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Dac` \n ziua de ast`zi nu e de conceput o economie 
na]ional` complet autarhic`, \n marginea circuitului mondial 
de bunuri materiale, cu at~t mai pu]in se poate concepe o cul-
tur` f`r` participare la schimbul interna]ional de „bunuri
simbolice“ (dup` expresia lui Pierre Bourdieu). Din acest 
adev`r simplu [i evident e u[or s` deducem ce rol incumb` 
traducerii \n cadrul „economiei“ culturale: acela de a asigura 
[i garanta transferul de la o cultur` la alta, de modele, criterii 
[i sc`ri de valori, [i mai ales de opere de tradus.

Acestea fiind zise, trebuie totu[i subliniat c` greutatea 
specific` a transferului respectiv difer` \n func]ie de aria re-
ceptoare. Spre exemplu, intelectualii anglo-saxoni, francezi 
sau hispanofoni nu \l practic` deosebit de asiduu, c`ci culturi 
na]ionale „mari“ ca ale lor \[i pot permite luxul de a se alimen-
ta cu prec`dere din substan]a proprie, f`r` vreo nevoie ur-
gent` de a asimila forme [i modele extrateritoriale. Ca atare, 
\n aceste culturi traducerea r`m~ne o activitate secundar` [i 
pe riferic` (dac` nu chiar marginal`).

Experien]a mea \n materie e diferit`, gra]ie faptului c` 
apar]in la dou` culturi „mici“ – cea rom~n` [i cea greac` –, al 
c`ror „metabolism“ normal nu ar fi posibil f`r` hran` intelec-
tual` de import. |n mare m`sur`, aceast` hran` le este li-
vrat` prin intermediul traducerilor care, astfel, ocup` o 
pozi]ie central` \n contextele respective. De[i marginale, ase-
menea arii culturale – f`c~ndu-[i un avantaj din caren]` – 
dezvolt` capacit`]i superioare de deschidere cosmopolit`, fa]` 
de culturile „globalizate“, unde adesea domne[te un „nombri-
lism“ destul de provincial.

Pe un atare teren, „economia“ culturii vine \n atingere cu 
anumite aspecte ale „politicii“ culturale, ba chiar ale politicii 
ca atare. Fiind principalul vehicul al transferului – sau, ca s` 
folosim o terminologie mai tradi]ional`, al „influen]ei/lor“ –, 
traducerile devin la un moment dat mijloace [i instrumente 
cu ajutorul c`rora se poate \ntreprinde sau m`car \ncerca mo-
dificarea orient`rii unei culturi date.

Literatura greac`, bun`oar`, reu[ise s` echilibreze \n faza 
ei modern` influen]ele francez` [i anglo-saxon`, cu o oareca-
re predominare a primei, \nainte de 1930, [i a celei de-a doua, 
dup` aceast` dat`. |n momentul actual, echilibrul respectiv 
se vede amenin]at de „globalizarea“ nivelatoare a englezei ca 
vehicul al (sub)culturii de mas` americane. Reac]ion~nd la 
acest pericol, anumite cercuri ale elitei intelectuale grece[ti 
militeaz` pentru o nou` „francofonie cultural`“, iar altele do-
resc o \nt`rire [i intensificare a influen]elor hispanice, relativ 
noi \n context local.

{i mai important, c`ci mai dramatic, e rolul ce revine tra-
ducerii pe durata acutelor crize, de identitate [i altele, prin 
care trec adeseori culturile „mici“. Mai ales c~nd crizele cu 
pricina se declar` \n urma intruziunilor brutale [i destabili-
zatoare ale unei puteri totalitare.

|n prima jum`tate a vie]ii mele, petrecut` \n Rom~nia, am 
avut prilejul s` cunosc „pe propria-mi piele“ o situa]ie 
asem`n`toare. O dictatur` paranoic` se str`duia s` \mping` 
]ara, alt`dat` cea mai europenizat` a Balcanilor, direct [i cu 
toat` viteza spre lumea a treia. |n acest scop, c`uta \ntre alte-
le s`-i impun` o izolare cultural` aproape ermetic`. |n ase-
menea condi]ii, locul central ocupat de traduceri \n cadrul li-
teraturii rom~ne reprezenta un simptom al crizei [i totodat` 
anun]a \nceputul unei contracrize corectoare. Prin simpla lor 
prezen]`, capodoperele literaturii universale ce izbuteau s` 
apar`, „p`c`lind“ cenzura, \n limba na]iunii noastre captive, 
dob~ndeau o semnifica]ie subversiv`, \n chip de acte de „re-
zisten]` prin cultur`“ (cum se zicea pe vremea aceea).

|n auzul interior al cititorilor, asemenea traduceri r`sunau 
precum lovituri de berbece \n zidurile \nchisorii.
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Ziua Na]ional` a Rom~niei la Vene]ia
Trei evenimente de excep]ie s-au desf`[urat la Vene]ia, unde Institutul

Rom~n de Cultur` [i Cercetare Umanistic` a preg`tit \n acest an o aniversare 
deosebit` a Zilei Na]ionale a Rom~niei.

Ambientul a fost asigurat de expozi]ia Scoar]a noastr` cea de toate zilele
organizat` de Muzeul }`ranului Rom~n, vernisajul care a avut loc la 20 
noiembrie. Publicul vene]ian [i turi[ti din \ntreaga lume au putut explora 
universul ornamental al scoar]elor, covoarelor, p`retarelor, grindarelor, 
velin]elor [i cergilor reprezent~nd, sub un titlu aparent juc`u[ [i ironic, toate 
zonele etnografice ale Rom~niei.

Pe 25 noiembrie seara, Institutul Rom~n i-a invitat la cin` pe to]i bursierii 
altor ]`ri la Vene]ia, prilej cu care s-au prezentat \n mod festiv cei trei noi 
bursieri „Nicolae Iorga“ ai statului rom~n: Sever-Petru Bo]an (arheolog), Ioana 
Filipescu (artist plastic) [i Ana-Maria G\nsac (filolog).

|n bazilica Santa Maria Gloriosa dei Frari, unul din cele mai importante 
monumente ale Rena[terii vene]iene, invita]ii au ascultat, la 28 noiembrie, 
concertul extraordinar sus]inut de grupul psaltic al M`n`stirii Stavropoleos din 
Bucure[ti. |n program, muzic` de tradi]ie bizantin`: tropare, stihire, irmoase, 
psalmi, colinde.

Duminic`, 30 noiembrie, \n bazilica San Marco, simbolul suprem al Vene]iei, 
echipa [i invita]ii institutului, reprezentan]i ai parohiilor [i membri ai 
comunit`]ilor rom~ne[ti din regiunea Veneto [i nordul Italiei au participat la 
Sf~nta Liturghie de duminic`, sus]inut` muzical de membrii grupului 
Stavropoleos.

Ana Blandiana la Madrid

Institutul Cultural Rom~n Madrid a organizat pre-
zentarea c`r]ii Proyectos de pasado/ Proiecte de trecut, de 
Ana Blandiana, tradus` \n Spania la Editura Periférica,
la 27 noiembrie la Fundación Ámbito Cultural, El Corte 
Inglés din Madrid. Au vorbit Ana Blandiana, Ramón Per-
nas, director Ámbito Cultural, El Corte Inglés, Joaquín 
Aguirre, scriitor [i editor, Pilar Vega Rodríguez, profe-
soar` de litera tu r` spaniol` la Universitatea Compluten-
se, Francisca Noguerol, profesoar` de literatur` hispano-
american` la Universitatea din Salamanca, Julián Ro-
dríguez, scriitor [i director al Editurii Periférica, E.S. 
Maria Ligor, ambasador al Rom~niei \n Regatul Spaniei, 
[i Horia Barna, director ICR Madrid. Cu ocazia vizitei 
sale \n Spania, Ana Blandiana a fost invitat` s` sus]in` o conferin]` despre via]a 
[i opera sa, la Universitatea Complutense din Madrid.

Ana Blandiana (n. 25 martie 1942 la Timi[oara) este pseudonimul Otiliei Vale-
ria Coman. Fiica unui preot ortodox, licen]iat` a Facult`]ii de Filologie a Uni ver-
si t`]ii din Cluj (1963–1967). Pre[edint` a Funda]iei Academia Civic`, director 
fon dator al Memorialului Victimelor Comunismului [i ale Rezisten]ei, pre[edint` 
de onoare a PEN Clubului Rom~n, membr` a Academiei de Poezie Stéphane Mal-
larmé, a Academiei Europene de Poezie [i a Academiei Mondiale de Poezie (UNES-
CO). Proiecte de trecut, publicat` \n 1982, face parte dintr-o oper` ampl`, ce cu-
prinde poezie, eseuri [i o scurt`, dar foarte interesant` produc]ie narativ`. Opera 
sa a fost tradus` \n 24 de limbi.

De-a lungul anilor, poeta a \ntreprins – ca invitat` a unor universit`]i, acade-
mii, organiza]ii culturale – mai multe c`l`torii de documentare [i studiu \n diver-
se ]`ri europene [i a participat la congrese [i festivaluri de poezie. |n afara volu-
melor cunoscute, i-au mai ap`rut grupaje de poeme \n reviste [i antologii din An-
glia, SUA, Italia, Spania, Fran]a, Belgia, Germania, Austria, Olanda, Finlanda, 
Po lonia, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, Brazilia, Cuba, Turcia, Siria, Grecia, 
China, Japonia, Israel [i Albania. Dup` 1989, acestor traduceri li se adaug` eseu-
rile literare [i articolele de analiz` politic` ap`rute \n marile ziare germane sub 
sem n`tura Anei Blandiana, ca [i nenum`rate conferin]e, lecturi publice, intervi-
uri, interven]ii la colocvii, simpozioane [i mese rotunde \n principalele ]`ri europe ne.

Proiecte de trecut (Ed. Periférica) este o colec]ie de povestiri ferm ancorate, inclu-
siv cele fantastice, \n realitatea dur` impus` de represiune, tratat` aici cu un sub-
til umor negru. Cartea, tradus` \n numeroase limbi, a transformat-o pe Ana Blan-
dia na \n una dintre vocile fundamentale ale a[a-numitei literaturi din Europa de 
Est, o voce comparabil` doar cu Anna Ahmatova sau Vac av Havel. Singura carte 
a Anei Blandiana publicat` p~n` acum \n Spania era o antologie de poezie reali-
zat` de Cosmopoética \n 2007, sub titlul Cosecha de ángeles/ Recolt` de \ngeri.

„Povestirile Anei Blandiana se petrec \ntre fantastic, o form` de a nara care are 
ului toare r`d`cini rom~ne[ti, [i cronic` sau pledoaria legitim` a celui care \[i 
exer cit` dreptul de a imputa faptul c` trecerea timpului nu absolv` oprobriul su-
ferit de c`tre victimele unui regim totalitar de tip psihopat – de fapt, trebuie s` 
vorbim despre psihiatria oficial` ca despre complicele represiunii. Drept dovad` a 
bo g`]iei literaturii rom~ne – Ana Blandiana, un dar m`re], care te emo]ioneaz` [i 
te face s` vibrezi inevitabil.“ Miguel Sánchez-Ostiz (ziarul ABC)

Cartea anului 2008
Miercuri, 19 noiembrie, Clubul Prometheus a g`zduit festivitatea de 

decernare a Premiului Cartea Anului 2008.
Volumele nominalizate pentru acest premiu au fost: 
• Virgil Duda, Ultimele iubiri, Editura Polirom;
• Filip Florian, Zilele regelui, Editura Polirom;
• Filip Florian, Uale, 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.
C~[tig`torul Premiului Cartea Anului 2008 este Eugen Negrici cu volumul 

Iluziile literaturii rom~ne ap`rut la Editura Cartea Rom~neasc`.
Premiul, în valoare de 10.000 RON, acordat de Rom~nia literar` cu sprijinul 

Funda]iei Anonimvl, a fost decernat de c`tre juriul format din Nicolae 
Manolescu – pre[edinte, Ioana P~rvulescu, Adriana Bittel, Gabriel Dimisianu [i 
Alex {tef`nescu.

INSTITUTUL 
CULTURAL 
ROMÂN MADRIDViena cite[te Rom~nia

Între 17–23 noiembrie au avut loc la Viena S`pt`m~na Lecturii [i T~rgul de 
Carte – BuchWien08, eveniment aflat anul acesta la cea de a 61-a edi]ie.

ICR Viena, în parteneriat cu Asocia]ia KulturKontakt, Uniunea Scriitorilor 
din Austria [i Centrul de Expozi]ii Viena, a investit în ultimele [ase luni eforturi 
con siderabile pentru organizarea prezent`rii editurilor [i autorilor din Rom~nia.

De altfel, Rom~nia este singura ]ar`, dintre cele participante, prezent` cu 10 
au tori la eveniment.

Pentru a face lecturile c~t mai atractive, în condi]iile concuren]ei foarte mari 
pe agenda evenimentului, ICR Viena a apelat la actori foarte cunoscu]i de la Burg-
theater [i Volkstheater, care au citit textele autorilor rom~ni.

Sesiunile de lectur` au fost programate în sedii de maxim` vizibilitate, cum ar 
fi Societatea Austriac` pentru Literatur`, Centrul Literaturii, locurile special ame-
najate în cadrul t~rgului. La 22 noiembrie, la sediul ICR Viena s-a organizat Lun-
ga noapte a literaturii rom~ne.

Despre programele de promovare a literaturii rom~ne 
contemporane ale ICR Viena, 2007–2008

Ini]iate de ICR Viena în martie 2007, în colaborare cu editura Polirom, pro-
gramele cadru lunare Matinée&Brunch, derulate la sediul ICR Viena, au repre-
zentat un efort sus]inut [i coerent de promovare a literaturii rom~ne contempo-
rane. El a fost dublat în 2007 de parteneriatul cu Institutul de Romanistic` din 
cadrul Universit`]ii Viena, pentru introducerea în curricula universitar` a texte-
lor autorilor rom~ni, c`rora le-au fost organizate lecturi la ICR Viena, iar editura 
Polirom a fost solicitat` s` doneze Institutului de Romanistic` volumele autorilor 
participan]i în program. Tot în anul 2007, ICR Viena a organizat primul simpozion 
de traductologie, în vederea stimul`rii interesului pentru profesia de tradu c` tor 
în r~ndul studen]ilor [i absolven]ilor din Austria [i a promov`rii programului de 
burse pentru traduc`tori, ini]iat de Institutul Cultural Rom~n.

ICR Viena a derulat, de asemenea, programe în parteneriat cu KulturKontakt,
cea mai important` asocia]ie austriac` care sus]ine prin programe de reziden]  ̀[i 
traduceri pentru cunoa[terea literaturii rom~ne contemporane în spa]iul de lim  b` 
german`, cu editurile Zsolnay, Residenz, Drava, Braumüller, Edition per procura.

În cadrul acestor parteneriate au fost lansate traducerile în limba german` ale 
unor autori importan]i, ca Mircea C`rt`rescu, Daniel B`nulescu [i Dan Lungu.

În anul 2008, sub motto-ul „Viena cite[te Rom~nia“, ICR Viena a continuat pro-
gra mul cu promovarea literaturii feminine, ini]iativ` foarte bine primit` de publi-
cul austriac [i de mediile literare, [i a încheiat un parteneriat cu Societatea Aus-
triac` pentru Literatur`, la sediul c`reia o dat` pe lun` au loc evenimentele litera re.

Autori promova]i \n cadrul programelor ICR Viena:
• Matinée&Brunch la ICR Viena (2007/08)
Ioan T. Morar, Lindenfeld; Vasile Ernu, N`scut în URSS; Dan Lungu, Sunt o bab` 

co munist`; Radu Pavel Gheo, Adio, adio, patria mea cu î din i, cu ~ din a; Petre Cim-
poe [u, Simion liftnicul; Florin L`z`rescu, Trimisul nostru special; Filip Florian [i Ma-
tei Florian, B`iu]eii; Lucian Teodorovici, Circul nostru v` prezint`; Mircea C`r t` res-
cu, De ce iubim femeile; Gabriela Adame[teanu, Drumul egal al fiec`rei zile

• Viena cite[te Rom~nia (2008)
Simona Popescu, Exuvii; Ana Maria Sandu, Fata din casa vagon; Ruxandra Cese-

rea nu, Na[terea dorin]elor lichide; Florina Ilis, Cruciada copiilor; Cecilia {tef`nescu,
In trarea soarelui; Doina Ru[ti, Fantoma din moar`; Gabriela Gavril, Fiecare cu Buda-
pesta lui

RUMÄNISCHES
KULTURINSTITUT
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Cunoscut` ca autoare de manuale 
[co lare \n anii ’90, Doina Ru[ti a publi-
cat \n ultimul deceniu dic]ionare de 
teme, motive [i simboluri din literatura 
rom~n` (de la Cantemir la Eliade and
beyond), c~teva lucr`ri \n domeniul jur-
nalismului [i o „enciclopedie a culturii 
umaniste pentru oamenii gr`bi]i“. Pro-
zatoarea a ie[it la suprafa]` t~rziu, \n -
 s` deplin maturizat` dup` ce, c`tre fine-
le anilor ’80, a b`tut f`r` succes la por]i-
le editurilor. Diferite ca formul`, prime-
le sale romane (Omule]ul ro[u, 2004, Zo-
gru, 2006) au \ntrunit at~t sufragiile cri-
ti cii, c~t [i pe cele ale publicului, iar 
par ticiparea la dou` proiecte colective 
cu vizibilitate editorial` (Pove[ti erotice 
ro m~ne[ti, 2007, Tovar`[e de drum. Ex pe-
rien ]a feminin` \n comunism, 2008) a 
atras suplimentar aten]ia asupra unui 
de mers fic]ional \n care atrac]ia pentru 
rea lismul magic redimensioneaz` at~t 
na ra]iunea „hipertextual`“, implicat` \n 
actualitate, c~t [i nara]iunea „istoric`“. 
To tul – \ntr-o formul` \n care robuste-
]ea epic`, autenticitatea psihologic` [i 
in geniozitatea imaginativ` a intrigii fu-
zioneaz` cu naturale]e. Potrivit lui Dan 
C. Mih`ilescu, „Pu]ini prozatori se pot 
m~ndri ast`zi c` pot spune o poveste – 
cursiv, fermec`tor, f`r` digresiuni narci-
sis te. Doina Ru[ti e printre ei, f`r` \ndo-
ial`“. A[a este. Evolu]ia scriitoarei a 
fost \ns` una \n trepte: dac` Omule]ul
ro[u nu f`cea \nc` diferen]a \n raport cu 
trend-ul „neo-autenticismului compute-
rist“ (c`ruia p`rea s`-i apar]in`), Zogru
a surprins prin insolitul personajului 
s`u fantastic, lansat spectaculos prin 
ava tarii unei istorii „balcanice“ aflate 
sub spectrul lui Dracula. V`dind alte 
mi ze, cel de-al treilea roman, Fantoma
din moar`, are totu[i \n comun cu prece-
dentele predilec]ia pentru o entitate 
non realist` folosit` drept pivot al pove[-
tii [i, deopotriv`, al realului. 

