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La c~]iva pa[i \ncepe acest ora[ aparte, c~ndva o gr`din`, apoi de-
venit un ora[ de piatr` al pa[ilor pierdu]i, Cimitirul Bellu. Necropoli-
sul bucure[tean de la Bellu este un muzeu \n aer liber care te las` s`-i 
descoperi monumentele strecur~ndu-te pe alei, c`lc~nd orice ordine, 
pentru c` nu exist` un catalog al monumentelor funerare, cum exist` 
de exemplu la Père-Lachaise la Paris. |ntr-un fel, prefer aceast` dezor-
di ne, aceast` nep`sare care m` las` s` descop`r, totul ]in~nd de 
[an s`, de surpriz`, de jocul de lumin`, de vegeta]ia care uneori dez go-
le[ te aproape senzual umeri albi de statuie. Trecutele vie]i de doamne 
[i domni]e, dintr-un alt secol, \n rochiile lor de piatr`, au ceva din stra-
nia vraj` a unui basm vechi \n care simpla atingere a unui fruct inter-
zis \l litific` pe imprudent. Dintre toate, cel mai mult m` atrage Doam-
na \n alb sau Doamna cu umbrela – opera sculptorului Rafaelo Romanelli 
din Floren]a –, ie[it` parc` la promenad`, cu un gest delicat ]in~ndu-[i 
faldurile rochiei, tocmai pentru senin`tatea expresiei ei care nu are 
nimic din triste]ea unui monument funerar. Se spune c` nasturii ves-
tei ei erau c~ndva auri]i \n spiritul Secessionului, ploile au sp`lat pole-
ia la metalului, dar nu [i str`lucirea chipului. Cu dauritul reflex a dis-
p` rut [i inscrip]ia de pe zidul de granit ro[u deloc \ng`duitoare cu per-
for man]ele medicale: „Cet animal de medicin m’a tuée!“. Am stat mi-
nute \n [ir \n fa]a unui \nger care stingea cu aripa sa o tor]`, un \nger 
discret mutilat cu m~na ridicat` indic~nd cerul, o m~n` c`reia \i lip-
sea falanga distal`. |mi plac statuile ale c`ror chipuri deseneaz` prin-
tr-un truc al intemperiilor lacrimi de cerneal`-m~zgoasã [i licheni. De 
pe frontispicul capelei lui Th. Lerescu, o figur` feminin` \]i face semn 
s` taci cu degetul adus la b`rbie \n preajma buzelor, dar nu [tii sigur 
dac` despre t`cere e vorba sau despre introspec]ie, de lini[tea care 
exis t` aici, de[i degrada]i paznici patrupezi p`zesc haiduce[te por]iuni 
de alee unde salahorii se opresc [i-[i beau po[irca la umbra crucii. De 
unde toate aceste figuri feminine amintind de romantismul crepuscu-
lar al stingerii, fata cu floare cu ochii \nchi[i sculptat` de P. Granet 
las` s` cad` din poala plin` cu flori de bronz una singur` care st` ani-
nat` de degetele ei ca o pic`tur` stingher` pe strea[in`. Gra]iei longi-
lin-boticelliene a Madonei Stolojan, sculptat` de Paciurea, i se adaug` 
misteriosul s`u sfinx cu implacabilul chip eminescian, bust care are \n 
fa]` gheara puternic` a unui sfinx \nfipt` \n piatr`, cu acea voin]` ne-
clintit` care separ` clipa de eternitate, [i un bust al lui Crist, al c`rui 
chip descompus de o suferin]` nem`rginit` mi-a fost revelat de un tre-
mur al frunzi[ului care ad`uga o tardiv` r`coare frun]ii \ncoronate cu 
spini metalici, peste al c`ror ascu]i[ mi-am trecut ne\ncrez`tor palma. 
Este loc [i pentru un fior caragialesc, c~nd te \nt~lne[ti cu statua „ge-
nialului Georgic`“, elev \n clasele primare, care n-a apucat s` demon-
streze cuviincios intui]ia formidabil` a mami]ei, iar acest elev r`t`cit 
printre \ngeri [i elegante [i triste doamne are sensul ei secret. Al]i 
ilu[tri disp`ru]i [i-au l`sat ca pentru o plimbare \n salon mantaua mi-
litar` cu brandenburguri [i chipiul de ro[ior pe piatra funerar` ca pe o 
sofa oarecare sau [i-au pus comod pe scaun roba, tomurile dificile, 
unul deschis la o pagin` necunoscut`, [i pare c` lipsesc pu]in. Statuii 
fe minine de la morm~ntul magistrului Florian \i lipse[te o m~n` care 
a scuturat florile topite \n piatr`. Un \nger cu aripile desf`cute r`s`rit 
din iarb` are spatele prins \ntr-o re]ea de ieder` uscat` ca un fel de 
ner vur`, pe statuia unei femei \nv`luite \n falduri baroce iedera cre[te 
\n voie ca un fel de tunic` [i, deodat`, Necropolis mi se \nf`]i[eaz` ase-
meni unui ora[ aztec \nvelit tandru-m`t`sos \n jungl`, respir~nd la-
com ceva din seva aceasta care se revars` prin l`stari, imprim~nd pie-
trei o tardiv` [i rug`toare \mbr`]i[are, [i m` g~ndesc c` lucrurile ar 
pu tea sta chiar a[a \n nep`sarea care domne[te aici [i pretutindeni, 
nu mai c` t`cerea, nu [tiu ce lini[te neobi[nuit` separ` ora[ul, precum 
acele ora[e secrete ale de[ertului ascunse \ntre pliurile c~torva dune 
[i ale unei pove[ti. Pe un glob de piatr` o fiin]` bizar` cu chip feminin 
\nsufle]it de o tandre]e dureroas`, cu p`rul rev`rsat asemeni fatalelor 
feminit`]i klimtiene, cu aripi \ngere[ti [i coad` de [arpe, se \nf`[oar` 
ne\mp`cat`. „Mai [edi pu]in“ sun` rug`mintea pe care o contrazice 
implacabil ceasul care a stat de mult la 1.30, precum cel al domni[oarei 
Havisham din Marile speran]e, la morm~ntul Iuliei Hasdeu, str`juit de 
doi sfinc[i degemina]i deasupra c`rora se \nal]` globul p`m~ntesc de 
piatr` indic~nd traseul diurn-lumesc al Iuliei: Bucure[ti–Paris–Roma. 
„Mai [edi pu]in.“
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Dialog plastic 
rom~no-spaniol

Institutul Cultural Rom~n din Madrid \n colaborare cu Begonia Fernández 
Cabaleiro, critic de art`, doctor \n istoria artei, membru al Asocia]iei Criticilor de 
Art` din Spania (AECA), membru al Comitetului Spaniol de Istoria Artei
(CEHA), organizeaz` expozi]ia colectiv` intitulat` Dialog plastic rom~no-spaniol,
care cuprinde: sculptur` – Hortensia Núñez Ladeveze (Spania), tehnici mixte – 
Romana Preoteasa (Rom~nia), fotografie – Mugur Chiujdea [i Bogdan Ater 
(Rom~nia), desen & pictur` – Juanma El Terrible (Spania) [i Romeo Niram 
(Rom~nia). Pe to]i \i une[te, \n prezent, derularea activit`]ii artistice la Madrid.

Curator: Begonia Fernández Cabaleiro, critic de art`.
Expozi]ia este deschis` publicului p~n` la 3 octombrie 2008, la sediul 

Institutului Cultural Rom~n (Marqués de Urquijo 47, 1o-dcha, Madrid).
Vernisajul a fost la 18 septembrie 2008.
Arti[tii participan]i:

• Hortensia Núñez Ladeveze – 
sculptur`

Artist` spaniol` de referin]`, ale 
c`rei lucr`ri sunt expuse \n Muzeul de 
Art` Contemporan` Madrid, Muzeul de 
Art` Contemporan` Bilbao, National
Museum of Women in the Arts 
Washington, Florida Museum of 
Hispanic & Latin-American Art Miami.

• Romana Preoteasa – tehnici mixte
Las hadas del bosque 1 / Ielele

Romana este absolvent` 
de arte plastice [i scenografie 
a Universit`]ii din Bucure[ti,
a lucrat \n capitala rom~n` 
cu teatre [i regizori 
prestigio[i, iar \n prezent 
locuie[te [i creeaz` \n 
Madrid. Propunerea sa 
artistic` const` \ntr-o serie 

de m`[ti realizate prin tehnici mixte: un inventar al urmelor l`sate de o lume 
misterioas`, c~teodat` \ntunecat` [i tenebroas`, alt`dat` mirific` [i plin` de 
lumin`, care ne fascineaz` \nc` din copil`rie. M`[tile le ap`r` pe z~ne de privirile 
oamenilor. P`durea este universul lor, locul \n care realitatea se \ntrep`trunde 
cu oniricul.

• Mugur Chiujdea – fotografie
Statui vii
Mugur a studiat la sec]ia de scurt-metraj a 

Universit`]ii din Alcalá de Henares, pasionat fiind de 
artele vizuale. |n actul magic al crea]iei este surprins 
spiritul din`untrul statuilor, e ca [i cum ai da via]` 
materiei. |n cazul statuilor vii, procesul este invers, 
via]a imit` arta, \n 
\ncercarea de a exprima statornicia, nemurirea [i 
eternitatea.

• Bogdan Ater – fotografie
Fotograf rom~n de origine greac`, Bogdan s-a 

n`scut în 1980 la Bucure[ti. A absolvit 
Universitatea Na]ional` de Arte din Bucure[ti, 
Sec]ia Pictur`. S-a dedicat [i artei fotografice, 
sedus fiind, dup` cum m`rturise[te de „lucrul cu 
realitatea“. A avut expozi]ii individuale în 
Rom~nia, Spania [i Portugalia. În prezent 
locuie[te la Madrid unde, pe l~ng` activitatea 
fotografic`, a pus bazele unei linii de mobilier de 
design artistic. Este Director al revistei Madrid - 
Arte y Cultura.

• Juanma El Terrible – desen & pictur`
Juanma El Terrible expune acum o serie de 

desene cu linie [i tu[e aparent simple, dar extrem 
de sugestive. Crea]ia sa plastic`, afirmat` \nc` de 
la sf~r[itul anilor 1970 \n desen [i pictur` tip 
pastel, a cunoscut [i perioade de design 
vestimentar sau pret-à-porter de serie mic`. A 
expus, individual sau 
\mpreun` cu al]i plasticieni, \n numeroase galerii, 
centre culturale [i cafenele artistice din capitala 
spaniol` [i din str`in`tate.

• Romeo Niram – desen & pictur`
Omagiu Cinematografiei
N`scut \n 1974, a studiat pictura la 

Universitatea Na]ional` de Arte din 
Bucure[ti. Este fondatorul primului ziar de 
cultur` bilingv rom~no-portughez, Diaspora,
fondatorul revistei de art` Niram Art, pentru 
care a primit trofeul Mac-Imprensa \n 2007, 
ini]iatorul diferitelor proiecte de cooperare 

cultural` [i artistic` \ntre Rom~nia, Israel, Spania [i Portugalia. Artist cu o 
bogat` activitate expozi]ional` \n Germania, Turcia, Spania, Portugalia.
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Bucure[tiul \n lume

Organizatori: ArCuB [i Acordeon
Armony Music

În perioada 26–28 septembrie 2008, a 
avut loc a treia edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Acordeon – Nop]i Albe 
de Acordeon.

Evenimentul s-a desf`[urat pe 
parcursul celor trei zile la Bucure[ti, 
fiind ini]iat de Acordeon Armony Music
[i av~nd ca partener principal Centrul de 
Proiecte Culturale al Municipiului 
Bucure[ti – ArCuB.

Colaboratori: Funda]ia Marconi,
Institutul Francez, Rin Grand Hotel [i 
Bes Rom~nia.

Festivalul Interna]ional „Nop]i Albe 
de Acordeon“ – edi]ia a treia – a cuprins 
trei seri de spectacole, sus]inute de 
instrumenti[ti de nivel mondial în 
muzica pentru acordeon, cu teme din 
folclorul rom~nesc, cel interna]ional, 
muzic` clasic` sau contemporan` [i jazz, 
urmate de c~te o serat` specific` a genului c~ntat în ziua respectiv`: bal popular 
rom~nesc, serat` fran]uzeasc`, serat` de jazz pentru acordeon. Nu a lipsit 
expozi]ia de acordeoane din secolul XIX.

Acordeonul este un instrument complex folosit \n muzica multor na]iuni în 
trecut [i în prezent. El se bucur` în ultimii ani de un sensibil reviriment pe plan 
interna]ional, fiind tot mai mul]i cei care îi redescoper` incredibilele valen]e.

Publicul rom~nesc a ascultat, anul acesta, recitaluri sus]inute de adev`ra]i 
mae[tri ai artei interpretative (muzicieni din Fran]a, Italia, Rom~nia, Rusia, 
Brazilia, Argentina), asist~nd la o redescoperire a valorilor muzicii pentru 
acordeon [i a virtuozit`]ii specifice acestui instrument. Programul foarte variat a 
cuprins at~t muzic` clasic`, variété, café concert, c~t [i jazz, tango [i muzic` 
l`ut`reasc`.

Festivalul a adus pe scen` nume celebre, pe Emy Dr`goi [i invita]ii s`i: Patrick
Quichaud (Fran]a), Trio Ricardo STEUER HERZ (Brazilia), Ionic` Minune 
(Rom~nia), Duet Romeo (Italia), Cornelia Catanga, Jean Mocanu, Jerez le Cam 
quartet (Argentina), Evegeny Derbenko [i Dmitry Shilov (Rusia), Ives Fontaine, Jean
de Meaux [i Emilian Ionu] (mezinul festivalului).

|n edi]iile anterioare, care au 
avut loc în septembrie 2006 [i 2007, 
publicul bucure[tean a avut 
posibilitatea s` vad` [i s` asculte la 
Bucure[ti mari acordeoni[ti: 
Richard Galliano, Jose Mosalini, 
Emy Dr`goi, Marcel Azzola, Pascal 
Contet, Roman Jibanov.

|n acest an au fost realizate în 
premier` concerte care îmbin` 
teatrul [i muzica, av~nd dou` figuri 
centrale: Maria T`nase [i Charlie 
Chaplin.

Festivalul Interna]ional „Nop]i 
Albe de Acordeon“ din Rom~nia se 
al`tur` altor sute de manifest`ri 
interna]ionale de gen cu tradi]ie, 
precum Festival des „Nuits de 
nacre“, Festival d’accordeon „Le 
Grand Soufflet“.

Concertele au avut loc la Sala
ArCuB din Bucure[ti.

Festivalul Interna]ional de Acordeon

Nop]i Albe de Acordeon

Emy Dr`goi

INSTITUTUL 
CULTURAL 
ROMÂN MADRID
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La \nceputul anilor 2000, voga micro-
istoriilor despre ceau[ismul t~rziu a ex-
plodat prin apari]ia mai multor volume 
colective av~nd \n centru evoc`ri ale 
„copil`riei [i adolescen]ei sub comu-
nism“ sau a unor experien]e „mature“,
os talgice sau nu, literaturizate sau so-
cio-antropologice: O lume disp`rut`..., Car-
tea roz a comunismului, Anii ’80 [i bucure[-
te nii, Cum era? Cam a[a..., al`turi de an-
chete de istorie oral` [i de varii „ego-
grafii“ (de la N`scut \n URSS de Vasile 
Ernu la Regele se \nclin` [i ucide al Her-
tei Müller) au participat, \n ultimul dece -
niu, la constituirea unui trend. Unul \n 
care istoriile elitelor sau ale experien ]e-
lor „maximaliste“ (Gulag, disiden]` etc.) 
tind s` lase locul istoriilor cotidiene, iar 
m`r turiile f`c`torilor de istorie – expe-
rien]ei oamenilor comuni care o su-
port`. Ceva totu[i lipsea din peisaj: „ex-
pe rien]a de gen“ – dup` cum afirm` 
Dan Lungu [i Radu Pavel Gheo \n pre-
fa]a unei recente [i incitante antologii 
de ego-/micro-istorii despre „experien]a
fe minin` \n comunism“...

Ini]iativa celor doi scriitori din „ge ne-
ra]ia Decretului“, ambii n`scu]i \n 
1969, e un gest binevenit [i necesar, 
chiar dac` – o recunosc ini]iatorii \n[i[i 
– e[antionul, recrutat din lumea lite-
rar-cultural` româneasc`, nu are un ca-
rac ter sociologic reprezentativ. Cei doi 
recunosc de altfel c` nu se pot l`uda „cu
o gam` de experien]e variat` din punct 
de vedere socioprofesional“, iar eventua-
la extindere a acestora „ar putea fi miza 
unui volum urm`tor“. |n plus, \ntruc~t 
marea majoritate a participantelor sunt 
scriitoare ori au tangen]e cu scrisul, era 
firesc ca textele lor s` aib` un caracter 
fic]ional mai mult sau mai pu]in elabo-
rat. Aceasta explic`, printre altele, [i de 
ce cartea a ap`rut \n colec]ia „Ego-gra-
fii“, nu \n – s` zicem – cea de „Psiholo-
gie social`“.

Faptul c` demersul a fost ini]iat [i 
coordonat de doi b`rba]i poate s` ridice 
unele \ntreb`ri legitime: nu cumva, \n 
felul acesta, participantele tind s` fie re-
du se cu cele mai bune inten]ii la mino-
ratul de facto al „diferen]ei feminine“? 
Per sonal, m-a[ fi bucurat ca ini]iativa 
unui astfel de proiect colectiv s` vin` 
din partea unei/unor persoane de sex fe-
mi nin. N-a fost s` fie. Oricum, dac` de-
mersul ar fi avut un caracter riguros so-
cio logic sau „angajat“ literar (\n genul 
Monoloagelor vaginului) n-ar fi fost nici 
un fel de problem`. Numai c` avem de-a 
face cu ni[te femei „de cultur`/de litere“ 
c`rora li se sugereaz`, cu argumente so-
cio logice, s` decupeze experien]a de gen
din complexitatea existen]ei lor umane
sub comunism. Modul simplu [i onest \n 
care Ioana Ocneanu-Thiéry \[i \ncepe 
con fesiunea mi se pare deosebit de eloc-
vent \n acest sens: „Ce-a[ putea eu s` po-
vestesc despre cum tr`ia o femeie sub co-
mu nism? De chestia cu avortul, de exem-
plu, am sc`pat (...) nu m-am plasat ni-
ciodat` pe baricada feminin` pentru a 
judeca comunismul. (...) Pentru mine 
erau, to]i, [i b`rba]i [i femei, oameni la 
fel de am`r~]i“.

Ambiguitatea \ntre demersul socio-
logic [i cel literar-existen]ial se \ntreve-
de [i din asocierea \ntre un scriitor-so-
ciolog (Dan Lungu) [i un scriitor pur [i 
simplu (Radu Pavel Gheo), autori de-

spre care afl`m, din prefa]`, c` s-au 
g~n dit ini]ial independent la o astfel de 
antologie, ajung~nd apoi s`-[i coordo-
neze eforturile. Dac` titlul (suger~nd o 
„tov`r`[ie“ de conjunctur` cu regimul 
[i una neconjunctural` cu b`rba]ii) este 
bine g`sit, reduc]ia „de gen“ a experien-
]e lor relatate cu generalizarea lor la ni-
velul „experien]ei feminine sub comu-
nism“ are un caracter problematic. De 
ce? |n primul r~nd, din cauza nerepre-
zen tativit`]ii socioprofesionale. Nu-i 
vorb`, „de la micile evenimente ale vie]ii 
cotidiene [i p~n` la \nt~mpl`ri deosebi-
te, de la rela]ia de cuplu [i p~n` la ra-
porturile de putere, femeile au o mani-
er` diferit` de a se investi \n via]a soci-
al`“. Cu siguran]`, presiunea totalita-
rismului a c`zut mult mai greu pe ume-
rii femeilor, nevoite s` fie simultan gos-
podine, mame, so]ii [i „oameni ai mun-
cii“; e adev`rat, apoi, c` ceau[ismul a 
re formulat grotesc vechi modele patriar-
hale, c` emanciparea comunist` a fost 
fals`, iar defeminizarea – \n]eleas` ca 
re primare a seduc]iei feminine – siste-
matic`, \n numele eticii [i echit`]ii socia  -
liste; e adev`rat c`, \n spiritul unui ega-
litarism abuziv [i ipocrit, au fost impu-
se femeilor activit`]i fizice „masculine“, 
iar studentele au fost constr~nse s` 
fac` armata, c` politica pronatalist` a 
vio lat via]a intim` a cet`]enelor (prin 
interzicerea avorturilor, limitarea dras-
tic` a contracep]iei [i impunerea unui 
stahanovism al reproducerii) \ntr-o ]ar` 
a mobiliz`rii represive [i a penuriei \n 
care „viitorul luminos“ nu-]i d`dea nici 
un motiv s` procreezi. Dar...

|n condi]iile \n care coordonatorii 
pre cizeaz` \n prefa]` c` „nu am avut \n 
vedere \n mod programatic o abordare 
uni lateral`, strict feminin` [i ne bu cu-
r`m c` nici autoarele prezente \n volum 
nu s-au m`rginit la o astfel de perspec-
tiv` \ngr`ditoare“, valoarea antologiei 
rezult` din tensiunea ce se creeaz` \n -
tre imperativul „confesiunii de gen“ [i 
aba terile de la el. „Diversitatea de sti-
luri“ [i de formule narative e notabil`. 
Fire[te, din punct de vedere literar, tex-
tele pot fi \mp`r]ite \n „(foarte) reu[ite“ 
sau „mai pu]in reu[ite“, mai toate fiind 
scrise cu dezinvoltur`. Putem opera \n -
 s` [i o alt` categorisire a lor, \n func]ie 
de acordul sau dezacordul implicit al au-
toa relor cu amintita unilateralizare a 
perspectivei. Textul Simonei Sora (Bi-
blio   tecile spitalelor mele, printre surprizele 
pl` cute ale volumului) este practic sin-
gurul \n care experien]a de lectur` 
ocup` un loc esen]ial, pe fundalul tri bu-
la ]iilor spitalice[ti [i „corporale“ din 
sumbrii ani ‘80. |n schimb, cel al Simo-
nei Popescu (HoRor! Cool!, conceput ca 
mo nolog caleidoscopic [i contrapunctic 
adresat unei vechi prietene) o evit`: „\m -
br`cat` \n tinere]ea [i frumuse]ea ta, 
nimic nu te putea atinge. Mai erau con-
ver sa]iile noastre nesf~r[ite despre 
c`r]i, \ntr-un fel \n care b`ie]ii nu [tiau 
s-o fac`. Dar asta e alt` poveste“. Ba nu, 
e aceea[i poveste, iar „dep`narea“ ei ar 
fi f`cut [i mai substan]ial acest text de 
virtuozitate despre oroarea [i hazul 
epocii... |mp`nat cu inserturi poetice, 
frag mentul Iuliei Popovici insist` obse-
siv asupra descoperirii precoce a corpu-
lui [i a sexualit`]ii – fie ea [i a celorlal]i 
– („Mi-a venit ciclul odat` cu Revo lu-

]ia“), \ns` expediaz` \ntr-o pagin` exact 
„secretele“ ce i-ar fi conferit greutate: 
ac tivitatea bunicului „\n Ministerul de 
In terne, la Securitate“, cu consecin]ele 
sale \n plan familial: impunerea unei c`-
s` torii exclusiv civile a mamei, paralel 
cu avorturile repetate [i divor]ul m`tu-
[ii. Scris` inteligent, dar cu o anume 
neimplicare frivol`, proza Anei-Maria 
Beligan (Halatul Veronic`i) porne[te, vo-
ios, \n c`utarea prostituatelor ascunse 
ale vremii [i le g`se[te \n ipostaza unei 
nimfomane bovarice, mare consuma-
toare de ingineri. Bine [i a[a. Mai bine, 
\n orice caz, dec~t \n conven]ionalele 

con sidera]ii jurnalistice despre avorturi 
[i despre filmul lui Florin Iepan din tex-
tul Rodic`i Binder sau dec~t vioiciunea 
c`znit`, inutil agitat` a roman]`rii 
unor vagi experien]e postdecembriste 
din textul lui Carmen Bendovski (cel 
mai slab din carte).

Din p`cate, prin focalizarea strict` 
asu pra femeiescului-prea femeiesc sunt 
ra tate destule probleme cu grad sporit 
de complexitate dramatic`, „general 
uma n`“. De multe ori, ele sunt pur [i 
sim plu ignorate. |n A-ha (text la fel de 
cur`]el ca [i forma]ia norvegian` cu 
acest nume), Otilia Vieru-Baraboi re-
curge la deja manierizata tehnic` a in-
ventarului Epocii de Aur, f`r` a spune 
mare lucru. Nu lipsit` de interes, „po-
vestea de fat`“ a Mihaelei Ursa e tribu-
tar` unei grile exclusiv feminine [i cum-
va feministe de lectur` a propriei copi l`-
rii [i adolescen]e („\mi tr`iam pe atunci 
feminitatea \n deplin` incon[tien]`, 
uneori ca o plant`, alteori ca un ani-
mal“). Oarecum bizar \n cazul unei vii-
toare literate [i universitare, lipse[te 
orice referire la propriile experien]e in-
telectuale sau de lectur`. Confesiunea 
Sandei Cordo[ \ncepe promi]`tor cu ex-
perien]a maternit`]ii [i a studen]iei \n 
ultimul an de comunism, dar se pierde 
repede \n considera]ii banale, cu carac-
ter general despre cum era pe atunci. 
Pornind de la experien]a biografic` di-
rect`, textul Ceraselei Nistor se zbate 

s` surprind` o atmosfer` („cerul negru-
rozaliu“) [i c~teva personaje caracteris-
tice epocii, dar p`c`tuie[te prin diluare, 
literaturiz`ri for]ate [i cantonare \n ne-
semnificativ. Autentic relevante din 
unghiul „experien]ei de gen“ sunt texte-
le – foarte diferite, altminteri – semna-
te de Doina Ru[ti [i, respectiv, Alina 
Radu. |n Ginecologii mei prima \n  f` ]i-
[eaz`, cu umor negru frisonant, expe-
rien ]e umilitoare, atroce (verificarea cu 
degetul a virginit`]ii fetelor \ncorporate 
militar, plus o chiuretare f`cut` de me-
dic „pentru orice eventualitate“, \n ab-
sen ]a unei sarcini). Amors~nd \ntr-un 
text cu titlu ironic-sojeni]ian, un mini-
malism narativ de bun` calitate, cea-
lalt` intr` \n pielea adolescentei naive 
din anii ‘80, reproduc~nd cu naivitate 
jucat` psihologia, gusturile [i nelini[tile 
unei fete aflate la „primul bairam“ (O zi 
din via]a Alinei Viktorovna). Textul Ioanei 
Ocneanu-Thiéry capteaz` aten]ia prin 
bun-sim] [i prin problematizarea uma-
nului dincolo de orice bariere ideologice 
[i de gen. Iar cu acesta ajungem \n zona 
contribu]iilor cu b`taie mai lung`. Pre-
zent` cu o confesiune \n Cartea roz a co-
munismului, Mariana Codru] expune 
acum, prin intermediul unui inspirat in-
ter viu, experien]a de via]` a unei profe-
soare s`soaice, Gertrud B., emigrate \m -
preun` cu familia la finele anilor ’80 
(Atunci am \nv`]at s` renun]). Lipsit` de 
orice inten]ie literar`, m`rturia impre-
sioneaz` prin autenticitatea uman` a 
pro tagonistei. |n pandant, zona „literari-
zant`“ a confesiunilor este ilustrat` la 
v~rf de epistola Norei Iuga c`tre Radu 
Pavel Gheo (Scrisoare c`tre un prieten),
de textul Simonei Sora, de fragmentele 
de jurnal din anii ‘80 ale Adrianei Bittel 
(Servus, Reghina) [i, mai ales, de Sarsa-
nela Adrianei Babe]i, cel mai puternic 
text din volum. Intensitatea lor vine nu 
doar din talentul literar, ci din \n]ele ge-
rea superioar` a propriei condi]ii (nu 
doar feminine, ci [i profesionale, intelec-
tuale, umane \n sens larg) [i din sur-
prinderea dramatic` a modului \n care 
fostul regim a deformat-o. Sub acest as-
pect, experien]a „purt`toarei de sarsa-
nale“ devine emblematic` pentru o \n -
treag` epoc`. Din p`cate, co-autoarea 
Femeii \n ro[u intr` prea rar \n pielea 
scriitoarei...

