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Nu-i vorba de un exerci]iu de mo-
destie „personal`“, pentru c` asta n-are 
pe cine interesa. E vorba mai degrab` 
de un mic exerci]iu de modestie „na-
]io nal`“, dar, fire[te, tr`it oarecum 
per sonal. {i e mic nu doar pentru c` 
a[a trebuie s` fie exerci]iile de mo-
destie, adic` modeste ele \nsele, ci [i 
pen tru c` a fost f`cut pe fond de 
gri p`, deci \n condi]ii care-l pot face 
irelevant. Oricum, partea bun` a gri-
pei e c` \n timpul ei po]i citi, \n fine, 
c`r]i mereu am~nate. Cum ar fi, bu-
n` oar`, Istoria Austriei de Erich Zöll-
ner, ie[it` h`t \n 1997 (la Editura En-
ciclopedic`). Nu vreau s` spun c~t de 
bun` e cartea; de vreme ce a ajuns, 
din 1961 p~n` \n 1997, la opt edi]ii, 
fap tul pledeaz` [i gr`ie[te de la sine. 
Eu am citit-o cu scop, ca s` zic a[a, pa-
triotic. Am vrut s` v`d c~t de prezen]i 
suntem noi, rom~nii, \ntr-o istorie la 
care, c~t de c~t, am contribuit; la 
care, oricum, de la o vreme am luat 
par te. Nu m` a[tept s` g`sesc vreo 
referin]` la români c~nd e vorba de 
istoria Japoniei; ba nici atunci c~nd e 
vorba de cea a Spaniei sau Angliei, 
dar dac` e vorba de cea a Austriei, \mi 
pare lucru normal s` v`d acolo [i 
urme l`sate de noi. Eram oarecum 
exaltat dinainte de ideea c` un istoric 
str`in va vorbi de noi – [i \nc` \n cali-
tatea noastr` de parte la istoria pe 
care o nareaz` (acum cred c` am con-
fundat exaltarea cu temperatura). Vo-
iam s` v`d cam ce-a fost Transilvania 
pentru Imperiul din care a f`cut par-
te c~teva sute de ani, apartenen]` ca-
re a marcat-o [i care i-a l`sat destule 
nostalgii.

Ei bine, nici nu [tiu ce m-a am`r~t 
mai mult, pentru c` mai toate men]io-
n` rile m-au cam am`r~t. Cred, \ns`, 
c` cel mai tare m-a sup`rat (pot spu-
ne chiar c` m-a jignit, dar acum mi-a 
tre cut) nara]iunea despre revolu]ia 
de la 1848. Desigur, Istoria... lui Zöll-
ner, de[i \ntins` pe dou` volume, e ex-
trem de succint` [i de sever` cu am`-
nun tele. M` a[teptam, totu[i, s` spu-
 n` ceva despre revolu]ia noastr`, un 
r~nd acolo! Nu aveam, Doamne fe-
re[te!, preten]ia unui paragraf, de[i 
mai toate celelalte na]ionalit`]i „revo-
lu ]ionare“ se desf`[oar` (se l`f`ie, zi-
cea invidia mea) \n mai multe para-
grafe. M`car pentru c` am fost, to-
tu[i, alia]i cu imperialii contra revolu-
]io narilor unguri! Revolu]ia e poves-
tit` destul de detaliat [i epic [i ur-
m`rit` \n toate zonele imperiului, de 
la provinciile italiene la cele poloneze. 
Dar noi abia suntem men]io na]i, al`-
turi de ruteni, ca „trezi]i tocmai acum 
din nou la o con[tiin]` de sine poli-

tic`“ (I, 433). Ceva mai \ncolo se mai 
zice de noi – [i de slovaci – c` eram „\n 
fierbere“ (idem, 437) din cau za inten-
]iilor Ungariei de a se desprinde din 
im periu. {i cu asta basta! 

Nici la destr`marea Imperiului nu 
prea lu`m parte. Dar m`car aici 
exis t` un temei: Zöllner se ocup` doar 
de partea „austriac`“ a Imperiului bi-
cefal; partea maghiar`, de unde, dup` 
dualism, f`cea parte Transilvania, 
nu-l intereseaz` (e drept, cu Ungaria 
s-a f`cut pace separat`, s-a tratat 
apar  te; e un temei juridic). M` g~n-
desc \ns` c` e un tratament – fie [i co-
rect – cam de u[urin]`; asta dac` pun 
\n cump`n` ata[amentul ardelean fa ]` 
de Imperiu [i \mp`rat; lucrurile nu 
par deloc \n echilibru, c`ci ata[a men-
tul e r`spl`tit cu slab interes. Ce s` 
mai zic de nostalgiile [i reveriile de azi!

Modestia acestor consemn`ri nici 
m`car nu poate fi pus` pe seama 
vreunei inten]ii de „rele tratamente“ 
aplicate românilor. Din contr`, se vor-
be[te de ei cu obiectivitate, iar Aurel 
C. Popovici, bun`oar`, are parte de 
un paragraf destul de \ntins (cred c` 
mai \ntins dec~t toate celelalte refe-
rin]e la români puse laolalt`), consa-
crat c`r]ii sale despre Statele unite ale 
Austriei Mari (II, 538). Dar tocmai!

Tocmai aceast` obiectivitate doa-
re! Dac` omul ar fi avut ceva cu noi, 
ceva contra noastr`, ar fi fost mai 
u[or de \ndurat. Puteam refuza s` cre-
dem cele spuse, s`-i punem la \ndo-
ial` buna-credin]`, s`-i repro[`m oa-
rece resentiment. Dar a[a! – \nseam-
 n` c`, la rece privind lucrurile, cam 
`sta e locul nostru; loc foarte modest. 
Foarte modest pentru c` [i unde noi 
credeam c-am fost nu ne-a v`zut ni-
meni. Ce-am f`cut noi era at~t de im-
portant \nc~t nu se vedea.

Fire[te c` \n preziua na]ional` 
acesta nu e un sentiment confortabil. 
Oricum ar fi [i oric~t de frig ar fi 
atunci, ziua aceea e consacrat` satis-
fac ]iei pentru ceea ce am f`cut. {tim 
cu to]ii c` exager`m c~nd vorbim des-
pre ceea ce am f`cut; dar nu facem 
doar noi a[a ceva. Toat` lumea \[i 
face istoria cum poate, dar de scris fie-
care [i-o scrie mai eroic. Nu doar ro-
mânii se cred „buricul p`m~ntului“; 
toat` lumea se crede. Nu-i un senti-
ment mai ne\ndrept`]it la noi dec~t 
la al]ii (de[i la unii din ace[ti al]ii e si-
gur mai \ndrept`]it). Nu, \n orice caz, 
la s`rb`toarea na]ional`.

E groas` – destul de groas` – Isto-
ria... lui Zöllner; nu e de recomandat 
unor oameni ocupa]i; cum sunt, acum, 
politicienii. Dar ca exerci]iu de modes-
tie e tocmai bun`.

AL. CISTELECAN

Mic exerci]iu 
de modestie

MATEI CåLINESCU

Fragment
de jurnal

DOINA MÂNDRU

Un palat 
r~vnit

RADU PAVEL GHEO

Un clip 
electoral
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Alma de Tango este în primul r~nd 
un spectacol tradi]ional, cu muzic` pu-
 r`, tango [i interpre]i renumi]i. Show-ul 
combin` muzica live a sextetului Qué-
jàs de Bandoneon [i tangourile virtuoze 
[i pasionale ale lui Tobias Bert [i Lore-
dana De Brasi, Sebastian Romero [i Sil-
vi na Aguera, Marcelo Horacio Alvarez 
[i Sabrina Amato.

Coregraful Luciano Padovani reu [e[-
te s` transmit` spectatorului senza]ia 
car nal` a tangoului, introduc~ndu-l în 
atmosfera senzual` a petrecerilor mi-
longa din Baires, amintind de str`zile 
din Argentina în care acest stil a luat 
na[ tere.

Luciano Padovani
Formarea lui Luciano Padovani în-

cepe în jurul anului 1986. Dup` c~teva 
în cerc`ri ca actor [i mim sub îndru m` ri-
le lui Philippe Gaulier, Remigio Gomez 
[i Roberto Cuppone, artistul se apropie 
de lumea dansului.

Noua lui carier` este conturat` la 
Ve ne]ia, cu ajutorul lui Carolyn Carl-
son, [i definit` la Paris prin colabor`ri 
cu Robert Kovich, Peter Goss, Larrio 
Ek son, Domenique Petit, Ruth Burnes. 
Padovani revine în Italia pentru a-[i 
con tinua studiile la Milano, Roma, Reg-
gio Emilia.

|n 1988 fondeaz`, împreun` cu Fran-
ces ca Mosele, compania Naturalis La-
bor, dar abia în 1992 intr` în aten]ia pu-
bli cului [i a criticilor de dans contempo-
ran cu spectacolul Hotel Lux.

Stilul lui Padovani este complex, în 
compozi]iile sale reg`sindu-se at~t tr`-
s` turi cu iz nordic, flamenco, c~t [i gesti-
 c` proprie dansului belgian. Mi[c`rile 
co regrafice se întrep`trund cu cele tea-
trale, iar crea]iile lui Mauro Zocchetta, 
acompaniate de muzica lui Diego Dal-
l’Osto devin elemente definitorii pentru 
par cursul dramaturgic al autorului.

Una dintre cele mai importante co la-
bo r`ri ale artistului este cea din anul 

2000 cu Baletul din Toscana, pentru 
care Padovani a semnat coregrafia spec-
ta colului Sahara.

„Dansul este, în fond, o munc` 
natural`: «munc`» a corpului, 

perseverent` [i necesar`, zilnic` [i 
istovitoare, specific` [i constructiv`; 

«natural`» ca un gest, ca [i corpul care 
îl face, ca [i ochiul care îl vede, ca [i 

timpul scurs pentru a-l s`v~r[i... 
Totodat` condi]ie a artistului [i func]ie 

social`, cercetare a simplit`]ii [i a 
prezentului. Restul este form`...“ – 

Luciano Padovani

Compania Naturalis Labor
Compania a luat na[tere la Vene]ia, 

în anul 1988, la ini]iativa coregrafului 
Lu ciano Padovani. Cu primul spectacol, 
Taiga, c~[tig` în 1989 Premiul pentru 
cea mai bun` coregrafie italian` la Con-
cursul Interna]ional de Coregrafie de la 
Cagliari. Astfel începe frumoasa aven-
tur` Naturalis Labor.

În prezent, în ora[ul Comacchio, 
com pa nia sus]ine activit`]i permanen-
te de predare [i cercetare în dansul con-
tem po ran. Îns`, în principal, se preo-
cup` de realizarea de spectacole [i eve-
nimente unice pentru [i în colaborare 
cu Teatrul Olimpic din Vene]ia, Bassa-
no Operaestate Festival, AbanoDanza,
Segni Barocchi, Festivalul Toamnei [.a.

Piesele lor se bucur` de un mare suc-
ces at~t în Italia, c~t [i în numeroasele 
tur nee organizate în Europa.

Din vastul repertoriu al companiei, 
amin tim: Ciel de Fer, Hotel Lux, Laudabi-
lis, Timone d’Atene, Quando il viaggio fu 
interrotto, Enrico V, Passione, 2, rue des 
Pommes, Au Revoir.

Via Cultura, edi]ia a II – a
Prim`ria Municipiului Bucure[ti,

prin ArCuB – Centrul de Proiecte Cul-
turale, organizeaz` [i în anul 2008 

schim bul cultural rom~no-italian, sub 
ti tulatura Via Cultura.

Început anul trecut, evenimentul a 
în scris în calendarul cultural al capita-
lei noastre din luna septembrie 2007 
spectacolul de teatru Se-Ducere Buca-
rest, spectacolul de dans contemporan 
Piega Canova, expozi]ia Dansatoarele lui 
Antonio Canova [i spectacolul de strad` 
Le Arti per Via.

Prezen]a cultural` rom~neasc` la 
Bassano s-a manifestat în vara lui 2007 
cu spectacolul de dans al Teatrului Odeon
intitulat Un tango mas.

În lunile iunie–noiembrie 2008, Ro-
m~ nia [i Italia continu` proiectul co-
mun de durat`.

Anul acesta, printre prezen]ele bucu-
re[tene din cadrul Operaestate Festival 
Veneto, s-au num`rat spectacolul de 
acroba]ie al trupei XtREme (iunie), con-
certul Romanian Piano Trio (august) [i 
specatcolul de teatru Toujours l’amour
(septembrie).

Dou` istorii. Un viitor comun.
Dou` na]ionalit`]i. Acela[i tempera-

ment.
Dou` limbi vorbite. O r`d`cin` co-

mun`.
Dou` ora[e. Un singur drum.
Dou` festivaluri. Un pod între cul-

turi.
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• 17, 24 noiembrie 2008 ora 19.30
Teatrul Nottara, b-dul Magheru 20,70,158 
Copilul din spatele ochilor de Nava Semel
Traducerea: Liana Ceterchi
Regia: Liana Ceterchi
Scenografia: Adriana Raicu
Cu: Gabriela Popescu
Pre]ul biletelor: 14,84 lei
Biletele sunt puse \n v~nzare la caseria Teatrului Nottara

• 23 noiembrie 2008 ora 19.00 
Sala ArCuB, Str. Bati[tei nr .14
Compania Naturalis Labor
Alma de Tango
Regia: Luciano Padovani
Coregrafia [i interpretarea: Marcelo Alvarez, Sabrina Amato, Silvina Ague-

ra, Sebastian Romero, Tobias Bert, Loredana De Brasi
Premier` absolut`
Pre]ul biletelor: 21,20 lei (10,60 lei – reducere elevi, studen]i, pensionari)
Biletele sunt puse \n v~nzare la sediul ArCuB

• 28, 29 noiembrie 2008 ora 19.00 
Sala ArCuB, Str. Bati[tei nr. 14
Portretul Doamnei T de Ana Maria Bamberger
Regia: Liana Ceterchi
Scenografia: Sanda Mitache
Cu: Olga Tudorache [i Lucian Nu]`
Pre]ul biletelor: 21,20 lei (10,60 lei – reducere elevi, studen]i, pensionari)
Biletele sunt puse \n v~nzare la sediul ArCuB

Alma de Tango
|n cadrul schimbului cultural ro m~ no-italian VIA CULTURA 2008, Pri m` ria 

Municipiului Bucure[ti [i ArCuB prezint` spectacolul coregrafic extraordinar al 
companiei Naturalis Labor

Alma de Tango
– tango [i muzic` live –

Regia: Luciano Padovani; coregrafia [i interpretarea: Marcelo Alvarez [i
Sabrina Amato; Silvina Aguera [i Sebastian Romero; Tobias Bert [i Loredana De Brasi

Muzica live a sextetului: Quéjàs de Bandoneon
Acordeon Luca Zaccaria [i Marco Fabbri; vioar` Antoni Laganà; pian Stefano

Giavazzi; contrabas Samuele Pasini; flaut Cristina Bertoli
Lumini [i video: Stefano Viero
Durata spectacolului: 70’
Spectacolul va avea loc la Sala ArCuB, la 23 noiembrie 2008, orele 19.30
Biletele pot fi procurate de la casa de bilete ArCuB, str. Bati[tei nr. 14 

(rezerv`ri la tel. 021.319.26.90/91)

Din sumarele numerelor viitoare 

• Radu Aldulescu – Io te-am iubit cu disperare;
• Gabriela Adame[teanu despre Péter Esterházy – Harmonia Caelestis;
• Eduard Kanterian despre Dora Mezdrea; 
• Bianca Bur]a Cernat – Ani[oara Odeanu, sf~r[it de capitol;
• Interviuri cu: Ion Caramitru.

Evenimente ArCuB \n luna noiembrie
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Apari]ie insolit` [i discret` \n poezia 
noastr` contemporan`, Daniela Catona 
vine din Timi[oara, nu e filolog (a stu-
diat Istoria Artei) [i este apropiat`, ca 
v~r st`, de Simona Popescu, Svetlana 
C~rstean sau Doina Ioanid. Locul ei pe 
harta poetic` actual` pare totu[i ceva 
mai greu de aproximat. Aflat` \n afara 
me diilor literare (dar conectat` \n mod 
firesc la frecven]ele noii sensibilit`]i), 
au toarea se situeaz`, fizionomic vor-
bind, [i \n afara trendurilor g`l`gioase 
ale momentului. Titlul volumului ei de 
de but, \ndelung am~nat, trimite la can-
doarea \n]eleapt` a personajului din 
Alice \n }ara Minunilor. C~nd realist-coti-
die ne, c~nd meditativ-fantasmatice, tex-
te le sunt concise, uneori laconice de-a 
bi ne lea, de o prospe]ime fermec`toare 
[i stranie, grupate \ntr-un ansamblu coe -
rent, unitar. Formula lor minimal`, obiec -
tualist`, de nota]ie confesiv` [i cumva 
„co pil`roas`“ aminte[te de ultimul Ba-
covia [i de naivit`]ile jucate ale lui 
Jacques Prévert. Diferen]a specific` 
este oferit` \ns` de simplitatea \n[e l`-
toa re, miniaturismul caligrafic [i con-
centrarea zen a poeziei extrem-orienta-
le. C~teva arte poetice trimit explicit 
spre fascina]ia chinez`riilor [i a japone-
z` riilor, din care autoarea extrage o viziu -
ne [i o atmosfer` vag suprarealist`, \n 
acord cu datele sensibilit`]ii personale. 
Concrete]ea obiectelor umile, gesturile 
m`runte ale universului domestic, inti-
mismul senin al solitudinii contempla-
tive cap`t` astfel un halou enigmatic, 
des chis c`tre un „dincolo“ nelini[titor; 
pe de alt` parte, medita]ia liric` se \n -
car c` de autenticitate [i de firesc exis-
ten ]ial. |ntr-o perioad` \n care abund` 
poemele f`r` poezie, defulatorii [i con-
textuale, pline de provoc`ri facile, Dani-
ela Catona alege calea opus` a con tem -
pla]iei calme [i a delicate]ei interioriza-
te. Iar poezia se afl` aici ca la ea aca s`. 
Ci titorii sastisi]i de mecanica (anti)li-
ri c` a optzecismului rezidual [i deja obo-
si]i de excesele mizerabilismului, neoex-
pre sionismului, visceralit`]ii sexuali-
zante [i agresivit`]ii isterice vor desco-
peri \n secven]ele de fa]` o alternativ` 
via bil`. C~[tig`tor al concursului de de-
but organizat de UNICREDIT Bank, re-
cent ap`rut la Editura Corint, Iepurele
de martie este volumul-revela]ie al unei 
vii toare poete de prim-plan.

{i pentru c` nimic nu pledeaz` mai 
bine \n favoarea calit`]ii artistice dec~t 
un preview, iat` c~teva extrase care dau 
seama despre fizionomia poetic` a Da-
nielei Catona. 