Tipologic, Fantoma... se situeaz` \n 
„zona“ unui nou realism magic, ilustrat 
\n ultimul timp de Radu }uculescu (Po-
vestirile mameib`tr~ne) [i Bogdan Popes-
cu (Vremelnicia pierdut`, Cine adoarme ul-
timul). Ca [i ace[tia, Doina Ru[ti nu se 
sfie[te s` asume, frontal, nedrept huli-
ta problematic` rural` \ntr-o compozi]ie 
inteligent` [i pregnant`, uns` cu toate 
alifiile sensibilit`]ii actuale. Reinven-
teaz`, apoi – pornind de la o comunitate 
din sudul Olteniei – „romanul-fresc` so-
cial-istoric`“ [i romanul „de familie“, 
formule active \nc` \n proza anilor ’60–
’70, dar abandonate de genera]iile mai 
noi: o fabula]ie ampl` [i tacticoas`, de 
„larg` respira]ie“ [i cu r`d`cini autobio-
grafice, axat` pe istoria social` a dece-
niilor de comunism, dar cu ancore at~t \n 
trecutul mai \ndep`rtat (merg~nd p~n` 
la \nceputul secolului XX, \n vremea lui 
Spiru Haret), c~t [i \n actualitatea ime-
diat` (printr-o „telescopare“ fantastic` 
a trecutului personal \n blogul unui t~-
n`r scriitor). Sondaje realist-magice 
con ving`toare \n trecutul comunist [i 
in terbelic au mai \ntreprins [i al]i con-
generi: R`zvan R`dulescu (\n Via]a [i 
faptele lui Ilie Cazane), dar mai ales Filip 
Florian (Degete mici) [i Mircea C`rt` res-
cu \n Orbitor (unde \ns` splendorile ba-
roce ale genealogiei t~n`t`venilor sunt 
contrabalansate de fals`rile naive des-
pre istoria recent`); spre deosebire de 
ei, Doina Ru[ti nu exceleaz` prin virtuo-
zi tatea scriiturii – de[i scrie bine, expre-
siv [i „viril“, cu o acurate]e fluent` [i 

dezinvolt`, apt` s` controleze simultan 
re gistre multiple –, ci prin for]a rela t`-
rii, bine str~ns` \n chingile unei com po-
zi]ii substan]iale. Recuper~nd „nevoia 
de Poveste“, autoarea o asociaz`, cu jus-
 t` m`sur`, nevoii de recuperare a me-
moriei istorice. Doina Ru[ti a [tiut s` ia 
ce i se potrive[te nu numai din proza post-
modern` actual`, ci [i din aceea a „ge ne-
ra ]iei ‘60“ (cu inciden]ele sale sud-ame-
ricane cu tot), din prozele fantastice ale 
lui Mircea Eliade [i, last but not least,
din „fantasticul interior“ al lui Cezar Pe-
trescu. (Numai cei care, precum Daniel 
Cristea-Enache, nu l-au recitit din copi-
l` rie \l pot considera pe autorul Omului
din vis un antimodel pentru prozatorii 
de azi [i un manufacturier vulgar pe po-
tri va lui Dan Sociu. Romancieri non-
nar cisi[ti precum Radu Aldulescu nu \l 
dis pre]uiesc. Apropo: un vechi exem-
plar cu dedica]ie din |ntunecare „b~n tu-
ie“ copios prin paginile Fantomei...). S` 
mai adaug doar c`, \n epoca satului glo-
bal, Fantoma din moar` e un roman „cu 
r` d`cini“.

Cartea este alc`tuit` din trei p`r]i, 
inegale ca pondere – nu [i ca valoare, 
de[i finalul celei dint~i p`c`tuie[te prin 
abuz de explicit`ri. Pretextul e declarat 
autobiografic: moara p`r`sit` a lui 
Gogu St`nescu, rechizi]ionat` de comu-
ni[ti \n anii ’50, dezafectat` ulterior [i 
demolat` tot de ei \n anii ‘80, a existat 
(o imagine a ei poate fi g`sit` [i pe In-
ternet). Satul doljean Como[teni, de la 
v`r sarea Jiului \n Dun`re, este satul 
na tal al autoarei, iar Adela Nicolescu, 
eroina central` a primei p`r]i (dar [i 
cea care d` „click“ mintal pe urm` toa re-
le dou`!), are, \n parte, datele unui alter
ego al Doinei Ru[ti. Fundalul comunist 
este reconstituit, \n toat` concrete]ea [i 
dramatismul lui, cu implicarea speci-
fic` unui roman „tr`it“, dar f`r` pate-
tism, iar realitatea istoric` – integrat` 
firesc \n textura pove[tii, f`r` digresi-
uni inutile. De[i spectaculoase \n sine, 
decolajele fantastice sau fantasmatice 
nu disoneaz` \n raport cu „realismul“ lu-
mii evocate, neverosimilul debu[~nd \n 
cele din urm` \ntr-un roman – verosi-
mil – al „spa]iului mental“ colectiv. Fan-
tas  ma (nenum`ratele ipostaze ale Fan-
tomei din moar`) confer` nara]iunii far-
mec, relief [i necesarul dinamism, fiind 
deopotriv` „suflet“ [i „motor“ al istoriei 
romane[ti. Imagina]ia (meta)fic]ional` 
a autoarei lucreaz` ingenios, subor do-
n~nd experimentul Pove[tii [i istoriei 
personale: \n prima parte, scris` la per-
soana \nt~i (Via]a secret` a Adelei Nico-
lescu), naratoarea \[i \nt~lne[te „via]a 
secret`“ \ntr-un roman omonim scris de 
t~n`rul Florian Pavel. (F`r` s`-l fi cu-
noscut p~n` atunci, femeia se desco-
per` povestit` \n toate detaliile vie]ii 
pe trecute, p~n` \n 1985, la Como[teni, 
sub spectrul unei mori blestemate). |n -
trea ga sec]iune alterneaz` confesiunile 
[i comentariile Adelei cu fragmente 
„din afar`“ despre via]a ei extrase din 
ro manul lui Pavel. Tip de nouveau riche
cu r`d`cini securiste, acesta din urm` e 
– se va vedea mai t~rziu – nepotul prigo-
ni torului comunist al bunicului Adelei: 
la pu]in timp dup` moartea lui Stalin, 
Andronache Pavel \i arsese \nv` ]` to ru-
lui liberal Ion Nicolescu „nepre]uita“ bi-
bliotec` veche \n incinta morii p`r`site. 
|n partea a doua (Moara), persoana \n -
t~i las` locul persoanei a treia, iar eroul 
cen tral devine securistul Nini. Perspec-

tiva lui e altfel mai semnificativ` dec~t 
cea a Adelei. Dup` ce, \ntr-o \nc`ierare 
de adolescen]`, \l ucide \n moar` pe un-
chiul Adelei („Maxu“), acesta scap` de 
canoanele [colii de corec]ie accept~nd s` 
lucreze pentru Securitate; ajuns „[tab“, 
\ncearc` totu[i s`-[i r`scumpere vina 
protej~ndu-[i, dup` puteri, cons`tenii 
[i str~ng~nd, prin vasta-i re]ea informa-
tiv` (alc`tuit` mai ales din s`teni), re-
lat`ri relevante despre „fenomenele in-
explicabile“ \nregistrate \n proximita-
tea morii: apari]ii [i dispari]ii inexplica-
bi le, pulsiuni irezistibile [i halucina]ii 
care \i b~ntuie pe cei lega]i, \ntr-un fel 
sau altul, de cei implica]i \n crima din 6 
iunie 1962. Romanul despre „via]a se-
cret`“ este \nlocuit, a[adar, de „dosarul 
morii“. Remarcabil prin combina]ia de 
intimism discret [i tragism \n surdin` e 

romanul de familie al Adelei, fiic` [i ne-
poat` de \nv`]`tori r`mas` \n anii ’80 
singura supravie]uitoare a neamului 
Ni colescu: mama \i dispare, inexplica-
bil, \n moar`, tot acolo \i e ucis unchiul, 
ta t`l fuge din ]ar` [i \[i g`se[te sf~r [i-
tul \n America, bunicii se pr`p`desc \n 
anii ’80, iar casa [i terenul le r`m~n de 
izbeli[te. Dar \n jurul Nicole[tilor roiesc 
nenum`rate personaje ale satului, o \n -
treag` lume agresat` [i schimonosit`, o 
societate rural` divers` [i policrom`, ca 
\n Cine adoarme ultimul de Bogdan Popes-
cu, f`r` luxurian]a colc`itoare a acestu-
ia; aproape toate personajele se re]in, 
au toarea av~nd nu numai „[tiin]a“ de a 
le prinde pe viu, din mers, fizionomiile 
distincte, ci [i capacitatea de a ]ese, r`b-
d` tor, o \ntreag` re]ea de istorii \n jurul 
acestora, f`c~ndu-le astfel s` tr`iasc` \n -
tr-un microcosmos organic. {tie, \n plus, 
s` concentreze destinele unei comuni-
t`]i \n jurul Fantomei, pentru ca, dup` 
demolarea morii, s` restituie fiec`rui 
om \n parte propria „por]iune“ din fan-
tasma pierdut`. Dac` unele episoade 
ale celui de-al doilea capitol sufer` de o 
oarecare diluare, foarte reu[ite sunt, cu 
deosebire, pove[tile de via]` ale ]`rani-
lor deveni]i informatori ai Securit`]ii; 
Doi na Ru[ti inoveaz`, practic, tipologia 
narativ` a turn`torilor „simpli“, „de 
r~nd“, dezv`luind, f`r` maniheism mo-
ral, o umanitate lovit` pentru care dela-
]iu nea constituie, dup` caz, o form` de 
revan[`, de ap`rare sau pur [i simplu 
de conservare. Cea mai izbutit` figur` 
este, de departe, S`ndina, celibatara b`-

tr`n`, acrit` [i cinic` de l~ng` moar`, 
dezam`git` \n dragoste [i convins` de 
singurul iubit din tinere]e (care nu se 
va c`s`tori cu ea niciodat`) s`-[i toarne 
cons`tenii. Observa]ia lucid` [i pro-
fund` a umanului, amestecul de durita-
te rece, mali]ie [i vibra]ie empatic` este 
o calitate major` a prozatoarei, vizibil` 
[i la nivelul limbajului: relatarea alb`, 
cu note mu[c`toare, se asociaz` au jus-
te milieu cu plierea pe limbajul ]`r`nesc 
[i cu un registru „magic“ f`r` a fi folclo-
rizant, poetic f`r` a fi poetizant. O scrii-
tur`, \nc` o dat`, „viril`“. Autoarea cu-
noa[ te universul rural din interior, \l 
aude [i \l simte cu o autenticitate inac-
cesibil` outsiderilor, [tie unde s` se 
opreasc`, [tie cum s` gradeze [i s` do-
zeze efectele, dubl~nd climaxul prin an-
ticlimax. Prea explicit`, dup` cum spu-
neam, \n prima parte, semnifica]ia sim-
bolic` a „fantomei din moar`“ (moara 
timpului care macin` destine) centrea-
 z` romanul \n jurul spectrelor istoriei 
lo cului. Momente de v~rf ale c`r]ii, \n 
care intensitatea [i dramatismul urc` 
vertiginos \n barometru, sunt demola-
rea, de fapt: dezvr`jirea morii – dup` 
dezastrul de la Cernob\l – la ordinul lui 
Nini (cu reverbera]ii sumbre asupra \n -
tre gii comunit`]i s`te[ti, supuse disolu-
]iei) [i excelentul capitol final: cele 
„dou` zile“ \n care se concentreaz`, anti-
ci pativ, toate evenimentele expuse \n 
precedentele capitole sunt sintetizate \n 
„dou` zile“ (ei da, lumea \n dou` zile!): 
avem, mai \nt~i, momentul auroral al \n  -
v`]`torului Ion Nicolescu [i al proprie-
tarului morii (mai 1910), cu scrisoarea 
de felicitare a lui Spiru Haret [i tot ta-
c~mul, dar [i cu anticip`ri nelini[titoare 
(prin cei doi copii am`r~]i, virtuali tor-
]ionari); apoi, \nceputul sf~r[itului, cu 
destr`marea sumbru-crepuscular` a 
vechii lumi (noiembrie 1953). |n pre-
zen]a fiului Sile – proasp`t \ntors din 
lag`r, cu aspect umil de cer[etor – acti-
vi[ tii Pavel [i Ciupitu \l someaz` pe b`-
tr~ nul \nv`]`tor „burjui“ s`-[i ard`, \n 
moar`, biblioteca, inclusiv corespon den-
]a inedit` cu Spiru Haret: „{i atunci, 
suferin]a lui Ion Nicolescu, r`bufnit` ca 
o lav`, se ridic` la cer printre m`ciuliile 
de porumb, alb` [i plutitoare ca o fan-
tom` (...) \n]elese c` toat` nefericirea lui 
de acum va supravie]ui intact`, evadat` 
de lumea st`p~nit` de Pavel. Iar pentru 
mult` vreme, oamenii din Como[teni o 
vor c`uta [i-o vor cinsti, ca un zeu“. |n -
chis`, ca-ntr-un recipient, de cl`direa 
pre comunist`, energia suferin]ei mute 
supravie]uie[te spectral, ca un refulat 
al comunit`]ii, \ntorc~ndu-se finalmen-
te asupra fiec`rui membru al ei.

Scris` de o prozatoare puternic` [i 
ori ginal`, rara avis \n literatura ro-
m~ n` postdecembrist`, Fantoma din moa-
 r` nu este doar o apari]ie de v~rf a aces-
tui an editorial, ci [i una dintre cele mai 
conving`toare [i expresive fic]iuni des-
pre comunismul autohton publicate \n 
ul timul deceniu.

cronic` literar`

Doina Ru[ti, Fantoma din moar`,
Editura Polirom, Colec]ia „Ego. 

Proz`“, Ia[i, 2008, 432 p.

PAUL CERNAT

Comunismul rom~nesc \n moara 
realismului magic

Precizare

Fragmentul din romanul 
Corneliei Golna, Cetatea patimilor – 
Un roman al Constantinopolului,
publicat \n Bucure[tiul Cultural nr.16 
din 18 noiembrie a.c., la pag. 12-13, 
a fost tradus de Ioana Ploe[teanu.
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Nu prea mai [tim exact cât` vreme a trecut de 
când celebrul menestrel a dis p`rut din spectacolele de 
teatru, con sa cr~ndu-se exclusiv unui gen special, pe 
care l-a inventat \n virtutea talentului s`u muzical [i 
a dragostei pentru poezie. Nu vreau s` cred c` reveni-
rea la scen` se datoreaz` vârstei, cum ne face s` cre-
dem declarând: „nu o s` mai c~nt mult` vreme, fizio-
logic vorbind, teatru voi putea juca“, ci mai degrab` 
convinge rii c` experien]a lui de prim plan din mu zic` 
poate [i trebuie s` fie valorificat`. A[a se [i \nt~mpl` 
\n Omul din La Mancha, recenta premier` a Teatrului
Na]ional din Craiova  pus \n repertoriu de Mircea Cor-
ni[ teanu, directorul insti tu ]iei, special pentru Tudor 
Gheorghe. Cunoscutul music-hall american scris de 
Dale Wasserman (celebru [i el mai ales ca autor al pie-
sei Zbor deasupra unui cuib de cuci), cu muzic` de Mitch 
Leigh [i versuri de Joe Darion, este prin tre cele mai 
reu[ite partituri de gen. Nu doar pentru c`  se inspir` 
din le gendara poveste a cavalerului r`t`ci tor [i a isto-
riei romanului lui Cervantes \n epoc`, ci mai ales pen-
tru reala ei virtuozitate. Declarat` hit pe Brodway \n 
de ceniile 6–7, lucrarea  nu are o miz` ex  clusiv comer-
cial`, autorul, un profeso nist des`v~r[it, reu[ind s` \m  -
bine aici atributele unei opere populare, de succes, cu 
acelea ale unei crea]ii de art` \n care spectaculosul nu 
e degradant, iar pa tetismul are o anumit` vibra]ie 
emotional` natural`. De aici imensa dificultate a sce-
nariului muzical dramatic, care mai are pe deasupra 
[i o structur` compozit` pe mai multe planuri orizon-
tale [i verticale. 

Pe m~na unui t~n`r cu experien]` limitat`, chiar 

dac` aceasta e american`, [i l-am numit pe regizorul 
Cezar Ghioca, spectacolul a riscat mult s` se scufun-
de \n complicata lui ]es`tur`. (S` nu mai vorbim de 
dificultatea muzicii.) Nu s-a \nt~mplat \ns` a[a dato-
rit` se rio zit`]ii trupei Teatrului Na]ional din Craio-
va, la care s-au al`turat c~nt`re]i [i instrumenti[ti de 
la Teatrul liric [i, bine\n]eles, datorit` locomotivei 
care se nume[te Tudor Gheorghe. Pre limba lui 
compozi]iile americane sun` melodios tan dru, ca pe 
la noi. Montare de anvergur` mi[c~nd \n scen` zeci 
de inter pre]i, cu partituri dificile pe care le sus ]in \n 
mare parte actorii, cu orchestra pe scen` [i interpre-
tare live, spectacolul tr`deaz` [i  o anume pl`cere 
„don qujo teasc`“ a realizatorilor, dornici s` se \ncerce \n  -
tr-un gen at~t de greu [i rar abordat de teatrele ro m~-
ne[ti (unii spun chiar c` n-am fi \n stare de a[a ceva!). 
De aceea merit` felicita]i, chiar dac` rezultatul are [i 
unele minusuri sup`r`toare. |n aceste r~nduri ne 
vom ocupa \ns` mai cu seam` de plusuri, apre ciind 
mai \nt~i op]iunea cultural`, re\nvierea interesului 
fa]` de acest frumos mit al vis`torului, al aventurie-
rului pe care \l \ntrupeaz` Don Qujote, Ca valerul Tris-
tei Figuri. Culmea e c` Tudor Gheorghe are \nf` ]i-
[area ideal` pentru rol, potrivit iconografiei tradi ]io-
na le, fiind \n plus seme] \n ]inut`, cu pri viri avide, 
z~mbet larg, inocent [i un soi de imponderabilitate a 
pasului care ne face s` ne g~ndim la un astronaut c`l-
c~nd pe lun`. O lun` desenat` eventual de Micul 
Prin]. C~nt` minunat [i produce \n jur antren [i aplau -
ze. Valentin Mihali, acest extraordinar actor al Cra-
iovei, e Sancho Panza. Un rol cu siguran]` de antolo-

gie \n biografia sa artistic` at~t de divers`. (L-am v`-
zut o sea r` dup` apari]ia \n rolul nebunului din A 12-a 
naopte). Este [i foarte muzical, av~nd un timbru vocal 
deosebit. |n roluri mai ample sau doar episodice se re-
marc` Nata[a Raab, ]inând piept cu brio unei profesio-
niste \n ale cântatului, Diana }ugui, c~nd al`turi de 
Angel Ra baboc, adecvat ca \ntotdeauna (Preotul), in-
terpreteaz` \n canon o arie de toat` splendoarea. |n 
rolul Dulcineei de bu teaz` t~n`ra Moni ca Ar-
deleanu, o ac tri  ]` cu \nf`]i[are atractiv` [i 
glas frumos, timorat` evident de sarcina ei 

teatru

Nu [tim ce spiridu[ i-a \ndemnat pe 
cei doi aprecia]i arti[ti s`-[i m`r tu ri-
seas c` public prietenia, z`mislind acest 
giuvaer numit Dialoguri [i fantezii \n jazz.