Are dreptate Daniel Cristea-Enache 
s` atrag` aten]ia, \n cronica lui din Ro-
m~ nia literar`, c` „ar fi p`cat ca textele 
s` fie luate la pachet“ (]in s` precizez to-
tu[i c` „la pachet“ nu \nseamn` nea p`-
rat „la gr`mad`“, ci desemneaz` livra-
rea, \mpreun` cu produsele comandate 
din comer]ul socialist, a unor rebuturi 
ne vandabile sau propagandistice pe 
care clientul nu le-a solicitat...). Dincolo 
\ns` de orice considera]ii literare, ele 
ofe r`, pe ansamblu, o panoram` a 
resemn`rii apolitice, a supravie]uirii 
pa sive \n ni[`, a boicot`rii dar mai ales 
a ignor`rii istoriei \n numele micii nor-
ma lit`]i cotidiene. Spre deosebire de 
gro sul m`rturiilor masculine, ego-isto-
riile viitorelor literate, jurnaliste, profe-
soare sau scriitoare din acest volum fra-
pea z`, \n general, prin evacuarea expe-
rien  ]ei livre[ti sau intelectuale [i a „con-
[tiin]ei politice“. Scrupul neoautenticist 
sau fidelitate fa]` de norma „eternului 
feminin“?

cronic` literar`

PAUL CERNAT

„Eternul feminin“ 
sub comunismul t~rziu

Tovar`[e de drum. Experien]a 
feminin` \n comunism, volum coordonat 

de Radu Pavel Gheo [i Dan Lungu, 
Editura Polirom, Colec]ia „Ego.Proz`“,

320 pp.
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Cu vreo patruzeci-cincizeci de ani \n urm`, scriito-
rii noului roman francez, ur m~ndu-le existen]ia li[ ti-
lor, duceau la paroxism ideea c` via]a e absurd` [i 
omul un condamnat, c` sinuciderea e sin gura solu]ie. 
Citeam [i ne \ngrozeam. Sim]eam asta \n realitate? 
Cine nu simte uneori... Mult mai rafinat`, arta con-
temporan`, teatrul \n spe]`, c`ci despre el vorbim 
aici, descoper` pe zi ce trece c` lumea e populat` de 
mon [tri, de scelera]i care se devoreaz` \ntre ei: p`-
rin]i [i copii, fra]i [i surori, prieteni, so]i [i so]ii. {i, 
deasupra tuturor, oficialii. Metodele de a se teroriza 
sunt din ce \n ce mai „rafinate“, iar c`ile asasinatului 
– expresia fanteziei celei mai excentrice.

Unde se petrec aceste orori? Aici, l~ng` noi, sun-
tem obliga]i s` con sta t`m, c`ci vorba unui spectacol 
la care ne vom referi mai jos: Treze[te-te omenire! (La 
Br`ila, \ntrebarea a fost dirijat` local.)

Doar c`, p~n` la trezirea din somnul ra ]iunii, mo-
delele livrate de art`, pe sce n` \n cazul nostru, sunt 
acestea. Mon struoase, \nfrico[`toare.

Cel mai trendy e acum s` operezi pe copii. Ei sunt 
victimele [i asasinii celor mai abominabile \nt~mpl`ri 
cu care ne fericesc arti[tii la mod`. Ca [i \n aceas  t` 
pies`, Omul-pern`, unde, \ntr-o scen` cheie, autorul 
chiar se \ntreab`, prin gura celor doi fra]i condamna]i 
pentru crim`, c~t` statistic` [i c~t` fic]iune e \n aceast`
poveste. „Tu ai avut o via]` oribil` de c~nd erai copil? 
Da. Eu am avut o via]` oribil` de c~nd eram copil? 
Da. Doi din doi pentru \nceput.“

|n consecin]`, autorul Martin Mc Do nagh \l inven-
teaz` pe Omul-pern`, cu so lu ]iile lui moi, molcome 
pentru a-i sc` pa pe copii de o via]` chinuit`, prin si-
nucidere, cu perna, prin sufocare. Nu e sin gura 
inven]ie abominabil` din piesa cu acela[i titlu a auto-
rului irlandez. Per so najul lui principal este un poves-
titor care scrie astfel de povestiri oribile despre tor-
turi aplicate copiilor, lame de ras \n buc`]i de m`r \n -
desate pe g~t, degete de la picioare t`iate cu toporul... 
El e an che tat de politi[tii unui stat totalitar (nota 
bene), pentru c` unii, printre care propriul s`u frate, \n  -
cearc` \n realitate re]etele, sufoc~ndu-[i pentru \nce-
put cu perna p`rin]ii. Ancheta e ridiculizat`, cei doi 
detectivi sunt instrumentele unor abuzuri la fel de 
odioase. Ei tortureaz` cu electrozi, cu un sadism 
dispro por ]ionat, justificat doar de propriile lor biogra-
fii de oameni abuza]i la r~ndu-le. {i tot a[a lan]ul 
continu`, iar faptul c` scriitorul Katurian din pies`, 

care-[i c~[ tig` existen]a lucr~nd la un abator (am 
v`zut [i la un autor rom~n ce f` ceau personajele care 
tr`iau de pe urma serviciilor la o morg`), vrea cu ori-
ce chip ca povestirile lui s`-i supra vie]u ias c`, tran-
[eaz` dilema care [i pe noi ne fr`m~nt` acum: ce 
vrem cu o astfel de literatur`?

Mont~nd la Teatrul din Br`ila piesa, Radu Afrim 
zice c` ar protesta \mpotriva abuzurilor la adresa co-
piilor. El inse rea z`, de altfel, \n spectacol [tiri din 

presa zilei, la care putem [i noi ad`uga altele din 
mult prea prolificul fapt divers al televizorului. N-am 
\ntrebat psihologul, dar cred c` oamenii normali pri-
vesc aceste enormit`]i ca atare. Ptiu, drace! Al]ii, mai 
responsabili, s-ar g~ndi poate la unele m`suri de asa-
nare. Dar e [i o categorie, dintre cei mai slabi de \n -
ger, vulnerabili, care „\nva]`“ zdrav`n din tehnicile 
detaliate de unii comentatori mai sadici dec~t sadis-
mul celor sur prin[i \n vizor. Pe aproape e [i persona-
jul din piesa lui Donagh, fratele scriitorului, „retarda-
tul statistic“ pe seama c` ru ia se pun unele dintre cri-
me, dar de spre care nu se va [ti niciodat` dac` le-a 
comis [i mai ales dac` i-au fost sugerate de povestirile 
fratelui s`u, scriitorul.

{i, uite a[a, Afrim [i spectacolul s`u ne-au f`cut s` 
vorbim mai pu]in despre presta]ia artistic` de pe 
scen`, \n favoarea discut`rii unor teme acute ale socie-
t` ]ii contemporane [i ale teatrului aferent ei.

Trupa de tineri pe care o aduce pe scen`, unii 
neprofesioni[ti (scenografii sunt [i ei \nc` elevi la Li-
ceul de Arte din localitate), se mi[c` \n ritmurile zilei, 
cu degajare [i angajare \n perimetrul stilistic al aces-
tui cabaret-negru, for m` pe care regizorul a g`sit-o 
potrivit` reprezenta]iei. {i chiar este, c`ci cu songuri-
le Adei Milea [i gimnastica „disco“, atmosfera anche-
tei devine mai suportabil`, pe de o parte, iar spectaco-
lul \[i subliniaz` \n chip comestibil tezele. Cei c~]iva 
profesioni[ti la care a ape lat sunt Eugen Jebeleanu (a 
c`rui candoare e cam monocord`), Emilian Oprea 
(simplu, firesc, conving`tor) [i mai ales Liviu Pinti-
leasa [i Alin Florea, \n rolurile poli]istului [i, respec-
tiv, al de tectivului, a c`ror evolu]ie \n rela]ie cu cazul 
e plin` de umor [i savuroase cap cane. Pentru culoare 
i s-a compus o partitur` [i Mihaelei Trofimov, un fel 
de dizeuz`, \ns`rcinat` cu b`gatul degetelor \n ochi, 
rol care o avantajeaz` pe cunoscuta vedet` br`ilean`. 
Problema e c` noi tot nedumeri]i r`m~nem (m` rog, 
unii dintre noi!) cu privire la ros tul unor astfel de su-
biecte pe scen`, care au devenit la fel de abuzive ca [i 
abu  zurile incriminate pe scen`, st~r nind indignarea 
con[tiin]elor critice.

Nu e vorba de a pretinde artei modele consolatoare 
[i poate nici viziuni care s` compenseze ur~tul din 
vecin`tatea noas tr` cotidian`. Dar un minimum de 
responsabilitate \n privin]a exager`rilor s-ar impune. 
Omul-pern` atinge limita su portabilului \n materie. 
Fiindc`, dincolo de subiectul evocat, piesa atac` [i 
alte teme, aglomer~ndu-le p~n` la sa]ie ta te: p`rin]i 
denatura]i care-[i torturea  z` copiii cu instala]ii la do-
miciliu, sexu a   litatea, pedofilia, povestirile lui Katurian 
fiind de altfel un inventar al celor mai \n  grozitoare for-
me de violare a libert`]ii de a tr`i. Regizorul spunea 
c` ar mai fi vorba [i despre cenzur`. Mai degrab` de-
spre autocenzur`, care, fie [i \n cazul abu licului Katu-
rian, \ncepe s` func]io ne ze \n momentul \n care \[i 
chestioneaz` fratele cu privire la felul \n care a apli-
cat re]etele din povestirile sale. Oricum, prea mult [i 
mai ales destul! Sau s` ne transcriem pe frontispiciul 
fru moaselor noastre edificii de teatru [i al s`lilor de 
spectacol versul lui Dante: „L`sa]i orice speran]`, voi, 
ce intra]i aici!“.

DOINA PAPP

Omenirea e populat` de mon[tri?!
Despre Omul-pern` de Martin Mc Donagh [i spectacolul lui Radu Afrim

Eugen Jebeleanu [i Emilian Oprea 
\n Omul pern` de Radu Afrim

Nu cred c` exist` o funda]ie mai activ`, cu proiecte 
at~t de diversificate pre cum Funda]ia Familiei Ra]iu,
cu cei doi poli ai s`i, la Londra, unde patronea  z` Cen-
trul Cultural Rom~n (sub \ndrumarea lui Nicolae Ra-
]iu), [i la Turda (sub \ndrumarea lui Indrei [i Pamela 
Ra]iu).

O tradi]ie c`rtur`reasc` venind din ne gura vremu-
ri lor (pe la 1800 ei puneau bazele primului Colegiu de 
Arte [i Meserii din Transilvania) a fost continuat` cu 
str` lucire de cunoscutul om po litic, publicist, scriitor [i 
di plomat Ion Ra]iu, care a \nfiin]at \n exil fiind, la 
Londra, \n 1979, funda]ia ce-i poart` nu mele. Concen-
trat` asupra dezvolt`rii [i implement`rii spiritului de-
mocratic, ac tivitatea funda]iei deruleaz` importante 
proiecte de educa]ie [i \nv` ]` m~nt, proiecte umanita -
re, dar [i proiecte artistice, teatrale, [tiut fiind c` ma-
rele disp`rut avea preocup`ri \n domeniu (\nc` din 
1959 i s-a reprezentat o pie s` la Londra, Templeton, iar 
\n 1992, la Turda, regizorul Horea Popescu i-a \n   scenat
piesa Clive [i Ana). Dincolo de aceste afinit`]i elective, 
Ion Ra]iu a transmis redutabililor s`i descenden]i con-
vingerea c`: „Regimurile totalitare au folosit mesajul ar -
tistic pentru propagand`... societ`]ile democratice re pre-
zint` un spa]iu propice manifest`rilor ar tistice, dar 
de obicei ofer` pu]ine fonduri pentru func ]io na re...“.

O realitate de la care au pornit \n ac ]iu nea de fi-
nan ]are din surse proprii sau prin proiecte sponsori-
zate, cre~nd o re ]ea incredibil` de activit`]i. |n cele ce 
ur meaz` ne vom referi doar la o parte din tre acestea, 
mai ales acelea \n atingere cu teatrul. Simpla consul-
tare a pro gra mului lunilor [i anilor din urm` ne obli-
 g` s` observ`m c` la Centrul Cultural londonez au 

avut loc, \n scopul pro mo v`rii culturii rom~ne, zeci de 
spec tacole de autori rom~ni, de la Eugène Ionesco la 
Sa viana St`nescu [i {tefan Peca, zeci de conferin]e de-
spre teatrul con temporan sau workshopuri \n colabo-
rare cu vestite teatre londoneze, precum Royal Court 
Theatre.

Un proiect care poart` chiar numele fon datorului 
fun da]iei – Proiectul Teatral Ion Ra]iu – se def`[oar` 
[i la Turda, sub coordonarea lui Indrei Ra]iu [i a Pa-
melei Ra]iu, cuprinz~nd activit`]i \n slujba comunit`]ii, 
programe de interes socio-cultural, precum: terapia 
prin teatru, fabric` – joac` [i \nva]`, sau cele re cen te 
destinate copiilor de emigran]i r` ma[i singuri acas`, 
traficului uman. De Cr`ciun, de Pa[ti, \n parteneriat 
cu teatre cunoscute din Transilvania, precum Teatrul

pentru copii „Puck“ de la Cluj, Fun da]ia „Ra]iu“ la 
Tur da \ntre]ine \n zon` ideea democra]iei prin cul-
tur`, prin teatru.

Zilele acestea a avut loc [i cea de a 4-a edi]ie a 
Turda Fest, un festival original cu specific etnografic 
[i agricol, menit s` creeze un cadru prielnic dez vol-
t`rii economice durabile. |nt~lnirile, t~rgurile, con-
cursurile care au loc cu acest prilej propag` imaginea 
dinamic` a localit`]ii despre care, cum spune Indrei 
Ra]iu, „p~n` mai ieri turdenii credeau c` e un t~rg 
pr` fuit unde nu se \n  t~mpl` nimic“. Devenit in ter na-
]io nal, Turda Fest contribuie [i la valorificarea po ten-
]ia lului turistic al zonei [i deschide calea unor cola-
bor`ri interna]ionale \n domeniul economiei [i cultu-
rii.

Viziunea noastr` adesea \ngust` cu pri vire la mo-
delele culturale [i sensul cul turii ne face s` privim 
doar la cercul restr~ns de ini]ia]i. Ceea ce se \nt~mpl` 
la Turda denot` \ns` o \n]elegere complex` a modului 
\n care cultura se poate in sera \n societate, \ncep~nd 
cu micile co munit`]i, model~nd rela]iile interumane.

Prezen]a Casei Regale \n acest proiect [i vizita 
Principesei Margareta la Ca tedrala din Turda, unde 
se afl` un por tret al Regelui Carol, este un pas \na  inte \n  -
spre consolidarea leg`turilor dintre trecut [i prezent 
pe care le \ntre]ine Funda]ia Familiei Ra]iu: o familie 
nobiliar` str`veche, din care au f`cut parte [i vesti]ii 
memorandi[ti din Transilvania, care [i-a pus am-
prenta pe locurile \n care a tr`it \n spiritul drept`]ii 
[i al libert`]ii de exprimare.

Democra]ia a fost pentru ei o realita te, nu simpl` 
lozinc`.

Proiecte teatrale la Funda]ia „Ion Ra]iu“

Indrei [i Pamela Ra]iu
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Sunt poe]i sau simpli versificatori 
pen tru care constr~ngerile prozodice 
ale textului, artificiul tehnic [i rima in-
solit` reprezint` totul. {erban Foar]` 
este exemplul cel mai bun. Pentru Ioan 
Es. Pop, ca [i pentru cel`lalt exponent 
al genera]iei ’90, Cristian Popescu, aces-
tea nu aduc dec~t o limitare, f`r` justifi-
care, a poeziei, datoare s`-[i creeze [i s` 
impun` propriile reguli. Indiferent la 
conven]ionalismul clasicist [i la tipare-
le consacrate de o lung` tradi]ie, auto-
rul „nou`zecist“ desfiin]eaz` barierele 
din  tre genurile literare, f`c~nd ca dis-
cursul liric [i cel epic s` se amestece 
p~n` la indistinc]ie. Poemul prozastic 
sau proza poematic` vor aspira [i pra-
ful prozaismului, ob]in~nd din registre-
le comunic`rii obi[nuite [i din piesele 
uza te ale limbajului „de zi“ o liric` apa-
rent brut`; de fapt, mai subtil`, as cun-
z~n du-[i sau chiar anul~ndu-[i retorica.

Cu dou` decenii în urm`, Marin So-
rescu contraria critica autohton` prin 
ciclul La Lilieci, în care oralit`]ile [i fi-
rescul rural creau un nou cod poetic. 
Profit~nd de aceast` bre[` [i observ~nd, 
totodat`, involu]ia „optzeci[tilor“ tex-
tua lizan]i, Ioan Es. Pop î[i va împinge 
crea ]ia spre o „extremal`“ (cum ar fi zis 
Ion Barbu) suprapunere. În Liliecii so-
rescieni g`sim expresii selectate pentru 
izul lor provincial, pentru savoarea ol-
teneasc`. Poetul le gust` [i le pune în 
versuri ce vor fi apreciate tocmai de c`-
tre spiritele fine, de connaisseur-i. La 
au torul ieudului f`r` ie[ire [i al lui pante-
limon 113 bis, o selec]ie de acest tip nu 
mai exist`. Realitatea cea mai prozaic` 
[i cotidianul cel mai banal p`trund în-
tr-o poezie at~t de permisiv`, înc~t ajun-
ge s`-[i includ` [i referentul. Lumea s-a 
strecurat, pur [i simplu, între dou` 
coper]i de carte, [i cititorul n`ucit, co-
ple[it de transbord`rile scriitorului în-
cepe s` se întrebe care este de fapt rea-
litatea obiectiv`: cea dens`, palpabil`, 
din jur, sau cea parcurs` prin lectur`? 
Lectura unei formidabile poezii depoe-
tizate, a unor versuri refuz~nd versifi-
carea, precum urm`toarele: „las`-l, a zis, 
las`-l s` tac`, nu [tie vorbi/ n-a deschis
niciodat`ochiinu[tieundeîlducem/ dormi, 
dormi, n-o s`-]i facem nimic nu-]i scobi/ 
carnea cu unghiile, nu-i c`ma[a, e car-
nea ta/ nu po]i s` ie[i – învele[te-l pe pi-
cioare, elvira// haide, nu-]i fie fric` nu 
te ducem departe – nu-mi era fric`/ – 
nu te trezi a zis ea – nu m-am trezit era/ 
noapte era cald era întuneric a zis dracu-
o  s`lmaivindecepe`sta/ n-o s` în]eleag` 
niciodat` nimic// – haide, haide nu te 
trezi o s` ajungem acas` o s`-]i dau/ 
voie s` zg~rii varul de pe pere]i o s` 
prinzi p`pu[a de g~t/ o s`-]i sco]i un-
ghiile prin ghipsul ei dar nu acum 
acum e noapte, elvira/ acoper`-i picioa-
rele, i-e frig/ era cald e frig a zis era 
cald era întuneric/ dac` a[ fi scobit cu 
unghia în carnea ei a[ fi putut intra/ a 
zis nu-]i scobi cu unghiile carnea nu-i 
c`ma[a e/ carnea ta nu po]i ie[i.“ (ieu-
dul f`r` ie[ire, 2); „nu [tiu ce l-a apucat 
pe tat`l meu s`-njuge boii la car/ la 
doi[pe noaptea, s` m` trezeasc` [i s`-mi 
spun` hai./ eu dup` ce mor dorm som-
nuri lungi. unde, am zis,/ a zis: la [om-
cuta mare. ce putea s`-l m~ne pe el/ în 
miez de noapte tocmai la [omcuta ma-
re,/ la at~ta drum de satul nostru? [i de 
ce s` nu ia/ autobuzul, diminea]a la 
[ase, de ce s` umbl`m/ patru ceasuri în-
colo, patru ceasuri încoace/ cu mersul 
moa le [i greoi al boilor no[tri?/ dac`-i 

pe-a[a, n-o s` m` mai prinde]i acas` 
de-acum prea devreme,/ n-o s` m` tre-
zesc în miez de noapte pentru o nebunie 
ca asta.// [i-atunci se apropie ea [i zice: 
scoal`/ dragul mamei, tat`l t`u/ toc-
mai pleac` s` te-aduc` de la [omcuta,/ 
du-te s`-l aju]i s` te ridice,/ de trei zile 
zaci acolo f`r` suflare./ [i-abia de-au 
ajuns s` ne dea de [tire ast` sear`,/ 
dragul nostru.“ (casa).

Dac`-i pe-a[a, secven]ele [i fr~n tu-
rile comunic`rii, z`p`ceala celui brusc 
trezit din somn – nu [i din moarte –, sin-
taxa aglutinat` a propozi]iilor [i întin-
derea fireasc` a replicilor întret`iate 
(f`r` dramatism exterior, teatralitate 
de  clamatorie), neglijarea voit` a orto-

grafiei [i ignorarea selectiv` (nici invo-
luntar`, dar nici mecanic`) a punc tua-
]iei semnaleaz` efortul autorului de a 
eli bera poezia nu numai de constr~n ge-
rile genului, ci [i de acelea ale gramati-
cii. Se degaj` o autenticitate izbitoare: 
constituit` sau, mai bine zis, construit` 
atent, în conformitate cu ritmurile, vo-
cile [i tonalit`]ile proprii acestei poezii. 
Un flux [i liric, [i epic, [i dramatic, cap-
t~ndu-l pe lectorul ini]ial nedumerit [i 
f`c~ndu-l s` traverseze o serie de ex pe-
rien ]e revelatoare. 

Îmi pare de în]eles reac]ia vehe-
ment` a unui profesor de limba [i litera-
tura rom~n` din Ieud, care-l os~ndea 
public pe Ioan Es. Pop, cu ani în urm`, 
pentru felul în care acesta, nu-i a[a?, 
„prezenta“ o a[ezare rom~neasc` at~t 
de veche [i demn` de respect. Un sat cu 
oa meni muncitori [i cumsecade – am 
pu tea ricana în continuare – [i cu înv`-
]` tori anima]i de patriotism local, care 
vor insufla [i pe mai departe elevilor 
dra gostea pentru vatra lor str` mo [eas-
 c`. Ce nu pricepea meritoriul dasc`l în-
furiat era faptul c` în aceast` poezie 
ieu dul, ca [i n`ne[tii, [omcuta mare,
pantelimonul bucure[tean [i alte repe-
re pseudo-geografice constituie un sim-
plu pretext. Autorul le fixeaz` ca pe un 
punct de plecare [i de rotire în gol al li-
ricii sale delocalizate, deteritorializate, 
înghe]at` sub un soare negru, expresio-
nist. Orice spa]iu (ora[ul [i satul, casa 
p` rinteasc` [i c`minul jegos de ne fa mi-
li[ti, biserica [i c~rciuma, cursa de Si-
ghet [i tramvaiul 56 din Capital`) se 
trans form` într-o scen` mobil` a per for-
m` rii [i destr`m`rii, a suferin]ei care 
nu mai înceteaz` [i a mor]ii care, de 
fapt, nu elibereaz`. Personajele se scoa-
 l` cu greu, morm`ind, din somn [i merg 
prin ora[ cu pa[i împletici]i de b`utur`. 
Ori viseaz` c` îmbrac` o sutan` ca s` 
fac`, sub ea, tot r`ul din lume. Înjur` 
c~nd se roag`, bolborosesc, î[i scr~[nesc 
din]ii, î[i exerseaz` g~tlejul pentru ur-
let. Î[i scobesc pielea [i carnea cu un-

ghiile. G`n`u, rege peste groapa de gu-
noi a ora[ului, adun` „o armat` numai 
a lui“: „cizme desperecheate [i sparte, 
capete de p`pu[i, scaune pe jum`tate 
arse, bur]i h`mesite de anvelope, m` run-
taie de frigidere, spin`ri ale unor scri-
nuri c~ndva trufa[e. Din ele, c~nd va s` 
fie ziua, va reface omul a[a cum îl vede 
el de acolo, din singur`tatea lui de om 
de la margine, de care nu se apropie ni-
meni niciodat` cu adev`rat. Va ie[i o 
f`ptur` înalt`, înfipt` în picioroange de 
lemn, cu p~ntece din gum` [i m`runtaie 
de metal, cu spatele din tabl` ars`, cap 
de ghips [i coroan` de c~rpe. Ea va fi 
pentru el singura în stare s` salveze lu-
mea, singura cu adev`rat frumoas` [i 
demn` s` stea dreapt` înaintea ceru-
lui.“ (g`n`u).

