiin]` [i Art`

4. Marin Mincu, O panoram` critic` 
a poeziei române[ti din sec. al XX-lea,
Ed. Pontica

5. C.D. Zeletin, Principesa Elena 
Bibescu, marea pianist`, Ed. Vitruviu

• Premiul Comisiei pentru literaturaPremiul Comisiei pentru literatura 
minorit`]ilor

1. Szocs Geza, Limpopo, Ed.
Magveto – roman în limba maghiar`

2. Stevan Bugarschi, Crea]ia
literar` a sârbilor din România: 1918–
1947, Ed. Uniunea Sârbilor din 
România – istorie literar`

Premiile USR vor fi acordate în 
ziua de 5 iunie, în cadrul unei 
festivit`]i. Cu acest prilej, juriul va 
acorda [i Premiul Na]ional pentru 
Literatur` pe anul 2007.

Nominaliz`ri pentru 
premiile Uniunii Scriitorilor 

pe anul 2007
|n ziua de 27 mai a.c. Uniunea La-

tin` din Lisabona a comemorat Ziua 
Latinit`]ii \n somptuoasa sal` de reu-
niuni a Institutului Camões, festivita-
te prezidat` de d-na Simonetta Luz 
Afonso, pre[edinta Institutului Ca-
mões. Secretarul de stat pentru Afa-
ceri Europene din Ministerul Afaceri-
lor Externe, dr. Manuel Lobo Antu-
nes, a \nm~nat Trofeul Latin, o sculp-
tur` intitulat` Dionisos, realizat` de
artista plastic` portughez` Conceiµãoão
Lami Godinho, laureatului din acestlaureatului din acest 
an, actorul [i regizorul Luis Miguel 
Cintra. La ceremonie a participat [i 
secretarul general al Uniunii Latine,
ambasadorul Bernardino Osio, care a 
\nm~nat premiile c~[tig`torilor con-
cursului Dialogul Latin.

|n urma rezolu]iei adoptate \n una-
nimitate la cel de-al XIX-lea Congres 
al Uniunii Latine, data de 15 mai a 
fost proclamat` Ziua Latinit`]ii, dat` 
la care, prin semnarea \n 1954 a Con-
ven]iei de la Madrid, a fost \nfiin]at` 
Uniunea Latin`. Obiectivul acestei or-
ganiza]ii este eviden]ierea [i disemi-
narea mo[tenirii culturale comune 
care st` la baza identit`]ii lumii lati-
ne. Uniunea Latin` are o re]ea de re-
prezentan]e \n 20 de ]`ri [i num`r` 
37 de state membre, printre care [i 
Rom~nia, [i 3 cu statut de observator.

|n ultimii ani, Uniunea Latin` a 
dezvoltat programe ample \n dome-
niul culturii [i comunica]iilor, promo-
v`rii [i pred`rii limbilor [i terminolo-
giei, \n vederea apropierii limbilor [i 
culturilor latine, precum [i pentru a 
deveni un pol de difuzare interna]io-
nal` a latinit`]ii.

|ncep~nd cu anul 2000, Uniunea La-
tin` a ini]iat concursul Dialogul La-
tin, un concurs multilingv destinat ele-
vilor din \nv`]`m~ntul secundar, cu 
scopul de a stimula \nv`]area limbi-
lor latine [i a studiului lor compara-
tiv. La edi]ia din acest an a concur-
sului, Institutul Cultural Rom~n din 
Lisabona a contribuit \n mod generos, 
al`turi de Departamentul de Studii 
Clasice al Facult`]ii de Litere, de In-
stitutul Camões, de Institutul Cervan-
tes, de Institutul Franco-Portughez, de 
Institutul Italian de Cultur` din Por-
tugalia [i de Ambasada Andorrei, ofe-
rind mai multe c`r]i \n limba rom~n` 
apar]in~nd unor autori clasici [i con-
temporani, a c`ror oper` este repre-
zentativ` pentru crea]ia literar` ro-
m~neasc`. Respectivele c`r]i au fost \n-

m~nate c~[tig`torilor concursului Dia-
logul Latin. At~t ambasadorul Bernar-
dino Osio, c~t [i directoarea Uniunii
Latine din Portugalia, doamna Maria 
Renée Pareja Gomes, au ]inut s` mul-
]umeasc` Institutului Cultural Rom~n
din Lisabona pentru c`r]ile oferite pen-
tru Premiile Dialogul Latin.

|n anul 2002 a fost creat Premiul 
Latinit`]ii intitulat Trofeul Latin care 
se \nm~neaz` unei personalit`]i sau 
unei institu]ii din statele membre ale 
Uniunii Latine care, prin opera lor, 
[i-au adus un aport considerabil la di-
seminarea valorilor latinit`]ii. 

|n Portugalia, acest premiu a fost 
atribuit \n 2002 cineastului Manoel 
de Oliveira, \n 2003 eseistului [i filo-
zofului Eduardo Lourenµo, \n 2004 ar-
hitectului Álvaro Siza Vieira, \n 2005 
politicianului [i fostului pre[edinte al 
Republicii, Mário Soares [i \n 2006 
prof. dr. Maria Helena Rocha Pereira, 
profesoar` universitar` [i cercet`toa-
re \n domeniul Studiilor Clasice – 
Universitatea Coimbra, \n 2007, prof. 
dr. José Mattoso, istoric, cercet`tor, 
specialist \n Istorie Medieval` la Fa-
cultatea de {tiin]e Sociale [i Umanis-
te – Universidade Nova din Lisabona.

|n acest an, juriul Premiului Lati-
nit`]ii, prezidat de filozoful Eduardo 
Lourenµo, a hot`r~t \n unanimitate 
acordarea Trofeului Latin actorului [i 
regizorului Luis Miguel Cintra pentru 
„contribu]ia extraordinar` la dezvol-
tarea artei teatrale din Portugalia“. 
|n decizia juriului a contat [i „activi-
tatea desf`[urat` de-a lungul timpu-
lui pentru r`sp~ndirea marilor opere 
de dramaturgie \ncep~nd cu autorii 
greco-latini p~n` la cei clasici“.

|n cuv~ntul de \ncheiere a ceremo-
niei oficiale, \naltul oficial portughez 
Manuel Lobo Antunes a ]inut s` preci-
zeze c` vasta sa experien]` de diplo-
mat \l \ndrept`]e[te s` afirme c` „lati-
nitatea exist` ca form` de a sim]i, de 
a g~ndi lumea [i de a ac]iona, iar 
prin diferen]ele care o alc`tuiesc, face 
ca lumea s` fie diferit`“. De altfel, 
obiectivul principal al Uniunii Latine
este promovarea reflec]iei asupra va-
lorilor culturale [i lingvistice ale \n-
tregii comunit`]i latine [i a con[tiin-
]ei identit`]ii culturale comune a po-
poarelor care o alc`tuiesc. |n conclu-
zie, diplomatul lusitan a afirmat c` 
„merit` s` se lupte pentru latinitate [i 
eu sunt m~ndru c` sunt latin“.

Comemorarea 
Zilei Latinit`]ii 

la Lisabona INSTITUTO CULTURAL
ROMENO LISBOA

Translation and Publication Support 
Programme (TPS) 2008

Jurnalul portughez (1941–1945) al lui Mircea Eliade este cea mai recent` 
traducere sprijinit` de Institutul Cultural Rom~n prin TPS – Translation and 
Publication Support Programme. Publicat de editura Guerra e Paz din Lisabona, 
volumul a fost tradus de Corneliu Popa [i are un studiu introductiv semnat de 
Sorin Alexandrescu. De la \nceputul anului 2008, prin finan]are TPS au ap`rut 
numeroase traduceri semnificative din autori rom~ni, printre care amintim: Ana
Blandiana, Proyectos de pasado (Proiecte de trecut), Editorial Periferica – Madrid; 
Andrei Oi[teanu, Il diluvio, il drago e il labirinto. Studi di magia e mitologia europea 
comparata, Edizioni Fiorini – Verona, M. Blecher, Cuerpo transparente (Corp 
transparent), Rosa Cubica – Barcelona; Mircea C`rt`rescu, Dlaczego Kochamy 
Kobiety (De ce iubim femeile), Czarne – Wolowiec; Denisa Com`nescu, Regreso del 
exilio (|ntoarcerea din exil), adamaRamada ediciones – Madrid; Mihai Eminescu,
Kridla Z Vosku (Poezii), editura MilaniuM – Liubliana; Filip Florian, kisujjak
(Degete mici), editura Magveto – Budapesta; Florin L`z`rescu, Nas posebni 
porocevalec (Trimisul nostru special), editura Modrijan – Liubliana; Norman
Manea, |ntoarcerea huliganului, editura Nymrod – Tel Aviv; Constantin Noica, Le
devenir envers l’être (Devenirea \ntru fiin]`), Georg Olms Verlag – Hildesheim. 
Detalii privind titlurile ap`rute p~n` acum prin acest program se g`sesc pe site-
ul Institutului Cultural Rom~n (www.icr.ro), la sec]iunea dedicat` TPS.
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PAUL CERNAT

Resursele [i surprizele istoriei literare

To]i comentatorii care au apucat deja s` se pronun-
]e despre Mistific]iuni, surprinz`torul [i stimulativul 
volum al profesorului Mircea Anghelescu, au apreciat 
resuscitarea poten]ialului de interes al istoriei lite-
rare. {i n-au gre[it. Numai c` aceast` „resuscitare“ e 
\ntreprins` azi, la noi, tot de vechii cercet`tori de bi-
bliotec` [i erudi]i de domeniu, capabili s` se mi[te 
dezinvolt at~t \n spa]iul mai multor epoci literare, c~t 
[i \n cel al istoriei propriu-zise. S` nu ne am`gim: spe-
cia istoricului literar autentic, a expertului de curs` 
lung`, e pe cale de dispari]ie, iar pu]inii speciali[ti 
creativi, \n m`sur` s` imagineze conexiuni interdisci-
plinare [i deschideri metodologice fertile (de la Paul 
Cornea la Mircea Anghelescu, Mircea Muthu sau Cor-
nel Ungureanu), apar]in unei genera]ii care a trecut 
demult de 60 de ani. Cu excep]iile de rigoare, genera-
]iile mai tinere au \ntors spatele domeniului, prefe-
r~nd erudi]iei filologico-istorice eseistica teoretizant` 
sau militantismul publicistic. |n definitiv, actualita-
tea este cea care \]i aduce notorietate \n imediat, pe 
c~nd stagiul de o via]` \n biblioteci [i arhive... cine 
[tie dac` [i c~nd. Cu toate acestea, istoriografia lite-
rar` r`m~ne solul tare \n absen]a c`ruia acroba]iile 
teoriei [i ale criticii se desf`[oar`, gra]ios sau nu, \n 
gol.

Prin Mistific]iuni, Mircea Anghelescu \[i propune 
s` re\ncarce acest domeniu considerat, pe nedrept, ve-
tust, apter, neadecvat noilor vremi etc. [i o face ple-
d~nd pentru o viziune larg`, socio-antropologic` a lite-
raturii, a literaturii privite ca form` a identit`]ii. Lu-
cru esen]ial: autorul nu-[i tr`deaz` nici un moment 
domeniul. Dimpotriv`: face din el un atu [i \i exploa-
teaz` la maximum valen]ele teoretice, inclusiv \n con-
text interna]ional. Nu e de altfel prima sa tentativ` 
de acest fel (eseurile despre exil din C`ma[a lui Nessus
sau cele din volumul Literatur` [i biografie sunt pline 
de asemenea sugestii...), dar este, \n mod sigur, cea 
mai articulat` de p~n` acum, inclusiv la nivel concep-
tual. Trebuie spus, apoi, c` studierea mistific`rilor 
literare \n literatura român` este o opera]iune \n pre-
mier`; \n Occident, \n ]`ri cu solid` tradi]ie cult`, ea 
are o vechime de c~teva secole... {i cu aceasta am 
atins una dintre „temele“ majore ale c`r]ii de fa]`: 
c`ci falsificarea se aplic`, prin for]a lucrurilor, unor 
texte prestigioase, cu rol legitimator, care merit` efor-
tul. Iar \ntr-o cultur` „recent`“ [i marginal`, cum este 
cultura român` modern`, textele \n spe]` se refer` fie 
la un trecut nebulos, mitic, generator de prestigiu 
identitar, fie la modele externe de succes. Istoricul li-
terar (dublat de textolog) devine, astfel, un expert \n 
m`sur` s` identifice, s` evalueze [i s` interpreteze 
falsific`rile \n cauz`, dar [i un hermeneut al istoriei 
culturale.

Concentr~ndu-[i aten]ia asupra contrafacerilor, 
apocrifelor, scrierilor g`site, farselor satirice, pasti[e-
lor, pseudonimelor [i deghizamentelor de tot felul, 
Mircea Anghelescu evit`, din capul locului, s` se ocu-
pe de plagiat (a f`cut-o, deja, \ntr-o lucrare documen-
tat` [i incomod`, Al. Dobrescu). Pe drept cuv~nt, c`ci 
plagiatul e un simplu furt, nu o fic]ionalizare imagina-
tiv` a identit`]ii scripturale. Or, \ntr-o „mistific]iune“, 
mistifica]ia aduce un omagiu fic]iunii, devenind act de 
crea]ie. Uneori canonic de-a binelea, ca la Fernando 
Pessoa sau la Romain Gary... Iar autorul Mistific]iu-
nilor se arat` interesat de literaritatea falsului literar, 
de poetica lui istoric` [i de modul \n care „literatura 
ca fals“ particip` la reconfigurarea identit`]ilor mo-
derne, fie ele na]ionale, colective sau individuale.

Repertoriind avizat, nu doar \n capitolul introduc-
tiv, principalele abord`ri externe \n domeniu, Mircea 
Anghelescu ofer` o sintez` „la zi“ a st`rii chestiunii. 
La noi [i aiurea. Miza e mare, \ntruc~t nu avem de a 
face doar cu o sum` de incursiuni erudite \n istoria 
unor „cazuri“ semnificative, ci [i cu o reflec]ie referi-
toare la constituirea [i emanciparea identit`]ii cultu-
rale autohtone. Specialist de v~rf \n epocile preroman-
tic` [i romantic`, comparatist experimentat, autorul 
cunoa[te foarte bine „mistific`rile“ istoriografice [i 
poetice proprii romantismului (Chatterton, inventator 
al lui Thomas Rowley, James Mcpherson, „reconstitui-
tor“ al lui Ossian [.cl.). Totodat`, el urm`re[te pas cu 

pas diferitele contrafaceri documentare din }`rile Ro-
mâne: de la cele premoderne ale unor cronici, acte de 
proprietate sau documente diplomatice (\ntr-o pe-
rioad` \n care transform`rile lingvistice \nlesneau 
apari]ia falsurilor), la mistific]iunile pa[optiste [i ju-
nimiste, trec~nd prin dosarele c~torva „texte fondatoa-
re“, dar cu caracter problematic ale con[tiin]ei identi-
t`]ii na]ionale. Unul dintre ele este a[a-numita Cro-
nic` a lui Huru, presupus document al statalit`]ii din 
vremea lui Drago[ Vod`. Manipulat de c`rturari ai 
vremii „pentru c` r`spundea unor a[tept`ri ale mo-
mentului“ [i publicat \n Steaua Dun`rii dup` R`zboiul 
Crimeii (1856), textul servea de fapt intereselor parti-
dei na]ionale. Se crede c` mistificarea cu pricina – in-
validat` mai t~rziu de expertizele istoricilor [i filolo-
gilor – ar fi fost crea]ia unor membri ai familiei Sion, 
suspect` [i de alte contrafaceri genealogice [i istorice. 
Nu-i de mirare c` Mateiu Caragiale, el \nsu[i mistifi-
cator al propriei genealogii, a intrat – prin mezalian]` 

– \n familia Sione[tilor... O alt` revela]ie interpreta-
tiv`, [i ea b`nuit` a fi fost contraf`cut` de Antohi 
Sion (care o copiase), este cea legat` de presupusul Cu-
v~nt de \ngrop`ciune la moartea lui {tefan cel Mare. Tex-
tul a fost descoperit \n 1840 de Kog`lniceanu, preluat de 
Hasdeu [i Aron Pumnul, apoi uitat „\ntr-un timp c~nd 
istoria literar` româneasc` abia se constituia la um-
bra istoriei na]ionale“, spre a fi resuscitat \n perioada 
serb`rilor de la Putna. Respins de Ovid Densusianu 
ca o contrafacere pa[otist`, el s-a dovedit, \n fapt, ta-
man pe dos: un nea[teptat precursor al retoricii ro-
mantice, dat~nd de pe la 1760 [i apar]in~nd unui 
c`lug`r c`l`tor \n Fran]a (Gherasim Putneanul). Dar 
surprizele interpretative se ]in lan]. E suficient s` 
amintesc efectele colabor`rii discrete dintre B`lcescu 
[i Alecu Russo \n traducerea [i publicarea C~nt`rii Ro-
mâniei sau reevaluarea \nsemn`rii lui Dinicu Golescu 
drept un „mic roman filozofic“, oper` „retoric` [i pro-
pagandistic`“ viz~nd „proiectul utopic al unei ]`ri 
intrate pe calea moderniz`rii“. Citit` \ntr-o cheie fals` 
ca „jurnal“ naiv de la Pompiliu Eliade [i G. C`linescu 
\ncoace, scrierea acestui spirit „clasic, aristotelician“,
dar cunosc`tor al romantismului mixeaz` abil cronolo-
gia celor trei c`l`torii.

Capitole distincte ale volumului se refer` la apocri-
fe, la poetica manuscriselor g`site, la farsele juni-
mi[tilor (Caragiale) sau ale antijunimi[tilor (Hasdeu, 
Revista contimporan`), la confuziile bazate pe luarea de 
bune a unor fic]iuni critice, la „cariera“ poetului sa-
tiric A. Mirea (debutat de Sem`n`torul, deconspirat de 
Mihail Dragomirescu [i format, printr-o simbioz` 
aproape perfect`, din Dimitrie Anghel [i {t.O. Iosif)... 
Intrarea \n secolul XX se face printr-o ampl` [i capti-

vant` reconstituire a cunoscutului proces de plagiat 
Caragiale–Caion. Dar nenea Iancu a creat „probleme“ 
[i \n posteritate; o parodie a sa (anticomunist` prin ex-
presivitate involuntar`!) va fi eliminat` din edi]ia de 
opere a lui Cioculescu, publicat` \n anii ‘60 \mpreun` 
cu Al. Rosetti [i Liviu C`lin, iar suplimentul fictiv al 
Vocii patriotului na]ionale, distribuit de Teatrul Na-
]ional cu ocazia primei reprezent`ri a Nop]ii furtunoa-
se, va fi luat drept ziar autentic de profesorul {tefan 
Cazimir, printr-o celebr` gaf`...

Demn` de apreciat e, apoi, aducerea \n aten]ie a 
scriitorului franco-român Adrien Le Corbeau \ntr-un 
capitol consistent despre ascensiunea [i nefericirea 
talentatului mistificator al lui Maupassant. Pe nume-
le s`u adev`rat Rudolf Bernhaut, acest „expat“ foarte 
\nzestrat, cu o biografie romanesc`, a reu[it s` cuce-
reasc` (efemer) Parisul [i s` ating` o notorietate in-
terna]ional`. O reevaluare a operei sale merit` \ntre-
prins`, iar recentul volum bibliografic publicat de Ele-
na Bondor poate servi, \n acest sens, drept un foarte 
util auxiliar.

S-ar mai putea inventaria oric~nd [i alte deghiza-
mente onomastice [i de formul` literar`, cum ar fi de 
exemplu romanele „cu haiduci“ din anii ‘20 scrise, din 
motive pecuniare, de Ion C`lug`ru sub pseudonimul 
„mo[ Ion Popescu“. Dar Mircea Anghelescu nu-[i pro-
pune s` fie exhaustiv, ci s` deschid` o discu]ie [i s` 
trezeasc` interesul asupra necesit`]ii ei. Evolu]ia 
„mistific]iunilor“ este urm`rit`, practic, p~n` \n peri-
oada interbelic` (cu deghizamentul stilistic al lui Sa-
doveanu din romanul Oameni din lun`, dar, mai ales, 
cu controversatul Al doilea amant al doamnei Chatterly
de Clifford Moore, alias Felix Aderca – probabil cel 
mai ingenios [i mai curajos, pe terenul erotismului li-
terar, dintre prozatorii români ai epocii), de[i trimi-
terile la perioada imediat contemporan` sunt, la 
r~ndul lor, destul de numeroase. Cazul Aderca merit` 
cu prisosin]` reexaminat. Detabuiz`rile ini]iate de 
acest scriitor, critic [i estetician cu probleme de identi-
tate literar` vizeaz` \n egal` m`sur` receptarea româ-
neasc` a c`r]ii lui D.H. Lawrence – adev`rat fenomen 
\n anii ‘30 –, dar [i emanciparea concep]iei tradi]io-
nale despre sexualitate [i despre estetica romanului. 
„Continuarea“ Amantului... este analizat` de Mircea 
Anghelescu, \n toate articula]iile ei literare [i identi-
tare, cu rezultate demne de toat` aten]ia.

S-a vorbit – cu temei! – despre tehnica narativiz`-
rii din Mistific]iuni, mai pu]in „accesat`“ p~n` acum \n 
studiile autorului. |n mod evident, narativizarea re-
prezint` o parte a unei strategii de captatio. Ea are 
rolul de a pune mai bine \n valoare „studiile de caz“, un-
de documentul [i erudi]ia autorului se aliaz` cu (\nc`)
o arm` secret` a domeniului: apetitul detectivistic, 
scormonitor. {i, nu \n ultimul r~nd, cu instrumentele 
criticului, ale c`rui reevalu`ri tipologice [i literare 
sunt, nu o dat`, radicale [i ca de obicei foarte bine aco-
perite documentar. Aplicate unor „curiozit`]i“ specta-
culoase [i revelatorii, astfel de ingrediente – dublate 
de autoritatea expertului – fac din Mistific]iuni o lec-
tur` palpitant` [i un poten]ial volum de succes, mai 
ales c` orizontul de a[teptare al publicului nostru e 
deja preg`tit. S-a discutat destul, inclusiv pe bloguri, 
despre cine se ascunde \n spatele romanului erotic 
Belle de Nuit – tipic` mistific]iune, iar pia]a a fost inva-
dat` de volume gen Via]a sexual` a lui Immanuel Kant
sau de romanele poli]iste ale lui Dan Kavannagh, 
alias Julian Barnes... Asta ca s` dau numai c~teva 
exemple la \nt~mplare.