Titlul, destul de conven]ional, nu tr`-
deaz` surprizele spectacolului, \ntre 
care cea mai seduc`toare este impulsul 
crea torilor de a vorbi despre prietenia 
lor, a lor cu poezia, cu boema, al c`rei 
sim bol evocat e \ngerul blond numit Ni-
chita St`nescu. Cu [i f`r` explica]ii pri-
vind originea \nt~mpl`rii, aceast` por-
nire spre confesiune de care se fac „vi no-
va]i“ cei doi [i-a g`sit ecoul \n versuri [i 
muzic` de o extraordinar` potriveal`. 
Pen tru c` Ion Caramitru, mare cunos c`-
tor [i iubitor de poezie ([i autor), a ap`-
sat exact pe clapele pe care trebuia pen-
tru a-l face pe maestrul Johnny R`du-
canu s`-i r`spund` cu „fantezii“ de o 
dr` g`l`[enie perfid` [i provocatoare. 
Dia logul lor e aproape senzual [i e de 
ajuns s`-l observi pe Johnny urm` rin-
du-l din priviri pe partenerul s`u, pen-
tru a \n]elege c~t de intime sunt leg` tu-
rile lor spirituale, c~t de bine se \n]eleg. 
G~ndesc, simt la fel, au aceea[i exi-
gen]` \n a judeca lumea [i deta[are \n a 
o accepta a[a cum e, cred la fel \n art` 
[i \n rostul artistului pe p`m~nt. {i 
dac` vorbele spuse sau c~ntate de Cara-
mi tru transmit direct aceste mesaje, t`-
ce rile complice ale lui Johnny [i muzica 
ne \nv`luie misterios. 

Spectacolul are \ns` [i o construc]ie 
ri guros elaborat`, pentru c` are ceva de 
de monstrat; \ncep~nd cu delimitarea de 
de natur`rile proletculte din vremea In-
ter na]ionalei [i p~n` la \ndemnul „s` ar-
dem \n poezie“, sub semnul c`ruia e a[e-
zat` \ntreaga \nt~lnire. Ascult~ndu-i, 
po]i admite c` poezia adev`rat` poate 
de veni o alternativ` de via]` atunci c~nd 

ne ajut` s` ne edific`m \ntru fiin ]`, c` e 
o cale spre cel`lalt [i spre „muzica sfe-
relor“. Cel mai frumos paradox al aces-
tui spectacol e poate acela c` ne aduce 
aproape cele mai abstracte [i inefabile 
me tafore din versurile poe]ilor ale[i, de 
la Eminescu la Ana Blandiana [i Nichi-
ta („sunt bolnav de zid“), transform~n-

du-le \n tr`iri incandescente. Ordinea 
cos  mic` [i concrete]ea senza]iilor, meta-
fi zica [i via]a, cuv~ntul diurn [i jocul se-
cund al realit`]ii se topesc \ntr-un fer-
me c`tor aliaj, \n care av~ntul romantic 
alterneaz` cu \ncordarea distant` \n 
care ricaneaz` spaima de sinceritate a 
omului modern. Actorul [tie s` speculeze 
aceste alternan]e de st`ri, s` le provoa-

ce, fiind \n acela[i timp \n poezie [i \n 
afara ei, contempl~ndu-[i „sl`biciunile“. 
E un sceptic convins, glos~nd despre 
vre mea care trece [i vine (Glossa), pate-
tic identific~ndu-se cu poetul (Eu sunt 
Ni chita!) [i aspira]iile lui transcenden-
tale (m-am apucat de marginea sufletu-
lui), tandru [i juc`u[ c~nd evoc` timpul 

adolescen]ei (Se s`rut` tinerii...) sau vre-
mea copil`riei (admirabilele inedite pen-
tru copii ale lui Nichita), elegiac, reci-
t~nd o celebr` poem` a Anei Blandiana 
(S` ne na[tem b`tr~ni), care ne aminte[te 
de Jacques melancolicul din comedia fi-
losofic` a lui William Shakespeare (Cum 
v` place). |n fine, o multitudine de tonuri 
se revars` dintr-un prea plin al sim]irii 

artistului (dar referin]ele la melosul po-
pular?!) [i din ner`bdarea rostirii, care, 
\n seara cu pricina, tr`da elanuri vi tale 
excep]ionale.

L~ng` acest Ion Caramitru n`valnic, 
maestru al ini]ierii unei comunic`ri dez-
in hibate cu publicul, pianul lui John ny 
R`ducanu respir` calm [i siguran]`. {i 
pentru c` nimeni nu l-a „citit“ mai bine 
pe muzician ca prietenul s`u de boem` 
Nichita St`nescu, \n spectacol e inse-
rat` [i o scrisoare inedit` a poetului pe 
care o de]ine Ion Caramitru, \n care 
John ny e descris \n cuvinte nepereche.

Un episod de dat` recent` din isto-
ria spectacolului – refuzul Mitzurei Ar-
ghezi de a acorda drepturile de autor 
pentru o poezie a tat`lui ei – a prilejuit 
includerea \n spectacol a unui savuros 
mo ment comic. Obligat \n aceast` situa-
]ie s` scoat` din recital Cantilen` de Tu-
dor Arghezi, Ion Caramitru a recurs la 
un artificiu inspirat, un fel de comenta-
riu explicativ, un exerci]iu scolastic gen 
Ma rius Chico[ Rostogan, \n care dez-
volt` o surprinz`toare fantezie comic`. 
Scena e memorabil`, dar v~rful repre-
zen ta]iei se consum` spre final, \n acel 
sen za]ional c~ntec dup` Podul din Avig-
non pe care Johnny R`ducanu l-a com-
pus \ntr-o clip` de mare inspira]ie, iar 
Ion Caramitru \l interpreteaz` mi[c`-
tor, lunec~nd cu vocea [i corpul printre 
arabescurile sonore rafinate ale melodi-
ei. Cum c~ntecul e reluat la bis, plec`m 
din sala de spectacol cu dispozi]ia his-
trionic` a dansatorilor de pe legendarul 
pod, dup` un ceas [i jum`tate de delec-
tare superioar`. Nu sunt prea multe lo-
curi unde avem aceast` ocazie, a[a c` 
reluarea Dialogurilor... la Sala Atelier a 
Teatrului Na]ional din Bucure[ti trebu-
ie salutat`.

DOINA PAPP

Ion Caramitru [i Johnny R`ducanu 
\n dialog cu poezia

Johnny R`ducanu [i Ion Caramitru

Tudor Gheorghe 
se \ntoarce la teatru

Tudor Gheorghe [i Valentin Mihali
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grea, dar iz butind \n cele din urm` s` se remarce mai 
ales \n ipos taza inocentei. (Cealalt`, a t~rfei, nu e 
prea con vin  g` toa re). Schel`ria de lemn proiectat` s` 
sugereze mul tiplele cadre ale ac]iunii de scenograful 

Viorel Peni[oar` Stegaru are o expresie mai cur~nd baroc` 
la care contribuie [i costumele desenate cla sic de Lia Doga-
ru. Muzica o asigur` cu profesionalism orchestra condus` de 
Marius Cristescu, un dirijor elegant \n smo king [i cu m`nu[i 
albe, care ajunge din c~nd \n c~nd \n proscenium, ca o replic` 
salonard` \n mijlocul lumii pes tri ]e, picare[ti a piesei. Sunt 
multe nume pe afi[, coregrafi, figuran]i, designeri de sunet 
[i lumin` care-[i fac treaba. Mai trebuie lucrat \ns` la fluidi-
tatea tre cerilor dintre tablouri, la ritmul [i verva ansamblu-
lui, ad`ug~nd poa te [i ceva mai mult umor. (Adrian An done 
e deocamdat` cam singurul care, \n rolul hangiului, anim` 
cu r~se te sala). Mai ales c` realizarea aspir` s` aib` o via]` 
lun g` [i de succes pe scena craiovean`.

biografii literare

Pe pagina a doua a volumului Ciuda-
ta via]` a poetului, ap`rut la Editura
Mun c` [i Lumin` (1942), este anun]at 
un roman pe care Ani[oara Odeanu l-ar 
avea \n preg`tire, Mi-am spus o poveste.
|ntr-o scrisoare trimis` lui Camil Pe-
trescu \n 1943, de la Ia[i, autoarea po-
mene[te despre faptul c` scrie un ro-
man [i c` avan seaz`, de altfel, cu des-
tul` u[u rin]`: „Am ajuns la pagina 367. 
Mai am, cred, 200. De c~nd am venit 
de [ase zile , am scris 200. Ai \nceput 
s` tr`ie[ti [i dumneata printre persona-
gii...“. Ce s-a \nt~mplat cu romanul, \n 
ce m`sur` paginile concepute \n anii ’40 
s-au topit \n c`r]ile publicate mult mai 
t~rziu de scriitoare nu [tim. Cert este 
c` Ani[oara Odeanu nu-[i va putea ]ine 
pro misiunea f`cut` lui Camil, aceea c` 
nu va abandona scrisul. Se \ndep`r-
tea z` \ncet-\ncet de literatur` pe m`-
su r` ce se \ndep`rteaz`  [i simbolic, [i 
\n sens propriu  de Capital`, de maes-
trul s`u literar, de anii exuberan]ei sale 
publicistice [i vreme de aproape dou` 
decenii [i jum`tate nu va mai publica 
nici un r~nd. |n 1943, se vede concedia  t` 
de la Via]a pe motivul aderen]ei sale la 
mi[carea legionar`. {i din aceast` pri-
cin` [i pentru c` e bolnav` [i lipsit` de 
mijloace de subzisten]` se \ntoarce \n 
provincie (dup` bombardamentul teri-
bil din prim`vara lui 1944 asupra Bucu-
re[ tiului). Nu singur`, ci \nso]it` de me-
dicul Dan Crivetz, [i el „camarad“ \ntru 
le gionarism, cu care se c`s`tore[te. Prin 
1945–1946 o g`sim la Deva, unde so]ul 
s`u e mobilizat ca medic militar. De aici 
\i scrie lui Camil Petrescu epistole v`dit 
mai pu]in familiare dec~t p~n` atunci, 
formul~nd, pe de o parte, ni[te sibilini-
ce repro[uri („te rog s` m` ier]i c` \]i 
scriu pe h~rtia asta, care desigur n-ar fi 
vrednic` de o doamn` T., dar nu am 
nici o aptitudine de a sem`na cu aceast` 
eroin` a dtale  fapt de care m-am re-

semnat de mult“; „spinii spiritului dtale 
(...) au pus totdeauna o baricad` \ntre 
mine [i sufletul dtale, omor~ndu-mi ori-
ce \nceput de gest spontan“), iar pe de 
alt` parte, ni[te lamentabile dezvino v`-
]iri pentru op]iunea ei ideologic` prole-
gionar` [i antisovietic`: a fost o peri-
oad` de r`t`cire, pe care nu [i-o poate 
ex plica prea bine. „|n ultimul an am f`-
cut o teribil` acroba]ie «ideologic`», da-
torit` c`reia am ajuns exact acolo de 
unde am plecat \n 1934“, \ncearc` ea 
s`-[i conving` vechiul prieten; „antise-
mit` n-am fost niciodat`, cu tot articolul 
pe care mi-l repro[a Cella [i Sebastian [i 
pe care l-am regretat teribil“. 

Nu se poate [ti c~t de sincer` e 
aceas t` brusc` \ntoarcere la vechile-i 
idei de st~nga; mai degrab` se poate 
spu  ne c` Ani[oara Odeanu a intrat \n 
panic`, tem~ndu-se, nu f`r` temei, de o 
eventual` „punere la zid“. Din cele po-
vestite \ntr-o scrisoare datat` 10 mai 
1945, deducem c` are accese de caboti-
nism [i de isterie: c~nd un echipaj al ar-
matei ruse trece prin Deva, \ncearc` 
tenta]ia de a se arunca \naintea cami-
oanelor, pentru a-[i proba iubirea pen-
tru „eliberatori“. „Unei rusoaice frumoa-
se i-am dat o pudrier`  singurul obiect 
de pre] ce-l aveam la mine , oprind-o \n 
plin` strad`, astfel c` acest eveniment 
s-a v`zut comentat \n Deva vreme de 
c~teva s`pt`m~ni.“ Naiv`, \i cere spriji-
nul nu prea curajosului Camil: „...sunt
exasperat`. }i-a[ fi recunosc`toare dac` 
ai putea s` m` lini[te[ti pu]in. Dta cu-
no[ti o mare parte din oamenii din cer-
curile care ar avea un cuv~nt de spus“.
E cu at~t mai disperat`, cu c~t Dan Cri-
vetz are, se pare, „pete“ legionare mai 
mari dec~t ale ei; pentru a-[i pierde 
am~n doi urma tr`iesc, din 1947, prin 
localit`]i obscure, la V`radia, l~ng` 
Oravi]a, [i mai t~rziu la Anina; se stabi-
lesc dup` un timp la Lugoj, ]in~ndu-se \n -

 s` departe de Capital`. |n aceste con-
di]ii, mai putea fi vorba de vreo carier` 
literar`?! Mai ales dup` ce t`cerea epis-
tolar` a prietenului Camil (refuzul im-
plicit al sprijinului cerut) o face pe 
Ani[oara Odeanu s` \n]eleag` tot ceea 
ce era mai important de \n]eles. |n de-
ceniul de dup` instaurarea puterii co-
muniste, Ani[oara Odeanu, cu biografia 
ei problematic`, nu are de ales dec~t \n -
tre anonimat [i condamnarea politic`. 
Se retrage \n anonimat (care, pentru ci-
neva cu personalitatea Ani[oarei Odea-
nu, e p~n` la urm` tot o form` de morti-
fi care), duc~nd cu sine, desigur, un greu 
bagaj de resentimente. Resentimente 
ce r`zbat aproape violent \ntr-o scrisoa-
re din 1955 trimis` de la Lugoj celui 
care deja publicase (tr`d~ndu-se pe sine, 
tr`d~ndu-[i propria formul` literar`) 
Un om \ntre oameni [i c`ruia i se adresea-
 z`, altfel dec~t pe vremuri, cu un rece, 
dis tant „dumneavoastr`“. Scrisoarea 
nu e lipsit` de insinu`ri mali]ioase: „Ar
fi amuzant s` v`d pe unii din fo[tii mei 
«confra]i» \n ce fel s-au adaptat vie]ii de 
categorie privilegiat`, adic` de oameni 
care c~[tig` din literatur` suficient pen-
tru a se bucura de toate beneficiile ma-
teriale (...) Eu nu am devenit nici «acade-
mi ciana cu ciorapi de l~n`»  expresia e 
a dumneavoastr` , nici matroan` pro-
vincial`“. Rela]iile amicale se reiau 
prin 1955–1956, c~nd situa]ia politic` 
p`rea s` se mai fi limpezit \ntruc~tva.

Ani \ntregi scriitoarea se retrage 
dac` ar fi s`-i credit`m integral m`r tu-
ri sirile epistolare  \ntr-un \nc`p`]~nat 
refuz al literaturii. „|nchipuie-]i c` fac 
buc`t`rie [i pia]`, cu co[ul pe bra], \n 
fiecare diminea]`, ca orice gospodin`; \m  -
pletesc [i c~rpesc [i n-am mai scris un 
r~nd de literatur`. Mai mult \nc`: nu 
exis t` preocupare mai \n afar` de via]a 
pe care o duc dec~t \ndeletnicirile scrii to-
ri ce[ti.“ „Mi se pare imoral s`-mi petrec, 

scriind versuri sau proz`, indiferent ce, 
timpul \n care a[ putea s` [terg parche-
tul sau s` lustruiesc clan]ele de la u[i 
nu numai pentru c` \mi place cur`]enia, 
dar pentru c` un parchet f`cut sau o 
clan]` lustruit` este pentru mine ceva 
pozitiv, pe c~nd a face literatur` este a 
d`rui ceva ce se pierde ca fumul de 
]igar`“ (s.m). Dramatic` poz`, automis-
tificare; splendid`  totu[i  defini]ie a 
li teraturii!

|n 1965 Ion Oarc`[u o (re)descoper` 
la Lugoj pe Ani[oara Odeanu. {i scrii-
toarea reintr` \n circuitul literar. |n pri-
mele dou` volume de proz` de dup` ie[i-
rea din umbr`, Sub lumina verii (1967) [i 
Nedumeririle lui Dudu]` (1969), nu o mai 
re cunoa[tem pe analista lucid`, nici pe 
ironista plin` de verv` din c`r]ile ante-
rioare. Revigorarea se produce odat` cu 
Legile jocului (1971) [i Acele lucruri mari
(ap`rut postum), romane \n care preo-
cuparea pentru istoria personal` se es-
tompeaz` \n beneficiul Istoriei. Simina
[i istoria urma s` se intituleze un alt ro-
man al Ani[oarei Odeanu, din care ne-au 
r`mas fragmente. Cartea nu a mai fost 
scris` pentru c`, \n 1972, la 1 septem-
brie, la o zi dup` decesul lui Dan Cri-
vetz, scriitoarea se sinucide \nghi]ind 
cu alcool pastile Luminal. „Obsedat` de 
ideea unor boli incurabile (cancer, glau-
com)“, crede Gheorghe Luchescu. Iar 
Marian Popa propune o interpretare 
mai complicat`: scriitoarea „ar fi evoluat 
spre o depresiune neurastenic` determi-
nat` de frica unor persecu]ii politice, 
dar este plauzibil [i finalul voluntar \n 
logica [i viziunea legionar`“... G~ndul 
de a-[i curma via]a o b~ntuia, de fapt, 
de mult pe Ani[oara Odeanu, cu mult \na -
inte de aventura legionar`. S-ar putea 
spune c`, o via]` \ntreag`, nu a f`cut de-
c~t s`-[i am~ne sinuciderea, preg` tin d-o 
printr-o serie de renun]`ri ce re pre -
zint` tot at~tea sinucideri simbolice.