Omul e o astfel de sperietoare com-
pus` din resturi ale civiliza]iei [i con-
fortului, ale utilit`]ilor dezafectate [i 
ale intimit`]ii ajunse la gunoi. În reali-
tatea dens` [i crepuscular` a poeziei 
lui, Ioan Es. Pop aduce fragmente de lu-
me degradat`, înjosit`, franjuri mur-
dari [i scame dintr-un covor putrezit. 
Spre deosebire de produc]ia pe stoc a 
mizerabilismului agresiv, brevetat de 
unii colegi de genera]ie [i transmis c~-
tor  va urma[i „milenari[ti“, aici, peisa-
jele dezolante [i scenele murd`riei con-
taminante ies dintr-un vizionarism al 
ruinei. Din rotativa zilelor [i a nop]ilor, 
din baletul mecanic al faptelor, gesturi-
lor [i vorbelor reiterate tot mai stins, 
nu poate s` ias` nimeni; [i în alt sens, 
nimic. Oriîncotro ai lua-o, nu exist` ie [i-
re, sc`pare, salvare individual` [i colec-
tiv`. No exit. F`r` M~ntuire.

Lumea este a[adar o groap` comu n`, 
cu resturi menajere [i cadavre ce nu [i-au 
aflat condi]ia. Via]a ce ]i-a fost dat` e 
un jeg l`]it [i o dram` care te absoarbe, 
deodat` cu „r`ul gras [i gros“, nemuri-

tor. În cerul gol nu se întrevede nici un 
Dumnezeu, iar Isus apare [i dispare 
din cadru cu o cruce provoc~nd zbiere-
tele tovar`[ilor de pahar. Amicul e nu 
doar un poem excep]ional (unul dintre 
multele ale antologiei), ci [i un text în 
care viziunea autorului se structureaz` 
parabolic, iar parabola este aproape 
transparent`: „pe `sta care î[i spune 
amicul îl [tim [i noi./ umbl` cer[etor de 
ani [i ani prin cartierele m`rgina[e/ [i 
pe urm` vine s` se-mbete [i doarme pe 
unde-apuc` –/ prea seam`n` cu noi ca 
s` fie adev`ratul amic.// dar pentru c` 
suntem sf~r[i]i [i e seara s`rb`torii [i 
vrem s` ne r~dem de asta,/ ne oprim, 
ne facem c`-l ascult`m, îi d`m ap` la 
moar`/ [i-l numim [i pe el amicul, pen-
tru c` aici, pe malurile d~mbovi]ei,/ 
to]i devenim cu timpul amici.// pe 
ur m` începe s` ning` [i lumea s` plece 
[i ne întoarcem [i noi/ la mesele noas-
tre, în c~rciuma asta am`r~t`/ [i nu 
mai auzim [i nu mai vrem s` [tim ni-
mic,/ pentru c` e seara s`rb`torii, care 
pe noi ne batjocore[te mereu.// iar pe la 
ceasurile [apte î[i v~r` [i el capul 
în`untru/ [i abia se ]ine pe picioare [i 
e-nvine]it de lovituri./ dar pentru c` 
suntem sf~r[i]i [i e seara s`rb`torii [i 
vrem s` ne r~dem de asta,/ îi strig`m 
vino, amice, s` te s`rb`torim./ el îns` 
nu mai strig` c` e amicul, adev`ratul 
amic./ ne roag` doar s`-l ajut`m s` 
mear  g` mai departe,/ ne [opte[te doar 
s`-i împrumut`m [i lui o hain`, ceva./ 
la naiba, n-avem, n-o s`-i ajut`m acum 
pe to]i schilozii./ parc` pe noi ne-ajut` 
cineva.// [i atunci îi z`rim în u[a bir-
tului crucea p~ndindu-l poruncitoare/ 
[i arunc~ndu-[i asupra noastr` c`ut` tu-
ra deocheat` [i rea./ car`-te iute, url`m 
spre amicul, ia-]i-o [i car`-te,/ altfel 
d`m cu to]ii de belea.// [i c~nd ie[im 
într-un t~rziu îl vedem departe, t~ r~n-
du-[i lemnul `la în spate/ [i lemnul a 
crescut pe el c~t toate blocurile la un 
loc./ p`i, de credeam c`-i chiar `la, nu 
mer geam [i noi s` punem um`rul un 
pic?/ dar `sta prea sem`na cu noi ca s` 
fi fost chiar amicul,/ adev`ratul amic.“.
Tot ce se poate, omene[te, rata se ra-
teaz` în aceast` poezie neagr`, crud` [i 
morbid`, mai degrab` rece dec~t apoca-
liptic`.

Cu o excep]ie: poezia îns`[i.

canon

DANIEL CRISTEA-ENACHE

R`ul nemuritor (II)

Accademia di Romania la Congresul 
Interna]ional de Arheologie

În calitate de membru al Asocia]iei Interna]ionale de Arheologie Clasic`
(AIAC), Academia Rom~n` din Roma a participat la organizarea Congresului
Interna]ional de Arheologie Clasic`, care s-a desf`[urat în perioada 22– 26 
septembrie 2008 la sediul FAO (Food and Agriculture Organization) din Roma. 
Cea de-a XVII-a edi]ie a celei mai prestigioase înt~lniri interna]ionale din 
domeniul arheologiei clasice a fost una aniversar`, marc~nd împlinirea a 50 de 
ani de la primul congres, ]inut la Roma [i Napoli în toamna anului 1958. Sub 
titlul |nt~lniri \ntre culturi în lumea mediteranean` antic`, reuniunea din acest an a 
fost una de amploare, \n care s-au abordat culturile materiale ale Mediteranei, de 
la artefacte [i urme structurale la situri [i mediu, indiferent de contextul istorico-
geografic, dar ilustrative pentru impactul re]elei de schimburi existente în 
bazinul Mediteranei [i în zonele limitrofe.

În economia tematic` a congresului, Academiei Rom~ne din Roma i-a revenit 
sarcina de a prezenta spa]iul str`vechilor provincii ale Daciei [i Traciei, 
organiz~nd în cadrul sesiunii Eleni [i non-eleni o sec]iune care a reunit contribu]ii 
[tiin]ifice concentrate asupra acestei arii geografice. Înt~lnirea a fost moderat` 
de prof. dr. Vlad Nistor (decan al Facult`]ii de Istorie [i Filosofie a Universit`]ii
din Bucure[ti) [i a reunit comunic`rile unor speciali[ti rom~ni [i str`ini: 
Constantin Augustus B`rbulescu (Rom~nia), Peter A. Dimitrov (Bulgaria), 
Mariana Egri [i Aurel Rustoiu (Rom~nia), Milena Tonkova (Bulgaria), Mikhail 
Treister (Germania) [i Sorin Vasilescu (Rom~nia).

Joi, 25 septembrie, Academia a g`zduit prezentarea unei poster session
dedicat` temei Cultura material` [i tehnologia antic` la care au fost prezen]i peste 
40 de cercet`tori din Spania, Austria, Italia, Grecia, Rom~nia, Olanda [i 
Portugalia.

Prezent`rile speciali[tilor au fost urmate de vernisajul expozi]iei 
documentare Tropaeum Traiani. Trofeul roman de la Adamclissi realizat` de 
Universitatea de Arhitectur` din Bucure[ti, Funda]ia Giulio Magni [i Academia
Rom~n` din Roma, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al Rom~niei. 
Inaugurarea a avut loc în sala de expozi]ii a Academiei. Vizitatorii au putut 
descoperi un monument excep]ional în lumea roman`, expozi]ia viz~nd plasarea 
sa în contextul Imperiului Roman [i al actualei valoriz`ri muzeale, organizarea 
sitului, starea monumentului de la descoperire [i p~n` la actuala reconstruc]ie.

Ioan Es. 
Pop, no exit,
antologie [i 

prefa]` de 
Dan C. 

Mih`ilescu,
colec]ia

„Scriitori
rom~ni“,
Editura
Corint,

Bucure[ti,
2007, 192 p.
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...|n 1925, nemul]umite de statutul 
lor marginal de autoare tolerate, mai 
multe voci feminine grupate \n jurul 
Adelei Xenopol declar` r`zboi Societ`]ii
Scriitorilor Rom~ni (fondat` \n 1908) [i 
hot`r`sc s` \nfiin]eze o societate a lor, 
spre a le fi mai bine reprezentate [i 
ap`rate interesele. E vorba de Societa-
tea Scriitoarelor Rom~ne, recunoscut` 
juridic un an mai t~rziu. Natalia Negru 
(vestita Helianta...) face oficiile de se-
cretar general, iar M`rg`rita Miller-
Verghy (membr` a mai multor „comite-
te [i comi]ii“ [i societ`]i de binefacere, 
ca orice grande dame a epocii, autoare 
de manuale didactice, dar [i de proz` 
roman]ios-moralizatoare pentru [colile 
de fete...) de]ine rolul de viceprezident`. 
Ca „organ de propagand`“ al societ`]ii 
nou create ia fiin]` Revista Scriitoarei,
publica]ie lunar` condus` de Adela Xe-
nopol, aprig` publicist` [i feminist` 
asidu`, care are deja experien]a altor 
trei reviste \nfiin]ate de ea de-a lungul 
vremii, Rom~nca, Dochia [i Viitorul
Rom~ncelor  toate trei cu un tiraj mai 
degrab` simbolic [i cu existen]` efe-
mer`. (|n 1928, abandon~nd agenda ex-
clusivist-„feminin`“, Revista Scriitoarei
se va transforma \n Revista Scriitoarelor 
[i Scriitorilor Rom~ni, iar Societatea Scri-
itoarelor se va autodizolva.) Subtitlul 

noii publica]ii, Literatur`, art`, chestiuni 
sociale, semnalizeaz` curajos \n direc]ia 
unei formule eclectice, \n cadrul c`reia 
se amestec` interesul pentru literatur` 
[i preocup`rile de natur` ideologic`.

Revista apare din noiembrie 1926, \n -
tr-un format de [aisprezece pagini, cu o 
grafic` elegant`, cuprinz~nd articole-
medalion dedicate unor personalit`]i 
feminine, fragmente de proz`, piese de 
teatru, articole de atitudine pe tema 
emancip`rii feminine, cronici [i recen-
zii ale unor c`r]i publicate de scriitoare 
rom~ne, „Cronica artistic`“ [i „Cronica
revistelor“ (rubrici redactate de Aida 
Vrioni [i, uneori, de Constan]a Hodo[), 
transcrieri ale unor conferin]e, note pri-
vind activitatea Societ`]ii Scriitoarelor.
Nici o semn`tur` masculin`! Nici un 
r~nd despre vreo carte a vreunui con-
frate! Enclavizare perfect`.

Un articol-argument semnat de Ade-
la Xenopol \n primul num`r al revistei, 
La merit egal, drept egal, ne face ast`zi s` 
z~mbim \n]eleg`tor. Publicista arat`, 
pe un ton b`t`ios, care sunt ra]iunile 
unei societ`]i literare organizate exclu-
sivist pe criterii de sex (de gen, am spu-
ne azi): [ansele scriitoarelor de a se 
afirma nu sunt egale cu ale confra]ilor 
scriitori, pentru c` autoarele nu sunt 
privite ca intelectuale/artiste, ci \n pri-

mul r~nd ca femei, reu[ita lor \n lumea 
literar` fiind condi]ionat` de „farmecul 
feminin“. „Scriitoarea nu este \nc` \n -
vestit` cu valoare intelectual`, ea nu se 
prezint`, ci se strecoar`.“ C~t despre 
succesul confra]ilor scriitori, acesta se 
datoreaz` \n mare m`sur` politicii: 
„Partidul la putere (oricare ar fi) cre-
eaz` din mediocrit`]i nu numai mari 
politicieni [i financiari, dar [i mari au-
tori. |n sf~r[it, avem [i noi ceva origi-
nal. Autorii partidului!“ Ar fi fost inte-
resant ca Adela Xenopol s` dea ni[te 
exemple concrete, dar ea r`m~ne \n 
zona ambiguit`]ii, a simplelor insi-
nu`ri. „|ntr-un astfel de sistem, scriitoa-
rea nef`c~nd politic` e mazilit` de la 
toate drepturile ce i se cuvin legal, a[a 
c` e nevoie de un bloc de rezisten]` pen-
tru a ajunge la acelea[i demnit`]i de 
care abuzeaz` cu prisosin]` colegii no[-
tri.“ Dup` toate aparen]ele, ceea ce \[i 
propun fondatoarele Societ`]ii Scriitoa-
relor este sindicalizarea, conflictul cu 
SSR [i cu jungla scriitorilor falocra]i fi-
ind legat \n bun` m`sur` de ob]inerea 
unor „demnit`]i“, a unor func]ii [i a 
unor beneficii materiale, de prezen]a 
(absen]a) scriitoarelor \n (din) diferite 
consilii literare [i comitete teatrale sau 
\n comitetele de lectur` ale editurilor. 
„C~t despre Academie, nici nu se \ncu-

met` ea [scriitoarea] la o dat` de se-
mea]` n`zuin]`.“ De la un cap`t la al-
tul, articolul citat p`c`tuie[te prin im-
precizie. Prea inflamat, prea s`rac \n 
nuan]e, discursul Adelei Xenopol 
reu[e[te cel mult s` \nduio[eze, \n nici 
un caz s` conving`. Pledoaria publicis-
tei frizeaz` enormitatea \n pasajul \n 
care e vorba despre repartizarea (nu-
meric) egal` a premiilor literare: 
jum`tate scriitorilor, jum`tate scriitoa-
relor  chestiunea valorii estetice nu o 
preocup` prea mult pe autoarea artico-
lului. O preocup` (excesiv) repartizarea 
func]ion`reasc` a „laurilor“ [i chiar a 
unor beneficii mai modeste, precum 
gratuitatea transportului \n c`l`toriile 
de „documentare“: „Luat-au ei m`car o 
scriitoare de c~te ori au colindat ]ara cu 
vagon special? Ei [i-au luat familia, iar 
din acele 12 permanen]e de care se bu-
cur` de la \nfiin]area societ`]ii, nici de 
unul nu a beneficiat vreo autoare“. Ade-
la Xenopol va reveni [i cu alte ocazii 
asupra aceleia[i probleme arz`toare a 
„permanen]elor“, \ntr-un stil de un sa-
vuros comic involuntar: „Noi nu ne 
declar`m satisf`cute r`m~n~nd pe pe-
ronul g`rii, flutur~nd batista, pe c~nd 
colegii no[tri pleac` cu duiumul, chiar \n 
vagon anume colind~nd ]ara (...). Ce-
rem permanen]e fiindc` e un drept con-
sacrat al scriitorului [i scriitoarei de a-[i 
cunoa[te ]ara, deoarece ei o eterni-
zeaz`“.

Asemenea discursuri au compromis 
pentru mult` vreme o ac]iune, altmin-
teri legitim`, de emancipare intelectu-
al` a femeii... Poate c` n-ar strica, 
ast`zi, ca anumi]i adep]i ai „corectitu-
dinii politice“, aceia dogmatici [i cu un 
discurs (naiv-)rigidizat, s` ia aminte la 
pilda de mai \nainte.

cronica debuturilor/ concert \n Bucure[ti

BIANCA BUR}A-CERNAT

Ætia]i c`...

10.000 de oameni sunt pe un stadion [i nu huiduie, nu 
\njur`, nu m`n~nc` semin]e. To]i sunt mesmeriza]i de o 
voce unic` [i de o prezen]` masiv` spiritual, dar at~t de 
umil` fizic: Leonard Cohen a venit, \n sf~r[it, \n 
Rom~nia!

Are 74 de ani \mplini]i chiar \n ziua aceea. Este un 
b`rbat elegant, degaj~nd calm [i \n]elepciune, dar [i 
pro fesionismul artistului care are la activ sute de con-
certe, unele mici, \n cluburi pline de fum, altele gigan-
tice, pe arene arhipline. Nu face apel la lumini specta-
cu loase, la efecte pirotehnice sau la decoruri somptuoa -
se, ci se adreseaz` direct sufletului auditoriului. Pe 21 
septembrie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucu-
re[ti nu au existat \nvin[i [i \nving`tori, ci mii de prie-
teni pe gazon [i \n tribune [i, pe scen`, c~]iva muzicieni 
[i un fenomen: Leonard Cohen.

Poet [i romancier cunoscut \n Canada, Leonard 
Cohen s-a lansat t~rziu \n muzic`, la 33 de ani, cu al-
bumul Songs of Leonard Cohen (1967), care i-a adus un 
suc ces finaciar moderat, dar l-a propulsat \n r~ndurile 
folki[tilor respecta]i. Stilul muzical minimalist [i ver-
surile sale despre dragoste, religie, sex, depresie, poli-
tic` l-au impus ca pe o figur`-cult a scenei folk de la 
sf~r [itul anilor ‘60 [i \nceputul anilor ‘70. Odat` cu al-
bu mul Death of a Ladies’ Man (1977), se \ntrevede o 
schimbare de abordare muzical`, cu orchestra]ii ceva 
mai complexe. Anii ‘80 marcheaz` cotitura stilului lui 
Leo nard Cohen, care se \ndreapt` spre un pop curat, \n 
care sintetizatoarele [i acompaniamentul \nso]esc vo-
cea din ce \n ce mai grav` a cantautorului. Piese ca 
Dance Me to the End of Love (1984) sau First We Take 
Manhattan [i I’m Your Man (1988) ajung hituri inter na-
]io nale [i deschid drumul pentru The Future (1992), 
cel mai de succes album al lui Leonard Cohen. Dup` 
tur neul de promovare, Cohen se retrage, \n 1994, \n -
tr-o m`n`stire budist`, unde devine c`lug`r Zen. Ab-
sen ]a din via]a public` dureaz` p~n` \n 1999 [i este 
ur mat` de lansarea albumelor Ten New Songs (2001) 

[i Dear Heather (2005), care reflect` un optimism rezul-
tat, probabil, \n urma experien]ei monahale. |ns` opti-
mis mul nu dureaz` prea mult, fiindc` Leonard Cohen 
este b`gat \n faliment de fostul s`u manager [i pierde 
peste 5 milioane de dolari, pe care nu-i mai rec~[tig` 
niciodat`.

|n 2008, milioane de fani primesc vestea noului 
tur neu interna]ional al lui Leonard Cohen, dup` 15 
ani de absen]` a acestuia de pe marile scene. Turneul 
a \nceput pe 11 mai \n Canada [i a continuat \n Euro-
pa, marc~nd c~teva dintre marile festivaluri ale verii: 
Big Chill (}ara Galilor), Glastonbury (Anglia) [i Montreux 
Jazz Festival (Elve]ia).

Concertul de la Bucure[ti, organizat de Events [i 
de Jurnalul Na]ional, a deschis turneul european de 

toam n` al lui Leonard Cohen, care mai cuprinde spec-
tacole \n Austria, Cehia, Polonia, Germania, Finlan-
da, Suedia, Danemarca, Belgia, Italia, Elve]ia, Olan-
da, Fran]a (3 seri la r~nd la Paris, cu biletele deja v~n-
dute cu luni bune \nainte!) [i se va \ncheia la Manches-
ter, pe 30 noiembrie. Zvonurile despre venirea lui Co-
hen \n Rom~nia au \nceput s` circule \nc` din pri m`-
va r`, culmin~nd cu anun]area concertului pe situl ar-
tistului, urmat` de anularea lui f`r` nici o explica]ie, 
ceea ce i-a disperat pe cei care doreau s`-l vad` la Bu-
cu re[ti. Asta p~n` \n iulie, de c~nd concertul de pe 
Sta dionul Arcul de Triumf a devenit o certitudine. In-
teresul deosebit al publicului pentru acest eveniment 
a f`cut ca, \nainte de concert cu o s`pt`m~n`, toate bi-
le tele s` fie v~ndute.

Leonard Cohen a urcat pe scen` la c~teva minute 
dup` ora anun]at` pe afi[, ceea ce i-a luat prin sur-
prindere pe mul]i dintre posesorii de bilete, care \nc` 
mai st`teau la coad` la intrarea \n stadion. (Dup` obi-
ce iul ca spectacolele de orice fel din Rom~nia s` \ncea-
 p` mai t~rziu dec~t au fost programate, [i publicul [i-a 
pierdut obi[nuin]a de a fi punctual. Am auzit chiar oa-
meni nemul]umi]i c` a \nceput concertul la ora la care 
trebuia s` \nceap`...) Din punctul meu de vedere, pri-
mele piese din concert (Dance Me to the End of Love [i 
The Future) au fost stricate de v~nzoleala (mai ales a 
VIP-urilor autohtone) care \[i c`utau locurile sau pur 
[i simplu socializau ca la un simplu eveniment mon-
den. Ceea ce a urmat \ns` dup` ce lucrurile s-au mai 
calmat a fost o experien]` unic`, at~t din punct de ve-
dere muzical, c~t [i spiritual. Vlad Arghir, un mare 
fan Leonard Cohen [i autorul mini-albumului Fotogra-
fii dintr-un concert (cu imagini dintr-un spectacol al lui 
Cohen de la Berlin, \n 1993), care l-a v`zut pe artist [i 
la Amsterdam anul acesta, mi-a spus c` show-ul din 
Bucure[ti „este unul dintre cele mai bune concerte ale 
lui“. Tower of Song, Suzanne, Halleluja, Famous Blue 
Rain coat sunt doar c~teva dintre momentele de v~rf 
ale concertului, r`spl`tite de public cu aplauze \nde-
lungate. Leonard Cohen a c~ntat magnific, a recitat 
su blim [i s-a jucat la chitar` [i la clape, a supus 
10.000 de oameni cu puterea c~ntecului [i apoi s-a \n -
clinat, modest, \n fa]a aceleia[i mul]imi, care i-a c~n-
tat, sub ploaia rece, Happy Birthday. Dup` 3 bisuri [i o 
ul tim` pies`, Whither Thou Goest, c~ntat` a capella cu 
to]i muzicienii care l-au acompaniat, Leonard Cohen 
a mul]umit publicului, [i-a luat r`mas bun [i a p` r`-
sit scena, nu \nainte de a spune „God Bless you!“. Nu 
[tiu dac` cineva, acolo, sus, l-a auzit [i s-a conformat, 
dar eu unul m-am sim]it binecuv~ntat.

RåZVAN BRåILEANU

Vocea din turnul c~ntecului
Leonard Cohen la Bucure[ti
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A[a cum spuneam \ntr-un num`r an-
te rior, la \nceputul lunii iunie a vizitat 
Bucure[tiul Dominique Fernandez, au-
tor al unor romane distinse cu cele mai 
mari premii franceze (Goncourt, Médi-
cis), el \nsu[i fiind ulterior cooptat \n ju-
rii le respective. Eseist, istoric de art`, 
co laborator al revistelor La Quinzaine lit-
te raire [i le Nouvel Observateur [i mare c`-
l` tor, Dominique Fernandez a fost pri-
mit, \n 2007, \n Academia Francez`.

Noul roman i-a \ndep`rtat pe 
cititori de literatur` 

Dup` \nt~lnirea organizat` de Insti-
tutul Francez, dar mai ales dup` ce am 
ci tit singurele dou` romane (Dans la main 
de l’ange [i Porfirio et Constance) aflate la 
Bi blioteca Institutului, am fost mirat` 
s` v`d c~t de necunoscut la noi este un 
ma re scriitor francez care, \ntre alte nu-
me roase c`r]i de c`l`torie, a dedicat 
una [i Rom~niei. Dac` a fost tradus` in-
stan taneu Catherine Millet, dac` Hou-
ellebecq este supradimensionat, dac` se 
mediatizeaz` autori mode[ti, invita]i [i 
tradu[i dup` criterii discutabile, \n 
schimb, numele lui Dominique Fernan-
dez este cvasi-necunoscut.

Una dintre explica]iile posibile ale 
re dusei vizibilit`]i la noi este ceea ce el 
\n su[i, \n discu]ia cu mine, a considerat 
a fi fost „o catastrof`“: faptul c` a \nce-
put s` scrie \n perioada c~nd presa lite-
rar`, universit`]ile, editurile se supu-
neau „modei obligatorii“ a noului roman.
Dup` p`rerea lui, ea a s`r`cit romanul 
francez [i i-a \ndep`rtat pe cititori. 
Alain Robbe-Grillet (papa noului ro-
man), director literar la influenta editu-
 r` Minuit [i cu puternice rela]ii \n pre-
 s`, [i-a construit o re]ea interna]ional` 
de profesori universitari/teoreticieni. A 
ur mat gruparea revistei Tel Quel a lui 
Philippe Sollers, postmodernismul [i, 
ast fel (consider` Dominique Fernan-
dez), dictatura formalismelor s-a \ntins 
\n literatura francez` aproape o ju m` ta-
te de secol. Scriind altfel dec~t ei, erai 
mar ginalizat, spune Dominique Fernan-
dez, a c`rui ultim` carte de eseuri se nu-
me[ te L’Art de raconter: el nu concepe ro-
ma nul f`r` poveste, f`r` personaje, 
f`r` o pl`cere a lecturii, pe care o oferi 
ci ti torilor. Dickens, Stendhal, Balzac, 
dar [i Panait Istrati sunt autori asupra 
c` rora se opre[te \n L’Art de raconter.
Prin tre autorii mai tineri, \n jur de 40 
de ani, care \i plac, Dominique Fernan-
dez i-a enumerat pe Anne Garréta [i Ni-
co las Fargue.

C~nd a ajuns \n Statele Unite, Domi-
nique Fernandez a descoperit c` alte nu-
me de scriitori francezi, \n afara celor 
ale reprezentan]ilor noului roman, nu 
cir culau. A trebuit s` mai treac` timp 
p~ n` c~nd s` se vorbeasc` despre Michel 
Tournier, Julien Gracq, Marguerite Your-
cenar.