Femeia po[et`

Am avut 
o cas`
cu parter [i mansard`
[i o cas` veche cu ziduri cr`pate,
\n tocul c`reia am scris odat`,
demult, sunt fericit`
\ntre timp, 
am zugr`vit [i 
m-am mutat \n noua cas`, 
cu parter [i mansard`
Casa cea veche e topit`,
iar cea nou` s-a despicat
Mansarda leviteaz` singur`
[i e doar locul \n care dorm
Acum casa nou` e 
po[eta mea cea maro

*
Fericirea e s` \]i bei cafeaua de dimi-

nea ]`
[i soarele s` \]i bat` pe dunga ce[tii, 
molcom [i perpendicular 
iar tu s` fii
\mbr`cat \n pielea ta
Ghivecele de flori s` stea aliniate [i 

mul ]umite 
\n ele
S` \]i plimbi degetele peste linia ce[ tii
[i soarele s` se strecoare 
printre degete
Iar tu s` nu sim]i nici un regret

*
Am adunat bob cu bob 
[i senza]ie cu senza]ie
le-am pus pe toate \n sertar 
[i deasupra am pus o fa]`
de mas` galben`
Am uns o felie de p~ine [i am mu[ cat 
mi-am mu[cat pu]in din deget
Apoi am m`turat firimiturile [i le-am 

pus \n sertar
Sclipeau pe fa]a de mas` galben` 
Degetul avea c~teva firimituri lipite 

[i o scam` galben` de
la fa]a de mas`
Senza]iile erau undeva, departe
Au r`mas doar boabele, sertarul, 

fa]a de mas` galben`,
firimiturile [i degetul 

*
Era gravitatea unei furnici ne\ntre-

rupte
cu sobrietatea unei seri de var`
pu]in \ntunecate, pu]in senine [i pu-

]in ploioase
Era f~nt~na dispersat` \n gr`dina 

cu lalele [i zambile
mov, roz [i galben-pal
Era soarele de dup` [i v~ntul de la 

r`s`rit
Era cea[ca de ceai cu o linguri]` de 

zah`r [i 
mult` am`r`ciune 
Apoi s-a \ntunecat [i becurile scli-

peau pretutindeni
O caps` de la saco[a roas` a pleznit 

[i a c`zut,
uitat`

*
Am c`utat \n recycle bin
Ce am g`sit: un dop de plut`
o ascu]itoare o poz` un geamantan 

mic o harf` un
monstru care z~mbea
Am luat ascu]itoarea [i am ascu]it 

monstrul z~mbitor
apoi l-am legat cu o sforicic` pe care 

o aveam \n buzunar
[i l-am b`gat \n geamantanul mic
Apoi am c~ntat pu]in la harf`
Se auzea foarte frumos
Poza era o poz` de demult
Nu puteam recunoa[te fe]ele perso-

najelor
Erau triste.
L~ng` ele, \ntr-un col], st`tea o pi-

sic`
Am luat-o [i am b`gat-o \n dopul de 

plut`
A mieunat
Apoi am luat mouse-ul 
[i la \ntrebarea 
are you sure you want to empty the 

recycle bin?
am r`spuns: yes

*
O poezie de peisaj japonez
cu c`limar` [i camer` [i tatami [i 
praf de cutremur

A[ scrie ceva lent 
\ncetinire de sensuri [i de goluri
genunchiul e mort
prizonierul e s`lbatic
salata e verde

*
Mi-e somn
am o boare de somn pe fa]` pe g~t pe 

b`rbie
Ar putea fi o am`geal` de duminica 

dup`-amiaza, cald`
[i frust` 
ca un piure de cartof l`sat \n farfu-

rie, l~ng` zeama
de la salata de sfecl` ro[ie
Ar putea fi o pern` moale de puf, \m -

pa chetat` \ntr-un
material albastru [i colorat
Ar putea fi o c`limar` triunghiular`, 

l`sat` de
izbeli[te pe o margine de fereastr`
Ar putea fi un bilet de demult

*
E o zi lini[tit`
Toate apele stau
Paianjenii c~nt` sub]ire
Lumina se \ncol`ce[te pe sub frigider
Palmele m~ng~ie un [oricel disperat

*
Nu mai vreau culori 
nu mai vreau forme 
nu mai vreau obiecte
nu mai vreau
nimic
vreau
s` stau
stau

*
Am descoperit 21 de moduri de su-

pra vie]uire
Primul e s` m`n~nci cl`tite cu spanac
Al doilea e s` \mp`ture[ti foarte 

atent fa]a de mas`
{i s` nu la[i nici o cut`
Al treilea e s` telefonezi la prieteni
Al patrulea e s` adormi
Al cincilea e s` mesteci orbit f`r` 

zah`r
Al [aselea e s` g`te[ti sup` de cartofi
Al [aptelea e s` plute[ti \ntr-un ba-

zin cu ap` limpede
Al optulea e s` cite[ti o carte fru-

moas`
Al nou`lea e s` visezi la ce a mai 

r`mas
Al zecelea e s` poveste[ti tot
Al unsprezecelea e s` faci rebus [i s` 

nu g`se[ti 
dezleg`rile

Al doisprezecelea e s` fii foarte trist
Al treisprezecelea e s` fii bucuros
Al patrusprezecelea e s` [tergi praful
Al cincisprezecelea e s` te speli pe cap
Al [aisprezecelea e s` plantezi bulbi 

de lalele
Al [aptesprezecelea e s` desenezi
Al optsprezecelea e s` te ghemuie[ti 

\n pat
Al nou`sprezecelea e s` faci facturi
Al dou`zecilea e s` bei ap` plat` [i 

nu prea rece
Al dou`zeci [i unulea e s` scrii toate 

astea

*
Se aude zorn`it de pahare ce[ti de 

por]elan [i sticl`
curat`
Clinchet dulce [i lini[te ceramic`
Afundare \n lumea de dincolo 

Iepurele de martie

M` doare fruntea \n partea dreapt`
E pu]in bombat` [i sub ea
se ascund doi iepuri mici
Unul e alb [i unul e gri
Stau pitula]i [i \[i mi[c` urechile
Un gust de ciocolat` amar` st` \ntre 

capetele lor
Un rest de morcov e aruncat \ntr-o 

parte
[i alunec` \n cealalt` parte a frun]ii
Acolo unde sunt teoremele [i catete-

le [i sumele
p`trate ale ipotenuzelor
Morcovul se \n]epene[te \n diame-

trul cercului absent
[i se lipesc de el flori de plop [i sa-

liv` de iepure bl~nd

*
Ast`zi ai fost mul]i de tu
[i erai 
foarte mic 
Un [ir de tu \ncepea \n tocul u[ii [i 

se ducea p~n` sub marginea ferestrei 
Tu cu umbrela [i tu 
z~mbind amorf 
Tu dormind 
[i tu mestec~nd o bucat` de br~nz` 
Eu mi-am plimbat degetele peste 

ace[ti mul]i de tu 
Pe unii i-am r`sucit 
Pe vreo doi i-am m~ng~iat 
[i de unul dintre ei m-am ascuns

*
Am vrut doar s` \]i ar`t d~ra 
pe care o l`sase musca 
pe sticla ferestrei
oglindit`
o zeam` scurs` 
pu]in uscat`
aripa fr~nt`
[i antenele de la greierul 
de ast`-var`

*
C~inele Gimi pe alee
se uita \ntr-o parte
Umbre [i lumini se arunc` 
pe corpul lui de c~ine ar`miu
Dintr-o fotografie veche

*
Mi-am pus ast`zi talc pe cele dou` 

r`ni
nici una din ele nu se vede
le simt doar printre cutele nev`zute
prin invizibilele cr`p`turi care \mi 

br`zdeaz` pielea
Am \ntins talcul
am turnat ni[te ap` din stropitoarea 

mov
[i am f`cut o past` mentolat`
pe care am \ntins-o 
p~n` m-am oglindit \n ea
Apoi am luat un cu]it
[i am f`cut un semn ne[tiut

Dac` l-ai fi v`zut
l-ai fi recunoscut

cronic` literar`

PAUL CERNAT

Pur [i simplu poezie: 
Iepurele de martie

Dana Catona, Iepurele de martie,
Ed. Corint, 2008
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C~nd s-a g~ndit s` prezinte la Festi-
valul Na]ional de Teatru o vitrin` cu 
cele mai ar`toase lucruri din teatrul ro-
m~  nesc, Cristina Modreanu, selec ]io ne-
rul [i directorul artistic al festivalului, 
era normal s` se g~ndeasc` pentru cine 
o face. O vitrin` e o vitrin`, ce-i drept, 
dar una e s` o a[ezi pe bulevardul prin-
cipal din Bucure[ti [i alta s` o prezin]i 
lumii largi. Dac` ne g~ndim c` la eveni-
ment au fost invita]i zeci de directori de 
festival, critici [i arti[ti de pe mapa-
mond, am putea crede c` scopul princi-
pal a fost s`-i impresioneze pe ace[tia [i 
s`-i determine s` cumpere spectacolele 
ro m~ne[ti. Dar mai era [i inten]ia anun-
]a t` de a diagnostica starea teatrului 
nos tru la un moment dat, opera]iune ce 
s-a \ncercat [i \n teorie, la final, \ntr-un 
co locviu cu o participare anemic`. Pe de 
alt` parte, oric~t de subiectiv`, alege-
rea a fost supus` obiectivei realit`]i, 
chiar dac` de pe lista ale[ilor au lipsit \n 
cele din urm` regizori ca Bocsardi Lász ló 
[i Tompa Gábor, spectacole ca Don Juan
(Teatrul „Toma Caragiu“, Ploie[ti) De[-
tep tarea prim`verii de la Br`ila [i M`sur`
pen tru m`sur` de la Craiova, spectacole-
le lui Andrei {erban. Dar poate tocmai 
f`r` aceste v~rfuri, teatrul rom~nesc ni 
s-a \nf`]i[at mai aproape de normalita-
tea lui, permi]~ndu-ne unele observa]ii 
fo lositoare. Iat` unele dintre ele.

Normalitate [i c`utare
Dac` \ntr-o vreme nu de mult trecu-

 t`, [i ne referim la \nceputurile Festiva-
lului Na]ional de Teatru, pe teritoriul 
teatral al Rom~niei se produceau „\n 
mas`“, zicea cineva, capodopere, unele 
din tre ele omologate \n patrimoniul 
mon dial, ast`zi cred c` preocuparea ge-
neral` e definit` de c`utare. C`utarea \n 
domeniul limbajului teatral, pe fondul 
unor preocup`ri generate de schimba-
rea la scara lumii a datelor de context 
(ex plozia vizualului, sinteza genurilor, 
post modernismul [i postdramaticul, cu 
fenomenele cunoscute ale deconstruc]iei 
la nivelul structurilor formale). Cu toa-
te imperfec]iunile ei, aceast` febrilitate 
le d` unora co[maruri, ce-i drept, dar 
pro duce [i st`ri de gra]ie. |n afar` de 
Radu Afrim, vedeta incontestabil` a ge-
ne ra]iei sale, prezent \n festival cu dou` 
din cele mai „duioase“ crea]ii ale sale, 
Boa la familiei M de Fausto Paravidino
(Ti mi[oara) [i E doar sf~r[itul lumii de 
Jean Luc Lagarce (Odeon), pe afi[ul fes-
ti valului au fost incluse \n mod \ndrep-
t` ]it [i nume mai pu]in frecventate, dar 
me ritorii, precum Cristi Juncu, Andreea 
Vulpe, Vlad Massaci. Mi-a p`rut r`u s` 
constat c`, poate, din cauza unor idei 
pre concepute, mul]i dintre colegii mei 
nu i-au \mbr`]i[at \ns` cu acela[i entu-
zism cu care a fost primit, s` zicem, 
mult mediatizatul Radu Alexandru Nica. 
Personal, consider c` Hamletul acestuia 
de la Teatrul Na]ional din Sibiu, \n ciu-
da contribu]iei exemplare a scenografu-
lui Drago[ Buhagiar, n-a fost dec~t o scli-
foseal` juvenil` care confirm` talentul 
regizorului, dar nu [i maturitatea lui ar-
tis tic`.

|n schimb, foarte serios [i aplicat, ca 
[i alteori, Vlad Massaci, cu solida sa 
[coa l` german`, ne-a ar`tat \n Platonov
cum se poate inova \n profunzime, cum 
poate un regizor s` conving` o trup` 
care func]ioneaz` \n parametri rutini-
eri altminteri (Nottara) s`-l urmeze, des -
co perindu-[i zone creative neexploata-

te. Iar Sorin Militaru, prin Electra de la 
Odor heiul Secuiesc, ne-a \nf`]i[at o tru-
 p` pe care regizorul a mai dus-o la per-
forman]` \n acel neuitat spectacol cu 
Pes c`ru[ul, dar cu care de ast` dat` s-a 
oprit la jum`tatea drumului, la stadiul 
unor bune [i interesante inten]ii reali-
zate disparat. (Foarte bun corul, \ntr-o 
co regrafie modern`, exemplar`.)

Spectacolele realizate la Bra[ov (Bu-
toiul cu pulbere de Dejan Dukovski) sau 
R~m nicu V~lcea (Portugalia de Zoltan 
Egres sy) de Cristi Juncu, remarcabile 
de la selec]ia pieselor p~n` la realizare, 
ne permit s` l`rgim observa]iile privind 
tea trul emergent, de investiga]ie socia-
 l`, prin care p`trund pe scen` teme acu te 
ale contemporaneit`]ii la care friso n`m 
cu emo]ie [i \ng~ndurare. Din aceea[i 
categorie face parte [i minu]ioasa ana-
liz` realizat` de Andreea \n Regina fru mu -
se]ii din Lennanee de Marin Mc Donaght, 
la Teatrul „Toma Caragiu“ din Ploie[ti. 
Din p`cate pentru unii dintre mae[trii 
a[tepta]i, nici Lulu de Wedekind, \n re-
gia lui Silviu Purc`rete, nici Macbeth de 
la Ia[i, \n regia lui Mihai M`niu]iu (de 

la care m-au alungat cele 72 de focuri 
de arm` trase \n scen`, asupra c`rora 
am fost prevenit`, ce-i drept) n-au fost, 
ca alt`dat`, evenimente. {i-a p`strat \n 
schimb cota de popularitate Victor Ioan 
Frunz`, prezent în festival cu Caligula
de Camus, realizat la Teatrul Dramatic 
din Baia Mare, cu George Costin \n ro-
lul titular, un actor t~n`r pe care Frun-
 z` l-a crescut \ncredin]~ndu-i acum pe 
merit aceast` partitur` dificil`. Caligu-
la la v~rsta togei virile e o idee provoca-
toare, dup` cum s-a v`zut în spectacolul 
de ampl` respira]ie intelectual` [i ma-
re rafinament stilistic creat de cuplul 
Frunz`–Adriana Grand. Topul spectaco-
le lor rom~ne[ti a fost \ncoronat rege[te 
de Eduard al III-lea, \n regia lui Alexan-
dru Tocilescu [i interpretarea lui Ion 
Ca ramitru, montarea emblematic` a 
Tea  trului Na]ional din Bucure[ti.

Dac` t~n`rul [i nelini[titul Radu 
Afrim, care se apropie [i el de vreo pa-
truzeci de ani, spunea la colocviul final 
c` [i-ar fi dorit mai mult` lumin` [i 
z~m bet \n acest festival, el, care are at~-
ta apeten]` pentru cruzimea adev`ruri-
lor pe scen`, \ndr`znesc [i eu s` observ 
c` \nt~lnirilor noastre cu teatrul din ul-
tima vreme le lipse[te bucuria. Nu tr`im, 
e adev`rat, \ntr-o lume prea vesel` [i 
nici perspectivele ei nu sunt luminoase, 
dar poate tocmai de aceea a[tept`m de 
la arti[ti s` o sensibilizeze, s`-i induc` 

altfel de modele, [i nu doar s`-i escala-
deze crizele. 

Din acest punct de vedere, recunosc, 
m-am sim]it de pu]ine ori bine la acest 
festival, [i asta s-a \nt~mplat, de exem-
plu, datorit` prezen]ei celor trei specta-
cole apar]in~nd teatrului rus, invitate \n 
sec]iunea interna]ional` a festivalului. 
C`lug`rul negru, \n regia lui Kama Gin-
kas, [i Furtuna de Ostrovski, \n regia lui 
Lev Erenburg, au umanizat \n chip ne-
cesar atmosfera [i ne-au dat \ncredere \n 
[ansa teatrului de a reveni la esen]a sa.

Piesa rom~neasc` la FNT
Nu era obligatoriu ca Festivalul Na-

]io nal de Teatru s` ne ofere [i o vitrin` 
a textelor rom~ne[ti, cu at~t mai mult 
cu c~t exist` un festival tematic adresat 
dra maturgilor la Timi[oara. Dar, pen-
tru c` tot s-a f`cut caz \n ultima vreme 
de resurec]ia piesei rom~ne[ti [i de ten-
din ]ele postdramatice ale teatrului dato-
ra te [i revolu]iei din scrisul pentru sce-
 n` (au fost c~teva \nt~lniri teoretice pe 
aceast` tem`), ar fi fost interesant poa-

te s` avem ocazia s` vedem, la pachet, 
c~ teva mostre ale acestei noi realit`]i.

N-am avut parte dec~t de unicatul 
nu mit Complexul Rom~nia, tinerii din 
sec ]iunea debut av~nd cu totul alte pre-
fe rin]e \n materie de text, iar Gianina 
C`r bunariu, care ne reprezint` \n str`i-
n` tate, fiind, nu [tim de ce, ocolit`.

M` num`r printre aceia care nu con-
sider` spectacolul Complexul Rom~nia re-
pre zentativ nici pentru tem` (procesul 
co munismului), nici pentru dramatur-
gia de azi [i nici m`car pentru autoare, 
apre ciata noastr` coleg` Mihaela Mi-
hailov. Minat` de artificialitate, cu o 
mare doz` de naivitate, povestea, emo-
]io  nant` pe alocuri, a t~n`rului cu tre-
cut de pionier parcurge episoade cli[ei-
za te din acea istorie recent`, pe care t~-
n` ra autoare o abordeaz` epidermic [i 
neconving`tor. Ar fi fost prea simplu s` 
fie a[a cum cred Mihaela Mihailov [i re-
gi zoarea Alexandra Badea. Sistemul s-ar 
fi demascat singur, dac` ar fi func]ionat 
at~t de la vedere. Or, tocmai perfidia 
ma nipul`rii este cea care tulbur` azi 
con [tiin]ele at~tor oameni care au tr`it 
co[ marul [i \nc` se mai \ntreab`: „cum 
a fost cu putin]`?“. Restul, via]a \n frig, 
la cozi, fricile sunt un bun aide-memoi-
re, dar at~t. Pentru cei care n-au tr`it \n 
comunism [i vor s` \n]eleag` nu-i de 
ajuns, pentru ceilal]i, care l-au sim]it 
pe pielea lor, e prea pu]in. Nu avem, 

din p`cate, \nc` piesa (proza st` mai 
bine, ca [i filmul) conving`toare pe 
aceast` tem`. Ilustrat` tautologic, pre-
cum \n Complexul Rom~nia, cu imagini 
do  cumentare din care flutur` steaguri 
[i ne face cu m~na Ceau[escu, ideea e 
tri mis` repede \n derizoriu. Chiar [i \n 
festival a trecut mai degrab` neobser-
vat`.

Eveniment extra
|nt~mpl`tor sau nu, \n timpul FNT

a avut loc [i Festivalul Teatrelor Euro-
pene, care ne-a adus \ntre altele la Bu-
cu re[ti spectacolul Unchiul Vanea, de 
Cehov, de la Teatrul Maghiar de Stat 
din Cluj, \n regia lui Andrei {erban. S-
a jucat la Teatrul Odeon, de[i se spunea 
c`, fiind modelat dup` spa]iile teatrului 
gaz d`, e nedeplasabil. Nu am v`zut de-
c~t aceast` reprezenta]ie [i pot s` spun 
c` p`rea g~ndit` pentru noul s`u ampla-
sa ment. Stalul cu fotoliile \n plu[ ro[u, 
lojile, balcoanele, buzunarele scenei [i 
sce  na \ns`[i, \n care ne-am aflat din 
c~nd \n c~nd al`turi, actori [i specta-
tori, plan[eul mobil care s-a deschis la 
un moment sc~r]~ind \nfico[`tor, toate 
au jucat \n acest spectacol fabulos. O vi-
ziune prin care regizorul l-a scos pe Ce-
hov din „atmosfer`“, din static [i i-a con-
fe rit o dinamic` n`ucitoare, care e \n 
fond a tr`irilor, a exploziilor interioare 
prin care trec personajele. La \nceput 
plic tisite, apatice, fiecare \n elementul 
s`u, acestea sunt v`zute \n sal` ocu-
p~nd fotoliile spectatorilor. Le putem 
ob serva mai bine. Cu ticurile de com-
portament, cu micile ipocrizii [i o anu-
me iritare \n rela]ii. Elena Andreevna 
are mult aer \n jur pentru a-[i etala po-
za, ca [i Serebreakov, acum elegant [i 
pe dant, \n mantoul s`u alb, cu borsa-
lin` [i m`nu[i asemenea. O tandre]e do-
mes tic` ne inund`, dar tangoul ini]iat 
de profesor, care va puncta pe parcurs 
– ce extraordinar` idee! – [i patimile, [i 
ri dicolul, [i senzualitatea rela]iilor, dan-
sat acum printre fotolii de to]i ai casei, 
e un preludiu al dramei. Actul doi e al 
doc torului Astrov – Bogdan Zsolt –, co-
bo  r~nd de la podul scenei \n cea mai ex-
traordinar` scen` de be]ie pe care am 
v` zut-o vreodat`. Tot a[a cum Vanea – 
Ha tazsi Andras –, amenin]~nd disperat 
cu pistolul, e memorabil. Noroiul, ploa-
ia, penumbra, c`m`ru]a cu geaml~c \n 
care bole[te Sereabreakov, r~su-pl~nsu 
din scena \mp`c`rii dintre Elena [i So-
nia sunt [i ele de neuitat. Ca [i jocul 
Imolei Kezdi, trec~nd de la alinturi de 
vedet` la pasiunea devoratoare pentru 
Astrov. Dar momentul de impoten]` al 
profesorului, personaj pe care Biro Jos-
zef \l compune din zeci de fa]ete, dar co-
che t`riile deplasate ale lui Maman sau 
cio rapii c`zu]i ai Soniei... zeci de detalii 
pe un traseu g~ndit milimetric la nive-
lul spa]iului, ca [i al personajelor, fac din 
acest spectacol o bijuterie [i o mare lec -
]ie de teatru. {i de via]`. De mult n-am 
mai plecat de la teatru at~t de r`v`[it`, 
cu sentimentul c` mi-au r`mas at~tea 
lu cruri ne\n]elese din tot ce am tr`it [i 
tr`iesc. Monologul Soniei despre via]a 
de apoi, rostit precipitat ca-n biseric`, 
l~n g` un Vanea dezn`d`jduit, plouat, 
tra gic, ne spulber` [i ultima credin]`. 
|m preun` cu minuna]ii actori ai Teatru-
lui Maghiar din Cluj, regizorul Andrei 
{er ban ne scutur` de orgolii. De aceea, 
spec tacolul lor ne e nu numai drag, dar 
[i, \n multe privin]e, necesar.

DOINA PAPP

Romanian showcase

Furtuna de Aleksandr Ostrovski, Teatrul Dramatic din Magnitogorsk
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James „Pitbull“ Bond

La doi ani dup` ce [i-a f`cut intrarea 
triumfal` \n rolul lui James Bond, Daniel 
Craig reintr` \n pielea t`b`cit` a 
Agentului 007.

O panoram` superb` a Alpilor de la 
gra ni]a dintre Austria [i Italia ascun-
de, \n tunelele sinuoase, o urm`rire cu 
ma  [ini [i focuri de arme automate. 
Du p` c~teva ciocniri spectaculoase, \n 
sc~r]~it de cauciucuri, un Aston Martin
ciuruit [i f`r` o portier` scap` din ur-
m` rire, iar noi, spectatorii, r`sufl`m 
u[u ra]i. |ns` numai pentru pu]ine mo-
mente, pentru c` urmeaz` o v~n`toare 
pe acoperi[urile caselor dintr-un or`[el 
italian, tot cu \mpu[c`turi [i situa]ii 
care sfideaz` gravita]ia [i rezisten]a 
uma  n` la impact. A[a \ncepe noul film 
din seria James Bond – Quantum of So-
lace / Partea lui de consolare.