BIANCA BUR}A-CERNAT

Ani[oara Odeanu, 
sf\r[it de capitol

Conven]ia Teatral` European`

S-a derulat la Craiova cea de a 4-a edi]ie din programul Valori ale teatrului rom~nesc, valori ale 
teatrului european, ini]iat de teatrul din B`nie, membru al acestui for. Sub egida Anului
Interna]ional al Dialogului Intercultural, s-au reunit aici reprezentan]ii unor importante institu]ii 
teatrale din Polonia (Na]ionalul din Var[ovia), Serbia (Na]ionalul din Novi Sad) Bulgaria (Teatrele 
din Ruse [i din Sofia), Anglia, Muntenegru (Na]ionalul din Podgori]a), Belgia (Théatre de la Place din
Liège). |n prezen]a unor critici rom~ni invita]i [i a unor colaboratori din ]ar` (Teatrul Maria Filotti
din Br`ila), a avut loc un adev`rat showcase craiovean, cu cele mai bune produc]ii, precum: Medeea \n 
regia lui Yannis Paraskevopoulos, Cum dori]i [i M`sur` pentru m`sur` \n regia lui Silviu Purc`rete [i 
premiera Omul din La Mancha. Discu]iile informale, dar mai ales colocviul la care oaspe]ii au f`cut 
cunoscute preocup`rile lor recente \n materie de cooperare european` au marcat noi pa[i \n direc]ia 
unor proiecte comune, dintre care cel mai spectaculos este Orient Expres. {apte ]`ri  afiliate acestui 
demers vor preg`ti spectacole pe care le vor reprezenta pe o scen` ambulant` \n ora[ele de pe traseul 
legendarului tren, de la Istanbul la Stuttgart, unde e programat s` soseasc` \n iulie 2009. S` sper`m 
c` actuala criz` economic` nu va afecta bugetul ini]ial, de 1,5 milioane euro, pus la dispozi]ie de 
Uniunea European`.

|n ziua de 18 noiembrie 2008, la sediul Prim`riei
Sec torului 2 s-au decernat Premiile anuale ale Aso cia-
]i ei Scriitorilor din Bucure[ti. Al`turi de Prim`ria
Sec torului 2, primarul Neculai On]anu, sponsorii ma-
ni fest`rii au fost MKB Romexterra Bank, director 
Adrian Radu, [i revista Felicia, director Gabriela Vrân-
cea nu-Firea. Pentru sprijinul constant acordat cultu-
rii scrise, Asocia]ia Scriitorilor Bucure[ti a conferit 
Ga brielei Vr~nceanu-Firea [i lui Neculai On]anu [i 
Adrian Radu c~te o Diplom` de Onoare.

Prim`ria Sectorului 2 Bucure[ti a acordat Premiul
de Excelen]` pe anul 2007 criticului Nicolae Manolescu
[i Premiul Opera Omnia romancierului Augustin Buzu-
ra pentru \ndelungata [i fertila lor activitate literar`.

Juriul desemnat de Comitetul Director al Asocia]ei
Scriitorior Bucure[ti, compus din Eugen Simion, Alex 
{te f`nescu, Dan Cristea, Tudorel Urian [i Radu Voi-
nescu, a decis s` acorde Premiile Asocia]iei Scriitori-
lor din Bucure[ti pentru c`r]ile ap`rute \n anul 2007 
ur m`torilor autori: 

• Traduceri: Passionaria Stoicescu [i Constantin Geam-
ba [u – Nunta de Stanislaw Wyspianski – Ed. Paideia

• Dramaturgie: Emil Mladin – Avenida Populista – 
Ed. Muzeul Literaturii Române 

• Proz`: Bogdan Suceav` – Miruna, o poveste – Ed. 
Cur tea Veche [i ex-aequo Premiul Prim`riei Sectoru lui 
2: Bogdan Popescu – Cine adoarme ultimul? – Ed. Polirom

• Critic`, istorie literar`, eseu: Alexandru George – 
Li tere [i clipe – Ed. Bibliotheca [i ex-aequo Premiul Pri-
m` riei Sectorului 2: Elena Vulc`nescu – Bucure[ti–Paris
via Mirce[ti – Ed. Funda]iei Culturale Poezia

• Poezie: Viorel Lic` – Punctul divin, Ed. MLR [i ex-
aequo Premiul Prim`riei Sectorului 2: Felicia Anghel –
Ma gia ecoului, 11 elegii – Ed. Printech; Petre Got – Proto-
co lul norilor – Ed. Paralela 45

• Copii [i tineret: Ion Hobana – C`l`torie \ntrerupt`
– Ed. Cartea de {tiin]` [i ex-aequo Premiul Prim`riei 
Sec torului 2: Stelian }urlea – Greuceanu, Poveste cu un 
po li]ist, Ed. Paralela 45

• Debut: Poezie – Ofelia Prodan – Elefantul din patul 
meu – Ed. Vinea; Proz` – Mirela St`nciulescu – Copilul
de foc..., Ed. Ex Ponto

• Premiul special: colectivului coordonat de Nicolae
Mecu pentru G. C`linescu – Opere. Publicistica, Editura
Fun da]iei Pentru [tiin]` [i Art`

Premiile Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti
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La ie[irea din Bucure[ti, dup` hale-
le supermarketurilor [i depozitelor de 
tot felul, imediat pe dreapta l`saser` \n 
ur m` un cimitir privat, ortodox [i al Sfin-
]ilor Mihai [i Gavril, dup` cum scria pe 
firma de deasupra por]ii decupate \n 
gardul \nalt de beton, ca de fort`rea]` \n 
de [ert: un ]arc dreptunghiular perfect, 
in scrip]ionat pe latura dinspre [osea cu 
li tere negre c~t un stat de om: WWW.
CIMITIR.RO. Cupola capelei, o jum` ta-
te de sfer`, te-ar fi dus cu g~ndul la o 
mos chee, [i mai v`zur` din fuga micro-
buzului gazonul \ngrijit, aleile cimentui-
te delimit~nd parcele dreptunghiulare 
iden tice, umplute cu monumente funera  -
re identice, aliniate ca solda]ii.

Robert parc` s-ar fi str`duit s` se mi-
nu neze:

– C~t de repede se ajunge cu micro-
buzul `sta! Alt`dat` f`ceai aproape opt 
ore schimb~nd trenuri [i rate [i a[tep-
t~nd \n g`ri [i autog`ri.

– C~nd se \nt~mpla chestia asta? \n -
tre b` Andreea mim~nd la r~ndu-i inte-
resul [i entuziasmul. N-avea dec~t s`-[i 
\n chipuie c` plecaser` \n excursie sau \n 
vacan]`, p`i cum dracului, aveau ceva 
bani la buzunar, de plimb`real` [i chel-
tuial`, iar Robert pretinde c` ar cu noa[-
te zona [i i-ar avantaja... C~nd ai mai 
fost pe acolo?

– P`i s` tot fie ni[te zeci de ani.
O poveste dup` care zadarnic ar 

t~nji, de[i ar fi un bun prilej s` se lase 
co tropit de nostalgie. Doini]a \l adusese 
\ncoace, \n Fr`sineni, la ai ei [i petrecu-
ser` un sejur de dou` luni [i ceva, dup` 
care s-a rupt filmul din pricini pe care 
nu s-ar mai osteni s` [i le aminteasc`. 
P`i s` tot fie, c~t? Treizeci [i patru de 
ani, da-bine\n]eles, de atunci n-a mai 
v` zut Fr`sinenii [i nici pe Doini]a, care 
era mai t~n`r` cu c~]iva ani dec~t An-
dreea, iar el \nc` [i mai t~n`r, un b`iat-
b`r bat trecut prin multe [i grele, prea 
multe [i prea grele ca s` stea \n loc s` 
se uite-n urm`. Cele dou` luni petrecu-
te \n Fr`sineni ]ineau de un trecut de 
care n-a sim]it nevoia s` se sprijine \n 
vreun fel [i uite acum ceva \l \ndeamn` 
s` revin` \ntr-un loc din care n-ar mai 
re cunoa[te nimic. {i el e un altul, [i fe-
meia care-l \nso]e[te. Doini]a [i cei din 
neamul ei aveau ochii miji]i, asiatici, cu 
lu ciri iscoditoare, ca ai s`lb`ticiunilor, 
ten argilos [i pome]i proeminen]i. |ncer-
ca s` [i-o aminteasc` pe Doini]a [i pe 
sor`-sa Len]ica, compar~ndu-le cu An-
dreea cea blond` ro[covan`, cu pistrui 
pe umeri [i pe ceaf` [i ochi mari de cu-
loare deschis`, de un albastru apos [i 
dus, de o senzualitate pervers generoa-
 s`, cum au curvele [i cei predispu[i la 
vi sare, deliruri, crize... Se vedea m~n-
g~ind pubisuri de diverse conforma]ii, 
ca ni[te boturi de vi]ei c`ut~nd ugerul 
cu r`sufl`ri de aburi calzi. Ce-l \ndem-
na s` revin`? Poate ceva ca o pedeaps`, 
cu at~t mai aspr` cu c~t [i-o administra 
de unul singur. Andreea b`tea c~mpii 
de o vreme:

– ... o cas` frumoas` [i ieftin`, t`ti cu-
]u le, ca pentru noi. C~t de departe, nu-mi 
pas`. |n mun]i, \n v~rful muntelui, din-
totdeauna mi-am dorit c~t mai departe 
de oameni... Ai adormit, t`ticu]ule? Vor-
besc singur`, ca proasta.

|ntors pe jum`tate cu ceafa spre ea, 
Robert scutur` din cap iritat \n semn c` 

nu. |n pofida aparen]elor, el nu e [i nu 
va fi vreodat` vreun mo[ulic` pe care-l 
prinde somnul din senin la televizor 
sau citind ziarul sau uit~ndu-se pe geam. 
El nu doarme de altfel nici c~nd visea-
 z`, ca acum, veghind cu ochii \ntre des-
chi[i peisajul derul~ndu-se din fuga mi-
crobuzului.

– Iart`-m`, t`ticu]ule, am zis c` 
dormi, da’ v`d c` cite[ti o carte.

Cite[te o carte, da-bine\n]eles, ban-
cul ei cretin [i subtil, plin de aluzii inte-
ligente. Da-bine\n]eles c` ea nu-i o fe-
meie pe care s-o lase singur` nici c~nd 
e[ti cu ea. E ca un copil sau o t~rl` de 
copii, care trebuie distra]i [i ]inu]i toto-
dat` sub supraveghere. Se plictise[te 
repede [i atunci e gata s` fac` nef`cute.

– Andreea, te m`n~nc`-n cur?
– Hai sictir, t`ticu]ule, nu fi porc.
– Po]i s` taci? Chiar n-am chef...
– Mi s-a p`rut c-ai adormit [i-am zis 

s` te-nvelesc. S` nu te trag` la noad`, 
t` ticu]ule.

– Iar e[ti obraznic`, Andreea. M` 
la[i?

– Oh, t`ticu]ule, e[ti plictisit.
Nu era nicidecum plictisit. Se concen-

tra doar pentru a recunoa[te locurile de 
pe traseu. Efortul concentr`rii parc` ar 
fi scurtat drumul.

Acum se c`l`tore[te mai repede de-
c~t pe vremea tinere]ii lui, da-bine\n]e-
les, \n primul r~nd pentru c` timpul are 
alt` consisten]`, care d` [i plictisului 
alt` consisten]`, potrivindu-se tot mai 
ane voie cu felul de a se plictisi al femei-
lor. Doini]a era muncit` de alt soi de 
draci dec~t ai Andreei, [i nu doar pen-
tru c` erau diferite ca \nf`]i[are, ci mai 
ales din pricina schimb`rii consisten]ei 
timpului, despre care Robert e sigur c` 
l-a schimbat [i pe el \nsu[i mai mult 
dec~t au reu[it s`-l schimbe cei treizeci 
[i patru de ani scur[i de atunci...

Timpul diluat, debilizat, fragilizat 
se contopea cu vederea lui ce devora la-
com` peisajul din fuga microbuzului, 
curg~nd prin amiaza \nsorit` de aprilie 
ca s` lase-n urm` c~mpuri de p~rloag`, 
ierburi uscate \nc~lcite, tufe de ciulini, 
se m`n`turi, lacuri [i cursuri de ape cur-
g` toare traversate peste poduri de 
[o sea, liziere de p`dure, tivind orizon-
tul, case [i sate r`zle]ite \n zare, silo-
zuri, ruine de grajduri dezafectate, ba-
lastiere \nconjurate de gr`mezi de nisip 
[i pietri[, hale, depozite cu stive de che-
restea [i gr`mezi de bu[teni, spa]ii vas-
te de parc`ri cu tiruri, moteluri cu pen-
siuni, terase cu gr`tare [i mese de plas-
tic, drumuri de ]ar` mistuindu-se \n 
nori de praf, pasarele pentru [osele [i 
cale ferat`; fabricile [i combinatele si-
derurgice, chimice sau petrochimice de 
la marginea ora[elor erau [i ele ni[te 
]arcuri, mult mai vaste dec~t cimitirul 
acela privat, [i de forme [ov`ielnice, tra-
sate de garduri din pl`ci de beton \n`l-
]ate uneori cu f~[ie de s~rm` ghimpat`, 
ce \nconjurau estacade [i instala]ii cu 
re cipien]i [i ]ev`raie, ventile uria[e [i 
conducte groase izolate cu tabl`, vagoa-
ne de marf` [i vagoane cistern` \ncre-
menite pe liniile ferate de triaj uzinale, 
par curi de rezervoare de solven]i uria-
[e, sferice [i cilindrice, co[uri-furnale 
care fluturau spre cer ca pe ni[te drape-
le sf~[iate fl`c`rile gazelor arse... Pei-
sajul \i era familiar [i parc` ar fi dat s` 

retrezeasc` \n el vremurile acelea de de-
mult care curg~nd diluaser` timpul. |i 
suna \n cap un c~ntec \n vog` \n epoca 
discurilor Electrecord cu Maria Cioba-
nu [i Ion Dol`nescu [i al]ii asemenea 
lor: s` am bani de cheltuial` a[ veni la 
pri m`var`... vechea poveste a dorin]ei 
re\ntoarcerii din moarte \n via]` [i-n ti-
ne re]e, t~njirea, regretul, marea nedrep-
tate [i perversitate. }i se face o porc`rie 
incredibil`: [i ce drag` mi-a fost via]a 
[i-uite pier cum piere cea]a... O jalnic` 
je lanie de inim` albastr` \n definitiv, 
care devenea \ns` altceva c~ntat` de 
gla sul acela de femeie unduitor-\nv` lui-
tor, de o limpezime neverosimil`, di-
vin`. Robert diviniza pur [i simplu gla-
sul acela [i tocmai c`-n ton cu vremuri-
le [i cu statutul ei de vedet` na]ional`, 
c~n t`re]ei i se spunea Privighetoarea 
Carpa]ilor. O asculta pe discuri, la ra-
dio, uneori o vedea la televizor, iar de 
c~teva ori a v`zut-o pe viu, de aproape, 
de pe primul r~nd de l~ng` scen` la ni[-
te spectacole de la Sala Polivalent`. Mai 
\ncoace s-a \nt~mplat s` afle c`-i n`s-
cu t` \n zon`, dintr-un sat vecin cu Fr`si-
ne nii [i fiind de-acum s`rit` bini[or de 
[aptezeci de ani, i s-ar potrivi mai bine 
dec~t pe vremuri vorbele c~ntecului. 
Prim`vara e iar`[i \n toi, hr`nind parc` 
amintirile lui Robert, care au rezonan]a 
glasului acela eman~nd un soi de t~nji-
re desc~ntat`-leg`nat`, insinuant` [i 
f` ]i[` totodat`, sc`ldat` \ntr-o lumin` 
lichid`, ca un fel de lini[tire de dincolo 
de lini[tirea mor]ii, [i par s`-l pun` \n 
pie lea celei ce se voia st`p~n` pe curge-
rea timpului, cu bani de cheltuial`, s` 
se \ntoarc` din moarte \napoi \n via]` 
[i-n tinere]e.

Se \ntorcea nu din moarte sau de la 
cap`tul lumii, de[i el cu Andreea or fi 
fost prin p`r]ile astea la fel de str`ini 
ca \n Bucure[tiul de unde plecaser` s` 
nu se mai \ntoarc`, ca [i goni]i, pe un 
drum purt~ndu-i prin ora[e [i a[ez`ri 
ce le deveneau pe loc familiare prin car-
tierele-ghetou, acelea[i blocuri cu fa]a-
de afumate sau zugr`vite \n culori pali-
de, co[covite, care n-apucaser` s` cotro-
peasc` [i s` \nlocuiasc` definitiv cl`di ri-
le ora[elor vechi, interbelice, dar n-ar 
mai fi avut mult.