Op]iunea pentru Sudul s`rac, 
pentru lumea latin` [i slav`

|n ceea ce prive[te spa]iul nostru cul-
tu ral, cred c` pu]ina circula]ie pe care 
au avut-o c`r]ile lui Dominique Fernan-
dez se datoreaz` at~t modului deschis 
asu mat \n care scrie despre homosexua-
litate, c~t [i felului informat, dar rela-
xat \n care prezint` impactul ideologii-
lor asupra existen]elor. Op]iunile sale 
(o st~ng` generoas`, privilegiind catego-

rii le discriminate, social sau sexual, ori 
Sudul s`rac, dar senzual, \n fa]a Nordu-
lui econom [i rece) se \ntrev`d \n profi-
lul personajelor, inspirate (poate) \n par -
te din propriile experien]e de via]`. Nu 
scriu ca s` scriu; ca scriitor exi[ti ca du-
blu, ca transpunere \ntr-un alter ego, a 
conchis, \n finalul convorbirii din iunie.

Porfirio et Constance (1991), de pild`,
este povestea unei iubiri ratate, a unei 
c` s`torii explodate prin ciocnirea a dou` 
sisteme de valori opuse. Nu doar dife-
ren ]ele culturale \l \ndep`rteaz` pe sici-
lia nul Porfirio de Constance, fiica unor 
institutori din Auvergne, ci [i modul \n 
care se refer` fiecare dintre ei la bani, 
la educa]ia copiilor, la politica \n anii 
pre merg`tori r`zboiului mondial. Fas ci-
nat de Italia, de succesul lui Mussolini \n 
fa]a continuelor crize ale republicii par-
lamentare franceze, Porfirio intr` \n po-
li tic` al`turi de fostul [ef comunist Do-
riot, creatorul unui ulterior partid fas-
cist. Va fi condamnat la moarte, \n mo-
mentul eliber`rii Fran]ei, la fel ca Ro-
bert Brasillach.

Explic~nd copiilor 
cum a devenit fascist

Scris la persoana \nt~i, romanul \n -
cear c` s` explice, povestind, pas cu pas, 
drumul spre dublul dezastru – conjugal 
[i politic –, ca o lung` „scrisoare“ adre-
sat` de Porfirio Vasconcellos, descenden-
tul unei familii aristocratice siciliene, 
mai \nt~i so]iei, Constance, apoi, dup` 
moar tea ei, copiilor s`i, Armelle [i Vi-
cente. Ace[tia, \ndeosebi fiica, \l detes-
 t`, dar tat`l, chiar \n gestul violent al 
re pudierii, cite[te leg`tura lor, mult mai 
ad~nc` – asumarea vinov`]iei lui de co-
la bora]ionism.

Este poate, par]ial fic]ionalizat` \n 
acest roman, biografia tat`lui autoru-
lui, Ramon Fernandez, diplomat [i eseist 
francez, membru marcant al Partidului 
Popular Francez, care a colaborat cu ocu -
pan]ii. Ramon Fernandez nu era nici 
na zist, nici antisemit, spune fiul, dar a 
scris la publica]ii de trist` faim`. Margi-
na lizat, a murit alcoolic [i opera sa lite-
rar` a fost voit aruncat` \n uitare. Do-
minique Fernandez a readus-o \n aten-
]ie \n discursul s`u de primire la Aca-
demie, acum un an, iar urm`torul s`u 
proiect literar este legat de tat`l s`u. El 
\[i aminte[te continua tensiune dintre 
p`rin]ii s`i, chiar [i \n duminicile c~nd, 
de[i desp`r]i]i, continuau s` ia masa \m -
preun`: mama lui era gaullist`.

Parcursul existen]ial al lui Porfirio 
Vasconcellos, ca \n genere al f`pturilor 
de h~rtie ale romancierului Dominique 
Fer nandez, este imprevizibil [i drama-
tic. Crescut f`r` grija banilor, \n mediul 
snob al jurnalismului monden al ma-
mei, devine adept al ideilor socialiste 
pen tru a se apropia de severa Constance. 
Drumul spre fascism trece printr-o Ita-
lie pe care o simte drept prima sa patrie 
[i \n al c`rei senzualism baroc se re g`-
se[ te. „Nu \ncerc s` m` justific. Scriu ca 
s` m` explic, asta da, cu asta sunt de 
acord. Ca s` ar`t cum un om c`ruia alte 
\n  t~mpl`ri i-ar fi schimbat destinul a 
de venit fascist; un om care nu este nici o 
brut`, nici un prost; c`ruia nu \i pas` 
de bani; care nu a pactizat cu nici un 
grup financiar; c`ruia nici un interes de 
clas` nu i-a influen]at p`rerile; un om \n 
care [i-au plasat \ncrederea, la un mo-
ment dat, spirite dintre cele mai alese 
ale timpului s`u; care detesta Wagner [i 

pangermanismul agresiv al Tetralogiei, 
fiind altminteri nebun dup` toate feluri-
le de oper`; care prefer` frumuse]ea for-
]ei; [i care totu[i nu \[i poate ast`zi ne-
ga partea de responsabilitate \n crim`.“

|n juriul pentru Premiul Médicis [i \n 
presa cultural` francez`, Dominique 
Fernandez a fost, acum doi ani, un cald 
sus ]in`tor al romanului Les Bienveillantes
al lui Jonathan Littel, c~[tig`torul Gon-
court-ului, mereu ratat de Houellebecq. 

De sigur, povestea absolventului de filo-
zofie devenit \nalt ofi]er SS, dup` ce a 
fost [antajat pentru homosexualitatea 
sa, i-a amintit traseul personajului s`u, 
Porfirio Vasconcellos, care p`streaz` \n  s` 
o structur` psihologic` mult mai coeren-
 t`, mai uman`.

Nu sun` \ns` cunoscut` dilema mo-
ral` a lui Porfirio Vasconcellos [i \n at-
mosfera noastr` cultural` \n care, din 
dis cu]ia despre responsabilt`]ile la ie[i-
rea din comunism, nu am reu[it dec~t 
spectacole grote[ti? La noi, unde s-a con-
su mat at~ta energie ([i \nc` se mai con-
sum`) pentru a ascunde adeziunea unei 
at~t de mari p`r]i a tineretului intelec-
tual interbelic la extrema dreapt`, \n 
loc de a \ncerca s` vedem, cu calm, la fel 
ca [i Dominique Fernandez, cum ar`ta 
acea epoc`, greu de \n]eles azi? 

Porfirio et Constance ne plimb` prin-
tr-o Fran]` [i o Italie b~ntuite de fantas-
me le totalitarismelor, cu un tineret pe 
c~t de sigur de el, pe at~t de entuziast 
por  nit \ntr-o direc]ie gre[it`. Jus ti fi c` ri-
le [i explica]iile personajului lui Domi-
nique Fernandez sun` asem`n`tor cu 
cele auzite la noi, la fel ca [i discursuri-
le, la fel ca [i sintagmele: 

„Ar fi fals [i nedrept s` m` b`nui]i 
(se adreseaz` el copiilor s`i, Armelle [i 
Vin cent, n.n.) c` \ncerc s` m` dez vi no v`-
]esc sub pretextul c` nu eram la curent 
cu ceea ce se petrecea \n lag`rele din Ger-
ma nia, Cehoslovacia, Polonia. Este ade-
v` rat c` nu [tiam de existen]a lor... Am 
descoperit, \mpreun` cu toat` lumea, \n 
1954, lag`rele, camerele de tortur`, ca-
merele de gazare...“.

Porfirio Vasconcellos poate aduce ar-
gu mente \n favoarea ap`r`rii sale. Prie-
tenii evrei de care era \nconjurat. Cei 
pe care i-a salvat de lag`r. Cum la cafe-
neaua parizian` bine cunoscut` Deux

Magots nu l-a salutat pe Brasillach pen-
tru c` \l dezgustau articolele lui antise-
mite [i cum a reac]ionat fa]` de artico-
lele lui Céline. Cum fascismul lui Mus-
solini nu afi[a, cel pu]in la \nceput, anti-
se mitismul nazist. Dar pe urm`? Iat`
\n  c` o argumentare cu sonorit`]i fami-
liare pentru rom~ni: „Promulgarea legi-
lor rasiale \n 1938 nu este o dovad` c` 
ita lienii deveniser` fasci[ti, ci doar o ali-
niere politic` la aliatul german. La \nce-
put, legile acestea s-au limitat la a in-
terzice evreilor func]iile publice, teatre-
le, cinematografele, tramvaiele, cluburi-
le sportive; ele au fost aplicate cu bono-
mia temperamentului nostru italian; \n 
Italia nu au fost lag`re de concentrare 
[i ridic`rile din ghetoul de la Roma le-au 
f`cut nazi[tii, nu noi“.

C~nd \nchizi cartea, dup` ce ai c`l`-
to rit printr-o Italie baroc` [i senzual`, 
cu tineret fascinat de fascism, printr-o 
Fran ]` politicianist` [i colabora]ionist`, 
r`m~i cu personajul lui Dominique Fer-
nandez care \[i p`streaz` o anume dem-
ni tate \n acest „examen de con[tiin]`“: 
„Tu, fiica mea, vrei s` r`scumperi con-
duita tat`lui t`u. Vrei s` repari gre[elile 
celui care procura documente false prie-
tenilor s`i evrei, care \nceta colaborarea 
la un ziar care \l insultase pe Bergson, 
care urca \n metrou \n vagonul cu stele 
gal bene, care se desp`r]ea de prietenii 
an tisemi]i, dar, \n calitate de membru 
PPF [i \n statul major al lui Doriot, era 
com plicele obiectiv al nelegiuirilor nazis-
te. A[ mai putea spune \n ap`rarea mea 
c` eu criticam deciziile partidului, con ti-
nu~nd s` \i apar]in; c`, dac` am stat 
p~n` la cap`t \n el, este mai pu]in din 
con vingere interioar`, c~t pentru a nu 
m` schimba \n momentul c~nd \nfr~n ge-
rea germanilor era tot mai probabil`... 
Dac` am fost fascist, trebuie s` \mi asum 
toate consecin]ele fascismului, chiar [i 
pe cele care nu aveau acordul meu, chiar 
[i pe cele pe care nu le vedeam“ etc. 

O nara]iune \n permanen]` vie, de-
talii plastice [i arhitecturale dizolvate \n 
fluxul epic, o perfect` cunoa[tere a ca-
drului politic nu transform` nici o se-
cund` Porfirio et Constance \ntr-un pre-
ten ]ios roman eseistic, de[i interoga]ia 
eti c` este mereu prezent`.

M-am oprit poate excesiv asupra 
aces tei c`r]i, citit` cu un interes cu at~t 
mai viu, cu c~t \n ea am g`sit ceva din 
ceea ce caut de mult: romanul interbeli-
cului nostru, pe care ap`sarea, de toate 
fe lurile, a istoriei l-a \mpiedicat p~n` 
acum s` fie scris.

|n puterea \ngerului
Dar cartea care a dat, pentru mine, 

m` sura artei de a povesti a lui Domi-
nique Fernandez este istoria vie]ii regi-
zorului Pier Paolo Passolini, Dans la 
main de l’ange (1982, Premiul Goncourt).
Aici am g`sit \ns` [i a doua explica]ie 
pen tru lipsa, p~n` acum, de ecou a lite-
raturii lui la noi.

Ce recep]ie fireasc` putea avea \n 
1995, c~nd s-a publicat la RAO, traduce-
rea acestei c`r]i (sub titlul, discutabil 
dup` p`rerea mea, Sub puterea destinu-
lui), care descrie via]a acestui homose-
xual celebru, ucis de un t~n`r prostituat, 
\ntr-un moment c~nd \n Parlamentul 
Rom~niei se mai duceau luptele pentru 
dezincriminarea homosexualit`]ii? „Crist 
sau diavol? Sf~nt sau bandit? Un om. 
Un om singur contra tuturor, rebelul ab-
so lut. Cadrul, fermentul, hrana acestei 
pove[ti a unei vie]i \l constituie Italia, 
din epoca fascist` p~n` \n cea a Bri g` zi-
lor ro[ii“ spune prezentarea c`r]ii. Sub
puterea \ngerului (titlul mi se pare mai 
adecvat) este cel mai tulbur`tor roman 
pe care l-am citit \n ultima vreme.

|n leg`tur` cu romanele lui Domi-
nique Fernandez se folose[te termenul 
de psihobiografie: pe el \l intereseaz` 
(mi-a spus) reac]ia la istorie a persona je-
lor, \n func]ie de ceva mai profund.

GABRIELA ADAME{TEANU 

Dominique Fernandez 
[i arta de a povesti 



Nr. 13 (76)8 30 septembrie atelier

A[ vrea s` \ncepem cu un fapt mai pu-
]in cunoscut, [i anume, c` sunte]i autoarea 
a trei c`r]i. Ce v-a determinat s` scrie]i?

Vreau s` definesc foarte exact cum 
con sider eu asta: pur [i simplu, s-a \n -
t~m plat. Nu [tiu dac` pot numi c` „am 
scris“, pentru c`, \n esen]`, am povestit
trei lucruri, ceea ce nu \nseamn` nici c` 
sunt scriitor, nici c` am vrut s` scriu.
Doar am \ncercat s` spun ceva f`r` s` 
vorbesc despre mine, dec~t foarte pu]in, 
ca despre o fiin]` care traverseaz` \n -
t~m pl`rile. Unii socotesc c` Mnemosina,
bunica lui Orfeu (care include [i cele 
dou` volume anterioare) este un fel de 
bio grafie. Eu nu am vrut s` fie asta. Ori-
cine ar scrie o biografie ar face-o altfel.

O ipostaz` foarte cunoscut` a dvs. este 
aceea de profesor la UNATC. Totu[i, a]i re-
nun ]at s` mai preda]i regia...

Da, dar mai am \n UNATC un curs 
de Antropologie [i unul de Forme alter-
native de teatru la masterat. Pe primul 
\l preg`tesc de prin anii ’80, prin cel`-
lalt \ncerc s` comunic experien]e pe 
care le-am \ncercat \n via]a mea (dra ma-
ti z`ri, scenarii); nu pot spune c` „pre-
dau“, nu m` duc acolo s` \nv`] pe ni-
meni cum se face.

Am renun]at la clasa de regie \n pri-
mul r~nd din cauza v~rstei (m-am pen-
sionat), dar [i pentru c` este o mare r`s-
pun dere s` urm`re[ti fiecare student. 
Eu fac oricum asta la cursurile de acum, 
dar cu clasa de regie eram foarte meticu-
loas` [i nu am vrut s` m` ocup mai pu-
]in de studen]i. Nu-mi pare r`u. Am f`-
cut foarte mult \n via]a mea, poate 
chiar prea mult. A nu se \n]elege c` am 
ajuns la un fel de satura]ie, dar cred c` 
e bine s` fie profesori tineri \n UNATC,
care s` \ncerce [i alte forme de \nv` ]`-
m~nt (spun „\nv`]`m~nt“, de[i cuv~ntul 
nu se potrive[te, este gre[it folosit pen-
tru teatru atunci c~nd este aplicat dup` 
normele Ministerului Educa]iei). Tea-
tru \nseamn` comunicarea unor expe-
rien  ]e, nu se face aici neap`rat dis tinc-
]ia „profesor“/„student“; de multe ori, 
pro fesorii devin studen]i...

V` propun s` vorbi]i pu]in despre cari-
era dvs. regizoral`. A fost ea segmentat` 
de momentul revolu]iei?

Nu, nu s-a \nt~mplat a[a. „|nainte“, 

\n cercam s` spun ceva [i chiar reu[eam. 
„Dup`“, am \ncercat s` spun altceva [i 
n-am reu[it \ntotdeauna. Dar, \n an-
samblu, pentru mine, ceea ce numi]i 
„ca rier`“ a fost o experien]` continu`, 
iar ceea ce m-a interesat \n mod deose-
bit a fost mai pu]in spectacolul de tea-
tru de pe scen`, [i mai mult ex perien ]e-
le de via]` pe care le-am transpus tea-
tral. De aceea, eu nu am privit, de 
pil d`, cursul de An tropologie doar ca pe 
un curs, ci tot ca pe un fel de povestire 
a unor tr`iri \n lo curi speciale [i care 
m-au tulburat foar te tare.

Referindu-v` mai de mult la st`p~nirea 
spa ]iului scenic, folosea]i conceptul de „tea-
tru minimalist“. Cum a luat na[tere acest 
tea tru al tinerilor, jucat \n subsoluri, po-
duri, pe acoperi[uri, la terase etc.?

Totul a pornit dintr-o situa]ie destul 
de trist` \n care au fost pu[i ace[ti ti-
neri: nu aveau spa]iu unde s` se expri-
me, s` se expun`, s` caute adev`ruri 
sau s`-[i recreeze fantasmele. {i atunci, 
ei au fost nevoi]i s` se refugieze \n lo-
curi mici. Un aspect imediat care ap`-
rea era c` regizorii [i actorii se sim]eau 
mult mai liberi \n astfel de spa]ii, nu 
mai func]iona cenzura profesional` din 
spa]iile mari, nu li se mai cerea voce 
sau o anumit` expresivitate corporal`; 
ei aveau un adev`r de argumentat [i pe 
el se concentrau. A[a a luat na[tere 
aceas t` form` de teatru, uneori foarte 
pu ternic`, dac` este sus]inut` de oa-
meni care o fac cu talent.

Faptul c` lucrez pentru cursul de 
dramaturgie de la masterat m` oblig` 
s` v`d aceste spectacole, dar merg [i 
pen  tru c` vreau. Sunt un spectator foar-
te interesat de aceste forme teatrale 
care s-au impus [i [i-au creat o recu-
noa[  tere, o legitimare.

Sigur c` m` intereseaz` \n continu-
are marele spectacol, c~nd \l g`sesc, dar 
m` simt mult mai aproape de c`ut`rile 
astea a[a de fierbin]i, de r`scolitoare.

Ce \nseamn`, \n viziunea dvs., un „ma-
re spectacol“?

Pentru mine, poate [i pentru ge ne ra-
]ia mea sau pentru cea de dinainte, un 
mare spectacol este cel f`cut pe un 
mare text, de c`tre un creator impor-
tant, care are ceva de spus \ntr-o form` 

structurat` pe mai multe planuri. Am 
avut \nt~lniri cu mari teatre, mari regi-
zori [i mari actori.

Acum, tinerii evit` \n general s` 
mear g` \n provincie. |ns` regizorii care 
au mers acolo au creat [coli mult mai 
bu ne dec~t la Bucure[ti. Aici, au g`sit 
locurile astea mici despre care vorbeam, 
dar \n ]ar` au g`sit spa]ii mult mai ge-
neroase, ale teatrelor existente acolo.

C~nd am terminat eu, am fost repar-
tizat` la un teatru mare, cel din Ia[i, 
apoi am lucrat la cel din Piatra Neam]. 
Pentru mine, a fost bine a[a. Erau dou` 
teatre foarte diferite: unul clasic, de tra-
di ]ie, care impunea, [i unul al tineretu-
lui, care c`uta. Spectacolele pe care le 
pu neam la Ia[i \ncercau altceva dec~t o 
montare a unui text clasic. Am prelun-
git spectacolele p~n` \n strad`, am ju-
cat [i \n pie]e, pentru c` am crezut 
atunci c` un text clasic poate deveni un 
spectacol foarte modern. Tinerii cred 
mai pu]in ast`zi \n teatrul clasic, de 
text. {tiu oameni tineri, pe care, de alt-
fel, \i stimez, care spun „nu m` intere-
seaz` o pies` clasic`“. Eu am sperat 
foar te mult \n felul acela de teatru, 
chiar dac` l-am spart, l-am aruncat \n 
aer, cum spunea unul dintre regizorii 
con sacra]i din acea perioad`. Dar, re-
pet, porneam de la un text mare.

Tinerii de azi \[i scriu singuri textele 
[i asta este bine, pentru c` dau na[tere 
unor spectacole vii prin adev`rurile pe 
care le comunic` direct. Pe cine intere-
seaz`, bine, pe cine nu, nu. Pe mine m` 
in tereseaz`.

{i a[ vrea neap`rat s` pomenesc aici 
un spectacol pe care \l apreciez superla-
tiv, f`cut de cur~nd de t~n`ra Alexandra 
Badea la Teatrul Na]ional, Complexul Ro -
m~nia, pe un text de Mihaela Michailov.

Dar vor r`m~ne aceste texte, aceste 
spectacole? Sunt foarte vii, dar [i foarte le-
gate de actualitatea lor [i deci supuse unei 
anu mite perim`ri...

Nu [tiu dac` vor r`m~ne, \ns` este 
foarte bine c` sunt legate de actualita-
tea lor. {i noi o c`utam alt`dat`, dar nu 
aveam libertatea de a o spune \n tot ce 
voiam. {i atunci ne refugiam \ntr-un 
text clasic pentru c` ni se p`rea c` e 
mai sigur, c` ne ap`r`. Important este 
s` ai ce, unde [i cui spune.

Sunte]i cunoscut`, \n general, ca un re-
gizor de avangard`. Dvs. cum v` defini]i 
poe tica regizoral`?

Toat` via]a am fost pus` \n sertarul 
de avangard`, dar eu nu m-am conside-
rat nici avangardist`, nici nonavangar-
dist`. Pur [i simplu, am f`cut lucrurile 
cum credeam, \ntr-un fel foarte inci-
tant. Am avut [ansa de a lucra foarte 
mult \n str`in`tate [i nu am montat 
numai \n teatre mari, institu]ionalizate, 
ci [i pe str`zi, \n pie]e; am f`cut specta-
cole itinerante [i am avut norocul s` fie 
create \n spa]ii esen]iale. De exemplu, 
am f`cut Don Quijote chiar \n provincia 

La Mancha, la Alcazar de San Juan 
(unul dintre locurile unde se presupune 
c` s-a n`scut Cervantes), la Toboso, pe 
statuia lui Don Quijote [i a Dulcineei [i 
pe biserica din localitate. A lucra \n ase-
me nea spa]ii e un mare privilegiu [i eu 
m-am bucurat de el.

Am avut o experien]` de via]` cum-
plit`, dar [i artistic`, de pild`, cu Odise-
ea 2001. Dup` acest spectacol, c~nd cre-
deam c` totul s-a sf~r[it, am revenit 
pro  babil la o alt` form` de via]`.

V` rog s` vorbi]i despre un recent spec-
tacol, La Cantique des Cantiques versi-
on rock.

Anul trecut, l-am jucat \n pia]a me-
dieval` din Castelet, anul acesta, \n 
Cas telul de Lourmarin. Ac]iunea cu-
prinde tot spa]iul [i castelul devine per-
sonaj, iar actorii (Filip Ristovski [i Ilin-
ca Marche) sunt obliga]i s`-[i foloseasc` 
toate mijloacele de care dispun, corpo-
rale [i vocale, pentru c` fuga printre zi-
duri, pe sc`ri presupune o anumit` per-
forman]` a actorului [i \l antreneaz` pe 
spectator, transform~ndu-l, pentru un 
timp, \n actor. Spectatorul se simte atras, 
aspirat \n lumea spectacolului \n  tr-un 
fel nea[teptat. Am lucrat bine cu core-
grafa M`lina Andrei. 

De ce „version rock“? Asocierea textu-
lui C~ntarea C~nt`rilor cu muzic` rock 
poate fi, la prima vedere, [ocant`.

Trebuie s` v` spun c` a fost o \n  t~m-
pla re. Preg`tisem un alt fel de muzic` 
pentru spectacol, apoi mi s-a dat un com-
pozitor francez, Silvain Gouvernaire, cu 
care m-am \n]eles foarte bine [i care s-a 
ar`tat extrem de interesat. Cum muzi-
ca pe care o f`cea el cu trupa lui era ase-
m`n`toare cu muzica tinere ]ii mele [i 
amintea de Pink Floyd, m-am l`sat vr`-
ji t`. Romantismul acestei muzici este 
foarte seduc`tor, este retro oarecum 
(com pozitorul e mult mai t~n`r, bine\n -
]e les) [i convinge.

Deci este vorba de un rock bl~nd...
Da, desigur. Eu nu [tiu dac` pentru 

noua genera]ie mai este actual acest tip 
de rock, dar este oricum posibil, valabil. 
M`rturisesc c` am v`zut [i tineri foarte 
interesa]i de acest gen de muzic`. Mie 
mi s-a p`rut c` subiectul acesta poate fi 
tra tat [i foarte sofisticat, cum am vrut 
ini]ial, dar [i c` poate fi adus \n aten]ia 
marelui public, \n tot ceea ce are el mai 
valabil [i mai frumos. |n C~ntarea C~n t`-
ri lor [i \n Biblie, exist` toate nivelele 
unui miracol dat omenirii: a tr`i [i a 
ajunge la sublim prin iubire. Spectaco-
lul se va juca [i la Bucure[ti, la Teatrul
Me tropolis, dar nu [tiu dac` va mai 
avea aceea[i aur` ca acolo, unde se juca 
\ntr-un castel renascentist.

Se fac [i la noi spectacole de acest fel?
Am v`zut un spectacol bun al Giani-

nei C`rbunariu, Sado-Maso Blues Bar, \n 
care ea folose[te foarte bine strada. 
Spec tacolul este ca o vitrin`, spectato-
rul se uit`, actorii ies de acolo [i se pe-
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trece o \nt~lnire \ntre spectator [i actor, 
care devine extrem de fertil`. Mie mi-a 
pl` cut mult spectacolul acesta. Este [i o 
mare mod` \n teatru acum ca actorii s` 
se supun` [i rigorilor dansului, muzi-
cii...

A[ numi apoi spectacolul lui Alexan-
der Hausvater, The Rocky Horror Show, \n 
care actorii s-au dovedit a fi extrem de ca-
pabili s` r`spund` acestor rigori: s` c~n-
te, s` danseze, s` joace teatru. Eu l-am 
v` zut [i la Londra, \n 1975, \n versiu-
nea original`.

S` revenim la alte „experien]e“ ale 
dvs., cum numi]i spectacolele f`cute \n 
adap t`ri proprii dup` texte \n proz`, [i 
care s-au impus.

Am f`cut multe, chiar [i dup` poezie 
(Bru maru). Istoria ieroglific` \n 1973 a 
luat [i Premiul Academiei, de exemplu. 
Altul a fost f`cut dup` scrisorile pa [op-
ti[ tilor.

Maestrul [i Margareta a fost poate cel 
mai cunoscut spectacol al meu dup` o 
proz`. L-am f`cut [i la Bucure[ti, [i \n 
Israel. S-a jucat mult` vreme la Ierusa-
lim, pentru c`, dup` cum [tim, o parte 
a romanului se petrece acolo. Multe tea-
tre din Israel au cump`rat spectacolul. 
Dintre cele trei spectacole ale mele mon-
ta te acolo, acesta a fost un real succes 
al anilor ’80 [i, chiar dup` 10 ani, era 
tot \n top.

