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Kajsa Sundin este poet` [i este din 
Sue dia. |n prim`var`, a venit \mpreun` 
cu al]i trei scriitori suedezi \n Rom~nia, 
ca participan]i \ntr-un proiect ini]iat de 
Institutul Cultural Rom~n din Stock-
holm, \n parteneriat cu Centrul Na]ional 
al C`r]ii [i cu Funda]ia „Mircea Dines-
cu“. Dup` o s`pt`m~n` petrecut` la Ce-
tatea lui Dinescu, deci destul de departe 
de „lumea furioas`“, to]i patru au avut 
par te de o mic` por]ie – doar dou` zile, 
nici alea pline – de Bucure[ti. Au vrut s` 
umble singuri, deci habar nu am ce au 
v` zut [i ce nu au apucat s` bifeze din Bu-
cu re[ti. {tiu doar c` fetele – au fost dou` 
fete [i doi b`ie]i – s-au \ntors fr~nte, cu 
c~te o pereche de pantofi de la Gazit [i 
cu convingerea c`, \n Bucure[ti, cafeaua 
poate fi chiar mai scump` dec~t la Stock-
holm. Obosite, s-au oprit la o cafenea. 
Cum nu au [tiut s` fac` diferen]a \ntre 
„fi]e“ [i „pentru toat` lumea“, au dat pe 
o cafea echivalentul a 5 euro. Mai mult, 
chelnerii nici m`car nu au putut s` le l`-
mu reasc` asupra sortimentelor din me-
niu [i, \n loc s` capete o cafea tare, s-au 
trezit c` beau cafea cu coniac.

|ntoars` \n Suedia, Kajsa s-a apucat 
s` \nve]e limba rom~n`. Nu a[ putea 
spu  ne de ce [i, sunt sigur`, nici ea nu 
[tie prea bine. Merge destul de greu, doar 
cu ajutorul unui manual [i \ncerc~nd s`-[i 
aminteasc` tot timpul cele c~teva cuvin-
te \nv`]ate c~t a stat la Cetate. Printre 
acestea: [tevie, leurd`, ciorb`, leu[tean, 
car tof. Din manual, a reu[it s` re]in` o 
lec ]ie, care sun` cam a[a: – Bun` ziua. 
A[ vrea o cafea. – Bun` ziua. Ne pare 
r`u, nu avem cafea. – A[ vrea o sticl` de 
ap` mineral`. – Nu avem ap` mineral`. 
Avem o sticl` de vin. Urm`torul cuv~nt 
pe care \l [tie Kajsa este antinevralgic [i 
c~nd ne-am \nt~lnit chiar am servit-o – 
dac` se poate spune a[a – cu un antine-
vralgic, s` [tie [i practic despre ce este 
vorba. I-am spus [i c` e logic` ordinea \n 
care [tie toate aceste cuvinte pentru c`, 
revenind \n Rom~nia, ar avea toate [an-
sele s` tr`iasc` pe viu dialogul de mai 
sus, iar, la final, fie c` se decide, fie c` 
nu pentru sticla de vin, este foarte posi-
bil s` aib` nevoie de o pastil` care s` \i 
alunge durerea de cap.

Tot timpul \ncerc s` fac acest exer ci-
]iu: s` m` port ca [i cum nu a[ sta \n Bu-
cu re[ti de aproape 9 ani. |ncerc s` pri-
vesc acest ora[ prin ochii unui str`in. 
Dac` nu a[ [ti limba rom~n`, oare a[ pu-
tea s`-i dau de cap? {i ce mi-ar pl`cea 
aici? Unde m-a[ opri? Ce a[ fotografia? 
Unde m-a[ opri s` m`n~nc sau s` beau o 
cafea? M-a[ descurca f`r` hart` [i, dac` 
nu, a[ avea de unde lua una de la hotelul 
sau hostelul la care stau, a[a cum a[ pu-
tea face oriunde \n lume?

Cred c` a[ fi cu ochii numai pe ziduri, 
lucru pe care \l fac [i a[a, cunosc~nd deja 
ora[ul mai mult dec~t bine. Bucure[tiul 
este un \nscris [i, dac` ar fi s`-l iau \n 
com para]ie cu alte ora[e din afar` \n 
care am mai fost, st` foarte bine la capi-
tolul graffiti, stencils, scrisuri, mai ales 
la anun]uri, dar pe astea, din p`cate, nu 
ai cum s` le \n]elegi dac` nu [tii rom~na. 
Nu ai cum s` te amuzi citind „mesaj de 
relascare [i erotic“ [i nici s` z~mbe[ti la 
„\]i ofer masaj la tine acas`, c`l`torule“.
De departe, cele mai palpitante sunt 
anun ]urile imobiliare, o r`m`[i]`, \n]e-
leg, a vremurilor apuse, c~nd \nchirierile 
nu se puteau media printr-un anun] \n 
Sc~nteia. Cel mai mult \mi plac cele deta-
liate, care impun condi]ii de v~rst`, sex, 
con fesiune, apartenen]` la casta nefu m`-
to rilor, abstinen]` sexual`, studii supe-
rioare. S-ar putea scrie un studiu de 
men  talit`]i pornind de la ele [i ad`u g~n-
du-le pove[ti ale fetelor – din p`cate, 
b`ie]ii ofer` prea pu]ine motive pentru a 
investi \ncredere \n ei, potrivit anun ]u-
rilor – care au stat sau stau cu chirie \n -
tr-o camer` \ntr-un apartament. De 
exem  plu, [tiu de reguli ca „nu se trage 
apa dec~t dup` ce toaleta a fost folosit` 
de minimum cinci ori“ [i asta nu e o in-
ven ]ie.

A[ urm`ri [i fotografia pisicile, a[ in-
tra \n toate bisericile, poate c` a[ bifa [i 
Casa Poporului, a[ sta ore \ntregi \n 
zona veche [i a[ scrie ceva despre fauna 
de acolo, pentru c` este o faun`, de la 
[o bolani ie[ind speria]i din magazinul 
„death metal“, la salata dubioas` care \]i 
este servit` la terasa de l~ng`. A[ fi ci-
nic` [i a[ num`ra cer[etorii, a[ \ncerca 
s` fac c~t mai multe instantanee cu 
c~ini, g~ndidu-m` s` le transform \ntr-un 
calendar – a[a cum sunt calendare cu pi-
sicile din Roma. Mi-ar fi de folos s`-mi 
spun` cineva c` exist` Centrul Na]ional 
al Dansului [i s` nu m` opresc la Choco-
lat, chiar dac` mi-e foame, am chef de o 
cafea [i de ceva dulce. {i dac` m-a[ \n  c`-
p`]~na, m-a[ bucura s` mi se explice de 
ce s` nu iau sup` de ceap` [i, \n nici un 
caz, Moulleux au chocolat. Dar deja toa-
te astea sunt lucruri [tiute, pe care le-ar 
face sau nu le-ar face doar un om care 
[tie Bucure[tiul. Deci exerci]iul meu nu 
func]ioneaz`, poate doar par]ial.

Cea mai curioas` cerere cu privire la 
Bu cure[ti a venit tot din Nord. Cato Lein, 
fotograf, norvegian care tr`ie[te \n Stock-
holm, m-a rugat, anul trecut c~nd ne-am 
\n t~lnit \n Bucure[ti, s`-i explic cum se 
ajunge \n cartierele de blocuri pentru c` 
vrea s` fac` acolo ni[te fotografii. Nici prin 
cap nu mi-ar fi trecut c` blocurile ce nu -
[ii, de care noi suntem s`tui p~n` \n g~t, 
ar putea reprezenta o ]int` turistic`.

ELENA VLåDåREANU

„Nu avem ap` 
mineral`.

Avem o sticl` de vin“
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Ce \nseamn` Bienala de Arhitectur` de 
la Bucure[ti pentru speciali[ti [i pentru cei 
din afara castei?

Pentru arhitec]i, Bienala r`m~ne cel 
mai important eveniment profesional. 
|ns` cred c` este mai interesant s` dis-
cu t`m relevan]a Bienalei pentru restul 
so ciet`]ii. O dat` la doi ani, o selec]ie a 
celor mai valoroase realiz`ri ale arhi tec-
]i lor rom~ni este prezentat` public, iar 
din tre acestea c~teva primesc nomina li-
z`ri [i premii. Dup` 19 ani de la dis pa ri-
]ia celui dint~i arhitect al ]`rii, nu cred 
c` suntem mul]umi]i de ora[ele noas-
tre. Nu cred c` ne place nici ce se \nt~m-
pl` cu zonele naturale valoroase, iar dis-
tru gerile aduse patrimoniului urban [i 
ar hitectural tind s` le egaleze pe cele 
ale epocii Ceau[escu. Desigur, nu mai 
este vorba de un mare proiect totalitar 
de [tergere a unei identit`]i [i de con-
struire a unui cadru nou pentru omul 
de tip nou, ci de produsul unei infinit`]i 
de opera]ii individuale, de la construc]ii 
agresive \n centrele istorice la rev`r sa-
rea de cartiere de vile \n locurile cele 
mai frumoase sau la desfigur`rile aduse 
de \n[i[i locuitorii lor unor case vechi va -
loroase. Ca s` nu mai vorbim de ora [e \n 
care spa]iul public a disp`rut complet.

Din toate aceste motive, expozi]ia de 
proiecte rom~ne[ti este mai mult dec~t 
un act critic de relevare a unei excelen]e 
\ntr-un anumit domeniu, a[a cum sunt 
pre miile UNITER sau celelalte mani fes-
t`ri de acest tip din alte domenii ale cul-
tu rii. |n marea de orori care ne \ncon-
joar` [i care este produsul unei dezvol-
t`ri sc`pate de sub control, proiectele 
din cadrul Bienalei reprezint` o alterna-
ti v` important` pentru noi to]i.

Pentru a ne putea face o imagine, v` rog 
s` prezenta]i, pe scurt, edi]ia din acest an.

Ca de obicei, expozi]ia este structu-
rat` pe mai multe sec]iuni: Arhitectur`
cu o suprafa]` construit` mai mic` (respec-
tiv, mai mare) de 1.000 metri p`tra]i, Urba-
nism [i amenajarea spa]iilor publice, Resta-
urare, Design, Publica]ie de arhitectur`.

|ns` Bienala este mai mult dec~t 
acest eveniment principal. Din 2004, fie-
care edi]ie are ca invitat special o ]ar` 
unde se produce arhitectur` excep]io-
na l`. Dup` Spania [i Japonia, anul aces -
ta ne-am g~ndit la o Bienal` regional`, 
des chis` fostelor ]`ri surori din lag`rul 
socialist. {tim cu to]ii foarte bine c` 
dup` 1989, pentru toate aceste ]`ri, ve-
cinii au disp`rut din discursul cultural, 
orient~ndu-ne cu to]ii fie c`tre noi \n  [i-
ne [i identitatea noastr` „pur na]iona-
 l`“, fie c`tre Occident. De-abia acum \n -
ce pem s` ne interes`m mai intens de 
ceea ce se \nt~mpl` l~ng` noi [i s` ve-
dem c` nu suntem at~t de diferi]i cum 
cre dem [i c` solu]iile g`site dincolo de 
gard la probleme similare cu ale noas-
tre sunt extrem de interesante. Am adus 
dou` expozi]ii de arhitectur`, din Unga-

ria [i din Croa]ia, am avut un mare ar-
hitect croat \n juriu, au fost conferin]e 
ale unor tineri arhitec]i cehi.

Cea de-a doua inova]ie a fost orien-
tarea critic` spre problemele actuale. 
V` invit la expozi]ia Idei mici, de la Mu-
zeul }`ranului Rom~n, unde pute]i ve-
dea 16 proiecte ale unor tineri arhitec]i. 
Sunt proiecte f`r` comand` pe care le 
propunem publicului [i administra]iei, 
idei inteligente de a rezolva probleme 
urgente cu foarte pu]ini bani [i cu efor-
turi minime.

Cum s-a ajuns la op]iunea pentru un ju-
riu interna]ional? Premiile, acordate pen-
tru proiecte materializate, au un alt grad 
de obiectivitate?

E esen]ial` privirea din afar` pen-
tru aprecierea oric`rui fenomen cultu-
ral; arhitectura nu face dec~t s` urmeze 
exemplul altor arte. Alegerea devine 
mai pertinent`, cu siguran]` mai obiec-
tiv`. Op]iunea pentru interna]iona li za-
re ne-a ajutat [i s` urm`m criterii u[or 
diferite. Estetica r`m~ne important` – 
nu premiezi arhitectura ur~t` –, \ns` 
ca litatea principal` pentru selectarea 
no minaliz`rilor [i a premiilor a fost ca-
pacitatea operelor de a fi mai mult de-
c~t obiecte frumoase autosuficiente. Fie-
care dintre medalii apreciaz` o atitudi-
ne etic`, faptul de a aduce ceva unui loc 
prin arhitectur`. Noile opera]ii devin 
parte a unui context fizic [i social exis-
tent, ceea ce reprezint` o atitudine com-
plet opus` celei obi[nuite acum la noi, 
adic` „\nfigerea“ unor obiecte orgolioa-
se care nu se raporteaz` \n nici un fel la 
locul din care vor face parte. De fapt, fie-
care dintre proiectele medaliate r`spun-
de \ntr-un anumit fel st`rii generale de 
care vorbeam la \nceput.

Evident c` premiile nu au cum s` 
mul ]umeasc` pe toat` lumea. Dedica]ia 
ju riului cred \ns` c` nu poate fi pus` la 
\ndoial`. Pentru prima oar`, am rezer-
vat dou` zile (care s-au transformat \n 
trei) pentru vizitarea proiectelor aflate 
\n concuren]` pentru medalii. Juriul a 
c` l`torit 2.000 de km prin ]ar`, ju de-
c~nd astfel rezultatul veritabil, [i nu doar 
ni[te fotografii, cum se f`cea p~n` acum. 

Pe de alt` parte, sunt sigur c` nu 
toat` lumea va aprecia estetica moder-
 n` a unora dintre medalii. Pe l~ng` hao-
sul inevitabil de dup` pr`bu[irea regi-
mului totalitar, cred c` unul dintre prin-
ci palii factori care \mpiedic` apari]ia 
unei cantit`]i mai mari de arhitectur` 
bun` este atitudinea extrem de conser-
vatoare a societ`]ii rom~ne[ti. M` refer 
mai ales la conservatorismul stilistic, 

fiindc` se pare c`, \n ceea ce prive[te 
prezervarea patrimoniului, nu suntem 
prea conservatori, ci dimpotriv`. Aceas-
ta ]ine \n mare parte de specificul cultu-

ral rom~nesc – noi suntem o cultur` a 
c`r]ii [i foarte, foarte pu]in a vizualu-
lui, chiar \n cadrul elitelor. Pe de alt` 
parte, din cauza distrugerilor [i a in ser-
]ii lor din ultimii ani, \n mare parte con-
struc]ii cu un anumit tip de imagine mo-
der n` (celebrele fa]ade din o]el [i sti-
cl`), lumea a ajuns s` identifice moder-
nitatea arhitectural` cu un fel de bau-
bau, c`ut~ndu-[i, \n consecin]`, refugiu 
\ntr-un paseism stilistic. Or, probleme-
le sunt \n alt` parte, iar refuzul moder-
ni t`]ii nu poate duce dec~t la provincia-
lism cultural. Cred c` modernitatea sen-
si bil` a multora dintre proiectele din 

expozi]ie arat` c` po]i fi respectuos f`r` 
a c`dea \n solu]ii de tip Disneyland.

Care este proiectul apreciat de dvs. cel 
mai mult?

Le apreciez pe toate cele medaliate, 
\n moduri uneori diferite, fiindc` ele r`s-
pund unor probleme diferite. Sala pro-
vizorie a Teatrului Na]ional din Ia[i (arh. 
Angelo Roven]a) este o cl`dire public` 
extrem de ieftin`, fiind prefabricat`, 
trans portat` [i montat` la fa]a locului. 
Odat` ce \[i va termina treaba, structu-
ra din lemn va putea fi dezasamblat` [i 
montat` \ntr-un sat sau \ntr-un or`[el
s`rac, s` zicem. Valoarea sa pentru dez-
vol tare durabil` se adaug` unei estetici 
minimaliste (e vorba pur [i simplu de 
un cub negru aterizat la Ia[i), pe care 
eu, unul, o apreciez. La alt` sec]iune, 
Pen siunea din Alba a t~n`rului birou 
SKBD reprezint` o inser]ie rafinat` [i 
decent` \ntr-un peisaj superb. Este vor-
ba de o reinterpretare a arhitecturii [i a 
materialelor tradi]ionale, fiind \n ace-
la[i timp o oper` clar contemporan`. |n 
ge neral, exist` motive de optimism, 
unul fiind media de v~rst` a meda lia ]i-
lor: \n jur de 30 [i ceva de ani.

|n final, a[ vrea s` mai spun c` Bie-
nala de Arhitectur` din Bucure[ti se 
des f`[oar` \ntre 15 octombrie [i 15 no-
iembrie 2008 [i este organizat` de c`tre 
Uniunea Arhitec]ilor din Rom~nia [i 
revista Arhitectura (www.bab.ro [i www.
ar hitectura1906.ro). 
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SKBD (Attila Kim, Tiberiu Buc[a, Adriana Diaconu): Pensiune, jude]ul Alba, 
2008. Medalie la sec]iunea arhitectur`>1000 mp. Foto: Zoltania

Angelo Roven]a: Sal` provizorie pentru Teatrul Na]ional din Ia[i. Medalie la 
sec]iunea arhitectur` < 1000 mp. Foto: Matei Bejenaru
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|ntr-un articol-bilan] de acum dou` 
luni care a generat destule controverse, 
scriam, cu o und` de scepticism: „cva-
dragenarul Filip Florian tr`ie[te deo-
camdat` din succesul unei singure c`r]i 
(reu[ite, dar care, \n parantez` fie spus, 
nu e nici Ghepardul, nici Craii de Cur-
tea-Veche)“. Av~nd \n minte romanul De-
ge te mici – la care trebuie ad`ugat [i 
ceva din [armantul B`iu]eii, scris la pa-
tru m~ini \mpreun` cu fratele s`u Ma-
tei – nu m` g~ndeam c` autorul se pre-
g` tea s` confirme importantul succes 
de critic` din 2005 ridic~nd miza prin-
tr-un nou roman. {i, totodat`, s`-mi in-
firme temerile privind deficitul s`u de 
crea tivitate, propriu – vezi Doamne – es-
te tizan]ilor. Dar de aceea e frumoas` 
via]a literar`: pentru c`, plin` de sur-
prize fiind (pl`cute sau nepl`cute, dup` 
caz), te oblig` s`-]i amendezi, din mers, 
prejudec`]ile. A trebuit s` pun un be-
mol [i dup` lectura recentului roman al 
Doinei Ru[ti (Fantoma din moar`, confir-
mare substan]ial` a „fanteziei istorice“ 
din Zogru)... Asemenea infirm`ri – cu 
ca racter de excep]ie – nu fac \ns` dec~t 
s`-mi confirme diagnosticul de ansam-
blu. |nsu[i faptul c` prozatori de real ta-
lent, ajun[i la maturitate, simt nevoia 
s` fac` diferen]a \n raport cu „prezenteis  -
mul“ minimalist, mizerabilist [i autofic-
]io nal spune ceva despre un deficit al 
pro zei noastre ce se cere a fi compensat, 
mai devreme sau mai t~rziu. Redesco-
perirea problematicilor, a temelor sau a 
pretextelor (macro)istorice, a epicului 
fabulatoriu, cu personaje „rotunde“ [i a 
pic turii de medii nu poate fi \ntreprins` 
cu succes dec~t de prozatorii autentici, 
dup` decenii \n care formalismele, ex-
perimentalismele deconstructive [i ne-
oautenticismele postmoderne au \ncer-
cat s` le delegitimeze, la noi [i aiurea. 
Prin cipalul pericol \n acest sens \l re-
prezint`, cred, supralicitarea pripit` a 
unor autori care dau impresia de masi-
vitate epic` [i de sofisticare up to date,
dar folosesc materiale uneori dubioase 
[i inabil asamblate (cazul Florinei Ilis, 
pro babil cel mai interesant, merit` o 
dis cu]ie separat`).

Cu o intrig` situat` \n perioada de \n  -
ceput a domniei lui Carol I (al doilea 
„ma re rom~n“, se pare, \n percep]ia pu-
blicului de azi), Zilele regelui este, \n 
ega l` m`sur`, un roman istoric [i un 
roman de atmosfer` retro, \n ale c`rui 
pliuri intime mica istorie a unui dentist 
pru sac [i fantezia poetic` a motanului 
s`u Siegfried se insereaz` cu un firesc 
dezarmant. Altfel spus: romanul istoric, 
„pu blic“ coace \n burta lui un roman de 
at mosfer` „privat`“, care, la r~ndul 
s`u, e gravid cu un roman fantastic. E 
de remarcat, apoi, inspirata buna „selec-
]ie a ]intei“: Zielele regelui are \n centru 
chiar figura primului Rege al Rom~niei 
(urm`rit` de la venirea pe tron, pe 10 
mai 1866, p~n` la-ncoronarea lui efecti-
 v` de pe 10 mai 1881). Fic]iunea operea-
 z`, de fapt, \n misterioasele goluri ale 
bio grafiei Prin]ului. Filip Florian \[i 
confirm` astfel atrac]ia irezistibil` pen-
tru atmosfera epocilor trecute [i pentru 
re condi]ionarea \n acest spirit a unor 
formule de real` portan]`: c`ci, dac` De-
gete mici re\nc`rcau, estetizant [i enig-
matic, formula „romanului politic“ [i a 
„romanului parabol`“ cu sondaje \n in-
terbelic [i \n anii ‘50, B`iu]eii sublimau, 
\ntr-un fermec`tor epos poetic al soli da-

ri t`]ii fraterne, nostalgia unei copil`rii 
la bloc petrecute \n cartierul bucure[-
tean Drumul Taberei din anii ’80. Ceea 
ce-l individualizeaz` pe acest prozator 
tacticos [i tenace este frazarea elabo-
rat`, artist`, dar f`r` dilat`ri flamboai-
ant-meridionale, scriitura elegant` \n 
care rigoarea „prusac`“ se \mbin` cu fri-
vo litatea „vienez`“ a valsurilor lui Jo-
hann Strauss. Filip Florian [tie s` savu-
reze ceea ce Radu Cosa[u numea, unde-
va, „via]a frazei“; [tie, adic`, s` prind` \n 
pagin` palpitul unor existen]e trecute, 
pe care le fixeaz` cu empatie lucid` \n 
monturi atent polisate. Rafinamentul 
stilistic [i farmecul atmosferei nu sunt 
\ns` singurele sau principalele calit`]i 
ale prozatorului. Adev`ratul s`u merit 
st` \n [tiin]a de a construi, pornind de 
la ele, pove[ti coerente, cu enigme [i ser-
tare, \n care sunt re\nviate subtil, f`r` 
grimase experimentaliste, lumi disp`-
rute.

Estetismul derutant al descrierilor 
de epoc`, pigmentat cu volupt`]i inti-
miste [i documentat p~n`-n detalii te 
tri mite cu g~ndul mai degrab` la Parfu-
mul lui Patrick Süskind, la critific]iunea 
retro a Ioanei P\rvulescu din |n intimita-
tea secolului 19 sau la fic]iunile lui {te-
fan Agopian dec~t, s` zicem, la fresca 
so cial` ampl` a Danei Dumitriu din 
Prin]ul Ghica. Numai c` jocul derutant 
cu timpurile, fabulosul oniric [i caracte-
rul static din proza lui Agopian sunt 
evitate \n favoarea unui story liniar, cu 
cap [i coad`, f`r` alte rupturi de nivel \n 
afara „poemelor“ scrijelite, pe tapi]eriile 
dentistului Joseph Strauss, de motanul 
personal. Reconstituirea minu]ioas` a 
„Bucurescilor“ de alt`dat` (denumirea 
Capitalei este c~nd st~lcit` à la Eugen
Barbu, c~nd germanizat` – Bukarest) 
se afl` \n centrul romanului, dar nici 
fun dalul european nu e neglijat... Tra-
seul c`l`toriei incognito a dentistului 
spre Rom~nia (prin Elve]ia, Austria, 
Un garia, Serbia, apoi cu vaporul pe Du-
n`re, p~n` la Giurgiu), dar [i cel al pri-
mei vizite regale la Istanbul (unde ati-
tudinea degajat`, f`r` salamalecuri, a 
lui Karl Ludwig impune, involuntar, 
respect sultanului Abdul Aziz) sunt ur-
m` rite cu aceea[i pasiune a detaliului: 
verosimilitatea artistic` a reconstituirii 
e ]esut` pe o p~nz` cu ochiuri foarte 
fine. Minu]ia stilistic` nu este concu-
rat` dec~t de cea a evoc`rii istorico-do-
cumentare, rezultatul fiind unul de o sa-
voare indelebil`.