Asta fusese anul trecut \n octombrie. 
Vremea se r`cise dintr-o dat`. De pe o 
zi pe alta ploaia se amesteca cu lapovi-
]a, iar \ntr-o noapte a fulguit [i a pus-o 
de dou` degete, doar c~t s` \nv~rto[eze 
zloata pe str`zi. Iarna d`dea s` vin` 
mai devremne, parc` tot \n ciuda lui Ro-
bert, care mergea pe a patra lun` de 
c~nd f`cea pe paznicul unui grup de ma-
ga zine de la parterul unui bloc lung de 
pe [oseaua Mihai Bravu. Trei patroni 
pu neau m~n` de la m~n` s`-l pl`teasc`, 
ca s` patruleze de-a lungul a [aptezeci 
de metri de trotuar, de la opt seara la 
[ap  te diminea]a, la o adic` un job de 
toa t` bafta pentru unul ca el, picat ca 
din cerul nop]ilor acelea diluat de o 
cea  ]` purpurie, o man` cereasc` ames-
te c~ndu-se de-acum cu lapovi]a, \nsu fle-
]in du-l s` m`r[`luiasc` prin l`c`rie ca 
[i descul]. Adida[ii rup]i, dezlipi]i, par-
 c` l-ar fi motivat s` \ndure \n credin]` 
frigul [i umezeala, cu un soi de jubila]ie 
masochist`. Dup` aproape o jum`tate 
de an de c`ut`ri zadarnice, de patru luni 
\[i rumega neab`tut bucuria izb~nzii \n -

v~rtindu-se pe bucata aia de trotuar ca 
un animal captiv. Optzeci [i unu de pa[i 
\n sus, optzeci [i unu \n jos, un minut [i 
\nc` unul [i \nc` [i \nc`, pe traseul ace-
la \n cerc al p`timirii [i m~ntuirii; \nalt, 
slab, coc~rjat, curbat ca un ac de un-
di  ]`, supt la fa]` [i cenu[iu, cu pletele 
ce nu[ii, c~l]oase [i \nfoiate, \nghesuite 
sub gluga hanoracului, s-ar fi cuvenit 
poa te s`-[i aminteasc` ce bine-i picase 
c~ndva s`-[i fac` de lucru cu cazmaua 
printre cripte [i monumente funerare, 
da-bine\n]eles, nu-i de r~s [i nici de 
pl~ns, dintre toate muncile [i meseriile 
care-i d`duser` o p~ine de m~ncat, poa-
te c` cel mai trainic se lipise de sufletul 
lui aceea de gropar. Dup` v~rsta de trei-
zeci de ani o f`cuse ni[te ani buni, cu in-
ter miten]e, cu pauze tot mai mari, p~n` 
i se aplecase [i renun]ase definitiv.

O meserie b`noas` altminteri, pe 
l~n g` c` s`n`toas`. E un bun exerci]iu 
adic` s-o iei din prip`, s` \ncepi s` asuzi 
diminea]a pe r`coare scurm~nd p`m~n-
tul cu cazmaua sau t~rn`copul. Dup` 
pr~nz, c~nd vin cu mortul, de c~teva 
cea suri e[ti gata [i nu-]i mai ia nici o ju-
m` tate de or` dup` slujba de la groap` 
ca s`-l cobori \n`untru [i s`-l acoperi cu 
p`m~nt [i uite-acuma se face sear`. 
Ve[ nica lui pomenire, astfel treci prin 
zi ca [i prin anotimpuri: transpiri [i iar-
na pe ger c~nd izbe[ti cu t~rn`copul \n 
p`m~ntul \nghe]at bocn`, [i tot a[a 
treci prin var` [i toamn` [i prin cr` pa-
tul de c`dur` din miezul verii, c~nd 
curg de pe tine [apte r~nduri de ape [i 
nu te g~ndi c` f`r` folos: mor]ii \i d` du-
se r` o p~ine bun` de m~ncat mereu, m`-
car c` ajunsese la o satura]ie care nu-l 
mai l`sa, [i asta poate unde n-o luase 
chiar din prip`, vezi, nu se apucase de 
grop`rie la cincisprezece sau optspreze-
ce ani, ci abia la treizeci. Crezuse, i se 
p` ruse c` o astfel de meserie i-ar sim-
plifica via]a cumva, netezindu-i calea 
spre poc`in]`, pentru toate p`catele ti-
ne re]ii lui grele ca p`m~ntul, dar trebu-
ie c` se \n[elase [i oricum n-ar mai fi re-
zis tat: cu timpul mor]ii devenir` tot 
mai grei, mai grei [i dec~t p`catele [i 
dec~t p`m~ntul pe care-l d`dea afar` 
din gropi, c~nd \i c`ra de la capel` cu c`-
ru ciorul sau targa, [i la fel de greu era 
[i mirosul lor de carne stricat`. Oric~t 
de bine or fi fost \mb`ls`ma]i [i oric~t 
de frig era afar`, mirosul de hoit parc` 
ar fi tras dup` el pachetele cu poman` \m -
p`r]ite la groap`, cop`nelele de pui, pi-
laful, coliva din celofan sau din p`h` re-
le le de celofibr`, pl`cin]elele, prajiture-
lele, sticlele de vin [i ]uic` de turnat pe 
morm~nt [i de dat pe g~t s` spele gus-
tul mor]ii, dar mai mult n`cl`indu-l [i \n -
v~rto[indu-l.

Bine zis c` ajunsese la satura]ie; ci-
mitirele erau singurele locuri unde s-a 
[tiut mereu s`tul [i cu bani de ajuns \n 
bu zunar, \mp`cat cu sine [i cu lumea [i 
ori cum acolo avea cel mai mare credit, \n 
nou` cimitire din Bucure[ti prin care s-a 
perindat aproape dou`zaeci de ani [i-n 
care s-ar putea \ntoarce oric~nd la o adi-
 c`, dar uite c` nu. Oriunde \n alt` par-
te, dar acolo nu. Unde atunci? Ca [i cum 
ar mai avea de unde alege, la cei cinci-
zeci [i opt de ani ai lui. P`i nu c` s-ar fi 
[ubrezit prea tare de la frigul [i umezea-
la din gropi, fiindc` nu te g~ndi c` p`-
m~n tul trage, trage al dracului, da’ cui 
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i-ar mai da m~na s` se \ncurce cu unul 
ca el? Patronii din ziua de azi, da-bine\
n  ]eles, nu mai e ca pe vremuri [i nici el 
nu mai e cum a fost. To]i se uit` s` 
stoar c` din tine c~t de mult, dac` ar 
mai avea ce... V~rsta, deh, ca [i o infir-
mitate, ca o m~n` moale, beteag`, care 
nu te mai ajut` nici s` duci lingura la 
gur`... Ai aflat [i \nc` ai s` mai afli cum 
e c~nd se uit` st`p~nul str~mb la tine, 
citindu-]i pe fa]` nu doar c` ai c`rat la 
groap` vreo mie de mor]i, ci [i c` e[ti [i 
tu pe picior de plecare, m`car c` asta se 
poate citi pe toate fe]ele, moartea, dar 
nu te g~ndi c` pe unele se cite[te mai 
limpede dec~t pe altele... So]ioara lui 
Andreea, la cei treizeci [i [apte de ani 
ai ei, s-ar spune c` n-a aflat \nc` [i nu 
[tie. Ar fi corespuns ca v~rst` [i ca pre-
zen]` \ntr-un butic sau magazin de con-
fec ]ii, ba chiar [i-ntr-un birou de agen-
]ie imobiliar`, [i totu[i prin at~tea lo-
curi pe unde \ncercase nu reu[ise s` fie 
pe placul patronilor dec~t pe termen ex-
trem de scurt, cel mult o lun`, dup` 
care i se t`ia. N-ar fi mare lucru s` crezi 
c-ar fi \ndrept`]it` s` cear` de la via]` 
ceva mai mult dec~t un butic sau birou 
de agen]ie... Ba bine c` nu: tocmai pen-
tru c` i-ar fi putut fi tat`, t`ticu]ul ei Ro-
bert o sim]ea mai bine [i dec~t taic`-s`u 
[i ar fi cam [tiut ce-i trebuie ca s-o ia 
din loc. De o bun` bucat` de vreme \n -
 s`, nu mai avea r`bdarea [i nici tactul 
ne cesar ca s-o trezeasc` la realitate, iar 
uneori ar fi fost gata s` accepte c` nici 
interesul. E cam dus`, m` rog, la un mo-
ment dat chiar s-a g~ndit c` o femeie cu 
mintea c~t de c~t adunat`, care [tie ce 
vrea [i pe ce p`m~nt calc`, nu s-ar fi \n -
cur cat cu unul ca el. N-avea dec~t s` 
crea d` asta, c-ar fi mai c~[tigat s-o lase 
\n plata ei, chiar [i chinuindu-se s-o hr`-
neas c`...

Nu doar la patroni, ci [i la b`rba]i \n 
general n-ar avea priz` dec~t pe termen 
scurt. Pre] de c~teva ejacul`ri, s` zi-
cem, [i oricum el cam profitase de ches-
tia asta, constr~ns de \mprejur`ri vitre-
ge \ntruc~tva. Adev`rul e c` nici el nu 
prea [tiuse ce vrea [i pe ce p`m~nt cal-
 c`, dac` ajunsese la cincizeci de ani f`r` 

nici o brum` de agoniseal`, ca [i pe dru-
muri; se preg`tea s` moar` \ntr-o came-
 r` de c`min de nefamili[ti dintr-un bloc 
aflat c~ndva \n custodia |ntreprinderii 
de Ma[ini-Unelte [i Agregate, pe care o 
\m p`r]ea cu un tovar`[ de-un leat cu el, 
dedicat trup [i suflet patimii be]iei, f`r` 
urme de mil` ori regrete; purta omul [i 
un nume cumva predestinat: Neghini ]`, 
Ion Neghini]`... La o adic` se potrivea 
cu Robert Diaconu, c`ruia i se mai spu-
nea uneori [i Robert Diavolul. Da-bine\n -
]eles c` ei se potriveau, de vreme ce 
soar  ta \i adunase \mpreun` de vreo doi 
ani, m`car c` Robert avea unele re]i-
neri [i remu[c`ri \n privin]a b`uturii [i 
altor vicii. Dac` nu cumva le-o fi fost 
scris s` moar` \mpreun` acolo, unul \n 
bra]ele celuilalt, [i uite c` Robert a sc`-
pat la musta]`, comut~ndu-i-se [i amin-
tin du-i-se pedeapsa printr-o hot`r~re 
de ultimul moment. La o jum`tate de 
an dup` ce se mutase la Andreea, \n gar-
so niera ei, trecu pe la Neghini]` s`-l va-
 d` \n ce ape se mai scald`. Pas`mite i 
se f`cuse dor, b`tut cum era de g~nduri 
sumbre [i aproape izb`vitoare: parc` s-ar 
fi \ntors la vechea loca]ie [i convie]uire 
[i deja \i d`dea dreptate lui Neghini]`, 
care-l avertizase [i aproape c`-l bleste-
mase ca [i o nevast` p`r`sit`: te bucuri 
la pizd` t~n`r`, Diavole, da’ o s`-]i ias` 
pe nas.... {tia, [tiuse, dar \nc` ar fi vrut 
s` afle pe propria-i piele. Peste tot pe 
unde umblase c`z~nd din lac \n pu] avu-
se se parte de a[a ceva, chiar [i cu re]i-
ne rile [i remu[c`rile care mai mult pu-
neau gaz pe focul tembelismelor, maso-
chismelor, dezastrelor [i tragediilor de 
toat` m~na: haos, spaime, m~ini tremu-
r~n de, degete reci, albite [i \ncle[tate 
de haine s` se rup`, oriunde ar fi mers 
vedea oameni care-[i b`teau joc de via-
]a lor \n fel [i chip, atmosfer` suprasa-
turat` de durere, e[ecuri, frustr`ri, ca-
la mit`]i, sinucideri [i crime \n lan], 
lume \nv~rto[at` \n balele diavolului. 
Ce i-ar mai fi r`mas de f`cut dec~t s` se 
lase dus [i dat, odat` cu via]a care mer-
ge \nainte?

Ar fi putut s-o ia ca pe un semn 
atunci, faptul c` a g`sit vechea loca]ie, 

ca mera \n care se oplo[ise pe l~ng` Ne-
ghini]`, ocupat` de un cuplu de tineri 
c`s`tori]i. Via]a mergea \nainte prin ei, 
da-bine\n]eles, femeia era gravid` \n 
[apte-opt luni, la fel ca so]ioara lui An-
dreea, a[a \nc~t ce a fost e nimic pe l~n-
 g` ce va fi... Da-bine\n]eles c` via]a mer-
ge \nainte. Tinerii \nsur`]ei \i povestir` 
de Neghini]`, r`pus de una din comele 
alcoolice care-i d`deau t~rcoale de ani 
buni, cu pu]in \nainte de a i se perfecta 
actele de evacuare din c`minul care nu 
mai era c`min de nefamili[ti [i nu mai 
era nici al nim`nui; concomitent tinerii 
\nsur`]ei \[i b`gaser` pielea \n saramu-
 r` cu ni[te \mprumuturi mari la rude [i 
prieteni, ca s` cumpere camera de la un 
\ntreprinz`tor nepot de parlamentar, 
care achizi]ionase blocul en gros [i-l rea-
me najase pentru a-l vinde en detail, cu 
camera, m` rog, mai ales pentru `[tia, 
care [tiu ce vor [i pe ce p`m~nt calc`, 
via ]a merge \nainte...

Trecuser`, uite, [apte ani de la des-
p`r ]irea definitiv` de Neghini]`. Robert 
n-ar fi putut spune dac`-n folosul sau \n 
paguba lui trecuser` anii `[tia. Tot e 
bine c` r`m`sese-n via]`, s-o t~r~ie de 
azi pe m~ine, cu Andreea, care nu reu-
[ea cu nici un chip s` pice la \nvoial` cu 
nemernicii `ia de patroni; se uit` la tine 
doar s` profite, s` le munce[ti p~n` cazi 
jos pe nimic [i se mai uit` s` te [i fut`, 
asta e, nu-l cost` [i nu-l durea burta s-o 
cread`: to]i erau c`zu]i \n limb` dup` 
ea, o h`r]uiau \n draci, dar uite c` ea se 
]inea tare, credincioas` t`ticu]ului ei 
iubit care s` fi tras pe br~nci s-o merite, 
vorba c~ntecului: io te-am iubit cu dis-
perare tu mi-ai f`cut zilele-amare.

A iubit-o \n draci [i a tras pe br~nci 
[i uite c` p~n` la urm` n-a fost chiar de-
gea ba: \n sf~r[it a dat Dumnezeu [i [i-a 
g`sit de lucru, tot acum patru luni, ca 
s` vezi potriveala dracului. P~n` [i pro-
gramul i se potrive[te cu al lui: de la opt 
diminea]a la [apte seara, schimb invers 
cu el, \nc~t s` nu r`m~n` copilul prea 
mult singur \nchis \n cas`, de[i asta n-ar 
mai fi contat cine [tie ce. Andreea vin-
dea gogo[i, lango[i, polonezi, covrigi, 
pateuri [i a[a mai departe, la o patise-

rie din zon`, din Dristor; fr`m~nta toto-
dat` aluat, b`ga [i scotea t`vi din cup-
tor, se specializase, era de nerecunos-
cut, iute [i destoinic` ca o ma[in`rie efi-
cien t`, care \nv`]ase din mers [i mer-
gea ca uns` zece ore-n [ir. Uite-o c` s-a 
tre zit \n sf~r[it, silit`, constr~ns`, da-bi-
ne \n]eles, chiar i-o fi ajuns la os: datorii-
le, deh, ni[te zeci de milioane, Diavolul 
de Robert nu [tie c~te [i nici nu-l inte-
reseaz`. Nu-i apar]ine, n-a avut de-a fa-
ce cu a[a ceva, el dintotdeauna s-a \n -
tins c~t \i e plapuma: dac` e[ti s`tul [i 
cu bani de cheltuial` \n buzunar, da-bi-
ne \n]eles c`-i un mare p`cat s`-]i mai 
faci griji, iar lucrurile nu puteau merge 
dec~t spre mai bine dac` dup` patru 
luni ea r`m`sese \nc` pe pozi]ie. Mai 
avea doar dou` colege mai v~rstnice, 
mai experimentate \n manevrele cu co-
c` raie, care lucrau \n domeniu de ni[te 
ani, \nc~t ar fi avut tot interesul [i s-ar 
fi priceput s-o bage la mijloc, s-o mun-
ceasc` p~n` s-ar l`sa p`guba[`, sporin-
du-[i astfel creditul la patron, determi-
n~n du-l eventual s-o pun` pe liber [i s` 
le \mpart` salariul ei. Robert [tie, e m~n -
cat de chestiile astea: \n opt locuri din 
zece cam a[a se lucreaz` \n echip`, cu 
m~nc`torii care las` pe dinafar` [i oa-
meni cu nervii de zece ori mai tari dec~t 
ai Andreei. De data asta \ns`, a ie[it pe 
sufletul ei, poate unde trei inse mun-
cesc c~t pentru cinci-[ase, patronul fi-
ind cel dint~i care profit` din plin de pe 
urma lor, de[i le-ar pl`ti bini[or, deh, 
vorba vine c` bini[or: patru milioane \n 
ziua de azi e o jale [i-un chin. Tot patru 
milioane ia [i Robert de la p`znicia lui, 
de s` dai s` fugi [i s`-]i iei c~mpii... Me-
dita \nv~rtindu-se pe bucata aia de tro-
tuar, optzeci [i unu de pa[i \n sus, opt-
zeci [i unu \n jos, un minut [i \nc` unul 
[i \nc`, pe traseul \n cerc al aducerii 
amin te.

|[i amintea mai cu seam` frigul, cea-
]a purpurie, ninsoarea fle[c`it` prin 
care umbla [i de bun` seam` c` o s` um-
ble mereu, [i dup` ce o s` \n]epeneasc` 
definitiv, ploaia cu spic de z`pad` spul-
berat` de v~nt [i lovindu-l peste fa]`...

Editura Universit`]ii Nebraska anun]` apari]ia în 
prim`vara anului 2009 a c`r]ii lui Andrei Oi[teanu, 
Inventing the Jew. Antisemitic Stereotypes in Romanian 
and Other Central-East European Cultures (Invent~nd
evreul. Stereotipuri antisemite în cultura român` [i alte cul-
turi est-central europene), cuvânt înainte de Moshe Idel, 
University of Nebraska Press, Lincoln, 2009, 352 pp. 
Red`m mai jos prezentarea volumului a[a cum apare 
în catalogul editurii americane.

Despre carte

Inventing the Jew urm`re[te evolu]ia cli[eelor 
referitoare la evrei de la nivelul culturilor tradi]ionale 
române [i est-central-europene (legende, basme, ba la-
de, colinde, anecdote, supersti]ii [i reprezent`ri icono-
gra fice), la nivelul culturilor „înalte“ (literatur`, 
eseuri, articole de pres`, scrieri socio-politice), ar`-
tând cum motivele specifice „antisemitismului popu-
lar“ au migrat c`tre „antisemitismul intelectual“. Aceas-
 t` perspectiv` comparativ` eviden]iaz`, de asemenea, 
felul în care imaginea evreilor s-a diferen]iat de cea a 
celorlal]i „str`ini“, cum ar fi ungurii, germanii, romii, 
turcii, armenii [i grecii. Distan]a dintre portretul 
„evreului imaginar“ [i cel al „evreului real“, o distan]` 
cultural` care difer` în timp [i spa]iu, este analizat` 
de autor prin prisma antropologiei culturale.