Apoi, am fost foarte interesat` de 
fap tul c`, \nainte de 1989, \n proz` se 
scria mult mai puternic, de[i aveam [i 
atunci dramaturgi foarte buni. Specta-
colul dup` romanul Diminea]` pierdut`
al Gabrielei Adame[teanu a fost un nod 
benefic \n via]a mea. Atunci am f`cut [i 
trecerea de la Teatrul Mic la „Bulan-
dra“. A fost un spectacol pe care mi l-am 
dorit imens [i pe care l-am lucrat cu 
mare pasiune [i eu, [i actorii. A existat 
o puternic` tensiune dramatic` a exis-
ten ]ei [i totul a ie[it excep]ional. Victor
Rebengiuc voia at~t de mult s` spun` 
vorbele acelea [i nu ie[ea din scen` f`r` 
aplauze. Gina Patrichi era at~t de d`-
rui t` spectacolului, purta o rochie trans-
parent`, adev`rat`, veche [i ie[ea a[a \n 
public, de[i era v~n`t` de frig. Tamara 
Buciuceanu, actri]` de comedie, a jucat 
acolo dram` [i chiar tragedie \ntr-un 
mod absolut remarcabil. Actorii mani-
festau un devotament total. Toat` echi-
pa avea sentimentul c`-[i face datoria, 
dar nu a[a, orice datorie, ci c` tr`ie[te 
acolo pe via]` [i pe moarte.

Spectacolul s-a jucat [i mult timp, p~n` 
dup` revolu]ie.

Da, s-a jucat, dar apoi a fost filmat 
pen tru televiziune. Filmarea a fost de 
fapt un fel de g`selni]` pentru a nu se 
mai juca pe scen`. Cu acest spectacol 
am cucerit publicul ani \ntregi. Chiar [i 
acum, c~nd oamenii v`d varianta tele-
vizat`, care evident nu este at~t de vie 
ca spectacolul scenic, se \ntreab` cum 
de s-a putut face un asemenea specta-
col \n 1986. S-a putut, pentru c` ni l-am 
dorit foarte mult, iar publicul ne-a sus ]i-
nut foarte tare.

Am mai \nceput o versiune dup` ul-
timul roman al Gabrielei Adame[teanu, 
|n t~lnirea, [i am f`cut un spectacol-lec-
tur` la ICR din Paris, cu un actor sen za-
]ional, Jacques Zabor, de origine polone-
 z`, deci din Europa de Est, care a sim ]it 
foarte aproape subiectul. A fost o \n  t~l-
ni re cu un mare spirit. A[ fi vrut s`-l aduc 
[i \n Rom~nia s` joace, dar a murit cu-
r~nd dup` aceea. A fost o moarte ra pid` 
care m-a zdruncinat foarte tare. Juca 
ma ximal, cu disponibilitate [i fana tism.

Apoi, am f`cut pe acest text [i un 
spectacol radiofonic. Dar, p~n` acum, 
din p`cate, |nt~lnirea nu [i-a g`sit [i \m -
plinirea unui spectacol de teatru pe 
sc~n dur`. De[i, [i la Paris, [i la Bucu-
re[ti, a fost un pic mi[cat, nu doar text 
citit de actori, dar a r`mas la estetica 
unui spectacol-lectur`. M` g~ndesc c` 
el ar putea fi reprezentat [i \n acest fel.

O alt` „experien]`“: a]i lucrat doi ani 
la un scenariu dup` o proz` camusian`...

Da, am lucrat destul de mult la sce-
nariul Le premier homme, dup` ultimul 
ro man al lui Camus. Prima reprezen ta-
]ie a fost la Bu[teni. Dar spectacolul ade -
v`rat a avut loc la Lourmarin, \n caste-
lul \mpachetat \n f~[ii de p~nz` scrise. 
A asistat [i fiica autorului, Catherine. 
Vreau s` men]ionez [i distribu]ia foar-
te bun`: Maia Morgenstern, Hora]iu 
M` l`ele, Mircea Rusu, Filip Ristovski 
(care joac` \n mai multe spectacole ale 
mele). M-a impresionat foarte tare ro-
manul lui Camus neterminat, care a 
mu rit, dup` cum se [tie, \ntr-un acci-
dent de automobil la Lourmarin. Am 
mers pe urmele lui, am fost la mor m~n-
tul lui, unde am f`cut un fel de promisiu-
ne c` am s` montez acest spectacol.

Trebuie s` spun c` spectacolele Le
pre mier homme [i La Cantique des Can-
tiques version rock sunt realizate \n ca-
drul Asocia]iei „Mnémosyne“, care m-a 
pus [i pe mine pre[edinte de onoare, 
dar asta conteaz` mai pu]in. Iubesc 
foar te mult regiunea Provence, iar posi-
bilitatea de a lucra \n locuri istorice, 
fascinante constituie de fiecare dat` un 
eveniment.

A[ vrea s` pomenesc [i Visul, pus la 
Tea trul Na]ional din Timi[oara \n 
2007; a fost al doilea spectacol dup` un 
text de C`rt`rescu (primul, Levantul, l-am 
montat la Theatrum Mundi, \n partene-
riat cu „Bulandra“) [i am lucrat la el cu 
foarte mult` dragoste.

{i a mai existat un spectacol foarte 
im portant pentru mine, Yvonna, princi-
pesa Burgundiei. Nu este o adaptare, dar 
]in foarte mult la el [i vreau s`-l men-
]ionez.

Din dramaturgia contemporan`, a]i 
ales s` monta]i c~teva spectacole dup` tex-
te de Vi[niec. Pute]i detalia?

Am montat Teatru descompus \n 1993, 
cu care am f`cut [i un turneu \n Euro-
pa, \n ]`rile francofone, [i care a luat [i 
Premiul RFI. Distribu]ia era foarte bu-
 n`: Maia Morgenstern, Hora]iu M`l`e-
le, Mircea Rusu. Maia este o minune a 
artei scenice [i cinematografice. Cu Ho-
ra ]iu colaborez din primul an al carierei 
lui. Este un foarte mare actor, devenit \n 
ultimul timp [i un foarte bun regizor. {i 
cu Mircea Rusu am colaborat foarte bine.

Povestea ur[ilor Panda a fost montat \n 
cadrul catedrei UNESCO. Premiera a 
fost la Bucure[ti, apoi spectacolul a ple-
cat f`r` mine prin lume, \ntr-un turneu 
Asia–Pacific (India, China, Coreea de 
Sud, Singapore, Sidney).

Richard III se interzice mi s-a p`rut 
foarte important ca subiect: s` vorbe[ti 
de spre moartea lui Meyerhold pe tim-
pul lui Stalin. Meyerhold a fost cel mai 
mare regizor al secolului [i a sf~r[it a[a 
de crud. |n spectacol, am introdus, cu 
acordul lui Vi[niec, documente origina-
le care poten]au subiectul.

A]i vorbit mai devreme despre un spec-
tacol televizat. De ce crede]i c` acum nu se 
mai face teatru TV propriu-zis?

Personal, \n ultima vreme, nu m-a 
mai solicitat nimeni s` fac. Marlene cu 
Emilia Popescu a fost difuzat de cu-
r~nd. Dar este tot o „televizare“ a spec-
tacolului de la Comedie. Formula de tea-
tru TV poate nu mai prinde, nu [tiu. 
Ultimul meu spectacol montat special 
pentru televiziune a fost Trenul cu lapte nu 
mai opre[te aici de Tennessee Williams, 
cu Olga Tudorache. Un altul, anterior, 
a fost Vocea uman` de Jean Cocteau, cu 
Valeria Seciu, care a avut mare succes 
[i \n str`in`tate.

Spune]i-ne c~teva lucruri despre tea-
trul radiofonic, unde a]i [i lucrat doi ani, 
ca director onorific, timp \n care a]i adus 
acolo un vizibil c~[tig de imagine.

Am avut un program foarte am bi-
]ios, care devenise poate prea ambi]ios. 
Ca regizor, eu n-am f`cut nimic acolo. 
Doar am coordonat ni[te proiecte de-

spre care chiar a[ vrea s` vorbesc. 
Brand, f`cut de Ilinca Stihi, a fost un 
spec tacol excelent care, dup` Festivalul
de la Sibiu, a ajuns [i \n Norvegia [i a 
avut un mare succes. Apoi, Gavriil Pin-
te a montat Un tramvai numit Popescu,
un spectacol itinerant de o foarte bun` 
calitate. Eu a[ fi vrut s` se joace \n toa-
te ora[ele importante [i \n acest fel ar fi 
fost cunoscut un autor at~t de sensibil 
precum Cristian Popescu.

Dar a fost a jucat la Sibiu [i \n c~teva 
ora[e...

Prea pu]in. O alt` montare a fost 
Mar tiriul Sf~ntului Gheorghe, spectacol 
interactiv, \n care au fost implica]i [i co-
pii, jucat la Teatrul „Ion Creang`“ [i 
montat de Cezarina Udrescu. Este o per-
soa n` de foarte mare \ncredere, care [i-a 
g`sit un drum al ei [i \l urmeaz` cu 
mult` seriozitate.

Referindu-se la rela]ia dvs. cu \ntreaga 
echip` de regizori, domnia sa spune c` i-a]i 
ajutat 100%, c` i-a]i sus]inut efectiv c~t a]i 
fost prezent` la radio.

Insistam s` se materializeze un pro-
iect, mergeam \n audien]e, st`team pe 
ca pul celor ce ne puteau ajuta. Eu cred 
c` echipa condus` de Attila Vizauer are 
dreptul s` \ncerce [i alte formule dec~t 
ceea ce le ofer` „P`m~ntul Radio“, pen-
tru c` sunt acolo regizori extraordinari. 
{i m` refer la to]i: Ilinca, Cezarina, Ga-
vriil, Mihai Lungeanu. Tot ce se \nt~m-
pl` acolo este f`cut cu mare profesiona-
lism. Eu a[ fi vrut s` se creeze un sistem 
de spa]ii neconven]ionale pentru spec-

tacole radiofonice. Nu sunt de p`rere c` 
teatrul la microfon trebuie s` fie doar 
asta. Sigur, formula este de baz`, dar 
tre buie s` i se ofere [i o deschidere c`-
tre altceva.

{tiu c` ideea unei integrale Ionesco la 
teatrul radiofonic, proiect aflat acum \n 
des f`[urare, v` apar]ine. 

Nu-mi arog nici un drept, spun doar 
c` am discutat [i asta c~nd am f`cut 
programul. Propunerile veneau de la ei, 
iar eu le selectam. Echipa de regizori ra-
dio este un grup foarte efervescent. Ei 
voiau s` fac` [i altceva, erau aproape \m  -
p`timi]i \n deschiderea lor c`tre nou. 
Doar un exemplu: Levantul f`cut de Ga-
vriil Pinte a fost excep]ional, ar fi putut 
deveni mai mult dec~t un spectacol-lec-
tur`.

|n final, v` rog s` ne spune]i ce specta-
cole preg`ti]i pentru stagiunea 2008–2009.

Acum, montez la Comedie Ioana [i 
focul de Vi[niec, cu actorii Dorina Chi-
riac, Drago[ Huluba [i Marius Manole, 
cu scenografii Puiu Antemir [i Anca R`-
du]`, cu compozitorul Mircea Florian, 
cu sculptori]a Liana Axinte (m`[ti [i ma -
rionete) [i cu coregrafa M`lina Andrei.

Iar aici, la Teatrul Mic, unde sunt 
mul]i actori tineri, veni]i prin concurs, 
lu crez la Furtuna lui Shakespeare, cu 
Dra go[ Buhagiar, M`lina Andrei [i 
Tom Br~ndu[. Distribu]ia e foarte nu-
meroas` [i din acest motiv nu men ]io-
nez pe nimeni.

Interviu realizat de Alina Boboc

• N. 13 aprilie 1938, la Br`ila • Institutul de Art` Teatral` [i 
Cinematografic` din Bucure[ti (1969) • pân` \n 1973, a lucrat la teatrele din 
Ia[i [i Piatra Neam]; a fost prim regizor permanent la Teatrul Mic din 
Bucure[ti (1979–1985) [i regizor permanent la Teatrul „L.S. Bulandra“ (1985–
2006); profesor la UNATC, la Catedra de Regie Teatru (din 1975); decan al 
Sec]iei de Teatru (\n 1990). 

• volume publicate: Novele teatrale (1987), Vaporul interior (2001), Mnemosina,
bunica lui Orfeu (2005).

• a regizat peste 100 de spectacole de teatru, \n ]ar` [i \n str`in`tate, dintre 
care:

• spectacole \n ]ar`:
Pesc`ru[ul de Cehov (Teatrul Na]ional din Ia[i, 1970), Bolnavul \nchipuit de 

Molière (TNI, 1970), Peer Gynt de Ibsen (Teatrul Tineretului din Piatra Neam], 
1972), Istoria ieroglific` dup` Dimitrie Cantemir (TNI, 1973), Hedda Gabler de
Ibsen (Teatrul „Bulandra“, 1975), Interviu de Ecaterina Oproiu (Teatrul
„Bulandra“, 1975), Romeo [i Julieta de Shakespeare (Studioul Casandra, 1979), 
Yvonna, principesa Burgundiei de Witolt Gombrowicz (Teatrul Mic, 1979), Maestrul
[i Margareta de Mihail Bulgakov (adaptare proprie, Teatrul Mic, 1980), Diminea]`
pierdut` de Gabriela Adame[teanu (adaptare proprie, Teatrul „Bulandra“, 1986), 
S`-i \mbr`c`m pe cei goi de Luigi Pirandello (Teatrul „Bulandra“), Teatru
descompus de Matei Vi[niec (Theatrum Mundi, 1993), Pesc`ru[ul (Teatrul Mic,
1994), Dibuk de Anski (Teatrul Evreiesc de Stat, 1994), Pelicanul de August 
Strindberg (Teatrul Levant, 1995) Fuga de Mihail Bulgakov (Teatrul de 
Comedie, 1995), Patul lui Procust de Camil Petrescu (adaptare proprie, Teatrul
„Bulandra“, 1995), Chira Chiralina [i Mediterana de Panait Istrati (adapt`ri 
proprii, Teatrul „Maria Filotti“ din Br`ila, 1996, respectiv, 1999), Penthesyleea
dup` Kleist [i M. Cremene (Teatrul Dramatic din Constan]a, 1996), Turandot de
Carlo Gozzi (Teatrul „Bulandra“, 1999), Odiseea 2001 (scenariu propriu, 
coproduc]ie Teatrul „Bulandra“, Teatrul Tourski, Marsilia [i Institutul
Interna]ional de Teatru Mediteranean, 2001), Spirit de Margaret Edson (Teatrul
Mic, 2001), Tat`l de A. Strindberg (Catedra UNESCO, preluat de Teatrul
„Bulandra“, 2004), Marlene de Pam Gems (Teatrul de Comedie, 2004), Cum
gânde[te Amy de David Hare (Teatrul Mic, 2005), Richard III se interzice de Matei 
Vi[niec (Teatrul „Bulandra“, 2006), Menajeria de sticl` de Tennessee Williams 
(Teatrul Na]ional din Bucure[ti, 2006), Visul de Mircea C`rt`rescu (Teatrul
Na]ional din Timi[oara, 2007). 

• spectacole \n str`in`tate:
Nu sunt Turnul Eiffel de E. Oproiu (Lublin, Polonia), Satana la Moscova de

Bulgakov (Israel), Visul unei nop]i de var` (Israel), Nunta lui Figaro (Israel), Visul
de Strindberg (Spania), Don Quijote (Spania), {ase personaje \n c`utarea unui autor 
de Pirandello [i Trei surori de Cehov (Ungaria), Le premier homme (Fran]a), La
Cantique des Cantiques version rock (Fran]a).

• spectacole de oper`:
Oedip de George Enescu (Lucerna, Elve]ia, 1981, montat [i la Opera Român`

\n 1991), Lumea pe lun` de Haydn-Goldoni (Ateneul Român, 1986), Ioana pe rug
de Honneger (Ateneul Român, 1986), Caragiale [i noi (ONR, 1996).

• distins` cu numeroase premii române[ti [i interna]ionale, dintre care: 
Premiul Academiei Române, 1973; Premiu la Festivalul de Teatru Contemporan,
Bra[ov, 1978; Premiul special al Juriului, Durham, Anglia, 1979; Titlul
„Amicus Poloniae“, pentru propagarea culturii poloneze, 1980; Premiul Théâtre 
vivant – Radio France Internationale, 1993; Marele Premiu al Festivalului
Na]ional de Teatru, 1994, 1996, 1997; Marele Premiu al Festivalului
Interna]ional de Dramaturgie Româneasc` [i Premiul pentru regie, Timi[oara, 
1995; Premiul „Salvo Randone“, pentru \ntreaga carier`, \n special pentru 
montarea operei lui Pirandello (Sciacca, Italia, 1995); Premiul UNITER pentru 
\ntreaga activitate, 2001. 

atelier
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Toate acestea mi le-a m`rturisit Leo. 
Totdeauna a avut curajul de a g`si cu-
vintele pentru a explica situa]ii care 
pen tru mine erau cu neputin]` de for-
mulat. Mi-a d`ruit durerea lui [i azi \mi 
dau seama c` suferin]a [i am`r`ciunea 
pot fi oferite unei persoane iubite ca cel 
mai frumos dintre cadouri.

C~nd [i c~nd m` consoleaz` g~ndul 
c` scrisoarea mea, \n ciuda a toate, l-a 
emo ]ionat p~n` la urm` pe Leo.

Cu toate acestea este o scrisoare ego-
is t`. Dup` ce aflasem, cu b~iguieli de ui-
mi re, vestea despre acest copil care ur ma 
s` se nasc`, aveam nevoie de el. Totu[i, 
datorit` Laurei m-am deschis c`tre 
Leo, tot a[a cum, datorit` lui Leo, Lau-
ra a putut veni c`tre mine – \ns` aici 
mi-e greu s` v`d limpede.

Drag` Leo,

Este deja t~rziu iar Laura crede c` 
lu crez la traducerea lui Doctor Faustus.
Dar nu izbutesc s` m` concentrez [i, 
chiar dac` munca mea ar mai conta pen-
tru cineva, tot nu a[ izbuti s` m` con-
centrez. Sunt nervos [i pu]in nostalgic. 
Nu-i genul meu, mi-ai spune. Totu[i 
acum m` g~ndesc la toate serile petre-
cute \mpreun` discut~nd vrute [i nevru-
te [i \mi dau seama c` a trecut mult` 
vre me de c~nd nu am mai avut ocazia 
s` ne vedem [i s` discut`m doar noi doi. 
A[a c` m` las \n voia dorin]ei de a-]i 
vorbi – scriind la computer – [i sper c` 
nu te vei sup`ra pe mine. |nc` nu m-am 
obi[nuit s` comunic prin e-mail, chiar 
dac` trebuie s` admit c` \ncep s` apre-
ciez acest mijloc de comunicare.

Ca s` revin la Doctor Faustus, imagi-
neaz`-]i c` Laura \nc` nu a aflat c` 
Paul Mathieu a abandonat proiectul! |n 
fine, el spune „am~nat“, dar [tiu prea 
bine ce \nseamn` asta. Cum s` \i spun? 
Asta sau altceva: nu [tiu cum s` \i 
spun. Nu \]i ascund c` nu mai [tiu \n ce 
punct a ajuns rela]ia mea cu Laura. Gata 
s` o apuc pe un drum gre[it, desigur. 
Nu v`d nici o solu]ie. Cum s` ies din spi-
rala asta infernal`? Sunt at~tea lu  cruri 
despre care nu i-am vorbit Laurei, re pe-
t~n du-mi mereu c` i le voi explica mai 
t~rziu, c~nd ne vom cunoa[te mai bine 
– \nc~t mi se pare imposibil s` \mi schimb 
atitudinea acum. Cu ce a[ \ncepe?

Lucrul cel mai stupid \n toat` poves-
tea asta este c` nu am vrut niciodat` s` 
\i ascund ceva Laurei. Dar asta nu schim-
 b` cu nimic situa]ia. Toat` aceast` acu-
mulare de t`ceri m` va face s` apar 
drept mincinos persoanei celei mai bine 
in ten]ionate fa]` de mine. |]i dai sea-
ma: nici o vorb` despre moartea surorii 
me le, nimic despre unchiul Josef, nici 
de spre bunicul meu. Nu i-am putut vorbi 
despre sejurul meu \n Ungaria, despre 
tine nu [tie dec~t ceea ce vede, fiindc` 
nu am g`sit cuvintele pentru a-i povesti 
de spre prietenia noastr`, nu i-am m`r-
tu risit nici cum ne-am \nt~lnit sau ceea 
ce \nsemni pentru mine. Uneori m` \n -
treb de ce nu \mi punea mai multe \ntre-

b`ri, dar, la drept vorbind, \n]eleg foarte 
bi ne: c~t am fost logodi]i – [tiu bine c~t 
]i nea la aceast` tradi]ie – a \ncercat de 
mai multe ori, dar de fiecare dat` am fost 
at~t de ostil \nc~t asta alimenta o \nde-
lungat` r`cire \ntre noi. C~nd [i c~nd m` 
cre deam mai \ng`duitor (dar de fapt 
eram [i mai la[), r`spunz~ndu-i printr-un 
„\]i voi explica mai t~rziu, vrei?“.

Oare a crezut ea cu adev`rat c` ex pli-
ca]iile vor veni cu timpul? A considerat 
ea oare – asemenea at~tor oameni – c` 
tim pul le va rezolva pe toate? Una din-
tre opiniile cele mai r`sp~ndite [i cu toa-
te acestea f`r` temei: timpul nu rezolv` 
nimic. Sap`, agraveaz`, accentueaz`. 
Ast fel \nc~t, chiar [i atunci c~nd nu 
este vorba despre un secret ru[inos, nici 
de o gre[eal` ascuns` [i de nem`r tu ri-
sit, fisura devine o pr`pastie ad~nc` – 
toc mai odat` cu trecerea timpului.

Nu v`d motivul pentru care \]i poves-
tesc toate aceste lucruri. Ba da, desigur. 
De c~teva ore totul s-a schimbat: Lau ra 
a[teapt` un copil. Copilul nostru. Sunt
ame]it de fericire [i extrem de spe riat.

Ce voi face acum, Leo? Sunt aici, \n 
fa]a calculatorului, scriind acest e-mail 
con fuz, cu o singur` idee \n minte: cer-
titudinea c` am ajuns \ntr-un punct de 
unde nu mai pot continua a[a. De c~nd 
suntem \mpreun`, nu am \ncetat s`-mi 
re pet c` era posibil s` recuper`m tim-
pul pierdut, c` \ntr-o bun` zi am s`-i 
vor besc Laurei despre mine, c` am s`-i 
fiu \n sf~r[it un so]. Dar acum? Un co-
pil. |]i dai seama? De neconceput. Aten-
]ie, nu este vorba de dispre]: \mi doresc 
acest copil mai mult dec~t orice pe lu-
me. Adineauri, la restaurant, c~nd La-
ura m-a anun]at eram cople[it de bucu-
rie. Nu am [tiut s` o ar`t, desigur, dar 
am crezut \ntotdeauna c` un copil mi-ar 
oferi prilejul s` o iau de la \nceput. Prin 
simplul fapt c` a[ putea s` \i ofer 
aceast` copil`rie lipsit` de griji de care 
nu am avut parte. O copil`rie ideal`. 
Una pe care nu am mai vrea s` o p`r`-
sim, o copil`rie a lui Peter Pan. {i, cu 
acela[i prilej, s` [terg un pic mai mult 
din tr-a mea. Dac` a[ putea s` o merit, 
de asemenea. C~nd tr`ie[ti at~t de pu-
]in, c~nd nu [tii s` fii nici so], nici prie-
ten, cum ai putea s` devii tat`? Nu [tiu 
nici m`car \n ce limb` s`-i vorbesc aces-
tui copil – copilul meu.

Am impresia c` mi se cere s` inter-
pretez \n fa]a unei s`li pline Sonata alla 
turca, iar eu nici nu am dep`[it etapa 
pri melor game. Un debutant st~ngace 
pe scena Royal Albert Hall sau Playel.
O gre[eal` de casting.

{tiu c` nu are nici un sens s` \]i tri-
mit acest e-mail. Ce ai putea face, chiar 
dac` \l prime[ti \n seara asta? Dac` te 
mai afli \nc` \n fa]a calculatorului. Chiar 
dac` ai veni m~ine la Londra expli c~n-
du-i lui Claire c` trebuie s` te v`d: nu 
s-ar schimba nimic. Nimic. {i totu[i, cred 
c` prietenia ta este cel mai frumos lu-
cru ce mi-a fost dat. |n orice caz, a f`cut 
posibil restul: \nt~lnirea cu Laura, c` s`-
to ria cu ea. Acest copil acum! Dac` a[ 

putea s` \]i explic \n ce fel cuvintele tale 
au f`cut posibil tot ceea ce s-a \nt~mplat 
mai apoi. 

Pentru at~t de mult` vreme nu am 
reu[it s` m` dezbar de acest sentiment 
de absurditate. {tiu c` niciodat` nu am 
c`utat s` pozez nici \n romantic tene-
bros, nici \n jupuit de viu. Nici nu \mi 
ocu pam timpul c`ut~nd r`spunsuri \n 
c`r]i de filozofie sau de teologie, nimic 
din toate acestea. Era ceva cu mult mai 
simplu, ca un miros care se lipea de pie-
le: certitudinea c` toate acestea nu au 
nici un sens. Poate c` asta este banal – 
un psiholog ar numi-o pur [i simplu de-
presie. Oricum, faptul de a i se da un 
nu me nu ar schimba nimic. Nu contea-
 z`. Dar c~nd ai \nceput s` \mi vorbe[ti 
de spre moartea surorii tale, \n seara 
ace ea, dup` film, am fost stupefiat s` 
des cop`r c` se puteau g`si cuvinte pen-
tru „asta“. Apoi faptul c` ai sim]it nevo-

ia de a \mp`r]i cu mine aceste cuvinte 
ve nite de niciunde, cu mine [i numai cu 
mine, m-a cople[it, nu-mi venea s` cred. 
Nu voi uita niciodat` senza]ia de ame-
]ea l` – m`rturisirea ta a f`cut ]`nd`ri 
toate reperele mele, nu mai [tiam unde 
m` g`sesc – \n toate sensurile acestui 
cu v~nt. Totodat`, senza]ia de fericire 
pe care o resim]eam era extrem de 
tulbur`toare: povestea pe care o auzi-
sem – povestea ta – era plin` de durere 
[i de am`r`ciune, iar ochii t`i \nl` cri-
ma]i \mi dovedeau c` suferin]a aceasta 
nu va mai fi niciodat` de domeniul tre-
cutului, totu[i m` sim]eam mai u[or. 
Des pov`rat de o greutate, \n timp ce 
abia m`surasem imensitatea celei pe 
care o purtai.