La suprafa]`, firul epic, „evenimen-
]ial“ nu pare deloc complicat: un dentist 
prusac becher, r`sf`]at gra]ios de pen-
sionarele unui bordel din Berlin, pri me[-
te misiunea secret` de a se stabili \n 
Rom~nia, pe l~ng` proasp`t \ncorona-
tul prin] Karl (dup` ce contele Filip de 
Flandra, ales de autorii loviturii de pa-
lat din Bucure[ti, refuzase domnia). 
Cum r`zboiul franco-german se preg`-
te[ te s` dea \n clocot, dentistul str`bate 
Europa sub un nume fals [i pe c`i ocoli-
te, \nainte de a se stabili \n „Bucuresci“
ca medic [i sf`tuitor de tain` al \nc` t~-
n` rului [i solitarului prin]. Peripe]iile 
sunt dep`[ite gra]ie (printre altele) pre-
zen ]ei salutare a motanului Siegfried. 
Oricum, dac` anonimul Joseph Strauss 
ap`r`, \ntr-un fel, via]a secret` a lui 
Carol I, motanul alb-negru sus]ine, la 
r~n du-i, via]a secret` a dentistului. De-
desubturile intime, inavuabile ale vie]ii 

regale (care, odat` dezv`luite, ar fi pu-
tut destabiliza marea Istorie a Ro m~-
niei...) sunt cunoscute doar de acesta 
din urm`, a[a cum via]a intim` a lui 
Strauss e cunoscut` doar de \n]eleptul 
pisoi. Concret: stimulat de po]iunile ero-
tice ale lui Joseph, prin]ul german vizi-
teaz`, \n mare secret, o frumoas` pros-
tituat` oarb` dintr-un bordel bucure[-
tean, iar aceasta r`m~ne, de pe urma 
lui, cu un fiu, Petre. Secretul va fi defi-
nitiv p`strat contra cost de c`tre den-
tistul care „prinde cheag“ \n Capital` [i 
care, din c~[tigurile sale tot mai fru mu-
[ele, asigur` \ntre]inerea copilului din 
flori al Regelui (cu care seam`n` fra-

pant). |ndr`gostit de o frumoas` s~r-
boai c` pe nume Elena Ducovici, d`dac` 
\n casa unui baron pretendent la tronul 
Serbiei [i refugiat \ntr-un conac la sud 
de Bucure[ti, Joseph se va c`s`tori cu 
ea sub jur`m~nt de etern` fidelitate, re-
nun ]~nd la escapadele-i nocturne [i la 
po]iunile magice de Amanita Muscaria. 
Cap`t` el \nsu[i un fiu – legitim –, \n 
vre me ce Carol, proasp`t \nsurat cu Eli-
sabeth de Wied, devine tat` al micu]ei 
Maria (moart`, dup` cum se [tie, la 
doar patru ani, de scarlatin`). Din mo-
tive la fel de obscure, nici Carol, nici Jo-
seph nu vor mai avea \ns` copii. Ceea 
ce impresioneaz`, cu deosebire, \n acest 
scenariu romanesc sunt scenele de via-
  ]` bucure[tean`. Multe dintre ele con-
sti tuie un reflex al Istoriei mari asupra 
„istoriilor cotidiene“. Bun`oar`, \n ur-
ma victoriei prusace asupra Fran]ei, 
fran cofilii din Bucuresci organizeaz` o 
stupid`, dar pitoreasc` r`zbunare a ple-
bei orientate \mpotriva caselor de nem]i 
din ora[. Prietenia dentistului cu un 
b`rbier de asemenea german, Otto 
Huer, se va traduce \ns` printr-o r`zbu-
na re tehnic` extrem de ingenioas`... 
Dar [i prin apari]ia unei mari iubiri pi-
sice[ti \n via]a lui Siegfried: frumoasa 
Ri]a, pe adev`ratu-i nume Manastamir-
florinda, c`reia \i face 53 de pui [i \i de-
dic` poeme scrijelite cu ghearele pe ta-
pi]eriile Elenei. Printr-un capriciu al 
destinului, tapi]eriile cu pricina vor de-
veni materie prim` pentru armata ro-
m~ n` \n timpul R`zboiului de Indepen-
den]` de la 1877. Inciden]ele intrigilor 

politice, schimbarea (fericit`) de imagi-
ne a Regelui \n ochii supu[ilor s`i, 
trans formarea tot mai spectaculoas` a 
]`rii [i a Capitalei, manifest`rile publi-
ce de la Palat, dar [i episoadele anodine 
din via]a oamenilor obi[nui]i, tablouri-
le de medii [i flash-urile minimaliste de 
pe linia frontului rom~no-ruso-turc sunt 
surprinse cu acela[i rafinat sim] al con-
cretului [i cu acela[i firesc ce \mpiedic` 
nara]iunea s` alunece \n tezism. Epi-
soadele erotice, chiar [i cele mai decol-
tate, sunt descrise meticulos, f`r` vulga-
ri t`]i gratuite, cu o fine]e \mpins` p~n` 
la performan]e stilistice. Pu]ini proza-
tori rom~ni de azi de]in o art` compara-
bil` a descrierii, intim topite \n sub-
stan]a narativ`. Iar delectabilele „scri-
sori“ [i „poeme“ traduse din limba pisi-
ceasc` ofer` o culme a virtuozit`]ii puse 
\n scen` de Filip Florian. O virtuozitate 
poetic`, plin` de vibra]ie afectiv`. Ase-
menea momente existau, din plin, [i \n 
Degete mici, [i \n B`iu]eii. Nefericitul 
sf~r[it al pisoiului – care, b`tr~n [i ne-
putincios, g`se[te resurse s` salveze 
c`snica lui Joseph, \nl`tur~nd gelozia 
ne dreapt` a consoartei – pune un cear-
c`n expresiv pe atmosfera totu[i senin` 
a acestui roman de epoc`. Reu[ita c`r]ii 
const`, printre altele, \n perfecta supra-
punere a stilului narativ peste repre-
zentarea stilistic` a istoriei prezentate. 
Trucurile [i jocurile ironice nu lipsesc 
(dimpotriv`), dar ele nu sunt f`cute s` 
dezvr`jeasc`, ci s` amplifice „vraja“ 
unei evoc`ri intens poetice [i, \n acela[i 
timp, foarte realiste. Intimitatea cotidi-
an` a vie]ii [i lumii lui Carol I („zilele 
Regelui“) devine astfel sediul unei re tro-
pro iec]ii fabulatorii \n care Siegfried e, 
ca personaj, mai pregnat dec~t Joseph, 
iar Joseph – mai bine reliefat dec~t Ca-
rol (acela[i lucru se poate spune [i \n ce 
prive[te perspectivele celor trei). Asta \n 
con di]iile \n care aproape toate persona-
je le se re]in! Un ochi atent ar putea de-
tecta \n text inclusiv inciden]e autobio-
grafice sau, m` rog, protoautobiografi-
ce: oare \nt~mpl`tor moa[a micului Ale-
xan dru, fiul lui Joseph Strauss [i al Ele-
nei Ducovici, se nume[te... Florian?

Prin compara]ie cu Degete mici, unde 
per fec]ionismul autorului nu reu[ea s` 
previn` cu totul unele mici caren]e com-
po zi]ionale [i chiar unele mici sc`p`ri 
(cum s` schimbi, comme si de rien 
n’etait, napoleoni de aur la o banc` din 
zilele noastre?), Zilele regelui se \nf` ]i-
[ea z` un roman compus irepro[abil. 
Chiar ceea ce, \n urm` cu o sut` sau 
chiar cu dou`zeci de ani, ar fi p`rut un 
exces cam didactic de explicitare ast`zi 
apare perfect OK: dizolvat` \n ronronul 
distins-ironic al unei evoc`ri ce nu aban-
do neaz` persoana a III-a, enumerarea 
ritualic` a ocupa]iilor sau a func]iilor 
de]inute, de-a lungul vremii, de diverse 
personalit`]i politice (de la fostul „bei
de Samos“ Ion Ghica la „aventurierul“
I.C. Br`tianu) devine absolut necesar`, 
at~t pentru eventualul public str`in, ne-
cu nosc`tor al istoriei rom~ne[ti, c~t [i 
pen tru publicul nostru t~n`r [i „recent“.

Prin aceast` fermec`tor-insolit` re-
tro fic]iune istoric`, Filip Florian devi-
ne, editorial vorbind, primul autor din 
co lec]ia „Ego-proz`“ calificat \n catego-
ria „Fiction Ltd.“ a Poliromului [i e de-
finitiv confirmat ca una dintre cele 
dou`-trei noi intr`ri din prima linie va-
loric` a prozei autohtone.

cronic` literar`

Filip Florian, Zilele regelui, Editura
Polirom, Colec]ia „Fiction Ltd“, Ia[i, 

274 p.

PAUL CERNAT

Øn intimitatea lumii lui Carol I
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|n 2008, la Torino, Festivalul Uniu-
nii Teatrelor Europene edi]ia a 16-a l-a 
omagiat pe Giorgio Strehler, fondator [i 
mentor spiritual al acestui for paneuro-
pean, care a debutat ca un club select al 
greilor teatrului. Mult \nainte de institu-
]io nalizarea UE, \nainte de Maastricht [i 
Bruxelles, Giorgio Strehler a sus]inut 
idei comunitare remodel~nd, ca teatre 
europene, Piccolo Teatro di Milano, apoi 
Odeonul din Paris, ini]iind, \n fine, 
acest festival itinerant, care s` facilite-
ze schimburile [i cooperarea pe marea 
sce n` a Europei. Credea \n for]a teatru-
lui, capabil s` \nfrunte bariere de limb` 
[i na]ionalitate pentru a fi \n slujba 
unui ideal spiritual comun. Era un 
mare umanist, printre ultimii ai secolu-
lui \n care a tr`it, iar spectacolele sale 
r` m~n printre cele mai puternice mesa-
je de lumin`. Nu doar pentru c` aveau 
ecleraje fabuloase, ci [i pentru c` ne 
transmiteau un mesaj de armonie [i bu-
cu rie a crea]iei, fie c` ne g~ndim la Gol-
doni (neuitatele G~lcevi din Chioggia, Pia-
]eta, Slug` la doi st`p~ni), la Brecht sau 
Marivaux, pe care l-a redescoperit, la 
Cehov [i eterica lui Livad`... Regizorul 
era cunoscut pentru viziunea sa gene-
roas` despre un teatru al oamenilor 
pentru oameni. |ntr-o anume m`sur` a 
im primat aceast` direc]ie [i Uniunii pe 
care a creat-o \ntr-un moment de coti-
tur` istoric`, de speran]` [i de drama-
tice tensiuni, care au \nso]it sf~r[itul 
R`z boiului Rece. Scopul politic urm`rit 
n-a fost niciodat` negat, dimpotriv`, ca 
membru al Parlamentului European,
Strehler milita cu voce tare, d~nd cul-
turii, teatrului, [ansa de a fi parte la un 
proiect grandios – cel al reconstruc]iei 
europene. A negociat aceste deziderate 
[i a avut mereu c~[tig de cauz`, c~nd a 
in tervenit pentru organizarea Festiva-
lului Uniunii Teatrelor Europene. Pri-
vind \n urm`, de la debut, acel regal tea-
tral de la Düsseldorf din 1992 (prima 
edi ]ie a festivalului), [i p~n` mai ieri, 
retr`im nostalgic o epoc` de aur a Uni-
unii Teatrelor Europene, care a reunit 
la \nceput teatre faimoase [i arti[ti cu 

re nume, ca Ingmar Bergman, Heiner 
Müller, Peter Brook, Lev Dodin. Timpul 
a trecut, festivalul a continuat s` tr`ias-
 c` urm~nd testamentul nescris al fonda-
to rului s`u. Fidelitatea unor manageri 
ca Elie Malka a contribuit la consolida-
rea brandului [i la diversificarea pro-
gramului. Plecat dintre noi pe nea[ tep-
ta te \n armonii mozartiene (lucra la 
Cosi fan tutte), Giorgio Strehler a r`mas 
o legend`. Dar [i o prezen]` continu`, 
pentru c` UTE ne va aminti mereu de 
el, oric~te inova]ii conjuncturale ar su-

feri. |n ultima vreme supus` unei vizi-
uni ceva mai populare, orientat` spre o 
larg` deschidere, care accept` drept cri-
terii uneori doar bunele inten]ii, apor-
tul financiar, influen]a unor nume, pre-
stigioasa reuniune a teatrelor europene 
r`m~ne \nc` o carte de vizit` solid`, \n 
condi]iile \n care a ap`rut [i concuren]a 
altor asocia]ii de acest fel. Edi]ia din 
acest an de la Bucure[ti, a 17-a, care se 
mai nume[te [i UPFest, e organizat` 
pen tru prima oar` de dou` teatre: Tea-
trul Bulandra [i Teatrul Maghiar din 

Cluj, membru din 2006 al Uniunii, reu-
nind 55 de spectacole din 13 ]`ri, pe par-
cursul a trei luni de zile. Nu \i vom mai 
vedea la Bucure[ti pe arti[tii de la 
Kund  lika (Teatrul Regal din Stockholm)
sau Berliner Enssemble, Royal Shakes-
peare Company, Odeonul din Paris, dar 
vom cunoa[te trupe noi, ca Teatrul Aba-
dia din Madrid, Garibaldi din Palermo, 
Na]ionalul din Porto, Teatro stabile din 
Roma [i Torino, Habimah din Tel Aviv 
sau Teatrul Na]ional de Nord din Salo-
nic, alte companii particulare.

Regizorul Alexandru Darie, actualul 
pre[edinte al UTE, vrea s` \ntinereasc` 
festivalul (asta ne-a comunicat la lansa-
rea care s-a produs \ntr-un mod origi-
nal, informal, a se \n]elege la un coc-
teil), inten]ie bun`, dac` nu degenerea-
 z` \n haos [i concesie valoric`. A avut [i 
ideea [ugubea]` de a dedica edi]ia de la 
Bucure[ti... femeilor (eroine, regizoare, 
muze etc.). Deocamdat` s-a potrivit, fi-
indc` primul spectacol din festival a 
fost Antigona de Sofocle \n regia unei re-
dutabile regizoare [i directoare la Schaus  -

pielhaus Graz: Anna Badora (a fost ani 
mul]i [i la c~rma Teatrului din Düssel-
dorf). Femeie \ntre femei, Antigona, spi-
rit rebel, proclam` \n fa]a tiranului 
Creon idealul democratic al libert`]ii. 
Se sacrific` pentru un principiu pl`tind 
cu via]a. Iat` de ce sunt \n stare femei-
le, am zice, prelu~nd dedica]ia festivalu-
lui, nu [i a spectacolului de la Graz, \n 
care mai important dec~t Antigona de-
vine corul, vocea mul]imii. Personajul 
co lectiv numeros (circa 20 de actori), pe 
care eram obi[nui]i s`-l vedem redus la 
un numitor comun, o imagine uniform`, 
e acum diversificat, \ntr-o dinamic` in-
teresant controlat` de regizoare, ilus-
tr~nd la propriu glasul popoarelor lu-
mii. Actori de diferite na]ionalit`]i vor-
besc pe limba lor, d~nd astfel mai mult` 
for]` de generalizare mesajului. Ceea 
ce se \nt~mpl` \n jur este \ns` anost, 
f`r` relief, cu excep]ia momentului re-
mu[ c`rilor lui Creon, o alergare epui-
zant` \n care personajul \[i diminueaz` 
sta tura, se deterioreaz`. Actualizat` 
doar la nivelul exterior (costume diur-
ne, scenotehnica modern`), tragedia An-
ti gonei nu ne mai produce frisoane, idei-
le \nalte ale capodoperei r`m~n~nd sim-
ple abstrac]iuni. A[tept`m premiera 
Teatrului Bulandra cu Orfeu [i Euridice,
\n noua versiune a lui Adrian Enescu, 
pentru a descoperi argumente mai con-
vin  g`toare privind tema feminist` a 
festivalului. Dincolo de asta suntem \n -
 s` cu ochii pe marii a[tepta]i, Piccolo
Teatro din Milano, Boris Godunov \n re-
gia lui Decían Donnellan, Lev Dodin cu 
dramatizarea romanului lui Vassili 
Gros sman sau Matias Langhoff cu Cvar-
tet de Heiner Müller. {i, bine\n]eles, 
pen tru cine nu a v`zut, Unchiul Vanea \n 
regia lui Andrei {erban [i Gianni
Schicchi \n regia lui Silviu Purc`rete de 
la Teatrul Maghiar din Cluj, acela[i 
care, prin vocea directorului s`u, regi-
zorul Tompa Gábor, ne anun]a eveni-
mente importante la sec]ia clujean` a 
fes tivalului, cum ar fi Atelierul Gom-
browicz pentru actori [i regizori, condus 
de Tadeusz Bradecki.

DOINA PAPP

Festivalul Uniunii Teatrelor Europene 
revine la Bucure[ti dup` 13 ani

Cum e la Teatrul Act dup` zece ani? 
A[ fi vrut s`-i pot pune aceast` \ntreba-
re lui Marcel Iure[, directorul [i fonda-
torul primului teatru privat din Ro m~-
nia. A[ fi vrut s`-i pot provoca un r`s-
puns sincer, adic` s` aflu de c~te ori a 
fost gata s` abandoneze, av~nd \n vede-
re iner]iile rom~ne[ti. {i, mai ales, cum 
a reu[it s` supravie]uiasc`.

S` ne men]inem \ns` \n cadrul s`r-
b` toresc, rememor~nd succesele, cele 
care au urmat punctului zero, seara 
c~nd am cobor~t pentru prima oar` \n 
sub solul de pe Calea Victoriei (foste be-
ciuri ale Securit`]ii), pentru a vedea Ce-
ta tea soarelui. Un spectacol \n regia lui 
Mihai M`niu]iu, dup` un scenariu pro-
priu inspirat de opera lui Tommasso 
Campanella, un spectacol \n care Mar-
cel Iure[ [i Adrian Titieni ne vorbeau 
de spre o celebr` utopie din care tocmai 
ie [eam dezam`gi]i (socialismul), un spec -
tacol care avea caracter de manifest.

Consecvent proiectului s`u, Marcel 
Iure[ a destinat teatrul s`u tinerilor [i 
pro blemelor contemporane. Aici au fost 
v` zute de-a lungul anilor piese de Sa-

rah Kane, Neil LaBute, Griscovet, Da-
vid Mamet [i Werner Schwab, dar [i de 
Ed ward Albee, Samuel Beckett [i Tho-
mas Bernhardt. Unele dintre ele figu-

reaz` pe afi[ul s`pt`m~nii aniversare, 
pre cum Creatorul de teatru, Capra sau cine e 
Sylvia?, {efele, American Buffalo, For ma 
lucrurilor, Bash sau Ultima band` a lui 
Krapp. Au r`mas fideli Actului regizori 
im portan]i ca Alexandru Dabija [i Mi-
hai M`niu]iu, actori exemplari ca Vale-
ria Seciu, Emilia Dobrin, Coca Bloos, 
Do rina Laz`r, Ada Milea, Marcel Iure[ 
\nsu[i, care, al`turi de actori [i regizori 
tineri, men]in prestigiul artistic al in sti-
tu ]iei. Teatrul Act este o [coal` [i pen-
tru managerii de teatru, beneficiind de 
ex perien]a unor arti[ti asocia]i cu expe-
rien]` \n materie. Pe aici au trecut [i 
vor mai trece tineri preocupa]i de un 
ma nagement modern, eficient (ce bine 
ar fi dac` ar avea acces [i \n teatrele 
sub ven]ionate). Actul se distinge [i prin 
pu blicul s`u. Nimeni nu intr` \nt~m pl`-
tor aici. {i dac` nu se g`sesc de obicei lo-
curi e pentru c` amatorii sunt cu ade v`-
rat din ce \n ce mai mul]i, ca [i intere-
sul crescut pentru noutatea repertoriu-
lui [i nonconformismul mont`rilor.

|n timp, la Teatrul Act au ap`rut [i 
alte proiecte: \nt~lniri ale oamenilor de 

teatru, conferin]e (mai ales cu prilejul 
Fes tivalului Na]ional de Teatru), lan-
s`ri de carte, spectacole-lectur`, locul 
ira diind cultur` [i bun-gust.

Nu de mult s-a lansat un program 
des tinat liceenilor (\n colaborare cu Pri-
m` ria Sectorului 3) [i o sal` de lectur`, 
o bibliotec` mai special`, cu o atmosfer` 
unic` \n Bucure[ti, unde au loc concer-
te, expozi]ii, \nt~lniri colocviale.

Citim pe afi[ c` Teatrul Act are [i 
azi aceia[i sponsori. Probabil c` inves ti-
]ia se dovede[te rentabil` pentru imagi-
nea celor care au \n]eles c` merit` s` se 
asocieze cu aceast` institu]ie serioas` 
[i profesionist`.

F`r` a fi excentric, avangardist cu 
orice pre], Teatrul Act impune \n tea-
trul rom~nesc contemporan un concept 
de care acesta are nevoie, el vizeaz` ac-
tualitatea teatrului, exprimat` de echi-
librul \ntre tradi]ie [i modernitate, \n -
tre perenitate [i noutate [i, mai presus 
de orice, respect pentru valoare. Pentru 
toate acestea, gireaz` cu propria-i auto-
ritate moral` [i profesional` Marcel Iu-
re[ \nsu[i.

La o aniversare. Zece ani cu Teatrul Act

Unchiul Vanea, regia Andrei {erban, Teatrul Maghiar din Cluj

Marcel Iure[ \n Ultima band` a lui 
Krapp, regia Alexandru Dabija
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Dac` e[ti un new-yorkez adev`rat 
(lucru care poate fi dovedit at~t prin in-
tensitatea pasiunii, c~t [i prin durata 
re ziden]ei), o pies` de teatru care \nce-
pe cu animale din baloane dialog~nd cu 
voci pi]ig`iate poate p`rea a nu fi toc-
mai stilul t`u. Ceea ce demonstreaz`, 
pur [i simplu, c~t de multe cunoa[tem, 
voi [i cu mine.

Spectacolul Savianei St`nescu, Aliens 
With Extraordinary Skills (Str`ini cu \nde-
m~ n`ri extraordinare), este o pies` de tea-
tru \nc~nt`toare, un imn de laud` adus 
New York-ului, care se \nt~mpl` s` in-
clud` [i animale f`cute din baloane. 
Este o poveste simpl` de genul doi – b`-
ie]i – care – \nt~lnesc – dou` – fete, de-
spre o femeie-clovn frumu[ic`, din Re-
publica Moldova (o ]ar` aflat` \ntre Ro-
m~ nia [i Ucraina), partenerul ei, un 
clovn s`lbatic [i z`p`cit, o actri]` \n de-

venire din Republica Dominican` [i un 
mu zician, american din toate punctele 
de vedere, care \ncearc` s` se reg`seas-
 c` pe sine. De asemenea, sunt [i doi 
agen]i de la imigr`ri care, suspect~nd 
c` la mijloc exist` o c`s`torie av~nd ca 
scop ob]inerea unui green card, \i pun 
miresei \ntreb`ri de genul „Care este 
m`sura la sutien a mamei so]ului t`u?“.

Natalia Payne este adorabil` \n ro-
lul Nadiei (femeia-clovn). Distribu]ia 
(al c`tuit` din Seth Fisher, Jessica Pia-
mentel, Kevin Isola, Shrine Babb [i 
Gian Murray Gianino), condus` cu mult 
entuziasm de Tea Alagic, nu putea fi 
mai potrivit`, iar dialogul Savianei St`-
nes cu este alert p~n` la perfec]iune.

Nadia [i Borat (da, Borat, \ntocmai 
ca personajul lui Sacha Baron Cohen) 
vor s`-[i perfec]ioneze limba englez`. Ea 
\ncearc` s`-[i aminteasc` cuv~ntul fo  lo-

sit pentru „atunci c~nd e[ti foarte ener-
gic [i plin de via]`“. Borat sugereaz` 
„outrageous“ („scandalos“, n.tr.). „Nu“,
spune Nadia, care crede c` termenul 
corect este „outgoing“ („sociabil“, n.tr.). 
Borat r`spunde „No, that’s when you go 
out a lot“ („Nu, asta e c~nd ie[i afar` 
foar te des“, n.tr.)1.

Aliens ne arat` lumea [oferilor de 
taxi albanezi, a clubului Hot Pink Pussy-
cat, a Craigslist-ului2. Dar cea care d` 
con sisten]` ac]iunii este dragostea Na-
diei pentru New York. Ea vrea s` mear-
 g` la restaurantele pe care le-a v`zut \n 
Sex and the City (Totul despre sex). Se g~n-
de[te la trucuri noi pentru petrecerile 
ani versare pentru c`, spune ea, „copiii
sunt iste]i aici“.