Stereotipurile privindu-l pe „evreul generic“ nu au 
fost exclusiv negative [i sunt descrise în carte în ca-
pitole care se refer` la portretul fizic [i profesional, 
moral [i intelectual, magico-mitologic [i religios al 
evreului.

Despre autor

Andrei Oi[teanu este cercet`tor la Institutul de Is-
to rie a Religiilor din Bucure[ti [i cadru didactic aso-
ciat la Centrul de Studii Ebraice al Universit`]ii din 
Bucure[ti. Este autorul mai multor volume, printre 
care: Imaginea evreului în cultura român`. Studiu de ima-
go logie în context est-central-eu ro pean (Humanitas,
2001; edi]ia a doua, rev`zut` [i ad`ugit`, 2004), Or di-
ne [i Haos. Mit [i magie în cul tura tradi]ional` româneasc`
(Poli rom, 2004), Religie, politic` [i mit. Texte despre 
Mircea Eliade [i Ioan Petru Culianu (Polirom, 2007).

Aprecieri pe coperta 
a patra

„Bazat pe o cercetare meticu loas`, acest 
studiu este o profund` revela]ie a «celuilalt» 
în cultura oc cidental`. «Evreul imaginar», în 
întruparea sa specific` culturii române [i est-
cen tral-europene, re verbereaz` în toate crea ]ii-
le mitice infernale din Europa începând cu 
pri mul secol al cre[tinismului. Stratificarea 
po ve[tilor [i imaginilor are efectul unui film 
horror realizat de un maestru. Cartea lui 
Andrei Oi[teanu este o privire p`trunz`toare 
asupra celui mai întunecat dintre secretele 
Europei. De aceea, este un text indispensabil“
– Andrei Codrescu, MacCurdy Distinguished 
Professor, Lousiana State University

„Aceast` carte este erudit`, foarte bine documentat` 
[i inteligent scris`. Este o analiz` comprehensiv` [i 
explicit` asupra unei multitudini de teme privind ima-
gi  nea evreului, fiind, în acela[i timp, o critic` im pli-
ci t` a unei componente importante a culturii române. 
Dar, mai presus de toate, cartea lui Andrei Oi[teanu 
este una foarte curajoas`“ – Moshe Idel, Max Cooper 
Professor, Hebrew Univer sity, Ierusalim

„Un studiu antropologic profund [i edificator, al c`-
tuit pe mai multe niveluri – cultural, istoric, socio-poli-
tic [i religios – pe o tem` nou` [i totu[i atât de veche. 

Imaginea str`inului spune 
multe despre istoria [i psi ho-
lo gia sa proprie, dar poate 
[i mai multe despre vecinul-
observator. Între evreul-fic-
]iune [i cel real se afl` o în-
treag` istorie de mii de ani. 
Autorul acestei fascinante 
c`r]i ne ofer` o descriere [i o 
analiz` aprofundat`, sub-
ti l` [i lucid` a unui anumit 
spa]iu, dar mesajul s`u 
merge mult mai departe“ – 
Norman Manea, Professor of 
European Literature, Bard
College

(Traducere [i adaptare 

de Cristina Sp`t`relu)

Andrei Oi[teanu publicat în Statele Unite
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Pentru \nceput, v-a[ ruga s` spune]i 
cum a ap`rut Teatrul Metropolis.

Data de 1 noiembrie 2007 va marca \n 
istoria teatrului rom~nesc na[terea Me-
tropolis. V` pot spune c` a ap`rut din-
tr-o necesitate. Suntem printre cele c~-
te va capitale din lume care au at~t de 
pu ]ine teatre. {i Sofia are vreo 52 \n zo-
na asta a Europei de Est. Pe pia]a rom~-
neas c`, se cerea s` existe un teatru de 
pro iecte. Toat` lumea m` \ntreab` ce \n -
seam n` asta, a[a c` o s` v` r`spund: 
este o institu]ie pl`tit`, \n general, de 
mu  nicipalitate, care a \n]eles necesita-
tea de a crea un nou spa]iu de teatru, 
de dicat proiectelor, \n special celor ale 
ti nerilor arti[ti, oferind astfel posibili-
tatea cre`rii unor noi locuri de munc`. 
Este un teatru care nu are actori anga-
ja]i, dar care ofer` prin proiectele finan-
]a bile ocazia ca actori care au sau nu au 
con tracte s` joace, fiind retribui]i la con-
tract. |n plus, Metropolis func]ioneaz` 
[i ca un teatru gazd`, oferind sala unor 
ma nifest`ri din alte zone artistice. A[ 
vrea s` mai adaug ceva: eu nu m` consi-
der director de institu]ie, ci un actor care 
are grij` de un teatru [i cred c` e fru-
mos s` am [ansa unei asemenea provo-
c`ri.

Ca direc]ie general`, Metropolis ur-
meaz` un concept de teatru hipermar-
ket, pentru c` aici se pot vedea tot felul 
de produse artistice, din diverse genuri, 
dar de calitate, \n primul r~nd. Deci, el 
nu se define[te ca un teatru numai clasic, 
numai modern, numai de dans sau nu -
mai de imagine. Subliniez c` aici nu au 
ce c`uta spectacolele facile [i vulgare.

Cl`direa a avut [i \nainte o destina]ie 
tea tral`. Pute]i prezenta un scurt istoric al 
acestui spa]iu?

Aici, a func]ionat c~]iva ani, de prin 
1991, Theatrum Mundi, un teatru cu c~-
te va produc]ii interesante, dar r`mas 
aproa pe necunoscut pentru c` avea spec-
tacole foarte rar, a[a \nc~t lumea nu 
prea [tia de existen]a lui.

Apoi, era o cl`dire care st`tea s` 

ca d`. Pentru mine, ca actor, era dure-
ros s` v`d c` o institu]ie de cultur` era 
l`sat` \n paragin`. |n mai 2006, am 
avut [ansa de a fi numit director al ace-
lui teatru. A doua zi, la prima or`, st`-
team aici, pe trepte, \ntreb~ndu-m` ce 
s` fac. U[or, u[or, am \nceput s`-mi con-
tu rez o viziune despre ce \nseamn` un 
teatru modern. Am vrut s` uit pu]in de 
Mundi, bazat exclusiv pe texte rom~-
ne[ti, [i am schimbat strategia. Astfel 
c`, \n primul s`u an de existen]`, Metro-
po lis a accesat texte contemporane str`i-
ne [i rom~ne[ti deopotriv`, iar anul 
acesta am apelat [i la texte clasice \n 
viziuni moderne: Visul unei nop]i de var`,
Hamlet (cu premiera \n decembrie, \ntr-o 
distribu]ie de excep]ie), Sf~r[it de parti  d`.

Ca profesor, mi-am dorit ca acesta 
s` fie un spa]iu unde un absolvent s` 
poa t` propune un proiect, pentru c` e 
u[or dezarmant pentru tinerii care ter-
min` actoria s` [tie c` nu prea au unde 
se duce s` fie v`zu]i. De regul`, organi-
zarea altor teatre pe trupe fixe nu poate 
include \ntr-un an dec~t unul, maxi-
mum doi absolven]i. {i atunci m-am 
g~n dit c` ar fi frumos s` nu mai vorbim 
de o ruptur` \ntre genera]ii, de o criz`. 
Este bine s` le creezi oamenilor posibili-
ta tea de a fi \mpreun`. |n majoritatea 
spectacolelor noastre, ve]i vedea actori 
cu experien]`, renumi]i, al`turi de ac-
tori foarte tineri, unii chiar studen]i. La 
noi, regizorul \[i poate face distribu]ia 
ideal` cu actori ale[i de unde vrea el, 
nu mai este obligat s` se descurce cu ce 
am eu prin ograd`. Un merit al unui 
ast  fel de spectacol este c` pune \mpreu-
 n` actori care au bucuria de a juca doar 
dac` simt asta, nu au [i obliga]ia de a 
r` m~ne \n distribu]ie dac` ceva nu mer-
ge. Cei care r`m~n p~n` la final [i dau 
[i premiera sunt oameni care chiar \[i 
do resc s` spun` ceva. Apoi, faptul c` vi-
ne cineva cu sufletul deschis [i \]i arat` 
un proiect este extraordinar. Nu mai 
este o comand` pe care o dau eu, ca direc -
tor, dup` gustul meu: ceva vesel, ceva 

trist etc. 
Dar trebuie s` existe [i criterii de se lec-

]ie a proiectelor, nu ave]i cum s` le accep-
ta]i pe toate, nici artistic, nici fizic, nici fi-
nanciar.

|n principiu, cel mai des \ntreb de ce 
m-ar interesa pe mine proiectul respec-
tiv. |n func]ie de calitatea argument`rii, 
aleg. Desigur, func]ioneaz` drept crite-
rii valoarea textului [i propunerea regi-
zoral`. Eu evit cu ostenta]ie ca specta-
colul s` coboare \n zona stradal`, vul-
gar`.

Revenind la spa]iu, v-a[ ruga s` vorbi]i 
pu]in despre stilul arhitectural [i despre 
de signul de interior, diferite de ale oric`rui 
alt teatru rom~nesc.

Dup` cum a]i remarcat, stilul este 
u[or „ie[it din comun`“, vorba lui Sores-
cu. Noi, rom~nii, ne-am obi[nuit ca la 
tea tru [i \n institu]iile publice, \n gene-
ral, s` existe o lips` de imagina]ie nu 

neap`rat a arhitectului, c~t a beneficia-
rului. {i de-asta am c`utat un alt fel de 
stil dec~t cel monoton, propus \n mai 
toa  te institu]iile culturale. Am discutat 
cu arhitectul Cosmin Gur`u despre 
Hun dert wasser [i i-am spus c` vreau 
un OZN aici, \n buricul t~rgului. M-am 
g~ndit la Hundertwasser pentru c` el 
are o filozofie fa]` de monotonia liniei 
drep te, combinat` cu una de via]`, baza-
 t` pe elemente naturale (dup` cum ve-
de]i, aici totul e natural: lemnul, pielea 
canapelelor, florile). Chiar dac` interio-

rul unui teatru este un spa]iu captiv, el 
trebuie s` devin` pl`cut imagina]iei. 
Hundertwasser este [i foarte aproape 
de felul meu de a fi: \ncerc s` privesc lu-
crurile cu seriozitate, dar [i cu deta[are, 
dup` cum m` oblig` via]a. A[a e [i cl`-
di rea. Nu po]i spune despre ea c` e doar 
sobr` sau doar vesel`.

Apoi, mi-am dorit foarte mult` culoa-

GEORGE IVA{CU 

Suntem
contemporani
cu na[terea 
unui teatru

N. 15 februarie 1968, Bucure[ti • absolvent al Academiei de Teatru [i Film 
din Bucure[ti, Sec]ia Actorie; doctor \n artele spectacolului • conferen]iar la 
Universitatea Na]ional` de Art` Teatral` [i Cinematografic` din Bucure[ti [i la 
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu; din 2006, director al Teatrului
Metropolis din Bucure[ti • Activitate artistic`: numeroase roluri \n filme de lung 
metraj [i pentru televiziune (recent: A tale of strife, SUA; Modigliani, USA); peste 
40 de roluri \n teatru (recent: O noapte furtunoas`, la Catedra UNESCO; Galy Gay 
la Teatrul de Comedie); peste 100 de roluri la teatrul radiofonic (selectiv: D’ale
carnavalului, Eduard II, Harap – Alb, Ioana pe rug); regie \n ]ar` [i \n str`in`tate

• Activitate publicistic`: numeroase articole \n revista Atelier [i volumul Logica
absurdului

• Premii [i distinc]ii (selectiv): Premiul „Toma Caragiu“ pentru debut, 
Festivalul Na]ional „I.L. Caragiale“; Premiul „Jules Cazaban“, Festivalul 
Comediei; Premiul criticii, UNITER; Premiul Funda]iei pentru Teatru [i Film 
„Tofan“; Premiul Funda]iei „Henri Coand`“; Premiul Funda]iei „Alexandru 
Giugaru“; Marele Premiu pentru Regie la spectacolul {ase personaje \n c`utarea 
unui autor, Serbia; Premiul Criticii la Festivalul de Teatru de la Miskoltz, 
Ungaria; Ordinul Meritul Cultural \n Grad de Cavaler, Arta Spectacolului
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re. Lipsa de imagina]ie vine [i din fap-
tul c` tr`im tot timpul \ntr-o zon` gri 
sau \ntr-una \n care, din nefericire, e pe 
cale s` devin` gri. Eu am vrut ca ener-
gia de aici s` devin` vital`. Mi-a fost 
fric` de prea mult alb, dar [i de materi-
ale noi, pentru a nu da senza]ia de cl` di-
re de birouri. Am \ncercat s` \mbin zo-
na clasicului cu a modernului. |n cu-
r~nd, vom avea [i lift pentru persoanele 
cu dizabilit`]i sau pentru cele v~rstnice. 
|n doi ani, at~t am putut face, pentru c` 
suntem \n Rom~nia [i lucrurile trenea-
 z` \n orice-]i propui. Eu sunt \n teatru 
aproape non stop, iar dac` lipsesc fizic, 
sunt tot la o \nt~lnire \n folosul teatru-
lui. Ca artist, eu nu mai ajung nici s` 
joc [i nici s` regizez. Nu [tiu dac` s` fiu 
fericit c` am construit un teatru sau 
trist c` am ucis doi ani din via]a mea 
crea tiv`. Nu [tiu dac` merit`, p~n` la 
urm`. Prezen]a mea total` \n mijlocul 
acestei construc]ii m` face s` m` \ntreb 
cine sunt eu, de fapt. |ncerc s` m` com-
port cu mare grij`, pentru ca publicul 
s` aib` posibilitatea de a evada pentru 
c~teva ore din rutina zilnic` \ntr-o lume 
a emo]iei.

Crede]i c` e mai bine ca un director de 
teatru s` vin` dintr-o zon` tehnic`?

E riscant, pentru c` fiecare profesie 
\[i are secretele ei [i presupune un anu-
mit talent [i o anumit` dedica]ie. Nu 
cred c` un foarte bun manager [i doar 
at~t, care ar calcula perfect tot ce \n -
seam n` zona tehnic`, ar putea fi direc-
tor de teatru. E un tip de munc` pe care 
doar un om din zona artei, care [tie ce \n -
seamn` creativitatea, \l poate cunoa[te. 
Apoi, mai e ceva: o anumit` corectitudi-
ne a artistului fa]` de public.

A[ vrea s` termin ce \ncepusem mai 
de vreme. Am \ncercat s` g~ndim un 
spa ]iu mic \n a[a fel \nc~t publicul s` 
aib` confortul unui foaier, care nu este 
foarte generos, dar este foarte pl`cut. 

Apoi, exist` [i posibilitatea de a urca la 
ca fenea. |n toate teatrele civilizate din 
lume se face un lucru a c`rui obi[nuin]` 
la noi lipse[te: de a veni la teatru mai \na -
inte cu o or`, de a studia caietul pro-
gram, de a-]i a[tepta partenerul de spec-
ta col...

De ce crede]i c` lipse[te la noi acest exer-
ci]iu de socializare?

Oamenii vin cu pu]in timp \nainte 
de spectacol, ajung h`itui]i de trafic, in-
tr` de-a valma, v`d spectacolul [i plea-
 c` imediat, nu mai au r`bdarea de a 
mai r`m~ne o jum`tate de or` la cafe-
nea. Totu[i, Metropolis a creat acest spa -
]iu \n speran]a c`, u[or, u[or, va intra [i 
rom~nul \ntr-o normalitate. Cafeneaua e 

foarte modern`, foarte pl`cut` [i are 
pro duse de calitate.

A]i \nceput stagiunea \n for]`...
|nceputul de stagiune ne prinde cu 

trei premiere, pentru c` s-a lucrat foar-
te mult peste var`. Prima, Ajutorul, in-
tr` \ntr-o campanie a noastr` \mpotriva 
vio len]ei domestice. C~nd am aflat c` \n 
Rom~nia mor 3 femei pe zi maltratate, 
mi s-a p`rut \nfior`tor. Este o realitate 
dur`, iar spectacolul se constituie \ntr-un 
manifest. Femeia din trecut aduce proble-
me le de familie sub semnul unei con-
[tien tiz`ri. Visul unei nop]i de var` este 
cu noscut de toat` lumea, iar la noi are 
o montare modern`.

Pentru c` avem spectatori care s-au 
fi delizat la Metropolis, am \nceput s` 
atac`m [i ziua de luni. Program`m spec-
ta cole de multe ori la cererea publicu-
lui, avem liste de a[teptare.

Asta pentru c` ave]i [i un PR foarte 
bun.

Avem o atitudine fireasc` fa]` de 
rela]ia cu publicul. Exist` o grij` a noas-
tr` de a nu l`sa nimic la voia \nt~m pl`-
rii. Noi nu func]ion`m dup` „merge [i 
a[a“. PR-ul trebuie s` fie un foarte bun 
co municator, e o profesie pe care trebu-
ie s` [tii s-o faci. Monica Iancu-Vl`du]u 
a lucrat \n televiziune, vine cu un anu-
mit fel de comunicare. Toate rela]iile se 
stric` \n lipsa comunic`rii, dar \ntre noi 
[i publicul nostru nu se va \nt~mpla 
asta.

Am remarcat [i prezen]a Metropolis \n 
fes tivalurile importante.

Da. |ntr-un timp at~t de scurt, am 
fost invita]i s` juc`m peste tot. Men ]io-
nez cele mai importante festivaluri din 
acest an: cel de la Cluj (\n mai), cel de la 
Sibiu (mai–iunie), cel de la Br`ila (\n 
sep tembrie), cel de la Gala]i (octom-
brie), cel de la Timi[oara (tot octom-
brie), unde piesa Jocul de-a adev`rul a 
pri mit dou` premii, apoi cel de la Piatra 

Neam], unde Florina Gleznea a fost no-
minalizat` la categoria „cea mai bun` 
actri]`“ pentru rolul jucat \n spectaco-
lul Opposites attract.

A]i men]ionat mai sus c` Teatrul Me-
tropolis g`zduie[te [i altfel de evenimente. 
V` rog s` detalia]i.