Una peste alta, noul volum al lui Mircea Anghe-
lescu arat` str`lucit c`, departe de a fi un domeniu 
arid, vetust, apter [i necreativ, istoria literar` poate 
servi oric~nd drept furnizor de concepte (cu relevan]` 
teoretic` interna]ional`) [i ca expertiz` \n probleme 
de teorie cultural` sau de istorie a mentalit`]ilor. Mai 
mult dec~t at~t: f`r` a abdica vreun moment de la eru-
di]ie [i rigoare, f`r` a face concesii facile, ea poate do-
b~ndi un succes de public nea[teptat, adapt~ndu-se 
cu brio la datele [i sensibilitatea lumii noastre. Dar 
c~]i dintre colegii mai tineri ai autorului mai au timp, 
chef, resurse [i competen]e pentru a ridica m`nu[a ce 
le-a fost aruncat`?

Mircea Anghelescu, Mistific]iuni. Falsuri, farse, 
apocrife, pasti[e, pseudonime [i alte mistifica]ii \n 

literatur`, Editura Compania, Colec]ia „Altfel“,
Bucure[ti, 2008, 208 p. 
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Festivalul interna]ional Shakespeare
de la Craiova s-a desf`[urat la aceast` 
edi]ie – a [asea – în mare m`sur` [i la 
Bucure[ti, gra]ie bunei colabor`ri din-
tre Funda]ia Shakespeare, Teatrul Na-
]ional „Marin Sorescu“ din Craiova [i 
Centrul de proiecte al Capitalei ArCuB,
purt~nd [i girul Ministerului Culturii 
[i Cultelor.

Tot ce s-a promis s-a înf`ptuit. Mari
spectacole, mari regizori, mari teatre ale 
Europei [i ale lumii, sloganul festivalu-
lui lansat de Emil Boroghin`, directorul 
acestuia, a avut acoperire, chiar dac` 
nu întotdeauna în numele lui Shakes-
peare. C` marele Will este cel mai sigur 
vehicul al teatrului din toate timpurile, 
c` acesta [i-a legitimat v~rfurile pe m~-
na lui Shakespeare e de acum de noto-
rietate. {i oric~t ar m~r~i contempora-
nii fanatici care consider` abuziv` imix-
tiunea shakespearean` în prezent, dra-
maturgul care le-a v`zut [i zis pe toate 
cu clarviziune de geniu r`m~ne tot el. 
Doar c` acest panaceu universal astfel 
instituit permite [i libertatea extrem` 
a celor care se simt în apele shakespea-
riene ca la ei acas`, folosind dup` bunul 
plac o zestre patrimonial` pentru care 
nu se pl`te[te nici m`car drept de au-
tor.

C~te n-am v`zut de-a lungul vremii! 
Fiecare genera]ie cu nonconformi[tii ei. 
{i provocarea nu va lua sf~r[it.

{i în Festivalul de fa]` ne-am înt~l-
nit cu o asemenea mostr` de originalita-
te [ocant`, contrariant` prin for]area 
acomod`rii la un limbaj de interes local 
a textelor shakespeariene, uneori chiar 
prin schimbarea codurilor. Se nume[te 
Eimuntas Nekrosius sau Niakrosius, 
dup` transcrierea din cartea Marinei 
Dav\dova.

Acest „lituanian sumbru“, 

calificat drept genial de cunoscutul 
critic rus mai sus citat (prin preluarea 
unei opinii generale), a f`cut mai înt~i 
o oper` de sintez` tematic`, adun~nd 
sub titlul Trilogia shakespearian` trei din-
tre piesele capitale ale autorului, esen-
]iale pentru radiografierea crimei ca 
situa]ie limit`, cu evidente trimiteri la 
violen]a contemporan`: Macbeth, Hamlet
[i Othello (nu [tiu dac` ordinea este obli-
gatorie în reprezentarea acestora, îns` 
la Bucure[ti aceasta a fost).

Nekrosius e obsedat, se spune, de c`-
tunul lituanian în care s-a n`scut, de 
elementele naturale – pietre, p`m~nt, 
foc, ap`, lemn –, care convie]uiesc în 
spectacolele lui cu artefactele. O lume 
brutal`, arhaic` ia locul lumii civilizate 
[i fiecare element al naturii se conver-
te[te în simbol. De ce n-ar suporta [i 
Shakespeare o asemenea transpunere, 
de ce n-ar fi iazmele din Macbeth ni[te 
chivu]e care fac vr`ji deasupra unui 
ceaun uria[, de ce n-ar fi fantoma lui 
Hamlet îmbr`cat` în blan` de oaie [i 
c~te altele de acest fel, pentru c` spec-
tacolele lui Nekrosius exceleaz` în in-
ventivitate pe aceast` tem`. Sensurile 
nu sunt îns` întotdeauna clare [i, cu ex-
cep]ia finalului din Hamlet, c~nd fan-
toma hohote[te de pl~ns suger~nd în-
doiala cu privire la interven]ia sa extra-
mundan` provocatoare, n-au fost mari 
descoperiri vis-à-vis de materialul lite-
rar (destul de rafistolat). Dezl`n]uirea 
instinctual`, ca [i valorificarea elemen-
telor primare din spectacolele sale sunt 

o dorin]` a întoarcerii la natur`, la o 
credin]` panteist`, cum spune Dav\-
dova, care n-are leg`tur` nici cu tronul 
Angliei, nici al Danemarcei fictive din 
Hamlet, ci poate doar cu o contempora-
neitate care ne uluie[te prin agresivi-
tate [i brutalitate, prin îndep`rtarea ei 
de origini. Dar despre asta vorbesc to]i 
arti[tii cu con[tiin]` de ast`zi, mai ta-
lenta]i sau mai pu]in talenta]i.

Un Lev Dodin melancolic
Rom~nii au avut parte de spectaco-

lele cu adev`rat m`re]e ale regizorului 
de la Sankt Petersburg, înc` din anii 
s`i de glorie. Ceea ce nu înseamn` c` 
marele regizor [i-a pierdut aureola. 
Doar c` între Fra]i [i surori, Stele deasu-
pra dimine]ii, din epoca glasnosti, sau
Gaudeamus, Cevengur, Platonov, marcate
de suflul experimental, [i acest Rege
Lear s-a întins oboseala. Lev Dodin nu 
se sfie[te s` ne-o spun`, trat~nd acest 
personaj în planul strict uman, de unde 
regele ne z~mbe[te trist, l~ng` un bu-

fon care nu-l mai dojene[te, ci doar îl 
acompaniaz` în calitate de în]elept 
at~ta timp c~t e în stare. (Scr~nteala 
bufonului e, de altfel, una dintre cele 
mai interesante solu]ii din spectacol.) 
În]elegerea vie]ii cu toate mizeriile ei, 
din care fac parte [i comportamentul fii-
celor, [i crima, îl rezoneaz` parc` pe b`-
tr~nul rege privit uneori cu îng`duin]`. 
Eliminarea brutal` a „expira]ilor“ Lear, 
Kent, Gloucester de c`tre tinerii care 
vor s` se instaleze în locul lor pe scena 
vie]ii e o tem` mai important` acum 
pentru regizor dec~t toat` morala nere-
cuno[tin]ei cu care ne-am obi[nuit vor-
bind de Lear. Fatalitatea sf~r[itului, 
singur`tatea, amenin]area mor]ii la 
v~rsta lui Lear sunt cople[itoare în spec-
tacolul lui Dodin, iar imagini ca aceea a 
„r`t`ci]ilor“, b~ntuind goi prin furtuna 
care-i înghite, de neuitat.

Premiul Shakespeare

acordat de Festival încep~nd cu 
aceast` edi]ie i-a revenit englezului 
Declan Donnellan, prezent în program 
cu trupa Ceek by Jowl [i spectacolul 
Troilus [i Cresida. Cuno[tin]` mai veche 
[i el a rom~nilor de c~nd se dau mul]i 
bani pentru teatru [i pot fi aduse în 
]ar` spectacole reprezentative, Declan 
e un artist cu stil la materia Shakes-

peare. Cu prilejul decern`rii premiului, 
George Banu spunea despre el c` repre-
zint`, în exegeza scenic` shakespea-
rian` a anilor 2000, ceea ce Peter Brook 
a fost pentru anii ‘80. Am v`zut cu to]ii 
acel fermec`tor Vis al unei nop]i de var`,
apoi A dou`sprezecea noapte, acum doi 
ani, montat de Donnellan în partene-
riat cu Festivalul de la Moscova. Acum, 
acest Troilus [i Cresida. Aceea[i grij` pen-
tru acurate]ea sensurilor, a mi[c`rii, 
pentru coeren]a întregului. De o mare 
simplitate aparent, spectacolele lui 
Declan Donnellan nu te lovesc în plex 
cu buldozerul inova]iei, ele te invit` cu 
calm [i spirit în universul lor, în care 
contribu]ia regizoral` e discret`, fin`, 
asumat`. Troilus [i Cresida nu e poate 
cel mai bun Shakespeare al lui Donnel-
lan, dar are aceea[i fine]e a expunerii, 
acela[i ritm studiat, calit`]i proprii 
poeticii sale scenice, în care momentele 
spectaculoase sunt plasate cu mare 
art` [i durata (în sens muzical) e mereu 
sub control. Mi-a pl`cut ideea de a-l 
face pe Tersit femeie, un travesti reu[it, 

mi-au pl`cut ironiile fine la adresa 
„eroilor antici“, solda]i britanici sur-
prin[i la popot` aplaud~nd un moment 
de cabaret, am savurat cu înc~ntare 
exemplara interpretare a actorilor, pre-
ci[i, tehnici, expresivi. Ca s` nu mai vor-
bim de impecabila rostire englezeasc`.
Cu ocazia reprezenta]iilor din Rom~nia, 
am remarcat îns` [i c~t de în urm` sun-
tem cu traducerile în rom~ne[te. Ce pr`-
fuite sunt cele vechi folosite pentru sub-
titraj [i ce urgen]` este s` începem s`-l 
retraducem pe Shakespeare.

Purc`rete shakespeariz~nd

Dac` ar fi s` privim în urm` la Titus
Andronicus, la Ubu cu scene din Macbeth,
la Noaptea \ncurc`turilor, la Troilus [i Cre-
sida realizat la Teatrul „Katona Joszef“
din Budapesta, de care ne vom aduce 
mereu aminte cu înc~ntare, la M`sur`
pentru m`sur`, care se adaug` în acest 
an [irului de mont`ri shakespeariene, 
am zice c` Silviu Purc`rete ar fi putut 
concura la premiul Shakespeare. Am 
fost politico[i cu musafirii?

|n fine, recentul spectacol realizat la 
Teatrul Na]ional din Craiova, a c`rui 
carier` interna]ional` abia începe, va 
recompensa probabil pierderea.

Surprinz`tor ca de obicei, regizorul 
trateaz` piesa aleas` – rar montat` pen-

tru c` e dificil` – cu mai pu]in` încr~n-
cenare, apropo de tem`. |n M`sur` pen-
tru m`sur` e vorba de corup]ie [i justi]ie, 
e vorba de tirani pref`cu]i, e vorba de 
moralitate dubioas`, dar lu~ndu-[i 
drept aliat un personaj episodic – Lucio –, 
un t~n`r cochet, devenit un fel de mar-
tor indiscret, regizorul încearc` s` remo-
deleze materialul literar. Interpret exce-
lent al acestui rol, Sorin Leoveanu ne 
face cu ochiul s`-l urm`m pentru a ne 
dezv`lui cenu[iul de dincolo de declara-
]iile juste din comportamentul demnita-
rilor. Purc`rete insist` pe aceast` domi-
nant` cromatic` la propriu [i la figurat, 
duc~nd în derizoriu întregul demers 
moral al ducelui, justi]iar de temut în 
alte spectacole v`zute cu aceast` pies`. 
Dec`derea moral` din strad` s-a întins 
printre cet`]enii cu rang. Sau invers. 
Cu to]ii sorb aceea[i zeam` lung` într-o 
scen` de mare impact vizual, o demasca-
re sui generis, care are loc într-un fel de 
cantin`-pu[c`rie de drept comun. E 
normal ca Lucio s` fie eliminat. Farsa 
luptei pentru moral` poate astfel s` con-
tinue. Traducerea expresiv`, vie, reali-
zat` de poeta Ioana Ieronim, apropie [i 
mai mult piesa de actualitate. Tonul 
egal, sumbru din spectacolul lui Purc`-
rete nu e diferit de culorile noastre coti-
diene, doar c` uneori am vrea s` vedem 
[i curcubeul. 

Robert Wilson, 
un magician cu morg`

F`r` leg`tur` cu Shakespeare, dar 
num`r~ndu-se cu adev`rat printre ma-
rii regizori ai lumii, a poposit la Bucu-
re[ti [i Bob Wilson, devenit cu acest pri-
lej [i Doctor Honoris Causa al UNATC.

Mai v`zusem Femeia m`rii în regia 
sa la Var[ovia, cu arti[ti polonezi, dar 
acelea[i costume semnate Giorgio Ar-
mani. Reprezenta]ia italiano-spaniol` 
adus` la Bucure[ti reproduce exact 
montarea aceea, semn c` maestrul e 
sigur pe m~na sa. Stilist impecabil, 
maestru al formelor polisate cu migal`, 
Bob Wilson a creat în teatrul contempo-
ran un gen pe care nimeni nu-l poate 
nici m`car imita. Dincolo de extraordi-
nara prelucrare a culorilor [i luminilor 
îngem`nate cu sonorit`]i savant compu-
se, ceea ce e uluitor la acest artist e fe-
lul în care reu[e[te s` pun` în formele 
sale elaborate materialul uman, viu, ac-
torul, care devine pentru o clip` în 
m~na regizorului un aluat modelabil în 
cel mai pur sens plastic. Textul lui Ib-
sen, în transcrip]ia Susanei Sontag, ser-
ve[te [i el tezei estetice a regizorului 
prin formalismul rela]iilor [i schemele 
în care se g`sesc captive personajele, 
chiar c~nd mimeaz` libertatea, precum 
eroina. Alfabetul teatral formal riguros 
al lui Bob Wilson impune execu]iei per-
fec]iune maxim`. Este ceea ce seduce în 
spectacolele sale, vidate parc` de suflul 
vital [i avertiz~nd parc` asupra formei 
care ucide. 

Pe l~ng` importul de mae[tri, Festi-
valul Shakespeare a pus în stare de com-
peti]ie [i creatori rom~ni de excep]ie: 
Alexandru Tocilescu cu Eduard al III-lea,
Silviu Purc`rete, dar el e interna]ional, 
înc` t~n`rul Felix Alexa, controversatul 
Petric` Ionescu (dar [i el e interna]io-
nal), plus studen]ii de la facult`]ile de 
teatru [i de la workshopurile lui David 
Esrig (cu o extraordinar` comunicare 
despre oglind` [i oglindire în cadrul se-
minarului de shakespeariologie de la 
Craiova).

Mul]umim [i pentru c`r]ile tip`rite 
cu acest prilej de editurile craiovene [i 
de Funda]ia Camil Petrescu (mai ales 
traducerea volumelor despre Lev Do-
din) [i a[tept`m s` auzim despre aseme-
nea evenimente de anvergur` [i în ]ara 
marelui Brit. Deocamdat`, British Coun-
cil n-a contribuit nici cu prezen]a la 
Festivalul Shakespeare din Rom~nia.

teatru

DOINA PAPP

Marii regizori ai lumii 
la Bucure[ti

Troilus [i Cresida
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Maria Adriana Hausvater, energica 
directoare a Teatrului Na]ional din Ti-
mi[oara, a ob]inut pentru institu]ia pe 
care o conduce un nou sediu cesionat pe 
49 de ani. S-au rezolvat astfel o parte 
dintre problemele de spa]iu, [tiut fiind 
c` Teatrul [i Opera \[i disput` aici ace-
ea[i, unic` sal` de spectacole. Nu e vor-
ba \ns` doar de o chestiune administra-
tiv`, ci [i de o nou` provocare artistic`, 
dat fiind c` loca]ia \n discu]ie este o 
fost` sal` de sport amplasat` pe locul 
str`vechii cazarme a Transilvaniei con-
struite \ntre anii 1719–1729, cea mai 
veche din Europa. Un spa]iu neconven-
]ional de o superb` expresivitate arhi-
tectural`, cu c`r`mida roas` la vedere, 
ce va suferi bine\n]eles [i unele amena-
j`ri, \n privin]a dot`rii, [i care, iat`, a 
inspirat unei echipe de creatori un spec-
tacol sui generis. Cu regizorul Radu 
Afrim [i scenografa Velica Panduru \n 
frunte, un pluton de \ndr`zne]i \nsufle-
]e[te locul cu zidurile lui ponosite, muce-
g`ite, cu ferestrele z`brelite, cu h`ul \n 
care vorbele nu p`reau a avea vreo 
[ans` s` fie auzite. {i l-au luat aliat pe 
dramaturgul italian Fausto Paravidino, 
a c`rui pies` Boala Familiei M, tradus` 
de Alice Georgescu, rimeaz` adecvat cu 
ambian]a. Velica Panduru a adus \n 
spa]iul de joc o p`dure de pomi desfrun-
zi]i [i un covor de frunze moarte care 
fac to]i banii. Printre siluetele lor firave 
se umbl` cu bicicleta (noul sediu are 
482 m lungime), dar mai vedem [i o 
cad` retro, un televizor, un col] de odaie 
s`r`c`cioas`, câteva obiecte casnice din 
diferite epoci, care dau culoare mont`rii 

[i o fac \nrudit` cu neorealismul italian. 
Costumele sunt de azi, coloana sonor` \m-
bin` [lag`re retro (Una lacrima sul viso)
pe care mizeaz` ironia unei scene memo-
rabile, cu ritmuri moderne. {i limbajul 
e de azi, argou de cartier cu exprim`ri 
fruste \n exces. Piesa tân`rului Paravi-

dino trebuie \n]eleas` \n contextul teme-
lor obsedante ale italienilor, pentru 
care familia \nseamn` oricum ceva dife-
rit decât \nseamn` pentru români. Lite-
ratura italian` se ocup` din plin de 
asta, ca [i teatrul (am v`zut nu de mult 
o trup` sicilian` jucând ceva asem`n`-
tor, \n regia cunoscutei Emma Dante), \n-
cercând s`-l scoat` de sub responsabili-
t`]i familiale ancestrale pe omul, res-

pectiv tân`rul de azi. Rareori \ns` ajun-
ge la universalitate. Sunt puse sub lup` 
raporturile \ntre genera]ii, orizontul fa-
milial obligatoriu pentru o civiliza]ie \n-
temeiat` pe acest „nucleu“ familial 
care-i legitimeaz` vechimea [i uneori 
rangul. La italieni, el e stâlpul, blazo-

nul, leg`tura cea mai trainic` de sânge, 
\ntr-un mod special, inimitabil [i greu 
de trecut la export, dac` nu i se confer` 
gradul de universalitate necesar unei 
opere de art`. {i la Paravidino intr`m \n-
tr-o astfel de familie de siluete fellinie-
ne, un b`trân decrepit, povar` a famili-
ei M, dou` fete [i un b`iat care \ncearc` 
s`-[i g`seasc` drum unul spre cel`lalt, 
un logodnic indecis [i altul de ocazie. 

Mult` triste]e duioas` [i mai mult` sin-
gur`tate [i un râs amar care st` s` 
izbucneasc`, dar nu-i prea d` mâna. 
Radu Afrim [i-a declarat de mult ape-
ten]a pentru textele contemporane. Le 
alege conform dispozi]iei sale interioa-
re. De-aia le [i face a[a de bine. Numai
c` nu \ntotdeauna semnalele care-i vin 
de pe mapamond rezoneaz` cu realit`]i
[i sim]iri neao[e. {i asta mai ales 
pentru c` vin din structuri suflete[ti 
speciale, [i nu standardizate de c`r]ile 
de sociologie. Textul lui Paravidino este 
\n plus al unui om de stânga, m`cinat 
de frustr`ri. Dar nici pe aceast` cale nu 
cred c` ajunge prea sigur la inima spec-
tatorului român, \n ceea ce prive[te 
esen]a problemei. Altfel, prin Claudia 
Ieremia, extraordinara interpret` a 
Martei, fata b`trân` care se devoteaz` 
scrâ[nind familiei, prin Eugen Jebelea-
nu, fragil [i puternic \n acela[i timp \n 
rolul pu[tiului care se revolt`, prin Ion 
Rizea, care compune cu aplica]ie (mai 
pu]in sâsâiala) portretul b`trânului, 
prin to]i ceilal]i – Colin Buzoianu, Vic-
tor Manovici, M`lina Manovici – care 
alc`tuiesc o echip` bine armonizat`, 
spectacolul dobânde[te un puternic re-
lief dramatic. Are [i poezie, are multe 
momente memorabile (baia \n cad`, 
cha-cha-ul, trandafirul hiperbolizat, 
ursul \mp`iat care-l acompaniaz` pe b`-
trân, [lag`rul amintit), dar [i unele tre-
nante. Are [i pitoresc. {i are respira]ia 
acelui spa]iu insolit \n care se joac`, pa-
radoxal de prietenos, prin contrast cu 
triste]ea secular` a zidurilor sale.

Cum la Timi[oara se preg`te[te o 
nou` edi]ie a Festivalului de drama-
turgie româneasc`, a[tept`m [i piesa 
contemporan` original` de referin]`, 
dup` ce \n aceast` stagiune ne-am \ntâl-
nit cu doi autori str`ini actuali: Igor 
Bauersima [i acest Paravidino.