Percep]ia lui Borat fa]` de new-yor-
kezi este diferit`. „Muncesc \n jur de 14, 
16 ore pe zi“, afirm` el. „Parc` ar fi un 
fel de zombi, [tii?“. |ns` Nadia este fide-
 l` propriei credin]e. Ea iube[te ora[ul 
chiar [i atunci c~nd se dovede[te c`, 
uneori, b`ie]ii buni \i trateaz` pe noii 
angaja]i ca pe prostituate, la petreceri-
le din Soho.

|ntotdeauna am crezut c` acea ener-
gie special` despre care oamenii spun 
c` ar fi \ns`[i esen]a New York-ului 
vine din speran]ele [i visele tuturor 
nou-veni]ilor. Aliens pl`te[te tribut aces-
tei energii [i, \n acela[i timp, eman` el \n -
su[i tone de energie.

(Adaptare de Cristina Sp`t`relu
a articolului publicat pe 3 octombrie 

2008 \n The New York Times)

A pune \n discu]ie problema balcanis-
mu lui \n termeni culturali este un act 
am bi]ios, de o pregnant` actualitate [i 
ori cum singular \n zona teatral` rom~-
neas  c`. Este vorba despre Festivalul de 
la Br`ila, organizat de criticul Doina 
Papp, desf`[urat sub egida „Europa via 
Balcani“, \n cadrul Anului European al 
Dia lo gului Intercultural.

Dezbaterile din cadrul Colocviului 
Bal canii \ntre pitoresc [i realitate au ur m`-
rit dou` linii de for]`: definirea concep-
tului de „balcanism“ [i promovarea aces-
tuia. A fi din Balcani, din sud-estul Eu-
ropei, \n general, \ntr-o percep]ie zona-
 l`, dar [i \ntr-una mai larg`, occidenta-
 l`, \nseamn` a apar]ine unei zone sub-
minate de confuzie, derut`, r`zboi, haos, 
instabilitate. De pild`, conota]iile nega-
tive ale termenului „balcanism“ i-au 
condus pe croa]i la un fel de negare a 
gra ni]elor, sus]in~nd c` ei nu sunt bal-
canici (Ivan Leo Lemo, regizor \n ]`ri 
bal canice).

Dac` geografia fizic` [i istoria nu 
pot fi schimbate, arta poate transcende 
ten din]ele de izola]ionism, specifice [i 
deloc benefice zonei balcanice. A \nv`]a 
s` fii balcanic presupune un efort cultu-
ral, iar teatrul este unul dintre domenii-
le care pot transpune socio-politicul \n 
art`, ob]in~nd un produs identitar de 
ar`  tat lumii. Nu numai „teatrul“ gratu-
it de pe strad`, din parlament sau din 
alte institu]ii trebuie oferit Occidentu-
lui (Stefan apaliku, dramaturg alba-
nez). Expunerea artei balcanice se im-
pune cu necesitate [i trebuie f`cut` pr o-
fe sionist, mai ales c` aceast` art`, \n 
mul  te cazuri, este mult mai profund`, 
mai c`utat` [i mai elaborat` dec~t cea 
occidental` (Lefteris Giovanidis, om de 
teatru grec). Una dintre concluziile co-
locviului a fost c` alteritatea balcanic` 
nu trebuie s` devin` o surs` conflictua  l`.

Mitologia comun` balcanic`, mai ve-
che sau mai modern`, a adus pe scena 
fes tivalului piese din diverse ]`ri, de o 
fa miliaritate uimitoare pentru publicul 
rom~nesc. O conving`toare aplica]ie sce -
nic` a conceptului de „balcanism“, prin 
transfigurarea realit`]ii contingente [i 

a miturilor de carton ale acesteia, a 
adus spectacolul Teatrului din Salonic
De ce Madonna [i nu eu, de Michalis Kok-
koris, \n regia lui L. Giovanidis. Practic, 
piesa propune o re]et` de optimizare a 
vie]ii, ajuns` \ntr-un moment sumbru 
pentru cei trei locatari: o prostituat`, 
un pu[c`ria[ [i un scriitor. Stabilirea 
unei rela]ii, bazat` pe o miz` financiar` 
[i pe minciun`, conduce la succes. Tele-
viziunea ajut` la „mediatizarea“ vie]ii 
celor trei, care devin peste noapte „ve-
dete“: succesul editorial, apoi denun]ul 

[i comentariile. Este frapant` asem` na-
rea realit`]ilor grece[ti cu cele de la noi 
de-a lungul \ntregului scenariu, unele 
fraze fiind parc` preluate din via]a bu-
cu re[teanului de r~nd: „muncim mult 
ca s` ne cump`r`m ma[ini [i s` ne blo-
c`m \n trafic“.

Dezvoltarea dimensiunii culturale a 
zonei balcanice [i sud-est-europene este 
o tendin]` reflectat` de manifest`ri co-
mune ale acestui spa]iu [i valorizeaz` o 
dorin]` de expresie identitar` fireasc`. 
Poetica teatral` foarte divers` a [colilor 
de teatru balcanice a mers de la neim-
plicarea regizoral` (Turcia), trec~nd 
prin aerul vetust (Bulgaria) p~n` la o 
re gie minu]ioas` [i foarte bine contro-
lat` (Croa]ia, Grecia, Serbia). Prezen]a 
spectacolelor rom~ne[ti cu tematic` bal-
canic` nu a r`mas neremarcat` (Omul

pern`, Butoiul cu pulbere, Femeia ca un 
c~mp de lupt` [.a.).

Expozi]ia de dramaturgie balcanic` 
[i lansarea antologiei Dramaturgie con-
temporan` din Balcani, alc`tuit` de An-
dreea Dumitru (Cuv~nt \nainte de Doina 
Papp [i Prefa]` de Ioana Ieronim) au 
mar cat finalul sec]iunii balcanice.

|n acest context, festivalul a inclus o 
sec ]iune special`, dedicat` (cu un an 
mai t~rziu) lui Mihail Sebastian, cu oca-
zia centenarului na[terii. Dac` teatrul 
s`u risc` s` intre \ntr-un con de umbr` 
(poate [i \n lipsa unor regizori potrivi]i, 
pentru c` cei care \l monteaz` \n ultima 
vreme se situeaz` pe l~ng` text, ca [i 
mul]i actori care joac` roluri principa-
le), \n schimb, dramatiz`rile dup` pro-
za sa cunosc un real succes. Doi actori, 
cu o expresivitate vocal` [i gestual` de 
o [ocant` adecvare, pu[i \n valoare de 
doi regizori care [tiu s` citeasc` Sebas-
tian, au construit personaje principale 
de care ar fi fost m~ndru [i autorul. 
Este vorba despre Marius Manole, care 
alege o cheie realist` de interpretare, 
evi t~nd dulceg`ria, \n spectacolul Iubi-
rile lui Sebastian (regie Diana Mihailo-
pol), ajutat de excelenta presta]ie a Ro-
dic`i Mandache. Apoi, de Marius Capo-
 t`, care ajunge la o transfigurare artis-
tic` impresionant` \n spectacolul eMeS
(adaptare [i regie: Ilinca Stihi). Chiar 
dac` spectacolul nu a fost prezent \n fes-
ti val din motive de \n]eles, trebuie po-
menit, de asemenea, rolul dificil, dar ex-
ce lent lucrat al lui Marius St`nescu, 
din adaptarea Doinei Papp, De dou` mii 
de ani... (regie Attila Vizauer).

Sec]iunea a mai inclus Colocviul Fe-
]e le t`cerii scriitorului (\n cadrul c`ruia 
ex punerea Nataliei Stancu a c`p`tat va-
loa rea unui mic eveniment) [i lansarea 
me daliei jubiliare.

ALINA BOBOC

Arta de a fi balcanic

ANITA GATES

Nou-veni]ii inocen]i se 
\ndr`gostesc de ora[

1. Dialogul reprezint` un joc de cuvinte intraductibil \n limba rom~n`, bazat pe termenul 
„out“, care \n limba englez` \nseamn` „afar`“. Personajul confund` termenul „outgoing“,
care \n englez` \nseamn` „prietenos, sociabil“ cu sintagma „to go out“, care se traduce prin 
„a ie[i“.
2. Craigslist este o re]ea online de anun]uri gratuite, clasificate pe diverse domenii. A fost 
\nfiin]at` \n 1995 de Craig Newmark, de unde [i numele (Lista lui Craig).

Seth Fischer [i Natalia Payne \n Aliens 
With Extraordinary Skills (Str`ini cu \nde-

m~ n`ri extraordinare), regia Saviana 
St`nescu

Doina Papp, Stefan apaliku [i Ioana Ieronim

teatru
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C~nd sugereaz` c` a devenit scrii-
toare, \ntr-un fel, malgré soi, Cella Ser-
ghi nu comite, cum s-ar putea crede, un 
ex ces de modestie. Nu modestia o carac-
terizeaz` \n primul [i \n primul r~nd, 
ceea ce avem ocazia s` constat`m citin-
du-i proza memorialistic` din Pe firul de 
p`ianjen al memoriei, r`spunsurile la an-
chete literare sau interviurile acordate 
\n epoca postbelic`. Dimpotriv`, scriitoa-
rea profit` de orice prilej pentru a-[i de-
[erta sacul cu frustr`ri, pentru a se 
pl~nge c` literatura ei nu a fost agreat` 
de critic` [i pentru a vorbi despre sine \n  -
s`[i \n termeni neverosimil de elogio[i. 
Pretinde c` i-ar fi furnizat lui Camil Pe-
tres cu idei de personaje [i/sau de con-
struc ]ie pe care acesta le-ar fi valorifi-
cat \n Patul lui Procust. {i \n repetate 
r~n  duri deducem din cele declarate de 
autoare diferi]ilor intervievatori c` se 
plaseaz` pe sine  nu numai din per-
spectiva unor afinit`]i literare, ci [i va-
loric  \n proximitatea unui Camil Pe-
trescu, a unui Mircea Eliade sau Mihail 
Se bastian.

Spre deosebire de prietena sa Ani-
[oa ra Odeanu, Cella Serghi nu-[i face 
com plexe. Se amuz`, de altfel, c~nd pri-
me[ te de la autoarea C`minului de dom-
ni [oare o scrisoare \n care aceasta suge-
reaz` c` se simte nemeritat de onorat` 
de prietenia lui Camil [i a lui Eliade. 
„Ani[oara Odeanu \mi scria \ntr-o scri-
soare: «|mi spui c` ai stat la teatru \ntre 
Camil Petrescu [i Mircea Eliade. Eu a[ 
fi fost foarte trist` \n locul t`u, fiindc` 
nu mi-a[ mai fi dorit nimic». Ei bine, eu 
nu m` sim]eam deloc intimidat` de per-
sonalitatea lor, ci stimulat`, \ndemnat` 
s` scriu.“ Departe de a-[i face idoli din 
ace[ti prieteni ai s`i, Cella Serghi \i pri-
ve[ te, cu non[alan]`, camaradere[te, ca 
pe ni[te egali. Ca pe ni[te egali ai ei pe 
te renul literaturii  nu doar pe terenul 
de sport, unde adesea se distreaz` \m -
preu  n`! „Pentru mine Camil era auto-
rul Ultimei nop]i..., un roman de dragos-
te. Mircea Eliade era autorul lui Maitreyi,
tot un roman de dragoste. Aceste c`r]i \n  -
chideau c~te o experien]`. Eram sigur` 
c` [i eu, din visurile, din n`zuin]ele, din 
bucuriile [i e[ecurile mele pot s` scriu 
un roman.“ Excesiva siguran]` de sine 
a Cellei Serghi  \nc` de pe vremea 
c~nd nici m`car nu \ncepuse s` lucreze 
la P~nza de p`ianjen  se va fi dator~nd 
[i faptului c` t~n`ra scriitoare \n deve-
nire e foarte precar informat` cu privi-
re la literatura momentului. Dovad` c` 
p~n` la sf~r[itul anilor ’30, reiese din 
pro priile-i m`rturisiri, numele lui G. 
C`  linescu \i r`m~ne cu des`v~r[ire ne-
cunoscut. E de presupus c` la fel s-ar fi 
petrecut [i cu numele lui Camil Petres-
cu, dac` \nt~mplarea n-ar fi f`cut s`-l 
cu noasc` \ntr-o var` (probabil \n 1927), 
cu pu]in \nainte de bacalaureat, la [tran -
dul Kiseleff, prezentat de actorul Fin]i. 
T~n`ra nu urm`re[te deloc presa lite-
rar`, a[a c` se \n]elege de ce la \nceput 
\l confund` pe Camil (ca mul]i al]ii \n 
epo c`) tocmai cu „adversarul“ s`u, Ce-
zar Petrescu. Chiar [i librarii \i confun-
dau, se va dezvinov`]i mai t~rziu \ntr-un 
interviu Cella Serghi. Pentru ea, Camil 
nu reprezint`, destul` vreme, mai mult 
dec~t o companie agreabil`, un t~n`r cu 
[arm, cu „ni[te ochi extraordinar de 

alba[tri, inten[i, foarte sfredelitori. O 
pri vire curat`, ca de copil“. Drept cir-
cumstan]` atenuant` pentru o atare ati-
tu dine superficial` (ce mascheaz`, de 
fapt, absen]a intui]iei), scriitoarea va 
in voca mai t~rziu slabul prestigiu al lui 
Camil la finele anilor ’20  e adev`rat, 
prozatorul nu-[i publicase \nc` romane-
le, iar dramaturgul era prea pu]in ju-
cat. |n lipsa intui]iei, t~n`ra camarad` 
a lui Camil se las` ghidat` de stimuli 
ceva mai prozaici precum prestigiul so-
cial; cu o candoare deconcertant` m`r-
tu rise[te c` a \nceput s`-l pre]uiasc` pe 
Camil Petrescu \n calitate de scriitor... 
„\n ziua \n care am v`zut \n ziar foto-
grafia lui: se anun]a premiera Actului
ve ne]ian.“ Invitat` s` asiste la o repe ti-
]ie \naintea premierei, e definitiv cuce-
rit` de autoritatea pe care tovar`[ul 
s`u de hoin`reli bucure[tene o are asu-
pra actorilor. Motiv suficient de puter-
nic, se pare, pentru ca t~n`ra cochet` 
s` se preg`teasc` pentru momentul pre-
mierei cu toat` seriozitatea: „am purtat 
prima rochie lung` din via]a mea“, \[i 
va aminti, cu incurabila-i candoare, scrii-
toarea sexagenar`...

La senectute, ea \[i etaleaz` cu mare 
voluptate, ca pe ni[te fotografii de epo-
 c`, amintirile/pove[tile cu Sebastian [i 
Camil. |n interviuri nu va sc`pa nicio-
dat` prilejul de a vorbi despre ceasurile 
petrecute \n compania acestora la Elysée, 
la Cap[a, la Corso, la meciurile de box 
sau de fotbal, la [trandul Kiseleff sau la 
patinoarul Otetele[anu. „Veneam cu pa-
ti nele pe um`r, \mbr`cat` ca Sonia 
Henye, \n ro[u [i alb. Seara erau me-
ciuri de hochei, mergeam cu Camil, 
Vraca [i Sebastian s` bem ]uic` fiart`. 
Mergeam [i la box, cu toate c` mie nu-mi 
prea pl`cea. {i la fotbal, [i la curse de 
cai. Prim`vara intra \n scen` Calea Vic-
toriei. Unde e Romarta de ast`zi, odini-
oar` era b`c`nia lui Dragomir Nicules-
cu, [i el ]inea o bodeg`, unde moda era 
s` iei zilnic aperitivul: pateuri [i broa[te 
pr`jite. Pe urm`, vara venea cu sezonul 
de [tranduri [i toamna cu plimb`rile la 
[osea.“ S-ar zice c` scriitoarea apeleaz` 
la aceste amintiri interbelice ca la un 
fel de certificate ale apartenen]ei la 
high life.

|n Pe firul de p`ianjen al memoriei Cel-
la Serghi se descrie, foarte dezinvolt, 
cel pu]in \n ce prive[te perioada de ti ne-
re]e, drept cititoare pasionat`, \ns` 
prea pu]in avizat`. Cite[te de toate, li-
teratur` rom~n` [i str`in`, proz` [i 
piese de teatru; autorii ei favori]i sunt 
Duiliu Zamfirescu, Sadoveanu, Panait 
Istrati, Dostoievski, Tolstoi, Romain 
Rolland, Oscar Wilde, Gide, Proust (pro-
babil sub influen]a lui Camil), Gals-
worthy, Huxley. |n adolescen]`, tat`l 
un om cumsecade, dar f`r` prea mult` 
[coal`, mic agent comercial h`r]uit de 
s`r`cie  o surprinde \ntr-o noapte ci-
tind Crim` [i pedeaps` [i, enervat c` fiica 
\[i permite un asemenea „lux“ (\n pre]ul 
c`ruia intr` [i costul gazului de lam-
 p`...), \i smulge cartea [i o face buc`]i... 
„Aproape de Podul Izvor, unde locuiam 
[ase \ntr-o singur` odaie, am descope-
rit, pe Splaiul Independen]ei, Biblioteca 
Socec. Acolo, c~nd aveam zece-unspreze-
ce ani, citeam Adolph de Benjamin Con-
stant, Yvette de Maupassant, Elena de 

Bo lintineanu. Criteriul dup` care ce-
ream c`r]ile erau numele proprii care-mi 
pl`ceau. |n fa]a oglinzii, m` credeam 
Vidra [i, cu voce de tragedian`, decla-
mam...“ Chiar [i la maturitate, cititoa-
rea Cella Serghi p`streaz` \nc` mult 
din inocen]a lecturii adolescentine: „V`-
zu sem multe spectacole, dar nu cuno[-
team opiniile criticii. Nu citeam ziare [i 
reviste. Eram departe de v~lva pe care o 
st~rniser` Craii de Curtea-Veche [i nu 
[tiam c` ap`ruse o pagin` omagial` 
pen tru Mateiu Caragiale. (...) Nu m` 
impresiona c` «Mateiu Caragiale a scris 
cu \ndelung` febr`, [lefuindu-[i stilul 

cu r`bdarea [i rafinamentul lui Br~n-
cu[i sau Flaubert». Nu [tiam nimic de-
spre aceast` r`bdare [i nu l-am \n]eles 
pe Camil (...)“. Lecturi filozofice nu are 
deloc, fiind, din acest punct de vedere, 
la fel de inocent` ca Ela Gheorghidiu 
(poate de aici [i simpatia autorului Ulti-
mei nop]i...  care, \ntr-o dedica]ie dat` 
Cellei pe un volum din Ciclul mor]ii, o \n -
condeiaz` glume] drept „o cochet` fri-
vol`, \nc~nt`toare [i insuportabil`“). Oda-
 t`, c~nd \ntr-o conversa]ie Camil pro-
nun]` cuv~ntul „solipsism“, scriitoarea 
\n devenire nu-i \n]elege semnifica]ia, 
dar nu se tr`deaz`, ci prefer` s` caute 
ulterior \n dic]ionar... Nu-[i con[tien ti-
zea z` ignoran]a sau nu o consider` un 
deficit major pentru ceea ce [i-a pus \n 
g~nd s` fac`: s` scrie literatur`, ca [i 
prietenii s`i Camil [i Sebastian, convin-
 s` c` are ceva de spus („Despre mine. {i 
poate despre fericire. Despre oamenii 
care vor s` fie ferici]i“).

Neclintita (cel pu]in aparent) \ncre-
dere \n sine a Cellei Serghi se va fi con-
solidat, \ntr-o anumit` m`sur`, ca re-
vers al unor complexe de inferioritate 
inculcate de dificult`]ile vie]ii de zi cu 
zi. N`scut` \ntr-o familie modest`, Cel-
la Marcoff („Serghi“ este un pseudonim 

 inspirat de numele mic al bunicului 
dinspre tat`, bulgar din Cadrilater) nu 
va dep`[i niciodat` cu adev`rat obsesia 
unei copil`rii tr`ite \n s`r`cie [i provizo-
rat, cu teama permanent` c` a doua zi 
nu va mai fi primit` la [coal` din cauza 
taxei nepl`tite. De prima copil`rie se 
lea g` amintirea deselor schimb`ri de 
do miciliu  p`rin]ii mut~ndu-se, din ra-

]iuni de subzisten]`, din Constan]a la 
Sofia, de la Sofia din nou la Constan]a, 
apoi la Bucure[ti , va retr`i mereu 
umi lin]a ve[nicului chiria[ sortit s` 
schim be o cas` igrasioas` cu alta. Nu-
mai cu mari eforturi, \nfrunt~nd obiec-
]ii le tat`lui, care nu vrea s` fac` din ea 
o \nv`]at` cu ifose, ci o gospodin` cum-
secade, \[i urmeaz` viitoarea scriitoare 
studiile liceale (un an la Institutul Mo-
del de Domni[oare de pe Strada Gene-
ral Berthelot, trei ani la Institutul Pom-
pilian din Calea Rahovei [i cursul supe-
rior la Institutul „Choisy Mang~ru“ de 
pe Calea Mo[ilor). |n 1928 se \nscrie la 
Facultatea de Drept  de[i [i-ar fi dorit 
s` urmeze Conservatorul  [i lucreaz`, 
pentru un salariu derizoriu, ca secreta-
 r` de avocat. Dup` absolvirea facult`]ii 
(1931), devine avocat stagiar. „O s` fac 
teatru la Curtea cu Juri“, \i declar` la un 
moment dat lui Camil. Nu va face \n  s` 
niciodat` carier` \n avocatur`. Nu nu-
mai pentru c` \ntre cele dou` r`zboaie 
avocatura este \nc` o profesiune prin 
excelen]` „masculin`“, dar [i pentru c` 
t~ n`ra Cella Marcoff (devenit` \ntre 
timp Cella Seni prin c`s`toria cu ingi-
nerul Alfio Seni) nu are nici voca]ie, 
nici dorin]a (fie [i bovaric`) de a se afir-
ma \n bran[a avoca]ilor. A ales Dreptul 
dintr-un motiv pragmatic, pentru a-[i 
g`si mai u[or o slujb`, mul]umindu-se 
cu statutul de ajutor de avocat, ocupa]ie 
oarecum comod`. „Am fost o avocat` me-
dio cr`. N-am pledat deloc“, va recunoa[-
te ea \ns`[i.

S-ar fi putut lansa \n jurnalistic`, 
dar nu e suficient de voluntar` [i de te-
nace, cum sunt, de exemplu, Ani[oara 
Odeanu, Sidonia Dr`gu[anu sau chiar 
fra gila Lucia Demetrius, dispuse s` mear-
 g` pe teren pentru reportaje [i s`-[i 
scrie articolele constant [i rapid, sub 
pre siunea \nchiderii edi]iei. |n anii ’30 
scrie, la insisten]ele lui Camil, nu mai 
mult de cinci articole  o relatare a unei 
excursii \n Bucegi, cronica unui meci de 
fotbal, un interviu la Institutul Francez
[i dou` articole despre mod`, toate sem-
nate cu pseudonimul Cella Marin [i pu-
blicate \n cotidianul Gazeta (al lui Ion 
Pas). Sunt texte compuse \ntr-un stil de 
o simplitate matur`, f`r` \ntortocheri 
sau lungimi inutile, denot~nd spirit de 
observa]ie [i totodat` sim] al umorului. 
Par a fi fost a[ternute pe h~rtie spon-
tan, cu lejeritate, dar autoarea ne \ncre-
din ]eaz` c`, dimpotriv`, le-a elaborat 
cu dificultate. „Dar n-am perseverat prea 
mult \n aceast` direc]ie, c`ci fiecare re-
portaj m` consuma enorm.“ P`cat, pen-
tru c` exerci]iul publicistic i-ar fi fost 
f`r` \ndoial` util [i \n scrierea prozei. 
Deocamdat`, fire u[uratic`, b~ntuit` 
de bovarisme mondene, Cella Serghi nu 
e dispus` la eforturi de voin]`. Un deta-
liu amuzant: \n vreme ce pe Ani[oara 
Odeanu o sf`tuie[te s` nu se mai risi-
peasc` \n fleacuri jurnalistice, pe Cella 
Serghi „maestrul“ Camil se str`duie[te 
s-o conving` s` se dedice cronicii mon-
dene. Poate pentru c` pe prima o vedea 
ca pe o viitoare „academician` cu cio-
rapi de l~n`“, iar pe a doua, doar ca pe 
o camarad` nostim`, vioaie, cu talent 
de povestitoare, dar inconsistent`, pe 
care o tachineaz` cu \ntrebarea: „De ce 
vorbe[ti at~t de mult \n loc s` scrii?“.