Quantum of Solace reia firul pove[tii 
de acolo de unde l-a l`sat Casino Royale:
James Bond vrea s` afle de ce l-a tr`dat 
iubita sa, Vesper Lynd, [i s` r`zbune 
moar  tea acesteia. Interog~ndu-l pe mis-
te  riosul domn White, afl` despre exis-
ten ]a unei organiza]ii secrete mondiale, 
Quantum, care are oameni peste tot, in-
clusiv \n serviciul secret britanic MI6 – 
nimeni altul dec~t garda de corp a [e fei 
lui Bond, M (Judi Dench). Agentul 007 
ajunge s`-l identifice pe cel care pare s` 
conduc` organiza]ia, \n persoana vede-
tei ecologiste Dominic Greene (Mathieu 
Amalric, pe care s-ar putea s`-l [ti]i din 
Le Scaphandre et le Papillon). Acesta din 
urm` pl`nuie[te, momentan, s` spriji-
ne o lovitur` de stat \n Bolivia, \n schim-
bul unei buc`]i de de [ert care ar con]ine 
ceva bog`]ii. Greene are leg`turi cu Ca-
mille (Olga Kurylenko), o t~n`r` care 
vrea s` se r`zbune pe un general bolivi-
an. Bond intr` pe fir [i, \mpreun` cu Ca-
mille, merge \n Bolivia, unde descoper` 
de ce Greene dorea o bucat` de de[ert. 

Agentul britanic \m  pie dic` lovitura de 
stat, afl` de la Greene tot ce dorea s` 
[tie despre moartea frumoasei Vesper 
Lynd [i \i pedepse[te pe cei vinova]i.

De fapt, \ntreaga intrig` e destul de 
sub ]ire, scenari[tii p`r~nd a urm`ri \n 
acest film doar ca Bond s` trag` linie 
dup` episodul cu Vesper Lynd. Ceea ce 
agentul reu[e[te la final, de unde [i ti-
tlul Quantum of Solace – Partea lui de con-

so lare. Desigur, Quantum-ul din titlu 
nu se refer` doar la cantitate, ci [i la nu-
mele organiza]iei secrete, care va mai 
ap` rea cu siguran]` \n urm`toarele 
aven turi ale Agentului 007.

Regizorul Marc Forster (Monster’s
Ball, Finding Neverland) a fost tratat cu 
sus piciune de fanii seriei, pentru c` 

aces ta era primul s`u film de ac]iune. 
Din acest punct de vedere, scenele de 
lupt` sunt foarte alerte, t`iate scurt la 
montaj, a[a cum se poart` \n cinemato-
graful actual – vezi seria Jason Bourne. 
De fapt, \nsu[i James Bond pare a se 
transforma \ntr-un Bourne, adic` dintr-
un seduc`tor agent secret \ntr-un lup-
t`tor imbatabil. Este noul trend Bond, \n  -
ceput cu precedentul Casino Royale.

Daniel Craig a f`cut din Agentul 007 
un pitbull care trece prin pere]i [i care 
nu se d` \n l`turi de la suplicii fizice 
c~nd e vorba de atingerea ]elului. Bond-
ul lui Daniel Craig \i face pe cei lal]i 
Bonzi (cu excep]ia notabil` a lui Sean 
Connery) s` arate ca ni[te sico fan]i. 
Mul]i \i repro[eaz` c` nu are [armul [i 

elegan]a impregnate de Bond \n menta-
lul colectiv. A[a e: Daniel Craig, de[i 
[tie s` poarte un costum ar`tos [i s` cu-
cereasc` o femeie cu o replic` inteligen-
 t`, rupe cu preceden]ii interpre]i [i [ter-
ge pe jos cu elemente sacre pentru fanii 
Agentului 007. Chiar [i celebra replic` 
a lui Bond, atunci c~nd e vorba de b`u-
tu ra sa preferat` – „Martini, shaken, 
not stirred“ –, e luat` \n de r~ dere \n 
cele dou` filme care \l au ca pro tagonist 
pe Craig: \n Casino Royale, c~nd chelne-
rul \l \ntreab` cum vrea Martini-ul,
Bond, nervos, spune „ar`t de parc` mi-
ar p`sa?“; \n Quantum of Solace, c~nd e \n  -
trebat ce bea, Bond r`s pun de cu un ab-
sent „nu [tiu“, de[i are \n m~n` un pahar 
de Martini. |n plus, nu auzim nici m`-
car o singur` dat` „Bond, James Bond“ 
[i nici nu avem parte de gadget-uri so-
fisticate (\n afar` de un te le fon mobil, 
folosit doar ca mijloc de co mu nica]ie [i 
de urm`rire, nu ca lansator de rachete, 
pa ra[ut` sau desf`c`tor de sticle...).

Filmul este mai slab dec~t preceden-
tul Casino Royale, fie [i numai din cauza 
fap tului ca este inegal construit: dup` \n -
ceputul de infarct urmeaz` perioade de 
l~ncezeal` pigmentate de c~te o urm` ri re 
cu b`rci sau cu avioane. Nici m`car con   -
fruntarea final` dintre Bond [i Greene 
nu are tensiunea [i ritmul promise la \n -
ce  putul filmului.

Quantum of Solace, al 22-lea film cu 
Agentul 007, pare a fi fost f`cut ca o pe-
licul` menit` \n primul r~nd s`-l conso-
lideze pe Daniel Craig \n rolul lui Bond, 
cu pre]ul sacrific`rii filmului \nsu[i. 
Bond-Craig a ie[it \nt`rit, \ntr-adev`r, 
dar seria Bond are nevoie de un al 23-lea 
film care s` rup` gura t~rgului. Altfel, 
peste 20 de ani ne vom \nghesui la pre-
miera noului film cu Bourne, iar pe Bond 
\l vom mai vedea doar pe DVD-uri pr`-
fuite...

Quantum of Solace / 
Partea lui de consolare

SUA, 2008
Regia: Marc Forster

Cu: Daniel Craig, Judi Dench, Mathieu
Amalric, Olga Kurylenko, Giancarlo

Giannini, Gemma Arterton

film

Poezii de Daniela Cr`snaru 
la Roma

Vineri, 14 noiembrie 2008 a avut loc la Accademia di 
Romania din Roma prezentarea volumului Austerloo ed altre 
battaglie / Austerloo [i alte b`t`lii al poetei Daniela Cr`snaru.

Considerat` una dintre poetele cele mai interesante ale 
genera]iei sale \n Rom~nia, Daniela Cr`snaru a fost tradus` 
\n peste 15 limbi, poezia ei fiind studiat` \n universit`]i 
rom~ne [i americane. De asemenea, \n 1991 editura Oxford a 
publicat o culegere de poezii – Letters from Darkness – semnate 
de Daniela Cr`snaru, care a fost nominalizat` printre 
primele 10 titluri publicate \n anul respectiv \n Marea 
Britanie.

Premiat` cu cele mai prestigioase premii – Premiul
Funda]iei Rockefeller (1995), Crossing Bounderies Award
(1996), Premiul Academiei Rom~ne (1992), Premiul Uniunii 
Scriitorilor (1979, 1982, 1983) poezia Danielei Cr`snaru 
uime[te prin ]es`tura ei rafinat` [i lucid`, prin chiasmul 
]esut \ntre materialitatea corporal`, inclusiv a iubirii astfel 
percepute [i arhitectura interioar` haotic` ce d` chip vie]ii 
de zi cu zi. Se na[te, astfel, o senzualitate trist`, introvertit` 
[i ironic` – apropiat`, pe alocuri, de poezia polonezei 
Wislawa Szymborska – [i pe care titlul volumului o pune \n 
mod foarte expresiv \n eviden]`.

Realizat \n edi]ie bilingv` [i \n condi]ii grafice de mare 
elegan]`, Austerloo [i alte b`t`lii este primul volum de poezii 
semnate de Daniela Cr`snaru tradus \n limba italian`. 
Acesta a fost prezentat de Giuliano Compagno, scriitor, 
Bruno Mazzoni, curatorul volumului, [i Oana Bo[ca-M`lin 
(Universitatea din Bucure[ti), traduc`toarea acestuia. Gazde 
ale acestui eveniment au fost, al`turi de Accademia di 
Romania, editura Pagine [i Luciano Lucarini, editor.

Autori rom~ni \n limba francez`
Magda C~rneci, Trois saisons poétiques (Trei anotimpuri poetice) – un mic 

volum de poeme în francez`, ap`rut în vara lui 2008 la editura 
luxemburghez` PHI, în colec]ia Graphitti, bine cunoscut` pentru 
calitatea poeziei francofone pe care o promoveaz`. Volumul con]ine 3 
cicluri – Muzic` pentru instrumente necunoscute; Voiaj spa]ial; Un fel de psalmi
– [i e ilustrat cu fotografii prelucrate pe computer [i semnate de autoare.

Poésies de langue fran aise. 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde
(Poezii de limb` francez`. 144 de poe]i de azi din jurul lumii) – o antologie 
ap`rut` în luna septembrie la editura Seghers din Paris, cu ocazia 
Summitului Francofoniei din Canada. Antologia este alc`tuit` [i 
prezentat` de poe]ii Stéphane Bataillon, Sylvestre Clancier (pre[edintele 
PEN Club Fran]a) [i Bruno Doucey (directorul editurii Seghers) [i 
cuprinde autori provenind din Fran]a [i de pe toate continentele care scriu ([i) în francez`; 
criteriul ales este cel cronologic, însum~nd 3 genera]ii: poe]ii n`scu]i între 1913 [i 1938, martori ai 

celui de-al doilea r`zboi mondial, dintre care unii au fost camarazi cu 
Senghor, Aimé Césaire [i Gaston Miron; poe]ii genera]iei intermediare, 
n`scu]i între 1939 [i 1954, martori ai decoloniz`rii [i ai R`zboiului Rece; [i 
cei n`scu]i între 1955 [i 1981, cet`]eni ai lumii, ai unei lumi globalizate, 
„mai simplu de parcurs, dar mai dificil de în]eles“. Fiecare poet este 
prezent cu o mic` declara]ie de inten]ii [i cu un poem inedit. Dintre poe]ii 
antologa]i men]ion`m pe Salah Stétié, Lorand Gaspar, Claude Vigée, 
Fran ois Cheng, Venus Khouri Ghata, Jean Métellus, Luis Mizon, 
Aldelwahab Meddeb, Nicole Brossard, Amadou Lamine Sall, Hélène 
Dorion, Nimrod, Maram al-Masri, Marlena Braester [.a., ca s` nu amintim 
dec~t c~teva nume sonore dintre poe]ii nonfrancezi. Din România, sunt 
prezen]i în antologie poe]ii Constantin Ab`lu]`, Magda C~rneci [i Linda 
Maria Baros.

Antologia, elegant` [i voluminoas`, e pus` sub semnul tutelar al lui 
Leopold Sedar Senghor [i se vrea un manifest conving`tor al rolului poeziei de limb` francez` 
într-o lume globalizat`, în vederea unui nou umanism, mai cuprinz`tor, în care diferen]ele 
culturale nu sunt nivelate, ci, dimpotriv`, integrate ca „pepite de subtilitate“ într-o ]es`tur` 
civiliza]ional` din ce în ce mai complex`.
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P`rintele ie[i din altar cu c`delni]a 
\n m~n` [i, balans\nd-o energic, \mpr`[-
tie un nor de fum aromat \n direc]ia ca-
merei de filmat. Mitruc st`tea \n mijlo-
cul bisericii, aplecat peste camer`, cu 
ochiul \n obiectiv, [i focaliz` pe figura 
im pozant` a preotului. Se trase doi pa[i 
\n spate, ca s`-i prind` \n imagine, di-
napoia p`rintelui, pe Iisus Hristos [i 
Fecioara Maria, care z~mbeau cu \n  g`-
duin ]` din icoanele lor.

– Doamne, miluie[te, Doamne, mi lu-
ie[ te, Doamne, milu-ie-e[-teeee! c~nt` 
cu o voce grav`, p`trunz`toare, p`rin te-
le, iar vocea \i r`sun` cu ecou \n biseri-
ca goal`. Ajut`-ne, Doamne, pe noi, p`-
c` to[ii! Rug`mu-ne ]ie, auzi-ne [i ne mi-
lu-ie-e[-tee! E bine? \ntreb` el.

Mitruc \i f`cu semn din cap c` da, 
iar p`rintele o porni \nspre el. Apoi se 
opri. Lu` o postur` mar]ial`, cu c`del ni-
]a \ntins` \n fa]`, [i zise:

– Sunt p`rintele Ilie Saveliuc, candi-
dat la prim`ria Vl`deni, jude]ul Ia[i! 
Vo ta]i-m` duminic`, iubi]i credincio[i, 
[i o s`-l aduce]i pe Dumnezeu \n casele 
voastre. L`sa]i-v` \n grija mea [i Dom-
nul o s` v` aib` \n paza lui!

– {i... cut! ]ip` Mitruc, l`s~nd came-
ra video deoparte [i \ndrept~ndu-se de 
spi nare. A ie[it bine, vere!

„V`r e[ti tu cu tac-tu [i cu mum`-ta!“
se g~ndi p`rintele Saveliuc, \nc~lcind, \n 
nemul]umirea lui, toate gradele de ru-
denie ale lumii.

Urma partea a doua a film`rii. Ie [i-
 r`, preotul \ncuie biserica [i o pornir` \na -
poi spre cas`.

– Mata, vere, stai aici, \n fa]a por]ii, 
\l instrui cameramanul. Eu intru \n curte 
[i-o s` stau uite-acolo! {i c~nd ]i-oi zice 
eu, intri pe poart` [i aia mic` vine \n 
fug` din pridvor \nspre tine, da’ a[a, cu 
drag! Poate s` zic` [i „Tata!“, tare, c` 
d` bine. {i-atunci mata te apleci [i-o iei 
\n bra]e... [tii cum... T~taa mare! [i-a -
tunci vine [i Elena, z~mbe[te \nspre 
tine [i mata o iei pe dup` umeri sau (Mi-
truc se uit` la statura cople[itoare a 
preo  tului) ... sau cum po]i. {i gata.

– {i nu mai zic nimic?
– Ce s` mai zici, vere? P`i, n-ai zis o 

dat`? ridic` din umeri Mitruc. {i-a[a, 
numa’ eu [tiu c~t o s` m` chinui cu mon-
ta jul ca s` intre tot \n alea treizeci de se-
cun de. Dar, deh, oameni suntem, nu? 
Acu’ ai mata nevoie de mine, m~ine, 
cine [tie... S` vezi c` bag eu la sf~r[it \n -
 c` un cadru cu afi[ul [i gata. Lux o s` 
fie, ascult`-m` pe mine, vere! Lux a-nt~-
ia!

„Da, [tii tu!“ se g~ndi preotul, care 
acum regreta parc` [i mai tare ideea cu 
cli pul electoral, dar mai ales gr`mada 
de bani pe care trebuia s`-i pl`teasc`. |l 
enerva [i aerul sigur al v`rului nevesti-
sii. Vorbea ca [i cum ar fi filmat toat` 
via ]a lui numai cu mari arti[ti ai ecra-
nului, nu la un am`r~t de post local, 
unde ]inea camera s` nu cad`, ori pe la 
nun]i, c~nd \l chemau unii [i al]ii s` le 
fac` videocasete, s` le aib` ca amintire. 
De parc` pe casete se p`strau amintirile!

{i, parc` rezon~nd cu ezit`rile p`rin-
te lui Saveliuc, partea a doua a film`rii 
se poticni. Orice ar fi f`cut [i orice ar fi 
zis Elena, preotul [i chiar Mitruc, nu au 
reu[it s-o fac` pe Irina s` alerge vesel` 
spre taic`-s`u [i s` i se aga]e de g~t. Iar 
tat`l ei nu pricepea nici \n ruptul capu-
lui de ce.

Pu[toaica \mplinise nu de mult doi-
sprezece ani. Acum vreo dou` luni \i ve-
nise pentru prima oar` ciclul, la pachet 
cu ni[te dureri de burt` \ngrozitoare [i 
cu tot arsenalul de griji [i spaime ce \n -
so ]eau fenomenul lunar. Trebuia s` aib` 
grij` s` nu scape cumva pete de s~nge 
pe haine [i mai ales \ntre picioare. S` 
n-o prind` prostovanii de b`ie]i de la 
[coa  l` cu tampoane \n geant`. S` se fe-
reasc` de c~inii casei, care \n perioadele 
as tea o amu[inau cu neru[inare. S` aib` 
grij` cum se \mbrac` c~nd se \mbrac`... 
Apoi mai \ncepuser` s`-i creasc` [i s~-
nii, ba chiar i se rotunjiser` zdrav`n [i 
se vedea c` urma s`-i aib` cel pu]in la 
fel de plini ca ai maic`-sii. Din cauza as-
ta umbla mereu aplecat` de spate, d~nd 
s` [i-i ascund` cumva, dar f`r` succes. 
B`ie]ii \ncepuser` [i ei cu glume proaste 
[i pip`ieli cu m~ini nepricepute. De-acum 
Irina ro[ea des, la remarci din cele mai 
nevinovate [i de cele mai multe ori f`r` 
motiv sau f`r` s`-[i dea seama de mo-
tiv, fiindc` privirile lungi aruncate de 
b`ie]ii din [coal` [i mai ales de profeso-
rii b`rba]i \i sugerau ceva – nu foarte 
lim pede, dar \n mod sigur nepl`cut. Lu-
ceau, `sta era cuv~ntul cel mai potrivit. 
Privirile alea luceau cumva uleios.

Aceea[i privire o z`ri fata [i \n ochii 
ca meramanului must`cios [i ur~cios 
atunci c~nd ie[i \n pridvor. Mama ei 
]i nuse s-o \mbrace cu o rochi]` roz, pe 
care n-o mai purtase de vreo doi ani, cu 
dantele la poale [i care-i r`m`sese prea 
scurt` [i prea str~mt`, de-i plesnea pe 
la [olduri [i la piept, unde se bomba pe-
riculos. |i legase p`rul lung [i blond \n 
dou` cozi legate cu fundi]e rozalii. |i 
pusese ciorapi trei sferturi. Cum s` alergi 
vesel` [i s` ]ipi „Tata!“, ca un ]~nc? Iri-
na \l str`fulgerase cu privirea pe came-
raman [i, dup` ce i se spuse ce trebuia 
s` fac`, se pro]`pise \n pragul pridvoru-
lui.

– Acum! ]ipase Mitruc din mijlocul 
cur]ii, cu camera video \n`l]at` pe um`r.

P`rintele Saveliuc intr` pe poarta 
de fier forjat. Irina \l v`zu [i o lu` la 
fug`... \ntr-un fel. De fapt mai mult 
s`lta picioarele, etal~nd un r~njet fals, 
ce-i l`rgea fa]a ca la o broasc`.

– Cut! ]ip` regizoral Mitruc [i cei 
doi, tat`l [i fiica, se oprir` la vreo cinci 
me tri unul de altul.

Apoi cameramanul se adres` pu[-
toai cei:

– A[a se alearg` \n bra]e la tati, m`i 
Irinuca, m`i? Mai cu vlag`, mai cu 
vlag`! Te bucuri, alergi, \ntinzi m~inile 
\n fa]`... Pricepi?

Fata, \mbufnat`, d`du din cap c` da. 
Preotul se \ntorse \n dosul por]ii, m` tu-
r~nd pe jos cu poalele negre ale anteriu-
lui.

– Acum!
P`rintele intr` pe poart`. Irina \n  tin-

se m~inile \n fa]` ca un robot [i ]op`i 
vreo doi metri, cu o plictiseal` imens` \n -
ti p`rit` pe chipul r~njit.

– Cut! zbier` iar Mitruc. Nu-i bine! 
Iri na, se \ntoarse el iar spre fat`, arat`-ne 
cum te bucuri c~nd \l vezi pe tati. A[a 
trebuie. Hai, ia s` te v`d cum te bucuri!

Fata z~mbi scurt, apoi str~nse buze-
le. Mitruc oft`.

– Bine, hai s` mai tragem o dubl`, 
arunc` el. Gata?

Dar de data asta \n calea fetei care 
]op`ia cu m~inile \ntinse \n fa]` ap`ru 
o g`in` cu penele zburlite, gonit` de un 
coco[ \nfierb~ntat.

– Cut! interveni nervos Mitruc. Ele-
na, ce-i cu g`inile astea aici? Ne stric` 
pla toul!

Elena [i pu[toaica alungar` g`ina [i 
coco[ul de pe platoul de filmare \nspre 
cote]ul din dos, timp \n care p`rintele 
Saveliuc a[tepta r`bd`tor [i tr`gea cu 
ochiul din dosul por]ii.

– Mami, mai ]ine mult? \ntreb` ne c`-
jit` fata.

– Nu, dr`gu]`, sigur c` nu! Numai 
f` [i tu ce zice nenea Mitruc. Nu te mai 
fa soli at~ta!

La urm`toarea \ncercare Haiduc, 
dul`ul casei, care fusese legat, ca s` nu 
\ncurce filmarea, \ncepu s` latre furios 
[i teribil de zgomotos chiar c~nd Irina 
deschise gura s` strige „Tata“. Mitruc 
se g~ndi c` n-ar fi dat deloc bine dac` 
feti]a aia dr`gu]` ar fi creat impresia 
c` latr` la pop`, a[a c` opri iar totul. 
Elena se duse s` lini[teasc` javra, dup` 
care o luar` de la cap`t. |n fine, dup` a 
[a sea sau a [aptea dubl`, cameramanul 
se declar` mul]umit. Se [i plictisise.