Doina Papp

Cu Na]ionalul la cazarm`
Premier` la Teatrul Na]ional din Timi[oara

Boala Familiei M
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Cu genera]ia tinerilor scriitori afirma]i \n anii ’30 
Lucia Demetrius are afinit`]i vizibile. Scrierile sale in-
terbelice nu pot fi \n]elese cum se cuvine dac` sunt anali-
zate \n afara ambian]ei \n care s-au ivit. {i Tinere]e (1936), 
[i Marea fug` (1938), [i nuvelele din Destine (1939) [i din 
Album de familie (1945) respir` din plin aerul deceniului 
patru, cu instabilitatea, cu incertitudinile sale sociale 
[i metafizice, dar [i cu efervescen]a, nonconformismul, 
setea de nou, de libertate, de evaziune, cu al s`u cult \n-
chinat tinere]ii, vitalit`]ii, for]ei. Literatura Luciei De-
metrius este, ca [i aceea a colegilor ei de genera]ie, o li-
teratur` a elanurilor vitaliste [i a dezinhib`rii, dar [i a 
confesiunii [i a obsesiilor identitare. Autoarei \i e fami-
liar climatul dezbaterilor de la Criterion (iar Vremea,
unde colaboreaz` [i ea, g`zduie[te numeroase articole 
ale criterioni[tilor), chiar dac` nu particip` activ la ele, ci 
doar \n calitate de auditor. Vreme de doi ani (din 1932 
p~n` \n 1934) se discut` la Criterion despre cele mai di-
verse personalit`]i politice, artistice, culturale – Lenin, 
Freud, Chaplin, Gide, Mussolini, Bergson, Krishnamurti, 
Greta Garbo, Gandhi, Valéry –, despre poezie, roman, 
teatru, critic`, eseu, ziaristic`, arte plastice, muzic`, dans, 
arhitectur`, filosofie, curente ideologice, dar [i despre
solu]iile crizei economice, r`zboi sau orient`rile spiri-
tuale ale noii genera]ii1. Nu e lipsit de semnifica]ie fap-
tul c` \n romanul Tinere]e Lucia Demetrius \ncearc` s` 
integreze c`ut`rile eroinei \n atmosfera de exuberan]`
artistic` [i cultural` a epocii, conferin]ele de la Crite-
rion constituind un element de fundal destul de impor-
tant. Exist`, apoi, \n aceast` carte un ton care se acord` 
\n unele pagini cu vocea clamoroas` a tinerilor „dispe-
ra]i“ din spe]a lui Cioran. |ntr-un pasaj despre „zilele ti-
nere]ii mele amare“:

„Am impresia pe care o aveam la cinci ani, c~nd mi-era 
fric` s` merg p~n` la cap`t un drum pe care nu-l vedeam 
cum se sf~r[e[te, ca s` nu ajung la marginea neagr` [i 
rupt` a p`m~ntului, pe care mi-l \nchipuiam ca o mas`. 
Mi-e team` de timp, ca [i cum m~ine o s` se ispr`veasc`
timpul [i o s` \nceap` altceva, sau nimic, nu moartea, pen-
tru c` n-o s` m` ispr`vesc eu, ci timpul. {i o s` r`m~n 
a[a, suspendat` ca un p`ianjen peste un h`u negru“2.

Distingem notele unei partituri larmoaiante precum
aceea din Pe culmile disper`rii, obsesia rat`rii (\n plan 
uman [i \n planul fiin]ei), a lipsei de orizont cauzate de 
„c`derea \n timp“. Nu \nt~mpl`tor, \ntr-un Manual de 
educa]ie moral` pentru clasele terminale de la liceele de 
fete, autoarea, Elena R`dulescu-Pogoneanu, profesoar` 
la {coala Central`, a selectat (pe la mijlocul anilor ’30) 
[i c~teva fragmente cu caracter de document psihologic 
din texte ale unor scriitori tineri: Pericle Martinescu, 
Lucia Demetrius [i Emil Cioran...3

Scriitoarea noastr` este, s` nu uit`m, eleva – chiar 
dac` mai circumspect`, mai pu]in entuziast` ca al]ii – 
a lui Nae Ionescu, pe care \l descrie, ca [i Mihail Sebas-
tian, ca [i Mircea Vulc`nescu sau Jeni Acterian, ca pe 
un profesor cu g~ndire incredibil de liber` [i cu darul
de a fascina, de a-[i subjuga auditoriul: „cu ochii lui ce-
nu[ii sfredelitori, cu zecile lui de paradoxuri, cu inteli-
gen]a lui agresiv` se deosebea cumva de ceilal]i, p`rea 
mai personal, mai \ndr`zne] \n a sus]ine [i a contrazice 
autorit`]i recunoscute“4. Problema credin]ei, at~t de 
acut` pentru tinerii intelectuali ai deceniului patru, [i-o 
pune [i Lucia Demetrius (g`sim [i \n Tinere]e pagini re-
velatorii \n acest sens). Numai c` nu influen]a lui Nae 
Ionescu e hot`r~toare \n cazul s`u, ci aceea a remar-
cabilei Alice Voinescu: „nu-]i \mbog`]ea numai cuno[-
tin]ele, \]i schimba optica asupra vie]ii, a artei, a teatru-
lui \n special. Cum era [i foarte credincioas`, a rede[tep-
tat \n mine credin]a care \mi sl`bise. Dac` Alice Voines-
cu credea \n Dumnezeu (...), asta \nsemna c` po]i, c` tre-
buie s` crezi. Nu mai controlam, credeam. Un timp, p~n` 
c~nd m-am \ndoit iar“5.

Mare parte dintre problemele/temele Luciei Deme-
trius sunt ale vremii ei. Sensibilitatea exacerbat` a aces-
tei autoare e, desigur, sensibilitatea genera]iei sale, cu o 
mai pronun]at` not` de lirism. La fel [i „\ndr`znelile“

senzualiste, tenta]ia de a explora literar corporalitatea.
Putem g`si oric~nd asem`n`ri \ntre proza Luciei Deme-
trius [i proza unor tineri scriitori precum Constantin Fân-
tâneru sau Octav {ulu]iu, pe care autoarea i-a cunoscut, 
de altfel, \ndeaproape. Suntem \n epoca prozei autenticiste, 
cu diversitatea ei de formule – de la transcrierea nud`,
anticalofil` a „experien]elor“, ca la Mircea Eliade, la 
scrupuloasa estetizare a autobiograficului, ca la Anton 
Holban, ori la „autentismul“ practicat ca o simpl` con-
ven]ie literar`, ca la Mihail Sebastian, de la co[marescul
grotesc al lui H. Bonciu la co[marescul tragic al lui 
Blecher, de la dostoievskianismul lui Fântâneru ori al 
lui {ulu]iu la modalitatea joycean` exersat` simplificat
de Ion Biberi [.a.m.d. Evident mai pu]in sofisticat` de-
c~t ace[tia, Lucia Demetrius este [i ea o autenticist`.

Timid`, interiorizat`, u[or inhibat` – de[i entuzias-
t` [i orgolioas` –, complet lipsit` de abilit`]ile actori-
ce[ti ale unei „femei de lume“, Lucia Demetrius intr` cu 
sfial` \n lumea literar`, \mpins`, s-ar zice, de for]a ob-
scur` a hazardului. |nt~mplarea face ca la un banal 
ceai dansant organizat de o fost` coleg` de la Conserva-
torul de Art` Dramatic` s`-l cunoasc` pe Camil Petres-
cu, extravagant [i carismatic, care \i ]ine, pe tonul s`u 
bine cunoscut ce nu admite contraziceri, o scurt` lec]ie 
de po(i)etic` a prozei, recomand~ndu-i s` scrie litera-
tur`. Adic` s`-[i transcrie \n am`nunt, cu simplitate [i 
sinceritate absolut`, propria via]`. Episodul, povestit 
de Lucia Demetrius \n cartea sa de memorii [i \n varii 
interviuri [i petrecut prin 1933, seam`n` cu o punere \n 
scen` a dialogului Doamnei T. cu dublul romanesc al 
lui Camil pe aceea[i tem`. (Patul lui Procust ap`ruse de 
pu]in` vreme.) Mai \nt~i t~n`ra se cam code[te, m`rtu-
risind c` nu [tie nici ce s` scrie, nici cum s` scrie, pen-
tru ca \n cele din urm`, la insisten]ele partenerului de 
discu]ie, s` scoat` din po[et` dou` pagini adresate prie-
tenei sale Dida Predescu, actri]` la teatrul din Ia[i, o 
scrisoare \n care dest`inuia simptomele unei iubiri lipsi-
te de posibilitatea \mplinirii [i frustrarea de a nu putea 
p`[i pe scen`. Un e[antion mai mult dec~t gr`itor pen-
tru autenticistul Camil Petrescu! Acesta o \ndeamn` s` 
transforme scrisoarea \ntr-un roman. {i Lucia Deme-
trius se apuc` de scris cu febrilitatea caracteristic`. 
A[a ia na[tere romanul Tinere]e. Un fragment intitulat
Natalia apare \n Revista Funda]iilor Regale \n 19346.

|n acela[i an pleac` la Paris, cu mari eforturi finan-
ciare din partea familiei, spre a urma un doctorat \n es-
tetic` la Sorbona. Profesorul Charles Lalo \i accept` lu-
crarea despre Valoarea ur~tului \n art`. Se \nscrie [i la o 
[coal` de studii sociale [i jurnalism, merge la specta-
cole, \ncearc` s` prind` c~t mai mult din atmosfera pa-
rizian`, de care ia cuno[tin]` al`turi de bunii ei prie-
teni, Cella Voinescu [i pictorul Siegfried, trimite repor-
taje [i interviuri pentru Adev`rul literar [i Rampa. Ape-
leaz` [i aici, ca [i \n ]ar` la diferi]i oameni din lumea 
teatrului, \n speran]a c` ace[tia o vor ajuta s` profeseze 
\n sf~r[it ca actri]`. |nt~lnirea cu Elvira Popescu \i spul-
ber` \ns` definitiv aceast` iluzie: „Elvira Popescu m-a
primit goal` pu[c`, tocmai i se f`cea masaj de c`tre un 
maseur. Mi-a explicat [i ea c` e greu, aproape imposibil 
s` faci carier` la Paris, dar c`, \n sf~r[it, se poate \ncer-
ca, dac` e[ti c...`. Pentru c` trebuie s` \ncerci de la su-
fleur s` ajungi la director, mi-a spus ea. I-am r`spuns 
c` nu sunt ceea ce trebuie, a[a c` nici ea nu s-a mai \n-
curcat \n vreo recomandare a mea m`car \n figura]ie pe 
undeva“7. Din februarie p~n` \n iulie, \ntr-o c`m`ru]` 
la mansard`, pe Bulevardul Montparnasse (unde se mut` 
dup` ce unchiul cel prosper, unul din fra]ii mamei, \i co-
munic` \ncurcat c` nu o mai poate g`zdui \n locuin]a 
lui), t~n`ra studioas` oscileaz` \ntre entuziasm [i dezi-
luzie. {tiind c` nu are necesarele resurse pentru a r`m~-
ne prea mult la Paris, \ncearc` s` se bucure de fiecare 
clip`, de spectacole, plimb`ri, expozi]ii, \nva]` c~te ceva 
pentru [coala de jurnalism, scrie la roman, dar nu se 
poate apuca de lucru pentru teza de doctorat. |nfr~nt` 
de mizeria traiului ei parizian, se \ntoarce \n ]ar`, cu 
obsesia unui e[ec \n plus [i cu s`n`tatea [ubrezit`, f`r` 

nici o diplom` (pentru asta ar fi trebuit s` r`m~n` doi 
ani \n Fran]a), f`r` titlul de doctor, doar cu amintiri fe-
lurite [i cu un manuscris \ncheiat.

Cu manuscrisul acesta se duce \ntr-o duminic`, pe 4 
noiembrie 1934, acas` la E. Lovinescu, la o obi[nuit`
[edin]` de cenaclu. „Eram pe vremea aceea at~t de s`l-
batic` [i de emotiv`, \nc~t bietul Baltazar [i nevasta lui 
m` luaser` aproape pe sus ca s` m` prezinte maestrului.
(...) S-a \nt~mplat ca \n aceea[i zi Hortensia Papadat-
Bengescu, care de mult timp nu mai c`lcase pragul lui 
Lovinescu, s` vin` [i ea [i s` fie primit` s`rb`tore[te. Asta 
a \ntunecat pu]in succesul pe care \l avusese proza mea, 
dar n-a [ters impresia bun` pe care o f`cuse“8. |ntr-ade-
v`r, \n Agende Lovinescu noteaz` \n ziua cu pricina: „Lu-
cia Demetrius – fragmentul de roman Tinere]e, cu succes“.
Iar peste aproape [apte luni, pe 23 iunie 1935, c~nd 
autoarea \[i ia inima-n din]i [i merge a doua oar` la ce-
naclu, criticul face urm`toarea \nsemnare – deosebit de 
entuziast`: „Lucia Demetrius cite[te o nuvel`, O zi plin`.
Mare talent. I-o spun zgomotos“. {i, mai mult dec~t at~t, 
trimite grabnic la Adev`rul un mic articol foarte amabil 
despre o scriitoare care nu publicase \nc` nici o carte:

„Acum c~teva luni domni[oara Lucia Demetrius ne-a
citit la o [edin]` a Sbur`torului un fragment de roman.
O f`r~m` de femeie \n care se lupt` [i se armonizeaz`
dou` rase; licen]iat` \n litere [i absolvent` de conserva-
tor, f`r` realizare [i utilitate; un pachet dureros de nervi 
cutremurat de spaim` [i de trac: o sensibilitate frenetic` 
[i o desperare de fiin]` dezarmat` [i cu dezolarea con-
[tiin]ei unei \nfr~ngeri anticipate. Fragmentul de ro-
man tr`da probabil psihologia scriitoarei: iubirea de 
temperatur` \nalt`, f`r` repaos, ambulatorie, a unei 
fete ce colind` n`uc` s`lile Universit`]ii, bulevardele,
printre tramvaiele [i autobuzele homicide, hipnotic, \n 
c`utarea unui chip b`rb`tesc indiferent sau ironic [i a 
unui rictus superior fa]` de acest spasm erotic. Proz` 
nervoas`, de \nalt` frecven]`, care comunic` febra [i de-
zolarea dinaintea acestei agita]ii absurde“9.

Apoi Lovinescu a[teapt` zadarnic luni de-a r~ndul 
s` primeasc` un semn din partea autoarei at~t de generos 
l`udate. Mul]umirile c`lduroase vin t~rziu, \ntr-o dimi-
nea]` de octombrie, c~nd cei doi se \nt~lnesc \nt~mpl`-
tor \n mica libr`rie a lui Montaureanu. Criticul \i ]ine 
„ingratei“ o lec]ie despre buna purtare \n lumea lite-
rar`, dup` care, seniorial, o iart` [i \i cere s` revin` la 
cenaclu. Scena, devenit` antologic`, o poveste[te cu 
mult haz E. Lovinescu \n volumul al treilea de Memorii
(Portrete [i scene din via]a literar`)10. Probabil c` Lucia De-
metrius, fire orgolioas`, nu a gustat prea mult „lec]ia“, 
din moment ce \n \nsemn`rile sale memorialistice \i 
acord` o singur` fraz`, destul de seac`...

Treptat, pasiunea pentru scris \nlocuie[te pasiunea
pentru actorie. Lucia Demetrius \ncepe s` se ia \n se-
rios ca scriitoare. Nuvelele pe care le public` \n Vremea [i 
\n Revista Funda]iilor Regale se bucur` de o oarecare apre-
ciere \n r~ndul litera]ilor. (Succes ce l-a intrigat, cum 
am v`zut, pe Eugen Ionescu!) E. Lovinescu \nsu[i nu \nt~r-
zie s` consemneze public descoperirea unui nou talent.
Prietenii – Mihail Sebastian, Camil Baltazar, Ury Bena-
dor, Oscar Lemnaru – o \ncurajeaz  ̀[i chiar se zbat s` plase-
ze manuscrisul romanului Tinere]e pe la diferite edituri. 
Timp de mai bine de un an romanul trece de la o editur`
la alta, refuzat politicos. P~n` c~nd autoarea, cov~r[it`
de timiditate, se decide s` i se adreseze directorului Edi-
turii Funda]iilor Regale, profesorul Al. Rosetti, prin me-
dierea celui care a \ndemnat-o s` scrie, Camil Petrescu. 
Demers \ncununat cu succes. Cartea \i este \ncredin]at`
spre lectur` lui Paul Zarifopol, care \i face un referat mai 
mult dec~t favorabil. Peste ani, autoarea \[i va aminti: 
„Eram, de c~nd intrasem \n facultate, prieten` cu Ionel 
Dobrogeanu-Gherea. Ionel era cumnat cu Zarifopol. El 
mi-a povestit c` Zarifopol citea manuscrisul acas`, pe 
c~nd el, Ionel Gherea, \i d`dea t~rcoale [i a[tepta cu prie-
teneasc` emo]ie verdictul lui. Deodat` l-a auzit pe Zari-
fopol tr~ntind o \njur`tur`. S-a speriat. «E at~t de proas-
t  ̀cartea?». «O \njur pe autoare, a spus Zarifopol, e \n stare s` 
se lase de scris, a[a cum sunt femeile, lipsite de perseve-
ren]`, tocmai atunci c~nd e nevoie de ea»“. De scris, Lu-
cia Demetrius – ambi]ioas` [i harnic` – nu se va l`sa.

Tinere]e, debutul editorial al autoarei, apare \n pri-
m`vara lui 1936, de S`pt`m~na C`r]ii, [i e bine primit 
de critic`. I se acord` \n scurt` vreme dou` premii (unul, 
de la Divanul c`rturarilor „Hanul Ancu]ei“, din care fac 
parte \ntre al]ii Cezar Petrescu [i fra]ii Teodoreanu; ce-
l`lalt, premiul asocia]iei „Femina“). O prim` izb~nd`, 
care face ca autoarea s` capete mai mult aplomb, mai 
mult` \ncredere \n sine, f`r` a-i [tirbi totodat` lucidita-
tea autocritic`: „Tinere]e este mai mult un jurnal. |ntr-o
m`sur`, dup` ce cartea e publicat`, devine jenant`. (...) 
Pentru mine. Ast`zi nu mai scriu la fel. Eram la \nceput 
[i f`r` nici o experien]` literar`. Am fost, cum s-ar zice, 
t~n`r` (parc` ast`zi a[ fi b`tr~n`!)“, declar` cu deta[a-
re \ntr-un interviu. La libr`ria Alcalay exempare din 
Tinere]e sunt a[ezate, dimpreun` cu fotografia autoarei, 
\ntr-o vitrin` special`, destinat` c`r]ilor eveniment. 
„Din amabilitate pentru tata, probabil“, precizeaz` scrii-
toarea cu modestie \n memoriile sale. „M-am speriat pu-
]in [i de cronici, aproape toate bune, [i de vitrin`.“

istorie literar`
BIANCA BUR}A-CERNAT

Lucia Demetrius. 
Fragment dintr-un portret de tinere]e

1. Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreapt` rom~neasc`, Ed. Funda]iei Culturale Române, ed. rev`zut`, Bucure[ti, 1996, pp. 150–154
2. Lucia Demetrius,Lucia Demetrius, Tinere]e, Funda]ia pentru Literatur` [i Art` „Regele Carol II“, Bucure[ti, 1936, p. 99
3. Pericle Martinescu, Confesiune patetic`. Pagini de jurnal intim (1936–1939). Vulcanul iubirii, Editura Ex Ponto, Constan]a, 2004, p. 30
4. Lucia Demetrius,Lucia Demetrius, Memorii, Ed. Albatros, Bucure[ti, 2005, p. 76
5. ibidem, p. 78
6. Lucia Demetrius,Lucia Demetrius, Natalia, \n Revista Funda]iilor Regale, I, nr. 9, septembrie 1934, pp. 509–529
7. Lucia Demetrius,Lucia Demetrius, Memorii, ed. cit., p. 164–165
8. ibidem, p. 205 [i urm.
9. E. Lovinescu,E. Lovinescu, Lucia Demetrius, \n Adev`rul, an 49, nr. 15 779, vineri, 28 iunie 1935
10. E. Lovinescu,E. Lovinescu, S-a scobor~t o fat` \n literatur`: Lucia Demetrius: Lucia Demetrius Lucia Demetrius, \n Memorii. Aqua forte, ed. \ngrijit` de Gabriela Om`t, Ed.
Minerva, Bucure[ti, 1998, pp. 325–327
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I love Bucharest – program de art` public` [i comu-
nitar`. Nu \nt~mpl`tor, grupul de tineri arti[ti – fo[ti 
colegi de facultate sau prieteni – care au pus bazele I
love Bucharest i-au dat un asemenea nume. S` faci 
art` public` [i comunitar` \n Bucure[ti, un ora[ 
mereu ignorat [i dispre]uit, mai degrab` doar loc de 
trecere pentru locuitorii s`i, care nu [tiu s`-[i ridice 
ochii [i s` priveasc` \n jur, \nseamn` s` declari r`spi-
cat c` \]i iube[ti cu adev`rat ora[ul [i c` vrei s`-i trans-
formi [i pe locuitorii lui \n persoane c`rora le pas` de 
ora[ul lor [i care \l iubesc. Artistele Irina Abaza, 
coordonatoarea proiectului, Mara Patriche [i Mihaela 
Miron sunt persoanele de baz` din I love Bucharest.

Arta public` [i comunitar` nu este un domeniu nou 
– termenul de art` comunitar` a fost prima oar` definit 
spre sf~r[itul anilor ‘60, iar aceast` mi[care a crescut 
foarte mult \n ]`rile anglofone. E arta care se face \n 
comunitate, care se implic` social, \ncerc~nd prin 
proiecte artistice s` activeze o comunitate, s` o 
transforme \ntr-una responsabil` [i con[tient` de 
problemele sale.