BIANCA BUR}A-CERNAT

Mondenit`]i

„Niciodat` \n copil`rie nu am sim]it nevoia de a scrie. Nu am fost un copil minune. Nu am scris o poezie \n timpul copil`riei [i
adolescen]ei. E adev`rat c` eram cea mai bun` elev` la limba rom~n`, dar asta nu \nseamn` nimic. Scriam cele mai scurte compozi]ii, cele 

mai zm~ng`lite, [i m~ncam recrea]ia profesoarei, c`reia \i tr`geam foaia, c` mai aveam de ad`ugat ceva. Nu am dorit s` scriu.“

Bucure[tiul interbelic
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|ntr-o pagin` memorialistic` a lui 
Ga briel Dimisianu, g`sim un excelent 
portret al t~n`rului Nicolae Breban. 
|nc` înainte de a fi publicat ceva, viito-
rul romancier canonic se comporta în 
spa ]iul public ca [i cum ar fi avut deja 
în libr`rii [i biblioteci o oper` major`. 
Intervenea în discu]ii cu autoritate, lua 
cuv~ntul [i apoi nu se mai l`sa între-
rupt p~n` nu expunea tot ceea ce avea 
Breban de expus. C~nd, totu[i, cutare 
„nechemat“ îndr`znea s` emit` o opinie 
contrar`, ba chiar una complementar`, 
vorbitorul cu statur` impozant` [i voce 
pe m`sur` îl fixa mai înt~i cu o privire 
nimicitoare, dup` care, expediindu-l de-
cis într-o parantez` nedorit` a propriu-
lui discurs, revenea la lucrurile cu ade-
v`rat importante. Care anume? Marea 
proz` universal`, marea proz` autoh-
ton` [i la intersec]ia acestora – Nicolae 
Breban.

Nimic nu s-a schimbat, în urm`torii 
patruzeci de ani, în modalitatea de arti-
culare [i de comunicare a scriitorului. 
Pot, la r~ndul meu, depune m`rturie c` 
l-am ascultat într-o [edin]` de redac]ie 
a Contemporanului (pe c~nd eram june 
corector [i student) pe romancierul-di-
rector vorbind trei ore legate despre te-
mele sale preferate. Unele dintre aces-
tea erau [i ale mele, poate [i ale dum-
neavoastr`. Dar pu]ini dintre noi au te-
nacitatea [i obstina]ia lui Nicolae Bre-
ban de a le sus]ine, iar [i iar, în orice 
moment, în orice context.

Cur~nd dup` momentul auroral al 
descinderii t~n`rului nordic în sudul 
d~mbovi]ean (preg`tit s`-l asculte, dar 
nu la infinit), au început s` apar` [i 
operele sus]in`toare. Dup` Francisca
(1965), romanul de debut marcat de te-
matica realismului socialist muribund, 
o suit` absolut senza]ional`: |n absen]a 
st`p~nilor (1966), Animale bolnave (1968), 
Îngerul de gips (1973) [i Bunavestire
(1977) avea s` dea, într-un deceniu de 
fa buloas` creativitate epic`, greutate 
tu turor vorbelor anterioare [i viitoare 
ale lui Nicolae Breban.

E. Lovinescu puncta tot memorialis-
tic transformarea lui Rebreanu dup` 
apari]ia romanului Ion. Dintr-un tine-
rel mereu disponibil, vag publicist, cu 
p`rul de culoarea v~ntului, aflat în c`u-
ta rea unor colabor`ri onorabile, acesta 
de venise, parc` peste noapte, o autori-
tate incontestabil` a lumii noastre lite-
rare. Un prozator oficial, premiat [i îm-
p`r ]itor de premii, director general al 
Teatrelor [i al Educa]iei Poporului, pre-
[e dinte „aproape inamovibil“ al Socie-
t`]ii Scriitorilor Rom~ni. De la 1920 la 
1970, consacrarea fulger`toare a unei ti-
ne re speran]e revelate ca mare prozator 
e reiterat`. Dar, fiindc` regimul poli tic 
s-a schimbat dintr-unul liberal într-unul 
totalitar, ascensiunea lui Nicolae Bre-
ban a fost [i una politic`. Sprijinit de 
Dumitru Popescu zis Dumnezeu, fostul 
student cu dosar prost, fiu de „exploata-
tor“, ajunge în numai c~]iva ani, pe o 
spiral` ame]itoare, membru al Biroului 
Uniunii Scriitorilor, redactor-[ef la Ro-
m~ nia literar` [i membru supleant al Co-
mitetului Central al Partidului Co mu-
nist Rom~n...

Spre lauda scriitorului, dup` Tezele 
din iulie 1971, cobor~rea îi va fi la fel de 
rapid` ca escaladarea. Critic~nd în zia-
rele occidentale politica lui Nicolae Ceau -
[escu, el va deveni indezirabil [i, exclus 
de peste tot, se va întoarce la c`r]ile [i 

temele lui. Îngerul de gips (preferatul 
meu) [i Bunavestire, cele mai puternice 
romane ale lui Nicolae Breban, sunt 
scrise [i publicate exact în acest inter-
val de marginalizare socio-profesional`. 
Dac` regimul a pierdut un tovar`[ de 
încredere, literatura rom~n` postbelic` 
a c~[tigat, în perioada respectiv`, unul 
dintre reperele ei.

Ceea ce va urma în traiectoria proza-
to rului „[aizecist“ e pu]in mai trist, dar 
nu altfel dec~t la majoritatea competi-
torilor s`i literari. De la Don Juan (1981) 
încoace, romancierul se uzeaz` pro gre-
siv, prin repeti]ie, redundan]`, eseis-
tic` obositoare, manierizare, autopas ti-
[are. Nu mai inoveaz` creativ, ci explo-
reaz` marginile r`bd`rii cititorului fi-
del. Pactul de lectur` este subminat. 
Tri logia, tetralogia dezvoltate dup` 
1989 îi supun la grele încerc`ri pe ve-
chii admiratori ai lui Nicolae Breban. 
{i – cu c~teva notabile excep]ii – citito-
rii mai tineri sunt pierdu]i din start. 
Testul de anduran]` pe care îl presupu-
ne parcurgerea unor romane de sute de 
pagini îndesate se face, acum, nu pe ope-
rele într-adev`r reprezentative ale scrii-
to rului „maximalist“, ci pe o produc]ie 
excesiv` [i, într-un anumit sens, para-
zitar`. Autorul î[i p`streaz` structura 
ideo-epic`, îns` abunden]a paginilor 
sale, în lipsa unui vector nou de func ]io-
na litate artistic`, se transform` într-un 
defect vizibil. Nicolae Breban a teoreti-
zat, în repetate r~nduri, acumularea 
can titativ` [i muta]ia calitativ` dup` 
primele dou` sute de pagini ale unui ro-
man. |ns`, dup` Bunavestire, saltul aces-
ta nu se mai produce. Mecanismul com-
po zi]ional func]ioneaz` în continuare – 
dar o lume fic]ional`, în sensul tare al 
sin tagmei, nu se mai na[te.

Lucrul e cu at~t mai trist cu c~t, la 
un prozator organicist ca Nicolae Bre-
ban, autopasti[area pare mai sup`r`-
toa re dec~t la un bricoleur postmodern. 
Dar [i mai trist` mi se pare atitudinea 
unor colegi ai mei de genera]ie critic` a 
c`ror severitate evaluativ` îmi indic` o 
înduio[`toare ignoran]`. Nu-l po]i pune 
„la zid“ pe Breban, sus]in~nd – nedile-
matic – c` nu [tie s` construiasc` o 
sce n` [i c` nu are habar de limba ro-
m~ n`, f`r` s` raportezi volumele lui 

mai noi la romanele excep]ionale de 
mult editate [i disponibile în biblioteci.

Nu numai romanul, ci [i critica este 
o prob` de r`bdare. „Oasele tari“ ale ro-
mancierului care, zi de zi, la masa lui 
de lucru, urm`re[te destinul unor per-
sonaje [i dezvoltarea propriei scriituri 
solicit`, dac` nu comprehensiunea ne-
con di]ionat`, aten]ia sus]inut` a citito-
rului profesionist. F`r` o receptare 
adec  vat`, o oper` literar` important` 
nu va fi perceput`, în epoca de apari]ie, 
la adev`rata ei valoare. {i totu[i, mai 
im portant` dec~t receptarea critic` 
este opera declan[atoare. Meta-litera-
tura are sens numai în prezen]a litera-
turii. E mare poet Eminescu fiindc` po-
ezia lui i-a pl`cut lui Maiorescu? M` în-
doiesc. Cred, dimpotriv`, c` Maiorescu 
e un mare critic fiindc` a sesizat, prin-
tre primii, valoarea poeziei lui Emines-
cu. Acesta e raportul de consecu]ie.

Iat` de ce un critic ignorant repre-
zint` o contradic]ie în termeni. Unele 
lec turi sunt obligatorii, nu op]ionale. 
Cine n-a aflat înc`, dup` at~ta timp, de 
cele patru mari c`r]i (la propriu, dar [i 
la figurat) scrise de Nicolae Breban în-
tre 1966 [i 1977 nu se poate lua drept 
critic literar. Iar cine, frunz`rind aceste 
c`r]i, mai vorbe[te [i scrie despre auto-
rul lor într-un registru minimalizator, 
cu ironii de doi bani, nu poate fi consi-
derat un comentator credibil de litera-
tur`. Ironia presupune un cod cultural 
comun, o vie inteligen]` critic` [i un 
cerc de interpre]i aviza]i. S` decupez, 
pentru detractorii inocen]i cultural ai 
unui mare romancier, un fragment din 
Îngerul de gips:

„Al doilea val de c`ldur` înec`cioas`, 
asfixiant`, îl inund`; o alarm` surd` 
c`l`tori scurt, zigzagat, prin cutia tru-
pului s`u, ca un fulger ce caut` p`m~n-
tul. De data aceasta rezist` tenta]iei de 
a bea. }inea paharul str~ns cu m~na 
st~ng` [i privea u[or într-o parte [i în 
jos, unde fusese c~inele, z~mbind, de 
par c` [i-ar fi amintit ceva agreabil. Tot-
odat` se aplec` cu ochii holba]i asupra 
cutremurului dinl`untrul s`u, asupra 
cazanului uria[ de tuci cr`pat în care 
fierbeau sila [i spaima. Ar fi f`cut orice, 
ar fi dat oric~t s` nu trebuiasc` s` dea 
acel telefon nevinovat, s` nu se afle în 
perspectiva acelei seri galante. Silueta 
durdulie a Miei Fabian devenea colo-
sal`, fa]a ei botoas` [i vesel`, mal i-
]ioa s`, prindea propor]iile unui bloc, 
ale unui siloz cu zece etaje, sub spr~n ce-

nele ei se aduna praful, noroiul t`iat de 
ro]ile c`ru]elor se aduna la col]urile bu-
zelor ei, pe n`rile ei late, porii se deschi-
seser` imens, ca ni[te gropi vulcanice, 
de g~tul ei ridat se prinseser` sute de li-
lieci. {i el st`tea în fa]a capului ei colo-
sal, ce-i z~mbea, în marmor`, privind 
în sus, cu inima-i b`t~nd în piept, cu 
coas tele sub]iate, puberale, naive, cu 
palma dreapt` ridicat` la piept, uitat` 
acolo, cu ochii pu]in îngusta]i, încer-
c~nd parc` s` în]eleag` ce se înt~mpla 
acolo, sus, de ce fusese chiar el ales, pen-
tru a fi azv~rlit în gura aceea c`rnoas`, 
z~mbitoare, fixat pe masa aceea uria[`, 
de piatr`, aflat` la o at~t de mare în`l-
]ime, deasupra ora[elor care se mi[cau, 
jos de tot, v`zute ca printr-o lup` de 
ap`, acolo, în pr`p`stiile acelea senine, 
unde se z`resc o bisericu]` [i c~teva m`-
run te animale, un petec de iarb` verde, 
neverosimil, totul respir~nd at~t de se-
nin [i de bl~nd-seduc`tor din în`l]imea 
acelor v~rfuri t`ioase, de sticl` [i ghea-
  ]`, plutind în în`l]imea la care ame]e[te 
vulturul.

Încet, încet, viscerele sale morale se 
cal mar`, de data aceasta nu perfect. 
Ceva surd, uruitor r`mase, a[a cum se 
z`re[te coada unui [obolan ascuns sub 
o mobil`. Palma sa st~ng`, crispat` în 
jurul paharului, se relax`, cu un sc~ncet 
pe care-l auzi doar c~inele, [i Minda ri-
dic` lichidul [i b`u. Acum, comic, pen-
tru prima oar`, b`utura nu-i mai pro-
duse grea]`. O u[oar` arsur` bine f` c`-
toa re înaint` de-a lungul traseului di-
gestiv [i el o urm`ri, ca un scafandru, 
cum lunec` în labirinturile sale, lumi-
nate difuz, ca pe[terile. (...) 

În definitiv, va suna [i se va l`sa s` 
cad`, s` se surpe încet, cum f`cuse [i 
prima oar`, trupul s`u greu îl ajuta 
bine la aceasta. Nu facem totdeauna 
ceea ce ne place în via]`; sunt at~]ia, 
nu-i a[a, care, la ora aceasta, se în-
dreapt` spre schimbul trei, schimbul de 
noapte, iar el, chiar dac` nimeni nu 
[tia, se va încheia la hain`, î[i va verifi-
ca, f`c~nd un gest care va p`rea invo-
luntar, dar nu va fi nici pe departe ast-
fel, nodul de la cravat`, pu]in alunecat 
spre dreapta [i îngropat sub guler, î[i 
va învinge, î[i va înghi]i pur [i simplu 
sila [i frica, a[a cum f`cuse [i cu vodca 
din fa]`, [i se va l`sa s` cad` u[or, s` se 
pr`v`leasc` sus]inut de îngerii s`i, în 
cloaca aceea, dedesubt.“ (pp. 459–460, 
462).

L-a]i mai citit?

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Testul Breban

Nicolae Breban, Îngerul de gips, roman, 
edi]ia a III-a, colec]ia „Fiction Ltd“,
Editura Polirom, Ia[i, 2008, 560 p.

Horia Bernea – gesturi potrivite

Joi, 30 octombrie, la ora 17.00, v` a[tept`m la 
vernisajul expozi]iei Horia Bernea – gesturi potrivite, la 
Sala Irina Nicolau.

Lucr`rile expuse sunt \n marea lor majoritate 
daruri pe care pictorul le-a f`cut prietenilor: schi]e, 
desene, acuarele, lucr`ri mici, uneori fragmentare, 
care p`streaz` \n ele urma gestului ne\ncheiat [i 
c`ldura unui dialog oric~nd posibil de a fi reluat. |ntre 
dou` respira]ii, Horia Bernea a[ternea pe h~rtie idei, 
g~nduri, nedumeriri, nemul]umiri, speran]e [i solu]ii 
pentru Muzeul s`u; le exprima la fel de bine \n scris 
(cu caligrafia sa inconfundabil`, de [coal` veche, dar 
foarte expresiv`) sau \n desen. Cele mai interesante sunt lucr`rile \n care, cu 
acela[i toc (cu c~t` aten]ie \[i alegea [i \ngrijea peni]ele [i pensulele!) scria [i 
desena pe aceea[i foaie de h~rtie. 

S~mb`t`, 6 decembrie, de Sf~ntul Nicolae, va fi lansat caietul Horia Bernea. 
70 de ani, 70 de pagini. Texte [i desene \nc` neprivite.

Expozi]ia va r`m~ne deschis` p~n` pe 15 decembrie, de mar]i p~n` 
duminic`, \ntre 10:00 [i 18:00. Intrarea liber`.
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Care crede]i c` este rolul scriitorului \n 
so cietatea contemporan`, c~nd fiecare din-
tre noi a ajuns un set de PIN-uri [i parole 
aso ciate unui CNP?

|n societatea de azi, rolul scriitoru-
lui cre[te, chiar dac` lucrurile sunt apa-
rent altfel. Societatea modern` las` 
omului, chiar din clasa de mijloc, un 
timp destul de mare pentru turism, 
sport [i, dac` e cultivat [i inteligent, 
pen tru lectur` [i comentarea literatu-
rii, pentru teatru [i film, care au ca 
punct de pornire scenarii scrise tot de 
au tori profesioni[ti. Scriitorul are ce 
face. Eu \nsumi am multe comenzi de 
tot felul; nu e imposibil s` se dezvolte 
mai mult breasla profesioni[tilor scri-
sului.

Cum se \mpac` inginerul Horia G~r-
bea, care pred` la Universitatea de {tiin]e 
Agronomice din Bucure[ti, cu scriitorul de 
suc ces?

Precizez c` eu sunt constructor (spe-
cializarea \mbun`t`]iri funciare, dar 
predau mecanica construc]iilor). Con-
struc  ]ia unei case nu se deosebe[te \n 
esen]` de cea a unui roman sau a unei 
piese de teatru. Deci, activit`]ile aces-
tea se completeaz`. Apoi, se [tie c` ele-
mentele proiect`rii unei construc]ii sunt 
dou`: costul [i siguran]a. Nu este altfel 
\n literatur`. Activitatea mea este una 
de optimizare, \n sensul realiz`rii unei 
eficien]e maxime \n tot ceea ce fac. Lu-
crez destul [i \n domenii ca matemati-
ca, fizica solidului etc. [i asta m` ajut` 
[i \n scris. Nu mai pun la socoteal` \n -
t~l nirea cu foarte mul]i studen]i, care 
ofer` o diversitate uman` propice profe-
siunii de scriitor [i mai prilejuie[te con-
tactul cu societatea contemporan`.

A]i abordat mai multe genuri literare, 
dar teatrul pare a se situa \ntre preferin]ele 
dvs.: ave]i piese scrise, traduse, reprezen-
tate. V` rog s` detalia]i.

Acum, m-am \ndep`rtat pu]in de 
teatru din dou` motive. Am constatat 
c` scrierea teatrului nu este foarte des 
ur mat` de reprezentarea lui. De[i am 
fost jucat mereu, nu am avut totdeauna 
spectacole la un nivel mul]umitor [i 
nici satisfac]ii materiale prea mari, ex-
cep t~nd traducerile. Teatrele joac` au-
torii haotic, din p`cate, pe criterii ne-
profesioniste, pe impresii sau pe „pile“. 
Nu am energia s` lupt pentru afirma-
rea public` a pieselor mele [i mi se pare 
in decent s` m` milogesc, s` insist ca 
textele mele s` fie m`car citite. Apoi, de 
cam doi ani, din cauza obliga]iilor fami-
liale, legate de na[terea fiului meu, am 
re dus p~n` spre zero prezen]a la tea-
tru, am ie[it din lumea \n care m` 
aflam adesea. Vedeam dou`-trei piese 
pe s`pt`m~n`, nu ratam premierele im-
por tante. Acum, am p`r`sit aceast` ac-
tivitate [i pe cea de cronicar dramatic.

Totu[i, sunte]i la curent cu ceea ce se 
scrie \n materie de teatru. Se afl` drama-
turgia rom~neasc` de azi \ntr-o criz` crea-
tiv`, a[a cum se tot vehiculeaz`?

Nu cred acest lucru. Se scriu piese 
bune, interesante. Dar regizorii [i direc-
torii au propria lor viziune despre text, 
vi ziune care propune publicului texte 
str`ine pentru care traduc`torii sau 
al]i promotori \[i exercit` influen]a. 
Apoi, ei prefer` s` pun` a 456-a oar` 
Visul unei nop]i de var` sau Gai]ele, de re-
gul`, \n viziuni plate, f`r` nimic inova-
tor, dec~t s` se apropie onest de un text 
nou. Nu spun c` nu sunt [i excep]ii, dar 

linia general` aceasta este.
Din 2003, sunte]i [i pre[edintele ASB.

V` rog s` vorbi]i despre activitatea Aso-
cia]iei.

Asocia]ia Scriitorilor Bucure[ti este 
filiala cea mai mare a Uniunii Scriitori-
lor din Rom~nia [i este parte la proiec-
tele acesteia. De altfel, ASB nu are per-
sonalitate juridic`, deci tot ce \ntreprin-
de se face prin USR, cu girul Consiliu-
lui acesteia. A[adar, avem ini]iative, 
dar ele trebuie girate [i finan]ate de 
Uniu  nea noastr` sau de sponsori. Avem 
[i o mic` activitate editorial`, cu spriji-
nul entuziast al unei edituri foarte seri-
oase, Editura Nou`. Dar nu putem di-
fuza carte din lipsa autonomiei juridice 
[i din lips` de personal. De regul`, ti p`-
rim poezie \n tiraje modice, iar autorul 
o difuzeaz` el \nsu[i. Eu fac coper]i [i 
multe prefe]e cu entuziasm [i pl`cere, 
ca s` \mi ajut colegii.

O ac]iune important` este decerna-
rea premiilor anuale ale ASB, prestigi-
oase [i r~vnite de breasl`. Aceasta se 
rea lizeaz` cu ajutorul important al 
Prim`riei Sectorului 2, unde domnul 
pri mar Neculai On]anu ne acord` un 
sprijin necondi]ionat de ani de zile, [i 
cu suportul b`ncii MKB Romexterra 
Bank, al revistei S`pt`m~na financiar`,
al altor sponsori genero[i. M` \ncarc` 
de optimism aceast` solidaritate fa]` 
de cultur`, care se manifest` cu regula-
ritate.

Sec]ii foarte active la ASB sunt: cea 
de poezie, condus` de Dan Mircea Cipa-
riu, care a realizat ac]iuni culturale ma-
jore, precum antologia 27. Poezie de Bu-
cu re[ti, tot cu ajutorul primarului secto-
rului 2, [i Scriitori pe Calea Regal`, un 
proiect mai mare, cu ocazia Centenaru-
lui USR, [i care a avut o mediatizare ex-
cep]ional`; apoi, sec]ia de dramaturgie, 
unde pre[edinte e Lucia Verona [i unde 
Mircea Ghi]ulescu coordoneaz` un Club

al dramaturgilor cu spectacole lectur` 
lu nare.

Sec]ia de dramaturgie are cel mai mic 
num`r de membri, dar are proiecte am bi-
]ioase.

A[a cum spuneam, Clubul subzist` 
de 4 ani cu sprijinul USR. Exist` apoi 
re vista Drama, una foarte serioas`, edi-
tat` sub egida USR [i coordonat` tot de 
Mircea Ghi]ulescu. Colocvii na]ionale 
de dramaturgie n-am mai putut ]ine, 
dup` c~teva edi]ii, din motive financia-
re. Ar fi minunat s` avem mijloace pen-
tru a le relua.

Desigur, \n atribu]iile Asocia]ei in-
tr` [i lucruri mai prozaice, ca eviden]a 
membrilor, propuneri pentru ajutoarele 
materiale distribuite de Uniune, actua-
lizarea site-urilor web ale USR [i ASB.
|n ceea ce m` prive[te, \mpreun` cu pre-
[edin]ii de sec]ii, caut s` fiu prezent la 
lans`ri, s` promov`m imaginea Aso cia-
]iei [i Uniunii \n pres`, la radio [i TV, a 
profesiei de scriitor, una grea [i care 
are nevoie de recunoa[tere.

De cur~nd, USR [i-a serbat centenarul. 
Ce a presupus acest eveniment?

Centenarul a avut mai mul]i spon-
sori, \ntre care \nsu[i Guvernul Ro m~-
niei. De altfel, d-l pre[edinte B`sescu [i 
premierul, d-l Popescu-T`riceanu, au 
onorat manifest`rile cu prezen]a lor. 
Cu acest prilej, USR a decernat medalii 
ani versare foarte frumoase, iar Pre[e-
din]ia Rom~niei a conferit unui num`r 
de 15 membri Ordinul Meritul Cultural
\n grad de Cavaler. Centenarul SSR-
USR a fost evenimentul central al aces-
tui an. Multe ac]iuni culturale au pur-
tat egida lui [i \nc` [i altele o vor purta 
p~n` la sf~r[itul anului.

Despre proiectul Scriitori pe Calea Re-
gal`, finan]at de CEC [i reunind o echip` 
de 45 de scriitori premia]i \n ultimii 10 ani, 
ce ne mai pute]i spune?