– Ei, vere, nu ud`m [i noi filmarea 
cu ceva? \ntreb` el vesel, intr~nd \n cas`.

– Ba ud`m, cum s` nu! oft` preotul. 
Stai s` m` schimb [i eu, c` am n`du[it 
ca un bivol \n hainele astea. Uite ce pri-
pe[te soarele!

Dar nu apuc` s` intre \n cas`, fiind-
 c` pe poarta r`mas` deschis` p`trun-
se r` doi b`tr~ni descul]i, \mbr`ca]i \n 
straie ]`r`ne[ti, cu c`m`[i albe [i pan-
taloni negri. Am~ndoi aveau pe cap 
ni[te p`l`rii de paie surprinz`tor de cu-
rate, iar unul din ei ducea \n spate un 
ruc sac mic, albastru. Cel`lalt ]inea \n 
m~n` o b~t` nici prea groas`, dar nici 
sub]ire de tot. „Ni[te vagabonzi“, \[i zi-
ser` \ntr-un g~nd preotul [i Mitruc. 

Cel cu rucsacul, mai scund [i cu o 
b`rbu]` alb`, se apropie \ncet de preot 
[i de Mitruc. Cel`lalt r`mase pro]`pit \n 
poart`, d~nd impresia c` nu cuteaz` s` 
intre \n curte.

– Bun` ziua, p`rinte, salut` b`tr~-
nul cel scund.

– Bun`, r`spunse preotul, privindu-l 
b` nuitor, fiindc` b`nuia cam ce ur-
meaz`.

Doar c` b`tr~nul i se p`rea cunos-
cut. E drept, sem`na cu mul]i dintre 
mo[ negii pe care \i \nt~lnise prin satele 
din jur. Dar mai era ceva ce \l s~c~ia [i 
p`rintele, om ager, \[i d`du seama re-
pede: ochii, ochii aceia alba[tri, deloc 
apo[i, ci limpezi [i vioi, nu se potriveau 
deloc cu restul trupului.

Mitruc se \ntorsese [i el spre b`tr~n, 
f`r` s` lase camera video din m~n`. 
P`ru str`fulgerat de o idee.

– Bun`, domnu’ Mitruc, \i arunc` b`-
tr~ nul pe un ton mai nep`s`tor. Cum 
mai merge treaba pe la Ia[i?

Mitruc se sc`rpin` nedumerit \n p`-
rul s`u rar.

– M` cuno[ti de undeva, mo[ule? \n -
tre b` el, poate un pic ]~fnos – dar pe 
bun` dreptate.

– Da’ cine nu te cunoa[te pe matale, 
dom’ Mitruc? veni r`spunsul.

Mitruc tu[i \ncurcat. Iar l~ng` p`rin-
te le Saveliuc r`s`ri, mai vesel` ca \na-
inte, Irina, \n rochia ei roz.

– Tati, cine-i mo[u’ `sta? [opti ea la 
ure chea preotului.

– Nu [tiu, tati, zise preotul. De unde-
va, de prin comun`...

– Un vagabond, preciz` Mitruc.
– Ei, Irinuc`! se \ntoarse b`tr~nul 

spre ea. Da’ mare te-ai f`cut... [i frumoa-

 s`... Leit maic`-ta!
„Parc` ar fi din Vl`deni“, se g~ndi 

p` rintele. „Ori... din Bor[a s` fie?“
– Ia!
B`tr~nul se ciucise \naintea feti]ei. 

|[i l`s` rucsacul jos [i, d~ndu-[i pe spa-
te p`l`ria de paie, scoase din buzunar 
ceva zorn`itor [i i-l \ntinse fetei.

– Ce-i asta? \ntreb` ea.
|i pl`cea mo[ul. Nu mirosea ur~t, ca 

va gabonzii pe care \i v`zuse c~nd fuse-
se cu tata [i mama la Ia[i. Miroasea a 
men t` [i a \nc` ceva, foarte cunoscut.

– Ni[te m`rgele. Hai, ia-le! o \ndem-
 n` b`tr~nul.

Fata \ntinse m~na [i apuc` [iragul 
de m`rgele. Erau maronii, calde [i lu-
cioase. Le sim]ea pl`cut \n palm`. Se 
uit` mai bine la ele.

– Din lemn? \ntreb` ea.
– Lemn de trandafir, d`du din cap b` -

tr~nul. Le-am cioplit din ni[te usc`turi 
s`pt`m~na trecut`, c~t am stat la Aga-
pia...

– Tati, pot s` le iau? ridic` fata ochii 
spre p`rintele ei.

– Ai fost mata la Agapia? La m` n`s-
ti re? \ntreb` preotul. Ai fost s` te rogi 
la Domnul?

– Am fost la Agapia, dar nu m-am ru-
gat la Domnul, preciz` mo[ul. M-am ru-
gat de o m`icu]` s` ne dea drumul la bi-
se ric` [i p~n` la urm` ne-am cam sf`dit 
cu ea. Voia s` ne pun` s` pl`tim intra-
rea ca s` mergem \n`untru. P`i, cum s` 
pl`te[ti intrare dac` te duci la biseric`? 
Mata, p`rinte, tai bilete la biseric` la 
ma tale?

– Ei, mai taie el... se hlizi Mitruc, 
dar prinse privirea t`ioas` a preotului 
[i amu]i.

– Da, a[a a fost la m`n`stire, continu` 
b`tr~nul. Da’ nu-mi pare r`u. Am stat 
la un om din sat. Tare de treab`. L-am 
mai ajutat pe la treburile casei, c` a r`-
mas v`duv, bietu’... P~inea lui Dumne-
zeu! Numa’ cu m`icu]ele alea, cum zi-
ceam, nu ne-am prea \n]eles noi. De-aia 
nici n-am v`zut m`n`stirea.

P`rintele tu[i \ncurcat.
– {i cum spuneai c` te cheam`, 

mo[ule? \ntreb` el repede.
– Nu spuneam. Da’ Petre \mi zice.
– Bine, mo[ Petre. {i ce voiai mata 

de la mine?
– Mai nimic, p`rinte, z`u a[a! r`s-

pun se b`tr~nul [i, \n acela[i timp, \n -
chise pumnul feti]ei peste m`rgelele de 
lemn [i-i f`cu semn cu ochiul.

Irina duse pumnul la spate [i ro[i.
– Iaca, suntem [i noi ni[te drume]i 

acolo [i m` g~ndeam c` om g`si la ma-
tale ceva de m~ncare, c` n-am mai pus 
nimic \n gur` de ieri diminea]`. {i un 
loc[or unde s` ne aciu`m la noapte, 
dac` s-o putea. Numa’ p~n` m~ine, c` 
dis-de-diminea]` om porni-o noi la drum.

– La noi? s`ri doamna Elena, care se 
apropiase, curioas`, de ei. Nu cred c` se 
poate, Lu]ule! se adres` ea so]ului s`u.

– P`i, a[a-i, morm`i preotul. Nu 
prea se poate. Nu a]i picat tocmai bine... 
E [i campania asta electoral`, mo[ule... 
Z`u, nici nu-mi v`d capul de treab`! 
M~ine am [i slujb` [i c~te [i mai c~te...

– Nici vorb`! \nt`ri preoteasa, cli-
pind repede.

Apoi, dup` ce st`tu pe g~nduri o 
cli p` [i prin minte i se derular` c~teva 
scenarii – cel cu gura satului m`cin~nd 
povestea cu b`tr~nii alunga]i de la casa 
preotului nefiind dec~t unul din ele –, 
fe meia zise:

RADU PAVEL GHEO

Un clip electoral
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– Poate dac` s-ar duce la ]a]a Lisa-

veta, Lu]ule... Ce zici? S` le spun` c` i-ai 
trimis tu.

– Da, la Lisaveta ar fi bine, murmu-
 r` preotul. Merge]i [i-i spune]i c` v-am 
trimis eu. Dar tovar`[ul matale de ce 
nu vine [i el aici? E mut? E ru[inos?

– Ei, el e mai scump la vorb`, p`rin-
te. Iart` [i matale, ca un bun cre[tin ce 
e[ti. {i, dac` nu ]i-o fi cu sup`rare, m`-
car ceva de-ale gurii s` ne dai [i nou`.

– D`-le mai bine ni[te bani, \i [opti 
Elena so]ului ei.

– Da, aprob` cu voce tare p`rintele. 
Las’ c`-i mai bine s` v` dau ni[te bani. 
Merge]i de v` cump`ra]i ce vre]i cu ei. 
E un butic chiar \n drum spre ]a]a Lisa-
veta. Da’ s` nu-i da]i pe b`utur`! pre-
ciz` el sf`tos.

– Ia stai, ia stai! s`ri Mitruc, care 
at~  ta a[tepta. Am eu o idee! Ce-ar fi s` 
b` g`m [i asta \n clip?

– Ce clip? tres`ri b`tr~nul.
– Ei, clip! Ce-]i pas` matale, mo[ule? 

Te film`m un pic. Cum ]i se pare? Te-a 
mai filmat vreodat` cineva?

– Ba.
– Pun pariu c` nici n-ai mai v`zut 

din astea! b`tu Mitruc cu palma \n ca-
mera video. Erau din astea pe vremea 
ma tale?

– Ba nu. De unde s` fie? r`spunse b`-
tr~ nul.

– Pun pariu c` nici radio nu era! 
r~nji Mitruc ([i, fie vorba \ntre noi, nu 
se \n[ela deloc). Ei, ce zici, te film`m?

– Cum zice]i voi, \n`l]` bl~nd din 
umeri b`tr~nul.

Mitruc puse camera pe um`r [i \nce-
pu s`-i dirijeze:

– Mata, vere, stai unde e[ti. Stai 
drept! A[a. Mata, mo[ule, vii acum \n -
cet spre p`rinte, cu m~na \ntins`. Nu 
cu aia, c` nu se vede bine \n camer`. Ai-
alalt`. P`rinte, c~nd ajunge mo[u’ l~n-
 g` tine, \i \ntinzi ni[te bani, iar mata, 

mo[ule, te apleci \n genunchi [i \i pupi 
m~na. {i gata!

– Cum? tres`ri b`tr~nul.
– Ei, gata, film`m! Mo[ule, treci mai 

\n spate!
B`tr~nul se dep`rt`. Mitruc se uit` 

la cei doi, apoi zise:
– Acum!
Mo[ Petre r`mase pe loc.
– Ce faci? s`ri Mitruc. Hai... Acum!
Din poart`, cel`lalt b`tr~n z~mbea 

u[or.
– N-ar fi bine s` sco]i capacul `la de 

pe obiectiv? \ntreb` dintr-o dat` mo[ Pe-
tre.

Mitruc \[i fix` ochiul \n obiectiv [i 
pufni furios. |i arunc` o privire b`nui-
toa re mo[ului, scoase capacul de plastic 
de pe obiectiv [i relu`:

– Acum!
De undeva, din spate, se auzi chico-

titul Irinei.
B`tr~nul o porni spre preot cu m~na 

\ntins`. Ajunse l~ng` el [i se opri. P`-
rin tele se scotoci \ndelung pe sub ante-
riu [i p~n` la urm` g`si ni[te bancnote 
verzi, de zece mii de lei, pe care i le \n -
tin  se repede. Drume]ul le apuc` f`r` 
gra b`.

– Acum pup`-i m~na! \l \ndemn` Mi-
truc din spatele masivei camere video.

Acesta [ov`i.
– Hai, pune-te \n genunchi [i pup`-i 

m~na! \l \ndemn` [i preoteasa. Nu stri-
ca filmul.

B`tr~nul \ngenunche \ncet. Preotul \i 
urm`ri uimit mi[c`rile, venite parc` 
din alt` lume: drume]ul cel v~rstnic lua-
se o fa]` foarte solemn`, \[i plecase cu 
ele gan]` un genunchi, se rezemase pe 
el [i apucase m~na \ntins` a preotului 
cu ambele m~ini. C~nd buzele acestuia 
\i atinser` pielea palmei, p`rintele Sa-
veliuc sim]i un fior ciudat, un val de c`l-
du r` [i un altul de ru[ine. |[i trase repe-
de m~na.

– {i... cut! ]ip` Mitruc.
P`rintele se scutur`. B`tr~nul se ri-

dic` \n picioare [i \i f`cu iar vesel cu 
ochiul feti]ei ce privise uimit` toat` sce-
na.

– {i unde zicea]i c` st` femeia aceea, 
]a]a Lisaveta? \ntreb` drume]ul.

*  *  *
Clipul electoral montat de Mitruc a 

ie[it destul de bine. Doar ultima buca t`, 
cea cu cer[etorul, n-a putut fi folosit` 
deloc. Pe imagine, \n locul unde ar fi tre-
buit s` fie b`tr~nul, se vedea doar o 
pa t` aurie, lucitoare, cu o bordur` ro[ie. 
Probabil c` imaginea se supraexpusese. 
Cu soarele `la orbitor, care b`tuse di-
rect \n camer`, nici nu era de mirare. 
Dar partea cu biserica [i cu \ntoarcerea 
acas` ie[iser` perfect.

Luni diminea]a, pe la opt, Elena Sa-
veliuc ajunse cu Volkswagenul la Ia[i [i 

\l parc` \n fa]a blocului lui Mitruc, ca 
de obicei. Lu` de la el banda cu clipul 
gata montat [i se duse la TVR Ia[i, s` 
pl`teasc`, s` lase banda [i s` fac` pro-
gramarea pentru difuzare. {i, tot ca de 
obicei, r`mase peste noapte la v`rul Mi-
truc, ca s` nu circule singur` pe dru-
muri noaptea, fiindc` dup`-amiaza mai 
trebuia s` fac` [i ni[te cump`r`turi, iar 
v`rul Mitruc st`tea singur [i avea un 
apar tament \nc`p`tor, cu dou` camere, 
a[a c` putea s`-[i ajute [i el neamurile 
atunci c~nd se ivea vreo nevoie. Sigur 
c` gurile rele din Iacobeni mai spuneau 
una-alta [i despre drumurile f`cute de 
preoteas` singur` la Ia[i, dar, cum am 
mai zis, pe ele doar p`m~ntul le astup`. 
{i asta e treaba p`rintelui Saveliuc, nu 
a noastr`.

(fragment din ceva)

Concurs editorial al Uniunii Scriitorilor
Uniunea Scriitorilor din Rom~nia [i Editura Cartea Româneasc` anun]` 

c`, p~n` la data de 31 decembrie 2008, se primesc la sediul USR din Calea 
Victoriei nr. 115 volume inedite ale unor autori sub 35 de ani pentru concursul 
editorial pe anul 2009. Juriul va selecta dou` manuscrise, indiferent de gen, 
care vor fi publicate de Editura Cartea Româneasc`.

Uniunea Scriitorilor – concurs de proiecte 
culturale pe semestrul I al anului 2009

Uniunea Scriitorilor din România anun]` c`, p~n` la data de 31 decembrie 
2008, se primesc la sediul USR din Calea Victoriei nr. 115 proiecte ale unor 
scriitori sau institu]ii pentru concursul de proiecte finan]ate de USR pe 
semestrul I al anului 2009. Nu vor fi finan]ate \n acest program proiecte care 
dubleaz` proiecte existente ale USR, public`ri de volume sau decern`ri de 
premii.
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18 ianuarie 2008. C`r]ile [i v~rstele 
lor. Bibliotecile mele. La Bucure[ti, \n 
1973, am l`sat \n urm` vreo dou` mii 
de volume, adunate cu grij`, unele, cele 
ro m~ne[ti de dinainte de r`zboi, pe 
atunci interzise [i scoase din circula]ie, 
cum p`rate de la anticarul clandestin 
Ste rescu (ce figur` remarcabil`, ata [an-
 t`, respir~nd energie [i inconformism, 
[i \nainte [i dup` anii petrecu]i \n de-
ten ]ie politic`!); altele, cele engleze[ti [i 
fran]uze[ti, procurate \n fel [i chip; ce-
rute unor str`ini cunoscu]i cu diferite 
pri lejuri (bun`oar` la congresul inter na-
]io nal de literatur` comparat` de la Bel-
grad, din 1966) sau aduse de mine dup` 
bursa UNESCO din 1968 (trei luni la 
Pa ris, trei la Londra), sau cump`rate 
oa recum pe sub m~n` de la d-na Lupes-
cu, directoarea libr`riei Mihail Sadovea-
nu, pe vremea „mini-liberaliz`rii“, volu-
me din colec]ia Pléiade sau din clasicii 
Garnier. C~teva dintre acele Pléiade
(dou` volume Paul Valéry, romanele lui 
Flau bert, unul din cele dou` volume de 
Romantiques allemands etc.) le mai am [i 
acu ma, aduse aici de Ken Johnston du  p` 
anul 1976, petrecut la Bucure[ti ca lec-
tor de englez`, \n cadrul programului 
de schimburi universitare Fulbright. 
(Aco  lo avea s` se \ndr`gosteasc` de Ilin-
ca Zarifopol, cu care s-a c`s`torit peste 
un an. Pe Ken l-am v`zut din \nt~m pla-
re ieri, am evocat amintiri, am evocat-o 
mai ales pe Ilinca, de la a c`rei moarte 
se \mplinesc azi trei ani.) Ciudat, n-am 
re gretat prea mult pierderea acelor c`r]i, 
ba chiar m-am bucurat c~nd am aflat c` 
Sabin, cumnatul meu, \nainte de pleca-
rea sa \n America, a pus \n v~nzare bi-
blioteca mea, invit~nd la \nceput prie-
teni [i colegi (Mircea Martin, N. Mano-
lescu etc.) s`-[i aleag` ce-i interesa. |n 
]ara din ce \n ce mai \nchis`, mai claus-
trofobic`, din anii 1980, cele mai bune 
vo lume ale mele n-au c`zut deci pe m~ini 
rele.

C`r]ile de care m` desp`r]isem aveau, 
pe atunci, \ntr-un fel, v~rsta mea: 40 de 
ani. Nu mai erau nici ele chiar \n floa-
rea v~rstei, de[i \n timpul \nghe]at de 
aco lo aveau o anumit` vigoare intelec-
tual` [i, ca relative rarit`]i greu de pro-
curat, puteau fi dorite. Dragostea mea 
pentru c`r]i ca obiecte n-a fost nicioda t` 
„feti[ist`“, n-am fost ceea ce se nume[te 
un bibliofil, mi-a lipsit patima achiziti-
 v`-destructiv` a colec]ionarului. |mi pl` -
cea chiar, uneori, s` d`ruiesc c`r]i la 
care ]ineam foarte mult, c~te o edi]ie cu 
adev`rat rar`, \ntr-o leg`tur` magnifi c` 
de piele, ob]inut` cu mari dificult`]i 
(acum doi ani, \n vizit` la Bucure[ti, am 
descoperit \n biblioteca lui B. un splen did
Rimbaud: „Tu mi l-ai d`ruit, cu mul]i 
ani \n urm`, mai ]ii minte? Am fost ui-
mit de generozitatea ta, dar s` [tii c` p`s-
trez cu sfin]enie acest exemplar“. Eu unul 
nu-mi mai amintesc deloc c~nd i l-am 
dat, poate dup` o lectur` \nfl`c`rat` cu 

glas tare, la care el a reac]ionat entuzi-
ast, sau poate invers, dup` o ne\n]e le ge-
re, ca s`-l \mpac.). Oricum, c`r]ile ace-
lea aveau v~rsta mea: erau serioase, 
ma ture, citite [i recitite, uneori cu sem-
ne sau mici inscrip]ii pe margine; le pre-
]u iam nu pentru c` eram proprietarul 
lor, ci pentru c` \mi erau la \ndem~n` 
[i m` puteam \ntoarce la ele. C~nd un 
amic \mi cerea vreuna cu \mprumut, i-o 
d`deam [i adeseori uitam. |n fond, \mi 
ziceam, nu f`r` s` regret r`t`cirea c~te 
unei c`r]i, pe care o c`utam cu enerva-
re cresc~nd`, apoi cu renun]are, \n fond 
am o bibliotec` vie, iar pierderile sunt fap -
te de via]`, ca [i nea[teptatele reg`siri.