I love Bucharest a ap`rut \n 2005. Prima lor ac]iu-
ne a fost decorarea singurului ad`post de noapte din 
capital`, Casa Ioana. „|n acel moment s-a \nt~mplat 
ceva, a fost o sc~nteie, ne-am dat seama c` se poate, c` 
oamenii sunt receptivi, c` e nevoie de noi, arta are o 
func]ie terapeutic` [i-]i permite s` schimbi lucrurile \n 
bine. Am pornit de la un proiect mic [i, v`z~nd c` func-
]ioneaz`, am decis s` formul`m un statement pentru 
mai departe. Eram un grup de dou`zeci de arti[ti, cu 
foarte mult entuziasm [i cu acela[i ]el“, poveste[te 
Irina Abaza. „|n to]i ace[ti trei ani, ne-am jucat mult. 
Normal, se munce[te imens pentru aceast` joac` pe 
care o propunem. |ntr-un timp at~t de scurt, am desf`-
[urat deja multe proiecte, cu un impact destul de 
mare, cu un public foarte receptiv [i cu institu]ii publi-
ce cu care ne-am \n]eles foarte bine, au fost deschise [i 
ne-au ajutat, prin faptul c` ne-au dat aprob`rile 
necesare. Noi ne d`m seama c` propunem ceva deloc nou 
\n lume, dar nou pentru Bucure[ti.“

„Dup` primul nostru proiect, am ob]inut un 
parteneriat cu o organiza]ie din Londra, Free Form 
Arts Trust, care lucreaz` de aproximativ 35 de ani \n 
domeniul artei publice [i comunitare. |n calitate de 
coordonator, am fost c~teva s`pt`m~ni la Londra, \n 
cadrul organiza]iei lor, [i am preluat modele de 

dezvoltare organiza]ional` [i de management de 
proiect. E nevoie de o bun` organizare pentru ca 
proiectele s` ias` bine. Noi, \n Rom~nia, trebuie \nc` 
s` \nv`]`m de la cei care au avut libertatea [i deci 
posibilitatea s` evolueze. Asta te ajut` s` nu mai 
irose[ti timp, s` progresezi. Bine\n]eles c` trebuie s` te 
adaptezi situa]iei locale.“ 

Arta ca normalitate urban`
„Ceea ce am \nv`]at eu la Londra este c` po]i face 

din art` un act de normalitate. Acolo, arta public` [i 
comunitar` e la nivel de consiliu local, este o necesitate 
– consiliile locale se \nt~lnesc [i discut` periodic cu di-
feritele organiza]ii care propun proiecte pentru edu-
ca]ie [i cultur`. |nt~lnirile sunt foarte deschise [i de o 
normalitate extraordinar`, ceea ce la noi \nc` nu se \n-
t~mpl`. Nou` ni se spune c` nu sunt proceduri pentru 
ce vrem noi s` facem. Dar ceea ce e frumos [i te face s` 
continui e faptul c`, de[i uneori ai \nt~lniri cu oameni 
care poate la \nceput te privesc ca pe un copil, \ncet-\n-
cet atitudinile se schimb`, proiectele noastre \i emo]io-
neaz`, \i sensibilizeaz`. Asta e minunat.“

|nt~lnirea cu I love Bucharest devine una foarte 
personal`. |n 2006, au lucrat al`turi de bucure[teni 
pe strada Arthur Verona, iar anul acesta o vor face 
pentru a treia oar`. Tot \n 2006, au realizat vederi ati-

pice ale Bucure[tiului, cu un Bucure[ti colorat [i 
personal, total diferit de cel din vederile clasice – 
departe de cas`, ele mi-au alimentat dorul de 
Bucure[tiul meu. Un an mai t~rziu, trec~nd pe la 
Universitate, mi-au atras aten]ia stencils-urile de pe 
c`su]ele buchini[tilor: imaginile cu scriitori defineau 
pentru prima oar` un loc p~n` atunci indecis. |l 
demarcau – da, la Universitate e „Strada C`r]ii“, loc \n 
care g`se[ti aproape orice carte vrei din trecut. 
„Oamenii se opreau, ne \ntrebau care este tehnica de 
realizare a stencils-urilor. Iar aurolacii veneau atra[i 
de mirosul de spray cu care noi lucram [i p~n` la 
urm` am \nceput s` comunic`m, iar punctul lor de 
interes s-a mutat de la acel miros c`tre tehnica de 
realizare.“ Anul acesta, Roll Up Art a proiectat pentru 
trei zile tot ce \nseamn` art` contemporan` pe fa]ada 
Facult`]ii de Arhitectur`. Neagresiv, dar f`c~ndu-i pe 
mul]i trec`tori s` se opreasc` din drum.

Banner-ul bucure[tenilor 
[i al ora[ului lor

Pe 18 aprilie, F~nt~na de la Universitate, locul de 
\nt~lnire al bucure[tenilor, s-a transformat \ntr-un 
atelier de desen \n plein air. {evaletele din jurul f~n-
t~nii au atras trec`tori care au desenat, au scris 
proverbe pentru Bucure[ti [i [i-au scris declara]iile 
de iubire sau ur` pentru ora[ul lor. Din nou, I love 
Bucharest s-a plasat \ntr-un loc strategic, \ntr-un loc 
al trecutului, care \nc` nu reu[e[te s` se defineasc`. 
A fost \nc` o tentativ` artistic` de „marcare a unui 
teritoriu“: Pia]a Universit`]ii e printre pu]inele locuri 
care ne poate transforma cu adev`rat \ntr-o comuni-
tate.

Desenele bucure[tenilor s-au transformat \ntr-un 
banner de 200 de metri p`tra]i, pus pe fa]ada Univer-
sit`]ii, pe strada Academiei. „Un banner asem`n`tor 
celor agresive, de publicitate care \mbrac` diferitele 
cl`diri ale Bucure[tiului [i cu care suntem familiari-
za]i. Doar c` acesta e banner-ul bucure[tenilor, al ora-
[ului lor“, adaug` Irina Abaza.

„|n viitor, sper`m s` intr`m \n zona Bucure[tiului 
subteran. Vrem proiecte de art` acolo. Sta]iile vizate 
sunt Gara de Nord [i Pia]a Victoriei. La Victoriei, vom 
lucra cu muzeele Antipa, }`ranului Rom~n [i de 
Geologie. Sunt institu]ii foarte deschise [i pl`nuim s` 
facem workshop-uri cu copiii [i vom \ncerca s` g`sim 
o modalitate de informare a c`l`torilor cu metroul [i s`-i
atragem c`tre muzee. {tim cu to]ii c` semnalizarea la 
metrou, [i nu doar acolo este critic` \n Bucure[ti. 
Vrem, de asemenea, s` decor`m m`car o parte din sta-
]ia de metrou Victoriei, cu ajutorul copiilor...“ 

Cu fiecare proiect, I love Bucharest reu[e[te, \ncet-
\ncet, s` ne fac` pe to]i con[tien]i de faptul c` arta se 
tope[te \n via]a fiec`ruia dintre noi [i c` un ora[ e 
mult mai mult dec~t un loc de trecere.

DARIA GHIU

Arta amprentelor 
teritoriale
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La \nceputul anilor ‘80, \n suburbiile 
Seattle-ului, cinci tineri (Michael Wil-
ton – chitar`, Scott Rockenfield – tobe, 
Chris DeGarmo – chitar`, Eddie Jack-
son – bass [i Geoff Tate – voce), mari 
fani Judas Priest [i Iron Maiden, pu-
neau bazele trupei Queensrÿche, care 
avea s` devin` una dintre forma]iile cult 
ale genera]iilor de rockeri de pe \ntreg 
globul.

|nceputul nu a fost u[or: dup` ce au 
\nregistrat o caset` demo cu patru pie-
se, au trimis-o la casele de discuri, care 
au respins-o \n repetate r~nduri. |ns` 
cu ajutorul revistelor de specialitate, 
care au sesizat poten]ialul acestei trupe 
de a c~nta mai mult dec~t heavy metal 
tradi]ional, Queensrÿche a pus m~na pe 
un contract cu EMI, astfel \nc~t \n 1983 
apare primul EP, autointitulat. Un an 
mai t~rziu este lansat albumul The War-
ning, care permite trupei s` devin` cu-
noscut` [i \n afara grani]elor SUA, 
fiind apreciat` mai ales \n Japonia. 
Rage for Order (1986), o combina]ie de 
heavy metal \n stilul Iron Maiden [i su-
nete de sintetizatoare, avea doar s` 

anun]e succesul care urma.
|n 1988, Queensrÿche lansa Opera-

tion: Mindcrime, unul dintre cele mai bu-
ne albume conceptuale ale tuturor tim-
purilor, o oper` rock modern` cu puter-
nice mesaje politice [i sociale. Cele trei 
personaje principale ale albumului 
(Nikki – un t~n`r dezam`git de societa-
tea american`, Sister Mary – o fost` 
prostituat` transformat` \n c`lug`ri]` 
[i Dr. X – un om influent, demagog reli-
gios) particip` la construc]ia unei po-
ve[ti despre manipulare, droguri, iubire 
[i moarte, transpus` excelent pe muzica 
unuia dintre primele albume de metal 
progresiv din istorie. Aclamat de critici, 
Operation: Mindcrime s-a bucurat de 
aprecierea larg` a publicului, succesul 
s`u transmi]~ndu-se \n parte [i urm`to-
rului album, Empire (1990), care s-a v~n-
dut \n mai mult de trei milioane de 
exemplare numai \n SUA. A urmat Pro-
missed Land (1994), care atingea o latur` 
introspectiv` [i anun]a schimbarea de 
stil accentuat` de pe Hear in the New 
Frontier (1997), un e[ec pentru trup`, 
care a pierdut mul]i fani. A fost un an 

nefast pentru Queensrÿche: Geoff Tate 
s-a \mboln`vit [i turneul a trebuit s` fie 
anulat, casa de discuri a dat faliment 
[i, ca [i cum nu era de ajuns, chitaristul 
Chris DeGarmo a p`r`sit trupa. Pentru 
mul]i, Queensrÿche era deja un nume 
de domeniul trecutului, dar membrii 
care au r`mas \n trup` l-au cooptat pe 
produc`torul Kelly Gray la chitar`, cu 
care au lansat Q2K (1999) [i Tribe
(2003), dou` albume mai degrab` expe-
rimentale, care i-au \ndep`rtat [i mai 
mult pe fani.

|ns` Queensrÿche nu-[i spusese ulti-
mul cuv~nt. Dup` ce l-au \nlocuit pe 
Kelly Gray cu Mike Stone, americanii 
au jucat o ultim` carte [i, \n 2006, au 
lansat Operation: Mindcrime II, care a con-
tinuat, at~t din punct de vedere al po-
ve[tii, c~t [i muzical, succesul din 1988. 
Mai mult, trupa a sus]inut show-uri \n 
care a c~ntat ambele albume \n \ntregi-
me, ceea ce a sp`lat onoarea [i a readus 
numele  Queensrÿche \n aten]ia publicu-
lui.

Pe 30 iunie, ora 20, la Arenele Roma-
ne din Bucure[ti, Queensrÿche va sus]i-

ne un concert \n cadrul turneului euro-
pean Operation: Mindcrime parts I & II.
Trupa promite mult mai mult dec~t un 
concert rock obi[nuit: o adev`rat` expe-
rien]` teatral`, o punere \n scen` a 
celor dou` albume Operation: Mindcrime,
la care se vor ad`uga melodii precum 
Empire, Another Rainy Night (Without 
You) sau Jet City Woman. Show-ul de pes-
te 3 ore este organizat de Dollar Rent a 
Car – Autorent, iar biletele cost` 100 
RON [i se g`sesc \n re]eaua magazine-
lor Diverta [i online pe myticket.ro, bile-
te.ro [i ticketpoint.ro. 

RåZVAN BRåILEANU

Metal progresiv 
la Arenele Romane



Nr. 7 (70)8 3 iunie

A[ vrea s` \ncep \ntreb~ndu-v` despre 
ini]iativa acestei c`l`torii. V-a]i hot`r~t s` 
\l \nso]i]i pe Norman Manea \n aceast` c`-
l`torie sau a]i vrut s` vede]i Rom~nia? V-a 
interesat Rom~nia lui Ceau[escu, o ]ar` 
fost` comunist`, postcomunist` sau ]ara 
lui Norman Manea? Vede]i Rom~nia ca o 
]ar` a unui prieten sau ca o ]ar` cu o isto-
rie special`? 

Rom~nia fascist` [i Rom~nia comu-
nist` este Rom~nia lui Norman Manea. 
Am avut ocazia s` v`d o ]ar` [i totodat` 
s` v`d ]ara prietenului meu. Dac` Nor-
man ar fi fost un scriitor din Andorra 
sau Lichtenstein, poate nu a[ fi mers cu 
el, sunt ]`ri insignifiante din punct de 
vedere istoric. Cred c` atunci ar fi fost 
un alt scriitor. Cunoa[te]i un scriitor 
din Andorra sau Lichtenstein?

Nu, dar poate e vina mea c` nu cunosc. 
Nu, nu. {i el este un scriitor care a 

vorbit despre istoria ]`rii lui. Poate \n-
tr-o ]ar` ave]i un scriitor care vorbe[te 
despre flori, peisaj, iubire, moarte. Dar 
po]i muri diferit, de un atac cardiac, de 
b`tr~ne]e sau po]i muri sub tortur`. 
Un om care tr`ie[te \ntr-o ]ar` insigni-
fiant` din punct de vedere istoric va vorbi 
despre moartea natural`. 

Moartea \ntr-un 
lag`r fascist sau 
\ntr-o \nchisoare comunist` 
e mai tragic` 
dec~t moartea natural`

Nu e la fel de tragic? 
E mai pu]in tragic. Este mai tragic` 

moartea \ntr-un lag`r fascist sau \ntr-o 
\nchisoare comunist`. Europa noastr`, 
trebuie s-o spunem, a avut o istorie tra-
gic`. {i, \n aceast` istorie tragic`, Nor-
man Manea a avut parte de cele dou` 
rele ale secolului, de nazism [i de comu-
nism. Venind \n aceast` ]ar` cu el \n-
semna c` \i voi \n]elege mai bine via]a, 
\i voi \n]elege mai bine c`r]ile [i voi \n]e-
lege mai bine o ]ar`. {i, \n plus, am s` \n-
]eleg cum o persoan` care a suferit \n 
]ara ei poate s` continue s` o iubeasc` 
mai departe. Dragostea pentru ]ara lui 
e evident` \n c`r]ile lui Norman Manea. 
Este evident` [i prin limba \n care con-
tinu` s` scrie. Sunt mul]i scriitori care 
au emigrat ca s` scape de dictaturi \n 
Fran]a, \n Statele Unite etc. [i pe urm`
au scris \n limba ]`rii unde au emigrat. 

V` aminti]i, desigur, conceptul funda-
mental din eseul lui Norman c` limba 
este ]ara lui. V` aminti]i [i de polone-
zul Conrad, de rusul Nabokov, de cehul 
Kundera, care au ales s` scrie \n engle-
z`, \n francez`. C~nd o rupi cu limba ta 
proprie, o rupi [i cu ]ara ta. Ruptura cu 
limba \nseamn` ruptura de ]ar`. 

Ce \nseamn` \ns` atunci c~nd schimbi 
limba ta [i pe urm` revii la ea? Eu [tiu 
cazul unui astfel de scriitor. 

Nu [tiu acest caz, eu \l [tiu doar pe 
Norman.

Dumneavoastr` a]i scris un roman \n 
portughez`.

C~nd am scris un roman 
\n portughez`, 
a fost o alegere, 
un gest de dragoste

Eu nu eram \n exil. Pentru mine a 
fost o alegere, un gest de dragoste. Nu 
am sc`pat din Italia, nu am fost obligat 
s` plec din Italia, nu era cenzur` acolo, 
puteam scrie acelea[i lucruri \n italian` 
[i portughez`. 

Scrii la fel \ntr-o limb` sau \n alta? 
C~nd scrii \ntr-o alt` limb` dec~t a ta este 
altceva?

Am scris un roman \n portughez` 
pentru c` \l sim]eam \n portughez`. E 
ca atunci c~nd visezi. Limba viselor nu 
o controlezi. Dac` ai cunoscut oameni 
care au fost importan]i pentru tine [i 
au murit, c~nd se \ntorc \n vis ei vorbesc 
\n limba lor [i tu le r`spunzi \n aceea[i
limb`. Cartea pe care am scris-o \n por-
tughez` venea dintr-un ad~nc al meu. 

Am scris-o \n portughez`, pe urm` edi-
torul italian m-a rugat s-o traduc, dar 
nu am putut, era o alt` emo]ie, o alt` 
limb`. Navigam pe un fluviu la bordul
unui vas, pe urm` am trecut de partea 
cealalt` a fluviului, dar, c~nd am vrut 
s` fac drumul \napoi, mi-a fost imposi-
bil.

|n discu]ia de la Facultatea de litere de 
la Bucure[ti a]i f`cut o distinc]ie interesan-
t` \ntre moral` [i etic`. Vre]i s` o spune]i 
[i cititorilor no[tri? 

Etica literaturii \nseamn` 
s` fii sincer cu tine \nsu]i

Morala apar]ine situa]iei istorice 
dintr-un moment [i se schimb` \n timp. 
Ea e legat` de religie, de obiceiuri etc. 
Acum 40 de ani, \n Italia era imoral s` 
ai un bikini, ca femeie. Acum te duci goa-
l` la plaj` [i nu mai este imoral. Dac` 
te duci \ntr-un hotel tradi]ional \n Japo-
nia, cum am fost eu, nu e bine s` m`-
n~nci \n comun. Nu e chiar imoral, dar 
e jenant, nu e politicos. }i se aduce m~n-
carea \n camer`. Dar po]i face baie \n 
comun, femeile separat, b`rba]ii sepa-
rat, te ar`]i gol fa]` de ceilal]i, uneori 
chiar amesteca]i, [i nu este imoral. Mo-
rala ]ine de obiceiurile locale. Etica este 
cu totul altceva. Ea ]ine de ceva funda-
mental [i e aceea[i pentru toat` umani-
tatea. Dac` puterea politic` te invit` s` 
\]i spionezi prietenii [i tu o faci, nu este 
etic, este tr`dare. Dac` o putere politic` 
\]i spune s` omori pe cineva pentru c` 
g~nde[te altfel dec~t tine, la fel, nu este 
etic.

Nici o crim` nu este etic`. 

Antonio Tabucchi s-a n`scut \n 1943, la Pisa. A fost crescut de bunici \n 
Vecchiano, un sat din regiunea Toscana • |n 1962 se \nscrie la Facultatea de 
Filosofie din Paris, unde nu r`m~ne dec~t un an. Descoper` opera poetului 
portughez Fernando Pessoa, dup` ce cite[te \n francez` poemul acestuia 
Tabacaria, [i se hot`r`[te s` studieze limba [i cultura portughez`. |[i continu` 
studiile de limb` [i literatur` portughez` la Facultatea de Limbi Moderne,
Universitatea din Pisa, apoi la Siena. Ob]ine o burs` la Lisabona, unde o 
cunoa[te pe Marie-José de Lancastre, cu care se c`s`tore[te • Profesor de limba 
[i literatura portughez` la universit`]ile din Bologna, Genova, Pisa [i Floren]a; 
director al Institutului Italian de Cultur` din Lisabona (1987-’89); ]ine cursuri 
la École des Hautes Études din Paris [i pred` literatur` portughez` la 
Universitatea din Siena • |ndr`gostit de Portugalia, expert, critic [i traduc`tor 
al lui Fernando Pessoa, a c`rui oper` a tradus-o \n \ntregime \n italian`, 
\mpreun` cu so]ia sa. A tradus, de asemenea, \n italian` opera poetului 
portughez Carlos Drummond de Andrade

• A publicat romane, povestiri, eseuri: Pia]a Italia (1975), Mica nav` (1978), 
Jocul reversului (1981), Femeia din Porto Pim (1983), Nocturn` indian` (1984, 
Premiul Médicis Étranger pentru cel mai bun roman tradus \n Fran]a, 1987), 
Mici echivocuri f`r` importan]` (1985, Premiul Selezione Campiello), Linia
orizontului (1986), Zbur`toarele Preafericitului Angelico (1987), Dialogurile \ntrerupte
(1988), Un cuf`r plin de lume (1990), |ngerul negru (1991), Vise de vise (1992), 
Recviem (1992, scris \n portughez`), Sus]ine Pereira (1994, distins cu premiile 
SuperCampiello, Viareggio-Rèpaci, Scanno, Premiul European Jean Monnet,
Premiul Nossack al Academiei din Leibniz. |n cursul campaniei electorale din 
1995, protagonistul romanului Sus]ine Pereira a devenit un simbol pentru 
opozi]ia de st~nga la politica lui Silvio Berlusconi); Capul pierdut al lui Damasceno 
Monteiro (1997; \n rom~ne[te la Polirom, 2002), Se face tot mai t~rziu (2001; 
Premiul France Culture, 2002; \n rom~ne[te la Polirom, 2003 [i 2008). Editura
Polirom a cump`rat drepturile de autor pentru Tristano muore. Una vita (Tristan
moare), care va ap`rea \n acest an.

• Alte distinc]ii: Premiul PEN-Clubului Italian, decora]ia Chevalier des Arts 
et des Lettres, ordinul Do Infante Dom Henrique oferit de pre[edintele 
Portugaliei, 1989; titlul de Doctor Honoris Causa al Universit`]ii din Liège,
Premiul pentru jurnalism al Asocia]iei Jurnali[tilor Europeni, 2004

• Ecraniz`ri dup` romanele sale: Sus]ine Pereira (1996, regia: Roberto 
Faenza, cu Marcello Mastroianni, Premiul David di Donatello pentru cel mai 
bun actor), Nocturn` indian` (1993, regia: Alain Corneau) 

• Opera lui Tabucchi a fost tradus` \n peste 30 de limbi.

ANTONIO TABUCCHI \n dialog cu GABRIELA ADAME{TEANU

Øn c`utarea prezentului

interviu
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Na]iunile Unite au decis acum 60 de 

ani drepturile omului: aceasta \nseam-
n` etica. 

Ce spune]i dac` eu fac compromisuri \n 
via]a mea, dar scriu literatur` bun`?

Cred c` e greu s` \l elogiezi pe Ceau-
[escu [i s` scrii un roman bun. Este im-
posibil s` faci un roman bun elogiind 
faptul c` ai turnat. Dac` \ns` alegi o 
tem` diferit`, este \n regul`, po]i scrie o 
carte bun`. Dac` faci elogiul faptului c` 
ai fost un turn`tor, nu poate ie[i un ro-
man bun. Dac` e[ti un informator, dar 
scrii despre via]a ]`ranului din Transil-
vania, poate ie[i un roman bun. 