Scriitori pe Calea Regal`, un eveni-

institu]ii bucure[tene

N`scut 10 august 1962, \n Bucure[ti • doctor \n inginerie din 1999, cu o tez`
din domeniul fiabilit`]ii construc]iilor; cadru didactic la Facultatea de 
|mbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului a Universit`]ii de {tiin]e 
Agronomice din Bucure[ti, din 1987; a publicat 8 volume cu caracter [tiin]ific [i 
didactic • \n domeniul literar, a debutat \n 1982 cu poezie, iar dup` 1989, a avut 
o activitate intens` de publicist [i autor de literatur` • a publicat poezie, proz`, 
teatru, critic` literar` [i teatral`, eseuri. 12 piese reprezentate \n ]ar` [i \n 
str`in`tate (Anglia [i Fran]a), \ntre care: Cafeaua domnului ministru, Doamna
Bovary sunt ceilal]i, Pesc`ru[ul din livada de vi[ini, St`p~nul T`cerii, Cine l-a ucis pe 
Marx? • traduceri \n rom~ne[te [i adapt`ri pentru scen` din dramaturgia 
universal`: Jacques Copi, Pierre Corneille, S.I. Witkiewicz, Fernando Arrabal, 
A.P. Cehov, N. Machiavelli, Dario Fo, Tennessee Williams, Marivaux, Normand 
Chaurette [.a. • printre volumele de literatur` publicate: Proba cu martori
(poezie, 1996), Decembrie \n direct (teatru, 1999), Cine l-a ucis pe Marx? (teatru,
2001), C`derea Bastiliei (roman, 1998, edi]ie definitiv` 2007), Crime la Elsinore
(roman, 2007), Trecute vie]i de fan]i [i de birlici (eseuri, 2008) • rubrici permanente 
\n diverse publica]ii: Luceaf`rul, Cuv~ntul, Ziarul financiar, S`pt`m~na financiar`,
Scena, Drama • volume despre literatura contemporan`: Vacan]` \n Infern (I [i 
II), Arte par]iale • din 1998, realizeaz` scenarii de filme [i show-uri pentru 
televiziune la ProTV, Prima TV, Na]ional TV [.a., emisiuni la TVR Cultural \n 
perioada 2002–2004 • din 2000, secretar al Sec]iei de dramaturgie a Asocia]iei
Scriitorilor din Bucure[ti; din noiembrie 2003, pre[edinte al ASB • \n prezent, 
este dramaturgul Teatrului „Toma Caragiu“ din Ploie[ti • a reprezentat 
Rom~nia la festivaluri na]ionale [i interna]ionale de literatur` [i de teatru • 
premii [i distinc]ii: Ordinul Meritul Cultural \n grad de Cavaler (2004); Premiul
Academiei pentru dramaturgie (2001); Premiul Uniunii Scriitorilor pentru 
dramaturgie pe anul 1999; Premiul Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti pentru 
poezie (1996) • nominalizat \ntre primii Zece Pentru Rom~nia (categoria 
Scriitori, 2007)

HORIA GÅRBEA

Profesia de 
scriitor are 
nevoie de 

recunoa[tere
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ment conex centenarului [i care l-a 
avut ca organizator pe Dan Mircea Ci-
pariu, a fost sus]inut de Casa Regal` a 
Rom~niei, de Ministerul Transporturi-
lor care a pus la dispozi]ie Trenul Re-
gal, de municipalit`]i [i filialele USR
pe unde a trecut trenul. TVR Cultural a 
avut emisiuni speciale [i ne-a \nso]it pe 
drum, ca [i colegii de la Radio Rom~nia.
Totul a fost magnific, o pledoarie pen-
tru lectur`, pentru literatura contempo-
ran` [i s` nu uit`m antologia editat` 
de Editura Brumar, \mp`r]it` pe tra-
seu. A fost un eveniment de neuitat. O 
ca ravan` de scriitori s-a deplasat cu 
Trenul Regal, construit \n 1927 la co-
manda Regelui Ferdinand I, \n g`ri din 
Rom~nia. |n fiecare sta]ie, scriitorii s-au 
\nt~lnit cu cititorii, au avut lecturi pu-
blice, au donat antologia realizat` cu 
acest prilej [i alte volume din crea]ia 
lor.

Ce \nseamn` Festivalul Interna]ional 
„Zile [i nop]i de literatur`“ pentru scrii-
tori?

Are loc la Neptun \n fiecare an. 
Aceast` edi]ie a adus ca laureat al Pre-
miului Ovidius un scriitor care a primit 
[i laurii Premiului Nobel, Orhan Pa-
muk. Sunt deja [ase edi]ii ale acestui 
mare festival care adun` scriitori de 
prestigiu de la noi [i din toat` lumea. 
Formatul s-a modificat pu]in an de an, 
dar nu lipsesc recitalurile de poezie [i co -
locviile pe teme de interes general pen-
tru scriitori. Este un eveniment de \nal-
 t` ]inut`, ca [i ceremonia decern`rii 
Pre miilor Anuale ale Uniunii, anul 
acesta cele dou` evenimente fiind conse-
cutive.

Eu nu am participat \n acest an la 
Festivalul Interna]ional pentru c` am 
avut o alt` misiune \n acel interval. 
Este vorba de participarea Uniunii la o 
organiza]ie a uniunilor de scriitori din 

mai multe ]`ri, numit` TSWTC (Three 
Seas Writers and Translators Comitee).
Sediul este un centru cultural aflat \n 
Insula Rodos [i am participat la reuni-
unea anual` a organiza]iei din partea 
USR. Cu acest prilej, am constatat [i 
]in s` afirm (de fapt, s` repet) c` Uniu-
nea noastr`, de mul]i privit` \n ]ar` de 
sus, ca „anacronic`“, este cea mai puter-
nic` din Europa. To]i colegii au ascultat 
cu admira]ie [i chiar cu invidie lista pro-
iectelor noastre, anvergura lor, situa]ia 
patrimoniului USR, incomparabil mai 
mare dec~t al altor organiza]ii similare. 
Sunt uniuni, \n ]`ri de mare tradi]ie cul-
tural`, care nu au nici m`car un sediu 
propriu [i cu at~t mai pu]in ob]in de la 
statele respective indemniza]iile pen-
tru arti[tii pensionari sau indemni za-
]iile de merit pe care Uniunea noastr` 
le-a dob~ndit prin efortul unor scriitori 
activi, dar [i prin prezen]a ei public`.

Revenind la Festival, totul atest` c` 
a fost o reu[it` at~t ca participare, c~t 
[i ca nivel al dezbaterilor [i al evenimen-
telor incluse. S` nu uit`m c` un festival 
de acest tip e posibil numai printr-o 
munc` enorm` a unui staff redus nume-
ric, pentru c` totu[i USR nu are mul]i 
angaja]i.

Ce proiecte are ASB?
|n ultimii 5 ani, ASB a ajuns la un 

anumit echilibru [i are o agend` de ac-
tivit`]i precis`, pe m`sura personalului 
ei redus [i a faptului c` nu beneficiaz` 
de fonduri proprii, cu excep]ia stipendii-
lor lunare primite de la USR pentru 
cheltuieli curente. Colectarea fonduri-
lor pentru ac]iuni mai mari nu este un 
lucru u[or, mai ales din perspectiva ac-
ti vit`]ii curente, care consum` timp. 
|mi pun multe speran]e \n sprijinul co-
legilor. Avem 1.000 de membri, dintre 
care efectivi vreo 800 (restul sunt \n 
str`in`tate, au v~rste foarte \naintate 

sau chiar au rupt leg`tura cu noi). Dac` 
din cei 800, m`car 400 ar aduce c~te o 
sponsorizare, o dona]ie etc. de 1.000 de 
lei, multe s-ar putea face. Activit`]ile 
obi[ nuite vor continua [i, \n m`sura ivi-
rii unor ini]iative [i a sponsoriz`rilor, 
vom realiza evenimente culturale c~t 
mai \nsemnate. Oricum, vom continua 
lec turile publice, avem destule reparti-
zate \n acest an de la USR, decernarea 
di plomelor de onoare pentru scriitorii 
care \mplinesc v~rste de 70, 75, 80, 85 
de ani, propunerile de ajutoare c`tre co-
misia social` a USR, primirile de noi 
membri [i, peste aceste activit`]i care 
nu sunt ne\nsemnate, chiar dac` sunt \n 
rutina noastr` zilnic`, vom construi 
acele ac]iuni cu impact public pe care ni 
le dorim.

Despre ce este vorba?
|n primul r~nd, despre lecturi publi-

ce [i participarea la unele proiecte care 
vor consta \n r`sp~ndirea literaturii 
con temporane \n r~ndul cititorilor po-
ten ]iali. Chiar acum, pe 11 octombrie, 
la decernarea unor premii ale Prim`riei
Sectorului 2 pentru olimpicii elevi, am 
donat c`r]i ale scriitorilor membri ASB
acestor tineri excep]ionali. De altfel, co-
la borarea cu Prim`ria Sectorului 2 [i
cu d-l primar Neculai On]anu pentru a 
face propagand` lecturii este o priorita-
te at~t pentru aceast` prim`rie, care e 
un centru de cultur`, c~t [i pentru Aso-
cia ]ia noastr`.

|n final, a[ vrea s` v` \ntreb [i ce proiec-
te personale ave]i...

|n acest an, am tip`rit o carte, Tre-
cute vie]i de fan]i [i de birlici. Via]a [i, une-
ori, opera personajelor, un fel de colec]ie 
de eseuri la marginea istoriei literare. 
Colaborarea cu Editura Cartea Ro m~-
neas c` a fost foarte pl`cut`, v~nzarea 
merge bine, critica s-a pronun]at deo-
camdat` favorabil [i va trebui s` lansez 

acest volum, pentru c` a ap`rut \n au-
gust, c~nd nu era vremea propice pen-
tru promovare. Romanul pentru copii 
F`t Frumos din Lun` avanseaz` \ncet, 
dar sigur, la fel poemele din C~ntecele
lui Huppy – se adun`. La Editura Trito-
nic, am \ngrijit o culegere de nuvele po-
litice \n care am \ndr`znit s` m` includ 
cu o fantezie, numit` Detestarea na]iunii,
sper s` apar` la T~rgul Gaudeamus. La 
T~rgul de la Frankfurt, din octombrie, 
am prezentat volumul \n german` Ente
mit Apfelsine (Ra]` cu portocale) \n tradu-
cerea scriitoarei germane, originar` din 
Rom~nia, d-na doctor Veronika Drei-
chlinger. Nu uit draga mea revist` Lu-
cea f`rul, la care contribui din toat` ini-
ma, nici rubricile din Ramuri, S`pt`m~na
Financiar`, pe care nu le voi l`sa. Pe 6 
octombrie a \nceput anul universitar [i 
stu den ]ii au nevoie de cursuri, a[a c` 
voi tip`ri o nou` edi]ie rev`zut` a Cur-
sului de construc]ii [i, \n semestrul al doi-
lea, un Curs de static`.

Un proiect personal important este 
acela de a-l \nv`]a pe fiul meu alfabe-
tul. Cunoa[te toate vocalele [i destule 
con soane, ceea ce, pentru un an [i nou` 
luni, nu e r`u... Sper ca la doi ani [i ju-
m` tate, odat` cu abandonarea pamper-
sului, s` poat` citi m`car cuvinte scur-
te. Iau modelul bunicului meu, care la 
4-5 ani ai mei \mi recita din Dante [i se 
pare c` f`cea bine. Apropo: am speran]a 
s` pot contribui la publicarea unui vo-
lum din memoriile de ofi]er [i diplomat 
ale bunicului, \n anul 2009. Mi-a[ dori 
s` fac o c`l`torie \n Orient, preferabil \n 
Vietnam, cu familia, f`r` vizite oficiale, 
dar acesta e un proiect pe termen mai 
lung. Desigur, totul e condi]ionat de sta-
rea de s`n`tate [i de voin]a lui Dumne-
zeu.

Interviu realizat de Alina Boboc
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|nt~lnirea

Dup` un an de serviciu militar \n re-
gimentul al 41-lea bucovinean \n Bos-
nia, Eusebie Mandicevschi se stabile[te 
la Viena pentru studii (1879). P`rin]ii 
ar fi dorit s` devin` func]ionar sau s` 
ur meze o carier` militar`, dar el se ho-
t` r`[te pentru muzic`. |n acela[i an \l 
cunoa[te pe Brahms, \n casa indus tria-
[u lui Arthur Faber4. Bertha Faber era 
o veche cuno[tin]` a maestrului [i fost` 
co rist` \n corul de femei pe care acesta \l 
condusese la Hamburg (1859).

Brahms remarc` talentul bucovinea-
nu lui, care lua lec]ii private de compo zi-
]ie de la Gustav Nottebohm. |l recoman-
 d` lui Eduard Hanslick: „|ndeosebi tre-
buie l`udat Mandicevschi, lucr`rile lui 
sunt \mbucur`toare. Se vede \ntr-\nsele 
un progres sigur la \nv`]`tur` [i un ta-
lent surprinz`tor“5. Aten]ia lui Brahms 
\l \ncurajeaz` pe t~n`r [i \l ajut` s` se 
re marce de timpuriu \ntre colegi.

Din anul venirii la Viena, Mandicev-
schi lucreaz` ca dirijor secund al coru-
lui Wiener Singakademie6, un ansam-
blu pe care [i Brahms \l condusese cu 
ani \n urm` (1863). D` lec]ii private de 
mu zic` \n mari familii burgheze [i diri-
jeaz` coruri private. Conduce corul Fa-
ber vreme de un deceniu (1882–1892). 
Abia \n 1887 dob~nde[te un angajament 
stabil, de arhivar al Societ`]ii prieteni-
lor muzicii din Viena (Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien). Iar \n 1895, 
dup` retragerea lui Hanslick de la cate-
dra de muzicologie a Conservatorului, i 
se propune postul acestuia. Richard 
Heu  berger relateaz` \n amintirile sale: 
„Brahms spunea c` Mandicevschi ar in-
tra foarte bine \n chestiune pentru ocu-

parea postului de profesor dup` Hans-
lick (...). Brahms l-ar fi \ndemnat s` ac-
cepte, at~t cu cuv~ntul, c~t [i cu con de-
iul, c`ci altfel ar veni cineva mult mai 
slab (...). «Dar acest \nc`p`]~nat slav7

sus]ine c` el nu este omul potrivit [i ni-
meni nu poate s`-l conving` de contra-
riul»“8.

Cum Mandicevschi \ncepuse s` lu-
creze la editarea operelor complete ale 
lui Haydn, lucrul \n arhiv` \i lua mult 
timp [i nu se vedea suficient preg`tit 
pen tru postul de profesor: „|n chestiu-
nea universit`]ii am o re]inere foarte \n -
te meiat`: c` ceea ce [tiu este deocam da-
 t` insuficient“, \i r`spunde lui Brahms9.
|n cele din urm` accept` postul, devine 
ti tularul catedrei de istoria muzicii de 
la Conservatorul Societ`]ii prietenilor 
mu zicii din Viena10. Numirea sa ca pro-
fesor este consemnat` de contemporani 
drept „o confirmare a cuno[tin]elor sale 
teo retice (...)“. Numele lui Brahms revi-
ne [i aici: prin erudi]ia sa, t~n`rul profe-
sor „c~[tigase \ncrederea [i simpatia 
maestrului Brahms“, noteaz` un istoric 
al celor dou` prestigioase institu]ii vie-
neze cu ocazia intr`rii lui \n lumea aca-
demic`11.

Secven]e din via]`

Exista o afinitate \n felul \n care 
Brahms [i Mandicevschi ascultau muzi-
ca, \n special muzica veche [i c~ntecele 
populare. Aceasta le prilejuia lungi [i 
amicale discu]ii. Iar \n prozaicul vie]ii 
zil nice, Mandicevschi se ar`ta un to va-
 r`[ s`ritor, gata s` \l ajute \n chestiuni 
practice, de exemplu, s` copieze parti-
turi sau s` trimit`, pentru el, pachete 
cu po[ta.

La asocia]ia Tonkünstlerverein, al c`-
rui pre[edinte Brahms a devenit \n 1886, 
Mandicevschi se num`ra printre mem-
brii cei mai activi12. Apare [i ca inter-
pret al corurilor brahmsiene: la 16 apri-
lie 1894 dirijeaz` dou` coruri private 
(co rul Hornbostel-Magnus [i corul 
Miksch-Exner), cu un program de muzi-
 c` veche [i coruri mixte de Brahms [i 
Carl Prohaska; so]ia sa, Albine13, inter-
preteaz` \n 1892 Liedurile de dragoste \n -
tr-un cvartet vocal, \n 1895 alte lieduri 
de Brahms.

La mijlocul anilor 1880 Mandicev-
schi l-a \nso]it pe Brahms \n timpul va-
can ]elor de var` petrecute la Gmunden, 
\n Austria Superioar`, [i \n Stiria14. |n 
1884 \i recomand` lui Brahms o lo-
cuin]` de vacan]` „foarte frumu[ic` (...),
cu camere \nalte, decorate cu stuc \n   tr-o
vil` burghez` spa]ioas`“15. De aseme-
nea, \l \nso]ea la excursiile de duminic` 
\n p`durea vienez`, la Rodaun [i Weid-
ling16, sau la \nt~lnirile \n hanul „Ari-
ciul ro[u“ \n societatea altor prieteni 
pre  cum Anton Door, Richard von Per-
ger, Julius Epstein, Hugo Conrat sau 
Ri chard Heuberger.

Brahms era centrul [i sufletul grupu-
lui. Mandicevschi, ca to]i ceilal]i, juca 
un rol secund. Dar din mul]imea mo-
mentelor petrecute \mpreun` s-a \nche-
gat o rela]ie \n felul ei unic`, \ntre]inut` 
\n bun` m`sur` – dup` cum vom vedea 
– de activitatea muzicologic` a lui Man-
dicevschi.

Arhivarul

|nsemn`tatea lui Mandicevschi \n 
bio grafia lui Brahms [i mai t~rziu \n 
exegeza muzicii sale se datoreaz` mai 
pu ]in rela]iei private, c~t lucrului \n ar-
hi va Societ`]ii prietenilor muzicii, pe 
care a condus-o mul]i ani.

|n 1893, Brahms \i \ncredin]eaz` 300 
de sonate de Scarlatti [i manuscrisul 
Rec viemului german, pentru a le p`stra \n 
arhiv`. |n 1896 d`ruie[te aceleia[i insti-
tu ]ii 1.000 de guldeni [i-l nume[te pe 
Man dicevschi responsabil de dona]ie. 

Din  tre obiectele care \i apar]ineau, Man-
dicevschi d`ruie[te Societ`]ii manuscri-
sul celor 12 Canoane pentru voci de femei
op. 11317 [i \n jur de 100 de scrisori re pre-

zent~nd coresponden]a sa cu Brahms18.
Arhivarul ajunsese cunoscut pentru 

grija cu care recondi]iona manuscrise 
„mal tratate“. C~nd a descoperit unul din-
tre liedurile necunoscute din ciclul C~n -
tec de leb`d` al lui Schubert \n albumul 
unui american, aflat \nainte \n posesia 
vio lonistului Panofka19, Brahms se adre-
sea z` lui Mandicevschi, care se ocu  p` 
de tip`rire20. Mai t~rziu, tot el se \n  gri  -
je[ te de restaurarea autografului Cvar  te-
telor op. 51 dedicate de Brahms marelui 
chirurg Theodor Billroth21. Manuscri sul 
fusese t`iat \n buc`]i de Billroth \n  su[i, 
care ata[ase un fragment din partitura 

HAIGANU{ PREDA-SCHIMEK

Johannes Brahms – Eusebie Mandicevschi: 
contrapunctul unei prietenii*

|ncerc, \n cele ce urmeaz`, o reconstituire a \mprejur`rilor \n care s-au cunoscut [i 
a prieteniei ce i-a unit pe Johannes Brahms [i Eusebie Mandicevschi. Pentru aceasta 
am consultat urm`toarele surse bibliografice: a) relat`rile lui Max Kalbeck, Richard 
Heuberger [i Robert Lienau (participan]i la reuniunile de prieteni din jurul lui 
Brahms \n ultimii s`i ani de via]`); b) coresponden]a Brahms–Mandicevschi publicat` 
de Karl Geiringer1 [i c) coresponden]a lui Mandicevschi cu familia sa din Cern`u]i2.
De asemenea, am consultat scrierile lui Mandicevschi despre Brahms3, precum [i o 
serie de articole [i studii mai recente dedicate celor doi.

1. Karl Geiringer, Johannes Brahms im Briefwechsel mit Eusebius Mandyczewski (Johannes
Brahms \n coresponden]` cu Eusebie Mandicevschi), supliment al publica]iei Zeitschrift für 
Musikwissenschaft 15/8, Leipzig 1933
2. Coresponden]a lui Eusebiu Mandicevschi, tradus` \n limba rom~n` de nepoata sa 
Aspasia {andru, sec]ia de manuscrise a Academiei Rom~ne, Bucure[ti
3. Articolul Brahms, \n: Rochus von Lilienkron (ed.), Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 47, 
edi]ia 1903, pag. 760–767; Die Bibliothek Brahms’, \n: Musikbuch aus Österreich 1, 1904, pag. 
7–17
4. Mandicevschi relateaz` \ntr-o scrisoare c`tre sora sa Virginia din Cern`u]i despre zilele 
de Cr`ciun ale anilor 1879 [i 1880, pe care le-a petrecut \mpreun` cu Gustav Nottebohm [i 
Johannes Brahms la familia Arthur Faber. |n ambele seri Brahms fusese „foarte amabil cu 
el“, \i remarcase lucr`rile (Lieduri, \n special un lied cu acompaniament de vioar`, pe care 
Mandicevschi l-a interpretat \mpreun` cu so]ii Faber \n acea sear`) [i c~ntase \mpreun` cu 
t~n`rul o pies` la patru m~ini – un lucru pe care Mandicevschi „nu-l va uita nicioadat`“
(vezi scrisorile din 1 ianuarie 1880 [i 5 ianuarie 1881 c`tre Virginia Mandicevschi \n 
Coresponden]a tradus` de Aspasia {andru, op. cit.).
5. Scrisoare de la Brahms c`tre Hanslick, membru \ntr-o comisie pentru acordarea de 
burse artistice, vezi: Otto Biba, Almanahul parohiei rom~ne la Viena, 1985, pag. 67
6. Mandicevschi a dirijat aceast` forma]ie \ntre 1879 [i 1882
7. |n privin]a originii sale, Mandicevschi scrie \ntr-o scrisoare c`tre Brahms c` ar fi pe 
jum`tate slav (vezi Geiringer, Brahms \m Briefwechsel, p. 365). Pe linie matern` provenea 
din vechea familie moldoveneasc` Popovici-B`lu[escu, pe linie patern` avea predecesori 
polonezi (apud Ligia Toma Zoica[, Eusebie Mandicevschi, \n: Studii de muzicologie, vol. 15, 
Bucure[ti 1980, pag. 134)
8. Richard Heuberger, Erinnerungen an Johannes Brahms (Amintiri despre Johannes Brahms),
Tutzing, 1976, pag. 167
9. Scrisoare c`tre Brahms din 4 august 1895, apud Geringer, Brahms im Briefwechsel, pag. 
367
10. |ntre 1896 [i 1914 este profesor de istoria muzicii la Conservatorul din Viena; \ntre 
1896 [i 1900 pred` teoria instrumentelor, \ntre 1914 [i 1921 armonie [i contrapunct, iar 
\ntre 1900 [i 1914 repertoriu vocal (Gesangsliteratur), apud Barbara Boisits (Virginia 
Cysarz), \n: Musik in Geschichte und Gegenwart, Bärenreiter, Kassel [.a., 2004, vol. 11, pp. 
658

11. Robert Hirschfeld, Geschichte der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Wien, 1912, 
partea a 2-a, 1870–1912, pag. 183
12. |n 1894 Mandicevschi a devenit secretar (Schriftführer), \n 1897 vicepre[edinte, \n 
1898 pre[edinte al acestei asocia]ii
13. Dup` o \ndelungat` prietenie, Albine von Vest a devenit so]ia lui Mandicevschi \n 1901
14. Max Kalbeck, Johannes Brahms, Berlin, 1914, vol. 4, pag. 58, 123 (aici este men]ionat 
faptul c` Mandicevschi a realizat \n calitate de copist manuscrisele Simfoniei a 4-a op. 120 de
Brahms)
15. Cross, Johannes Brahms, vol.2, pag. 902
16. Mici localit`]i de la periferia Vienei, renumite ca punct de plecare \n drume]ii, precum 
[i pentru gr`dinile lor de var` (Heurigen)
17. Cu excep]ia piesei nr. 13, care a fost achizi]ionat` [apte ani mai t~rziu de Societatea
prietenilor muzicii, apud Carl Lafite, Geschichte der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien 
1912-1937, Hedwig Kraus, Die Sammlungen der Gesellschaft, Viena, 1937
18. Despre episodul biografic al dona]iei relateaz` nepoata sa Maria: „Eusebie
Mandicevschi voia s` d`ruiasc` [coresponden]a] bibliotecii Societ`]ii, c`reia \i l`sase \n 
timpul vie]ii [i alte obiecte pre]ioase. (...) Ne \ndreptam \ntr-acolo, eu \l \nso]eam. La grilajul 
parcului (el locuia la adresa Parkring 4, treceam pe l~ng` Stadtpark [Parcul or`[enesc]) m`
\ntreab` cu toat` seriozitatea dac` cred c` este nimerit s` doneze \ntreaga coresponden]`
(...) sau doar pasajele scrise de Brahms... L-am asigurat c` aceasta ar fi o mare gre[eal`
(...). Modestia lui era f`r` margini (...)“, apud Mircea Bejinariu, Die Erinnerungen der 
Baronin Maria von Kulmer an Eusebius Mandyczewski, \n: Studien zur Musikwissenschaft,
Supliment al publica]iei Denkmäler der Tonkunst in Österreich, vol. 34, 1983, pag. 107
19. Heinrich Panofka (1807–1887), violonist, profesor de vioar` [i de canto, critic muzical [i 
compozitor polonez, n`scut \n Breslau (Silezia). A studiat vioar` cu Josef Mayseder [i 
compozi]ie cu Johann Hoffmann la Viena. Dup` 1834 tr`ie[te la Paris [i la Londra (1847–
1852), unde c~[tig` notorietate mai ales datorit` scrierilor sale despre voce [i c~ntul vocal, 
bine primite \n Europa [i \n Statele Unite, apud Albert Mell, Panofka, Heinrich, \n: The New 
Grove Dictionary for Music and Musicians, editat de Stanley Sadie, 1980, vol. 14, pag. 157–158
20. Richard Heuberger, Erinnerungen an Johannes Brahms, Tutzing, 1976, pag. 61
21. Theodor Billroth (1829–1894), unul dintre marii medici ai secolului al XIX-lea, este 
fondatorul chirurgiei abdominale [i unul dintre pionierii opera]iilor la laringe; bun 
cunosc`tor de muzic`, se num`ra printre prietenii apropia]i ai b`tr~nului Brahms
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ori ginal` sub fotografia \nr`mat` a 
maes trului22.