Memento mori. Din perspectiva lui 
me mento mori, ceea ce s-ar putea numi 
va nitas libri devine at~t de evident` \n -
c~t se transform` \n imagine pictural`, 
cu o iconografie bine stabilit` \n naturi-
le moarte olandeze din secolele XVI–
XVII, a c`ror tem` profund` r`m~ne, \n 
po fida aparen]elor (mese de buc`t`rie \n -
c`rcate cu prad` de v~nat, pe[ti, scoici, 

fructe, br~nzeturi; mese festive cu o su-
praabunden]` de feluri de m~ncare [i 
clon dire de p`m~nt ars [i zm`l]uit, de 
por ]elan sau de sticl` transparent` cu 
vin de cele mai diverse culori; vase cu 
flori t`iate, bogate, delicate, \mbucu-
r~nd privirea), efemeritatea [i sensul 
uni versal al lui vanitas vanitatum.
Care nu se opune pl`cerilor vie]ii ci, dim -
potriv` [i paradoxal, le accentueaz` im-
por tan]a. Eclesiastul (9, 7–9): „Du-te [i 
m`n~nc` cu bucurie p~inea ta [i bea cu 
inim` bun` vinul t`u (...). Bucur`-te de 
via]` cu femeia pe care o iube[ti \n toate 
zilele de[artei tale vie]i pe care ]i-a h` r`-
zit-o Dumnezeu sub soare“.

|n picturile olandeze de tip vanitas
aso cierea dintre c`r]i [i moarte e clar`: 
\n imagine se afl` un cap de mort spriji-
nit pe o carte sau dou`, \ncadrat adese-
ori de obiecte simbolice (o clepsidr` – 

ale goria timpului, un sul de pergament 
[i altele asemenea). Am \n fa]` albumul 
cump`rat la Amsterdam de la o mare 
ex pozi]ie de naturi moarte de la Rijks-
museum (1999), pe care am v`zut-o \m -
preu n` cu t~n`rul matematician Ale-
xandru Baltag, fiul regretatului meu 
prieten Cezar. Chiar la \nceputul cata-
logului e o reproducere a unui detaliu 
din Autoportret cu natur` moart` alegoric`
de David Bailly. O parte important` a 
de taliului, reprezent~nd treimea din 
dreap ta a tabloului, e format` din cra-
niul pictat cu des`v~r[it realism, spriji-
nit de dou` c`r]i, una din ele sus]in~nd 
o foaie de h~rtie care at~rn` \n jos, pes-
te marginea mesei, cu inscrip]ia \n ma-
juscule, VANITAS VANIT[AT]UM OM-
NIA VANITAS, urmat` de semn`tur` 
(Da vid Baillij pinxit) [i de data com po zi-
]iei (1651). De ce vor fi lipsind literele 
AT din VANITATUM? O gre[eal`? O sim -
pl` sc`pare? Sau o eliminare inten]io-
na l`, care ar da ini]ialelor AT un sens 
mis terios, criptic? Sau doar sugestia 

unui secret? Pornind de la citatul biblic 
cred c` \ntreaga pictur`, reprodus` \n 
corpul catalogului, poate fi interpretat` 
ca un comentariu vizual al c`r]ii Eclesi-
astului.

Privit de la st~nga spre dreapta, ta-
bloul se desf`[oar` liniar-temporal, ca 
na ra]iunea implicit` a unei vie]i de ar-
tist. |n st~nga, \n prim plan, mare, aco-
perind singur prima treime a tabloului, 
este autoportretul artistului t~n`r, a[e-
zat la o mas`. |n spatele lui, pe peretele 
studioului, at~rn` un portret de b`rbat 
ciu pind coardele unei al`ute (o copie 
dup` Frans Hals) [i dedesubt o palet` 
de pictor, curat`, nou`, nefolosit` \nc`. 
(Sugestia lui „nu \nc`“ e un accent \n 
plus asupra tinere]ii [i asupra timpuriu-
lui.) Imaginea complex` a mesei alc` tu-
ie[te treimea din mijloc. Pe mas` se g`-
sesc, \ntr-o dezordine minu]ios calcula-

 t`, tot felul de obiecte: c~teva monede de 
aur, un pahar r`sturnat, un pahar \nalt 
cu vin, un sul de h~rtie peste care a fost 
aruncat un lung [irag de perle [i altele, 
toate cu func]ii simbolice. M~na st~ng` 
a artistului t~n`r sus]ine pe mas` – pic-
tu ra \n pictur` e un procedeu baroc – au-
to portretul s`u ca om \n v~rst`, cu ar-
gint \n p`r [i-n musta]`, l~ng` care, si-
tuat chiar \n centrul tabloului, se afl` 
portretul oval al unei femei tinere. 
Aceas  ta ar putea fi so]ia decedat` a ar-
tistului. Dar n-ar putea fi ea identifi-
cat` [i cu „femeia pe care o iube[ti \n 
toate zilele de[artei tale vie]i pe care ]i-a 
h`r`zit-o Dumnezeu sub soare“? |n trei-
mea din dreapta a tabloului, despre 
care a mai fost vorba, s-a trecut de la 
via  ]` la moarte: craniul sprijinit pe 
dou` c`r]i (dimensiunile lui sugereaz` 
c` ar fi vorba chiar de capul din autopor-
tre tul artistului t~n`r, post-mortem, 
dup` ce [i-a \ncheiat c`l`toria prin 
timp), dominat de dou` statuete, bustul 
unui Eros [i trupul unui martir legat de 

un st~lp. |n extrema dreapt` figureaz` 
un vas cu flori ve[tede [i alegorica clep-
sidr`. Pe fondul tabloului plutesc trei 
ba loane sclipitoare de s`pun de dimen-
siuni diferite, \n rotunjimea transparen-
 t` a c`rora se reflect`, mici dar perfect 
dis tincte, ferestrele studioului [i lumina 
alb` a zilei de afar`. (Aluzia e la no ]iu -
nea medieval` de „Homo bulla“, „Omul
nu-i dec~t un balon de s`pun“.) Tabloul 
e plin de jocuri optice [i de ecouri vizua-
le, de r`sfr~ngeri \n r`sfr~ngeri \ntre 
tre cut, prezent [i viitor, o autobiografie 
pictural` de o mare virtuozitate care, \n 
mod spectaculos, prin bog`]ie [i diver-
sitate, confirm` ideea de vanitas. Abun-
den ]a [i z`d`rnicia sunt surori. S` nu 
uit`m c` Eclesiastul e scris de un rege – 
Solomon. Iar tabloul lui Bailly e opera 
unui maestru con[tient de sine, a unui 
rege al picturii.

MATEI CåLINESCU

Fragment de jurnal

Autoportret cu natur` moart` alegoric`
de David Bailly
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Se [tie c` de Palatul de la Mogo[oaia se leag` nume preg-
nante: Br~ncoveanu, Cantacuzino, Bibescu. C~t crede]i 
c` mai p`streaz` ast`zi Palatul din m`re]ia de alt`dat`?

Este cunoscut faptul c` Rom~nia a \mplinit \n anii 
co munismului [i tristul record de [tergere a unei 
p`r]i imense din mo[tenirea sa istoric`, materializat` 
\n vechi case, conace, palate [i biserici remarcabile. |n 
pri vin]a caselor vechi, fie ele monument istoric sau 
nu, procesul continu`, sub neputin]a administra]iei [i 
sub presiunea unei noi categorii socio-economice: in-
vestitorul interesat strict doar de profitul maxim [i 
rapid, care ignor` legi, istorie, comunitate. |n privin]a 
pa latelor, dup` ce s-a jefuit [i ruinat aproape tot ce se 
afla, \nfloritor [i splendid mobilat, \nconjurat de par-
curi [i gr`dini, prin Ardeal, Moldova sau Muntenia, s-au 
creat noi concepte: Palatul Pionierilor, apoi palatul 
denumit Casa Poporului – ipocrizie pe m`sura con-
struc ]iei megalomane [i cople[itoare – iar, mai nou, 
„palatele cu turnule]e“, arhitecturi pe c~t de ur~te \n 
preten]ia lor de stil, pe at~t de bizare [i de nepotrivite 
cu fiin]a [i tradi]ia arhitectonic` a ]`rii.

|n aceste condi]ii, Palatul Br~ncoveanu de la Mo go-
[oa ia, capodoper` ce \ncheie str`lucit veacul al XVII-lea 
cu o sintez` unic`, singura curte domneasc` rom~-
neas c` p`strat` integral, este nu numai o relicv` 
amin tind de domnitorul martir, ci [i un pre]ios exem-
plu dintr-o serie \ndelung mutilat` [i ruinat` de mul-
tipli factori. Palatul s-a p`strat doar gra]ie restaur`rii 
ultimilor s`i proprietari, urma[ii principelui Gh. Bi-
bescu, restaurare care s-a desf`[urat \ntre anii 1912–
1939, dar sigur a supravie]uit [i mul]umit` imensu-
lui prestigiu cultural al ctitorului [i datorit` influen-
]ei politice exercitat` p~n` t~rziu de Martha Bibescu, 
cea care i-a dedicat via]a, averea, \ntreaga ei pasiune. 
Prin]esa scriitoare \[i constituise la Mogo[oaia un mi-
nuscul „regat“, o curte a \naltei diploma]ii cultivate 
asi duu \n serviciul ]`rii.

Pentru scriitoare, dar [i pentru George Matei Can-
tacuzino, arhitectul care i-a restaurat gr`dinile [i i-a 
creat terasele dinspre ap` ca pe un soclu maiestuos, 
palatul de pe Colentina trebuia s` exprime \n chip em-
ble matic ]ara \ns`[i, toropit` \n lini[tea c~mpiei um-
brite de stejarii seculari. Pentru G.M. Cantacuzino, 
ca [i pentru Rohan [i Montigy, peisagi[tii chema]i 
mai \nainte s` regenereze parcul din h`]i[ul crescut \n 
anii de abandon, solitudinea maiestuoas` a palatului 
care se oglindea \n lac a fost centrul unei compozi]ii 
pei sagistice atent regizate.

Parcul de 51 de hectare, care se \ntindea de-a lun-
gul apei p~n` la primul st`vilar, a fost desenat ca un 
col] de ]ar`, cu iaz, mla[tini [i poieni, cu izlaz limitrof 
[i livad`, cu gr`dini pentru legume, dar [i cu o gr`-
di n` secret`, iar, l~ng` palat, terasa a fost plantat` 
cu buxus dispus \n labirint [i cu trandafiri, dup` mo-
delul vilelor italiene.

Nimic rigid, definitiv urban \n acest parc engle-
zesc, ci numai sugestii \ncheiate \n visare, pu]ine 
c`r`ri [i alei doar cu pietri[, c~te o coloan` ca o sta-
tuie \ng~ndurat`, accente de umbr`, masive de frun-
zi[ bogat altern~nd cu volume transparente de mes-
tea c`n sau cu tufe joase de hibiscus, iasomii [i forsi]ii. 
Partere de iri[i l~ng` palat [i de crini spre capela 
domneasc`, alei umbrite de ulmi [i de castani, poieni 
largi, cu c~]iva pini mediteraneeni definesc un parc [i 
prin ciar, [i intim, singuratic, adic` o noble]e lipsit` 
de emfaz` ori de ostenta]ie.

|n restaurarea palatului s-a mai investit?
Dup` restaur`rile Marthei Bibescu, numai Minis-

terul Culturii, p~n` \n anul 2004, a fost cel care a in-
vestit \n restaur`ri la Palatul Mogo[oaia. Cuhnia [i 
ghe ]`ria, \n anii ‘65, palatul, dup` 1980, turnul por]ii 
dup` 1977, casa de oaspe]i \ntre 1996–2000, gr`dinile 
istorice, serele Bibescu, zidul de incint` au fost res-
taurate \n anii 2002–2003. |ncep~nd cu anul 2006, 
Prim`ria Capitalei a finan]at lucr`rile de refacere a \n -
velitorii din ardezie a palatului, de restaurare a foste-
lor case pentru personalul palatului [i de consolidare 
a cuhniei. Pe de alt` parte, doar bugetul PMB ar pu-
tea asigura fie [i doar partea de finan]are obligatorie 
\n proiecte cu finan]are extern`, iar aparatul adminis-
tra tiv al PMB este, prin for]a \mprejur`rilor, mai ca-
lificat, cu structuri mult mai apte s` r`spund` ce rin-
]elor administrative ale unui ansamblu de importan]a 
[i dimensiunile Cur]ii Br~ncovene[ti de la Mogo[oaia. 
De sigur, cu condi]ia de a respecta legile ]`rii de pro-
tec ]ie a monumentelor, ca [i a parcurilor istorice.

Ansamblul, palat [i parc, constituie un simbol arhitec-
tural al unui stat al Uniunii Europene. Care ar fi con se cin-
]a separ`rii celor dou` componente, a[a cum vor unii s` 
se \nt~mple?

Trebuie subliniat c`, pretutindeni \n lume, la fel [i 
la noi, palatele, vilele, castelele, c~te nu au fost ridi-
cate \n inima ora[elor, au totdeauna propriile lor gr`-
dini [i parcuri \ntinse pe sute de hectare, desenate de 
mari arhitec]i peisagi[ti, \ngrijite, protejate de lege [i 

respectate de comunit`]i. |n primul r~nd, aceste par-
curi constituie peisajul, mediul firesc \n care se \ns-
crie, ca op]iune fundamental`, arhitectura palatului. 
Apoi, parcurile sunt cea mai bun` protec]ie \mpotriva 
agresiunii arhitecturale. De altfel, locul, peisajul este, 
\n cazul palatelor, vilelor, castelelor istorice, primul 
ac tor [i scena \ns`[i pentru orice dezvoltare arhitectu-
ra l`. Cu peisajul dat au conlucrat arhitec]ii, el a gene-
rat forme, func]iuni sau le va rejecta pe cele inadecva-
te. Locul a definit, cel dint~i, caracterul lucr`rii peisa-
gistice [i arhitecturale. Importan]a lui a fost imperios 
subliniat` prin legi de protec]ie a peisajului istoric, 
construit sau nu, dar remarcabil prin \nc`rc`tura 
emo ]ional` pe care o transmite. |n acest sens, a sepa-
ra un palat de locul s`u de manifestare, de parcul lui, 
este similar cu a-i amputa unui om membrele, toate 
odat`. Ce r`m~ne ? Ceva definitiv mutilat, plus o imen-
 s` suferin]`.

De c~te ori a trecut printr-o astfel de suferin]` p~n` 
acum acest ansamblu istoric?

Acest lucru s-a \nt~mplat de mai multe ori dup` 
1955, c~nd parcul a fost desp`r]it de palat printr-un 
gard ridicat la limita a 12,6 ha, iar atitudinea aceasta 
de ignorare a caracterului s`u istoric a generat \n timp 
[i alte pierderi majore \n privin]a peisajului istoric, 
p~n` la apari]ia brutal` \n imediata vecin`tate [i, 
mai mult, \n direct dialog cu fa]ada principal` a pala-
tului, a unui \ntreg cartier generat chiar de comuna 
care se socote[te ast`zi \ndrept`]it` s`-[i \nsu[easc` 
to tul \n proprietate, pentru motivul c` palatul [i par-
cul sunt pe teritoriul ei. Este oare \ndrept`]it`? Este 
nor mal ca acest simbol al europenit`]ii noastre cultu-
rale s` fie l`sat la bunul plac al unei mici comune limi-
tro fe? Precum c~ndva Potlogiul, distrus de localnici, 
sau S~mb`ta de Sus ale aceluia[i Br~ncoveanu, ulti-
mul monument aflat \n proprietatea public` a comu-
nei, ruinat [i concesionat de cur~nd unui investitor a[-
tep tat, \nt~mpl`tor rud` cu pre[edintele consiliului 
ju de]ean? Palatul Br~ncoveanu de la Mogo[oaia chiar 
poate apar]ine doar comunei? Scrupulul juridic ne 
arat` c` nu a fost preluat cu just titlu [i nici nu a fost 
donat de ultimii s`i proprietari statului sau comunei.

{i atunci?
Preten]iile Prim`riei Comunei Mogo[oaia asupra 

pa latului reiau, \n fond, o demagogie populist` de 

prea trist` amintire, \n vreme ce ac]iunile ei directe, 
oferta ei, au fost doar de distrugere: \ncep~nd cu 
1998–1999, a peisajului s`u istoric, ap`rat de lege \n -
 c` din 1945, apoi a zidului s`u de incint`, \n repetate 
r~n duri, din 2005, dup` ce fusese ref`cut \n anul 2003, 
chiar a planta]iilor din gr`dini [i a parcului \nsu[i, 
prin transformarea \n izlaz comunal [i depozit gratuit 
de gunoi. Agresiune [i demagogie, defri[`ri [i alei be-
tonate, tururi de scutere [i ATV, acolo unde trebuia 
s` fie doar parc englezesc, adic` natur` ordonat` in-
spi r~nd lini[te. Aceasta a fost, p~n` acum, oferta co-
munal`. Am putea spera c` lucrurile se vor schimba 
ra dical [i \n mod favorabil pentru destinul palatului? 
Nicidecum.

Dar preten]iile nu se reduc la parc. Recenta dispu-
 t` dintre Prim`ria Comunei Mogo[oaia [i Prim`ria
Ge  neral` a Capitalei privind Parcul Palatului Mo go-
[oa ia (numit \n mod de-a dreptul fraudulos Parcul Mo-

DOINA MÅNDRU

Un palat r~vnit
N. 31 mai 1954, Bucure[ti • a absolvit Institutul

„Nicolae Grigorescu“, Facultatea de Arte Plastice,
Sec]ia Istoria [i Teoria Artei (1977) • studii 
postuniversitare \n ]ar` [i stagii profesionale \n 
Anglia [i \n Fran]a, \n domeniul gestiunii 
patrimoniului arhitectural • a publicat articole de 
specialitate [i o serie de cataloage pentru cele peste 
150 de expozi]ii organizate la Mogo[oaia • din 1978, 
a lucrat la Oficiul pentru Patrimoniul Cultural 

Na]ional Bucure[ti, apoi, \ncep~nd cu 1990, la 
Direc]ia Monumentelor, Ansamblurilor [i Siturilor 
Istorice, contribuind la reluarea activit`]ii 
institu]iei, desfiin]ate abuziv \n 1977, iar din 1995, 
ca muzeograf la Muzeul Na]ional de Art` al 
Rom~niei • \ncep~nd cu anul 2001, este director 
general al Centrului de Cultur` „Palatele 
Br~ncovene[ti de la Por]ile Bucure[tiului“ din 
Mogo[oaia

Palatul Mogo[oaia
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go[oaia) readuce \n discu]ie un conflict mai vechi [i de 
ordin general. Lupta se duce \ntre respectarea statu-
tului monumentelor istorice, interesul sau apatia sta-
tului \n conservarea lor, pe de o parte, [i interesul in-
vestitorilor imobiliari, pentru care afacerea valoreaz` 
mult mai mult dec~t patrimoniul na]ional, pe de alt` 
parte.

Conven]ia European` a Peisajului de la Floren]a, din 
2000, con]ine ni[te reglement`ri \n privin]a Palatului [i a 
zonei sale de protec]ie, iar ansamblul a fost declarat mo-
nument istoric de grad A. De ce percep]ia cultural` a fost 
deturnat` spre una mercantil`, pe scurt, de ce a ajuns s` 
fie v`zut de prim`ria local` o simpl` afacere imobiliar`? 

Nu a existat nici o percep]ie cultural` local`. P~n` 
de cur~nd, Prim`ria Comunei Mogo[oaia p`rea s` se 
in tereseze doar de hectarele parcului englez din ju m`-
ta tea de sud a domeniului Palatului Br~ncovenesc. 
Aco  lo, jalonase terenul de 12 ha \nc` din anul 2000, 
cre~nd loturi, \n vreme ce unii localnici am`r~]i erau 
\ndemna]i s`-[i taie copaci din parc, a[a, pentru c` tot 
sunt b`tr~ni. Am ref`cut atunci, \n 2003, zidul istoric 
al parcului, \n por]iunea demolat` c~ndva pentru ame-
na jarea unei intr`ri c`tre Hanul cu Prepeleac, zon` 
ce fusese concesionat` unui \ntreprinz`tor, la \ncepu-
tul anilor ‘90 (de ADP?), pentru 4 ani. |n septembrie 
2005, prim`ria comunei a demolat zidul ref`cut cu 
fon duri \mprumutate de Ministerul Culturii de la 
Banca Mondial`. Dat` \n judecat` pentru distrugere 
de bunuri [i agresiune a unui monument istoric, pri-
m` ria a pl`tit refacerea zidului, dar, c~nd am \ncer-
cat s`-l reconstruiesc, l-a demolat din nou, f`r` ex pli-
ca ]ii. Ob]inuse, \n septembrie 2003, o HG prin care 
cele 12 hectare erau trecute \n domeniul public al co-
munei, deci prin care parcul palatului se dezmembra 
a doua oar`. Deci, se sim]ea proprietar` [i avea planu-
ri le ei. |n primul r~nd, nu [i-a sanc]ionat \n nici un fel 
cet`]enii care-[i depozitau, peste gard, \n parc, toate 
gu noaiele. „Era sarcina“ [i cheltuiala Centrului Cul tu-
ral s` le evacueze. |n al doilea r~nd, a depozitat ea \n -
s`[i trailere, vagoane de borduri [i alte materiale uti-
lizate la refacerea str`zilor din zon`. Apoi, a chemat 
te leviziunile [i a strigat indignat`, vai, vizitatorii, 
str`ini de comun`, \ngroap` parcul istoric sub mor-
mane de gunoaie! Trebuia f`cut ceva urgent, parcul 
tre buia salvat de prim`ria local`! |ntre timp, vizavi, 
vilele se \nmul]eau, care mai de care mai ciudate, mai 
str~mbe, mai prost \nscrise \n teren. Proprietarii 
lor au priveli[tea unui palat cu terase \nflorite [i mal 
\mp`durit, vizitatorii palatului v`d o dezordine ur-
ban` [i o ur~]enie arhitectural`, c~nd nu le sar \n 
ochi piscinele sau balu[trii unor terase somp tuoa-
se, mult prea mari, agresive \n raport cu lotul.

{i ca s` nu mai existe discu]ie c` se dezmembreaz` 
o zon` istoric`, parcul palatului, primarul, care-[i in-
scrip ]ionase numele pe 1.000 de tricouri cu imaginea 
centrului de conferin]e de la Palatul Br~ncoveanu, so-
licita acum guvernului administrarea \ntregului an-
samblu: parc de 38 de hectare [i palat, \mpreun` cu 
toate dot`rile lui. De [ase ani, Prim`ria Bucure[tiului 
investise \n restaur`ri [i dot`ri, doar pentru confortul 
viitor al primarului Precup! Care, bine\n]eles c` doar 
de dragul nespus al mogo[oienilor vrea s` administre-
ze, european [i eficient, palatul! Cine s`-l cread`? Doar 
strada care duce la acest palat nu a fost, chiar de pri-
m` rie, printre ultimele asfaltat`, de[i fusese printre 
pri mele desfundat`? Nu este acesta un ajutor? {.a.m.d.