Céline a mai avut c`r]i bune dup` ce a 
scris lucruri oribile?

Dac` citi]i D’un chateau a l’autre, ve-
de]i c` Céline a avut curajul s` spun` 
c` totul este c`cat [i el este la fel: a recu-
noscut c` [i-a v~r~t m~na \n excremen-
te. Nu a f`cut ca scriitorii francezi care 
au colaborat [i pe urm` au devenit exem-
ple de moralitate. La fel, Drieu de la Ro-
chelle, scriitor colabora]ionist, care nu 
a fost executat ca Brasillach, a f`cut, \n 
\nchisoare, o depresie pe care o poveste[-
te \n romanul Feu follet [i pe urm` s-a 
sinucis. Dar i-a ie[it un roman bun. Jur-
nalul lui \ns`, publicat de Gallimard,
este prost. Dac` cineva este nihilist ab-
solut, dac`, de exemplu, ajunge s` fac` 
elogiul sinuciderii, pe urm`, ca s` fie 
coerent, ar trebui s` se sinucid`. Nu se 
poate s` moar` de b`tr~ne]e, nu este 
etic. Pessoa spune: „Dac` vrei s` te 
omori/ de ce nu vrei s` te omori?“.

Cioran, de pild`. 
Eu am f`cut o metafor`, nu am dat 

un exemplu personal. Cred c` nu este 
etic s` faci elogiul sinuciderii [i s` mori 
pe urm` de b`tr~ne]e. S` fii sincer cu 
tine \nsu]i, aceasta este etica literaturii. 
Detest oamenii ipocri]i, care sunt ni[te 

excremente [i pe urm` spun c` au fost 
morali.

Am observat c`, la prima lectur`, citito-
rul pierde cam 20% din informa]ia pe care 
i-o d` autorul. Eu am citit [i am [i scris 
despre romanul Tristano pe patul de 
moarte, dar mi-au r`mas unele lucruri ne-
clare. M` refer la scena cu Pytia. Exist` 
trei versiuni ale motiva]iei personajului \n 
leg`tur` cu o scen` esen]ial`, mereu am~-
nat`, cea \n care Tristano \l ucide [i pe b`-
tr~nul comandant \mpreun` cu solda]ii 
germani [i apoi devine erou. Ca autor, desi-
gur [ti]i de ce a f`cut-o, care este versiunea 
bun`.

Nu am vrut s` dau r`spunsul, pen-
tru c` este foarte greu s` dai r`spunsuri 
\n aceast` situa]ie. Am vrut doar s` 
pun \ntrebarea: oare po]i tr`da o persoa-
n` pentru o cauz` bun`? Asta r`m~ne 
ca o problem` etic`. Tristano ucide un 
pluton de solda]i germani, dar [i pe co-
mandantul care g~ndea altfel dec~t el. 
Romanul p`streaz` aceast` \ntrebare, 
pentru c` literatura trebuie s` intero-
gheze, s` ne nelini[teasc`, nu s` dea 
r`spunsuri la \ntreb`ri. Fiecare cu rolul 
s`u. Teologii, filozofii, preo]ii, politicie-
nii dau r`spunsuri. Dac` pui \ntreb`ri, 
p`strezi con[tiin]ele treze. Literatura 
nu trebuie s` r`spund`, ci trebuie s` 
pun` \ntreb`ri, s` ]in` treze con[tiin]e-
le. S` te \ndoie[ti de adev`r. Eu prefer 
s` pun \ntreb`ri. Dac` dai r`spunsuri, 
e[ti preotul unei religii. Ca scriitor, ai \n-
doieli \n privin]a adev`rului.

Am r`mas cu dubiul c` poate Tristano 
a ucis din gelozie.

M-a]i \ntrebat care este adev`rul. 
Sau s-ar putea chiar ca toate trei versiu-
nile s` fie valabile: ca Tristano s` fi ucis 
pe cel cu opinii diferite, pe du[mani sau 
din gelozie. Sunt trei posibilit`]i, cred 
c` una dintre ele a fost mai important` 

pentru el dec~t celelalte, dar, la sf~r[i-
tul vie]ii, Tristano nu mai [tie care din-
tre ele este aceea. Cred c` el este cel 
care pune \ntrebarea. Spre finalul s`u, 
el \[i povesteste via]a pentru a-i \n]e-
lege esen]a. |[i poveste[te via]a pentru
c` ar vrea s` \n]eleag` acum care a fost 
esen]a, semnifica]ia vie]ii lui. Vrea s-o \n-
]eleag`, asta este problema lui.

{i \n nuvelele dvs. am v`zut c` senti-
mentul misterului este foarte puternic. 
Exist` o concrete]e ca cea a visului. Gestu-
rile personajelor sunt precis \nregistrate, 

dar arta dumneavostr` introduce o atmo-
sfer` de vis, de mister. M` g~ndesc acum 
la nuvela despre \nmorm~ntarea unui scrii-
tor oficial, ministrul Culturii. Editorii \i a[-
teapt` manuscrisele care se afl` bine ordo-
nate, \ntr-o caset`, deocamdat` so]ia \i 
am~n`. Ea se mi[c` precis, dar ca un auto-
mat, pare c` nu simte nimic, dec~t frigul. 
Frigul care este de obicei asociat mor]ii, la 
fel ca \n Tristano pe patul de moarte. Iar 
finalul povestirii este [ocant, cititorul \n-

Norman Manea [i Antonio Tabucchi

(Continuare \n pag. 10)



Nr. 7 (70)10 3 iunie

]elege c` ea va arde manuscrisele so]ului ei 
[i se preg`te[te, ca un tor]ionar, s` le v~re 
pe r~nd \n [emineu. A[teapt` arderea lor, 
programat` una pe lun`, cu evident` pl`ce-
re. Lectura se continu` dup` ce dai ultima 
pagin`. Tu ajungi la ultima pagin` [i con-
tinui s` te g~nde[ti la acest personaj enig-
matic. Mi-am spus c` so]ia l-a ur~t [i iubit. 
Sau era geloas` pe literatura lui?... 

Nu, nu. Putem continua discu]ia noas-
tr` anterioar`. El este un scriitor ofi-
cial. Puterea, orice fel de putere, \i iu-
be[te pe scriitorii oficiali, chiar [i pute-
rea din „democra]ii“ ador` s`-i oficiali-
zeze pe scriitori. Scriitorul adev`rat 
este pu]in extravagant fa]` de orbita pla-
netei \n care tr`ie[te. El deranjeaz` tot-
deauna un pic. Puterea spune c` lucru-
rile stau a[a, scriitorul spune c` lucruri-
le stau un pic altfel. Func]ia literaturii 
este s` suspecteze c` nu e chiar a[a 
cum se spune. Cred c` v`duva este ade-
v`ratul martor; ea \ntr-adev`r [i-a 
cunoscut so]ul [i [tie c`, de[i acesta a 
scris lucruri frumoase, din punct de 
vedre estetic, de[i este un mare scriitor 
al patriei, care va deveni un monument, 
\n scrierile lui nu se afl` adev`rul. Ea l-a 
cunoscut bine [i se r`zbun`. Ea spune: 
nu vreau s` devii un monument. {i \i 
arde manuscrisele.

De obicei, c~nd ajungi scriitor oficial, 
chiar dac` ai fost „plin“, cu timpul te go-
le[ti.

Toate ]`rile au nevoie de monumen-
te, se fac monumente pentru solda]i, 
pentru savan]i, se fac [i pentru litera-
tur`. Cred c` solda]ii [i savan]ii merit` 
monumente, dar literatura nu se simte 
bine pe un monument. Literatura \i pri-
ve[te pe oameni \n ochi, ea nu st` pe un 
piedestal. Exist` [i mari scriitori care 
privesc cerul. Oscar Wilde spunea „noi

to]i tr`im \n noroi, dar unii dintre noi 
privesc stelele“. Via]a uman` este plin` 
de pete. Nu trebuie s` ne g~ndim la 
scriitori ca la fiin]e pure, puritatea apar-
]ine preo]ilor, celor care au r`spunsuri. 
Noi suspect`m, suntem plini de \ndoieli 
[i trebuie s` punem \ntreb`ri.

Construc]ia, perfect`, a c`r]ilor dvs. 
duce de obicei la un final [ocant. Am im-
presia c` uneori nu da]i toate informa]iile 
pentru ca imagina]ia cititorului s` r`m~n` 
vie. Exist`, de pild`, o nuvel` cu o femeie, 
Myriam, care dispare; ai putea construi 
un policier, dar nu po]i, pentru c` ea a tot 
am~nat s` spun` ce este cu ea. Misterul r`-
m~ne integral. 

Ca [i c~nd aveam 
o \nt~lnire \n Rom~nia, 
dar eu nu [tiam de ea 

Eu cred c` via]a este foarte misteri-
oas`. C~teodat` ne g~ndim la misterul 
altei vie]i, dar [i vie]ile noastre sunt 
misterioase, dac` ne g~ndim de ce s-a \n-
t~mplat a[a [i nu altfel, ce conduce 
evenimentele. Totul r`m~ne misterios, 
nu exist` r`spunsuri. M-a]i \ntrebat de 
ce am venit \n Rom~nia. Eu pot s` r`s-
pund: pentru c` l-am cunoscut pe Nor-
man Manea. Dar de ce, cum l-am \nt~l-
nit? Asta este misterios. Hazadrul con-
duce \nt~mpl`rile. |ntr-o zi am c`zut 
peste o carte a lui. Mi-a pl`cut foarte 
mult, dar nu \l cuno[team. |n alt` zi el 
mi-a scris o scrisoare. Nu m` cuno[tea, 
dar m-a invitat la Bard College. Acum 
revin cu r`spunsul la prima \ntrebare. 
Am venit \n Rom~nia, am f`cut un 
drum cu Norman Manea ca s` \n]eleg ti-
nere]ea, deportarea, via]a lui, dar [i ca 
s` \n]eleg, cum s` spun? altceva. |n ace-
le momente eu aveam o via]` total dife-
rit` de a lui, noi doi tr`iam \n planete 
complet diferite. De altfel, m-am \ntre-
bat de ce m-a invitat Norman s` fac 
aceast` c`l`torie? Aici eu sunt un mar-
]ian, eu tr`iesc pe alt` planet`. |mi pla-
ce Rom~nia, sunt plin de emo]ii dup` 
aceast` c`l`torie, dar sunt un mar]ian, 
eu vin de pe alt` planet`. M-am ocupat 
mereu de Spania, Portugalia, de Fran-
]a. Dar nu de Europa Central`. Nu am 
o experien]` direct` despre comunism 
[i nici despre fascism. Norman ar fi pu-
tut invita un germanist, un istoric, pe 
cineva care cunoa[te literatura rom~n`, 
eu nu cunosc literatura rom~n`, am 
citit doar c~]iva clasici. Noi am f`cut 
aici un fel de vr`jitorie, am luat dou` lu-
cruri \ndep`rtate [i le-am apropiat aici: 
ca [i c~nd lucruile acestea trebuiau s` 
se \nt~lneasc` aici. Ca [i c~nd aveam o 
\nt~lnire \n Rom~nia, dar eu nu [tiam 
nimic despre ea. Nu puteam nici m`car 
s` o b`nuiesc acum 10 ani. Acum cred 
c` aveam \n via]a mea o \nt~lnire \n Ro-
m~nia. I-am spus lui Norman, \n timpul 
c`l`toriei, c` asta mi-a amintit un frag-
ment presocratic, foarte misterios, al 
lui Anaximandru: „Acolo de unde vine 
ea, lucrurile se \ntorc. Ca [i c~nd [i 
unul, [i altul ar pl`ti pre]ul c` au ajuns 
aici dup` o ordine invers` a timpului“.
Ea venea dintr-o ordine invers` a tim-
pului, la un moment dat a ranversat or-
dinea timpului [i s-au \nt~lnit.

Exist` deci un sens al existen]ei, ca un 
traseu prestabilit?

Aici ne ajut` tot literatura. Goethe 
face distinc]ia \ntre destin [i hazard [i, 
dup` un ra]ionament foarte frumos, 
dar complicat, spune: destinele exist`, 
dar sunt produse de \nt~mplare. Este 
magnific. A[a spune Goethe. |n]elege]i? 
Ca [i c~nd destinul se creeaz` \n fiecare 
moment.

A]i spus c` a fost o c`l`torie plin` de 

emo]ii.
Emo]ii foarte puternice. Chiar emo-

]ii estetice foarte puternice. A[ vrea s` 
iau cu mine, \n buzunarul meu, frumu-
se]ea [i senin`tatea peisajului. Am f`-
cut mici note, unele orale, \nregistr`ri. 
A[ vrea s` iau peisajul, dar [i oamenii 
care sunt \n peisaj, pentru c` ei sunt 
armoniza]i cu peisajele. Un peisaj f`r` 
oameni nu e nimic. Aici exist` o ar-
monie enorm`. Nu e bine ca oamenii s` 
nu se potriveasca cu peisajul. Oamenii 
din Bucovina, din Transilvania, felul 
cum \[i locuiesc peisajul, fe]ele lor, felul 
lor de a fi, felul \n care locuiau peisajul 
era \ntr-un acord total cu el. La fel lu-
crurile de art`, [i ele sunt armonizate 
cu peisajul. Anumite fresce ale m`n`sti-
rilor, \mpreun` cu clopotni]a, sunt per-
fecte pentru un anumit peisaj, alt` clo-
potni]` se insereaz` estetic, [i cu pictu-
rile ei, \n alt peisaj. Vom lua cu noi emo-
]ia cimitirelor vizitate. Cimitirul evre-
iesc, iudaic, unde este \nmormantat` 
mama lui Norman, este diferit de cimiti-
rele ortodoxe, de cel din Maramure[, 
„Cimitirul vesel“. Forma cimitirelor 
este diferit`, dar sub p`m~nt sunt ace-
ia[i oameni. Oamenii erau la fel, aveau 
ochi, o gur`, la fel ca noi. O s` lu`m toa-
te astea cu noi, chiar [i gastronomia. 
Eu sunt obi[nuit cu gastronomia ibe-
ric`, dar aici am f`cut experien]e ale 
gustului esen]iale. 

Povestea care 
se poveste[te singur` 

Am v`zut, \n c`r]ile dumneavoastr`, 
aten]ia fa]` de gastronomie. 

Trebuie s` fii atent! F`r` \ndoial`, \n 
cartea pe care o voi face cu Norman 
vom vorbi despre moarte, dar vom vorbi 
[i despre hran`. |n toate religiile, la \n-
morm~ntare se ofer` m~ncare. Antropo-
logii spun c` e un principiu antropologic 
universal. To]i oamenii de pe p`m~nt
au \n]eles c` pentru a combate moar-
tea, de fapt, nu ca s-o combat`, dar ca 
opozant al mor]ii, aduc hran`. Hrana \n-
seamn` via]`. |n religiile vechi se adu-
cea hran` \n morm~nt. Sunt cele dou` 
principii ale vie]ii: moartea [i hrana 
sunt cele dou` principii ale vie]ii. Sunt 
religii care au metaforizat acest lucru. 
C~nd Christ \[i arat` trupul, acesta
este via]a. Vom lua toate acestea cu noi 
[i vom face o c`l`torie, inclusiv \n istorie,
o c`l`torie \n timp. Dar aten]ie! Nici 
pentru Norman, nici pentru mine nu este 
o c`l`torie \n maniera lui Proust, \n c`u-
tarea timpului pierdut, ci \n c`utarea
prezentului.

Capul pierdut al lui Damasceno Mon-
teiro. Am \n]eles c` este numele str`zii 
dvs.?

Am avut pe aceast` strad` un mic 
apartament \n Lisabona [i am luat 
numele ei. 

Dar a]i pornit de la un fapt divers. 
C`r]ile dvs. sunt foarte diferite unele de 
altele. Asta d` o impresie de mare bog`]ie. 
Nu \mi plac romancierii care se repet`. A]i 
vrut asta sau a[a a ie[it, din \nt~mplare?

O carte e ca un album de fotografii. 
Albumul vorbe[te despre mine, dar eu 
sunt diferit \n diferite momente. C~nd 
m-am \nsurat aveam un alt stil, eram 
mai t~n`r, aveam musta]`, aveam alte 
haine. Ne schimb`m zilnic, r`m~n~nd 
mereu tot noi. Cine nu se schimb`? Mu-
miile. Corpul Lui Lenin este \mb`ls`-
mat. Noi tr`im \n timp.

Deci nu o face]i deliberat?
Cred c` povestea \]i impune felul \n 

care o scrii. C~teodat`, scriitorul spune: 
am spus povestea asta. Dar ar trebui s` 
fim mai subtili. C~teodat` povestea se 
poveste[te ea singur`. Ai o idee s` scrii 
ceva, dar la un moment dat istoria se 
schimb`, crezi c` tu conduci ma[ina, 
nu, nu, ea o conduce. |ntr-o zi m-au \n-
trebat cum s-a \nt~mplat cu personajele 

mele, dac` le simpatizam sau le antipa-
tizam. Am spus da, dar nu este sufi-
cient. Problema este c~nd personajele 
nu m` simpatizeaz` pe mine.

Sunt \n c`r]ile dvs. personaje care vor-
besc mult (Tristano, avocatul din Capul
pierdut, altele t`cute, care nu apar, ca 
Frau, Renate. Sau ca scriitorul invizibil, 
care doar ascult` monologul lui Tristano). 
Sunte]i foarte atent la ceilal]i, nu face]i, ca 
al]ii, doar variante ale dumneavoastr`. L`-
sa]i mult loc celorlal]i. A]i tr`it o situa]ie 
similar` vreodat` \n via]` cu cineva care a 
vrut s` vi se confeseze? Mie mi s-a \nt~m-
plat ca cineva cunoscut s` m` cheme \nain-
te de moarte [i s` \mi povesteasc` lucruri 
pe care nu le mai spusese la nimeni. Le am 
[i acum \ntr-un caiet, nu le-am putut plasa 
\nc`. De aceea m-am g~ndit c` s-ar putea 
ca cineva s` vrea s` se confeseze unui scrii-
tor, nu unui preot.

Da, mi s-a \nt~mplat de mai multe 
ori. Da, poate asta se \nt~mpl` cu scrii-
torii. Cred c`, normal, nu doar \n moder-
nitate, persoanele au nevoie s` vorbeas-
c` [i exist` pu]in` lume dispus` s` as-
culte. V` place s` asculta]i pentru c` 
un scriitor trebuie s` fie disponibil s` \i 
asculte pe al]ii. Un scriitor nu e doar un 
radio care emite, ci [i o anten` care 
recepteaz`. S` fii scriitor \nseamn` s` 
lansezi [i s` prime[ti. Dac` nu \i ascul]i 
pe ceilal]i, te repe]i. Eu m` cunosc de 
[aizeci de ani, chiar mai mult, ajunge. 
Ai vrea de fapt s` ai mai multe vie]i deo-
dat`. Cervantes, o reproduc cu toat` mo-
destia, a spus c` el este \n acela[i timp 
[i Don Quijote, [i Sancho Panza. Am~n-
doi, bine\n]eles. 

Am vrut s` vorbim [i despre Italia, dar 
acum, spre final, ar fi prea pu]in timp, 
prea superficial. 

Acum nu vreau s` m` \ntorc \n Italia. 
Sunt \n Rom~nia, m` simt bine, r`m~-
nem aici. M~ine m` voi g~ndi la Italia.

     
Bucure[ti, 2 mai 2008

Øn c`utarea prezentului
(Urmare din pag. 9)

interviu
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Presa rom~n` a anun]at recent despre premiul interna-
]ional Sial de Ensayo pe 2007, care ]i s-a acordat \n unani-
mitate de c`tre un juriu de speciali[ti pentru cartea ta 
intitulat` Gabriel García Márquez y su reino de Macondo.
Dac` voi spune c` s-au aflat \n competi]ie 103 c`r]i din 
Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Italia, Grecia, SUA, 
Spania, va fi mai explicit` nu doar valoarea acestui pre-
miu, ci [i valoarea c`r]ii. Dar mai \nt~i despre premiul 
pentru care de cur~nd ai [i f`cut o c`l`torie la Madrid. Te 
rog s` ne poveste[ti cum au decurs lucrurile, dar mai \nt~i 
s` ne dai toate datele despre juriu, premiu (istoria lui), 
condi]iile de participare, valoarea lui, simbolic`, mate-
rial`, dac` toate c`r]ile erau despre Márquez etc. A[adar, 
povestea lui.

Premiul Sial pentru Eseu este decernat de c`tre 
editura cu acela[i nume, condus` de poetul Basilio Ro-
dríguez Cañada, actual pre[edinte al, actual pre[edinte al PEN-Clubului
spaniol. Juriul a fost alc`tuit din personalit`]i ale lu-
mii academice [i literare (ca, de pild`, profesorul Car-
los Alvar, de la Universitatea din Geneva, pre[edinte \n 
exerci]iu al Asocia]iei Interna]ionale a Hispani[tilor,
poetul Luis Alberto de Cuenca, fost ministru secretar 
de stat la Cultur`, [i al]ii de acela[i „calibru“). Lucr`-
rile prezentate purtau un pseudonim; odat` efectuat` 
selec]ia, s-au deschis plicurile anexe pentru a se afla 
numele c~[tig`torului, care s-a \nt~mplat s` fie al 
meu. Concret, premiul const` \n publicarea c`r]ii; sim-
bolic, el \]i deschide ni[te por]i. Prima dintre ele fiind 
chiar debu[eul editorial, c`ci, indiferent de valoarea
ei, o asemenea carte nu e u[or de publicat (eseul fiind 
un gen minoritar [i elitar).

Acum 15 ani, dac` nu m` \n[el, ]i-ai luat doctoratul cu 
o tez` despre opera lui Gabriel García Márquez. Este deci 
vorba despre o leg`tur` veche \ntre eseistul Victor Ivano-
vici [i romancierul Gabriel García Márquez, citit [i iubit 
[i \n Rom~nia, unde tu ai absolvit (\n 1971) Facultatea de 
Limbi Romanice [i apoi ai predat literatura spaniol` [i hi-
spano-american` la Universitatea din Bucure[ti (p~n` \n 
1884). C~nd te-ai \nt~lnit deci, [i cum, cu opera lui Már-
quez? L-ai cunoscut [i pe autor, c~nd? Ce te-a decis s`-i 
consacri ani de zile (presupun) [i un evident efort?