Peripe]iile reconstituirii manuscrisu-
lui liedului Moartea [i fata de Schubert, 
t`iat \n buc`]i de Hermann Schubert 
(fra tele compozitorului), sunt povestite 
de Mandicevschi \ntr-o scrisoare c`tre 
Brahms: „Dou` fragmente s-au p`strat 
[i au putut fi v`zute \n expozi]ie [Stan-
dul Expozi]iei interna]ionale pentru 
muzic` [i teatru , Viena 1892, n.n.]. O
vi zitatoare (...) le-a v`zut [i a venit la 
mine cu un al treilea. Mi l-a d`ruit“23.
Faima arhivarului se r`sp~ndise, dup` 
cum se vede, nu doar printre colegi, ci [i 
\n lumea publicului iubitor de muzi  c`.

La dorin]a lui Brahms a fost acor-
dat` lui Mandicevschi r`spunderea edi-
t` rii operei lui Schubert la editura Breit-
kopf & Härtel din Leipzig24. Dar dovada 
cea mai gr`itoare de \ncredere a maes-
trului \n prietenul mai t~n`r cu dou`-
zeci de ani este numirea sa \n testa-
ment, al`turi de Fritz Simrock. Brahms 
a dorit ca Mandicevschi s` aleag` \n nu-
me le s`u ceea ce urma s` revin` So cie-
t` ]ii prietenilor muzicii din lucrurile ce 
\i apar]inuser`25.

Pu]in \naintea dispari]iei compozi-
torului german, Mandicevschi se afla \n 
ime diata sa apropiere: pe 25 martie 1897 
era invitat \mpreun` cu clarinestistul 
Richard Mühlfeld la familia de prieteni 
comuni Miller zu Aichholz. Compozito-
rul, grav bolnav, este r`pus cur~nd de 
s~n ger`ri interne, iar pe 2 aprilie se 
stinge din via]`. Mandicevschi s-a aflat 
printre aceia care au condus cortegiul 
funerar cu f`clii \n m~n`, \nso]indu-l pe 
Brahms \n ultimul s`u drum lumesc, 
spre Cimitirul Central din Viena, unde 
este \nmorm~ntat.

Amintirea

Mandicevschi a jucat un rol cheie \n 
receptarea postum` a operei [i persona-
li t`]ii brahmsiene, \n calitate de direc-
tor de bibliotec`, de editor [i de autor. 
El este cel care a \ncorporat valoroasa 
co lec]ie de c`r]i a maestrului \n biblio-
teca Societ`]ii prietenilor muzicii, su-
praveghiind inventarul [i ordon~ndu-l \n 
categorii (partituri, manuscrise, c`r]i, 
stam pe [.a.).

Pu]in dup` moartea compozitorului, 
Mandicevschi reface un eseu biografic de -
spre Brahms, pe care-l redactase prima 
dat` \n 1887 pentru Allgemeine deutsche 
Biographie26. |n ciuda scurtimii, artico-
lul r`m~ne p~n` ast`zi una dintre sur-
sele cele mai vii [i mai directe de docu-
mentare asupra lui Brahms27. Evident, 
ideile timpului – precum estetica lui 
Hanslick – transpar printre r~nduri. 
Man dicevschi \l prezint` pe compozitor 
apel~nd la caracteristicul binom 
„for m`–con]inut“: „Nobil precum con ]i-
nu tul (...) este [i (...) forma, ea \ns`[i mij-
loc de expresie (...) ; asemenea clasicilor, 

care au tr`it cu un secol \naintea sa la 
Viena, el nu a negat formele, ci le-a cul ti-
vat cu predilec]ie, d~ndu-le un nou con-
]inut“28. Liniile directoare ale exegezei 
brahmsiene de mai t~rziu (raportarea 
la vechile tehnici contrapunctice, situa-
rea sa \n „genealogia mon[trilor sacri“
Mozart–Haydn–Beethoven–Schumann)

au un punct de pornire \n acest prim ar-
ti col de lexicon. „Privirea \nd`r`t“, \n -
toar  cerea la un trecut idealizat este la 
Mandicevschi, ca [i la Brahms, profund 
melancolic`. Ca tuturor celor atin[i de 
suflul historismului, propria munc` [i 
cea a contemporanilor li se p`rea mino-
 r`. „De aceea, (...) o nuan]` de pesimism 
l-a \nso]it [pe Brahms] totdeauna“, scrie 
Mandicevschi.

|ntr-un articol ap`rut \n 190429 pre-
zint` publicului biblioteca maestrului. 
De fapt, \l prezint` pe Brahms a[a cum 
l-a cunoscut, dar nu povestind amintiri, 
ci „citindu-l“ \n c`r]ile pe care le iubea, \n 
noti]ele de pe pagini. Amintirea convor-
birilor de alt`dat` se \ntrep`trunde cu 
ob serva]iile bibliotecarului – o lume pe 
care Mandicevschi o cuno[tea bine. Bach, 
Schütz, operele lui Bizet, c~ntecul popu-
lar „\n primul r~nd cel german, dar [i 
cel str`in“ sunt subiecte la care z` bo-
veau \n discu]ii [i care r`zbat, bine\n]e-
les, [i \n acest neobi[nuit portret pos-
tum.

Numai cineva care \l cuno[tea bine 
pe Brahms ar fi putut [ti c` acesta, \n 
po fida numeroaselor manuscrise pe 
care le poseda, „nu era de fapt un colec-
]io nar (...), ci doar p`stra cu grij` ceea 
ce i se oferea \n condi]ii [de pre]] conve-
nabile“30. Brahms achizi]iona autografe 
nu din orgoliul de a str~nge unicate, 
nici din pasiunea pentru rarit`]i [i nici 
m` car din venera]ie pentru scrisul ma-
rilor mae[tri. El g~ndea c` locul acesto-
ra este \n colec]ii publice, unde s` poat` 
fi v`zute de to]i, [i nu \n biblioteci parti-

cu lare.
Amintiri revin la contactul cu c`r]ile 

celui disp`rut: „Pentru o pagin` din 
Scho penhauer, Brahms avea un interes 
aparte (...), c`ci numeroasele \nsemn`ri 
de pe margine ar`tau cu c~t` grij` \[i 
alegea cuvintele, pentru a-[i dezv`lui 
g~ndurile (...) |n schimb, se indispunea 
ori de c~te ori lua \n m~n` partitura 
unei compozi]ii proprii lipsite de valoa-
re“31. |l irita faptul c` un om de valoare, 
cu educa]ie muzical`, p`strase pe h~r-
tie propriile compozi]ii minore. Urmele 
vanit`]ii altora, transmise peste timp, \i 
p`reau teribile avertismente. Mandicev-
schi nu uit` severitatea maestrului fa]` 
de propriile lucr`ri: „Liedul Geuß nicht 
zu laut nu-l mai putea suferi; la fel vor-
bea [i despre alte piese vocale. Chiar [i \n
Recviemul german ar fi schimbat c~te 
ceva, dac` ar fi fost posibil (...). Ocazia
de a publica Trio-ul \n Si major \ntr-o
ver siune revizuit` a primit-o cu bucurie
(...)“32.

Editorul

Ca [i Clara Schumann, Brahms era 
de p`rere c` piesele sau schi]ele mai pu-
]in reu[ite ale marilor compozitori n-ar 
trebui publicate, nici m`car p`strate. 
|n aceast` privin]`, Mandicevschi g~n-
dea diferit. Se pare c` Brahms s-a ar`-
tat nemul]umit de edi]ia Schubert \ngri-
ji t` de bucovinean [i [i-a spus p`rerea, 
\ntre prieteni: „Din p`cate, la edi]ia Sc-
hubert se respect` regula: totul se p`s-
trea z`, totul se tip`re[te. P`cat! (...) P`-
cat c` mae[trii n-au aruncat mai multe 
din lucr`rile lor slabe“33. |ntr-o scrisoa-
re l`muritoare c`tre Brahms, Mandicev-
schi \[i explic` punctul de vedere: „P`r-
]ile slabe nu le tip`resc (...) de dragul 
lor, ci pentru a ar`ta cum a devenit 
Schu   bert ceea ce este, cum «avanseaz`» 
ad`p~ndu-se mereu din sine \nsu[i. Lo-
curile comune nu le redau de dragul lor, 

ci pentru a ar`ta cum sunt z`mislite 
cele excep]ionale, mai ales acolo unde 
trecerea, leg`tura dintre ele este vizibil`
(...)“34. Cercet`torul se \ntreab` altfel 
dec~t compozitorul ce poate fi ignorat [i 
ce nu, din manuscrisele unui Schubert. 
„Ceea ce poate fi \ntrebuin]at practic in-
tr` \n volumul principal. Introducerea 
editorului prive[te mai mult latura bi-
bliografic`, istoric` [i pur tehnic`
(...)“35, \i transmite lui Brahms \n ace-
ea[i scrisoare. 

Paradoxal, tocmai aceast` capacitate 
de a interpreta cu juste]e manuscrise, 
schi]e [i variante (pe care poate Brahms 
nu a \n]eles-o \ntru totul) a fost cea care 
i-a adus lui Mandicevschi renumele me-
ritat.

Dar asta s-a v`zut mai t~rziu, dup` 
moartea lui Brahms, la munca de edita-
re a crea]iei acestuia. Mandicevschi a 
su pravegheat \mpreun` cu Hans Gál 
pu blicarea operei complete brahmsiene 
la Breitkopf&Härtel36. Chiar dac` cerce-

t`ri mai recente au scos la lumin` im-
precizii de editare, lucrarea r`m~ne o 
oper` de referin]`, care p`streaz` al` tu-
ra te pe copert` – pentru totdeauna – nu-
me le celor doi37.

Ce trece [i ce r`m~ne

Surse p~n` acum necunoscute ([i 
anu me, pagini nepublicate din jurnalul 
lui Max Kalbeck38) au scos la iveal` tre-
c` toare ne\n]elegeri dintre Brahms [i 
Man dicevschi. Brahms s-ar fi ar`tat re-
zervat \n privin]a contribu]iei muzico-
logului bucovinean la edi]ia Schubert, 
pen tru care a fost numit doctor honoris 
causa al Universit`]ii din Leipzig39. Un 
alt membru al grupului din jurul lui 
Brahms, Richard Heuberger, re]ine epi-
sodul \n Amintirile sale astfel: „Noi [Heu-
ber ger, Dumba40, Conrat41 [i Brahms]

22. Siegfried Cross, Johannes Brahms, Bonn, 1997, vol.2, pag. 657
23. Scrisoare c`tre Johannes Brahms, 19 iulie 1892, \n: Geiringer, Brahms im Briefwechsel,
pag. 353
24. Cross, op. cit., pag. 721
25. Este vorba despre a[a-numitul „Testament din Ischl“ (localitate \n Austria Superioar`/ 
Oberösterreich), redactat de Brahms sub forma unei scrisori \n mai 1891 [i adresat` lui 
Fritz Simrock. Din scrisoare reiese c` Brahms dore[te ca Mandicevschi [i Simrock s` 
vegheze distribuirea obiectelor r`mase din mo[tenire dup` moartea sa. Procesele juridice 
\n jurul mo[tenirii lui Brahms au durat \n jur de 18 ani, dup` care biblioteca lui Brahms a 
devenit proprietatea Societ`]ii cu acordul tuturor p`r]ilor, apud Eusebius Mandyczewski, 
Die Bibliothek Brahms’, \n: Musikbuch aus Österreich 1, 1904, pag. 17/ Otto Biba, New Light on 
the Brahms Nachlass, \n: Michael Musgrave, Brahms 2, Biographical, Documentary and 
Analytical Studies, Cambridge, 1987
26. Eusebie Mandicevschi, Brahms, \n: Allgemeine Deutsche Biographie, ed. Rochus von 
Lilienkron, 1887, completat` 1897 cu vol. 47 (ad`ugiri p~n` \n 1899); reeditarea primei 
edi]ii 1903
27. Vezi aprecierea muzicologului Hans Joachim Marx, Brahms und die Musikforschung, \n: 
Johannes Brahms, Quellen-Text-Rezeption-Interpretation, volumul Congresului interna]ional 
Brahms, Hamburg, 1997, München, 1999, pag. 291
28. Eusebie Mandicevschi, Brahms, \n: Allgemeine deutsche Biographie, pag. 4
29. Die Bibliothek Brahms’, \n: Musikbuch aus Österreich I, 1904, pag. 7–17
30. Mandicevschi, Die Bibliothek Brahms’, pag. 14
31. Mandicevschi, idem, pag. 15
32. Mandicevschi, ibidem, pag. 15

33. Heuberger, Erinnerungen an Brahms, pag. 61
34. Scrisoare datat` 19 iulie 1893, apud Geiringer, Brahms im Briefwechsel, pag. 359
35. Geiringer, Brahms im Briefwechsel, pag. 359
36. Publica]ia ap`rut` la Leipzig \n 26 de volume (1926–1927) poart` titlul Edi]ie a Societ`]ii 
prietenilor muzicii din Viena (Ausgabe der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)
37. George S. Bozarth atrage aten]ia asupra numeroaselor gre[eli de editare \n versiunea 
tip`rit` a operelor postume ale lui Brahms \ngrijit` de Mandicevschi, ad`ug~nd \ns` c` 
„Mandicevschi s-a dovedit un copist mai atent dec~t Kupfer [i un editor mai exact dec~t 
Brahms“, apud Brahms’s posthumuos compositions and arragements: editorial problems and 
questions of authenticity, in: Musgrave, Brahms 2, pag. 59–94
38. Scriitorul [i criticul Max Kalbeck (1850–1921), prieten cu Brahms [i Johann Strauss-
fiul, este autorul unei biografii Brahms \n patru volume, tip`rite \ntre 1898 [i 1912. 
39. Apud Sandra MacColl, Brahms, Schubert and Mandyczewski, \n: The American Brahms 
Society Newsletter 15/2 (toamna 1997), pag. 4–5
40. Nikolaus Dumba (1830–1900) apar]inea unei familii \nst`rite de negustori arom~ni 
stabilite la Viena la \nceputul secolului al XIX-lea. Bun prieten cu Mandicevski (care a 
locuit mai mul]i ani \n palatul acestei familii), era totodat` o figur` notorie \n via]a 
cultural` a Vienei. A fost, printre altele, viceguvernator al B`ncii Comerciale vieneze, 
membru al Parlamentului Austriei, consilier, promotor [i mecena al multor ini]iative 
artistice [i culturale. Colec]ia sa de autografe [i manuscrise Schubert a fost donat` 
Societ`]ii prietenilor muzicii din Viena, apud Alexandru Popescu, Viena rom~neasc`,
Editura Funda]iei Culturale Rom~ne, Bucure[ti, 2000, pag. 82
41. Hugo Conrat

(Continuare \n pag. 12)
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Eusebie Mandicevschi cu so]ia Albine von Vest [i fiica Virginia, 
\n locuin]a familiei din Viena
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ne-am sf`tuit \n privin]a s`rb`toririi 
lui Mandicevschi cu ocazia primirii ti-
tlului de doctor honoris causa al Uni ver-
si t`]ii din Leipzig. Brahms a fost foarte 
amabil“42. Se sim]ea \ns` r`u, abia pu-
tea s` mearg`. La 14 februarie „avu loc 
un pr~nz solemn la Dumba43 \n cinstea 
lui Mandicevschi. Dumba ridic` un 
toast \n cinstea lui, acesta r`spunse 
ur~nd s`n`tate lui Brahms [i mul]umi 
lui Dumba pentru c` s-a g~ndit la el, 
«t` cutul, neobositul truditor», ad`ug~nd 
c` el [i noi cei mai tineri avem zilnic [\n
maestru] un exemplu: «Dumnezeu s`-l 
aib` \n paza lui \nc` mult` vreme pe 
Johannes Brahms!». Acesta \l privi pe 
Mandicevschi cu triste]e, bl~nd [i \ng`-
dui tor“44. |n acela[i volum de amintiri, 
Heuberger reproduce o p`rere rostit` 

de Brahms despre Mandicevschi: „|l pre-
]u ie[te mult, \l g`se[te \ns` extrem de \n -
c` p`]~nat [i de intolerant. Vede doar 
me ritele acelora cu care se \n]elege 
bine“45. Divergen]e ocazionale de idei 
au fost \nregistrate de acela[i Heuber-
ger la o repeti]ie a Liedurilor de dragoste 
op. 52 \n Tonkünstlerverein (Asocia]ia 
mu zicienilor): „|ntre [Brahms] [i Mandi-
cevschi, care organizase serata, se isc` o 
ceart` formal`. Brahms ceru s` nu fie 
c~n tat caietul de la un cap`t la altul [i 
spuse c` el altfel pleac`. Mandy replic`: 
«Atunci, pleca]i!» – Brahms: «{ti]i dvs., 
c~nd un m`gar face a[a ceva, \n]eleg, 
dar dvs., pe care p~n` acum v-am cre-
zut de[tept, nu ar trebui s` face]i una ca 
asta». Mandicevschi: «Bine, atunci le c~n  -
t`m separat». Epstein46 media. Brahms 

era de-a dreptul scos din fire de vorbele 
aprinse ale lui Mandicevschi. |[i spuse
\n  c` o dat` p`rerea, pe un ton lini[tit: 
«Am grupat liedurile [ase c~te [ase, deci 
pot fi repetate dup` gust»“47.

Mici conflicte lipsite de importan]` 
nu le tulburau, probabil, prietenia. Fi-
rea deschis`, dar t`cut` a lui Mandicev-
schi avea asupra lui Brahms un efect 
stabilizator: „[Mandicevschi] avea o fire 
dreapt`, dar diferit` de caracterul as-
pru, cu inutile asperit`]i, al maestrului
(...) C~nd Brahms scotea ]epi, Mandicev-
schi se retr`gea \ntr-o t`cere distins`“48.
Disensiuni ap`reau rar [i nu aveau con-
se cin]e, c`ci Mandicevschi era con[tient 
de altitudinea spiritului lui Brahms [i \n -
]elegea prietenia acestuia ca pe o onoa-
re nemeritat`. |i scrie mentorului s`u, 
la 2 aprilie 1895: „Prietenia Dvs. este tot 
ce am mai scump (...) [i nu-mi doresc alt-
ceva dec~t ca ea s` m` \nso]easc` \n toa-
te clipele nestatornice [ale vie]ii]“49.

Un alt membru al asocia]iei Ton-
künstlerverein, Robert Lienau50, scrie 
despre Mandicevschi astfel: „Ce om cu-

rat [i nobil, bl~nd, modest, de caracter! 
L-am cunoscut la Asocia]ie [i la editur`, 
dup` care ne-am cunoscut mai \ndea-
proape, de[i el era mult mai \n v~rst`. 
Era de \n]eles de ce Brahms \l pre]uise 
at~t de mult. Mul]i ani fusese om de \n -
credere [i prieten al maestrului, se spu-
nea c` Brahms obi[nuia s`-i cear` p` re-
rea \n leg`tur` cu noile sale compozi]ii
(...)“51.

Evocarea lui Lienau se aseam`n` cu 
alte relat`ri ale elevilor, rudelor sau 
prie tenilor. Aproape to]i cei care l-au cu-
nos cut amintesc de prietenia lui cu 
Brahms, ca pe un lucru care i-a \nnobi-
lat [i le-a schimbat via]a. Sigur c` aceas -
ta nu dezv`luie dec~t o parte din perso-
nalitatea muzicianului, dar destul pen-
tru a ne face curio[i s` cunoa[tem mai 
mult.

* Articolul prezint` rezultatele unor 
proiecte de cercetare sus]inute de 
Comunitatea Stiin]ific` a Austriei

(2006) [i de Sec]iunea pentru cultur` a 
ora[ului Viena (2007).

42. Richard Heuberger, Erinnerungen an Johannes Brahms, noti]` din data de 27 ianuarie 
1897, cu ocazia unei vizite la familia de industria[i Miller zu Aichholz
43. Nikolaus von Dumba provenea dintr-o familie arom~n` de negustori \nst`ri]i stabilit` 
la Viena \n secolul al XIX-lea. Nikolaus era bun prieten cu Mandicevschi, care a locuit ani 
la r~ndul \n palatul Dumba la adresa Parkring 4
44. Heuberger, Erinnerungen an Johannes Brahms, pag. 121
45. Heuberger, Erinnerungen an Johannes Brahms, pag. 84
46. Pianistul Julius Epstein (1832–1926), celebru interpret al muzicii lui Mozart, a fost 

profesor la Conservatorul din Viena.
47. Este vorba despre noti]a de la 7 noiembrie 1892 \n jurnalul lui Heuberger
48. Lafite, Geschichte der Gesellschaft, pag. 46
49. Geiringer, Brahms im Briefwechesel, pag. 365
50. Este vorba despre Robert Lienau-fiul, proprietarul editurii muzicale berlineze 
Schlesinger [i al editurii vieneze Haslinger (din 1875); din 1893 acesta este trezorier al 
asocia]iei Tonkünstlerverein
51. Robert Lienau, Erinnerung an Johannes Brahms, Berlin-Lichterfelde, 1934, pag. 16–17

Johannes Brahms –
Eusebie Mandicevschi

muzic`

Am ascultat Metallica pentru prima oar` pe la 15 
ani [i am fost marcat de claritatea sunetului, de \mbi-
narea inteligent` a melodiei [i a agresivit`]ii sonore 
con trolate. Era celebrul album Metallica (1991, cunos-
cut [i ca The Black Album, din cauza coper]ii negre a 
dis cului), care a marcat genera]ia mea. Am luat apoi 
dis cografia din urm` a trupei [i am \n]eles evolu]ia sa 
pas cu pas, de la speed & thrash-ul furios de pe Kill’Em 
All (1983), la ideile melodice gravate pe structura me-
talic` din Ride the Lightning (1984), ajung~nd la capo-
dopera Master of Puppets (1986) [i, \n fine, gust~nd din 
plin artificiile de virtuozitate de pe ...And Justice for All
(1988). Dup` 1991 a venit o pauz` de 5 ani \n care tru pa 
nu a mai scos nimic nou. Au urmat Load (1996) [i Re-
Load (1997), care, de[i aproape c` au [ters pe jos cu ide-
ea de Metallica din capul meu, mi-au pl`cut \n mare 
parte. |n plus, trupa devenise deja imaginea mediati-
 c` a rockului greu, astfel \nc~t \i puteai vedea la MTV
[i asculta la radio aproape \n fiecare zi, ceea ce atunci 
m-a bucurat nespus. Nu [tiam \ns` c` celebritatea cere 
un pre], pe care Metallica a ales s`-l pl`teasc` prin sa-
cri ficarea \ncrederii fanilor. Dup` al]i 6 ani de pauz` 
discografic`, de schimb`ri de componen]` [i de tera-
pie de grup (o idee care ar trebui interzis` \n cazul tru-
pe lor de rock!), Metallica se prezenta cu St. Anger (2003), 
albumul care i-a nedumerit cel mai mult pe cei care 
a[teptau o nou` produc]ie cu sufletul la gur`. Un su-
net crud, mult zgomot, pasaje de neascultat, aproape 
nici o leg`tur` cu Metallica pe care o [tiam. Prin tac-
tici de marketing [i printr-o expunere mediatic` de 
am ploare, Metallica a reu[it s` ias` \n profit din acest 
al bum, ba chiar s` c~[tige o nou` hoard` de fani. Deja 
obi[nui]i cu ritmul de „un album la cincinal“, aproape c` 
am uitat de existen]a trupei, p~n` c~nd am fost iar bom  -
barda]i \n mass-media (mai ales \n cea online) cu [tiri 
despre noul album, Death Magnetic (2008). Nu mi-am 
f` cut mari speran]e, ca s` nu m` dezam`geasc`. |n 
ma re parte, am avut dreptate.