Cert este c` Palatul Mogo[oaia nu poate fi redus la 
func]iunea de c`min s`tesc. Nici de sediu de prim`rie, 
cum se aude, mai nou. Dup` jaful din 1948, dup` 
aban donul din anii 1977–1993, acest simbol al euro pe-
ni t`]ii rom~ne[ti, crea]ia unui prin] rafinat [i mar-

tir, nu merit` a fi abandonat` \n m~na unor simpli 
pro fitori. Un mare colec]ionar, Dan Nasta, i-a d`ruit 
o zestre alc`tuit` cu sacrificii [i imagina]ie, dar [i cu 
o rar` \n]elegere a spiritului acestui loc, tocmai pen-
tru a-l salva de la uitare, ruin` sau abandon c`tre in-
dustria cazinourilor de lux. A \nfiin]at o colec]ie mu-
zeal` tutelat` de spiritul Br~ncovenilor. Apoi, Centrul
Cultural a redat, \ncep~nd cu 2001, via]a locului prin 
cele peste 150 de expozi]ii, recitaluri, simpozioane, 
des f`[urate \n spa]iile cur]ii domne[ti, ca [i prin cele 
80 de reziden]e, acordate arti[tilor – plasticieni, core-
grafi, litera]i, tineri traduc`tori. Pentru activit`]ile 
desf`[urate \ntre 2001 [i 2008, Centrul Cultural a 
primit Premiul Ministerului Culturii (2003, Al. Chili-
man-Juvara [i echipa pentru restaurarea gr`dinilor 
is torice), al Uniunii Arti[tilor Plastici, \n 2007, pentru 
programul curatorial care a adus pe simeze mae[tri, 
de buturi valoroase, experimente interesante, [i \n 2008, 
la Avignon, premiul unui juriu interna]ional, \n ca-
drul concursului european dedicat arhitecturii noi \n 
con textul monumentului istoric.

Crede]i c` demagogia populist` a celor care au do-
vedit c` [tiu doar s`-[i adauge propriet`]i [i profituri 
va administra mai competent [i spre folosul public 
mo[ tenirea br~ncovenilor? Eu, una, am dubii serioase 
\n privin]a bunelor inten]ii din partea celor care-[i 
cum p`r` voturi cu miei. De at~tea ori s-au dovedit 
doar lupi ascun[i sub mantale de oaie.

Ce a]i \ntreprins la nivel juridic? 
Tot ce s-a putut face omene[te. Memorii la Ministe-

rul Culturii [i Cultelor, la Prefectur`, recurs gra]ios 
la guvern, apoi am \nceput [i redactat un istoric al sta-
tu tului juridic al Palatului Mogo[oaia [i al demersuri-
lor administrative referitoare la domeniul palatului, 
isto ric prea lung pentru a-l expune aici. Vreau s` men-
]io nez numai ultimul element. Pe 6 mai 2008, Oficiul
de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Ilfov, prin \nche-
ie rea nr. 71.004, dispune ca 120.000 mp domeniu pu-
blic s` fie intabula]i \n CF 4.05 Mogo[oaia, \n favoa-
rea prim`riei, cu drept de administrare \n favoarea 
Mi nisterului Culturii.

Aceast` \ncheiere nu a fost comunicat` Centrului
de Cultur` „Palatele Br~ncovene[ti“ [i contravine le-
gii, \ntruc~t, la data intabul`rii, proprietatea era a Mi-
nis terului Culturii, conform HG. 1.705/ 2006. Dup` 
inta bulare, Prim`ria Mogo[oaia a ini]iat o serie de 
lucr`ri \n por]iunea de 1,7 ha definite drept fostul 
[trand, efectu~nd defri[`ri [i construc]ii de alei beto-
nate [i asfaltate, inacceptabile \ntr-un parc istoric de 
tip englezesc. Centrul Cultural „Palatele Br~nco ve-
ne[ti“ a contestat la Ministerul Culturii [i Cultelor [i 
la Comisia Na]ional` a Monumentelor Istorice avizul 
nelegal, eliberat de Direc]ia pentru Cultur` a ju de ]u-
lui Ilfov, [i a cerut sistarea defri[`rilor [i a oric`ror lu-
cr`ri. Pentru parcul istoric, Centrul Cultural a efectuat 
cu un colectiv de speciali[ti un proiect de restaurare 
stiin]ific`, la faza studiu de fezabilitate.

Centrul Mogo[oaia are o activitate artistic` foarte 
bine reprezentat`. Pute]i vorbi despre c~teva ma ni fes t`ri 
im portante din acest an?

Sunt multe [i variate... mi-e greu s` aleg. Proiectul 
Atelierul de literatur` \mi este cel mai drag, este un 
proiect dezvoltat \n parteneriat cu Institutul Cultural 
Rom~n [i Facultatea de Litere a Universit`]ii din Bu-
cu re[ti [i ofer` 20 de reziden]e pentru traduc`torii de 
literatur` rom~n`, \n dou` etape: aprilie–iunie [i oc-
tombrie–noiembrie 2008. Din 2006, 60 de tineri tra du-
c` tori au lucrat la Mogo[oaia sub \ndrumarea lui Flo-
rin Bican. Apoi, a fost Bienala interna]ional` de gra-
fic` experimental` (\n martie–mai), cu peste 170 de 
par ticipan]i, din Japonia p~n` \n Canada. Expozi]ia 
Pas a pictori]ei Bety Vervega a fost \ncheiat` cu un 
spectacol, sus]inut de actorii Companiei de Teatru 
„Passepartout“ condus` de Dan Puric; Ana Pepine [i 
Paul Cimpoieru au evoluat la Palat. A urmat o alt` 
important` expozi]ie de pictur`, De la Est la... Est –
Louise Harvey [i Florica Prevenda –, realizat` \n cola-
bo rare cu Ambasada Canadei [i Institutul Francez (\n 
mai–iulie). |n cadrul unui Concurs Interna]ional de 
Ar hitectur`, „Monumentul, memorie [i proiect“, trei
stu den]i \n anul IV la Universitatea de Arhitectur` [i 
Ur banism „Ion Mincu“ (Cristina Matei, Iustin Emilian 
Roceanu [i C`t`lin Marian Soare), coordona]i de prof. 
Ionu] C`t`lin Ionescu, au c~[tigat la Avignon premiul 
cu proiectul Memorialul V`c`re[ti (\n iunie). Am mai 
avut un proiect realizat \n colaborare cu Asocia]ia Art 
Link, Jardin d’Europe – 12 reziden]e interna]ionale de 
dans contemporan (\n iulie–august). A mai fost un 
Workshop cu 8 masteranzi, de la Facultatea de Arte 
Textile a Universit`]ii Na]ionale de Art` „Nicolae Gri-
gorescu“ din Bucure[ti (august). Apoi, Dialoguri plas-
tice: Perugia–Bucure[ti, cu Elena Hariga, Gabriela 
Drin ceanu [i Cristian Di]oiu (tot \n august). Acum, 
avem Expozi]ia de sculptur`, grafic` [i pictur` din 
}ara L`pu[ului – Viorel Marton, Dorel Petrehush, 

Mir cea Roman [i Laszlo Valovits. Exist` [i un Pro-
gram de schimb de burse cu Prim`ria din Zürich, des-
f` [urat prin Funda]ia Pro Helvetia. De asemenea, 
avem Programul Arti[ti \n reziden]` prin care se 
acord` o burs` la Düsseldorf unui artist plastic rom~n 
(oc tombrie–noiembrie; \n acest an, desemnat` Ana B`-
ni c`).

Ce urmeaz` \n 2009?
Programul nostru e bogat [i ambi]ios [i sper`m s`-l 

ducem la cap`t cu bine. La Sec]iunea Ateliere, sunt 
trei programe pentru profesioni[ti. Cel de teatru,
|n t~mpl`ri, mentalit`]i, personaje, se constituie \ntr-o
anchet` socio-cultural`, condus` \n comuna Mogo[oa-
ia de studen]ii Facult`]ii de Teatrologie din Cluj, sub 
\n drumarea prof. Miruna Runcan. Scopul cercet`rii 
este de a identifica [i prelucra literar subiecte actuale 
pentru scenarii de teatru, film. Apoi, cel de dans, Stu-
dii asupra expresivit`]ii, se va ocupa de personaj [i 
um br`, de \nsufle]irea spa]iului [i se adreseaz` tine-
rilor; particip` 10 dansatori, timp de 10 zile (coordo-
nator de proiect, Andreea C`pit`nescu). Cel de cera-
mic`, Explor~nd tradi]ii, este de fapt un microsimpo-
zion de studii asupra formei din perspectiv` cultu-
ral`; sunt invita]i Florentin Vasilescu, Cristina Rusu, 
Ion Cojocaru, Ioana {etran, Gherghina Costea.

Avem apoi trei programe pentru tineret: dou` de 
arte plastice, Atelierul de duminic`: S` ilustr`m po-
vestea s`pt`m~nii [i Atelier deschis de mod`: Linie, 
culoare, material, ve[m~ntul personalizat [i unul de
Cursuri de m`iestrie interpretativ`, pentru elevi din 
liceele de muzic`.

La Sec]iunea Arti[ti \n reziden]`, continu`m schim-
bul de reziden]e pentru arti[ti vizuali, realizat \n par-
teneriat cu prim`riile ora[elor Düsseldorf [i Zürich. 
Reziden]ele acordate de Düsseldorf \ncep~nd cu anul 
2009 vor fi de c~te dou` luni pentru doi arti[ti rom~ni, 
de semna]i prin concurs, Mogo[oaia trebuind, la r~n-
dul ei, s` primeasc` doi arti[ti germani. Zürichul tri-
mite, \n continuare, un artist elve]ian [i va primi un 
ro m~n selectat de ei, \n urma unui concurs intern 
prin care noi avans`m dou` propuneri. De altfel, \n 
2009, vom inaugura cele dou` studiouri de crea]ie la 
care se lucreaz` acum, cu o expozi]ie-eveniment a ar-
ti[ tilor din Groznian, un centru cultural din Croa]ia, 
mem bru, ca [i noi, al ACCER.

Vom continua Sec]iunea de Workshopuri: pictur` 
[i traduceri. Va exista o important` dezbatere pe te-
ma M`n`stirea V`c`re[ti, o restituire necesar`. Desigur, 
Sec ]iunea de Expozi]ii va fi bogat reprezentat` prin 
Mae[tri ai tragicului \n pictur`: Bertalan, Mitroi, I. 
Grigorescu [i Revizit~nd Sixtina: Vasile Mure[an 
Murivale, pentru a men]iona doar dou`. Nu neglij`m 
Sec ]iu nea de Debuturi, pe cea de Arti[ti din diaspora 
ro m~ neasc` [i nici pe cea de Particip`ri la manifest`ri 
in terna]ionale. Centrul Expozi]ional Rocca Paolina de 
la Perugia va prezenta arti[ti din Umbria \n dialog cu 
plasticieni rom~ni, la Mogo[oaia, iar Centrul Cultural 
Palatele Br~ncovene[ti, care s-a remarcat \n cadrul 
Aso cia]iei Centrelor Culturale de Reziden]`, partici-
p~nd, \mpreun` cu UAIUM la concursul Monumentul
[i arhitectura, organizat la Chartreuse d’Avignon, un-
de a ob]inut premiul pentru pertinen]a proiectului ar-
hi  tectural, va participa [i \n 2009–2010 la urm`torul 
atelier ini]iat de re]ea pe tema Gr`dinilor istorice. Asta,
de sigur, dac` institu]ia [i parcul palatului vor conti-
nua s` existe \n peisajul cultural.

Interviu realizat de 

Alina Boboc

Plan[ele Proiectului Remember V`c`re[ti,
prezentat la Avignon

Echipa premiat` la Avignon

institu]ii bucure[tene



John Townsend \l g`si pe Refik Bei 
\n biroul s`u. 

– Domnule profesor, ave]i cumva 
un minut liber? A[ vrea s` v` ar`t ce-
va.

Poetul se ridic` de pe scaun, tr` s`-
turile lui senine \nflorind \ntr-un z~m-
bet.

– Domnule Townsend, ce pl`cere 
s` v` v`d! V` rog, pofti]i \n`untru. 
Cu ce v` pot fi de folos? Refik era un 
b`r bat \n jurul v~rstei de 40 de ani, 
care provenea dintr-o familie veche [i 
respectabil`. Preda la [coala ameri-
can` de [apte ani, iar \nainte fusese 
directo rul celui mai prestigios liceu 
turcesc din Imperiu – Liceul Regal.

Nimeni nu [tia cu exactitate de ce 
re nun]ase la acel post de mare cinste. 
Se spunea c` \n tinere]e publicase o 
foaie literar`, dimpreun` cu al]i ti-
neri turci \nzestra]i cu talent. Poezia 
lui \[i c~[tigase un nume, excel~nd 
prin plasticitatea [i for]a ei expresi v`. 
Apoi, peste noapte, i s-a interzis s` 
mai publice. Experien]a pe care o tr`i-
se odat` ajuns la cheremul cenzurii 
se pare c` \l am`r~se at~t de profund 
\nc~t a refuzat din acel moment s` 
mai ia parte la via]a culturala tur-
ceasc` [i s-a retras \n \nv`]`m~nt, 
ocu p~nd un post de profesor, pe care-l 
de ]inea [i \n prezent. |[i adusese cu 
el so]ia [i pe cei trei fii, instal~ndu-se 
\mpreun` cu ei la locuin]a de var` a 
familiei, situat` deasupra Bosforului, 
la numai o arunc`tur` de b`] de [coa-
 l`. B`ie]ii lui \nv`]au acum [i ei aco-
lo.

Cu toate c` Refik era distant fa]` 
de colegi – amabil [i cordial, \ns` nu 
apropiat –, continuau s` circule anu-
mite zvonuri \n privin]a lui. Tocmai 
aceast` distan]` p`rea s` dea na[tere 
specula]iilor. Lumea sus]inea cu \nc`-
p`]~nare c` \n nici un caz nu [i-ar fi 
abandonat proiectele literare, ci pur 
[i simplu le redirec]ionase \nspre alte 
scopuri; unii mergeau at~t de departe 
cu presupunerile \nc~t \i atribuiau cu 
toat` convingerea versurile de protest 
care circulau clandestin, din m~n` \n 
m~n`, sus]in~nd cauza adversarilor 
nedeclara]i ai sultanului. De[i inter-
zise, c~teva dintre poeme \[i c~[tiga-
se r` o asemenea notorietate \nc~t ajun-
seser` chiar [i p~n` la urechile corpu-
lui profesoral.

Strecur~ndu-se pe l~ng` rafturile 
doldora de c`r]i, John Townsend p`-
trunse \n c`m`ru]a \ngust` [i ticsit`, 
atent s` \nchid` u[a dup` el. F`r` 

nici o alt` introducere, scoase foile cu 
versuri [i le a[ternu pe masa de scris, 
\n fa]a colegului s`u.

– Le-am g`sit pe catedr` azi dimi-
nea]`, dup` plecarea b`ie]ilor, spuse 
el. Scrisul mi se pare cunoscut [i va fi 
oricum u[or de identificat dac` \l pun 
al`turi de temele lor de cas`. |ns`, 
sin cer, nu [tiu cum s` interpretez 
toa t` treaba asta.

Poetul se a[ez` din nou pe scaun [i 
\ncepu s` citeasc`.

– Engleza e destul de acceptabil`, 
nu crede]i?, remarc` el dup` c~teva 
momente. A[ zice c` nu e r`u, pentru 
un elev. Cuvintele \[i p`streaz` \n tra-
du cere o bun` parte din vigoarea lor 
ini]ial`. A reu[it s` transpun` foarte 
bine ceva din m~nia, revolta [i \nver-
[unarea originalului. Desigur, origi-
nalul, \n limba turc`, este mai poetic 
[i mai conving`tor. A fost o intui]ie 
foarte bun` aceea de a nu \ncerca s` 
imite rima. I-ar fi limitat op]iunile le-
xicale.

– Dar ce poate s` \nsemne asta?, 
ceru John Townsend l`muriri. De ce 
mi-a fost transmis` mie?

Refik \[i trecu u[or degetele peste 
musta]`.

– F`r` \ndoial`, avem un rebel \n 
mijlocul nostru, spuse el, un republi-
can care vrea s` v` atrag` simpatia 
pentru cauza lui. B`ie]ii [tiu c` \n -
dr`gi]i aceste locuri – ei pur [i simplu 
simt asta. Cei mai mul]i dintre colegii 
dvs. vor s` ne apere de noi \n[ine. 
Dvs., \ns`, ne privi]i cu respect. Ceea 
ce e de toat` isprava pentru un occi-
dental.

|[i mai arunc` o dat` privirea pes-
te foile din fa]a lui:

– V` da]i seama, desigur, continu` 
el, c` asemenea versuri sunt interzi-
se. Dac` e prins, cel ce exprim` astfel 
de sentimente poate sf~r[i \n \nchi-
soare sau, cine [tie, chiar mai r`u. 
Statul nostru nu tolereaz` asemenea 
dovezi de nesupunere.

– Nu \n]eleg, spuse John Town-
send, aproape iritat. Ceea ce am citit 
aici pare at~t de total str`in spiritu-
lui otoman, at~t de diferit de armonia 
spiritual` pe care m-am obi[nuit s` o 
g`sesc la oamenii de aici. Niciodat` 
nu mi-a fost dat s` constat o aseme-
nea intoleran]` ori \nver[unare la 
vreu  na dintre persoanele pe care am 
avut ocazia s` le cunosc. Dimpotriv`, 
a[ spune. De unde au izbucnit dintr-o 
dat` toate acestea?

Refik schi]` un sur~s v`z~ndu-[i 

colegul at~t de contrariat.
– |mi \nchipui c` e vorba de 

influen]e, stimate domn Townsend, 
influen]e din exterior care ne corup [i 
ne sl`besc puterea de a rezista – auto-
ri t`]ile de altfel ne pun mereu \n 
gar d` \n privin]a lor. Pentru a \n -
r`ut`]i [i mai r`u situa]ia, propriile 
noastre amintiri ne st`ruie [i ele cu \n  -
c`p`]~nare \n minte. {ti]i, c~ndva, 
am avut [i noi parte de o brum` de de-
mocra]ie; germenele libert`]ii exist` 
aici de mult` vreme – nu a ap`rut 
acum, acum doar a ie[it la suprafa]`.

Cu aproximativ treizeci de ani \n 
urm`, la vremea \ntron`rii lui Abdul 
Hamid, se iscase, ca reac]ie la domnia 
capricioas` a predecesorului s`u, o 
mi[ care care sus]inea o form` limi-
tat` de monarhie constitu]ional`. To]i 
supu[ii imperiului, indiferent de ras` 
sau religie, fur` declara]i egali prin 
lege. Se constituise chiar [i un parla-
ment. Doi ani mai t~rziu, c~nd sulta-
nul a sim]it c` nu risc` nimic la c~r-
 m`, a abolit aceste tentative de moder-
ni zare [i, conform tradi]iei, [i-a aro-
gat puterea absolut`.

Poetul \l privi \n ochi pe John 
Town send:

– |n opinia mea, cel mai bine ar fi 
s` nu men]iona]i nim`nui nimic de-
spre aceste pagini, domnule Town-
send. Chiar dac` b`nui]i, dup` cum 
sus]ine]i, c` a]i putea afla al cui e 
scrisul. Nu \l pune]i \n fa]a faptului, 
e doar un copil. Trece]i-i cu vederea 
en tuziasmul pueril. Admira]i-i cura-
jul, dar nu st~rni]i suspiciuni \n pri-
vin]a lui. Deja via]a lui e \n pericol 
pentru ceea ce a f`cut. {i, dac` \mi 
permite]i s` v` mai dau \nc` un sfat, 
spuse \nm~n~ndu-i foile lui John 
Town  send, arde]i aceste pagini. Acum 
[ti]i ce con]in, a]i priceput din ele 
at~t c~t a]i putut. Nu folose[te nim`-
nui, nici m`car dvs., s` le p`stra]i.

– Dar de ce s` ri[ti astfel? \ntreb` 
John Townsend \nd`r`tnic, aproape 
indispus. B`iatul trebuie s` [tie c` \[i 
pune via]a \n pericol.

Poetul \l privi atent pe colegul s`u 
venit \n vizit`:

– |[i pune via]a \n m~inile dumita-
le, domnule Townsend, spuse el. Dup` 
c~t se pare, socote[te c`-[i poate asu-
ma acest risc. De[i se prea poate ca 
dvs. s` nu fi cunoscut astfel de per-
soane, s` [ti]i c` sunt mul]i aceia 
care simt nevoia s`-[i descarce prin 
ase menea gesturi frustr`rile. Unii 
scriu materiale subversive, al]ii le 
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Cornelia Golna s-a n`scut \n 
Bucure[ti, dintr-o mam` rom~nc` [i 
un tat` grec. La v~rsta de 7 luni 
pleac` \n Grecia, \mpreun` cu 
p`rin]ii, pentru a evita arestarea 
tat`lui de c`tre comuni[ti. Dup` 
patru ani \n care se lupt` s` 
supravie]uiasc` perioadei ulterioare 
r`zboiului civil din Grecia, reu[esc s` 
emigreze \n Statele Unite. Aici, 
Cornelia Golna urmeaz` [coala, \[i ia 
licen]a \n literatura clasicilor la State
University of New York din Albany [i 
masterul \n acela[i domeniu la 
University of Illinois.