Apoi scrisorile tale. Acele scrisori mi-
nu nate. Povesteai \n ele despre familia 
ta. Dincolo de diferen]e, [i existau at~-
tea, desigur, mi se p`rea c` citesc poves-
tea copil`riei mele, a adolescen]ei mele. 
|mbr`cai \n cuvinte simple sentimentul 
singur`t`]ii, al izol`rii, vorbeai despre 
neputin]a ta de a te face \n]eles de cei-
lal]i – [i totul era autentic. |ncepeam s` 

\n]eleg, \ncepeam chiar s` g`sesc un 
sens \n toate acestea. Numai c`...

Ar fi trebuit s` \]i r`spund. Sigur, \]i 
vorbeam mai mult dec~t oricui altcuiva. 
Dar [i tu erai obligat s` te mul]ume[ti 
cu ni[te fragmente din puzzle. Trebuia 
s` completezi sincopele [i blancurile. Ar 
fi trebuit s` \]i r`spund, s` \]i r`spund 
cu adev`rat. S` \]i povestesc despre co[-
ma rurile mele, mereu acelea[i: un mor-
m~nt deschis. Apoi eu, la tribun`, elogi-
ind pe cel mort. Mortul erai tu. Sau La-
ura. Uneori oameni pe care abia \i cu-
no[ team. |ns` de \ndat` ce \ncepeam s` 
resimt fie [i un dram de simpatie pen-
tru cineva – f`r` s` fie vorba de senti-
mente reale ori de afec]iune –, sf~r[eam 
prin a-l imagina \ntr-o groap`. Cu toate 
acestea, nu-mi v~ndusem sufletul Dia-
volului pentru a compune, asemenea 
bietului Adrian Leverkühn, acest biet 
Doctor Faustus care sem`na moarte \n 
jur dac` se l`sa iubit de cineva.

O, Leo, cum s` \]i spun ce am sim]it 
lucr~nd la pasajul acela din Doctor Faus-
tus \n care micul Echo, iubit prea mult 
de Adrian Leverkühn, trebuie s` pl`teas-
 c` cu via]a iubirea contrar` pactului di-
abolic al compozitorului? M` vei detes-
ta pentru totdeauna dac` \]i voi m`r tu-
risi c`, \n timp ce traduceam abomina-
bilul, sublimul capitol, \]i auzeam gla-
sul? Glasul t`u din seara aceea de oc-
tombrie. Da, Leo, [i aici ai g`sit cuvin-
tele pentru a spune cum se moare. Cum 
mori de meningit`.

Nu reu[esc s` \n]eleg cum am ajuns 
aici. Ru[inat, for]at s` m` ascund de 
tea ma privirilor voastre, a ta, \n primul 
r~nd, apoi de cea a Laurei? S` fim cin-
sti]i: suntem prieteni fiindc` ne recu-
noa[  tem unul \n cel`lalt. Sau mai de-
grab` ne reg`sim propria durere \n cel`-
lalt, vedem fiin]a r`nit`. Scurtele versi-
uni ale biografiilor noastre au at~t de 
pu ]in` \nsemn`tate, c`ci, \n definitiv, \m -
p`r]im amintirea unei dureri care \i ex-
clude pe ceilal]i. Nu \ncetez s` m` g~n-
desc la cuvintele pe care mi le-ai ofe rit, 
aceste cuvinte care, credeam eu, erau 
de ajuns pentru a m` \ndrepta spre 
tine, ca s` m` determine s` tr`iesc \n 
po fida co[marurilor de ieri, a gropilor, a 
vidului, a absen]ei. Pentru asta aveam 
ne voie de tine, aveam nevoie s` \]i aud 
gla sul, a[a cum avem uneori nevoie s` 
fa cem dragoste, [i nu poft` s` facem 
dra goste.

Serile petrecute \mpreun`, acele 
lungi seri petrecute \mpreun`, vorbeai 
mai mult dec~t mine. Parc` m` \mb`-
tau vorbele tale [i, deseori, \n camera 
mea, nu [tiam cum s` trec de la pre zen ]a 
ta la lini[te. Ceva se contracta dureros \n 
mine, mi se p`rea c` nu am aer, \n  s` 
mi-a luat destul timp ca s`-mi m`rtu ri-
sesc lipsa aceasta. |mi lipseai, era sim-
plu, [i cu fiecare nou` desp`r]ire m` 
sim ]eam pierdut. |n discu]iile noastre, 
eu eram cel care primea f`r` s` [tiu ce 
ofer \n schimb. Totu[i, [tiam c` pre]u-
ie[ti ca pe o comoar` fiecare din confi-
den ]ele mele. P`rea c` te mul]ume[ti s` 

JEAN MATTERN

Baia public` Kiraly
„(...) Jean Mattern public` primul s`u roman. O poveste 

care \i seam`n`: pur [i simplu rafinat` [i plin` de pudoare.
|n ajunul s`rb`torii Yom Kipur, c~nd vine vremea unui 

examen de con[tiin]`, Gabriel, naratorul «cu origini 
nesigure [i credin]e vagi», se plimb` f`r` o ]int` precis` prin 
Londra. |ncearc` s` î[i uite prietenul, pe care l-a tr`dat, [i 
so]ia, pe care a p`r`sit-o. Incapabil, de c~nd aceasta l-a 
anun]at c` va fi tat`, s` treac`, în ciuda bucuriei, peste 
aceast` veste. De la moartea surorii sale Marianne, lovit` 
de un automobilist pe c~nd era copil, s-a închis în t`cere [i 
s-a refugiat în dic]ionare, [tiind c` acest lucru nu îl va ajuta 
s`-[i g`seasc` propriile cuvinte [i c` timpul un rezolv` 

nimic, dimpotriv` «sap`», «agraveaz`», «accentueaz`».
Singura gramatic` pe care o posed` este cea a versetelor 
biblice, rostite de tat`l s`u: «Domnul a dat, domnul a luat»;
«Dac` era posibil s` te ad`poste[ti înd`r`tul a [ase cuvinte 
ca s` exprimi o suferin]` at~t de mare, (...) atunci cuvintele 
nu aveau nici un rost»; «S` crezi c` vorbele nu sunt de ajuns. 
Aveam doar zece ani, dar niciodat` nu m-am dezis de 
certitudinea aceasta». Totu[i, Gabriel devine un specialist 
în cuvinte. |n cuvintele altora, înd`r`tul c`rora se 
ad`poste[te.“

(Emilie Grangeray, Le monde des livres, articol ap`rut în 
edi]ia din 19 septembrie 2008.) 

Jean Mattern, Les bains de Kiraly,
Ed. Sabine Wespieser, 2008
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avansezi, milimetru cu milimetru, cum 
spuneai, pe acest drum al prieteniei. 
Oare fiindc` \]i aminteai anii \n care tu 
\nsu]i erai convins c` povestea mor]ii 
lui Charlotte va r`m~ne pentru totdea u-
na \ngropat` \n uitare? Nimeni nu ]i-a 
in terzis s` vorbe[ti despre acest lucru 
[i, cu toate acestea, nimeni din familia 
ta nu a mai putut evoca s~mb`ta aceea 
\n care, poate, ]i-ai fi putut salva sora 
d~nd alarma, chem~nd un doctor \nc` 
de la primele semne ale r`ului care ur-
ma sa \i inflameze creierul [i s`-l distru-
 g`. Uneori dorin]a este f`cut` din pofte 
consolatoare irealizabile: visam s` \]i 
iau acest bolovan al vinov`]iei care te 
tr` gea \n jos, asemenea pietricelelor din 
buzunarele sinuciga[ilor, [i cred c` vo-
iai s` m` determini s` vorbesc, a[a cum 
\m br`]i[ezi pe cineva ca s` \l po]i l`sa 
s` pl~ng`. Trupurile noastre erau ca 
ni[ te manechine cu care nu [tiam ce s` 
facem, figuran]i \ntr-o poveste [i a[a 
des tul de complicat`.

Laura a ac]ionat ca [i cum vorbele 
nu ar avea nici o importan]`: m-a \nv`-
luit \n r~sul ei, \n c`ldura ei, \n carnea 
ei. Ca [i cum mi-ar fi spus: „nu conteaz` 
dac` asta \]i face r`u, sunt aici [i \n cu-
r~nd vei uita durerea“. De ce nu sunt \n 
stare s` v` r`spund, s` fiu aici pentru 
voi doi, prietenul [i femeia iubit`?

Iertare Leo, am s` m` opresc aici. 
Sunt at~t de tulburat de aceast` veste: 
voi fi tat`! Nu te \ngrijora. Totul va fi 
bine. Am s` te sun m~ine. Nu te \ngrijora. 

Al t`u, 
Gabriel

Azi mi se pare straniu cum de am pu-
tut – dup` ce am trimis mesajul acesta 
– s` continui s` tr`iesc de parc` nu s-ar fi 
\nt~mplat nimic. S` dorm, s` m` prefac 
a doua zi c` lucrez sau chiar am lucrat, 
nu mai [tiu. Totu[i \ncheiasem e-mai  lul 
adresat lui Leo cu o minciun`: nu avea 
s` fie mai bine, dimpotriv`, m` sim-
]eam prins \ntr-o capcan` f`r` sc` pa re, 
condamnat s` merg mai departe, s` \i 
spun tot adev`rul. Nu am mai avut cu-
rajul. Am trimis a[adar mesajul \n 
gra b`, f`r` s` \l citesc m`car. Dar nu se 
ter minase, [tiam asta. Leo era singura 
per soan` c`reia \i puteam vorbi, c`reia 
\i puteam scrie. {tiu c` aceast` afir ma-
]ie o r`ne[te pe Laura dincolo de orice \n -
chipuire. Se afla \n camera al`turat` [i 
ar fi fost a[a de u[or s`... At~t de u[or.

Leo [i cu mine eram fra]i gemeni 

zidi]i \n aceea[i singur`tate. Nu eu, ci 
Leo a g`sit cuvintele pentru a rupe t`ce-
rea. Dar ce diferen]`? De c~nd locuiesc 
aici, ascuns, izolat, petrec ore \n [ir g~n-
din du-m` la asta. Leo a reu[it s` o p`s-
tre ze pe Claire, sau, mai degrab`, s` 
tr` iasc` pentru ea, eu nu: Laura tr`ia 
cu o fantom`, ba chiar f`cea dragoste cu 
o fantom`. M` tem s` nu fi f`cut un co-
pil cu o fantom`. (...)

„Domnul a dat, domnul a luat.“ Su fe-
rin]a tat`lui meu se rezuma \n c~teva 
cu vinte. Jandarmul nu mai v`zuse nici-
odat` o durere at~t de demn`, o reac]ie 
at~t de calm`, dup` ce \i ceruse unui 
tat` – tat`lui meu – s` binevoiasc` s` \l 
ur meze pentru a identifica trupul fiicei 
sale, trupul acela zdrobit [i f`r` via]`. 
Ca davrul surorii mele Marianne. |l aud 
ros tind aceste [ase cuvinte [i \l v`d cum 
\l urma pe b`rbatul acela care nu trebu-
ia s` [tie c` proveneau dintr-o poveste 
din Biblie, cea a unui om care pierde tot, 
c` ruia Dumnezeu \i ia tot. |ns` jandar-
mul nu se \ntreba cum sunau vorbele 
acestea \n maghiar` [i dac` tat`l meu a 
trebuit s` le traduc` din limba lui ma-
tern` \nainte de a p`rea un model de 
st`p~nire de sine. A traduce pentru a 
c~[tiga timp, pentru a \ndep`rta realita-
tea lucrurilor. Ca [i mine mai t~rziu.

A deveni un specialist \n cuvinte, da, 
dar \n cuvintele altora: cele din dic]io na-
re [i din limbi str`ine, cele ale marilor 
scriitori, cele ale lui Leo. Cuvinte pe 
care m` puteam r`zbuna, \nd`r`tul c`-
ro ra m` puteam ascunde. Pe care le pu-
team trata ca pe ni[te pioni \ntr-un joc 
derulat dup` reguli arbitrare. Dac` era 
po sibil s` te ad`poste[ti \nd`r`tul a 
[a se cuvinte ca s` exprimi o suferin]` 
at~t de mare, dac` era posibil s` scapi 
de ceafa zdrobit` a lui Marianne prin 
c~ teva vorbe minuscule, dac` era accep-
tabil s` g`se[ti \n]elepciune \n termenii 
acestui verset, atunci cuvintele nu 
aveau nici un rost. Nu valorau nimic. 
Dac` nu m` ajutau s` \n]eleg c` sora 
mea mai mare nu mai era acolo ca s` 
m` ocroteasc`, atunci nu foloseau la ni-
mic. La nimic.

S` crezi c` vorbele nu sunt de ajuns. 
Aveam doar zece ani, dar niciodat` nu 
m-am dezis de certitudinea aceasta.

P~n` s`pt`m~na trecut`.
Pentru mine nu era ziua marii ier-

t`ri. Presupun c`, dintre to]i cei afla]i \n 
sinagoga Golders Green, eram singurul 

pentru care posibilitatea aceasta, acest 
\nceput al unui an f`r` gre[eal`, era de 
neatins. Singurul pentru care drumul 
ier t`rii era barat de un munte de cuvin-
te f`r` sens. Sau, mai degrab` – \n ziua 
aceea am \n]eles –, de toate cuvintele 
care au fost rostite vreodat`, de toate 
aces  te cuvinte \n care nu aveam \ncre-
dere. Aceste cuvinte pe care, \n seara 
aceea, tata le luase cu el plec~nd de la 
In stitutul Medico-Legal. Lui nu \i mai 
erau permise \ndoiala [i speran]a, vor-
bele jandarmului \i erau de ajuns. Ma-
rianne murise. De unde venea prompti-
tudinea aceasta \n a-[i accepta soarta? 
Soarta unui tat` a c`rui fiic` tocmai fu-
sese omor~t`. De ce rostise vorbele ace-
lea prin care se resemna, [i numai ace-
lea?

Postul [i rug`ciunile pentru Yom 
Kip  pur nu m-au absolvit de nimic. M` 
com plac imagin~ndu-mi c` nu cred \n 
nici un Dumnezeu. Cu toate acestea, 
m` aflam \n mijlocul acelor oameni care 
p`reau convin[i de puterea confesiunii 
lor colective, eram bulversat de chipuri-
le, de vocile lor. Ei reveneau \n aceast` 
sinagog` \n fiecare an, sau \n altul, pen-
tru a ob]ine iertarea din partea Dumne-
zeului lor dup` ce o ob]inuser` pe cea a 
apropia]ilor lor. {i eu? N-am \nnebunit. 
|n ziua aceea, nici un miracol nu m-a 
trans format \n credincios.

Dar, datorit` acestor necunoscu]i care 
se rugau, necunoscu]i care nu aveau ha-
bar de mine, a \ncetat s` mai existe o 
cer titudine care se \nr`d`cinase \n si-
nea mea de la zece ani: nu mai sunt si-
gur c` vorbele nu sunt de ajuns. Nu mai 
[tiu. Nici un dic]ionar nu \mi vine \n 
aju tor. Nu exist` nici un model care s` 
m` \nve]e s` \i spun unei femei c` o iu-
besc. Nu am \nv`]at dec~t s` traduc. S` 
traduc, da, dar ce anume? Sentimentele 
mele, gre[elile mele, frica mea? Cum s` 
g` sesc aceste cuvinte care nu ar mai fi 
doar vorbele altora? Cuvinte utile [i, 
mai ales, ale mele. Trebuie s` le \m  bl~n-
zesc pentru a merge p~n` la cap`tul 
acestui drum, s` recuceresc, unul c~te 
unul, aceste cuvinte interzise [i sensul 
lor. A da, a lua.

Ni[te anonimi, preocupa]i de propri-
ile lor gre[eli [i nici un pic de suferin]a 
mea, au schimbat ceva \n mine f`r` s` 
vrea, f`r` s` [tie. Mi-e greu s` accept 
asta. Tot a[a cum Janos Almassy – un 
om care pentru mine nu era dec~t un co-
leg traduc`tor, \nt~lnit cu prilejul seju-

rului meu \n Ungaria, pe malul lacului 
Ba laton, un om despre care eram sigur 
c` nu \l voi mai revedea niciodat` – a 
tre zit \n mine, f`r` s` [tie, ideea nebu-
 n` de a merge la sinagoga Golders Green. 
M` simt recuperat de aceast` comuni-
tate f`r` s` vreau, tot a[a cum, \n Unga-
ria, avusesem impresia c` merg pe ur-
ma pa[ilor bunicilor mei. De unde vine 
for]a acestor leg`turi? Nu [tiam mare 
lucru despre Ungaria \naintea acestei 
pri me c`l`torii \mpreun` cu traduc` to-
rii lui Thomas Mann, [i tot nu am reu-
[it s` citesc Biblia. Cea cump`rat` din li-
br` ria domnului Stobetzky... Totu[i, 
am \nv`]at ebraica, iar s`pt`m~na tre-
cut` am postit pentru prima oar` \n via-
]a mea, ca s` m` pot topi \n masa acelo-
ra care \[i [tiu deja rug`ciunile pe de 
rost – dar care au stomacul la fel de gol ca 
[i mine. Nu pot s` scap de religia aceas -
ta care aminte[te tot timpul c` fiecare 
are nevoie de cel`lalt. Chiar [i de Yom 
Kippur, un evreu nu este singur \n fa]a 
lui Dumnezeu, iar litania p`catelor se 
enun]` la persoana \nt~i plural. Oare 
p` rin]ii mei chiar se hot`r~ser` s` m` 
scoat` din acest lan] al genera]iilor ori 
doar s-au sim]it pierdu]i, \ntr-o fund`-
tu r`? |n orice caz, au s`dit \n mine o sin-
gu r` obsesie: s` fiu liber.

Eliberat de Bar-sur-Aube [i de cimiti-
rul din Proverville, eliberat de ei [i de 
tre cutul lor, eliberat de moartea lui Ma-
rianne, eliberat de ceilal]i. {i azi m` 
simt eliberat de dorin]`, de liberul arbi-
tru, ca [i cum ar fi imposibil s` spun nu 
aces tui Dumnezeu \n care nu cred. (...)

Un an nou. |n loc de revelion, dou`-
zeci [i cinci de ore de post pentru un 
nou \nceput. Kippa, \n loc de confetti [i 
de ghirlande. Mai degrab` o rug`ciune, 
\n locul acelor decizii mondene luate cu 
c~ teva momente \nainte de miezul nop-
]ii [i repede uitate – [i poate o plecare 
nou`. Strada unde se g`se[te sinagoga 
Golders Green are un nume straniu: 
The Exchange, Schimbul. |nc` \mi mai 
este permis s` dau o alt` via]` pentru a 
o primi pe a mea \n schimb? S` deschid 
o u[` nou` [i s` g`sesc un alt drum?

Un pas. {i apoi \nc` unul.

(Fragment din romanul Baia public` 
Kiraly, de Jean Mattern, Ed. Sabine 

Wespieser, 2008)

Traducere de Simona Br\nzaru

Editura Cartea Rom~neasc` [i Insti-
tutul Francez din Bucure[ti (B-dul Da-
cia, nr. 77) v` invit` mar]i, 30 septem-
brie 2008, la ora 19.00, la evenimentul 
de lansare a volumului de versuri Floa-
rea de menghin` de Svetlana C~rstean.

Al`turi de autoare, vor prezenta vo-
lumul Simona Popescu, Mircea C`r t`-
rescu, Cristian Tudor Popescu [i T.O. 
Bobe. Va avea loc [i o lectur` bilingv` 
din volumul Floarea de menghin`. |n lim-
ba rom~n` va citi autoarea, iar \n limba 
francez` Fanny Chartres, care a tradus 
c~teva poeme din volum.

Prezentarea volumului [i lectura bi-
lingv` vor fi urmate de o dezbatere pe 
tema Feminitate [i totalitarism, discu]ie la 
care vor lua parte Carmen Mu[at, Ada 
So lomon, Florina P\rjol, Paul Cernat, 
Alex. Matei, Marius Chivu, Alex Leo 
{er ban, Matei Martin, Doru Iftime, Ci-
prian M`ce[aru [i Alecu Solomon.

Volumul Floarea de menghin`, ap`rut 
\n colec]ia „Poezie“ de la Cartea Ro m~-
neasc`, a avut un destin cu totul speci-
al, apari]ia sa fiind \nt~rziat` cu 10 ani. 
Poemul care d` [i titlul volumului, Floa-
rea de menghin`, a ap`rut pentru pri ma 

oar` \n 1995, \n volumul colectiv Tablou
de familie. De[i publicat` t~rziu, poezia 
Svetlanei C~rstean, structurat` \n ju-
rul a dou` teme, comunism [i feminita-
te, nu-[i pierde din prospe]ime.

Mircea C`rt`rescu consider` c` Svet-
lana C~rstean [i-a \nt~rziat cu zece ani 
debutul doar ca s` se arate azi „\ntr-o
hain` mai original` [i mai str`lu ci-
toare“. Aceasta pentru c` poeta „aduce
din amintirea unei poezii trecute (aro-
mele anilor ’90) sofisticarea \ntunecat` 
a Florii de menghin`, un poem arhetipal 
de mare for]`, dar o completeaz` cu ges-

tualismul [i nevoia de sinceritate a poe-
ziei de dup` anul 2000, ce au produs 
«poemele \n format electronic» din final. 
O poezie bogat` [i atent` la detalii ce 
preveste[te, pe l~ng` o viitoare poet` no-
torie, [i o viitoare prozatoare“.

Simona Popescu consider` c` poe-
mul Floarea de menghin` este unul ex cep-
]io nal, un poem despre „lumea trecutu-
lui recent, comunist, cu tot sistemul ei 
de «menghine», privit` prin ochii unui 
om foarte t~n`r“.

Publicat ast`zi, \n alt context, poe-
mul trebuie citit, ca [i \ntreaga carte \n 
care e integrat, „ca o puternic` pledoa-
rie pentru libertatea individual`, care \n   -
flo re[te, p~n` la urm`, \n pofida naturii 
mereu schimb`toare a constr~ngerilor 
(«menghinelor»)“.

Despre debutul \nt~rziat al Svetla-
nei C~rstean, Simona Popescu spune c` 
„acesta aduce \n literatura rom~n` o 
autoare cu o scriitur` direct`, dar [i ra-
finat`, cu un ton satiric [i liric \n ace-
la[i timp, combina]ie care o face incon-
fundabil`“.

Svetlana C~rstean (n. 1969, Boto[ani) 
este scriitoare [i jurnalist`. Membru co-

fon dator al Cenaclului „Central“ de la 
Facultatea de Litere din Bucure[ti, a pu-
bli cat pentru prima dat` poemul Floa-
rea de menghin` \n 1995, \n volumul de 
debut colectiv Tablou de familie (al`turi 
de colegii s`i Sorin Ghergu], R`zvan R`-
dulescu, Cezar Paul-B`descu, Mihai Ig-
nat [i T.O. Bobe). A publicat de-a lun-
gul anilor articole, interviuri [i poeme \n 
Dilema, Observator Cultural, Rom~nia lite-
rar`, Adev`rul literar [i artistic.