La \nceputul-\nceputului, ceea ce ne duce cu \nc` 
dou`zeci de ani \n urm` (1973), au fost ra]iuni de or-
din „senzual“ – pl`cerea imens`, dar [i surpriza/ului-
rea provocate de lectura unei c`r]i at~t de „nepere-
che“ precum Veac-ul de singur`tate care, nota bene, era 
pe atunci proasp`t ie[it` de sub teasc, aproape „cald`“ 
(ap`ruse, dac` ]in minte bine, prin 1967). Dup` un 
veac de „sofistic`rii“, romanul venit din \ndep`rtata 
[i exotica Columbie ne aducea aminte (vorba unuia 
dintre primii lui comentatori, academicianul spaniol 
Ricardo Gullón) dede „arta uitat` a povestirii“. Acest 
gen de ra]iuni au fost, deci, cele care m-au determinat 
s` m` \nscriu la doctorat cu tema Ciclul macondin \n 
opera lui Gabriel García MárquezGarcía Márquez, la neuitatul Iorgu Ior-
dan, maestrul meu [i al multor genera]ii de hispani[ti 
din Rom~nia, care, de[i lingvist [i mai degrab` conser-
vator \n gusturile-i literare, m-a \ncurajat s` m` ocup 
de acest autor, pe atunci „de ultim` or`“. De fapt, a 
f`cut ceea ce \mi convenea mie cel mai mult la ora ace-
ea: m-a l`sat s` fac ce vreau, \ntreb~ndu-m` doar, din 
c~nd \n c~nd, cu interes [i afec]iune, dar f`r` umbr` 

de pis`logeal`: „Cum mai stai?“. Eu st`team bine, \n 
sensul c` intrasem cu totul \n lumea autorului, eram 
deja un cet`]ean al regatului Macondo, [i mai ales \n 
labirintul de teorii [i cuno[tin]e afine [i mai pu]in 
afine, unde r`t`ceam pierdut [i fericit, dispus s` r`-
m~n acolo „un veac de studiu“ [i \nc` unul... Mai bine 
m-ar fi str~ns mai tare \n chingi [i m-ar fi pus s` ter-
min odat` teza... Vezi, tinerii sunt taxa]i de superfi-
ciali, dar eu cred c` principalul lor cusur e excesiva se-
riozitate: nedispus a vedea c`, de fapt, doctoratul e \nc`
o diplom` [i nimic mai mult, eu vedeam \ntr-\nsul o 
oper` de o via]`... {i, p~n` la urm`, a[a s-a [i \nt~m-
plat s` fie: au venit ani din ce \n ce mai grei, undeva 
„sus“ s-a decis c` doar tovar`[ii de \ncredere merit` 
s` devin` doctori [i, ca s` sus]ii, trebuia aprobare de 
la Sec]ia de cadre a CC, condus` chiar de to’ar[a Ele-
na. A[a \nc~t \n ‘85 eu am plecat din ]ar` cu teza \n 
valiz` [i, pentru c` tot o aveam la \ndem~n`, iar \n 
Grecia nu exista hispanism academic, deci nici vreo 
posibilitate de a o sus]ine, am ref`cut \n parte docu-
mentarea [i am rescris-o de vreo dou` ori. Apoi a 

venit revolu]ia, dar \ntre timp Iorgu Iordan decedase, 
a[a c` prin ‘93 m-am dus s` sus]in la Cluj, la Marian 
Papahagi (despre care, vai! trebuie s` adaug „regreta-
tul meu prieten“). Am ob]inut deci titlul [i, pentru c` 
nimic nu m` mai gr`bea, am mai rescris-o de atunci 
cel pu]in de patru ori, p~n` c~nd Premiul Sial m-a aju-
tat, vorba lui Blaga, s` „\nving boala“.

|n comunicatul despre acest premiu se subliniaz` mo-
tivele pentru care ]i s-a acordat premiul: valoarea inter-
pretativ` a c`r]ii, care lumineaz` aspecte ale c`r]ii legate 
de biografia lui Márquez, cunoa[terea profund` a univer-
sului imaginar al autorului, capacitatea de sintez`, intere-
sul c`r]ii at~t pentru speciali[ti, c~t [i pentru publicul 
larg. Márquez este citit [i cunoscut la noi, dar nu sufi-
cient. „Poveste[te-ne“ [i nou` c~te ceva din cartea \n care 

ai utilizat mai multe metode literare, din c~te am \n]eles. 
C~nd vom avea o discu]ie pe tema acestei c`r]i la Bucu-
re[ti, la ICR sau la Cervantes?

Povestea cu „biografia“ e mai degrab` un nevino-
vat truc publicitar, c`ci se pare c` a[a ceva „vinde“, 
mai ales dup` apari]ia memoriilor lui García Már-
quez unde, chipurile, ni se dau cheile a[a-zis reale ale 
\nt~mpl`rilor a[a-zis fictive din c`r]ile sale. Eu apar-
]in \ns` unei genera]ii de forma]ie formalist` [i struc-
turalist` [i continui s` cred c` „biografismul“ e o cap-
can` (biographical fallacy, \n termenii New Criticis-
mului american). Cel pu]in \n inten]ie, m-am apro-
piat de Márquez ca [i cum ar fi Homer [i de opera sa 
ca [i cum ar fi (quasi) anonim`, precum Iliada [i Odi-
seea. De aceea, ca s` r`spund la o \ntrebare anterioa-
r`, nici n-am c`utat s`-l cunosc personal, iar acum 
ezit s`-i trimit cartea. |ntre altele, [i pentru c` \n ea 
exist` unele idei care s-ar putea s` nu-i plac`. Vor-
besc, de pild`, despre piedicile pe care le-au reprezen-
tat pentru mine, din punct de vedere metodologic 
(p~n` m-am dezb`rat de ele), „sechelele catehismului 
marxist“ sau despre posibilitatea unor analogii \ntre 
vetustul dictator din Toamna Patriarhului [i „dinozau-
rul stalinismului tropical“ care este tiranul cubanez 
Fidel Castro, prieten al autorului.

S` vorbim despre c`r]ile, partea de crea]ie a ta scris` \n 
rom~ne[te. A r`mas doar \n trecut, mai ai [i acum pro-
iecte?

Scrisul \n rom~ne[te nu este un capitol \ncheiat 
pentru mine. |n anii exilului am publicat \n ]ar` dou` 
c`r]i: Suprarealism [i „suprarealisme“ (ed. Hestia, Timi-
[oara, 1996) [i Repere \n zigzag (ed. Institutului Cultu-
ral Rom~n, Bucure[ti 2000), pe l~ng` diversele colabo-
r`ri, destul de dese, la revistele literare rom~ne[ti. |n 
prezent am „\n [antier“ urmarea la Repere..., intitu-
lat` |nt~lniri [i alte repere, pe care sper s` o predau 
p~n` la sf~r[itul anului.

Via]a literar` [i prietenii scriitori din Rom~nia. Mi-ar 
pl`cea s` evoc`m figurile celor care ]i-au fost apropia]i, 
Nichita, Gellu Naum, Mircea Ciobanu [i mai cine? Ce era 
specific pentru via]a literar` de atunci, cum ]i se pare cea 
de acum?

Evocarea prietenilor disp`ru]i, de care am fost \n-
tr-adev`r foarte legat, „amenin]`“ s` devin` un capi-
tol de Memorii, pentru care nu m` simt \nc` preg`tit,
nu m` consider \ndeajuns de b`tr~n spre a-mi putea 
st`p~ni cum se cuvine emo]iile. Va veni [i vremea 
aceea. C~t despre via]a literar`, pe cea de azi nu o 
prea cunosc. Cea de atunci ap`rea de-a dreptul pasio-
nant` b`iatului din provincie venit s` „cucereasc`“ 
Bucure[tii. Ini]ial m` sim]eam un soi de Julien Sorel 
(À nous deux!), dar, din fericire, m-am descoperit \ndar, din fericire, m-am descoperit \n, m-am descoperit \n m-am descoperit \n

VICTOR IVANOVICI \n dialog cu GABRIELA ADAME{TEANU

M-am apropiat 
de Márquez ca [i 
cum ar fi Homer

La 22 aprilie a.c. a avut loc, la Madrid, lansarea volumului Gabriel García Márquez y su Reino de Macondo,
de scriitorul rom~n Victor Ivanovici, care a ob]inut al VII-lea Premiu Interna]ional Sial pentru eseu pe 2007.

N`scut la Tulcea \n 1947 • a absolvit Liceul Grec din Bucure[ti (1962–’66), Facultatea de Limbi romanice 
clasice [i orientale a Universit`]ii Bucure[ti (1966–’71) [i cursuri superioare de filologie spaniol` la 
Universitatea din Malaga. |n 1993 [i-a sus]inut doctoratul la Universitatea din Cluj cu o tez` despre opera 
lui G.G. Márquez • a predat literatur` spaniol` [i hispano-american` la Universitatea din Bucure[ti (1971–’84) 
• din 1985 tr`ie[te [i lucreaz` \n Grecia unde pred` literatur` hispanic` la Universitatea din Salonic [i 
traductologie (critica [i metodologia traducerii) \n cadrul programului de masterat la Universitatea din 
Atena • este membru al USR, al Societ`]ii Scriitorilor Greci, al Asocia]iei de Literatur` General` [i 
Comparat` din Grecia, al Asocia]iei Interna]ionale de Literatur` Comparat`, al Asocia]iei Interna]ionale a 
Hispani[tilor etc. A publicat numeroase texte critice [i traduceri \n rom~n`, spaniol`, greac` portughez`, 
catalan` [i italian` din operele unor scriitori precum Odysseas Elytis, Octavio Paz, Paul Celan, Gellu 
Naum, Nichita St`nescu.

interviu

Victor Ivanovici, Gabriel García Márquez 
y su Reino de Macondo, 
Premiul interna]ional Sial de Ensayo 2007

(Continuare \n pag. 13)
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Publicarea tezei de doctorat a lui Paul Cernat, 
Avangarda rom~neasc` [i complexul periferiei (Cartea
Rom~neasc`, Bucure[ti, 2007) constituie un eveni-
ment al criticii literare, cu at~t mai mult cu c~t era 
anun]at` printr-un foarte bun studiu monografic asu-
pra revistei Contimporanul (Contimporanul. Istoria unei 
reviste de avangard`, Editura Institutului Cultural Ro-
m~n, Bucure[ti, 2007). Pagina „argumentului“, iden-
tat` liliputan cu caractere de zece, constituie [i un în-
dreptar de lectur`, astfel c`, dup` scurta predoslovie, 
ar fi indicat pentru cititor s` porneasc` la drum cu... 
sf~r[itul, cu lectura ultimului subcapitol, Post-scriptum
postavangardist, relu~nd apoi cartea de la primele pa-
gini. Cernat î[i articuleaz` volumul pe o dihotomie 
aparent simpl`, cea dintre „centru“ [i „periferie“, pon-
cif al at~tor aporii critice, sesiz~nd natura emblema-
tic-identitar` a unei culturi aflate într-o permament` 
curs` cu defazajele ei în lupta pentru omologarea în 
cadrul culturii europene, cu alte cuvinte, discursul 
despre avangard` este plasat en abîme în inima aces-
tui complex al marginalit`]ii, plasament care sateli-
zeaz` automat temele [i „teorii culturale“ localiste co-
nexe ale sincronismului lovinescian, ale specificului 
na]ional, ale maiorescienelor forme f`r` fond, ale au-
tonomiei esteticului sau protocronismului etc., cu care 
dialogul criticului devine inevitabil. Cernat realizeaz`Cernat realizeaz` 
o important` deplasare de accent, formul~nd un 
obiect actual al criticii care nu este nici noua a[ezare 
a canonului, nici discursurile de legitimare genera]io-
niste, a desantismelor mai vechi sau recente sau a 
grup`rilor cenacliste sau a noilor „[coli“ literare, ci o 
reg~ndire a rela]iei dintre „centru“ [i „periferie“, at~t 
diacronic, c~t [i sincronic, din perspectiva complexelor 
literaturii rom~ne, av~nd ca un relevant studiu de caz 
receptarea critic` a lui Urmuz. G`sesc un important 
punct de plecare al c`r]ii lui Cernat într-una mai 
veche a lui Mircea Martin, C`linescu [i complexele litera-
turii rom~ne, cu men]iunea c` t~n`rul critic î[i g`se[te 
nu numai o alt` aplica]ie, dar [i o alt` configura]ie 
strategic`. Analiza „complexului periferiei“, specificAnaliza „complexului periferiei“, specificAnaliza „complexului periferiei“, specific 
„culturilor mici“, este realizat` concentric, urm~nd 
filiera deschis` de un studiu precum cel al lui Jacques 
le Rider, Modernitatea vienez` [i crizele identit`]ii, înche-
iat cu o reevaluare postmodern` a Vienei fin de siècle,
Cernat indic~nd tematic aceast` modalitate de recu-
perare a avangardei, una dintre multiplele deschideri 
ale cercet`rii sale. Pentru critic, „(...) întreaga dezba-
tere interbelic` privind autodefinirea identitar`, tradi-
]ia [i specificul na]ional st` pe acest complex care o 
irig` printr-un sistem de vase comunicante“; „comple-
xul periferiei“ apare „organicist“ at~t ca o criz` de cre[-
tere în cazul „culturilor radicale ale comunit`]ilor na-
]ionale tinere“, minate îns` de un retard, de un defazaj 
pe linia moderniz`rii, c~t [i în conformitate cu vulga-
ta decadent`, ca simptom de criz` anun]~nd pr`bu[i-
rea imperiilor „în dezagregare economico-identitar`“.
Primele capitole configureaz` o cartografie critic` a 
preistoriei avangardei, de la prima atestare a terme-
nului la na[terea curentului prin partenogenez` sau 
muta]ii succesive din simbolismul [i decadentismul 
sf~r[itului de veac. Acest preambul, pe care unii îl vor 
g`si probabil foarte dezvoltat, are un aport esen]ial în 
cartea sa, pentru c` el constituie [i o modalitate de a 
configura diferen]a at~t la nivel estetic, c~t [i la nive-
lul direc]iilor cultural-ideologice, urm`rind reconfigu-
rarea grupurilor simbolisto-decadente sau a tendin]e-
lor expresioniste, tatonarea unor formule anticipative 
spre un avangardism incipient. O bun` parte a tezei 
este dedicat` analizei produc]iilor nediferen]iate sub 
raport estetic, unor „hibrizi“ literari, în special în ca-
zul prozei lui Adrian Maniu, Ion Vinea, pentru a nu 
mai socoti contribu]iile revuistice. Apari]ia avangar-
dismului într-o cultur` aflat` sub zodia unui eclec-
tism funciar face necesar acest demers de disociere. 
De altfel, una dintre nout`]ile tezei const` în focaliza-
rea tocmai a fenomenului de tranzi]ie, mutagen de la 
estetismul parnasiano-simbolist – [i, ad`ug`m noi, de 
la decadentismul difuz –, la avangardism, cu alte cu-
vinte, într-un „alt tip de decupaj dec~t cel istorico-lite-
rar tradi]ional“. Acest demers presupune de fapt un 
proces de separare, de decantare, de descifrare a ten-
siunilor [i direc]iilor în faza preavangardist`, criticul 
urm`rind în paralel revistele [i grup`rile literare care

anun]` emergen]a avangardismului. Teza esen]ial` a 
lui Paul Cernat este c` avangardismul constituie un 
produs mutagen, derivat din componenta estet` a 
postsimbolismului în literatur` [i postimpresionis-
mului în arta plastic`. Un r`spuns indirect dat „spe-
cificului na]ional“ îl constituie componenta evreiasc` 
a curentului avangardist, a spiritului iudaic seculari-
zat, unde din nou termenul de periferie devine un 
operator esen]ial. Criticul procedeaz` la o evaluare 
diacronic` a na[terii avangardismului din spiritul fin
de siècle al esteticii decaden]ilor [i simboli[tilor, 
av~nd în vedere o serie de grup`ri [i personalit`]i (Vi-
nea, Maniu, Fundoianu) în jurul c`rora se articuleaz` 
direc]ii culturale, dar [i un dinamism specific culturii 
rom~ne între 1900 [i primul r`zboi mondial. Astfel se 
explic` faptul c` Paul Cernat se opre[te [i asupra 
unor personaje secundare ca litera]i, dar esen]iale ca 
factor catalitic, dintre care cel mai bine pozat este un 
mecena, Alexandru Bogdan-Pite[ti, al c`rui estetism 
ecumenic, nu f`r` o înclina]ie special` c`tre simbo-
lism-decadentism, atrage un nucleu de arti[ti dintre 
care unii vor evolua spre avangardism. Dac` una din-
tre mizele criticii tradi]ionale const` în identificarea 

primului accent dadaist mai pronun]at în publicis-
tic`, criticul caut` alte repere dec~t cele clasice, iar 
aceste repere sunt identificabile în taton`rile succesi-
ve [i în apari]ia unor reviste care g`zduiesc spiritul 
nou. |n prima parte a c`r]ii, nu at~t scriitorii, c~t re-
vistele constituie principalii „actori“ culturali. Criti-
cul situeaz` punctul de plecare al avangardismului în 
locul geometric oferit de momentul „revolu]ionar“ al 
simbolismului rom~nesc, cu împ`r]irea taberelor în-
tre insurgen]ii marginali [i independen]ii este]i (clasi-
ficarea cu o und` de ironie sun` u[or c`linescian). 
Cernat face un pas în afar` [i înl`untrul cercului de 
cuprindere sau extindere a temei, ata[~nd problema-
ticii cunoscute contextul central-european, al avan-
gardelor de vecin`tate, men]in~nd fertil unul dintre 
paradoxurile avangardei: formula ei dadaist` era ge-
nerat` la centru, Zürich [i apoi Paris, de c`tre un pe-
riferic, autoexilat, formul` iradiind [i resorbindu-se 
apoi c`tre margine. Cernat va l`rgi aceste cercuri por-
nind de la o serie de, ceea ce eu a[ numi, „nuclee pole-
mice“ – aportul biografiilor, al memorialisticii [i al co-
mentariului critico-biografist este determinant în re-
constituirea unor situa]ii, la reconfigurarea unui 
spa]iu literar. Unul dintre aceste „nuclee“ îl consti-
tuie „duplexul“ poetic Ion Vinea–Tristan Tzara, în ca-
zul prozei lui Ion Vinea, criticul va utiliza un altul, al 
prozei, Ion Vinea–Matei Caragiale, care încifreaz` 
tensiunea dintre tendin]ele centripete [i centrifuge 
care caracterizeaz` avangarda rom~neasc`. Exist` [i 
aici o serie de „etaje“, paliere. Capitolul în care se edi-
fic` aceast` rela]ie debuteaz` cu o paralel`, o lectur` 
în oglind` a unor poeme cu numitor comun, criticul 
demonstr~nd conving`tor felul în care deschiderile de 
la nivelul poeticii sau, dac` vrem, ale unei estetici in-
cipiente se pot translata la nivelul op]iunilor cultura-
le [i destinale, la Vinea predomin~nd pe segmentul 
1913–1915, preambul al plec`rii lui Tristan Tzara, 

„trist în ]ar`“, o retractilitate paseist`, o „scindare me-
lancolic`“ pe c~nd poezia lui Tzara este dominat` de 
„voin]a rupturii“, aceea[i tem` evolu~nd c`tre icono-
clasmul ulterior al dadaismului. Rela]ia celor doi 
prieteni, op]iunile lor ofer` scenariul unei „drame de 
separare“, nu doar culturale, ci [i în plan uman. Acest 
nucleu polemic relegat segmental la nivelul poeticii 
este plasat în subcapitolul urm`tor în contextul recep-
t`rii mi[c`rii dada în Rom~nia, av~nd ca punct de re-
per receptarea lui Ion Vinea însu[i, unde putem ve-
dea reluat` o atitudine înc`rcat` de ambiguitate, de 
respingere/acceptare, complicat` de frustrarea scrii-
torului fa]` de succesul dadaismului pur al celor de la 
Cabaretul Voltaire pe scena culturii europene. Mi[ca-
rea dada se impune pe scena interna]ional`, intr~nd 
în canonul occidental, constituind o h~rtie de turnesol 
– a[a cum la o scar` mai mic` procedeaz` criticul cu 
asimilarea lovinescian` a dadaismului pe post de re-
velator –, pentru acest complex al periferiei, fiind pri-
vit` cu reticen]`, asimilat` dificil [i nu de to]i, atunci 
c~nd este evident c` ea a dob~ndit autoritate cano-
nic`. Criticul merge mai departe, consider~nd c` „pu-
tem vedea în dadaistul Tzara [i un «mutant» al perife-
riei rom~ne[ti...“. De asemenea, un foarte important 
aport adus de cartea sa const` în listarea exhaustiv` 
a ecourilor mi[c`rilor novatoare din ]`rile central [i 
est-europene în publica]iile rom~ne[ti de avangard` 
din anii ’20. Dincolo de analiza nuan]at` a relevan]ei 
complexului periferiei în contextul revistei Contimpo-
ranul, o cert` reu[it` critic` o reprezint` disocierea 
unei „avangarde estetice“ rom~ne[ti pe fondul agresi-
vit`]ii ideologiilor de extrem` dreapt` [i extrem` 
st~ng`, a partizanatului unor scriitori, a futurismului 
italian, al c`rui impact constituie pentru critic un fel 
de revelator al configur`rii identit`]ii avangardelor 
locale. Pentru receptarea avangardei rom~ne[ti de c`-Pentru receptarea avangardei rom~ne[ti de c`-
tre critica interbelic`, Cernat alege trei studii de caz 
edificatoare sau trei „bre[e“, cum le nume[te criticul, 
fiecare constituind o perspectiv`: conservator-acade-
mizant` cu Constantin Emilian, care este [i primul 
care realizeaz` o tez` de doctorat dedicat` noilor cu-
rente artistice din Rom~nia, publicat` cu titlul Anar-
hismul poetic (1932), eclectic-impresionist` [i „artist`“
a lui Perpessicius [i perspectiva unui critic din „noua
genera]ie“, Lucian Boz, împreun` cu o bun` introduce-
re pentru o evaluare în sec]iune a recept`rii lui Ur-
muz, ultimul capitol al c`r]ii. Interesant` mi se pare 
aceast` analiz` paralel` a mainstream-ului criticist 
interbelic a unei critici a „excep]iilor“, în baza unor 
afinit`]i/empatii Perpessicius [i Boz, [i a unui interes 
contrariat, Constantin Emilian. Criticul distinge în-
tre dou` modele critice, „unul clasic, „viril“ [i paterna-
list, al „criticului magisterial“, [i altul „feminin“, „ca-
racterizat prin disponibilitate comprehensiv`, empa-
tie, fragmentarism subiectiv, eseism artist, mefien]` 
fa]` de proza autoritar`“ etc. Nu este singura diso-
ciere subtil`, rafinat` [i, ca în multe altele din aceast` 
carte, v`d în ea un „joc secund“ al criticului, strategia 
sa de ordonare [i reglare incipient` a propriei pozi]ii 
într-un sistem vast [i complicat de referin]e, strategii 
[i teorii culturale. Acest reflex ordonator, care anun]`,
de asemenea, voca]ia sintezei, este dublat de un de-
mers deconstructivist [i un discurs „subversiv“, „iro-
nic“, ludic, foarte în spiritul avangardei, iar dac` ar fi 
s` aplic criticului propria sa gril` dihotomic` n-a[ 
ezita în a-l include în categoria unui relativism critic 
nuan]at, afin cu modelul „feminin“ pe care-l descrie. 
Se poate observa cu u[urin]` derivarea terminologic` 
a conceptului, „diseminat“ în varii secundare, [i nu 
fixarea sa legislativ`, apoftegmatic`, precum la o 
serie de critici „tradi]ionali[ti“. De asemenea, criticul 
evit` singularizarea conceptelor generale, întotdeau-
na vagi, precum „obiectivitate“, „subiectivitate“ etc., 
aleg~nd nu doar nuan]area lor printr-o plin` de acri-
bie analiz` contextual`, dar [i ceea ce eu numesc „de-
rivarea“ lor [i c`utarea intertextului critic, a zonelor de 
interferen]`. |n afara examenului critic propriu-zis, 
sunt provocatoare considera]iile de „fiziologie“ a criti-
cii moderniste (ca [i cele despre ciocnirea dintre for-
ma]ie [i voca]ie), spre exemplu, între critica de di-
rec]ie (Lovinescu) [i critica în]eleas` ca form` de art` 
(Perpessicius). A treia perspectiv` are aportul conser-
vatorismului academic pe linia Mihail Dragomirescu, 