Da. Am avut evenimente diverse. A[ 
men]iona campania Luna femeii la Tea-
trul Metropolis, apoi Campionatul Na-
]io nal de Improviza]ie „Comedy Night 
Party“ (\n martie). Apoi, a fost o Prezen-
tare de mod` (\n iunie 2008). Teatrul
Metropolis sus]ine Campania de promo-
va re a voluntariatului \n Bucure[ti (iu-
lie) care are ca scop \ncurajarea dialo-
gului intercultural, a toleran]ei, solida-
ri t`]ii [i promovarea tinerilor cu capaci-
t`]i deosebite prin g`zduirea spectaco-
lului Avioane, trenuri [i oameni \n vitez`,
con certe rock (Tepi Zepi, de exemplu), 
spectacole din Festivalul Explore Dan-
ce. Avem apoi Programul ICAR care are 
ca scop sus]inerea [i promovarea tine-
rilor ar ti[ti prin g`zduirea proiectelor 
independente.

Ce urmeaz` la Metropolis?
Un proiect foarte ambi]ios, de teatru 

reli gios. Am semnat un protocol cu Ar-
hiepiscopia Bucure[tiului prin care vom 
selecta texte pe teme cre[tine (de exem-
plu, Crim` [i pedeaps`). Tr`im \ntr-o teri-
bi  l` \nsingurare care nu poate fi com b`-
tu t` dec~t pun~nd oamenii \mpreun` \n 
aceast` diversitate de paradoxuri. Ros-
tul artei a fost de a pune omul \ntr-o 
alt` realitate care ofer` o anumit` cali-
tate a emo]iei [i care-l face s` nu se mai 
simt` pierdut \n spa]iu.

Apoi, voi declan[a o campanie – 150
de spectatori fondatori – care ne-au spri-
ji nit. Avem [ansa de a fi contemporani 
cu na[terea unui teatru [i `sta nu e pu-
]in lucru.

Interviu realizat de Alina Boboc

institu]ii bucure[tene
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Istoria sub semnul ludic

 „Pu]ini oameni sunt \n stare s` se 
ocu pe de trecutul apropiat. Fie via]a din 
pre zent ne captiveaz` cu o mare for]`, 
fie ne cufund`m \n trecut [i ne str`-
duim, pe c~t posibil, s`-l evoc`m, s` re-
stabilim tot ce a trecut definitiv. P~n` [i 
\n familiile mari [i bogate, care dato-
reaz` mult str`mo[ilor, s-a instaurat 
obi ceiul ca mai degrab` s` fie evocat bu-
nicul dec~t tat`l.“ Nu acesta a fost cazul 
[i cu Péter Esterházy, cunoscut acum 
mai mult prin renumele de mare scrii-
tor, tradus \n dou`zeci [i cinci de limbi 
[i \ncununat cu prestigioase premii, de-
c~t prin faptul c` este vl`starul celei 
mai importante familii aristocratice din 
Ungaria, cu r`d`cini \n secolul XII, \nru-
di t` cu marile case nobiliare europene. 
Pro vocarea lui a fost s` includ` at~t tre-
cu tul apropiat, c~t [i pe cel \ndep`rtat \n 
acest „impresionant poem epic dominat 
de figura Tat`lui“ – cum define[te Car-
men Mu[at Harmonia Caelestis.

Motto-ul citat deschide Cartea \nt~i.
Pro pozi]ii numerotate din via]a familiei 
Ester házy; o suit` mozaicat` de portrete 
din galeria str`mo[ilor, care demon-
streaz`, odat` \n plus, pasiunea m`r tu-
ri sit` a autorului pentru ludic [i preva-
leaz`, nu de pu]ine ori, asupra tragi-
cului istoriei. „Literatura european` are 
o anumit` tradi]ie \n a considera jocul 
ca fiind ceva foarte neserios. |mpotriva 
aces tui lucru eu am declan[at o lung` [i 
pro fund` lupt`, pe care nu o voi c~[tiga 
niciodat`.“ Marele scriitor, pasionat 
juc`tor de fotbal, i-a f`cut aceast` scep-
tic` declara]ie Elenei Vl`d`reanu \n in-
terviul publicat \n Rom~nia liber`, \n 
vara aceasta, c~nd a venit la Bookfest,
la lansarea Harmoniei Caelestis. |n mai 
toat` Cartea \nt~i reg`sim aceea[i tonali-
tate ca \n pasajul care expliciteaz` ti-
tlul Harmoniei Caelestis: neutr`, lipsit` 
de orice emfaz` retoric`, o precizie pseu-
do-[tiin]ific` cu sugestiii multiple: 
„Tata fusese personajul cel mai complex 
al istoriei [i culturii maghiare din seco-
lul al XVII-lea, \n apogeul carieri sale 
po litice ob]in~nd titlul de palatin [i ran-
gul de prin] al imperiului. A transfor-
mat castelul de la Kismarton \ntr-o re[e-
din ]` de lux, a construit numeroase bi-
serici, la curtea sa au lucrat pictori [i 
sculp tori cunoscu]i... Tata a scris mai 
multe volume de poeme, la fel a editat 
opere cu caracter religios, culegeri de ru-
g` ciuni. |n 1711, a ap`rut la Viena cu-
legerea de c~ntece religioase intitulat` 
Harmonia caelestis, istoria muzicii ma-
ghiare consider~ndu-l p~n` \n prezent 
un compozitor eminent. |n schimb, noile 
cercet`ri \n domeniu au relevat c` acest 
ca lificativ poate fi folosit doar restrictiv. 
Nu numai pentru c`, fapt dovedit, mare 
parte din melodiile cuprinse \n volum 
nu-i apar]in se [tie c` majoritatea com-
pozitorilor contemporani lui au folosit 
[i melodii str`ine), dar exist` posibilita-
tea ca el s` nu fi realizat (sau nu singur) 
nici prelucrarea melodiilor, nici com po-
zi ]iile... Dup` cum reiese din documen-
tele r`mase, care se refer` la instruc]ia 
sa fizic` [i spiritual`, \ntre nivelul eru-
di ]iei tatei [i Harmonia caelestis \n an-
samblu, dar mai ales \ntre straturile 
mai complicate ale acesteia, se casc` un 
abis care nu poate fi trecut pe podul ima-
gi na]iei...“.

O fertil` ambiguitate se degaj` din 
suc cintele relat`ri, multe anecdotice, 

despre antecesori; unele pasti[eaz` ve-
chile cronici sau tratate, altele stilul dic-
]io naristic. Un moment sau altul din 
via]a corpurilor care au intrat \n tradi-
]ia unei at~t de lungi [i glorioase fami-
lii este plasat \ntr-un solemn decor isto-
ric, cu coordonate totdeauna precise. 
Mai toate presupun familiarizarea cu is-
to ria Ungariei, a Imperiului Austro-Un-
gar, a Europei, cu Almanahul Gotha, [i 
sunt v`zute din unghiul strict al tradi ]i-
ei de familie.

Cople[it, la \nceput, de multitudinea 
ipos tazelor parentale, a nenum`ra]ilor 
ta]i (to]i cei ale c`ror gene au ajuns, 
prin intermediul tat`lui s`u, la persona-

jul narator), cititorul devine treptat fa-
miliar cu „lumea disp`rut`“ a nobilei fa-
mi lii, intrate, printr-unul sau altul din-
tre membrii s`i, \n mai toate r`zboaiele 
[i revolu]iile epocilor (p~n` [i \n „aface-
rea Dreyfuss“). Numele ei este mitologi-
zat \n Ungaria, dar nu numai: „Numele
acesta a simbolizat un vis unguresc de-
spre risipitorul bogat, despre domnul 
care azv~rle cu ambele m~ini banii pe fe-
reastr`, o figur` numai bun` pentru bas -
mele populare... |n imagina]ia maghia-
 r`, numele tatei a \nsemnat posibilita-
tea raiului pe p`m~nt... Un mic regat ve-
ri tabil, dar nu ca micul regat din anec-
dote, care se termin` la marginea sa-
tului, ci domnia adev`rat`, care-l suc-
ced` nemijlocit pe regele `l b`tr~n... A \n  -
semnat domenii at~t de vaste \nc~t nici 
m`car g~[tele s`lbatice nu-l pot survola 
\ntr-o noapte. A \nsemnat castele cu tur-
nuri [i creneluri ca-n pove[ti care, \n 
ma rea lor plictiseal`, se privesc melan-
colic \n oglinda lacului, pentru c` st` p~-
nii nu au timp s` le viziteze. La sf~r[itul 
sec. XIX, c~nd realmente au \nceput s` 
se ruineze conacele ungure[ti, ...sunt ros-
ti te, la drept vorbind, dou` nume. Unul 
este al tatei, cel`lalt al lui Rotschild“.

Instantanee, asemenea fotografiilor, 
prind oamenii \ntr-un moment eterni-
zat al vie]ii lor trec`toare, din care se 
coa  guleaz` fulgurant caractere, profiluri 
morale. Mini-epicul concentrat, pe care 
se altoie[te impresia derutant` a nara-
torului, deseneaz` portrete puternic in-
dividualizate \ntr-o ampl` galerie de fa-
milie. Iat`, de pild`, singur`tatea natu-
ral` a bunicii: rangul pare, din bun` cre[ -
tere, dizolvat \n comportamentul firesc, 
dar distan]a fa]` de semeni s-a interiori-
zat \n orgoliul nobiliar.   

„Dar \n zadar o identific pe aceast` 

femeie t~n`r` pe care o v`d \n aceste fo-
tografii de familie, fie \n compania suro-
ri lor ei, plasate artistic, unele dup` alte-
le..., fie \n compania so]ului ei, pe sc` ri-
le principale ale castelului, fie l~ng` 
soa cra ei, la umbra \nfrico[`toarei prin-
]e se Schwarzenberg, fie cu grebla \n 
m~n`, cu m~necile de la c`ma[` sufle-
cate, viguroas` ca un b`rbat, av~nd \n 
jurul ei ]`rani cu fe]e confuze, speriate – 
\n aceste fotografii v`d mai degrab` o 
rud` necunoscut`... Pe bunica nu mi-o 
pot imagina dec~t b`tr~n`... O b`tr~n` 
etern` [i – cu toate c`-n fotografii nicio-
dat` nu-i singur`, niciodat`! – soli-
tar`... Nu i se potrive[te nimeni, nici co-
pil, nici adult, nici b`rbat, nici femeie. 
N-a fost nevoie s` fie cineva l~ng` ea, 
iar dac` totu[i a fost, p`rea a fi \nt~m-
pl` tor... Dac` bunica fusese \ntr-adev`r 
o persoan` care n-avea nevoie de nimeni, 
evident c` n-a avut nevoie nici de tata. 
Adic` a avut foarte mare nevoie de el \n 

ca litate de \nt~iul n`scut, o familie ca a 
noastr` nu poate exista f`r` \nt~iul n`s-
cut, b`iat, fire[te.“ 

Niciodat` tonul alb, rezerva, [i ea, 
aristocratic`, nu degaj` o singur` sem-
ni fica]ie. Pasajul citat constat`, f`r` 
me lancolie, incapacitatea prezentului 
de a ajunge la palpitul vie]ii de alt` da-
 t`. Dar [i datul unic al unei f`pturi 
umane: a fi n`scut pentru singur`tatea 
ab solut`, cea care nu atrage dup` ea 
nici triste]e, nici frustrare, nici dram`. 
O f`ptur` care \[i respir` firesc solitudi-
nea, a[a cum al]ii tr`iesc firesc \n 
tur m`.

Istoria sub semnul tragic

Harmonia Caelestis, romanul antiepic 
(ca racterizare exact` dup` p`rerea 
mea, mai ales pentru Cartea \nt~i) la care 
Péter Esterházy a lucrat 9 ani, poate fi, 
la limit`, v`zut [i ca o cronic` de familie 
(probabil) unic` \n lume, prin cuprinde-
rea temporal` [i prin originalitatea for-
mulei literare, bazat` pe o bogat` inter-
textualitate [i f`c~nd cu dezinvoltur` 

apel la fic]iune [i nonfic]iune, la relata-
rea lapidar` [i la documentul comentat 
(de la cel medieval, cronic`resc p~n` la 
foaia de transport, din 16 iulie 1951, a 
camionului care a deportat familia con-
telui Esterházy \ntr-un sat \ndep`rtat).

Dar [i o ampl` medita]ie asupra con-
di ]iei parentale – a tat`lui –, model [i 
an timodel, f`ptur` atotputernic` [i fra-
gil`, mitologie [i realitate – raportat la 
fiu.

{i nu \n ultimul r~nd asupra modu-
lui \n care istoria cea mai recent`, comu-
nis mul \n spe]`, a[a cum a func]ionat [i 
la noi, a “terciuit“ vie]ile oamenilor. 
„Asta-i dictatura: amenin]are inevita-
bil` [i spaim` inevitabil`, a+s, amenin-
]a re plus spaim`, dar nu ca [i c~nd ju-
m` tate din ]ar` o amenin]` pe cealalt` 
jum`tate sau a[a-numita putere ne 
amenin]` pe to]i, ci la toate astea se mai 
adaug` o nesiguran]` \ngrozitoare, stri-
g` toare la cer, \i este team` [i celui care 
amenin]`, [i celui care-i amenin]at, ro-
lurile strict delimitate sunt nesigure 
p~n` la cap`tul cap`tului, toat` lumea 
amenin]` [i tuturor le este team`: exist` 
c`l`u [i exist` victim`, iar \ntre cei doi 
se poate face distinc]ie.“

Am reprodus citatul pentru precizia 
sa nuan]at` [i pentru c` la noi, dup` 
aproa pe dou` decenii, suntem la fel de 
departe de similara noastr` experien]` 
is toric` tratat` \n alb/negru, condam-
nat` emfatic, manipulat`, utilizat` ca 
ar  m` politic` [i abandonat` \nainte de 
a fi \n]eleas`, la fel ca [i celelalte epoci 
is torice.

Privirea naratorului esen]ializeaz`, 
surprinde simbolicul sub detaliul ano-
din, care ar putea fi uneori grotesc, dar 
mai niciodat` nu e. Naratorul schimb` 
cu elegan]`, dintr-o o intens` sincerita-
te artistic`, perspectiva, corecteaz` ceea 
ce p`ruse stabil, \mbog`]ind. A[a cum 
„va corecta“ [i Harmonia Caelestis prin
Edi ]ie rev`zut`.

Vezi \ns` [i ceea ce nu [tii \nc` s` in-
terpretezi.

Chipul tatei din fotografia veche 
(Harmonia Caelestis) vorbe[te nu doar 
despre singur`tatea aristocratului ino-
cent azv~rlit \n iadul cotidian al absur-
dei isp`[iri a falselor vini str`mo[e[ti, 
de clan[at` de ghilotina comunismului, 
ci [i despre singura lui solu]ie disperat` 
de salvare: prin amoralitate, b`utur`, 
de riziune, joc. Oric~t de [ocant`, ulte-
rioara Edi]ie rev`zut` nu va face dec~t s` 
detalieze c~t de jos fusese \mpins, cu o 
incredibil` violen]`, prin suferin]e [i 
umilin]e zilnice, s` coboare, urma[ul ce-
le brei familii:

„Mai t~rziu acela[i lucru l-am crezut 
despre tata. C` exist` oameni care n-au 
ne voie de altcineva... Eroare. De[i aproa-
pe \n toate fotografiile se vede aceast` \n -
str`inare lejer`. St` l~ng` fra]i [i surori 
de parc` n-ar avea leg`tur` cu nimic, 
nici cu propria-i copil`rie, nici cu r`z bo-
iul, apoi chiar cu nimic, o ]ar` nou`, 
str`i n`; nu are nimic, doar pe noi: chiar 
c` nimic. Contele nimicului.

|n fotografie fumeaz` seme], chi[to-
cul at~rn` lejer \n col]ul gurii..., fa]a \i 
e toat` un z~mbet, ochii, pu]in suspec]i, 
e murdar, parc` ar fi pilit, e posibil, e 
doar t~n`r, de o tinere]e de nedefinit, \n 
haine de munc` uzate, ponosite, \ntr-un 
pulover p`tat, fundalul nu poate fi recu-
noscut, parc` ar rezema un perete de 
chir pici, fudul, arat` spre aparatul de 
fo tografiat semnul victoriei gen Chur-

GABRIELA ADAME{TEANU

Semnul victoriei 

Péter Esterházy 
Harmonia Caelestis,

Editura Curtea veche,
2008



11Nr. 17 (80) 2 decembrieBucure[tiul \n lume

chill. Deci, \nt~mpl`-se orice – s-a [i \n -
t~m plat, de altfel –, suntem invincibili! 
Pe cap, a[ezat` ]an]o[, \ntr-o parte, ase-
meni unei c`[ti militare de asalt, cu 
smal] alb: o oal` de noapte. Un ]ucal.“

Umorul elegant al lui Esterházy nu 
las` niciodat` loc ]ip`tului, urletelor, 
va ietului, de[i acesta ar fi registrul \n 
care s-ar \nscrie tragedia t~n`rului con-
te, (cel n`scut, printr-o stranie predesti-
na re, \n zilele revolu]iei lui Bela Kuhn), 
mo[tenitorul de drept al Numelui [i al 
Averii p~n` la 20 de ani. Naratorul \[i 
p`s treaz`, stilistic, rezerva aristocrati-
 c`, distan]a fa]` de trivialitatea medii-
lor \n care personajele lui vor fi silite s` 
tr`iasc`, fa]` de visceralitatea umanu-
lui. Ironia discret` nu acoper` dramele, 
ea las` scenele prezente \n mintea citito-
ru lui [i dup` ce a \nchis cartea: aresta-
rea tat`lui (Papi), b`tut [i umilit, mese-
riile dificile pe care, total nepreg`tit, 
tre buie s` le fac`, alcoolismul \n care 
cade, disperarea p`rin]ilor tineri la moar -
tea uneia dintre gemene, \n s`r`cia de 
nedescris a deport`rii.

Noble]ea respir` prin to]i porii tex-
tului care nu uit` partea joas` a vie]ii 
tru pe[ti, dar deasupra lor exist` mereu 
un sens mai \nalt. Peste c`l`toria depor-
t` rii \n camion, cu femei b`tr~ne, una 
oarb`, cu so]ia \ns`rcinat` [i copilul de-
rutat, autorul a[terne p~nza str`vezie 
a umorului, care las` \ns` s` se vad` po-
va ra pus` pe umerii b`rbatului t~n`r, \n -
tr-o famile care va ]ine [i acolo la p`s-
tra rea regulilor ancestrale. Dar ce via]` 
de chin \i a[teapt`!

„Papi pleac` \n zori, iar c~nd vine 
acas` e sf~r[it de oboseal`, st` f`r` 
vla g` \n cerdac, pe verand`, st` singur, 
\n noaptea \ntunecoas`. E at~t de sin-
gur, ca un rege cople[it de gravele proble-
me ale ]`rii sale... Apoi sare subit \n pi-
cioare, g~inile se dau la o parte h~[~ind, 
asemeni unor curteni speria]i... iar c~nd 
ajunge la pat, deja doarme.