Ønt~lnire cu poeta Svetlana C~rstean 
la Institutul Francez din Bucure[ti

Svetlana
C~rstean

Svetlana C~rstean, Floarea de 
menghin`, Editura Cartea 

Rom~neasc`, 2008
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|n \ncercarea sa de a defini critica li-
terar`, Lucian Raicu avertizeaz` \nc` o 
dat` – a[a cum o va face, de altfel, \n fie-
care dintre c`r]ile sale – asupra perico-
lului reprezentat de „delirul teoretic [i 
abuzul interpretativ“ pentru ceea ce el 
consider` a fi „fiin]a vie [i adev`rul ade-
v` rat al operei“, miracolul imposibil de 
ex plicat al ivirii operei \n contextul 
unui parcurs existen]ial banal sau, dim-
potriv`, marcat de \mprejur`ri drama-
tice. A pune \n acord fiin]a concret`, bio-
grafic` a autorului – cu tot ce \n  seamn` 
aceasta – cu fiin]a sa „de h~rtie“, a c`u-
ta, cu alte cuvinte, firele prin care eul 
empiric, condi]ionat de materialitea sa 
corporal` [i de istoricitatea sa funciar`, 
e legat de eul auctorial – iat` care este 
fi nalitatea demersului critic \ntreprins 
de Lucian Raicu. „Cum de a fost cu pu-
tin]`“ ca oameni care „au suferit din 
cau   ze biologice, existen]iale, morale, so-
ciale [i care s-au izbit, pentru a le face, 
[i chiar \n cursul facerii lor, de nenu m`-
rate obstacole, rezisten]e, dificult`]i de 
ordin material, familial, intim etc., etc.“
(1985, p. 179) s` aib` puterea, harul, in-
spi ra]ia de a scrie ceea ce au scris? Pen-
tru Lucian Raicu aceasta nu e doar o \n -
trebare retoric`, de vreme ce \ncearc` 
s` r`spund` la ea cu fiecare dintre c`r-
]ile sale, convins c` toat` literatura 
bun` nu poate fi altceva dec~t expresia 
con[tiin]ei (auctoriale) [i a problemelor 
ei. O spune, \n diverse moduri, [i \n tex-
tul reprodus mai sus, [i \n volumele ap`-
ru te \n 1978 [i 1979, dar [i \n Gogol sau 
fantasticul banalit`]ii [i \n Calea de acces.
O spune, apodictic, \n 1985: „a scrie \n -
seamn`, adesea, a tr`i p~n` la cap`t 
ceea ce altfel s-ar tr`i p~n` la ceva mai 
mult de jum`tate“. A[adar, scriind de-
spre literatur`, criticul tr`ie[te p~n` la 
cap`t via]a operei, pentru c`, la fel ca [i 
autorul, criticul instituie opera ca pre-
zen]`; nu spunea Raicu despre critica li-
te rar`, \n Reflec]ii asupra spiritului crea-
tor, c` „este literatur` con[tient` de sine, 
text literar la puterea a doua“ (p. 150)? 
De parte de modele [i metodele teoretice 
ale anilor ’60–’70, Lucian Raicu \[i ela-
boreaz` propria „metod`“, pornind nu 
de la concept \nspre opera literar`, ci 
lu~nd mereu ca punct de plecare al re-
flec ]iilor sale opera individual`. Nu ri-
goarea conceptual` o respinge criticul, 
ci sistemul teoretic, prea abstract, \n 
opi nia lui, pentru a da seam` de \ntrea-
ga complexitate a unei opere literare. 
Pre misa de la care porne[te este c`, 
atunci c~nd vorbim despre „oper`“, tre-
buie s` avem \n vedere toate contextele 
sale, cele ce ]in de autor [i cele ce ]in de 
receptor, \n egal` m`sur`. Pentru Rai-
cu, opera nu este nici o clip` artefact, ci 
obiect estetic. Altfel spus, pentru a \n  ]e-
lege ce este opera literar` trebuie s` fa-
cem efortul de a \n]elege cum a fost po-
sibil` apari]ia ei, dar [i cum anume fie-
care lectur` critic` \n parte re\nveste[te 
opera cu sens, retr`ind-o. E vorba, desi-
gur, de o lectur` „pe dedesubt“ a operei, 
care transform` textul Celuilalt \n pur` 
realitate interioar`, rescriindu-l ad lit-
teram \nainte de a-l interpreta. O \n  sem-
nare din Scene din romanul literaturii este 
edificatoare \n acest sens: „Cu m~na 
pro  prie «scriu» fragmente din Dic]io na-
rul lui Flaubert [i simt cum frazele p`-
trund nu doar \n discutabila «memo-

rie». P~n` la o v~rst` (de atunci, gre-
[ind, n-am mai f`cut-o; demnitatea ma-
tu rit`]ii – de fapt: prejudecata – \mi in-
terzice) copiam pagini, capitole, uneori 
c`r]i \ntregi. |mi pl`ceau [i voiam s`-mi 
plac` [i mai mult. |ntr-o scrisoare, Emil 
Brumaru \mi confirm` c` problema este 
\nc` de actualitate, transcrierea este 
scriere, \ntreprins` cu toat` fiin]a: 
«Pare absurd, dar nu cred c` voi gusta 
cu adev`rat lectura unei c`r]i dec~t 
lu~nd un creion \n m~n` [i, \n timp ce 
citesc, transcriind \n \ntregime textul. 
M` [i v`d recitind astfel R`zboi [i pace,
Sa lonul nr. 6, |n c`utarea timpului pier-
dut, Idiotul, O mie [i una de nop]i etc. Va

fi \ncununarea pl`cerilor mele de citi-
tor. Altfel voi r`m~ne \n afar` mereu. 
Tre c~nd Anna Karenina prin mine, mi[-
c~nd m~na \n ritmul frazelor ei, abia o 
voi sim]i, \i voi \n]elege [oldurile, s~nii, 
fru muse]ea!». Poetul, tot poet. Este ne-
voie de vreun comentariu? Nu, n-am ni-
mic de ad`ugat; [tiam de mult, dar e 
bine c` Emil Brumaru \mi reaminte[te.“
(pp. 319–320). Criticul (care e, \n pri-
mul r~nd, un cititor \ndr`gostit de obiec-
tul aten]iei sale) simte, a[adar, nevoia 
s` retr`iasc` via]a operei, s` se situeze 
\n l`untrul, [i nu \n afara operei. Adop-
t~nd postura celui care transcrie, criti-
cul simte – nu e nici o metafor` aici – \n 
propria sa fiin]`, printr-un fenomen de 
endosmoz`, „fiin]a“ operei, altern~nd 
construc]ia cu de-construc]ia simultan` 
a celor dou` texte: al s`u [i al operei. |n 
viziunea criticului român, e o mare di-
feren]` \ntre a transcrie [i a copia (\n 
fond, copiind nenum`rate pasaje din c`r-
]ile citite, cei doi antieroi flaubertieni, 
Bouvard [i Pecuchet, fac o opera]ie me-
canic`, de vreme ce r`m~ne permanent 
o distan]` \ntre „m~na care scrie“ [i 
frag mentul copiat), c`ci pentru Raicu, 
transcrierea este luare \n st`p~nire a 
discursului Celuilalt, ea face posibil` 
anularea distan]ei dintre obiect [i su-
biect, fiind o pre-condi]ie a \n]elegerii 
pro funde a operei, \n toate articula]iile 
sale [i, nu \n ultimul r~nd, abandon con-
[tient \n apele ad~nci ale c`r]ii. Scopul 
unei asemenea \ntreprinderi este recu-
perarea mi[c`rilor [i metamorfozelor 
spiritului creator – sau, altfel spus, re-

facerea leg`turilor dintre autor (ca geni-
tor al operei) [i opera sa. Convins, ca [i 
Gaëtan Picon, c` „dac` operele reflect` 
via]a, o fac pentru c` via]a aduce [i ea \n 
joc o for]` transformatoare, o for]` fon-
datoare: opera [i existen]a se \nt~lnesc \n 
acela[i act al libert`]ii inaugurale care 
elibereaz` omul de personalitatea lui 
constituit`“1, Lucian Raicu sus]ine, de 
fapt, \n plin` epoc` structuralist`, c` 
au torul se afl` la originea operei. Ba, 
mai mult dec~t at~t, \n viziunea lui Rai-
cu, o oper` este un proces, o structur` 
di namic`, ap`rut` \n lume ca urmare a 
jonc]iunii faste dintre existen]` [i lim-
baj. Limbajul vorbe[te despre om [i de-
spre modul \n care acesta se raporteaz` 
la lumea \nconjur`toare, dar vorbirea 
aceasta nu e niciodat` impersonal` \n -
tr-o oper` literar`. |ntr-un moment \n 
care criticii [i teoreticienii literaturii 
anun  ]au moartea autorului ca pe o con-
di ]ie inevitabil` a na[terii operei, Raicu 
sus]inea, \n r`sp`r cu ideile „la mod`“, 
c` \n]elegerea operei nu e posibil` \n ab-
sen]a refacerii multiplelor conexiuni (bi-
uni voce) dintre ea [i creatorul s`u. {i 
asta pentru c` autorul nu este doar 
crea torul operei, ci [i, \n egal` m`sur`, 
produsul ei. Celebrul enun] al lui Der-
rida – „il n’y a pas rien dehors de texte“
– nu are \n Lucian Raicu un adept, ci, 
dimpotriv`, un adversar; de[i caut` s` 
nu ignore dimensiunea formal` a ope-
rei, Raicu este mai interesat de ceea ce 
se afl` dincolo de forme, de structuri [i 
de textul propriu-zis al operei. Ceea ce \l 
preocup` este \n]elegerea naturii spiri-
tului creator [i a modului \n care acesta 
func]ioneaz`, determin~nd configura]ia 
specific` a limbajului – altfel spus, vor-
birea (parole) individual`, [i nu limba 
(langue) general` [i abstract`. Dar nu 
psihologia crea]iei \l intereseaz` pe Rai-
cu [i nici recuperarea inten]iilor autoru-
lui – criticul nu se face nici o clip` vino-
vat de „eroarea inten]ional`“ –, ci corela-
rea momentului genetic al operei cu cel 
al reproducerii ei \n con[tiin]a recep-
toare (v. Reflec]ii asupra spiritului crea-
tor). Dac` este adev`rat c` biografia nu 
explic` opera, de vreme ce ea este pro-
dusul unui eu profund, diferit de eul 
empiric (conform argumentului utilizat 
de Proust \n Contre Sainte-Beuve, dar [i 
nu mai pu]in celebrului „Je est un au-
tre“ formulat de Rimbaud), mi se pare 
la fel de adev`rat c` persona nu poate fi 
separat` de persoan` dec~t \n mod ar-
bitrar [i doar (eventual) din ra]iuni di-
dactice. Rela]ia dintre autor [i opera sa 
nu poate fi redus` la problematica inten-
 ]iilor, desigur (de[i cred c` [i \n aceast` 
privin]` exist` nenum`rate prejudec`]i, 
pe care c`r]ile lui Raicu le demonteaz`), 
dar nici nu poate fi contestat` cu argu-
mentul, adeseori invocat de-a lungul se-
co lului al XX-lea, c` limbajul este unica 
surs` a sensului operei. Din acest punct 
de vedere, toate c`r]ile lui Raicu sunt o 
\n  cercare de restabilire, prin interme-
diul cititorului, a leg`turilor „organice“ 
din tre oper` [i autor \ntr-o epoc` domi-
nat` de teoria „mor]ii autorului“. Cu in-
teligen]` [i cu o intui]ie extrem de fin` 
a nuan]elor, autorul uneia dintre cele 
mai substan]iale c`r]i care s-au scris de-
spre Gogol pune \n discu]ie rela]iile com -
plexe dintre inten]ii (ale autorului, ale 
textului [i ale cititorului) [i interpretare.

{i ar mai fi ceva important de spus: 
accep]ia \n care Raicu utilizeaz` no ]iu-
nea de literatur` este inseparabil` de 

pa radigma canonic`: literatura e consti-
tui t` din capodopere, scrise de mari au-
tori [i, din acest motiv, tot ceea ce ]ine 
de autor devine relevant. Montaigne, 
cel pe care criticul român \l citeaz` ade-
seori, scria \n cartea a III-a a Eseurilor
c` „fiecare om poart` forma \ntreag` a 
con di]iei umane“. Parafraz~ndu-l, s-ar 
pu tea spune c` fiecare oper` literar` ce 
merit` citit` [i comentat` e o oglind` a 
condi]iei umane [i un r`spuns la „pro-
blemele ultime“ despre care vorbe[te 
Rai cu. Experien]a lecturii este, pentru 
el, un mod de cunoa[tere a lumii [i a 
pro  priei fiin]e, o cunoa[tere ce mizeaz` 
pe dimensiunea totalizant` a indivi dua-
li t`]ii.

*

Revine insistent, \n paginile eseistu-
lui, obsesia imposibilit`]ii de a „comen-
ta“, de a „descifra“ nu at~t sensurile 
unei opere literare, c~t mai cu seam` 
ceea ce se afl` dincolo de \n]elegerea ra-
]ional`, dincolo de posibilitatea de a in-
terpreta un text, fie el \n versuri sau \n 
proz`. Demersul criticului nu e menit 
s` expliciteze opera, ci s` refac`, pe c~t 
po sibil, starea de gra]ie care a f`cut po-
sibil` apari]ia acesteia. Nu \nt~mpl`tor 
preocuparea sa constant` se \ndreapt` 
c`tre geneza operei, actul critic fiind, \n 
viziunea sa, sinonim cu actul creator, 
de vreme ce finalitatea absolut` a de-
mersului critic trebuie s` fie „reconstitui-
rea genezei ei“. O spune explicit \n Re-
flec ]ii asupra spiritului creator (1979): „me-
di t~nd la opera \ncheiat` f`r` a dispu-
ne de elementele de laborator pe temeiul 
c` rora putem reconstitui traseul, pe m`-
su r` ce o \n]elegem mai bine avem [i re-
prezentarea modului \n care ea s-a 
n`scut. Orice critic` a operei este o re-
constituire a genezei ei [i orice tentativ` 
de surprindere a momentului genetic 
este [i o «defini]ie» veridic` a operei con-
stituite“. Ceea ce-l intereseaz` \n cel 
mai \nalt grad – de[i, poate, am putea 
vorbi mai cur~nd despre o obsesie dec~t 
despre un „interes“ – este nu at~t opera 
finit`, sau, \n orice caz, nu \n primul 
r~nd, ci procesul elabor`rii operei. Pen-
tru Lucian Raicu, a \n]elege opera este 
si nonim cu a avea „reprezentarea exact` 
a drumului spre ea“ (1979, p. 90). Citi-
tor temeinic [i pasionat, criticul [tie, 
din proprie experien]`, c`, „dac` citim 
bine o carte, \n]elegem cum a fost ea f`-
cu t`“. S-ar putea spune, a[adar, c` de-
mersul critic este echivalent cu lectura 
„pe dedesubt“, lectura capabil` s` core-
leze momentul producerii operei – cu 
tot ceea ce presupune acesta: [ocul exis-
ten ]ial, ruptura, mirarea care se afl` la 
originea scrisului creator – cu momen-
tul reproducerii ei, cel al recept`rii. |n 
fond, viziunea pe care o propune Lucian 
Raicu este una totalizatoare, \n per-
fect` consonan]` cu teoriile care sus]in 
identitatea celor dou` procese ce fac po-
sibil` existen]a oric`rei opere de art`: 
crea]ia [i receptarea. „Momentul gene-
tic al operei – scrie criticul \n volumul ci-
tat – nu este de alt` esen]` dec~t momen-
tul accept`rii [i al difuziunii ei: \n citi-
tor, \n critic`, \n posteritatea ei.“ Critica 
indirect`, aluziv`, cea care prive[te din-
colo de oper` – prive[te „\n alt` parte“, 
pentru a reveni, apoi, asupra textului – 
este, \n fond, o lectur` empatic`, \n care 
se reg`sesc nu doar tr`s`turile distinc-
tive ale criticii de identificare, a[a cum 

CARMEN MU{AT

Cu Lucian Raicu dincolo 
de literatur`

1. Gaëtan Picon, Func]ia lecturii, Prefa]` [i traducere de Georgeta Horodinc`, Editura
Univers, Bucure[ti 1981, p. 13.
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a fost ea practicat` de Georges Poulet 
sau de Jean-Pierre Richard, ci [i m`r ci-
le evidente ale spiritului creator. O cri-
tic` menit`, cu alte cuvinte, s` reinven-
teze opera, convingerea criticului fiind 
c` „o carte trebuie s` renasc` la fiecare 
lectur` a ei [i s` renasc` altfel, s` se re\n -
trupeze \ntr-o form` nou`“. {i asta de-
oarece critica nu se poate mul]umi s` 
reproduc` (mimetic) g~ndirea care a ge-
nerat opera; analiz~nd mecanismele ac-
tului creator, critica literar` este „mo-
dificare [i redescoperire \n func]ie, cel 
mai adesea, de voca]ia [i puterea de p`-
trun dere a celui ce o \ntreprinde, dar [i \n 
func]ie de puterea literar` a prezentului 
\n numele c`ruia vorbe[te“. A[adar mo-
dificare, redescoperire, reinventare, iden-
ti ficare, simbioz` cu obiectul, critica are 
darul de a stabili cu opera „rela]ii de 
ade ren]`“, ceea ce \i permite criticului 
ca, scriind despre, s` se reveleze pe sine 
\n  su[i. Criticul, ca [i romancierul sau 
poe tul, se constituie pe sine \nsu[i prin 
in termediul lecturii-interpret`rii-meta-
discursului; el este, \ntr-un anume fel, 
pro dusul propriului s`u discurs \ndr`-
gos tit – [i s-ar putea spune c` aceasta e 
semnifica]ia profund` a demersului \n -
treprins de Lucian Raicu. Vorbind des-
pre scriitor ca origine [i urmare (efect) 
a operei sale, Lucian Raicu insist`, \n 
vo lumul din 1979, asupra biunivocit`]ii 
rela]iei autor-oper`: „el [i face opera, 
dup` cum opera, odat` f`cut`, \l face pe 
el. Scriem ceea ce suntem, dar [i suntem 
ceea ce scriem“. Ce poate fi mai limpede 
de at~t? 

*

Ce este realitatea [i cum se „reflec t`“ 
ea \n opera literar`? Iat` o alt` \ntreba-
re la care criticul se \ntoarce \n fiecare 
nou` carte. Cum \ntrebarea vizeaz` un 
as pect fundamental al operei de art`, 

nevoia de a reveni periodic asupra ei mi 
se pare fireasc`; cu at~t mai mult cu c~t 
majoritatea autorilor citi]i [i frecvent 
cita]i de Raicu \[i m`rturisesc \n repe-
tate r~nduri preocuparea pentru rela]ia 
dintre via]` [i art`, dintre real [i fic ]io-
nal. Descriind actul scrierii ca act de 
fascina]ie reciproc` „exercitat` de «real» 
asupra scriitorului, dar [i de scriitor 
asu pra «realului» pe care-l sile[te s` se 
dez v`luie“, Raicu repune \n discu]ie 
problema realismului, definit \n ter-
meni flaubertieni. Pentru el, ca [i pen-
tru autorul Doamnei Bovary, „l’artiste
doit être dans son oeuvre comme Dieu 
dans la création, invisible et tout-puis-
sant; qu’on le sente partout, mais qu’on 
ne le voie pas“. Lectura face posibil` 
iden tificarea „urmelor“ auctoriale [i, pe 
baza lor, reconstituirea profilului auto-
rului – avem de-a face, \ns`, cu o recon-
stituire subiectiv`, mereu alta la fieca-
re lectur`, de vreme ce, la fel de impor-
tant ca autorul, cititorul este cel c`ruia 
\i revine o astfel de misiune.

|n modul \n care concepe rela]ia din-
tre autor-text-cititor [i raporturile lor 
cu realul, Raicu e foarte aproape de vi-
ziunea propus` de Paul Ricoeur \n Temps 
et Récit (cele trei volume ap`rute \n in-
tervalul 1983–1985). Lu~nd ca punct de 
plecare teoria artistotelian`, Ricoeur 
dis tinge trei categorii ale mimesisului, \n 
func]ie de autor, de text [i de cititor. 
Teo reticianul francez consider` c`, \n 
cazul celei de-a treia categorii a mimesi-
sului, cea care ia na[tere ca efect al lec-
turii, intersec]ia dintre lumea textului 
(autoreferen]ial`) [i lumea concret` a 
cititorului pune \n eviden]` interde pen-
den]a profund` a celor doi factori. Tot 
despre o intersec]ie a lumilor vorbe[te 
[i Raicu, dar el are \n vedere, pe l~ng` 
cele dou` lumi, a textului [i a cititoru-
lui, [i lumea autorului (cea corespun z`-
toare primei categorii a mimesisului, ce 

presupune etapa premerg`toare crea-
]iei propriu-zise, \n terminologia lui 
Paul Ricoeur), decisiv` pentru modul \n 
care se structureaz` realitatea textua l`. 
De altfel, Raicu nu ezit` s` afirme nece-
sitatea implic`rii cititorului \n oper`, 
ba, mai mult, a „chestion`rii“ [i „cul pa-
bi liz`rii“ acestuia. „Dac` specia uman` 
\ns`[i, \n \ntregul ei (\n frunte cu expo-
nentul s`u imediat: cititorul! Chiar citi-
torul prezentei c`r]i) nu este «tras`» \n 
re]eaua de implic`ri [i implica]ii, de 
responsabilit`]i [i de vinov`]ii, a textu-
lui literar, ce rost profund mai are tex-
tul [i de ce s` ne mai ostenim s`-l com-
punem [i, deopotriv`, s` lu`m act de 
el?“ se \ntreab` criticul c~teva pasaje 
mai \ncolo. Din punctul lui de vedere, 
scriitorul care a \n]eles, printre primii, 
caducitatea distinc]iei \ntre autor, per-
sonaj, receptor este Kafka. „La el – scrie 
Raicu –, Autorul, Personajul, Cititorul 
tind s` se confunde \ntr-o unic` plasm`, 
constitutiv`.“ Nu e mai pu]in adev`rat 
c` anularea distan]elor \ntre cele trei 
in stan]e ale textului duce, \n cele din 
urm`, la o literatur`-co[mar, ce are ca 
efect secundar [tergerea grani]elor \n -
tre realitate [i iluzie (romanesc`). A[a 
se explic` de ce realismul kafkian este 
unul „la limit`“, profund \nrudit, de alt-
fel, cu cel gogolian. |n aceste dou` ca-
zuri, Gogol [i Kafka, rela]ia dintre 
via ]` [i oper`, dintre realitate [i fic]iu-
ne este \mpins` p~n` la deplina supra-
punere. Preocupat de reciprocitatea su-
biect-obiect, scriitor-lume, a[a cum se 
manifest` aceasta \n opera [i \n biogra-
fia autorului, Raicu respinge „realismul
cuminte“, cel care se manifest` ca „sim-
pl` oglindire“ a realit`]ii; caracteristic 
pentru literatura \n regim minor, aces-
ta este, \n opinia lui, mistificare, semn 
lim pede al artificialit`]ii [i, nu \n ulti-
mul r~nd, simplificare [i aplatizare a 
vie]ii. Cu totul altfel se constituie re la-

]ia dintre real [i fic]ional \n operele ma-
rilor autori. For]a cu care opera ac]io-
nea z` asupra autorului s`u, determi-
n~n du-i nu doar inten]iile, ci [i exis ten-
]a, nu este cu nimic mai prejos dec~t in-
tensitatea cu care autorul ac]ioneaz` 
asupra realit`]ii, descompun~nd-o [i re-
com pun~nd-o conform propriei sale vi-
ziuni. S-ar putea spune, parafraz~ndu-l 
pe Lucian Raicu, c` abia \n simbioz` cu 
spi ritul creator realitatea imediat` 
exis t`! Dovad` stau \nsemn`rile mari-
lor scriitori, citate [i comentate de Rai-
cu, cea din Jurnalul lui Tolstoi sau o 
alta, la care criticul face de asemenea 
re ferire, de data aceasta din Jurnalul lui 
Liviu Rebreanu; m`rturii, ambele, ale 
intensit`]ii cu care fic]iunea \[i impune 
propriul adev`r, nu \n contradic]ie cu 
cel al lumii reale, ci \ntr-o rela]ie de „in-
suportabil`“ complementaritate. Aici se 
afl`, de altfel, cheia pentru \n]elegerea 
universului complex al vie]ii [i operei 
lui Gogol, cel „topit“ pe de-a-ntregul \n 
propria sa oper`: „Gogol exist` numai 
prin [i pentru literatura sa, altfel el face 
figur` fantomatic`, ivindu-se ici [i colo, 
cu necesitate sau f`r`, cum ni-l arat` re-
la t`rile prietenilor [i cunoscu]ilor. Nici 
o preocupare la el de a se construi, de a 
consolida \n con[tiin]a celorlal]i o anu-
me imagine privilegiat`, de a produce o 
anume impresie, de a contrazice alta, 
care-l stinghere[te ca neconform` ade v`-
ru lui. Fiin]a i se destram` sau se recom-
pune dup` cu totul alte legi dec~t cele 
ale rela]iei umane, ale convie]uirii soci-
ale, \n func]ie numai [i numai de «fra-
za» pe care o are \n minte, de opera care 
\l preocup`, sim]indu-se menit s` o 
adu c` \n lume, toate celelalte \i r`m~n 
com plet indiferente“ (\n Gogol sau fantas-
ticul banalit`]ii, 2004, p. 9).

(Fragmente dintr-un volum aflat \n 
preg`tire la Editura Hasefer)

atelier de scriitor
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ANDREEA PåSTÅRNAC

Electra1 printre zeit`]ile de la Kurion 

Nu departe de marele amfiteatru de 
la Kurion2, s`pat pe versantul unei coli-
ne cu larg` deschidere spre mare, se 
afl` r`m`[i]ele ora[ului Palaepahos [i 
ale templelor vestite, \nc` de pe vremea 
lui Homer, al Afroditei [i al lui Apollo 
Hy lates. }`rmul este \nalt [i abrupt, 
pes te marea unde \n trecut erau sa cri fi-
ca]i cei ce \ndr`zneau s` p~ng`reasc` 
sanc tuarul marelui zeu, iar p`durea de 
pini este crescut` piezi[, b`tut` mereu 
de v~nt. Dar aici, „m~nat` de bl~nda 
bri z` a lui Zephir, pe culmea \nspumat` 
a valurilor sparte de ]`rm \n zgomot de 
tu net, Ea ajunse p~n` la Paphos, iar 
(Ar monia, Justi]ia [i Pacea) \nve[ m~n-
ta te \n aur, cu bucurie O \nt~mpinar`. 
O \mpodobir` cu nepre]uite giuvaeruri 
[i pe nemuritoarea frunte \i a[ezar` cu-
nun` de aur [i-n urechi \i prinser` cer-
cei de cupru [i aur3...“.

Imaginea na[terii din spuma m`rii, 
cum chiar numele zei]ei sugereaz`, a 
prevalat \n mentalul colectiv [i tinde s` 
obli tereze relatarea lui Hesiod4, conside-
ra t` autentic` [i apar]in~nd primelor 
cicluri ale genezei. |ntreaga topografie 
ci priot` este impregnat` de venerarea 
peste timpuri a celei pe care Homer5 o 
mai consider` fiica lui Zeus [i a Dionei, 
stri gat` Cypris sau Cyprogeneia, care 
mai neteze[te [i valurile, d~nd apei un 
luciu divin, care guverneaz` prim`vara, 
dorin]a, dar [i c`snicia [i z`mislirea co-
piilor, cea d`ruit` cu farmecul cuceritor 
(charis) [i care e capabil` s` restabi-
leasc` pacea lumii.

Pare c` nimic nu poate s` lege desti-
nul crunt al Electrei de t`r~mul „boticel-
lian“ al na[terii Afroditei. |n spatele 
tem plelor distruse \nc` de mii de ani de 
cu tremure devastatoare6, restaurate de 
\m p`ra]ii romani7 [i iar`[i dec`zute, 
aco perite de vegeta]ie, de p`durea sa-
cr` de mirt, Rantidi, trece \nc` zei]a fer-
ti lit`]ii. Credin]a popular` spune c` pe 
]`rm, \n dreptul templului de la Palae-
pahos, azi Kouklia, \n locul mitic al na[-
te rii, la r`s`ritul soarelui, \n a noua zi 
a lunii ianuarie, po]i vedea repetat` na[ -
terea „boticellian`“. {i-n urma pasu lui 
dumnezeiesc, r`sun` imnul homeric: 
„O, muz`, pream`re[te-n fapte pe Afro di -
ta daurit`, / Pe Kypris, ce-n divine piep-
turi s`di ad~nc dorin]a dulce / [i birui 
\ntreaga stirpe a omenirii muncitoare / 
[i p`s`rile din \nalturi, mul ]i mea de 
s`lb`ticiuni, / Nenum`rate guri hr` nite 
de glie [i de h`ul m`rii: / Cu to]ii jindu-
iesc favoarea \ncoronatei Kythereea!“.