P`r]ile bune ale acestui album se rezum`, \n ure-
chea mea, la c~teva pasaje instrumentale [i vocale in-
spirate [i la presta]ia impecabil` a basistului Robert 
Trujillo.

Acum, c` am cam epuizat p`r]ile bune, s` trecem la 
critic`.

Principalul bolovan legat de g~tul acestui album 
este sunetul. Industria \nregistr`rilor muzicale func-
]io neaz` cam a[a: trupa compune piesele, apoi le \nre-
gistreaz` \n studio, dup` care produc`torul (care se 

pre supune c` are o mare experien]`, o ureche foarte 
fin` [i un spirit dezvoltat al pie]ei de profil) vine [i 
spu ne: „Aici chitara trebuie s` sune mai gros, acolo 
toba ar fi bine s` se aud` mai tare etc.“, lucruri care se 
fac din butoanele mixerului [i din tastele calculatoru-
lui. De[i e un pas \nainte fa]` de mult hulitul St. Anger,
produc]ia de pe Death Magnetic las` de dorit [i a fost 
criticat` de fani. Produc`torul Rick Rubin, unul din-
tre marile nume ale bran[ei, a lucrat cu o mul]ime de 
tru pe (AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Slayer), c`rora 

le-a „scos“ un sound perfect, numai c`, atunci c~nd vi ne 
vorba de Metallica, se pare c` ideea lui de atmosfer` 
sonor` merge spre c~t mai pu]in` prelucrare a sunetu-
lui \nregistrat \n studio. Lucru care a \ndep`rtat mu-
zica Metallica de fanii care au sus]inut trupa de la \n -
ce puturi [i care, spre deosebire de noua genera]ie de 
rockeri, nu gust` o tob` care sun` ca o oal` spart` [i o 
chitar` „ame]it`“ cu tot felul de efecte sonore, ci pre-
fer` un produs [lefuit p~n` la cel mai mic detaliu.

Apoi, deranjeaz` cumva obsesia trupei de a se \n -
toar ce la r`d`cini [i a c~nta \n for]`, ca pe vremuri, 
de[i se vede clar c` iure[ul sonor care i-a f`cut celebri 
nu prea \i mai reprezint`. Ceea ce \n anii ‘80 era entu-
ziasm adolescentin [i adrenalin` pur` s-a transfor-
mat \ntr-un simplist „S` d`m c~t mai tare \n instru-
mente, ca s` sune c~t mai greu!“. Vremurile s-au 
schim bat, s-au schimbat [i rockerii, [i recursul la tre-
cut poate avea efecte perverse. Cel mai des \nt~lnit 
este acela c`, voit sau nu, unele piese ajung s` fie 
ni[te caricaturi ale pilonilor pe care s-a construit cari-

era trupei. 
S` lu`m, spre exemplu, piesa The Day that Never 

Comes, aleas` de trup` pentru promovarea albumului 
printr-un videoclip (regizat de danezul Thomas Vin-
terberg, colegul de Dogm` a lui Lars von Trier, dar 
asta e alt` poveste...). Melodia e o pasti[` dup` hitul 
One (1988), similarit`]ile merg~nd pe toate fronturile: 
struc tur` (\nceput calm, refren \n for]`, final furios), 
instrumenta]ie (riffurile de final de la One se g`sesc 
la mijlocul noii piese), versuri (ambele melodii sunt de -
spre r`zboi). Apoi, Suicide & Redemption, prima pies` 
pur instrumental` Metallica din ultimii 20 de ani, se 
vrea un nou Orion (1986), dar nu reu[e[te s` fie dec~t 
o plicticoas` expunere de pasaje banale. La ce bun s` 
faci un mamut instrumental de aproape 10 minute, 
dac` nu po]i ar`ta nici cea mai mic` urm` de virtuozi-
ta te? Fiindc` partitura \n aparen]` alambicat` a lui 
Kirk Hammett (unul dintre cei mai supraaprecia]i chi-
ta ri[ti din istorie) \l face s` z~mbeasc` p~n` [i pe un 
pu[tan care s-a apucat de chitar` de c~teva luni. Mul-
 t` lume a reclamat lipsa solourilor pe precedentul al-
bum, St. Anger, dar pu]ini sunt cei mul]umi]i de rea pa-
ri ]ia lor.

Lungimea pieselor este o alt` mare problem` a al-
bumului, marea majoritate a melodiilor av~nd peste 
6 minute. Cea mai scurt`, My Apocalypse, are peste 5 
minute [i pare cea mai aproape de spiritul cu care a 
ple cat Metallica la drum [i care a marcat cariera tru-
pei p~n` c~nd aceasta a fost influen]at` de succesul fi-
nan ciar. My Apocalypse, care \nchide albumul, este o 
gur` de aer proasp`t, singura pies` \n care Metallica
dez groap` furia sincer` a primelor albume f`r` tea-
ma de a se murd`ri pe hainele de firm` de acum. Lun-
gimea exagerat` a celorlalte piese las` impresia c` 
Metallica a ajuns la cap`tul puterilor creative [i c` 
trage de timp ca o echip` de old boys.

Discut~nd cu un amic despre Death Magnetic, mi s-a 
spus: „Ce vrei, mo[ule, `[tia sunt Metallica \n 2008, 
al]ii n-ai de unde s` iei!“. Total gre[it: sunt zeci de 
trupe tinere care duc mai departe spiritul Metallica [i 
care au trecut de stadiul de epigoni. Apoi, sunt colegii 
de genera]ie ai trupei – Megadeth, Testament [i al]ii 
–, care au preferat s`-[i conserve stilul, f`r` a se \n  chi-
de \n el, [i care au reu[it s` \mpace vechea gard` a me-
ta li[tilor old school cu pu[tanii rebeli, chiar dac` me-
dia [i publicul larg nu i-a tratat cu respectul cuvenit. 
|i prefer oric~nd pe ace[tia din urm`.

RåZVAN BRåILEANU

Metalozaurii
Metallica

Death Magnetic
Warner Bros., 2008

Distribuit \n 

Rom~nia de 

Universal Music

(Urmare din pag. 11)
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Studii recente referitoare la cir cu la-
]ia popula]iilor eviden]iaz` emergen]a 
comunit`]ilor transna]ionale care „trec
frontierele na]ionale [i care, \n sensul 
cel mai concret, nu se g`sesc nici aici, 
nici dincolo, ci «[i aici, [i dincolo» \n ace-
la[i timp“, dup` cum scrie Alejandro 
Portes \ntr-un articol de referin]` asu-
pra acestei teme1. Pentru est-europeni, 
cele dou` paradigme opun deplas`rile 
di nainte [i de dup` c`derea sistemului 
comunist, conform afirma]iei sociologu-
lui Dana Diminescu: „Ieri: imigrare [i 
t`ierea r`d`cinilor; azi: circula]ie [i p`s-
tra rea leg`turilor“. Totu[i, pentru cei 
implica]i \n noile mobilit`]i, acest lucru 
nu atrage dup` sine, \n mod automat, o 
nou` viziune asupra lumii. Nu pu]ini 
sunt cei care tr`iesc „temporar“ o si tua-
]ie de desprindere [i de marginalitate [i 
se reg`sesc \ntr-o plutire social`, f`r` 
s` accead` la vreo cunoa[tere direct` a 
so ciet`]ii de adop]ie.

Fascina]ia pe care Occidentul a exer-
sat-o asupra rom~nilor \nainte de 1989, 
ca [i dificultatea de a ajunge acolo, men-
]i nut` mult dup` 1989, au \ntemeiat 
pres tigiul acestui „centru al lumii“; in-
vers, apartenen]a la spa]iul balcanic a 
de venit sinonim` cu \nt~rzierea [i dis-
func ]ionalitatea. |n Rom~nia, suprapu-
nerile epocilor [i tendin]elor cel mai 
ade sea nu sunt percepute ca ni[te etape 
intermediare \ntr-un proces de evolu]ie 
pozitiv`, ci ca un nou dezechilibru carac-
te ristic acestei regiuni. Ceea ce \nseam-
 n` tot at~tea elemente ale unei viziuni 
asupra lumii care nu ofer` instrumen-
tele intelectuale necesare pentru a 
g~ndi diversitatea [i diferen]a.

Desigur, concep]ia identitar` ierar-
hizat` [i \nchis` nu este tipic rom~ neas-
 c`, dup` cum o arat` foarte adesea mo-
dul \n care sunt privi]i emigran]ii \n so-
cie t`]ile occidentale. „Totul se petrece 
ca [i cum imigrarea era, prin ea \ns`[i, 
delincven]`, delincven]` intrinsec`, de-
lincven]` \n sine, fa]` de noile categorii 
de g~ndire care, \n ceea ce prive[te acest 
aspect, sunt – nu se va spune lucrul 
acesta niciodat` \ndeajuns – categorii 
na]ionale“, scrie Abdelmalek Sayad \n 
articolul intitulat Immigration et  „pensée 
d’Etat“ (Actes de la recherche en sciences 
sociales, nr. 129, septembrie 1999). 
Aceas  t` tendin]` \ncurajeaz` deze chi-
librul ini]ial care \l determin` pe mi-
grantul rom~n, de c~nd ajunge \n Occi-
dent, s` fie gata s` \[i evalueze locul \n -
tr-un raport de for]e care, dintru \n   ceput,
\i este defavorabil.

Ne intereseaz` pozi]ia migran]ilor 
ro m~ni \n interiorul societ`]ilor din 
care au plecat [i \n interiorul celei de 
adop ]ie, insist~nd asupra modului \n 
care limba [i mai ales locul ocupat de 
lim ba matern` \n repertoriul lingvistic 
susceptibil de a se integra \n context 
plu rilingv dau seam` despre felul \n 
care indivizii \[i concep [i \[i organi-

zeaz` evolu]ia personal`. „Imaginarul 
lingvistic“ al migran]ilor ofer` un exem-
plu referitor la raporturile lor fa]` de 
comunitatea de origine [i cea \n care au 
ales s` tr`iasc`. Ne \ntemeiem pe o an-
chet` de teren realizat` \n autocar: 16 
c`l`torii Rom~nia–Fran]a, folosind com-
paniile de transport Atlassib [i Euroli-
nes, \n intervalul de timp cuprins \ntre 
apri lie 2005 [i aprilie 2008.

Limba [i raportul 
cu alteritatea

Transmiterea lingvistic` \n familiile 
migran]ilor permite s` fie \n]eleas` di-
namica \nr`d`cin`rilor culturale pe 
cale de a se constitui. Omul fiind „\n

mod intrinsec o fiin]` rela]ional` (...),
co nectat` la o re]ea cu niveluri multiple 
[i interdependente“, „instalat \n centrul 
unei structuri specifice de anexare“,
dup` cum scrie Carmel Camillieri2, ra-
portul fa]` de limbi permite, printre al-
tele, s` fie decodate proiectele adul]ilor 
care \nconjoar` copilul [i modul \n care 
ace[ tia concep propriul loc \n societate.

O mo[tenire condi]ionat` negativ

S` \ncepem printr-o situa]ie exem-
plar` prin caracterul ei construit [i vo-
luntarist. D-na D. din Bucure[ti, inter-
locutoarea noastr`, pensionar` din 1993, 
mergea de mai multe ori la fiul ei cel 
mare, angajat al unui magazin din zona 
parizian`. Ultimul sejur a durat trei 
luni, perioada maxim` autorizat` \n 
spa  ]iul Schengen pentru resortisan]ii 

din ]`rile care nu sunt membre UE. Ne-a 
spus c` \n familia fiului s`u, instalat \n 
Fran]a din 1998, limba francez` este 
folosit` [i \n cadru privat. Fiul interlocu-
toa rei noastre p`r`sise Rom~nia \n 
1995, pe c~nd avea 28 de ani, [i \nv`]a-
se franceza pentru munca sa. So]ia lui 
[i cei doi copii mici, o fat` [i un b`iat, i 
s-au al`turat dup` trei ani. Copiii 
aveau cinci [i un an c~nd au plecat. D-
na D. nu vorbea nici o limb` str`in`; 
vor beau rom~ne[te \n timpul vizitelor 
ei. Totu[i, acest lucru nu era respectat 
sis tematic: nora ei, care trebuia s` \[i 
ame lioreze cunoa[terea limbii franceze, 
nu ezita s` o foloseasc` \n anumite dis-
cu ]ii. Uneori bunica cerea s` se ]in` 
cont de prezen]a sa. Cu excep]ia acestui 
in cident care o privea direct, interlocu-

toarea noastr` p`rea mai degrab` favo-
rabil` folosirii exclusive a limbii france-
ze. Nu se g~ndise s` le citeasc` nepo ]i-
lor \n limba rom~n`. C~nd i-am pus ex-
pres \ntrebarea, dup` ce \mi vorbise 
despre pasiunea nepoatei sale pentru 
lectur`, r`spunsul – \n ciuda unui mo-
ment de ezitare – a fost ferm: „cite[te
des tule c`r]i \n fran]uze[te“.

Iat` o situa]ie relativ asem`n`toare 
a unui cuplu care p`r`sise ]ara \n 1995: 
b`iatul lor, care avea cinci ani c~nd au 
ple cat din ]ar`, \n]elegea rom~na, dar 
nu putea s` o vorbeasc`. Aceasta ne-a 
po vestit bunicul (discu]ia a avut loc \n 
2005), f`r` s` dea mai multe informa]ii 
despre familie. Interlocutorul nostru nu 
\n]elegea prea bine [i de aceea nu am 
pri mit r`spuns la majoritatea \n  tre b` ri-
lor noastre. So]ia sa, care \l \nso]ea, nu 
s-a ar`tat nici ea mai cooperant`. |n 
schimb, am aflat c` nu c`l`toreau dec~t 
sporadic \n Fran]a – credeau c` aceast` 
c` l`torie, \n decursul c`reia i-am \nt~l-
nit – va fi ultima \n autocar deoarece 
condi]iile erau prea grele pentru v~rsta 
lor, 75 de ani. Folosirea limbii rom~ne, 
care putea face posibil` comunicarea cu 
bunicii vorbitori doar de rom~n`, lipsea 
din practicile lingvistice familiale.

S` not`m alte situa]ii de acest tip 
care s-au impus \n afara anchetei noas-

tre: o t~n`r` \nt~lnit` la agen]ia Atlas-
sib din Paris, mam` a doi copii mici (de 
doi ani [i, respectiv, opt luni), ne-a ex-
plicat c` le vorbe[te \n limba francez` 
copiilor pentru ca ei s` \nve]e limba 
]`rii de adop ]ie. C~nd au sosit \n Fran-
]a, c~]iva ani mai \nainte, so]ul ei [i cu 
ea nu vorbeau dec~t rom~ne[te. Ana, o 
t~n`r` de 19 ani, n`scut` \n Rom~nia 
din p`rin]i ro m~ni, crescut` \n Fran]a 
din 1990, \n  v`]ase, adolescent` fiind, o 
lim b` rom~  n` de foarte bun` calitate 
cu ajutorul bu nicilor ei. Fratele ei mai 
mic (12 ani) nu vorbea rom~ne[te. Julia, 
n`s cut` din tat` rom~n (arhitect) [i din 
mam` fran ]u zoaic`, fusese crescut` de 
bunica patern`, [i ea stabilit` \n Fran]a 
(ea fusese prima din familie care fugise 
de regimul comunist; vorbea limba fran-
ce z` cu un pronun]at accent str`in), 
spunea c` \n]elege greu limba rom~n`, 
dar c` nu o poate vorbi.

S` amintim \n trecere c`, \n cazul 
Fran ]ei, tipul acesta de atitudine se pre-
zin t` ca un r`spuns politically correct
fa]` de solicit`rile actualului context 
cul tural [i politic: un raport parlamen-
tar asupra prevenirii delincven]ei (Ra-
portul Benisti, ianuarie 2005) le \ncura-
ja pe mamele cu copii foarte mici s` li 
se adreseze \n limba francez`, chiar dac` 
nu st`p~neau foarte bine aceast` lim b`. 
Re venim totu[i asupra faptului c` tipul 
acesta de g~ndire care asociaz` nara ]iu-
nea monolingvismului este familiar re-
sor tisan]ilor rom~ni, solicit`rile „exte-
rioare“ ale acestui tip nu fac dec~t s` \l 
\n  t`reasc`.

O transmitere natural`

Situa]ia cea mai frecvent` pe care 
am \nt~lnit-o se refer` la cazurile \n 
care bunicii, vorbitori numai de limb` 
ro m~n`, asum` ori \nt`resc spontan 
trans miterea limbii rom~ne \n familiile 
mixte. D-na L., profesoar` la pensie, se 
\ngrije[te de educa]ia nepotului ei de 
cinci ani folosind manuale [i c`r]i de po-
ve[ti rom~ne[ti. Inten]ia ei era s` \l \n -
ve]e „s` citeasc` [i s` numere“. Transmi-
te rea limbii rom~ne f`cea parte din edu-
ca  ]ia lui, f`r` s` conduc` \n mod nece-
sar la un discurs specific. La doi ani 
dup` ce ne-am \nt~lnit \n autocar, d-na 
L. \mi confirm` \ntr-o scrisoare de r`s-
puns c` „nepotul meu nu \nva]` special 
limba rom~n`, dar c~nd ne \nt~lnim \i 
vorbesc rom~ne[te. |n]elege aproape tot, 
fiindc` este la v~rsta la care memoreaz` 
u[or“. (Coresponden]`, aprilie 2007). 
Evi den]iindu-se ca fiind cea care, prin 
educa]ie, contribuie la formarea unui 
copil, interlocutoarea noastr` nu a evo-
cat rolul ei de persoan` care transmite 
o limb` [i o cultur`.

Pentru d-na T., [i ea profesoar` la 
pen sie, care petrece \n mod obi[nuit 
mai multe luni \n Fran]a ca s` se ocupe 
de nepoata sa, transmiterea activ` a 
lim bii rom~ne se face \ntr-un context va-
lo rizat: ginerele ei, francez, este pe cale 
s` adopte limba francez` ca limb` de co-
mu nicare cu socrii lui, valid~nd astfel 
acest uzaj3. Alian]a membrilor familiei 
pare important` pentru bilingvism. 
Drept ilustrare, miraculoasa des`v~r [i-
re datorat` prezen]ei d-nei V. \n preaj-
ma nepoatei sale de [ase ani. N`scut` 
dintr-un cuplu mixt franco-rom~n, re-
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Varro, La femme transplantée. Une étude du mariage franco-américains et le bilinguisme des 
enfants, Presse Universitaires de Lille, 1984

* Monica Salvan este doctorand` la Institutul Na]ional de Limbi [i Civiliza]ii Orientale
(INALCO) din Paris [i profesoar` de limba [i literatura francez` \n Fran]a din 2001
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fuza s` aud` vorbindu-se rom~ne[te de 
c`tre tat`l s`u: pur [i simplu \[i acope-
rea urechile. D-na V., ale c`rei c`l`torii 
datau de cur~nd, din 2005 (\ncepuse s` 
c` l`toreasc` numai dup` moartea p`rin-
]i lor ei pe care \i \ngrijise p~n` \n 2005), 
d`duse un sens folosirii unei alte limbi 
dec~t franceza – „\ncarnase“ limba ro-
m~ n` \n ochii nepoatei sale, care p~n` 
atunci p`rea c` sesizeaz` doar caracte-
rul str`in al acestei limbi.

Leg`turi afective

Tensiunile din familii pot s` \mpru-
mute reprezent`ri culturale. Maxime, 
co pilul unui cuplu franco-rom~n care c`-
l` torea \nso]it de Dorina, mama sa (1[i 
2 septembrie 2007), r`spundea acesteia 
\n francez`, de[i aceasta i se adresa \n 
limba rom~n`. |n schimb, folosea limba 
rom~n` dac` trebuia s` se adreseze al-
tor persoane din autocar (altor copii sau 
[o ferilor).

Mama sa ne-a spus c` alternarea ce-
lor dou` limbi nu fusese u[oar` de la \n -
ce put: cu un an \nainte, aflat \n vizit` 
la bunicii rom~ni, Maxime le vorbea 
aces tora \n limba francez`, p~n` [i-a 
dat seama c` nu putea s` se fac` \n]e-
les. Acest amestec al codurilor este o ca-
racteristic` ce se manifest` la copii bi-
lingvi \n timpul form`rii lor. (D-na J., 
pe care am \nt~lnit-o \ntr-o c`l`torie, \n 
2005, a evocat de mai multe ori felul \n 
care nepotul ei de trei ani combin` lim-
bile, trec~nd de la rom~n` la francez` 
atunci c~nd dore[te s` povesteasc` 
ceva.)

Insisten]a copilului de a folosi fran-
ceza \n comunicarea cu mama sa poate 
fi exemplificat` [i prin atitudinea tat`-
lui [i de raporturile de for]` din familie. 
„Dup` ce a f`cut studii economice \n 
Rom~nia, interlocutoarea mea a trebuit 
s` reia studiile universitare \n Fran]a, 
la Metz. Acum este dependent` din 
punct de vedere financiar de so]ul ei, 
pro fesor, care deseori este iritat de 
aceas t` situa]ie. De altfel, are tendin]a 
de a face r`u familiei so]iei sale [i a 
transformat ]ara de origine a acesteia \n -
tr-un sinonim pentru dezordine, \n a[a 
fel \nc~t una din replicile sale favorite: 
«Aici nu suntem \n Rom~nia », este relu-
at` de copilul lor.“ (Note de c`l`torie, 
1–3 septembrie 2007). Atunci copilul s-ar 
situa \n c~mpul tat`lui. Pentru mam`, 
transmiterea limbii rom~ne este me-
nit` s` dea mai mult` intensitate 
rela]iei ei cu fiul s`u. „|i vorbesc numai 
rom~ne[te, \mi spune, mi se pare c` 
timpul pe care \l petrecem \mpreun` nu 
este suficient.“ Interlocutoarea mea con-
tinu` pu]in mai t~rziu: „Timpul pe care 
i-l pot consacra este at~t de limitat, de 
ce s` \i vorbesc \n limba francez`?“.

Ideea c` „raritatea“ limbii [i a cultu-
rii rom~ne ar putea s` contribuie la spo-
rirea valorii sale, de altfel absent` \n 
timpul discu]iilor noastre, este evocat` 
aici ca o dorin]` de a se demarca de o 
con duit` obi[nuit`. „To]i p`rin]ii ro-
m~ni pe care \i cunosc \n Fran]a vorbesc 
fran]uze[te de \ndat` ce ies din cas`“,
spune Dorina. „{i copiii lor fac la fel.“
(Note de c`l`torie 1–3 septembrie 

2007)4.
Raportarea fa]` de limba matern` \n 

viziunea d-nei C., interlocutoarea mea 
(60 de ani), este axat` \n jurul ideii de 
va loare afectiv`, prezent` de asemenea 
\n exemplul precedent. C~nd am \nt~l-
nit-o, \n iulie 2005, mergea \n Fran]a, \n   -
so ]it` de so]ul ei, pu]in dup` na[terea 
celei de a treia nepoate. Fiica lor mai 
mic` se c`s`torise cu un francez \n 1999 
[i locuiau \n regiunea parizian`. |n ca-
zul d-nei C., provenind din minoritatea 
ma ghiar` din Transilvania [i c`s`torit` 
cu un rom~n, g~ndul asupra transmite-
rii limbii materne preceda [i dep`[ea 
acest context specific. Amestecul acesta 
f`cea parte din universul s`u de refe-
rin]` [i condusese \n anumite situa]ii la 
abandonarea limbii maghiare, miza 
tradi]ional` a tensiunilor identitare pe 
care, de altfel, ideologia na]ionalist` 
din perioada dictaturii le amplificase. 
|n familia unuia dintre fra]ii s`i, trans-
miterea limbii fusese \ntrerupt`. D-na 
C. \[i sf`tuia fratele – care spunea de 
alt minteri c` este st~njenit de excesivi-
tatea cadourilor primite de nepotul s`u 
– s` se g~ndeasc` la limba maghiar` ca 
la un dar imaterial care nu putea fi ofe-
rit dec~t \n cazul unei rela]ii deosebite. 
Le g`tura lingvistic` era considerat` 
drept o verig` puternic` [i unic` \ntre 
ge nera]ii (\n vreme ce \n familia d-nei 
D. ap`rea ca un dat colectiv lipsit de 
pres tigiu, de care trebuia s` te delimi-
tezi). |n timpul vizitelor sale, d-na C. le 
adu cea nepoatelor sale (de 5 [i 4 ani) 
filme [i c`r]i de pove[ti maghiare. Ide-
ea unei superiorit`]i a acestei transmi-
sii imateriale era prezent`: interlocu-
toarea mea credea c` micu]ele a[teapt` 
aceste cadouri cu ner`bdare, mult mai 
interesate de pove[ti dec~t de juc`rii. O 
emo]ionase o scen` \n care una dintre 
nepoatele sale deschidea cu grij` o car-
te de pove[ti ilustrat`, care era aproape 
la fel de mare c~t feti]a. Aceast` \nves-
tire afectiv` nu privea limba rom~n`, 
limba „dominant`“ \n sistemul ini]ial \n 
care \[i elaborase convingerile. De ace-
ea, c~nd am \ntrebat-o dac` le \nv`]a [i 
rom~ne[te pe nepoate, mi-a r`spuns c` 
o putea face so]ul ei, dac` dorea. Aceas-
 t` libertate nu era \nso]it` de o pledoa-
rie, ca \n cazul precedent. {i aici, tensiu-
nile identitare par s` primeze asupra 
do rin]ei de diversitate.