La v~rsta de 26 de ani renun]` la 
doctoratul \n filologie la Berkeley, \n 
California, [i pleac` \n Europa. |n 
1977 este la Barcelona, unde 
locuie[te un an, \ntre]in~ndu-se ca 
profesoar` de limba englez`. Apoi 
vine \n Rom~nia cu o burs` de studii. 
Aici \[i cunoa[te so]ul, pe Jan Willem 
Bos, un olandez care studia 
literatura rom~n` [i care a dus-o cu 
el \n Olanda. Dup` un an petrecut la 
Amsterdam, pleac` \n America 
pentru a studia \nc` doi ani la 
University of Illinois. Se \ntoarce \n 
Rom~nia, unde so]ul pred` olandeza 
la Universitatea din Bucure[ti.

Din 1984 tr`ie[te \n Olanda. |n 
fiecare an \[i viziteaz` p`rin]ii \n 
Grecia [i a c`l`torit la Istanbul 
pentru a se documenta pentru 
romanul City of Man’s Desire – A Novel 
of Constantinople (Cetatea patimilor –
Un roman al Constantinopolului).

City of Man’s Desire – A Novel of 
Constantinople: o t~n`r` grecoaic` 
ajunge la maturitate \n atmosfera 
crepuscular` a Constantinopolului 
la \nceput de secol XX: o poveste 
despre dragoste, ini]iere sexual` [i 
durerea pierderii, pe fundalul 
rivalit`]ilor etnice [i al tulbur`rilor 
politice. Ac]iunea romanului se 
petrece \n anii 1908–1909, \n timpul 
Revolu]iei Tinerilor Turci – un 
experiment menit s` transforme 
Imperiul Otoman islamic, aflat \n 
dec`dere, \ntr-un stat 
constitu]ional, iar pe supu[ii s`i, de 
credin]e [i etnii dintre cele mai 
felurite, \n cet`]eni a c`ror pozi]ie 
\n societate s` nu mai fie 
determinat` de religie [i care s` fie 
egali \n drepturi [i responsabilit`]i 
\n fa]a legii, indiferent de originea 
lor.

CORNELIA GOLNA

Cetatea
patimilor

Un roman al 
Constantinopolului
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trec din m~n` \n m~n`. Cenzorii nu 
mai prididesc cu lucrul, treier~nd la 
nesf~r[it printre cuvinte, \n c`utarea 
semin]elor tr`d`rii [i a influen]elor 
d`un`toare. Dar nu toat` lumea se 
poate adapta pentru a face fa]` exi-
gen]elor cenzurii, apoi mai exist` o 
categorie, a celor care nu vor \n nici 
un chip s` renun]e la convingerile lor, 
in diferent de riscuri.

Se aplec` \n fa]`, r`m~n~nd a[ezat 
pe scaun:

– A]i fost ales, John Townsend, fie 
c` v` place sau nu, s` fi]i destinata-
rul acestor idei riscante. Pute]i s` o 
lua]i ca pe un compliment, o onoare: 
a]i fost selectat de un t~n`r curajos, 
oric~t de nes`buit poate p`rea gestul 
lui. Fie c` sunte]i \n asentimentul 
meu nu, fie c` nu, trebuie s` re cu noa[-
te]i c` fapta s`v~r[it` demonstreaz` 
un mare curaj. A tradus aceste ver-
suri ca un semn al pre]uirii [i respec-
tului pe care vi-l poart`.

John Townsend \l m`sur` cu privi-
rea pre] de o clip`.

– Dar eu nu sunt de acord cu ce 
scrie aici! izbucni dintr-o dat`. Eu nu 

cred o iot` din toate astea. Cineva \n -
cear c` s` m` conving` pe mine – [i s` 
se conving` pe sine – de pr`bu[irea 
acestei culturi, \ns` eu v`d altceva \n 
jur, pe str`zi, aud altceva de la oame-
nii cu care vorbesc. Aici exist` o tra-
di]ie \ndelungat`, nu m` pute]i con-
vinge c` lucrurile au dec`zut \n ase-
menea hal. Ora[ul acesta debordeaz` 
de via]`. Locuitorii s`i sunt plini de vi-
ta litate, muncesc, au grij` de familiile 
lor. {i nu-i uit` niciodat` pe cei nevo-
ia[i. Nu v`d niciunde aceast` ur`, 
aceast` \nver[unare care transpare 
din versuri. S` fiu oare at~t de orb? \l 
privi pe Refik drept \n ochi. Dvs. con-
sim ]i]i la ceea ce scrie \n poem? \l \n -
treb` apoi f`r` ocoli[uri. Cu adev`rat, 
chiar at~t de r`u stau lucrurile?

Poetul sur~se sardonic.
– M` \ntreba]i dac` exist` un con-

flict \ntre puterea imperial` [i supu[ii 
s`i? Dac` puterea e corupt`? Dac` e 
incapabil` s` ]in` popoarele sub ordi-
ne? Domnule Townsend, ave]i [i dvs. 
ochi s` privi]i \n jur, s` vede]i [i s` 
judeca]i singur situa]ia. De ce m` pro-
voca]i s` \mi asum anumite lucruri, 

s` m` expun \n felul acesta? Dac` a[ 
afir ma c` totul e minunat ar \nsemna 
s` mint, nu-i a[a, lucru valabil chiar 
[i \n magnifica dvs. Americ`. |[i privi 
colegul \n ochi, cu franche]e. Lucrez 
deja de c~]iva ani buni la aceast` dis-
tins` [coal`, sunt fericit c` institu]ia 
aceasta \mi ofer` un refugiu de at~ta 
timp. |mi v`d de treaba mea, predau 
elevilor literatura turc` – o materie 
pe care o \ndr`gesc din inim`. Sunt \n -
c~ntat c` pot s`-i ini]iez pe ace[ti co-
pii \n tainele limbii lor, \nv`]~ndu-i 
s`-i descopere expresivitatea [i \n]e-
lep ciunea. {i \mi p`strez pentru mine 
opiniile personale. N-am renun]at la 
scris – dar poeziile pe care le scriu le 
]in doar pentru mine. |mi este impo-
sibil s`-mi exprim public ideile, at~ta 
timp c~t refuz s` m` supun cenzurii. 
A[a c` tr`iesc \n cercul meu \ngust, 
m`r ginindu-m` la ceea ce \mi este 
permis, [i sunt prudent s` nu trec din-
colo de limitele propriei mele lumi.

John Townsend \l ascult` pe Refik 
cu aten]ie. |n ciuda resemn`rii pe 
care o exprimau, cuvintele rostite de 
acesta con]ineau o nuan]` de am`r`-

ciu ne [i revolt`. Ochii \i c`zur` din 
nou peste paginile pe care le ]inea \n 
m~n`. Brusc, \[i ridic` privirea spre 
interlocutorul s`u.

Poetul otoman \l privea [i el cu un 
aer rezervat [i enigmatic:

– V` rog, domnule Townsend, nu-mi 
r`spunde]i nimic. Nu m` pune]i \n si-
tua ]ia de a fi obligat s` mint.

John Townsend \mp`turi foile [i le 
introduse \n geant`.

– V` voi urma sfatul [i le voi arde 
chiar \n aceast` dup`-amiaz`.

Refik schi]` un sur~s destul de 
neconving`tor.

– V` mul]umesc. E un pericol ine-
rent, nu-i a[a? C~nd te joci cu focul, 
ri[ti s` te arzi. Sunte]i un om de is-
prav`, John Townsend – trebuie s` 
st`m c~ndva de vorb` mai pe \ndele-
te. Sunt o mul]ime de lucruri pe care 
nu le cunoa[te]i. Poate \ntr-o bun` zi 
\mi ve]i face onoarea de a veni \n vi-
zit` la mine acas`. Avem multe de dis-
cutat.

(Fragment din romanul cu acela[i 
titlu, \n curs de apari]ie)

Bizan], Constantinopol, Istanbul 
– numele ora[ului s-a tot schimbat 
de-a lungul timpului, bisericile s-au 
transformat \n moschei, iar ulterior \n 
muzee. Dar ceva din esen]a sa a 
r`mas nealterat. Ora[ul a fost dintot-
deauna [i este [i ast`zi locul unde se 
sf~r[e[te Europa [i \ncepe Orientul, 
obiectul dorin]ei pentru cre[tin`tatea 
ortodox` [i islam, situ~ndu-se la gra-
ni]a dintre ra]iune [i misticism. I-a 
vr`jit pe occidentali p~n` aproape de 
extaz, dar, \n acela[i timp, le-a inspi-
rat team`. Dezbaterea privind inte-
grarea Turciei \n Uniunea European`
subliniaz`, \nc` o dat`, faptul c` re-
la]ia Europei Occidentale cu ora[ul a 
r`mas una dominat` de tensiune, \n  -
doial` [i team`.

Europa Occidental` n-a putut ni-
ciodat` s` ignore ora[ul. Acesta a c~n-
t`rit greu pe scara istoriei europene 
[i va continua s` fie crucial pentru vii-
torul Europei. Informa]iile despre is-
toria umanit`]ii care stau \n spatele 
fa]adei sale moderne sunt vitale pen-
tru noi. Uneori, un roman istoric im-
presionant spune mai multe dec~t o 
lucrare [tiin]ific`. Este [i cazul roma-
nului City of Man’s Desire – A Novel of 
Constantinople (Cetatea patimilor – un 
roman al Constantinopolului), debutul 
literar al Corneliei Golna, o clasicist` 
de origine greco-rom~n` care a cres-
cut \n Statele Unite [i locuie[te, \n 
pre zent, \n Olanda. Golna poart` citi-
torul \ntr-o lume care nu mai exist`, 
dar care este crucial` pentru \n]e le ge-
rea zonei Balcanilor [i a Turciei de 
ast`zi. Cartea p`streaz` intact mis-
terul ora[ului, dar, \n acela[i timp, 
face lumin` \n privin]a unor aspecte.

Golna plaseaz` ac]iunea romanu-

lui \ntr-una dintre perioadele cele 
mai importante din istoria recent` a 
Constantinopolului, sf~r[itul primei 
decade a secolului XX. Imperiul Oto-
man este \n pragul colapsului. |n 
1908, Tinerii Turci – unul dintre ei 
fiind Atatürk \nsu[i – pun m~na pe 
pu tere cu scopul de a transforma 
imensul imperiu multicultural al sul-
tanului \ntr-un stat european mo-
dern. Dintre toate problemele pe care 
le trateaz` romanul, aceea a separ`rii 
tra di]iei de modernitate [i na]iona-
lism este cea mai semnificativ`.

Cartea reprezint` un succes pe 
toate fronturile. Are o imagistic` bo-
gat`, evoc` \n mod admirabil atmosfe-
ra [i este o poveste incitant` despre 
dra gostea damnat` \n vremuri tul-
buri. Dar probabil c` punctul forte al 
romanului st` \n personaje, fiecare 
dintre ele simboliz~nd o atitudine, o 
tradi]ie sau o cultur`. T~n`rul revolu-
]io nar turc Murad este un Robespier-
re otoman necru]`tor. Intelectualii oc-
ci  dentali Nils Petterson [i John Town-
send sunt \ntruchiparea celor dou` 
viziuni contradictorii ale Vestului asu  -
pra ora[ului; primul reprezint` ra ]iu-
nea, s~ngele rece, iar cel de-al doilea, 
ad mira]ia naiv-sentimental`. Atunci 
c~nd moderni[tii \i spun lui Town-
send c` un Socrate nu s-ar fi putut 
na[te niciodat` \n climatul zgomotos, 
bizantin al Constantinopolului, aces-
ta le r`spunde: „Simplitatea nu repre-
zin t` un substitut pentru o gr`din` 
s`l batic` [i luxuriant`“.

(Adaptare de 
Cristina Sp`t`relu 

dup` De Volkskrant,
10 decembrie 2004)

City of Man’s Desire a fost tradus \n limba greac` [i publicat la editura 
Synchroni Orizontes din Atena, \n decembrie 2006. P~n` ast`zi, 
Konstantinoupoli, Poli ton pothon, cu titlul s`u grecesc, s-a v~ndut \n 
20.000 de exemplare.

|n 2009, romanul va fi publicat 
\n Turcia [i \n Rom~nia (la editura 
Minerva, cu titlul Cetatea patimilor – 
Un roman al Constantinopolului).

OLAF TEMPLEMAN

Ora[ul prins 
\ntre ra]iune 
[i misticism

„Cetatea patimilor, 
\nfrumuse]at` [i \mpodobit` de 
cei care au st`p~nit-o, r~vnit` de 
cei afla]i \n afara por]ilor sale.“

Constantinopol 1908: capitala 
cosmopolit` a Imperiului Otoman se clatin` \n pragul revoltei populare. 
Turcii viseaz` la libertate, \n timp ce popoarele aflate sub jugul otoman 
t~njesc dup` libertate – ceea ce nu \nseamn`, neap`rat, acela[i lucru. 
Departe de agita]ia Constantinopolului, \n ]inutul Anatoliei, arheologii 
dezgroap` ruinele unui ora[ antic. Li se dezv`luie un trecut care pare s` 
aduc` cu el un avertisment pentru prezent.

Theodora Vlachos, o t~n`r` grecoaic`, are altele pe cap. Existen]a sa, 
av~nd \n centru familia [i iubirile e[uate, o apas` [i, de aceea, caut` s` 
evadeze. Apoi, \n via]a ei apar rusoaica exilat` Natalya Petrovna, 
\mpreun` cu fratele s`u, Vlad. Apari]ia lor tulbur`toare, care coincide cu 
evenimentele dramatice din timpul Revolu]iei Tinerilor Turci, o poart` pe 
Theodora \ntr-o lume nou`, adesea volatil`. Mai este John Townsend, 
profesorul american, un vis`tor [i iubitor al civiliza]iei antice, pe care 
trecutul \l ajunge din urm` chiar \n momentul c~nd crede c` [i-a g`sit 
lini[tea \n acest ora[ pe care ajunge s`-l \ndr`geasc`. {i mai este Poetul, 
care are cuvinte s` exprime totul, dar prefer` s` stea deoparte, \n locuin]a 
sa cu vedere la str~mtoarea Bosfor.

Revolu]iile iau oamenii prin surprindere; ele trezesc speran]e 
promi]~nd schimbarea. City of Man’s Desire spune povestea unor indivizi 
ale c`ror vie]i se \ntrep`trund pe m`sur` ce se str`duiesc s` \n]eleag` [i s` 
se adapteze unei alte realit`]i care, \n ciuda planurilor omului, \[i urmeaz` 
propriul curs imprevizibil.

Bucure[tiul \n lume
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Drag` tat`, la \nceput am vrut s`-]i 
scriu un bilet, at~t doar, un bilet sec de 
dou`zeci de cuvinte \n care s`-]i descriu 
ges tul meu f`r` s` ]i-l explic. Umblam 
pe str`zi ore \n [ir f`r` s` v`d oamenii, 
ma[inile, f`r` s`-i aud, f`r` s`-i simt, 
complet \nchis \ntr-un univers muri-
bund \n care scriam cu \nver[unare 
dou`  zeci de cuvinte tat`lui meu. Mereu 
alta, niciodat` vreo versiune nu mi se 
p` rea prea bun`. M`cinam cuvintele cu 
furie [i \nd~rjire c`ut~ndu-le pe cele 
mai aspre, mai grele, mai cumplite. Um-
blam pe str`zi p~n` \mi amor]eau pi-
cioarele, m~inile, \n special m~inile pen-
tru c` pumnii \i ]ineam str~n[i \ntr-o \n -
cor dare fizic` egal` cu cea din mintea 
mea. Nu [tiu dac` am dormit undeva, 
nu [tiu dac` am m~ncat ceva, nu mai 
[tiu nimic, dar [i acum a[ putea s`-]i 
scriu zeci de variante ale biletului spre 
tine. Apoi m-am hot`r~t s`-l scriu [i sin-
gu rul loc \n care puteam \nc` veni era 
aici, \n camera Anei, o camer` alb` [i \nal-
 t` cu perdele de dantel`.

M-am trezit \n baie, Viorica m` sp`-
la ca pe un copil, nu m-am mirat, nu-mi 
era ru[ine, lumea mea era aproape goa  l` 
de orice lucru care ]inea de via]`, aveam 
amintiri fotografice despre gesturi uma-
ne, dar nici m`car ele nu p`reau ale 
mele. Buretele, Viorica, apa, s`punul 
erau toate gesturi ale unei vie]i trecute, 
\ncheiate, uitate. Nu realizam c` nu 
simt s`punul pe piele sau mirosul lui, 
c` nu auzeam apa, nu percepeam conti-
nuu prezen]a Vioric`i, nu o \n]elegeam.

Cred c` au trecut c~teva zile, din 
acea perioad` nu p`strez nici o aminti-
re legat` de timp, probabil au trecut c~-
te va zile, \n care am dormit sau am 
f`cut altceva, dar biletul nu am reu[it 
s`-l scriu. Acesta a fost primul semn. 
Biletul, pe care-l \nfigeam cu furie \n 
tine de zeci [i sute de ori, ca pe un pum-
nal, cu dorin]a s`lbatic` s` suferi a[a 
cum suferisem eu \n camera Anei, a dis-
p` rut, a \ncetat s` fie unicul obiect al 
uni versului meu. {i am r`mas gol. Vio-
rica m-a \ngrijit ca pe un copil, dar nu 
eram un copil, mai degrab` eram un 
mort.

Prima senza]ie a fost un parfum spe-
cial, unic, parfumul pe care-l sim]isem \n 
prima sear` c~nd am intrat aici [i care 
m-a urm`rit atunci c~nd interzisesem 
ori c`ror altor amintiri s` mai \ncap` \n 
mine. Parfumul a creat o fisur` prin 
care a intrat durerea. O durere atroce, 
care rodea din mine ca un acid, aveam 
impresia c` sufletul \mi sf~r~ie [i ies 
aburi, o durere f`r` \nceput, f`r` la-
crimi, arhetipul durerii. Mi se p`rea c` 
du rerea \mi venea din afar`, din exterio-
rul meu, dar odat` ajuns` \n mine se 
coa gula \ntr-o sfer` incandescent` care 
m` ardea. Str~ns ghemuit \n camera 
Anei am fost sigur c` acela este sf~r [i-
tul. Nu [tiam ce este sf~r[itul, dar acea 
stare am crezut c` este lumea \n care 
urma s` tr`iesc p~n` la sf~r[itul timpu-
rilor. Nu era resemnare, pentru c` nu 
[tiam ce \nseamn` resemnarea ca no ]iu-
ne, nu [tiam nimic, eram durerea [i \n 

ace la[i timp o primeam din afar`, exact 
cum p~n` de cur~nd fusesem om cu as-
pi ra]ii, cu g~nduri [i dorin]e, atunci de-
venisem durere.

Am tr`it momente cumplite de su-
prem` insolen]` \n care, \n loc s`-mi pri-
mesc durerea ca pedeapsa ce de fapt 
era, eu m` ridicasem al`turi de Dumne-
zeu ca s` o pogor asupra mea. |ncercam 
s`-mi neg destinul, destinul meu [i al 
Anei, s`-l neg ca apoi s`-l pot reinventa. 
L~ng` durere a ap`rut furia, frustra-
rea, vina, mai ales vina. {i a[ fi conti-
nuat la infinit s` simt tot r`ul, dar Ana 
m-a salvat. A ap`rut la capul patului, 
Ana mea, cu un z~mbet cum nu mai v`-
zu sem niciodat` pe buzele ei. Ana z~m-
bea trist, avea o cut` mic` care \i schim-
ba de multe ori z~mbetul \ntr-o grimas` 
de triste]e, dar atunci Ana a z~mbit ca 
o lumin`, un z~mbet orbitor, grav, dar nu 
trist.

Vezi tat`, acestea nu sunt am` nun-
te, fiecare mi[care, chiar [i adierea de o 
clip` a unui gest au o importan]` pri-
mordial`. Nu mi-a vorbit, dar prezen]a 
ei a absorbit tot r`ul din mine: agresivi-
tate, durere, insolen]`, toate st`rile care 
\mi \ndureraser` p~n` atunci fiin ]a au 
fost absorbite, anulate, a f`cut un gest 
cu m~na care nu exista aici \n aceast` 
lume. M~na fragil` cu degete prelungi 
era transparent` \n lumina din jurul ei, 
nu pot s`-]i descriu gestul, semnifica]ia 
lui \ns` am \n]eles-o imediat. L~ng` ea 
ges tul fusese normal, semnifica]ia lui 
era la \ndem~n`, dar toate au disp`rut 
oda t` cu ea.

Am r`mas cu amintirea unei clipe a 
c`rei putere o simt \n mine, puterea e \n 
dou` cuvinte: te iubesc! Te iubesc, tat`. 
De atunci aceste dou` cuvinte au deve-
nit centrul vie]ii mele, am realizat c` 
nu voi fi \n stare s`-]i trimit un bilet [i 
o vreme am crezut c` voi fi nevoit s` te 
v`d, dar \ntr-o noapte tot Ana mi-a dat 
solu]ia. Nu puteam dormi [i \i atingeam 
lucrurile: pieptenii, crema, bluzele dia-
fane. Pe biroul ei era un stilou vechi, 
ma siv, cu peni]a de aur, un obiect ca 
toate celelalte, din aceea[i categorie a 
lucrurilor Anei, dar, c~nd am pus m~na 
pe el, atingerea mea \ntru amintirea 
Anei s-a transformat imediat \n altceva: 
era o senza]ie veche, veche, dar at~t de 
familiar`, \nc~t aproape m-am speriat. 
Un b`iat care folosise ani la r~nd stilou-
rile la [coal` a folosit o singur` dat` \n 
via]a lui un stilou pentru a scrie. |ntr-o 
var` cu gust de incendiu scrisesem poe-
zii, trei luni \n care stiloul din m~na 
mea devenise un vehicul miraculos prin 
care sufletul meu \l puteam scoate la su-
pra fa]`. Pentru tine, tat`.