ANGELO MITCHIEVICI

Paul Cernat, avangarda rom~neasc` 
[i complexul periferiilor

Paul Cernat, 
Avangarda

rom~neasc` [i 
complexul periferiei,

Ed. Cartea 
Rom~neasc`, 2007
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prezentat` în contextul abord`rilor medicalizante – 
din care mai p`streaz` un reflex –, degenera]ioniste 
ale unui pozitivism tardiv care degenereaz` în extre-
ma na]ionalist xenofob`, ilustrat` de un Radu Gyr, 
dar, am ad`uga noi, [i de un critic secund, precum I.
E. Torou]iu. Studiul are meritul de a indica pe mai 
multe paliere, de la poetic` [i revolu]ia sintactic` la 
ideologie, impactul agresiunii „modernit`]ii anarhice“
asupra unui sistem cultural av~nd o foarte puternic` 
component` tradi]ionalist`, sistem ce încearc` s` 
asimileze, s` „domesticeasc`“ impuritatea avangardei 
cu tot ceea ce implic` ea. Ultimul capitol al c`r]ii – Ultimul capitol al c`r]ii –`r]ii – 
Efectul Urmuz [i mitul precursorului avangardist. Aventu-
rile recept`rii. De la „centrul marginii“ la „periferia centru-
lui“. Un studiu de caz privind canonizarea critic` a avan-
gardei rom~ne[ti – este totodat` [i cel mai personal [i 
mai polemic al criticului. Avem o analiz` în sec]iune 
at~t a criticii interbelice, c~t [i a celei postbelice, ceea 
ce permite atingerea mai multor ]inte: 1) analiza re-
cept`rii lui Urmuz, demers erudit, planificat pe etape 
ale „canoniz`rii“ autorului, care nu se suprapun îns` 
cu canonizarea avangardei; 2) o analiz` a ceea ce criti-
cul nume[te inspirat „efectul Urmuz“, cu o nuan]` asi-
milabil` [tiin]elor exacte [i mai ales fizicii moderne, 
adic` a felului în care opera [i personalitatea sa sunt 
metabolizate, internalizate cultural; 3) o evaluare a 
evolu]iei criticii rom~ne[ti servindu-se de acest perso-
naj „raisoneur“, proteicul Urmuz. |n tandem cu mito-
logia aferent`, demonstr~nd c` înainte de toate Ur-
muz este un construct critic menit s` valideze sau s` 
invalideze complexele literaturii rom~ne într-un 
punct de articula]ie important, avangarda, socotit ca 
moment paradoxal de sincronizare [i chiar predic]ie 
cultural`, [ans` unic` pentru o „cultur` mic`“, efectul 
Urmuz devine pretextul unei „anatomii“ dense [i 
nuan]ate a criticii rom~ne[ti. Ultima component` a 
acestui demers este nu doar subtil`, dar [i extrem de 
amuzant` pentru un spirit dotat cu un diapazon fin 
pentru a evalua bemolii [i diezii caustico-ironici ai cri-
ticului. Abil, Cernat s-a extras programatic din seria 
exegetic` a recenzen]ilor/anali[tilor/criticilor textului 
urmuzian propriu-zis, urm`rind ca un strateg, de pe 
„creasta“ exegezei, desf`[urarea luptei din vale, c~nt`-
rind fiecare mi[care gre[it`, dar [i victoriile momen-
tane, fiecare avansare sau retragere în dispozitivul 
hermeneutic. Trebuie s` fac o rectificare: exist` c~te-
va pasaje de analiz` literar`, de mici dimensiuni, ca 
un fel de exerci]ii de virtuozitate, aceasta pentru c`, 
a[a cum o [i afirm` în Argument, miza criticului est
ailleur, la deconstruirea mitologiilor „sincronismului“
[i „specificit`]ii“, spre exemplu. |n subcapitolul Aspec-
te ale mitului, criticul prezint` in nuce vulgata urmu-
zian` [i deceleaz` nucleul ei mitologic într-o „meta-
morfoz` avangardist`, sub semnul «infinitului mic»“
a mitului romantic al geniului. Demersul lui Cernat 
este inovator întruc~t porne[te nu de la persoana em-
piric` [i „textul“ urmuzian ca un dat al istoriei litera-

re, ci de la „autor“ [i „text“ ca valori de întrebuin]are 
simbolic` în b`t`liile canonice, de la Urmuz ca un 
construct cultural [i critic, articulat unui discurs de le-
gitimare, în care, cum am mai spus, criticul identific` 
en abîme complexul periferiei în avatarurile sale ca-
muflate de mitologia specific`. Recapitularea recept`-
rii urmeaz` un traseu bornat at~t de repere funda-
mentale, c~t [i de înregistr`ri conjunctural edificatoa-
re nu at~t pentru valoarea judec`]ii critice, c~t pentru 
evaluarea „mitului“ Urmuz, de la „critica de sus]inere“
practicat` în anii ’20 spre critica estetic` „de auto-
ritate“ [i critica universitar` direc]ionate în sensul re-
lev`rii aceluia[i „complex al periferiei“. Strategiilor de 
promovare/„canonizare“ a noului prozator de la inau-
gurarea onomasticii [i primei p`r]i a „operei“ de c`tre 
Tudor Arghezi, „botez`torul“, la unul dintre heralzii 
noii personalit`]i literare, George Ciprian, „profetul“,
se trece la analiza aproprierii autorului de c`tre 
„Apostolii“ de la unu [i apari]ia primilor „converti]i“ în 
critica modernist` postbelic`. Urmuz, conchide Cer-
nat, ofer` avangardi[tilor oportunitatea edific`rii mi-
tului fondator, dincolo de „abstrac]ionismul“ artei 
populare, de stiliz`rile artei bizantine sau de persona-
lit`]ile lui Br~ncu[i [i Tzara, ca omolog`ri externe ale 
direc]iei. |ntr-o a doua etap`, critica interbelic` trece 
la canonizarea autorului [i forjarea mitului precurso-
riatului avangardist, îns` într-o cheie minor`, cu 
excep]ia notabil` a lui Perpessicius. Cernat focali-
zeaz` pozi]ionarea critic` a lui Urmuz în Istoria... lui 
C`linescu, urm`rind felul în care criticul însu[i este 
contaminat de urmuzianism sau, dac` vrem, de „fiorii
literaturii viitorului“. Din acest important punct de 
articula]ie, Cernat va reveni constant asupra conta-
giunii literaturii [i criticii cu urmuzianism, identifi-
c~nd un fenomen subteran de asimilare treptat`, de 
metabolizare a literaturii „sfiosului grefier“, surprins 
în decupajul unui medalion mozartian. Lectura este 
împins` mai departe în zodia realismului socialist, cu 
recuperarea poststalinist` a autorului, pe baza „r`d`-
cinilor folclorice“ ale operei sale, relansat` la începu-
tul anilor ’80 ca „recuperare protocronist`“ [i cunos-
c~nd apogeul cu ocazia centenarului scriitorului, în 
1983. De la forjarea protocron-textualist` a lui Marin 
Mincu la afinit`]ile pe care Balot` sau Crohm`lnicea-
nu i le descoper` cu imaginarul expresionist, de la re-
la]ionarea cu literatura absurdului [i a alien`rii tra-
gice a criticii anilor ’60–’70 la abordarea marxist-este-
tic` a caracterului „antiburghez“ al Paginilor bizare [i 
enciclopedismul esteto-hermeneut al lui Nicolae 
Balot`, criticul trece în revist` „aspectele mitului“,
urm`rind tensiunile revendic`rii acestuia de c`tre di-
versele tabere aflate în conflict. Cazul-„[coal`“ îl re-
prezint` optzecista querelle dintre „sincroni[tii“ occi-
dentalizan]i [i protocroni[tii na]ionali[ti sau na]io-
nal-sociali[ti, pe de o parte, precum [i conflictul gene-
rat de emergen]a genera]iei ’80 [i efortul ei de legiti-
mare cu argumentele textualismului sau postmoder-

nismului, pe de alt` parte. Recuperarea avangardei 
istorice, conchide Cernat, se face prin „«domesticirea»
poten]ialului ei negator“ în contextul succesului pe 
care-l cunoa[te literatura absurdului [i al necesit`]ii 
unor strategii de promovare [i legitimare a culturii 
autohtone în competi]ia socialismului ceau[ist cu 
imperialismul occidental. Din acest punct de vedere, 
Cernat face o analiz` excelent` a resorturilor care 
stau la baza instrumentaliz`rii cultural-ideologice a 
operei lui Urmuz [i avangarda istoric` drept: „sincro-
nizare deplin` cu cele mai novatoare tendin]e euro-
pene, cosmopolite [i emancipatoare, dar [i precursorat 
absolut, modernism «de export» [.cl.“, prin minimaliza-
rea cu concursul criticilor a dimensiunii „scandaloase“
a avangardei. |n aceast` privin]`, Cernat este de p`-
rere c` revolu]ia avangardist` este integrat` estetic 
în aceast` paradigm` [i cred c` afirma]ia criticului 
nuan]eaz` [i deschide o posibil` cercetare în acest 
sens a postmodernismului rom~nesc. Dac` academi-
zarea curentului avangardist presupune „domestici-
rea“ sa, insurgen]a sa latent` se dovede[te asemeni 
unei gene recesive sau a freudienei reîntoarceri a refu-
latului. Discutarea paradigmei Urmuz devine aici un 
pretext pentru critic de a înregistra instrumentaliza-
rea sa în aceste conflicte, ca reflex al strategiilor de 
(auto)legitimare, [i Cernat exemplific` nu f`r` ironie 
prin meciul cu conota]ii urmuziene pentru atribuirea 
preeminen]ei statu`rii „textualismului“ urmuzian 
între Marin Mincu [i Nicolae Manolescu, ambii cu o 
important` contribu]ie pentru în]elegerea „textului“
urmuzian. Nu este uitat` nici receptarea din partea 
poe]ilor postbelici, nici interpretarea operei sale ca 
„antiliteratur`“, a[a cum nu sunt uita]i nici contesta-
tarii scriitorului, în frunte cu Alexandru George, 
c`ruia Cernat îi concede „meritul de a pune în discu]ie 
un «punct nodal» al esteticii moderne, anume leg`tura 
– problematic` – dintre «mitul originalit`]ii» [i valoa-
rea estetic`“. Ultimele dou` subcapitole privitoare la 
Urmuz fac o mai mare priz` la „mitul Urmuz“ prin 
evaluarea encomniastic-triumfalist-omagial` a omu-
lui [i operei cu prilejul centenarului Urmuz, în 1983, 
[i externalizarea urmuzianismului glis~nd spre trans-
formarea sa în constant` mentalitar`, a[a cum s-a 
înt~mplat cu Caragiale, reconsiderat prin caragialism 
[i miticism. Sunt sondate limitele literaturii pe care, 
de la început, f`r` s` sconteze asta, scriitorul – [i 
avangarda, de asemenea – le-a pus în discu]ie. Pe 
acest segment postbelic al „asimil`rii/institu]ionali-
z`rii critice“ a avangardei, cu prec`dere în ultimele 
subcapitole, se poate observa experien]a [i informa]ia
consistent` a eseistului din cele dou` volume de 
Explor`ri în comunismul rom~nesc, proiect la care criti-
cul [i-a adus o contribu]ie esen]ial`. |n încheiere, a[ 
spune c` opul lui Paul Cernat nu a[teapt` dec~t o tra-
ducere profesionist` pentru a intra în bibliografia 
legat` de fenomenul avangardelor a oric`rei universi-
t`]i occidentale, oric~t de onorabile.

pozi]ia lui D’Artagnan, Capitala d`ruindu-mi priete-
nii pentru toat` via]a.

Leg`turile cu Grecia. E[ti membru al multor asocia]ii 
de literatur`, inclusiv din Grecia. Predai la Salonic, ce are 
specific acest ora[ fa]` de Atena?

Din 1912, c~nd a fost alipit la statul elen, Saloni-
cul se afl` \ntr-o nobil` emula]ie cu Atena, precum, 
toute proportion gardée, Barcelona cu Madridul \nlona cu Madridul \n 
Spania. De[i fric]iunile [i complexele provinciale nu 
lipsesc, a[ zice c` faptul \n sine e pozitiv, este un fac-
tor de bog`]ie cultural`. |n ce m` prive[te, Salonicul 
mi-a pl`cut dintotdeauna [i, \nc` dinainte de a lucra 
la Universitatea „Aristotel“, f`ceam ce f`ceam [i ve-
neam pe aici cel pu]in o dat` pe an. De c~nd am do-
b~ndit [i leg`turi institu]ionale cu ora[ul, petrec \n 
Salonic prima jum`tate a s`pt`m~nii. C~nd sunt \n-
trebat cum m` simt, obi[nuiesc s` r`spund c` foarte 
bine, din trei motive: 1) o bun` atmosfer` la locul del 
munc`, 2) o gastronomie divin` [i 3) (last but not 
least) o mare concentrare de fete frumoase.

Traduci, mai ales poezie, e[ti c`s`torit cu o traduc`toa-
re, predai critica [i metodologia traducerii. E[ti vicepre[e-
dintele asocia]iei de hispani[ti din Grecia [i despre proiec-
tele tale am vorbit acum c~]iva ani la Roma. Dar, \n afar` 
de d-l Garrígos [i de voi, cunosc foarte pu]ini traduc`tori 
din rom~n` [i spaniol`. Sim]i c` este ceva \n schimbare pe 
acest teren?

Cu siguran]` c` da, c`ci Rom~nia a \ncetat a fi o 
provincie la mijloc de nic`ieri, \n acea halb Asien (vor-

ba lui Metternich) care a fost Imperiul sovietic. Ea a 
devenit o ]ar` (aproape) normal`, membr` a Uniunii
Europene. Exist` chiar nu pu]ini spanioli – [i nu nu-
mai oameni de afaceri – reziden]i \n Bucure[ti [i \n 
alte ora[e rom~ne[ti. Cu prilejul unui voiaj recent, la 
Cluj, am \nt~lnit de pild` un t~n`r care face o tez` de-
spre Urmuz [i care mi-a cerut voie s` reproduc` citate 
din traducerea spaniol` a Paginilor bizare, f`cut` de 
so]ia mea acum mai bine de dou`zeci [i cinci de ani. 
Altul mi-a scris invit~ndu-m` la Madrid, la lansarea 
traducerii sale din textele de tinere]e ale lui Eugen 
Ionescu. Persoane interesate de literatura rom~n` – 
[i surprinz`tor de bine informate – am \nt~lnit \n Me-
xic, bun`oar`, iar \n Chile tr`ie[te [i lucreaz` cel mai 
bun, dup` mine, traduc`tor de poezie rom~neasc` \n 
spaniol`, care este poetul Omar Lara.

Via]a ta este acum \mp`r]it` \ntre mai multe limbi [i 
mai multe ]`ri. Spune-mi cum le armonizezi [i care sunt 
liniile esen]iale. Fire[te, proiecte.

Starea „babelic`“ \mi vine... m`nu[`. M-a[ sim]i in-
comod \ntr-o singur` limb` [i cultur`. |n America La-
tin`, de pild`, domina]ia exclusiv` a spaniolei (pe alo-
curi nu vezi nici m`car inscrip]ii \n alte limbi) ajunge 
s`-mi creeze, \n doze mari, anxiet`]i. De altfel, un 
mare c~[tig al mondializ`rii este con[tiin]a faptului 
c` apartenen]a cultural` nu (mai) este legat` de teri-
torialitate. Vorba cui oare? (eu am auzit-o de la Nichi-
ta): „Omul e un animal marin, care tr`ie[te pe uscat [i 
viseaz` s` zboare“.

Proiecte? S` mai tr`iesc ni[te ani, s` mai scriu 
ni[te c`r]i [i, neap`rat, de \ndat` ce ies la pensie, s`-i 
recitesc pe ru[i.

cronic` de carte

M-am apropiat 
de Márquez...
(Urmare din pag. 11)

Alexandru Vlad, Curcubeul dublu, Polirom, Colec]ia Fiction Ltd. 

Alexandru Vlad este atent deopotriv` la via]a paginii [i la miraculoasa emisie 
de semne a vie]ii. Amploarea autentic` a personajului problematic, libertatea 
ludic` [i gravitatea interogativ` poten]eaz`, credem, energia spiritual` a realului, 
absorbit [i focalizat prin tensiune epic`, prin acuitate [i rigoare stilistic`, prin 
voluptatea livrescului [i magia compozi]iei.

Norman Manea

Prozele lui Alexandru Vlad sunt produsul unei mari subtilit`]i a observa]iei. 
Rafinamentul nota]iei, de o stranie austeritate poetic`, produce secven]e [i detalii 
admirabile, ce presupun \n egal` m`sur` fine]e stilistic` [i psihologic`. 

Radu G. }eposu 

|n cele mai bune pagini ale sale, autorul clujean scrie o proz` uimitoare, subtil`, 
acut personalizat`, \n care nimic nu este f`r` loc [i nimic nu este supus [tergerii. 
|n]elegerile prinse de proza sa se conserv`, au puterea eternit`]ii, a esen]elor. 

Horea Poenar

 noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i
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DAN PERJOVSCHI

Nu m` pot opri 
din a v` desena

Artoteca Caen, Festivalul Rom~nia insolit`
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|n proza „nou`zecist`“ ca interval al debuturilor 
editoriale [i postrevolu]ionar` sub raportul contextua-
liz`rii socio-politice, jocurile par s` fi fost f`cute. Doi 
dintre cei mai reprezentativi, originali [i prolifici ro-
mancieri, Radu Aldulescu [i Dan Stanca, [i-au ane-
xat, fiecare, c~te un teritoriu epic, modelat [i impreg-
nat p~n` la fibr` de o viziune artistic` puternic`. Dan 
Stanca, de la o carte la alta, indiferent de personajele 
distribuite, de conflictele în care le angreneaz` [i de-
rularea mai lent` sau mai accelerat` a înt~mpl`rilor, 
urm`re[te consecvent o miz` spiritual`. Coordonatele 
[i conven]iile prozastice sunt ale romanului care frac-
tureaz` realitatea dat` [i avanseaz` convulsiv într-un 
plan mai înalt, pe o spiral` mistic`. La antipod, c`r-
]ile lui Radu Aldulescu scaneaz` [i exploreaz` lumea 
autohton`, societatea rom~neasc` pe dou` mari ver-
sante ale ei: deceniile socialismului glorios, în Epoca 
de Aur calp a ceau[ismului, [i anii deja aduna]i [i ei 
ai capitalismului s`lbatic, post-’89. Proiectul roman-
cierului este de a configura o nou` Comedie uman`,
în variant` local`, dar, la scar`, cu extensia simbolic` 
a balzacianismului. Realismul de criz`, à rebours, apo-
caliptic [i realismul acumulativ, „orizontal“, placat pe 
viul individual [i social: iat` cele dou` formule, pe 
care Radu Aldulescu, cu o ambi]ie progresiv`, în-
cearc` în Proorocii Ierusalimului s` le asocieze.