Locurile de aici se suprapun, ca ni c`-
ieri altundeva o istorie mitic` a[ezat` 
pes te cotidian, cultului celei numit` 
Zei ]` a Vie]ii, Paphiana, Anassa (regina) 
sau Despina (doamna), considerat` \nc` 

o for]` vie [i men]in~nd treaz` m~ndria 
localnicilor, cum c` satele de azi se afl` 
\n gr`dina zei]ei – la Geroskipou, l~ng` 
altarul ei – la Geronisos, l~ng` legenda-
rele b`i – la Akamas, dar [i pe un fost 
cen tru al lumii, anticul Paphos fiind 
ase muit cu Delphi8. Ora[ul sanctuar ci-
priot9, printre cele mai mari din regiu-
ne, atr`gea nenum`ra]i pelerini la fes ti-
vi t`]ile dedicate zei]ei: „Zakoria“ – cere-
monial pu]in cunoscut dedicat slujitori-
lor templului; „Perioria“ – ritual de puri-
fi care; [i „Afrodisia“ – procesiuni ce aveau 

loc \n aprilie [i durau trei zile [i trei 
nop]i, c~nd cortegii de pelerini urcau 
din portul aflat la baza templului, p~n` 
pe colina de la Kouklia, aproape zece ki-
lo metri, devota]i servitori ai zei]ei \m -
br` ca]i \n haine curate, mirui]i [i pur-
t~nd ghirlande de mirt. Ace[tia aduceau 
ca ofrande mici statuete de lut, dar [i 
ani male: capre, vi]ei, mistre]i, porum-
bei [i pot~rnichi; iar unii istorici spun 
c` festivit`]ile includeau concursuri de 
poezie [i muzic`, precum [i jocuri atle-
tice. Altarele, o sut` la num`r, credea 
poe tul Virgil, erau acoperite de esen]` 
par fumat` de trandafiri [i \nv`luite de 
aburi de t`m~ie, \n mijlocul lor tron~nd 
ido lul, un con de piatr`, [lefuit de ule-
iuri aromatice [i de m~inile idolatre. 
Cul tul zei]ei era legat [i de misterioase-
le ritualuri Cinyrades, \ntr-at~t de sfin-
te localnicilor, c` au fost uitate numai 
dup` ce-au fost interzise \n secolul IV, 
de c`tre \mp`ratul Theodosius10. Pe du-
rata verii, se organiza un alt [ir de fes ti-
vi t`]i, „Adonia“, la Amathus, azi nu de-
parte de ora[ul modern Limassol, care 
]i neau dou` zile. Prima, denumit` dis-
pa  ri]ia, aducea aminte de cobor~rea lui 
Ado nis \n Hades, iar cea de a doua, rena[ -
terea, celebra revenirea t~n`rului iubit, 

trans format \n nemuritor.
Chiar dac` de-a lungul secolelor str`-

lu cirea acestor ceremonii a p`lit [i ve-
chii autori depl~ng dec`derea moravuri-
lor [i transformarea celor trei esplana-
de circulare ale sanctuarului \ntr-un t~rg 
al preoteselor [i al fetelor zei]ei, caracte-
rul cultului a r`mas neschimbat. De alt-
fel, zei]a era celebrat` pe insul` \nainte 
chiar s` devin` o figur` central` a Pan-
theonului grec. Se credea c` era venera-
 t` la fel ca precursoarele ei orientale, 
Astartea sau Ishtar, cunoscute pe insu  l`, 

cel mai sigur, de pe vremea a[ez`rii fe-
nicienilor \n Cipru, secolul IX \.H., care 
au fondat regatul Kittion. „E vorba de 
ma rea zei]` a fertilit`]ii [i iubirii a ba-
bilonenilor, fenicienilor [i a altor popoa-
re asiatice, zei]` care, \n chip de regin` 
a cerului, e amintit` [i \n Vechiul Testa-
ment. Despre venirea ei \n Grecia mai 
avem \nc` m`rturii clare. Dup` Hero-
dot, sanctuarul matern era cel al Afro-
ditei Urania de la Askalon; de acolo [i-au 
derivat [i ciprio]ii \n[i[i cultul Afroditei
(…)“11.

Toate aceste atribute [i vechi filia]ii 
au p`lit. Pe marginea drumului ce urc` 
dea lul marelui templu, cu totul [i cu to-
tul distrus, vegheat de o mic` bisericu]` 
[i de o fortifica]ie cruciat`, cresc tufi [uri 
pipernicite, jum`tate arse de c`l du  r`, 
de mirt [i de rodii12, ca un altar ve ge tal, 
o reminiscen]` a festivit`]ilor trecute.

Poate c` uitarea face posibil` veni-
rea Electrei [i a lui Oreste pe acest p`-
m~nt at~t de diferit, cu toate c` Electra 
repet`, chiar [i pentru o sear` numai, 
c` memoria (fiec`rei fapte) nu este peri-
sabil`, c` greutatea fiec`rui act se echi-
libreaz`, printr-o contragreutate afec-
tiv`, prin „justi]ie pentru injusti]ie“ [i 
c`, \n final, Armonia13 trebuie restabili-

 t` pentru \mplinirea destinului indivi-
dual. Cu toate acestea, dac` am crede 
doar c` Electra este o reprezentare mas-
cu lin`, defeminizat` de durere [i de pa-
tima r`zbun`rii – cum chiar ea \ns`[i se 
descrie –, ar p`rea chiar un sacrilegiu o 
re prezentare a piesei la Kurion, l~ng` 
al tarele zeit`]ilor olimpiene.

Dar mai cur~nd nu uitarea unui cult 
sa crosanct sau libertatea modern` ne\n -
gr`dit`, de a suprapune orice registre, 
de a \nc`lca orice conven]ii fac ca Elec-
tra s` se reg`seasc` printre zeit`]ile de 
la Kurion. Aceast` venire, chiar [i episo-
di c`, retreze[te lupta surd` dintre ve-
chile mituri primordiale [i zeii Panthe-
onului. C~nd ultimul c~nt al dramei se 
stinge, de undeva din str`funduri se ri-
dic` Eriniile, urm~ndu-l necru]`toare 
pe Oreste, cer~nd r`zbunare pentru 
cum plita fapt`. Dar Eriniile s-au n`scut 
din aceea[i substan]` ca Afrodita, din 
pi c`turile de s~nge ale lui Uranus r`s-
p~n dite \n mare, dup` chiar cum Hesiod 
spune. |ntre ele [i zei]a locului se leag` 
un nou fir, cel care le p`streaz` caracte-
rul ini]ial, de gardiene necru]`toare ale 
legii [i ordinii lumii [i care se opune ca 
s` fie transformate \n Eumenide, bl~n-
de [i binevoitoare creaturi.

C~nd a ajuns \n Pantheon, cultul 
orien tal al zei]ei s-a suprapus unei di vi-
ni t`]i mai vechi, pentru c` Afrodita era 
con siderat` „cea mai b`tr~n` dintre 
Moire“14, era sora lor, p`str`toarele des-
tinului [i ale Eriniilor. A[a c` poate 
Electra se g`se[te \n amfiteatrul de la 
Ku rion doar \ntr-un scurt episod al ca-
valcadei sinistre c`reia \i este victim`, 
e drept, mai pu]in dec~t fratele ei, fug`-
ri t` de duhurile „m~nioase“. Dar oare 
aces tea din urm` cum sunt privite de 
ma rea zei]`? S` ne \ntreb`m dac` ar fi 
par ticipat [i ea la fuga neostoit` ar fi 
fost o blasfemie, pentru c` niciodat` nu 
a fost reprezentat` astfel. Dar, \n ace-
la[i timp, e cunoscut c` cel care se pune 
cu zei]a – [i oare nu refuzase Electra s` 
se lase \n seama cursului vie]ii normale 
[i s` uite de r`zbunare – e urm`rit cu 
s`l b`ticie crunt`: „Kypris e de ne\nvins 
c~nd se pr`vale \n deplina ei putere. |n 
ini ma celui supus ea se strecoar` dulce, 
dar pe cel ce-i st` \n cale, m~ndru [i tru-
fa[, \nchipuie-[i cum \l ia \n st`p~nire 
[i \l zguduie“15.

Electra la Kurion vine s` pun` \n lu-
min` latura ascuns` a marii zeit`]i, 
com plet~nd portretul „boticellian“ cu 
um brele zeit`]ii telurice, red~nd nuan-
]e le orientale ale cultului preolimpian.

La Kurion, \n casa lui Eustolios, se 
mai g`se[te o zeitate, o t~n`r` femeie, 
]i n~nd \n m~n` un instrument roman de 
m`sur`. Numele ei este Ktisis – crea ]ia.

1. Spectacolul Electra, adaptare dup` Sofocle [i Euripide, produc]ie a Teatrului „Radu 
Stanca“ din Sibiu, \n regia lui Mihai M`niu]iu, a inaugurat cea de-a XII-a edi]ie a 
Festivalului Interna]ional de Dram` Antic` Greac` (4 iulie– 2 august 2008, \n Cipru), cu o 
reprezenta]ie \n amfiteatrul greco-roman de la Kurion.
2. Complexul arheologic actual de la Kurion (Curias, Curium) este situat pe ruinele unui 
vechi ora[, atestat din perioada bronzului, despre care s-au g`sit m`rturii scrise \n templul 
lui Ramses III. Herodot spune c` locuitorii din Argos au \ntemeiat ora[ul, atest~nd [i o 
filia]ie pentru cultul lui Apollo. Ora[ul a cunoscut o permanent` prosperitate, culmin~nd 
cu perioada elenistic`. Monumentele excavate alc`tuiesc harta unui ora[ extins, cu o agora 
de mari dimensiuni, b`i publice, un nymphaeum, un stadion, re[edin]e somptuoase, 
decorate cu mozaicuri: Casa lui Achile, Casa gladiatorilor, Casa lui Eustolios. Amfiteatrul 
a fost construit \n secolul II \.H. [i extins de romani, 400 de ani mai t~rziu, pentru luptele 
cu animale s`lbatice.
3. Al [aselea imn homeric dedicat Afroditei.
4. Hesiod – Teogonia (188–206). „Minunat` e relatarea lui Hesiod despre Uranus, zeul 
Cerului, care, f`c~nd dragoste cu \ntunericul Nop]ii, se las` peste P`m~nt, dar, \n clipa \n 
care \nv`luie P`m~ntul, e mutilat cumplit de c`tre Cronos. Organul s`u de procrea]ie, t`iat 
de Cronos, plute[te mult timp \n valurile ce se sparg de mal, o spum` alb` se revars` din 
substan]a divin` [i din ea se \nal]` o fecioar`. Ea atinge mai \nt~i ]`rmul Citerei, apoi pe 
cel al Ciprului; p`m~ntul pe care p`[e[te \nflore[te sub picioarele ei.“ – Walter F. Otto – Zeii

Greciei, Humanitas, 1995 (pp. 98–99).
5. Illiada (5 ; 312, 370).
6. Cutremure devastatoare, survenite \n anii 15, 75, 332, 342, 360 [i 364 d. H. au distrus 
ora[ele [i templele de pe malul sud-vestic al Ciprului.
7. |n timpul \mp`ra]ilor romani Augustus, Traian, Adrian [i mai t~rziu Caracalla are loc o 
campanie ampl` de restaurare [i reconstruc]ie a templelor [i monumentelor de pe insul`.
8. Anna Marangou – Descoperind-o pe Afrodita, Limassol, 2001.
9. |mp`ratul roman Titus s-ar fi oprit aici pe c~nd era \n drum spre Egipt [i i s-a prezis un 
viitor m`re] – 69 d. H.
10. Codex Theodosianus – edict care condamna adorarea idolilor p`g~ni, februarie, 380 d. 
H.
11. Walter F. Otto – Zeii Greciei, Humanitas, 1995 (p. 97).
12. „ (zei]a) iubea \n mod deosebit anumite plante. Myrikai (c`tina) se numea un loc pe care 
zei]a-l considera sf~nt pe insula Cipru. Se spune c` pe aceast` insul` ar fi plantat [i rodiile 
(…) iar merele de aur cu care Hippomenes a c~[tigat-o pe Atalanta ar fi provenit din 
gr`dina cipriot` a Afroditei“. (Walter F. Otto – op. cit., pp. 101–102).
13. Un mit grec spune c` din unirea Electrei cu Zeus s-ar fi n`scut Armonia – J. Chevalier, 
A. Gheerbrant – Dic]ionar de simboluri, Paris, ed. Laffont-Jupiter, 1982.
14. Pausanius 1, 19, 2.
15. Euripide, Hipolit.

St~nca Afroditei, 
locul na[terii zei]ei

Ruinele templului 
Afroditei de la Paphos
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Printre copacii tot mai rari de la mar-
gi nea p`durii se vede \ntinz~ndu-se va-
lea cu m`r`cini. O pas`re ]ip` undeva, \n 
c~mp. V~n`torul \[i d` \ncet tunica de o 
par te [i duce m~na la cing`toare, dup` 
un cartu[ maroniu, gros, f`r` s`-[i ia 
pri  virea de la pas`re. E ultimul cartu[, 
celelalte loca[uri sunt goale. V~n`torul
bag` cartu[ul pe ]eav` [i duce pu[ca la 
ochi. Merge \ncet, cu arma la ochi, c`tre 
m`r`cinii \nal]i.

Pas`rea se \nal]` brusc, cu un f~l-
f~it. Valea r`sun` de ecoul \mpu[c` tu-
rii. V~n`torul d` de o parte cu ]eava 
pu[tii m`r`cinii din fa]a sa, ap`s~nd cu 
bocancii grei iarba pe p`m~ntul moale 
de ploaie.

Pas`rea se zbate printre ciulini, cu 
ca pul l`sat pe o parte. V~n`torul o love[-
te scurt, cu patul pu[tii. Ridic` de o ari-
 p` pas`rea care at~rn` acum moale [i o 
aduce \n fa]a ochilor, s` priveasc` pic`-
tu ra de s~nge care i se prelinge \ncet pe 
pe nele capului c`tre ciocul lucios, arcuit.

Porne[te la vale pe poteca \ngust` 
c`tre micul ora[ care, \nv`luit de ploa-
ie, se z`re[te \ntinz~ndu-se pe colinele 
moi de la poalele mun]ilor.

Nici o lumin` nu se vede aprins` pe 
sc` rile \ntunecate ale blocului. V~n` to-
rul r`suce[te \nc` o dat` comutatorul 
din perete, dar scara r`m~ne \ntuneca-
 t`. Doar prin geamurile dinspre colinele 
ce urc` spre munte, mai r`zbate pu]in 
din lumina amiezii t~rzii prin ploaia de 
afar`.

V~n`torul aprinde un chibrit [i lumi-
neaz` la cing`toare un inel de chei care 
at~rn` gol peste pielea brun` a curelei. 
Lemnul chibritului se \nnegre[te sub 
fla c`ra ro[ie.

V~n`torul arunc` b`]ul jos. |n \ntune-
ri cul blocului se aude cum apas` clan]a, 
de mai multe ori.

Pa[ii lui r`sun` greoi pe culoarul 
gol. Mai aprinde un chibrit pe care-l ri-
dic` de-a lungul peretelui, c`tre soneria 
mic`, rotund`. Din spatele u[ii \nchise 
se aude r`zb`t~nd de departe un tenor 
grav, \ntrerupt la r`stimpuri de bufni-
turi \ndep`rtate. Soneria se aude tare, 
de dup` u[`.

V~n`torul \[i drege vocea [i aprinde 
alt chibrit pe care-l ]ine cu o m~n` \n 
fa]a ochilor, \n vreme ce cu cealalt` \[i 
aran jeaz` la repezeal` p`rul rar. Dina-
poia u[ii se aud apropiindu-se pa[i.

– Cine e ? – \ntreab` femeia.
– Sunt eu, Simion, vecinul, pute]i 

s`-mi deschide]i?
Se aude un lan] dat la o parte, apoi o 

cheie r`sucindu-se \n broasc` [i o yal` 
r` sucit`. Femeia crap` u[a legat` \n con-
ti nuare cu un lan] de toc.

– Doamna Ionescu, m` ierta]i, am 
fost azi plecat de diminea]` la v~n`toare 
[i v`d acuma c` nu mai am cheile de la 
cas`, se vede c` le-oi fi pierdut prin p`-
du re. M` g~ndeam dac` pot s` intru 
prin balconul dumneavoastr`, c`ci alt-
fel...

– Nu e periculos?

– Periculos sau nu... Dar s` [ti]i c` 
nu e... am mai trecut [i...

– A]i mai trecut pe balconul meu?
– Doar o dat` c~nd... \mi luase v~n-

tul p`l`ria [i... e tabla de deasupra care 
se d` deoparte...

– Nu [tiu... nu a[teptam pe nimeni... 
e dezordine \n dormitor [i...

– V` rog, salva]i-m`, altfel...
Femeia ofteaz`. Ridic` apoi lan]ul [i 

des chide u[a. Simion se strecoar` \n` un-
tru, aplec~ndu-se ca s` nu loveasc` cu 
pu[ca pe care o poart` \n spate rama 
u[ii. Femeia \nchide u[a \n urma lui. Si-
mion o prive[te curios. Are doar un [or] 
alb, de m`celar, dintr-un plastic gros, 
direct pe piele. O fust` plisat`, neagr`, 
\i acoper` picioarele, ie[ind pe sub [or].

– Eram la buc`t`rie, \l l`mure[te ea, 
apoi \i arat` pe unde s-o ia.

– S` m` descal], zice Simion [i se 
apleac` s`-[i desfac` [ireturile.

– Nu, v` rog, nu trebuie, zice ea \n  tin-
z~nd m~na s`-l opreasc`.

– Se poate? Plou` afar`! Dup` ce c` 
v` deranjez...

Femeia ofteaz`. Frigiderul mare din 
hol \ncepe s` tremure, cu un b~r~it. Din 
pricina apei care i-a \nmuiat [ireturile, 
Simion se descurc` greu. Pu[ca i s-a aple -
cat pe spate, cu ]eava plecat`. Femeia
st` \n picioare, privindu-l.

– Am avut noroc azi, am \mpu[cat o 
prepeli]` cu ultimul cartu[, zice el mu-
t~nd cap`tul pu[tii, s` nu mai fie c`tre 
ea. Dac` nu mi-a[ fi pierdut cheile...

V~n`torul se ridic` acum \n picioare, 
cu bocancii \n m~n`.

– N-a]i fost niciodat` la v~n`toare, 
nu? – zice el.

Ea d` din cap c` nu, n-a fost. Merg 
am~n doi prin holurile \ntunecate, ea \na -
inte [i el \n urm`, privind la spatele ei 
gol traversat doar de cordeaua sub]ire 
de plastic cusut care \i \nconjur` g~tul, 
s` ]in` halatul. Ea deschide u[a de la 
dor mitor [i, \nainte s` intre, \i spune:

– E dezordine, nu a[teptam...
– Nici nu m` uit, zice el d~nd din 

m~n`. Eu stau singur, [tiu bine cum e! 
Chiar, domnul ce mai face?

– Domnul? - repet` ea. A plecat.
– A plecat?
V~n`torul e nedumerit. Unde s` ple-

ce? Femeia deschide cu greu u[a de la 
bal con, \n]epenit`, pesemne, de la at~ta 
ploaie. Patul mare e desf`cut. Pe un fo-
toliu zac, aruncate, tot felul de haine.

– A plecat pe mare, \l l`mure[te ea ie-
[ind pe balcon.

– Pe mare? – repet` el, parc` nevenin   -
du-i s` cread`. Ce departe e marea!

Apuc~nd tabla mare care desparte 
bal coanele, Simion o r`suce[te s`-[i 
fac` loc.

– V` mul]umesc, spune el. M-a]i sal-
vat.

– S` nu v` uita]i bocancii, \i atrage 
ea aten]ia.

Simion duce m~na la frunte. Ce uituc 
e, era s`-[i uite bocancii! Aplec~ndu-se 
s`-i ia, rucsacul \i alunec` de pe um`r, 

c`z~nd pe cimentul balconului.
– {ti]i ce? V-o dau dumneavoastr`, 

pas`rea... m`car at~t...
– Nu trebuie, zice ea.
– Nu v` fie fric`, e moart`, spune el 

ri dic~nd c`tre ea pas`rea moale.
– Mul]umesc, zice ea apuc\nd-o. In-

tr`, \mping~nd u[a \n urma sa.
V~n`torul arunc` o privire \n josul 

blo cului, de-a lungul celor [ase etaje. 
S-au aprins becurile st~lpilor, de[i nu e 
\nc` noapte. Pe t`blia lat` a balconului 
pic`turile de ploaie cad rar, stropind. 
Apuc` tabla care desparte balcoanele [i 
prive[te o clip` prin geamul dormitoru-
lui s` se asigure c` ea a plecat; o d` apoi 
cu totul deoparte. Se ridic` p`[ind pe 
un scaun [i, dup` ce \[i caut` o clip` 
echi librul, sare pe partea cealalt`.

|[i a[az` bocancii l~ng` perete [i \m -
pinge u[a de la balconul s`u \ncet, cu o 
m~n`, apoi mai puternic, cu um`rul. Si-
mion ofteaz`. Ia de l~ng` perete pu[ca 
[i \mpinge cu ea u[a, l~ng` z`vor. Se 
apleac` [i ridic` un ciob de sticl`, alun-
git. |l v~r` \ntre u[` [i toc [i trage cu 
am~ndou` m~inile, str~ng~nd din din]i. 
Sticla se sparge [i cioburile se \mpr`[tie 
pe jos. Simion \[i duce un deget la gur`: 
s-a t`iat. Un fir sub]ire de s~nge i se 
pre linge pe ar`t`tor. |mpinge cu m~na 
tabla dintre balcoane [i, aplec~ndu-se, 
deschide cu pu[ca u[a de la cel`lalt bal-
con.

– Doamna Ionescu! – strig` el.
Nu-i r`spunde nimeni. Prin u[a dat` 

de o parte patul se vede r`v`[it.
Simion \nainteaz` precaut prin \ntu-

nericul dormitorului, cu m~inile \nainte.
– Doamna Ionescu, spune el \ncet.
E lini[te, doar de undeva, de depar-

te, se aud printr-o u[` \nchis` bufnitu-
rile ce se \ntretaie cu tenorul cel grav. 
Simion merge atent pe holurile \ntune-
cate c`l`uzit de zgomotele de care se 
apro pie.

U[a buc`t`riei e \nchis`. Frigiderul 
\ncepe iar`[i s` tremure, huruind. Un 
vie zure \mp`iat \l prive[te de pe frigi-
der cu ochii lui de chihlimbar.

Simion deschide u[a buc`t`riei, \m -
ping~nd-o, \ncet, \n`untru. Pe masa bu-
c` t`riei [i pe jos, \n dou` cazane \nalte, 
buc`]i de carne stau a[ezate unele pes-
te altele.

– Doamna Ionescu...
Femeia se \ntoarce brusc, duc~nd 

m~na la inim`. |n m~n` are un cu]it 
mare, cu lama groas` plin` de s~nge. 
Al` turi de ea, pe mas`, e un ciocan greu. 
Din pricina efortului, pesemne, p`rul i 
s-a desprins din elastic [i \i cade pe spa-
te, neglijent. Sudoarea \i acoper` frun-
tea.

– Ah, ce m-a]i speriat! Ce c`uta]i 
aici?

Vine c`tre el, respir~nd anevoie.
– N-am vrut, m` ierta]i. U[a la balco-

nul meu e \nchis`, \mi trebuie ceva s-o 
for ]ez.

– Nu v-am auzit deloc, spune ea pri-
vindu-i picioarele. Ca s` nu mur d`-

reas c`, pesemne, el e tot \n ciorapi. Fe-
meia [terge lama cu]itului de o c~rp` 
care-i iese din buzunar [i i-l \ntinde. Si-
mion \l apuc` de m~ner, cu dou` degete.

– Ce cu]it mare! Ce animal a fost?
Prive[te peste um`rul ei, la morma-

nele de carne care at~rn` grele, rev`r-
s~n du-se peste marginile cazanelor. 
Jos, mic` l~ng` radioul din care tenorul 
\[i revars` vocea, st` pas`rea \mpu[-
cat`.

– Un porc.
– A[a mare?
Femeia d` din cap c` da. Ce porc 

mare, pare el s` zic`, privind admira-
tiv. Din oalele mari puse pe foc se ridic` 
aburi gro[i.

Simion se \ntoarce [i merge iar`[i pe 
ho lurile \ntunecate c`tre balcon. |n ur-
ma lui, femeia \l urmeaz` t`cut`. {i dor-
mitorul s-a \ntunecat, doar candela din 
col]ul \nc`perii lumineaz` slab pere]ii.

– Nu v` mai deranjez!
Simion sare iar`[i la el sub ochii fe-

meii care a r`mas s`-l priveasc`. Intr` 
apoi [i ea, z`vor~nd u[a \n urma ei.

|n picioare, cu urechea lipit` de pe-
rete, Simion st` \n sufrageria mare s` 
asculte ce se aude dincolo. |n mijlocul \n -
c`perii pu[ca zace aruncat` pe rucsac. 
Prin u[a deschis` a balconului se v`d 
c`zute pe ciment a[chii de lemn. |n 
drep  tul z`vorului, contur~ndu-se negru 
pe cerul \nserat, se z`re[te r`mas \nfipt 
\n u[` cu]itul.

Simion intr` \n buc`t`rie [i scoate 
din sertar o p~lnie mic`, de metal. Des-
chide gr`bit u[ile debaralei [i ascult`, 
spri jinind p~lnia pe perete. Loviturile 
par c` s-au oprit acum, \nlocuite acum 
de un h~r~it, pesemne de la un feres-
tr`u.

|n buc`t`rie, Simion se a[az` pe un 
scaun. |n fa]a lui flac`ra de la aragaz 
tre mur` din pricina curentului. Afar`, 
pe geam, se vede ploaia care s-a \nte]it. 
Un fulger lumineaz` acum, fr~nt, cerul. 
O pic`tur` se prelinge pe degetul lui, \n -
tin z~ndu-se, ro[u, pe p~nza alb` ce aco-
per` masa.

Tunetul se aude tare, tremur~nd 
gea murile. U[a balconului se tr~nte[te 
de perete, cu o bufnitur`. Simion se ri-
dic` [i intr` \n sufragerie, c`tre balcon.

Acolo, \n picioare, udat` de ploaia 
s`l batic`, cu cu]itul \n m~n`, st` cu [or-
]ul p`tat de s~nge Femeia, z~mbind.

CRISTIAN MUNGIU

V~nat



Nr. 13 (76)16 30 septembrie