De[i este imposibil de formulat con-
cluzii generale plec~nd de la c~teva ca-
zuri particulare, putem constata c` nici 
un discurs pozitiv explicit nu \nso]e[te 
transmiterea limbii rom~ne materne \n 
familiile stabilite \n str`in`tate. Mai 
sur prinz`tor, \n anumite familii ai c`-
ror membri sunt to]i rom~ni, n`scu]i \n 
Rom~nia, aceasta este pus` \n cauz` ori 
fragilizat`. Am putea s` ne g~ndim \n -
tr-o prim` etap` c` este firesc, \n calita-
te de migrant, s` fii tentat de „dezapar-
tenen]`“, prin „posibilitatea dezanga j`-
rii“ de care dispune individul modern 
(Fran ois de Signy, Les uns avec les au-
tres. Quand l’individualisme crée du lien,
Armand Colin, 2003) [i care, \ntr-o ]ar` 
str`in`, se prezint` cu [i mai mare in-
tensitate. Totu[i, renun]area la limba 
ma tern` prelunge[te p~n` \n spa]iul 

privat insecuritatea lingvistic` a adul ]i-
lor care au \nv`]at limba francez` t~r-
ziu.

Coeren]a identitar`: 
reprezentarea operei

Propensiunea de a [terge diferen]a 
pen tru a se face una cu grupul domi-
nant ne apare ca fiind expresia unei vi-
ziuni asupra lumii \ntemeiat` pe \nchi-
derea identitar`. Distan]a fa]` de mem-
brii grupului de origine ne apare nu 
doar un r`spuns defini]iilor exterioare 
ne gative, ci [i rezultatul domin`rii unui 
model identitar monolingv [i monocul-
tural \n cadrul societ`]ii de origine, mo-
del exaltat [i amplificat \n Rom~nia de 
regimul na]ional-comunist.

De la uniformizare la excludere

Tratamentul plurilingvismului [i al 
multiculturalismului \n Rom~nia de 
dup` 1989 dovede[te aceast` \nchidere. 
Ideea oficializ`rii bilingvismului \n anu-
mite regiuni ale Rom~niei (panouri \n 
rom~n` [i \n maghiar` \n ora[ele din 
Transilvania, unde prezen]a minorit`]ii 
ma ghiare este important`) a provocat 
deseori din partea comunit`]ii rom~-
ne[ti reac]ii pasionale de respingere. 
Pentru ap`r`tori, monolingvismul ofici-
al pare singurul capabil s` garanteze 
coeren]a, chiar identitatea na]ional`. 
„Uitarea“ [i nontransmiterea limbii ro-
m~ne la numero[i migran]i rom~ni sta-
bi li]i \n ]`rile occidentale sunt cu adev`-
rat rezultatul acestei \n]elegeri restric-
tive a „loialit`]ii“ unui grup, intolerant` 
fa]` de diversitate. (Referindu-se la ex-
pe rien]a sa de emigrare \n SUA, Radu-
Pavel Gheo se opre[te asupra modului 
polemic de uitare a limbii materne, cu 
at~t mai surprinz`tor, cu c~t se mani-
fest` \ntr-un context multicultural: Re-
fuznicii limbii rom~ne, \n Adio, adio patria 
mea, cu \ din i, cu ~ din a, Polirom, Ia[i, 
2004.)

S` amintim de altfel, cu riscul de a 
ne repeta, c` anii totalitarismului comu-
nist au creat rom~nilor o imagine apar-
te a lumii occidentale; au alimentat un 
mit subteran al Occidentului ca societa-
te perfect`, opus` punct cu punct aproa-
pe societ`]ii rom~ne \n plin` debanda-
 d`. Prin urmare, injonc]iunile identita-
re provenind de la o asemenea surs` au 
o autoritate moral` considerabil`.

Or, reprezent`rile Rom~niei vehicu-
late de mas-media occidentale, alc`tuite 
din cli[ee devalorizante, au \nlocuit, dup` 
1989, repetarea ideologic` agresiv pozi-
tiv` din perioada totalitar`. Pentru 
mul]i rom~ni, aceast` deformare media-
tic` are ponderea unei „identit`]i pre-
scrise“, \mpotriva c`reia s-a reac]ionat 
mereu: individul al c`rui grup este de-
valorizat „este ca [i aspirat \n logica 
pervers` a procesului a[a cum a fost 
ini]iat de partenerul favorizat: de acum 
\nainte, pentru el orice dinamic` a rela-
]iei se va organiza pornind de la [i \n 
jurul evalu`rii sale, care devine un sti-
mul decisiv pentru eforturile sale de de-
finire [i redefinire de sine“ (Camilleri et 
alii, Stratégies identitaires, PUF, 1990). 
R`s punsurile, care, majoritatea, con-
verg c`tre „identitatea negativ` depla-
sat`“, se organizeaz` \n jurul a dou` in-
jonc ]iuni identitare; supunerea fa]` de 
norma dominant` [i sincronizarea cu 
exigen]ele modernit`]ii occidentale.

Diabolizarea diferen]ei a fost unul 

dintre principalele instrumente de cre-
are [i de men]inere a unei noi societ`]i 
\n timpul perioadei comuniste: „Fiii pa-
triei, bine socializa]i, r`m~n mereu co-
pii sau adolescen]i dependen]i de auto-
ritatea mamei binef`c`toare. Tenta ]ia 
simplicit`]ii, etichet` [i simbol al pu ri-
t` ]ii, dar ascunz~nd, de fapt, uniformi-
tatea [i opozi]ia fa]` de elitism, alimen-
teaz` agresivitatea fa]` de cei care sunt 
altfel, complica]i [i netransparen]i“,
scrie Adrian Neculau \n Cum s-a con-
struit o nou` identitate social` – o introdu-
cere (Via]a cotidian` \n comunism, Poli-
rom, 2004), coment~nd modelul, care 
poate fi transpus perfect \n contextul ro-
m~nesc, al omului sovietic descris de 
Iuri Levada.

Pe de alt` parte, injonc]iunea de a 
se asimila unei societ`]i are [anse s` fie 
urmat` de un anumit entuziasm, c~nd 
aceasta este etalonul reu[itei moder ni-
t` ]ii, \nvestite cu prestigiul pe care \l 
de]in asupra acelora care se aliniaz` \n 
r~ndul valorilor sale. Aceast` voin]` de 
adeziune la valorile occidentale, exem-
plificat` at~t de bine de mobilit`]ile ro-
m~nilor, creeaz` [i exclu[i. Contactul 
cu lumea occidental` reorganizeaz` re-
la ]iile \n cadrul grupului de origine. Ast-
fel, abandona]ii modernit`]ii din Rom~-
nia risc` s` devin` obiectul unei noi 
marginaliz`ri \n urma inser]iei recente 
a resortisan]ilor rom~ni \n societ`]ile 
occidentale, prin intermediul ofertelor 
de serviciu pentru care este nevoie de 
m~n` de lucru necalificat`. A[a cum se 
poate citi \n Raportul de analiz` [i previzi-
une al Societ`]ii Academice Rom~ne
(Alina Mungiu-Pippidi, R`zvan Stan, 
Ion Naval, iulie 2005), migrarea spre 
]`ri precum Italia, Spania sau Irlanda 
a persoanelor necalificate tinde s` im-
pun` \n aceste ]`ri o coresponden]` \n -
tre migrarea rom~nilor [i claselor socio-
eco nomice cele mai devalorizate5.

Spre un model identitar à la carte?

Astfel, strategiile rom~nilor din 
str`i  n`tate se vor concentra spre dorin-
]a de a dovedi apartenen]a la societatea 
de adop]ie, de „rezolvarea conflictelor 
identitare \n favoarea sistemului social 
dominant“ (Joseph Kastersztein, \n Ca-
milleri et alii, Stratégies identitaires.
C~nd este vorba de a se integra grupu-
lui, explic` Kastersztein, „sunt valorifi-
cate foarte pozitiv trei finalit`]i: confor-
mare, anonimat, asimilare, strategic 
plasate al`turi de similitudine“). Aceas-
ta explic` de ce voin]a construirii „à la 
carte“ – expresia trimite la o lucrare co-
ordonat` de Geneviève Zarate [i Aline 
Gohard-Radenkovic, La reconnaissence 
des compétences interculturelle: de la grille 
à la carte (Cahiers du CIEP, Paris, Didier,
2005) – este destul de pu]in \nt~lnit`. 
Totul se petrece ca [i cum, \ntr-o prim` 
etap`, migran]ii rom~ni nu ar fi gata s` 
crediteze diversitatea, propria lor dife-
ren]`, asupra c`reia p`streaz` discre-
]ia. |n timp ce se g~ndesc s` se delimi-
teze de cultura lor de origine, ac]ionea-
 z` ca ni[te produse ale acesteia. Proba-
bil c` va trebui s` treac` o vreme \nain-
te ca procesul de diferen]iere individu-
al` s` dep`[easc` dorin]a de a sem`na 
membrilor grupului dominant. Aceast` 
mi[care \ncepe poate s` se manifeste: 
distan]a \ntre genera]ii, ca [i un con-
text european favorabil, pot s` \i deter-
mine pe cei tineri la o repunere \n cauz` 
a alegerilor p`rin]ilor, cu o sporire a 
creativit`]ii \n construirea propriei iden-
ti t`]i pe socoteala caracterului de apar-
tenen]`. Trecerea de la o societate ho-
list` la una individualist`, traversat` 
de numeroase aporturi culturale, ali-
menteaz` [i legitimeaz` ast`zi aceas  t` 
nou` c`utare personal`. 

Traducere de Simona Br~nzaru

Limba matern` [i negocierile identitare 
ale migran]ilor rom~ni \n Fran]a
(Urmare din pag. 13)

Bucure[tiul \n lume

4. |n 2007 a trebuit s` corectez CV-ul unui rom~n care tr`ia \n Fran]a de la \nceputul 
anilor 1990 [i care aplica, \n urma unui stagiu, pentru un post de conducere \ntr-o 
\ntreprindere francez`; limba matern` nu figura la rubrica „limbi str`ine“. Acest exemplu 
\nt`re[te spusele interlocutoarei mele despre pozi]ia rom~nei \n familii
5. Mai mult, asociere \ntre mobilitate [i delincven]` se \nt~lne[te \n practicile 
administra]iilor europene. F`c~nd \n Germania traducere simultan` pentru un rom al 
c`rui pa[aport expirase, am constatat c` formularul pentru plata amenzii era redactat \n 
limba rom~n`
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Pl`cint` cu br~nz`!

Una e merdeneaua, alta pl`cinta, bu-
nica le f`cea pe o plit`, f`r` ulei, cu 
br~n z` mult`, deasupra le ungea cu 
sm~nt~n` de bivoli]`, nu de bivol c` `la 
nu d` lapte, iar noi m~ncam ca spar]ii, 
nu le termina în ritmul în care înfule-
cam noi.

Mai f`cea [i un soi de gogo[i, aluat 
fr` m~ntat cu un fel de iaurt. Bune! Un 
v`r de-al meu a m~ncat p~n` s-a intoxi-
cat, pe pu]in 20, am vrut s`-l oprim, dar 
a fugit cu castronul în gr`din`, s-a as-
cuns în cucuruz [i acolo a stat p~n` le-a 
dat gata, nu [tiu de i s-a aplecat de îm-
buibat ce era ori s-a prins blestemul 
meu.

Era lacom, se scula noaptea [i m~n-
ca sm~nt~na de pe laptele pus la prins, 
ru[inea lumii s` ajung` bunica s` pun` 
lac`t pe u[a de la c`mar`, era o nimica 
toat` pentru el s` înfulece sm~nt~na de 
pe 10 litri de lapte, nu mai avea biata fe-
me ie ce duce la pia]` s` mai fac` un 
ban, nu se ajungea cu onorabila pensie 
de 8 lei de la CAP.

Mai f`cea bani [i cu l~na, torcea cu 
fu sul, ea [i o coleg` din tinere]e, nu le 
t` cea gura o clip`, toamna t~rziu cobo-
ra r`zboiul de ]esut din pod [i f`cea p`-
turi, nu [tiu cine erau fraierii de le cum-
p`rau, nu erau comode, aspre [i parc` 
[i pu]eau a oaie.

Avea ni[te toalete tare interesante, 
c~nd am crescut îi luam tot felul de ma-
teriale s`-[i fac` haine, le punea frumos 
în lada de zestre [i purta ve[nicele blu-
ze albe din c~nep`, cu ni[te n`sturei 
m` run]i, poale, fust` neagr`, vara, iar-
na, indiferent de temperatur`, cojoc.

Nu [tiu cum nu se aprindea vara în 
el, pruncii umblau doar în chilo]i, dar 
ea cu cojoc. Iarna avea [i un suman din-
tr-un material ciudat, avea o cuno[tin]` 
ce avea piu`.

Cel mai distractiv era c~nd se uita la 
TV, cum începea emisiunea cum se in-
stala [i comenta:

– Cum îi rabd` p`m~ntul s` arate 
a[a ceva? Tulai c` s-a întors lumea cu 
fun du-n sus, nu mai au ru[ine, duc`-se 
pe pustii!

– Ce te ui]i dac` nu-]i place?
Se uita p~n` venea mira [i se c~nta 

im nul.

De m~ncat, m~nca foarte pu]in, ea 
ve[nic ]inea post, mai bine de jum`tate 
de an postea, nu e de mirare c` în au-
gust mai avea c~rna]i de la Cr`ciun, us-
ca]i ca iasca, s`-]i rupi din]ii în ei, un-
tur` nu m~nca niciodat`, f`cea s`pun 
din ea. La ea în c`mar` era raiul pe p`-
m~nt, cine m~nca struguri de Cr`ciun? 
Geta, doar punea bunica pe ruda din c`-
mar` lega]i cu sfoar` struguri. Cine se 
trezea diminea]a în arome de m~ncare 
proasp`t g`tit` pe lampa de petrol? Tot 

Geta, dar de lamp` am dezv`]at-o, i-am 
luat butelie [i aragaz, dar c~nd nu eram 
la ea cred c` tri[a, tot pe lamp` g`tea, 
doar o ]inea o butelie cu lunile.

Tot ce îmi cerea era s`-i fac rost de 
sare de l`m~ie, zicea c` nu suport` o]e-
tul [i nici sucul de ro[ii, nu [tiu la ce-l 
mai f`cea, s`-l beau eu cu litrii.

Cum ap`ream, cum m` lua la rost:
– Mi-ai adus borcane, iar ai uitat?
– Uite ]i-am adus asta [i asta.
– Dar borcane nu mi-ai adus, acum 

în ce s`-]i pun sm~nt~na [i br~nza?
– S` nu cumva s`-mi pr`p`de[ti bor-

canele alea mari de mur`turi c` la anul 
în ce pun eu mur`turi? Am doua dami-
gene la tine, le-ai sp`lat ori le-ai l`sat 
cu drojdii de vin?

Am dat-o gata c~nd i-am f`cut rost 
de borcane cu capac, tare s-a bucurat de 
ele. Bunicul întreba de ]ig`ri. Numai 
f`r` filtru, M`r`[e[ti ori Na]ionale, [i 
bom boane de ment`. Ne-a înnebunit 
s`-l ducem la Vatra Dornei, el îi zicea 
Dorna Vatra, a fost el acolo în r`zboi [i 
trebuia s` revad` locurile. L-am dus [i 
la M`r`[e[ti, am stat dup` el c` nu se 
mai l`sa dus, pl~ngea.

|i [tiam ca din carte pove[tile cu r`z-
boiul, cum a fost prizonier, cum a dezer-
tat din armata ungar`, cum a fost la s`-
pat de tran[ee, frigul în Mun]ii Tatra. 
L-am dus s` vad` [i m`n`stirile din 
Mol dova, în prima a intrat, c~nd am 
ajuns la Vorone], era deja plictisit:

– Merge]i voi s` v` uita]i, eu m` duc 
s` beau o bere, dar s` nu m` spune]i la 
bab` c` nu am fost în toate m`n`stirile.

La mare [i-a dat r`u în petec, l-am 
pier dut pe plaj`, asta e mai lung`, o 
spun alt` dat`, în c`utarea bunicului la 
plaj` la Mamaia, cu italienii în parcare 
a fost simpatic.

Se opre[te o ma[in` cu italieni l~ng` 
noi în parcare, eram doar eu cu bunicul, 
se duce a]` la ei:

– No, a]i venit [i voi la mare? Eu îs 
aici cu nepoata.

Italienii cirip, cirip pe limba lor, au 
crezut c` e `la de vinde bilete de parca-
re, au scos bani. Asta l-a dat gata pe mo-
[ul:

– Nu v-ar fi ru[ine, eu nu-s cer[etor.
Vine apoi la mine, eu nu [tiam unde 

s` m` ascund:
– @[tia vorbesc pe str`inez`, or vrut 

s`-mi dea bani.

Cu bunicul la Bucure[ti

Se opre[te la o tonet` ce vindea în -
ghe ]at` la pahar.

– Cu c~t dai înghe]ata?
– 5 lei.
– Cum 5 lei? La noi la... e trei lei, 

dac`-mi dai cu trei cump`r mai mult`.

Se senilizase bietul mo[, a rev`zut 
Dorna Vatra [i nu mult dup` s-a dus. 
Nu înainte s`-l ducem la notar s`-[i 
fac` testamentul. A[a a vrut el. Primise 
de la tata ni[te m`nu[i de piele, pe c~nd 
cu testamentul a r`t`cit o m`nu[`. Nu-
mai ce-l v`d c` se ridic` de pe scaun fu-
rios la culme [i se r`ste[te la notar:

– Mi-ai furat m`nu[a, s` mi-o dai în-
apoi.

Notarul blocat:
– Ce m`nu[`?
Eu topit` toat`.
Nu l-am putut convinge c` nu i-a fu-

rat `la m`nu[a.
Mi-a spus bunica mai multe despre 

el, a dat semne de ]`c`neal` c~nd i-au 
luat p`m~ntul, batoza, caii, tot ce avea 
[i le-au b`gat în colectiv`.

A stat o s`pt`m~n` treaz, f`r` s` 
m` n~nce [i f`r` s` zic` o vorb`.

Cu bunicul la plaj`

St`team în camping la c`su]e, seara 
m` duc cu mo[ul la grupul sanitar, era 
rotund, îi zic:

– Tu la dreapta, eu la st~nga.
Ies [i a[tept, a[tept, nu mai venea, 

eu cum s` intru la b`rba]i? M-am g~n-
dit c` poate i s-a f`cut r`u, m-am dus 
s`-l caut. Se uitau tipii la mine ca la o 
sta fie, nu era acolo. M` întorc la apar ]i-
n`tori [i îi anun] cu bucurie c` l-am 
pier dut pe bunicul.

– Cum l-ai pierdut?
– L-am pierdut în WC.
– Ceee?
Începem cercet`rile, anun]`m mili-

]ia c` s-a pierdut bunicul. Vot de blam 
de la familie c` n-am avut grij` de el. 
Eu nu pricepeam cum a disp`rut, m-am 
g~ndit c` a fost r`pit, dar în ce scopuri, 
ce s` fac` cu el? Numai s` nu fi fost ni[-
te extratere[trii t~mpi]i, s`-l ia în OZN, 
îl [i vedeam pe mo[ul în farfuria zbur`-
toa re c`l`torind în spa]iu.

Ce va zice bunica? Cum s` ap`rem 
în fa]a ei [i s`-i spunem c` s-a pierdut 
mo [ul la Mamaia? Pe la trei noaptea 
am întrerupt cercet`rile, ne-am întors 
la c`su]`, era chiar l~ng` plaj`. Nu ne 
ardea de somn, st`team ca huhurezii [i 
f`ceam scenarii, fiecare cu o idee mai 
tr`s nit` ca alta.

Numai ce auzim în noapte o tuse cu-
noscut` dinspre plaj`.

– Bunicule, tu e[ti?
– Eu.
– Stai pe loc, nu te mi[ca p~n` te g`-

sim.
– Unde ai fost?
– Cum unde am fost? Nu mi-ai zis tu 

s` m` duc la dreapta? Am luat-o prin-
tre c`su]e, am ajuns la un gard, l-am 
s`rit [i m-am tot dus la dreapta. Am 
ajuns pe plaj`, m-am înt~lnit cu un sol-
dat cu pu[ca, era gr`nicer, l-am între-
bat de voi, dar nu v` cunoa[te.

A vrut s` m` ajute, m-a tot întrebat 

unde sta]i, i-am spus c` l~ng` un restau-
rant de unde iese fum pe co[ ziua. Apoi 
m-am înt~lnit cu un spion rus care pes-
cuia.

Am luat-o a[a pe plaj`. Ziua st`team 
de paz` l~ng` el, se conversa cu alt mo[ 
ceh, fiecare pe limba lui, se în]elegeau 
de minune. Bunicul povestea de recolte, 
cum s-a f`cut cucuruzul anul trecut, ce-
l` lalt habar nu am ce zicea.

La C`ile Bicazului ne-a f`cut alta ne-
mai pomenit`.

|n sf~r[it, igien`

Mi-a povestit tata cum s-a certat bu-
nicul cu popa, pe ceva fonduri, nu mu-
tuale, dar puteau zice [i mu]ii cum ad-
ministra popa fondurile bisericii. Buni-
cul nu s-a mai dus la biseric`, de[i avea 
loc în stran`. Popa a zis c` nu-l îngroa-
 p`.

– Crezi c`-mi pas`? O s` m` duc` fe-
ciorii mei [i o s` m` lase pe prispa casei 
tale, c~nd te vei s`tura de miros o s` 
m` îngropi tu.

La Boboteaz` vine popa cu crucea.
– Ie[i Satan` din curtea mea, c` pun 

c~inii pe tine!
Popa l-a dat în judecat` c` n-a vrut 

s` s`rute crucea. Bunicul [i-a luat un 
avo cat evreu care l-a înv`]at ce s` zic`:

– Domnule judec`tor, n-am s`rutat 
cru cea c` n-a venit cu ea la mine nici 
pri mul din sat, nici ultimul, eu nu vreau 
s` m` îmboln`vesc, nici s` îmboln`vesc 
pe al]ii.

De ce mi-am amintit de bunicul? 
Dum nezeu s`-l ierte. Din cauz` de SARS. 
500 de oameni în carantin`, au s`rutat 
to]i crucea de la biseric`, un enoria[ 
mort de SARS. A vorbit [eful diocezei 
de Toronto la TV [i le-a spus tuturor ca-
tolicilor s` nu s`rute crucea de Pa[tele 
`sta, e suficient s` îngenuncheze în fa]a 
ei, to]i preo]ii s` nu dea enoria[ilor în 
gur` chipsul `la ce se d`, s` le dea în 
m~n`, nu se mai serve[te vin, nu se mai 
spovede[te în cutia magic`.

Biserica Anglican` [i cea Ortodox` 
înc` nu au anun]at nimic. Da’ guvernul 
deja preg`te[te ceva, nu botni]e, un fel 
de c`tu[e electronice de pus la glezn`, 
s`-i monitorizeze pe sp`rg`torii de ca-
rantin`, am v`zut cum arat`, ne-au ar`-
tat la TV.

Eu cred c` e groas` r`u. Pe bunicul 
meu l-a chemat Avram, acum cu str` ne-
po]i în Canada cred c` e bunicul popoa-
relor.
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