E f`r` îndoial` cartea sa cea mai curajoas`. Nu 
numai prin tematic` (exportul de copii într-un Occi-
dent care-i prime[te, prin perver[ii lui melancolici, cu 
bra]ele [i prohaburile larg deschise), ci [i prin ie[irea 
autorului în afara spa]iilor familiare lui. Depeizare [i 
„deteritorializare“. Personajele ies, la propriu, dintre 
hotarele Rom~niei, ajung~nd, pe o bine între]inut` 
filier`, la Frankfurt [i la Paris. Iar Radu Aldulescu se 
distan]eaz`, fie [i par]ial, de mediile [i profilurile ca-
racteristice din romanele sale anterioare. Nu-i chiar 
unul [i acela[i lucru s` plasticizezi o lume închis` [i 
mizerabil` precum cea a socialismului t~rziu, cu fabri-
cile uria[e [i micile înv~rteli ale muncitorilor pentru 
a supravie]ui; [i, pe de alt` parte, s` figurezi vertijul 
multicolor al unui Paris opulent [i decadent, „moara
de zgomote hr`nindu-se, zi [i noapte, cu s~nge [i oase“.
{i apoi, performan]a [i mai riscant` a lui Radu Aldu-
lescu este aceea de a introduce secven]ele teribile [i 
sordide ale romanului, acupl`rile dintre pedofili [i 
„aurolacii mai b`l`iori“ sco[i la produs, ori sc~rb`vni-
ciile „m`micu]ei bune“ a acestora din urm`, într-o 
ram` – [i o tensiune moral` – biblic`.

Cu c~t realismul vireaz` aici în naturalism, cu at~t 
el încorporeaz` o dimensiune apocaliptic`, milena-
rist`, într-o stupefiant` [i atroce coresponden]`. 
Titlul romanului [i o serie de fragmente plasate de 
autor în pozi]ii-cheie actualizeaz` într-un mod fra-
pant Biblia, Ierusalimul cu „inima lui înt`rit`“, calea 
„lunecoas` [i întunecoas`“ a proorocilor mincino[i, 
„pl~nsul [i scr~[nirea din din]i“, Valea Pl~ngerii, So-
doma [i Gomora, vremurile de „p`cate [i am`r`ciune 
[i sminteal`“. Imagistica [i tonalit`]ile biblice, atmo-
sfera de inimaginabil desfr~u, într-o iminen]` a pedep-
sei divine, apar ini]ial în roman prin intermediul unui 
personaj be]iv [i „bisericos tare“, narator necreditabil, 
dar el însu[i prooroc. Sunt vorbe pe care acesta le 
„freca în ceasurile de delir“, spre amuzamentul b`ia-
tului s`u înv`]at de mic cu via]a, îngerul blond Ierusa-
lim. Chiar numele puberului i-a fost dat într-o trans` 
mistic`-alcoolic`, pe un fond de religiozitate patern` 
inflamat` de b`utur`. {i totu[i, acest prooroc din 
G~tejeii [i Cioplenii Rom~niei nu este unul mincinos. 
Realitatea treptat dezv`luit`, lumea tot mai mult [i 
mai ad~nc descoperit` îi vor adeveri propozi]iile incoe-
rente, într-o suprapunere gradual`, lent` [i terifiant`. 
S` citim dou` fragmente, unul din începutul „confuz“ 
al romanului, cel`lalt din finalul lui ap`sat [i rezo-
nant: „Gazda lor b`l`ng`nea din cap cu ochii închi[i, 
morm`ind ceva nedeslu[it despre oile Domnului [i 
turma r`t`cit` de p`stor, c`ci ]ara ie plin` de prea-
curvie, [i ]ara se jele[te din pricina jur`mintelor lor... 
Apoi auzir` mai limpede cum c` c~mpiile pustiei sunt 
uscate [i toat` alerg`tura lor ]inte[te numai la r`u [i 
toat` vitejia lor este pentru nelegiuire... – @sta-i bise-
ricos tare, s~s~ia Culae cu palma la gur`. At~ta c` nu 
se poate l`sa de beutur`... De sute [i mii de ori a-n-
cercat, da’ n-a r`u[it. Mereu l-a biruit Satana, Satana 
a fost mai v~nos dec~t el... – Piei! pufni Noji]`. Prooro-

cii [i preo]ii-s strica]i! Chiar în Casa Mea le-am g`sit 
r`utatea – a[a zice Domnul. De aceea calea lor va fi lu-
necoas` [i întunecoas`. Vor fi împin[i [i vor c`dea. 
Voi aduce nenorocirea peste ei. |n proorocii Ierusali-
mului am v`zut groz`vii mari“. (p. 61); „Unde-i Ierusa-
lim s`-i fac` o injec]ie, s`-l pun` în pat [i s`-l maseze? 
|l gonise. |l pl`tise ca s` plece, da, îl mituise. N-o s` se 
mai întoarc`. Fiul lui iubit, singurul lui fiu... Poate c` 
acest copil î[i va aminti de el mult dup` ce va în]epeni 
aici pe scaun, în fa]a pianului... Sim]i un fior prin 
coapse, care-i d`du pe moment putere s` se ridice. 
F`cu trei pa[i [i se pr`bu[i cu fa]a-n jos. Forn`ia cu 
nasul în covor, cu obrazul într-o balt` de bale. {i-l
închipuia pe Ierusalim c`l`rindu-l, dar nu era numai 

o închipuire. Era chiar moartea cea care îl c`l`rea. 
Moartea cu înf`]i[are de copil [i un fier înro[it in-
tr~ndu-i prin anus în p~ntece [i-n piept, în inim` [i-n
creier, r`sucindu-se cu un hohot de r~s implacabil, l`-
sa]i copiii s` vin` la mine, l`sa]i copiii...“ (p. 413).

Printr-o r`sturnare blasfematorie a cuvintelor lui 
Isus, realul abject se suprapune perfect cu tic`lo[iile 

acumulate, în Biblie, pentru a precipita pedeapsa, a 
urgenta urgia Domnului. Departe de a fi un prozator 
moralizator, Radu Aldulescu anuleaz` din start un 
demonstrativism ce ar fi putut d`una romanului; asi-
gur~ndu-i îns` acestuia o substructur` simbolic` 
tare. Personajele, unele memorabile („m`micu]a“ Mar-
ta, chinuit` de viciile [i impulsurile ei obscure, ori ne-
potul lui Toulouse-Lautrec, degeneratul marchiz pedo-
fil Frederic), evolueaz` autonom, în logica lor tipo-
logic` [i în datele unor biografii care, la c~teva dintre 
ele, se intersecteaz` dramatic. La un cap`t avem ex-
ploatarea profesionist` a unor enfants de la patrie, l`-
comia emigran]ilor rom~ni profit~nd la maximum de 
c`derea Cortinei de Fier (Edi {tireanu, „t`ticul“ [i cre-
ierul întregii afaceri, plus asociatul lui Valentin 
Burhu[i, o „huidum` slinoas`“ [i descurc`rea]`); la 
cel`lalt, poftele unei vaste clientele, atras` de „dou`
ore de tandre]e [i extaz în paradisul copil`riei“. La mij-
loc, în centrul scenei [i al dramei, sunt cei trei copii 
(Ierusalim, Robert [i Claudiu), ei în[i[i strica]i, co-
rup]i p~n`-n m`duva oaselor, abuza]i care abuzeaz` 
la r~ndul lor de al]ii, exploata]i care î[i exploateaz` 
atuurile „îngere[ti“.

Aventurile [i avatarurile lor nu sunt expuse direct, 
ci printr-un fel de filtru selector [i ordonator, al reme-
mor`rii [i confesiunii bine centrate. Detaliile nu proli-
fereaz`; dimpotriv`, ele sunt invocate anume de cel 
care cunoa[te, pe pielea lui, derularea [i sf~r[itul po-
ve[tii. Revenit în ]ar` dup` unsprezece ani, Ierusalim, 
fostul copil, îi descrie lui Doru Elefterescu (fratele vi-
treg al lui Edi {tireanu) peripe]iile prin care a trecut. 
|ntr-o re]et` compozi]ional` frecvent înt~lnit` la 
Radu Aldulescu, planurile alterneaz` [i interfereaz`. 
Istoria parizian` a lui Ierusalim e contrabalansat` de 
via]a mult mai [tears`, în aceea[i decad`, a lui Doru, 
care nu s-a putut rupe fugind în lumea larg`, ci a r`-
mas l~ng` o nevast` prea iubitoare, „m`mica asta gr`-
sulie“ care îl tot îndeamn` la munc` [i c~[tig. Roma-
nul a[a-zic~nd rom~nesc este static [i degaj` un iz in-
suportabil de mucegai. Protagonistul î[i vede aspira-
]iile fr~nte, pe c~nd, în jurul lui, oameni mai întreprin-
z`tori fac avere [i profit` de ea. În tot acest deceniu, 
via]a lui, singura care i-a fost dat`, b`lte[te. În 
schimb, romanul parizian este dinamic, trepidant, 
spectaculos la modul cinematografic. Episoadele Sodo-
mei contemporane sunt suculente epic, de[i pline de 
fiere într-o gril` moral`. Unele, literalmente, n`ucesc. 
{i aproape toate cople[esc prin senza]ia de via]` dis-
torsionat` [i deraiat` pe care o creeaz`. Nereu[ite 
sunt paginile în care Doru [i Viviana (una din cuceri-
rile lui) poart` conversa]ii „intelectuale“ ori cele în 
care vocea autorului se amestec`, imprudent, printre 
cele ale personajelor sale, în judecarea „Revolu]iei fu-
rate“. Excep]ional e în schimb restul, adic` ansamblul 
[i desf`[ur`torul Proorocilor Ierusalimului.

Un roman realist-apocaliptic prin care Radu Aldu-
lescu a reu[it s`-[i dep`[easc` propria umbr`. Prin 
compara]ie cu ale multor prozatori autohtoni, aceasta 
era oricum destul de mare.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Sodoma

Radu Aldulescu, Proorocii Ierusalimului, edi]ie 
definitiv`, prefa]` de Mihai Zamfir, colec]ia

„Scriitori rom~ni“, Editura Corint, Bucure[ti, 2006, 
424 p.

Institutul Cultural Rom~n din Londra particip` \n 
perioada 20 iunie–20 iulie la Festivalul de Arhitec-
tur` din Londra (LFA 08), \n cadrul sec]iunii Embas-
sies Project, coordonate de British Council. Festivalul
este cea mai ampl` manifestare de gen din Londra, 
fiind organizat de institu]ii prestigioase precum In-
stitutul Regal al Arhitec]ilor Britanici, Design for 
London [i Prim`ria Londrei, cu sprijinul unor perso-
nalit`]i precum Zaha Hadid [i Peter Ackroyd. Festi-Festi-
valul cuprinde cinci centre majore de activitate, cu 
un program complex de evenimente publice, expozi-
]ii, instala]ii [i dezbateri.

Sec]iunea Embassies Project cuprinde peste 25 de 
proiecte na]ionale prezentate de ambasade [i institu-
te culturale str`ine la Londra. ICR Londra va prezen-
ta un program interdisciplinar cu titlulun program interdisciplinar cu titlul New Bucha-
rest Market (Pia]a Bucure[tii Noi), al c`rui nucleu \l 
constituie proiectul de TransCentral Urban Bucharest
(TUB), \nso]it de lucr`ri de art` vizual` [i dezbateri 
pe teme de arhitectur`, urbanism [i spa]iu public.

TUB este un program de regenerare urban`, care 
urm`re[te revitalizarea [i dezvoltarea centrului Ca-
pitalei \n acord cu necesit`]ile culturale [i sociale ac-
tuale. Acesta va fi ilustrat la Londra de filmul TUB–o 
\ncercare de redescoperire a Bucure[tiului, realizat de Cristi 
Puiu, cu sprijinul ICR. Filmul documenteaz` itinera-
riul TUB de 9,5 km \ntre Ateneul Rom~n [i Palatul
Parlamentului, trasat de un triciclu condus de arhi-
tec]i, care negociaz` live cu trec`torii viitorul ora[ului.

Filmul este \nso]it de lucr`ri de art` vizual`: 
– macheta Infobox de Mona V`t`manu [i FlorinTu-

dor converte[te un apartament obi[nuit din Bucu-

re[ti \n galerie de art` [i antropologie urban`; 
– filmul Puzzle de Daniel Gontz analizeaz` structura 

permanent inter[anjabil` a arhitecturii comuniste;
– Ciprian Mure[an propune o reinterpretare ironi-

c` a Manifestului Comunist, suger~nd necesitatea unui 
contramanifest;

– Vlad Nanca aduce la Londra o Dacie 1300 (replic` 
la scara 1:1, fabricat` dintr-o prelat` umplut` cu po-
listiren expandat) [i un set de schi]e cu jocul „Frun-
za“ – varianta pentru adul]i, despre proprietate [i 
dislocare.

New Bucharest Market include [i o serie de dezba-
teri de arhitectur`, urbansim, spa]iu social [i public:

– Cum arat` un ora[ mai bun cu Peter Bishop (direc-
tor Design for London) [i Doru Frolu (TUB)

– Stol deasupra Bucure[tiului cu Dorin {tefan (DSBA), 
Oana Ni]uic` [i Claudiu B~rsan-Pipu (UAU, Bucu-
re[ti)

– Imagina]ia totalitar` cu Malcom Quinn (profesor 
[i cercet`tor lator la Wimbledon College of Art, Londra) 

– Casa Poporului (\n lucru) cu Jonathan Lahey 
Dronsfield (profesor la Reading University)

– Evacuarea fantomei cu Alex Axinte [i Cristi Bor-
can (Studio Basar, Bucure[ti)

Proiectul New Bucharest Market este coordonateste coordonat 
de curatorul Mihnea Mircan [i va fi vernisat la ICR
Londra pe 20 iunie. Proiectul rom~nesc este organi-
zat de Institutul Cultural Rom~n \n colaborare cu 
echipa TUB.

Detalii la: www.lfa2008.org; www.icr-london.co.uk;
office@icr-london.co.uk; tel: + 4420 7752 0134

Proiect rom~nesc la Festivalul de Arhitectur` din Londra
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el r~de. \mi poveste[te despre cele 
nou` milioane de biciclete în Beijing

unii dintre voi [tiu deja
c~t de relativ` e chestia asta

– N-am fost niciodat` în Beijing.
– Oare se pot num`ra bicicletele as-

tea? |]i dai seama... at~tea biciclete ne-
p`zite...

– Nou` milioane... Baby, tu vrei s`-mi 
spui ceva?

m` tot întreab` despre bicicli[ti [i 
cum se pot asigura contra furtului

eu am în minte ro]ile lips` din Barce-
lona

legate cu lan]uri

– Aaa, nu, doar încercam s`-mi ima-
ginez. Auzi, tu [tii c` noi doi o s` fugim 
împreun`, nu-i a[a?

– Aha. Dar nu în Beijing. |n Barcelo-
na bicicletele sunt legate cu tot felul de 
sisteme sofisticate, [i-atunci [i ho]ii s-au 
adaptat: se fur` roata din fa]`, ghido-
nul, pedalele, în fine, tot ce nu este le-
gat cu lan] [i se poate deta[a.

îi spun dragul meu
data viitoare hai s`-nchiriem un tan-

dem în Amsterdam

– Ce au în comun bicicletele [i cire-
[ii?

– Nu [tiu. Faptul c` înfloresc?
– De fapt, spuneai tu c`-]i place Am-

sterdamul.
– Da, au [i acolo o mul]ime de bici-

clete.
– {i canale. Poate mergem cu bicicle-

tele pe ap`.

ne vom urm`ri pe canale tu vei trage 
de ghidon spre red light district

m` vei întreba ce procent îmi place 
mai mult

[i dac` nu-mi este team` de sare
s` fugim mi-ai spune

– M-am întrebat, dup` primul [oc... 
s` fie un turn babel de care sunt atras`? 
Sau simpla senza]ie de libertate. Da, 
categoric Amsterdam, iubitule. E un loc 
bun s` te pierzi, f`r` a te pierde.

– Ne cump`r`m biciclete?
– O s` închiriem una.
– Una singur`? Una singur`. Auzi, 

dar dac` eu vreau s` merg într-o parte 
[i tu în alta? S` [tii c`-]i iau ghidonul!

ai fi un fel de înger în ultimul ora[ 
blestemat

Cui îi e team` de c`dere? Eu alunec 
cu trenul, al`turi de Alice. |n gar`, m` 
a[teapt` el [i o lun` ron]`it` deja pe 
margini.

Sunt trenuri care nu te duc nic`ieri, 
at~ta timp c~t nu te-ai decis cu adev`-
rat s` pleci. Uite, m` preg`tesc s` m` 
urc, [i cu nici un chip nu m` pot con-
vinge c` în partea cealalt` m` a[teapt` 
ceva nemaiv`zut, nemaiauzit, nemaivi-
sat. Dac` iau la un loc toate teoriile tot 
la asta ajung: sunt în acela[i timp 
[oricel, labirint [i observator. Tot eu m` 
prefac de fiecare dat` c` nu [tiu nimic, 
tot eu sunt cea ]in~nd în m~n` caietul 
plin de noti]e: cea mai probabil` desf`-
[urare a evenimentelor de tipul x în con-
di]iile de tip y. Ca labirint, nu a[ putea 
spune cum m` simt, ar fi prea compli-
cat...

Dac` te ui]i în urm`, spune Alice, 
te-ai putea preface în sare. Eu nu m` 
]in de nimeni, poate cad mai încet: din 
cauza amintirilor [i a caietului de care 
spuneam mai devreme.

dar eu a[ opri la Bloemenmarkt
în aprilie
am sprijini bicicleta de ap`

– {i, cum spuneai, a[ putea s` te iau 
oric~nd în bra]e [i s` te s`rut [i nimeni 
nu s-ar uita la noi? E un loc bun, e un 
loc bun s` iube[ti.

– Poate am închiria [i-o c`su]` din 
acelea plutitoare. Dar f`r` flori la 
ferestre!

– F`r`, iubito. Cine ar avea timp s` 
se uite pe fereastr`?

– Am merge în pia]a suspendat`. 
Acolo toate florile ar fi ale mele.

– Ce facem cu bicicleta?
– N-ai uitat de ea? Unde vrei s` mer-

gem?
– Ce faci cu libertatea?
– Am uitat-o în tren. Nu ]i-e team` 

c` ne vom pierde?
– Nu, ai sosit cu cel mai bun tren, la 

cea mai bun` or`, în cea mai potrivit` 
dintre lumi.

{i caietul. {i labirintul. Tot în vagon. 
Ce spui de asta, Alice? Alice se îndep`r-
teaz` r~z~nd, pe peronul întunecat, la 
bra]ul cuiva. Nu pot distinge despre 
cine e vorba. Omul acesta luce[te t`cut.

[i-am num`ra porumbei pentru înc` 
o iubire

statistic vorbind ce [anse am fi avut
cer[ind dincolo de m~na întins` a 

Domnului

Bucure[tiul plou` m`runt peste pri-
mii cire[i înflori]i. Ast`zi mi-am luat 
bilet. De avion. Dup` ultimele num`r`-
tori, în Beijing, doi oameni se plimb` cu 
o biciclet` f`r` ro]i. Ultima dat` se în-
dreptau spre ocean. Nici unul dintre ei 
nu era atent la detalii.

Alerg`m dans`m ne lovim unii de 
al]ii r~sete frumoase line c`utate vocile 
se isc` de undeva din col]uri [i r`m~n 
aninate de faldurile rochiilor, m~inile 
noastre se odihnesc pict~nd chipuri pe 
vitralii albite. Ochii r`m~n mereu des-
chi[i, degetele mereu c`ut~nd, fr`m~n-
t~nd înveli[uri de spum`. Suntem to]i 
at~t de frumo[i la ferestrele caselor cu 
acoperi[uri în ]igl` ro[ie, cu gr`dinile 
noastre suspendate.

Între noi se plimb` pove[ti cu chei la 
cing`toare, ne spunem pe nume [i sc`-
p`r`m în miezul zilei lumini. {i printre 
to]i tu [i printre to]i eu, [i-apoi noi une-
ori vis~nd. Tic`im iubirea în ulcioare,
prindem cerul cu ace de siguran]` de c`-
p`t~iul patului în care trupurile se recu-
nosc orb.

}inem în m~ini oglinzi. Spunem cu-
vintele a[a cum le-am înv`]at [i le citim 
pe buze reflectate. Url`m [i ni se întorc 
[oapte z~mbind.

A[ vrea s` î]i spun odat` despre seri-
le în care tu dormi iar eu m` uit minu-
nat` cum ]i se rostogolesc visele pe pie-
lea din ce în ce mai alb`, din ce în ce 
mai str`in`. Î]i urm`resc mun]ii n`s-
c~nd, gheare sf~[iindu-]i castelele la 

care ai lucrat toat` ziua. Uneori te ating 
[i sunt tentat` s` î]i spun farmece în 
ureche de parc` a[ b`nui c` se afl` altci-
neva dincolo de noi.

{i ]i-a[ mai spune c` te mint, c` iu-
birea m` risipe[te [i m-adun` în fiecare 
diminea]`, c` am plecat din clipa în 
care ne-am g`sit am~ndoi înl`untrul 
aceluia[i cerc. Dar te treze[ti, [i m` în-
dr`gostesc mai mult de omul care îmi 
m~ng~ie obrazul cu m~na ta.

|n seara aceasta mi-am salvat c~te-
va secunde. Le voi da drumul din palm` 
c~nd vor c`dea la p`m~nt toate culorile, 
]es`turile în care s-au prins vie]ile noas-
tre ca într-o p~nz` de fluturi, atunci c~nd 
cioburile ne vor intra în t`lpi [i vom 
l`sa d~re de s~nge pe drumurile care ne 
vor sparge u[ile. Iar noi doi, cu urmele
fricii ad~nc încastrate pe chip, ne vom 
privi ca la un bal mascat, vom uita s` 
facem plec`ciuni [i ne vom c`uta c~rje 
în cei de l~ng`. Dar chipurile noastre 
adev`rate vor fi at~t de ciudat [i grotesc 
de frumoase înc~t fiecare se va vedea 
doar pe sine, reflectat în ochii celorlal]i.

Poate atunci secundele mele ne vor 
salva iubirea. Ori poate va începe acel 
nesf~r[it bal mascat.

BIANCA GOEAN

Lalele olandeze 
[i biciclete

Bal mascat

Citi]i pe situl LiterNet.ro, la http://atelier.liternet.ro/arhivarubricii/65/2006/
Biciclete-in-Beijing.html, rubrica s`pt`m~nal` Biciclete \n Beijing de Bianca Goean.

Viziona]i galeriile foto Liternet 
la http://galerie.liternet.ro