Cu stiloul Anei \n m~n`, \nfrigurat \n 
camera ei am reg`sit senza]ia torid` 
din vara poeziilor mele. {i atunci am 
[tiut: iubirea mea pentru tine trebuie 
s` o cuno[ti, fizic nu m` mai puteam 
apro pia de tine pentru c` planurile 
mele nu o permiteau, a[a c` m-am ho t`-
r~t s`-]i scriu. Poate ceea ce \]i voi scrie 
va fi un roman, poate va fi doar o poe-
zie, poate nici nu va exista ca gen lite-

rar pentru c` tot ce vreau este s` m` 
con densez \n el [i s` m` trimit ]ie. Voi 
scrie repede pentru c` nu mai am mult 
timp, este ceva ce trebuie s` fac, dar e 
[i ceea ce \mi doresc acum s` fac. Este
un gest \n care adun \mp`carea cu tine 
[i \mp`carea cu mine, \nl`untrul aces-
tor pagini va fi fiul t`u, cel pe care nu \l 
cuno[ti, dar \n acela[i timp ele vor fi 
scrise de mine, cel pe care eu nu-l cu-
nosc.

Am citit at~tea c`r]i despre dragos-
te, dar mereu, mereu este vorba de alt` 
dra goste. Dragostea dintre un tat` [i un 
fiu este sub\n]eleas`, de la sine \n]e lea-
 s` f`r` probleme [i atunci f`r` interes.

Ce se \nt~mpl` \ns` c~nd un tat` de 
v~rsta bunicului are un fiu de v~rsta 
nepo]ilor, c~nd \ntre ei nu exist` un loc 
comun \n care s`-[i poat` manifesta sen-
ti mentele, ce se-nt~mpl` c~nd educa]ia 
tat`lui este de fapt f`cut` pe timpul bu-
nicului, iar fiul \[i tr`ie[te epoca lui? 
Un tat` at~t de ocupat, at~t de impor-
tant pentru al]i oameni, \nc~t impor tan-
]a lui ca tat` devine minim` sau chiar 
nul`. Unde se pot \nt~lni ca s` se iubeas-
 c`, ca iubirea lor s` fie un sentiment fru-
mos, liber, tolerant? Poate un asemenea 
spa]iu nu a existat, nu fiindc` erau at~-
tea piedici \ntre noi doi, ci pur [i simplu 
pentru c` nu am [tiut s` ne exprim`m 
iubirea.

Vezi c~t e de interesant?
Am dorit s` sem`n cu tine [i \n  cer-

c~nd, uneori peste puterile mele, s` fiu 
la \n`l]imea ta m-am lovit de omul obi[-
nuit care eram [i care nu putea fi ridi-
cat peste ceea ce era. Sau poate eram 
deo sebit, altfel, nu \n rigurozitate, ci \n 
visare, nu \n ac]iune, ci \n contemplare, 
care nu \nsemna lene, ci alt mod de a 
percepe realitatea.

Ar fi putut fi un roman frumos, un 
ro man rotund, \nchegat, dar nu va fi 
a[a. E prima oar` c~nd scriu, dup` 
mul t` vreme. L-a[ fi putut scrie perfect 
dac` \n ace[ti ultimi ani a[ fi scris, nu-
mai c` de exact [apte ani am scris doar 
ecua]ii, extemporale la biologie [i cam 
tot ce scrie un elev [i un student. |n to]i 
ace[ti ani stiloul meu a fost constr~ns 
s` scrie f`r` a i se da libertatea s` de-
vin` instrumentul minunat care s` trans -
forme \n cuvinte mintea mea cu toate 
g~n durile din ea. Eu l-am obligat [i o ac-
]iu ne de o asemenea importan]` a fost 
complet ambigu`.

Ce m-a determinat s` nu mai scriu? 
}i-aduci aminte, aveam paisprezece 
ani. Ob]inusem buletinul [i nu [tiu de 
ce lucrul acela a avut o importan]` capi-
ta l` pentru mine. |mi p`rea maturiza-
rea mult visat`. Carnetul cu coper]i du-
bioase, cafeniu murdar, era simbolul 
unei accept`ri \ntr-o lume dup` care 
t~n jeam: lumea ta, a oamenilor maturi. 
Ciudat mod de a g~ndi, \n acel timp 
mama \mi p`rea o feti]` \n care nu pu-
team avea \ncredere. Copiii, de obicei, \i 
pun pe acela[i plan pe p`rin]ii lor, eu 
nu, tu erai cel matur, iar mama un soi 
de feti]` mai apropiat` de v~rsta mea 
de c~t de a ta.

Divaghez [i \mi pare bine. Nu am 
cum s` scriu perfect, stilul meu nu este 
for mat, nu e muncit, ideile mi se \nv`l-
m` [esc f`r` o ordine, oricare ar fi ea. Se 
leag` at~t de multe lucruri de acel an, \n  -
c~t \]i voi povesti despre el. Pentru c` 
asta doresc s` fac \n locul paginii goale. 
Ca semn suprem de iubire \]i voi da g~n-
du rile mele, \]i voi face cuno[tin]` cu b`-
ia tul t`u a[a cum nu l-ai cunoscut: com-
plet indiferent la matematic` [i fizic`, 
dar \n stare s`-[i sacrifice o vacan]` \n -
trea g` de var` \ntr-un Bucure[ti torid, 
pentru a scrie poezii.

Vroiam s` p`trund \n lumea ta, vo-
iam s` m` vezi [i nu \ntr-un viitor oare-
care ci rapid, imediat. Am scris c~teva 
zeci de poezii. Una dintre ele se chema 
Prima iubire [i am \n]eles-o abia c~nd 
am \nt~lnit-o pe Ana, acum [apte luni. 
Atunci am \n]eles poezia pe care am 
scris-o la paisprezece ani. Intui]ie poe-
tic`. Tat`, eu am avut-o. Poezia o mai 
am \n forma ei de atunci [i este singura 
pe care am p`strat-o, ad`ug~nd o alt` 
in tui]ie.

Am scris o var` \ntreag` poezii, am 
umplut foi [i caiete [i \n final am ales 
dou`zeci. Cu greu. |mi aduc perfect 
amin te c` m` sculam noaptea s` schimb 
c~te o poezie cu alta. M` fixasem la dou` -
zeci [i nicicum nu vroiam s` renun] la 
acest num`r. Aceste tr`s`turi \mi vin 
di rect de la tine: eram perfec]ionist [i 
con servator. |n final am reu[it s` aleg 
exact dou`zeci de poezii. Evident, erau 
ni[te poezii de copil, except~nd-o pe cea 
cu iubirea [i poate c` erau perfect obi[-
nui te, dar aveam paisprezece ani [i \n -
su[i gestul de a-mi sacrifica o vacan]` 
pentru dou`zeci de poezii era minunat. 
Nu numai poeziile, \n sine, con]ineau o 
pro misiune, ci [i pl`cerea cu care scri-
sesem at~tea poezii. Le-am b`tut la ma-
[in` [i le-am legat \ntr-un fel de caie]el 
c` ruia \i f`cusem o copert` dintr-o foaie 
de plastic galben`. {tii ce-mi mai amin-
tesc? Dup` ce a fost gata, spre durerea 
mea profund`, pe plasticul lucios nu se 
pu tea scrie. Am \ncercat toate creioane-
le [i cariocile [i \n disperare de cauz` 
am lipit o h~rtie alb` pe care, \n sf~r[it, 
am reu[it s` scriu titlul [i numele. Am 
ezi tat mult la un gest de snobism artis-
tic: a[ fi vrut s` scriu pe prima pagin` 
c` ]i le dedic ]ie, dar nu am \ndr`znit, 
a[a c` poeziile mele au ajuns pe biroul 
t`u f`r` dedica]ie.

A[teptam \nfrigurat r`spunsul t`u 
[i el a venit prompt, a[a cum sunt toate 
ac ]iunile tale.

„Le-am citit – mi-ai spus – nu are 
importan]` dac` poeziile sunt bune sau 
nu, ceea ce conteaz` este c` un b`iat de 
v~rsta ta nu trebuie s`-[i piard` timpul 
scriind poezii... “

DELIA OPREA

Veghea na]iunii na[te \ngeri
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DARIA GHIU

Arta la nesf~r[it

O expozi]ie eveniment: 
„a rezista oric`rei situa]ii“

Expozi]ia retrospectiv` Andrei C` de-
re, Peinture sans fin, din aceast` toamn` 
de la MNAC, este, cu siguran]`, unul 
din tre cele mai importante evenimente 
artistice rom~ne[ti ale anului. N`scut 
la Var[ovia în 1934, artistul rom~n p`-
r` se[te Bucure[tiul pentru totdeauna 
în 1967 [i se mut` la Paris, unde devine 
în scurt timp foarte cunoscut [i contro-
versat pentru actele sale artistice în afa-
ra spa]iului institu]ional al artei, acte 
ce deschid [i problematizeaz` chestiu-
nea institu]iilor de art`, a interven]iei 
eco nomicului [i a politicului în mecanis-
mul artistic. La 30 de ani de la moartea 
sa, expozi]ia, înainte s` ajung` la Bu cu-
re[ti – cu o selec]ie [i un display reg~n-
dite de c`tre curatoarea Magda Radu – 
a trecut mai înt~i pe la Staatlichen
Kunst halle Baden-Baden, iar apoi prin 
Paris [i Maastricht.

Considerat ast`zi unul dintre cei 
mai importan]i protagoni[ti ai artei con-
cep tuale, numelui lui C`dere (André Ca-
dere, pentru lumea interna]ional`) i se 
aso ciaz` celebrele bare de lemn, de lun-
gimi [i afi[~nd combina]ii de culori dife-
rite, f`cute de m~na artistului conform 
unui calcul special. Celebre sunt cele pa-
tru fotografii identice din 1974: îmbr`-
cat într-un tricou în dungi, artistul st` 
cu spatele la obiectiv [i poart` pe um`r 
o bar` tricolor`. Fiec`rei fotografii i se 
al`tura acela[i text: „O bar` rotund` 
din lemn este un asamblaj de segmente 
pictate a c`ror lungime egaleaz` diame-
trul [i se succed` dup` o metod` ce com-
port` erori. Expus` acolo unde este v`-
zu t`, aceast` lucrare este contrar` texte-
lor [i fotografiilor aici imprimate. Depin-
z~nd de constr~ngerile acestei c`r]i, tex-
tele [i fotografiile au un singur raport 
cu lucrurile pe care le descriu: Incompa-
tibilitatea. Cadere. 1974“. Fiecare bar` 
f` cut` de c`tre artist are cel pu]in o gre-
[eal` în structura sa, o gre[eal` anun-
]at` de c`tre el de la început, drept o 
lege clar` dup` care artistul se condu-
ce: eroarea ca lege, programarea acci-
dentului, introducerea abaterii în regu-
 l`. De aici, din start, producerea progra-
ma t` [i anun]at` a gre[elii apare ca o 
cri tic` la adresa Artistului.

Problema pe care [i-o pun criticii de 
art` atunci c~nd vorbesc despe C`dere 
este cea a dificult`]ii medierii artei sa-
le, a oferirii unor eventuale direc]ii de 
lectur` (în ziua vernisajului, MNAC a 
organizat [i un simpozion interna]ional 
despre artistul rom~n). Cum se las` lu-
cr` rile sale mediate?, se întreab` [i cri-
ticul de art` Simone Neuenschwander. 
Cum explici publicului arta lui C`dere, 
barele de lemn pe care le insera tempo-
rar la vernisajele expozi]iilor arti[tilor 
con sacra]i (Barnett Newman, de pild`, 
în 1972), f`r` a fi invitat, cum define[ti 
plimb`rile sale pe str`zile Parisului, 
ale Genovei ori ale New York-ului, cu o 
bar` de lemn pe um`r? Sau apari]ia sa 
în ’74 la deschiderea expozi]iei de la 
Köln Kunsthalle, Projekt ’74, Kunst 
bleibt Kunst, cu aceea[i bar` colorat` 
îm  br`cat` în h~rtie alb`, ca semn de 
protest împotriva cenzur`rii lucr`rilor 
lui Hans Haacke [i Daniel Buren ([i 
oare decorarea cur]ii de onoare a Pa-
lais-Royal cu coloane de diferite în`l-
]imi, îmbr`cate în dungi drepte alb-ne-

gru, lucrare site-specific a lui Daniel 
Buren din 1986, nu recheam` [i ea arta 
lui C`dere [i nu se situeaz` [i ea tot pe 
linia criticii institu]ionale ini]iate de c`-
tre artistul rom~n?).

„Simt c` structura lucr`rii mele este 
des tul de solid` pentru a rezista oric`rei 
situa]ii“, spunea C`dere, chiar în preaj-

ma mor]ii sale premature la Paris, în 
1978, într-una dintre ultimele sale scri-
sori c`tre marele galerist [i promotor 
artistic Yvon Lambert. Sunt dou` aspec-
te spre care ne îndreapt` aceast` confe-
siune sigur` a autorului. M`rturisirea-
tes tament ne ofer`, pe de-o parte, o po-
sibil` cheie de lectur` a expozi]iei de la 
MNAC, un posibil r`spuns la chestiu-
nea medierii, dac` într-adev`r artistul 
ne pune probleme de mediere (sau, mai 
bine spus, absen]a artistului). Pe de 
alt` parte, acest personificat „a rezista 
oric`rei situa]ii“, încrederea în obiectul 
s`u artistic, care va face fa]` oricui, 
dup` dispari]ia lui C`dere, deschide c`-
tre foarte multe interpret`ri. Pe c~teva 
din tre ele le glos`m în finalul acestui ar-
ti col.

Arta-intrus

La MNAC, Andrei C`dere umple 
trei înc`peri largi. Într-un mod foarte 
di ferit. Una este cea a documentelor, pe 
pe re]ii alteia sunt proiectate dou` filme 
cu artistul (merg~nd prin ora[, înso]it 
de bara de lemn, într-unul, iar în cel`-
lalt recompun~nd din graffiti modelul 
unei bare virtuale). |n cea de-a treia, ba-
re le-toiag ocup` pere]ii, podeaua, col]u-
rile înc`perii, reconstruiesc expozi]ii 
tre cute ale artistului ori încearc` s` 
com penseze absen]a acestuia. La prima 
scrutare a spa]iului, expozi]ia î]i las` 
exact sentimentul de gol [i de lips` a ar-
tistului care d`dea via]` artei sale, o 
f`cea s` existe prin fiin]a sa. La o a 
doua parcurgere a spa]iului, ob]ii un 
alt efect: bara aflat` la col], abia sprijini-
 t` de perete [i p`r~nd în acela[i timp c` 
ea sprijin` peretele, î]i d` exact senti-
mentul opus, senza]ia ca artistul toc-
mai a p`r`sit camera, c` a fost acolo 
mai devreme („Elvis has just left the 
buil ding“). Absen]a artistului e tot pre-
zent`, dar pare o ie[ire din cadru care 
tocmai a avut loc [i pe care tu ai ratat-o.

Apoi, a[ezarea obiectelor în „sala do-
cumentelor“ este excelent`. Parcursul 
artistic al lui C`dere – p~n` la ultimele 

fotografii cu artistul muribund, aflat în 
fa]a spitalului parizian [i ]in~nd o bar` 
foarte mic`, extrem minusculizat`, în 
m~na st~ng` – este creat din fotografii, 
scrisori [i c`r]i, a[ezate sub sticl`, ca 
într-un muzeu clasic în alb [i negru (la 
care se adaug`, parc` f`c~nd parte din 
viziunea curatorial`, indica]iile repeta-

te ale paznicelor de a nu atinge sticla [i 
de a p`stra distan]a). Ceea ce creeaz` 
sur priza [i constituie un posibil r`spuns 
la problema medierii este tocmai aceas-
 t` sal` de expozi]ie: camera sumbr` de 

mu zeu clasic este pres`rat` cu barele 
co lorate ale lui C`dere. C~teva s-au in-
stalat chiar sub sticl`, alta st` pe spa-
]iul restr~ns al bordurii unei guri de ae-
ri sire din perete. Artistul [i-a strecurat 
barele sale-intrus, de data aceasta în 
propria sa expozi]ie, g`zduit` în Casa 
Poporului. Un spa]iu-lec]ie perfect` de 
me diere a artei sale. 

Posibil glosar

Bara de lemn pe care C`dere o purta 
me reu cu el ar putea fi crucea lui Isus. 
Isus pe Muntele Golgota; Axis Mundi,
co pacul vie]ii [i al mor]ii, Eliade, st~l-
pul casei, „s` spargi acoperi[ul casei“,
dar al unei case nea[ezate, nomade. 
Sim bol falic exteriorizat [i împodobit 
(tri balism, art` primitiv`), b`]ul c`lu [a-
ri lor, fertilitate, credin]a în creanga 
care odat` pus` în p`m~nt înflore[te, 
creang` de aur a artei. Bara-b`] f`r` 
p~nza steagului, dar cu culorile steagu-
lui. To]i ne purt`m „bara“ noastr` zil-
nic, în m~ini, pe um`r, în spate. E po-
vara pe care fiecare dintre noi o duce cu 
el zi de zi.

Barele de lemn ale lui C`dere „rezis-
 t` într-adev`r oric`rei situa]ii“, iar via-
]a cu care artistul le-a \nvestit reu[e[te 
s` recreeze propria sa via]`. Asemenea 
unor [tafete din atletism, ele circul` sin-
gure, din om în om: [tafeta curatoare a 
artei, la nesf~r[it.

Andrei C`dere, 

Peinture sans fin
Concept: Karola Graesslin, 

Astrid Ihle [i Bernard Marcelis

Curator: Magda Radu
MNAC,

25 septembrie–25 noiembrie 2008

Multilingvismul la T~rgul Gaudeamus 2008

|n zilele de 21–22 noiembrie 2008, Radio Rom~nia, prin echipa Gaudeamus,
organizeaz` \n Pavilionul Central Romexpo, Sala Cupola, seminarul cu tema 
Multilingvismul [i anul european 2008 al dialogului intercultural, sub deviza: „Limba
Europei este traducerea“ (Umberto Eco).

Seminarul este organizat cu ocazia unei duble anivers`ri – \mplinirea a 80 de 
ani de la prima difuzare radiofonic` pe teritoriul Rom~niei, de c`tre Radio
Rom~nia, [i a 15 ani de existen]` a T~rgului Interna]ional Gaudeamus – Progra-
mul Lectura – [i a celebr`rii Anului European 2008 al Dialogului Intercultural.

Seminarul se va constitui \ntr-un instrument de promovare a eforturilor de co-
municare [i de cunoa[tere a literaturii rom~ne \n Europa [i a literaturilor euro-
pene \n Rom~nia. Seminarul va inaugura seria dialogului [i a comunic`rilor care-[i 
propun s` sublinieze atuurile pe care le ofer` diversitatea cultural` [i implicarea 
\n problematicile europene, promov~nd sentimentul cet`]eniei culturale europene.

Temele comunic`rilor [i dezbaterilor se \nscriu \n tematica generoas` a Anu-
lui European al Dialogului Intercultural, referindu-se, printre altele la: Multiling-
vismul – punte sau barier` pentru dialogul intercultural, Rolul traducerii [i al 
traduc`torului \n diverse tipuri [i evenimente de comunicare, \n era globaliz`rii, Multi-
lingvism [i cet`]eanul Europei.

Vor fi prezen]i la eveniment, al`turi de pre[edin]ii onorifici ai T~rgului Gau-
deamus pentru Ziua Multilingvismului [i a Dialogului Intercultural, d-na San-
dra Pralong, ambasador european al dialogului intercultural pentru Rom~nia, [i 
d-na Martine Reicherts, director general al Oficiului Publica]iilor Oficiale ale 
Comunit`]ilor Europene, ca [i personalit`]i ale vie]ii culturale [i literare din 
Rom~nia [i din str`in`tate, editori, scriitori, traduc`tori, jurnali[ti.

Evenimentul Gaudeamus a fost \nscris de Comisia European` \n Anul Euro-
pean 2008 al Dialogului Intercultural.

Premiul Cartea anului

Miercuri, 19 noiembrie 2008, orele 19:00, Clubul Prometheus g`zduie[te festi-
vitatea de decernare a Premiului Cartea anului 2008.
Premiul, \n valoare de 10.000 RON, acordat de revista Rom~nia literar` cu spriji-
nul Funda]iei Anonimvl, va fi decernat de c`tre juriul format din Nicolae Mano-
lescu – pre[edinte [i redactori ai revistei Rom~nia literar`.
Volumele nominalizate pentru acest premiu sunt: 
– Virgil Duda, Ultimele iubiri, Editura Polirom;
– Filip Florian, Zilele regelui, Editura Polirom;
– Ion Iovan, Ultimele \nsemn`ri ale lui Mateiu Caragiale, Editura Curtea veche;
– Eugen Negrici, Iluziile literaturii rom~ne, Editura Cartea Rom~neasc`;
– Radu Paraschivescu, Cu inima smuls` din piept, Editura Humanitas;
– Doina Ru[ti, Fantoma din moar`, Editura Polirom.

arte vizuale
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