P`rin]ii mei \nv`]aser` repede mun-
ca fizic`. S-au dovedit capabili, dar au 
[i vrut. Majoritatea celor din Pesta se 
sim  ]eau jigni]i pentru c` fuseser` jig-
ni]i, dispre]uiau munca fizic`. Tata n-a 
dispre]uit nimic... Chiar a doua zi s-a 
pre zentat ca muncitor necalificat... Apoi 

au \nchiriat \n parte p~m~nt... S`patul 
car tofilor. Parc` erau be]i, se cl`tinau 
spre cas` de oboseal`... Palmele 
b`t`torite, pielea zdrelit`, din loc \n loc 
p~n` la carne vie...

Mai \nt~i fusese angajat ca sezonier 
la cooperativa agricol` de produc]ie 
Stea ua Ro[ie din Békasmegyer, se ocu-
pa de cultivarea pepenilor, fiind pl`tit 
dup` randament. Dup` povestea cu 
pepen`ria, Papi a fost angajat ca mun-
citor necalificat la |ntreprinderea de 
|n tre]inere a Drumurilor din Budapes-
ta. R~c~itor de drumuri! Uneori, c~nd 
lucra prin apropiere, \l p~ndeam cu fra-
te-meu (f`r` aprobare). Eram tare 
m~ndri de el, \n timp ce, despuiat p~n` 
la br~u, nivela bitumul, \i alunecau pe 
trup ni[te d~re negre de murd`rie, cine-
va \i [uiera trec~nd pe l~ng` el, \n curva 
de m`-ta, conte, iar nu fute drumu? Pe 
spa te [i la br~u \i lucea transpira]ia, la 
fel [i pe frunte, se [tergea cu antebra]ul, 
\[i aranja ochelarii, un profesor des pu-
iat p~n` la jum`tate, se vedea pe el in te-
li gen]a, la fel ca [i for]a.“

„Au fost perioade c~nd a trebuit s` \n -
c`pem [apte persoane \n spa]ioasa odaie 
curat` de dou`zeci [i cinci de metri p`-
tra]i. Au desp`r]it odaia \n dou` cu p`-
tu ra gri, iar imperiul din spate, dincolo 
de p`tur`, peste m`ri [i ]`ri, i-a apar ]i-
nut bunicului – totul, exclusiv lui – fapt 
con siderat de toat` lumea ca fiind nor-
mal. Inclusiv de el.“

Epicul \[i reintr`, timid, [i apoi tot 
mai firesc \n drepturi \n Cartea a doua. 
Con fesiunile unei familii Esterházy. La 
sf~r  [it, ambi]ioasa construc]ie romanes-
 c` se vede propor]ionat`, ordonat`, ca 
un castel, ca o demonstra]ie matemati-
 c`, \nconjurat` de un halou – ambiguita-
tea vie]ii. 

„Personajele acestei 
c`r]i sunt fictive“

„Personajele acestei biografii ro man-
]a te sunt fictive: ele sunt autentice [i au 
per sonalitate numai \n paginile acestei 
c`r]i, \n realitate nu tr`iesc [i nu au 
tr`it niciodat`.“

Motto-ul care deschide Cartea a doua. 

Con fesiunile unei familii Esterházy s-a do-
vedit premonitoriu. Realitatea i-a tri-
mis o dovad` a atotputerniciei ei auto-
rului care iube[te ludicul [i a crezut c` 
\n creuzetul s`u literar a putut ameste-
ca dup` bunul lui plac fictivul [i nonfic-
tivul. |n momentul c~nd manuscrisul 
Harmoniei Caelestis era gata, bun de tri-
mis la tipar, autorul descoper` un altul, 
la fel de voluminos: dosarele poli]iei se-
crete comuniste maghiare care l-a racolat 
pe contele Mathias Esterházy, ca infor-
mator, probabil \n momentul represiunii 
revolu]iei din 1956, c~nd l-au ares tat. O 
tripl` lovitur`; \n joc se afl` credibilita-
tea unui mare scriitor, coe ren ]a unui 
personaj pe care s-a cl`dit o carte mo-
numental` [i numele unei mari fa mi lii.

De[i derutat [i profund r`nit, scriito-
rul, crescut \n cultul eroic al familiei, a 
primit provocarea. S~ngele lui va p`ta 
pa ginile Edi]iei rev`zute: supun~ndu-se 
legilor draconice ale literaturii, se va 
transforma \n cobai, \n voluntar pentru 
testarea medicamentului numit aflarea
adev`rului, prescris cet`]enilor ie[i]i din -
tr-o dictatur`. Va publica dosarele \m  -
preun` cu comentariile sale, \ntr-o edi-
]ie bicolor`. Tema a \nc`lzit la ro[u [i 
atmosfera din Rom~nia, p~n` s-a cofle-
cit, ajung~nd doar o arm` banal` utili-
zat` c~nd de unii, c~nd de al]ii \n lupta 
politic`.

Cele dou` c`r]i Harmonia Caelestis [i 
proasp`t ap`ruta Edi]ie rev`zut` ne ofe-
 r` dou` imagini asupra contelui Ma-
thias Esterházy: cea a fiului (c~t \[i 
amin te[te) [i cea a ofi]erilor Securit`]ii 
maghiare, care l-au silit prin arestare 
[i tortur` [i apoi l-au cump`rat (la pre-
]ul ieftin al unei modeste vie]i normale) 
pe descendentul marii familii aristocra-
tice. Dar Edi]ia rev`zut` nu corecteaz` [i 
nu revizuie[te \n fapt Harmonia Caele-
stis. Drama personajului, mereu la fel 
de fictiv, \n ciuda multiplelor dezv`luiri, 
este la fel de dureroas`. |n bun` tra di-
]ie postmodernist`, romanul nu a \n -
cercat s` intre prin efrac]ie \n`untrul 
per sonajului fictiv. Nu vom auzi nicio-
dat` adev`rul interior al contelui Ma-
thias Esterházy, dilemele, argumente-
le, decizia ced`rii, ci doar ]`c`nitul asur-
zitor al ma[inii de scris Hermes Baby \n 

timp ce love[te ma[ina de scris din care 
ies cuvintele traducerilor, „cuvintele cu 
care el n-are nici o leg`tur`, nici n-a 
avut, nici n-o s` aib`“. |nchidem cartea, 
p`s tr~nd \n noi imensa disperare din 
pu ]inele vorbe pe care contele, c`zut \n 
ipostaza de clovn beat, le \ngaim` \n 
fa]a celui de-al doilea fiu: „}i-ar place 
s` fi conte, asta v`d. |]i place s` coman-
zi... o s` vrei s`... Ce sil` mi-e! Ehei, ta-
t`l meu [tia s` comande. F`r` s` scoat` 
un cuv~nt, str`fulger~nd din priviri. A 
fost. Ce a fost, a fost... o bagatel`. Iat`, 
asta-i ce n-am s` \n]eleg niciodat`... Au 
ter ciuit totul, p~n` la ultimul cui, totul, 
toat` ]ara... {i c~t de perfid! De parc` \n  -
s`[i ]ara ar fi furat de la sine...“ 

Copilul nu \i va cunoa[te niciodat` 
pe adul]ii care \i sunt p`rin]i; nu \i este 
dat s` \nt~lneasc` dec~t identitatea lor 
parental`.

Exist` \n carte [i un pasaj care poa-
te fi interpretat ca un „testament“ al 
tat`lui care \l \ndrept`]e[te pe narator 
s` \l caute: „Tu r`m~i totdeuna copil – 
m-a \ntrerupt subit. Am remarcat \n vo-
cea lui m~ndria pe care am interpretat-o 
drept compliment viclean sau respect 
fa]` de pozi]ia mea filial`. Tu r`m~i \n -
tot deauna copil, iar eu totdeauna tat`l 
t`u. Lini[te, apoi, de parc` ar fi spus poan-
 ta bancului, jubil~nd: – P~n` mor“.

Scriitorul care a m`rturisit c` a vrut 
s` clarifice, prin Harmonia Caelestis, re la-
]ia cu tat`l s`u [tie c` aceast` c`utare \l 
conduce \ns` spre un personaj fictiv: „re-
la]ia dintre mine-cel-real [i tat`l meu-
cel-real ar \nc`pea cel mult \ntr-o nu-
vel` de patru pagini... Ta]ii no[tri sunt de -
parte de noi inclusiv c~nd ne \mbr` ]i [ea-
 z`, c~nd \i \mbr`]i[`m. |n acela[i timp, 
ei sunt l~ng` noi [i atunci c~nd nu \i ve-
dem. Asta o spun \n calitatea mea de 
tat`“. (interviul cu Elena Vl` d` rea nu)

Anamaria Pop, care ne-a d`ruit \n 
ver siune rom~neasc` inspirat` multe 
din tre c`r]ile lui Esterházy, dar [i ale 
altor mari scriitori din Ungaria, a pus \n 
traducerea acestei saga a familiei Este-
rházy un imens devotament, un talent 
de scriitor [i o experien]` a traducerii 
care o recomand` de pe acum premiilor 
li terare ale anului 2008.

Dup` mutilarea bugetului Institutului Cultural 
Rom~n pe 2009 cu 40%, care a amputat catastrofal 
programele prin care arti[tii rom~ni puteau fi 
prezen]i \n str`in`tate \n anul viitor, guvernul a mai 
luat o decizie menit` s` asasineze ICR, chiar din 
acest an: blocarea programelor ICR p~n` la sf~r[itul 
anului 2008.

Prin adresa Ministerului Economiei [i Finan]elor
cu nr. 233.392/10.XI.2008 (\nregistrat` la ICR cu nr. 
10.676/13.XI.2008) se notifica Institutului c` \n 
[edin]a de guvern din 4 noiembrie a.c. a fost aprobat 
memorandumul „Modul de utilizare a resurselor 
publice [i reanalizarea deciziilor de alocare a acestora 
\n ultima parte a anului“. Acest memorandum 
interzice \ncheierea oric`ror angajamente legale \ncep~nd 
cu luna noiembrie (cu c~teva excep]ii, care \ns` nu 
privesc activitatea ICR).

Or, Institutul Cultural Rom~n cu cele 16 institute 
culturale rom~ne[ti din str`in`tate deruleaz` 
programe care se bazeaz` \n exclusivitate pe 
\ncheierea unor angajamente legale cu institu]ii de 
cultur`, operatori culturali, persoane fizice [i/sau 
juridice. Toate programele/proiectele ICR presupun 
\ncheierea contractelor pentru drepturi de autor, 
pentru deplasarea arti[tilor rom~ni \n str`in`tate, 

pentru cazarea acestora, pentru \nchirierea de spa]ii 
(s`li de expozi]ie, s`li de concert, cinematografe, 
teatre etc.), precum [i \ncheierea contractelor de 
achizi]ii publice de servicii, implicate de derularea 
programelor culturale. 

Dat fiind specificul de activitate a Institutului
Cultural Rom~n, rezult` cu claritate c` aplicarea 
interdic]iilor stipulate de memorandumul men]ionat 
mai sus implic` sistarea complet` a activit`]ii ICR,
inclusiv a re]elei sale de institute externe. Mai 
trebuie oare s` spunem c` situa]ia astfel creat` are 
un impact catastrofal asupra promov`rii culturii 
rom~ne \n str`in`tate [i c` ICR se afl` \n 
imposibilitatea de a mai organiza inclusiv 
manifest`rile dedicate s`rb`toririi Zilei Na]ionale a 
Rom~niei \n mai multe ora[e din Europa [i din lume?

|n ciuda unor repetate [i disperate (deoarece 
prezen]a arti[tilor no[tri \n str`in`tate a devenit, 
peste noapte, ilegal`) interven]ii la Ministerul
Economiei [i Finan]elor, personal la ministrul 
Varujan Vosganian, Institutul Cultural Rom~n nu a 
ob]inut dec~t excep]ia de a putea semna contracte de 
drepturi de autor. Ceea ce reprezint` o atitudine de 
un incredibil cinism, \ntruc~t un proiect cultural 

presupune \n cazul Institutului activit`]i mult mai 
complexe (enumerate mai sus: \nchirierea de spa]ii, 
contracte de servicii de publicitate, tip`rirea de afi[e 
[i programe de sal` etc.). Este ca [i cum ni s-ar fi 
concedat dreptul legal de a semna contracte cu 
arti[tii, \n condi]iile \n care derularea tuturor 
opera]iunilor necesare organiz`rii prezen]ei lor \n 
str`in`tate au r`mas \n continuare ilegale. Acest 
r`spuns dovede[te o [ocant` nep`sare fa]` de felul \n 
care este reprezentat`, prin arti[tii rom~ni, ]ara 
noastr` \n str`in`tate.

|ntruc~t interdic]ia de a mai \ncheia angajamente 
legale \ncep~nd cu luna noiembrie suspend` toate 
programele prin care arti[tii rom~ni sunt prezen]i pe 
pie]ele str`ine, cerem cu fermitate Guvernului 
Rom~niei s` scuteasc` de la aceast` interdic]ie 
activit`]ile externe ale Institutului Cultural Rom~n.

Atragem aten]ia c` anularea sau am~narea \n 
ultima clip` a unor spectacole \n prestigioase s`li din 
str`in`tate, blocarea semn`rii contractelor de 
parteneriat pentru sf~r[itul lui 2008 [i pentru 
primele luni ale lui 2009 \nseamn` punerea 
credibilit`]ii externe a institu]iilor rom~ne[ti \ntr-o 
lumin` insuportabil`. |n mod direct, fire[te c` ICR
este victima institu]ional` a acestei decizii a 
Guvernului, dar victimele reale sunt arti[tii rom~ni, 
iar blamul pentru anularea tuturor acestor 
angajamente va c`dea asupra imaginii Rom~niei. 
Este un blam pe care guvernul C`lin Popescu 
T`riceanu trebuie s` [i-l asume \n fa]a cet`]enilor.

27 noiembrie 2008
Horia Roman Patapievici

Pre[edinte ICR
Tania Radu

Vicepre[edinte ICR
Mircea Mih`ie[

Vicepre[edinte ICR

Not` de protest



Cu certitudine, Nae Ionescu (1890–
1940) a fost o figur` important` pentru 
dez  voltarea politic` [i cultural` a Româ-
niei din prima jum`tate a secolului XX. 
Marcat \nc` din Br`ila natal` de reac ]ia 
na]ionalist` la primele elanuri so cialiste 
\n România, a studiat \nainte de primul 
r`zboi mondial literatura, filozofia [i ma-
tematica la Bucure[ti. Apoi a fost stu-
dentul lui Edmund Husserl [i David Hil-
bert la Göttingen, apoi al lui Oswald Kül-
pe, Alexander Pfänder [i Kujo Brentano 
la München, unde [i-a \n  cheiat studiile cu 
o tez` intitulat` Die Logik als Versuch ei-
ner Begründung der Ma thematik (Logistica
– \n cercare a unei noi fundament`ri a Mate-
maticii), lucrare \n care autorul, pornind 
de la Kant [i Poin caré, a adus c~teva obiec -
]ii notabile la logicismul lui Russel [i 
Whitehead, pe atunci canonul dominant. 
|ntors \n ]ara natal` – care \ntre timp [i-a 
extins teritoriul, dar r`m~nea instabil` 
din punct de vedere politic –, Nae Iones-
cu a condus o activitate de succes, profita-
bi l`, dar, p~n` la urm`, nefast`, \n dome-
nii pre cum \nv`]`m~nt, editare, reforma 
edu ca]iei, gazet`rie, politic` [i economie. 
Ca profesor la Universitatea Bucure[ti, a 
fost unul dintre primii care au introdus 
la curs ultimele nout`]i din logic` [i filo-
zofie (de la Nietzsche la Husserl).

|n acela[i timp, [i-a dezvoltat deloc 
neinteresanta, dar \n parte obscura ver-
siune a filozofiei de via]`, pe care o va 
lega \n cur~nd de o \nnoire religioas` [i 
po  litic` a ]`rii. Central` \n ideologia sa 
este convingerea na]ionalist`, antidemo-
cra tic`, c` rena[terea României se poate 
pro duce numai prin respingerea culturii 
occidentale – individualist`, egalitar` [i 
f`r` dumnezeu – [i prin apropierea de „ade-
 v`ratele“ valori rom~ne[ti, res pectiv co-
lec tivul, ]`r`nimea, ierarhia [i ortodoxia. 

R`sp~nde[te acest autohtonism nu 
nu  mai \n conferin]ele sale – care aveau o 
pu tere hipnotic` asupra studen]ilor –, ci 
[i \n ziarul Cuv~ntul, care \i apar]ine din 
1928 [i care, o vreme, a avut influen]` 

p~n` \n cele mai \nalte sfere ale po li ticii. 
Pierde din nou \ncrederea regelui Carol 
al II-lea, se radicalizeaz` [i, dup` o \n  t~l-
nire cu Codreanu, la sf~r[itul anu  lui 1933, 
\[i declar` deschis simpatia pentru Gar-
da de Fier. O revolu]ie vio lent` a „na]iu-
nii“ \mpotriva statului ar fi necesar`, 
c`ci adev`ra]ii extremi[ti s-ar g`si \n gu-
vernul liberal al lui Duca, [i nu printre 
le gionari. Tot atunci pune la punct [i cur-
sul de Logic` a colectivelor, lucrare cu di-
chis filozofic \n care face apologia fascis-
mului. |n 1934, ziarul este \nchis, iar Nae 
Ionescu este arestat pen tru o scurt` pe ri-
oa  d` de timp. |n 1938 reapare, \ns` este 
din nou interzis, dup` ce pledeaz` pen-
tru o dictatur` a la Hitler [i Mussolini. 
|n cele din urm`, cariera sa politic`, jur-
nalistic` [i, p~n` la urm`, universitar`, 
cade victim` a cam paniilor antilegionare 
ale statului; moare la v~rsta de 49 de 
ani, „f`r` s` mai fie luat \n serios, \nvins“
(Mihail Se bas tian), f`r` s` lase \n urm` 
opere importante, dar l`s~nd o mo[tenire 
po litic` problematic`, aproape maladiv`.

Sunt trei motive pentru care merit` 
s` studiem acest om [i ideologia sa: \n 
pri  mul r~nd, pentru c` el este cel care le-a 
deschis apetitul spre gardism stu den ]ilor 
s`i, printre care se num`r` Eliade, Noica
[i Cioran; \n al doilea r~nd, pentru c` 
ideile sale au [i acum putere de seduc]ie 
\n Rom~nia; \n al treilea r~nd, pentru c` 
a avut afinit`]i cu al]i cri tici culturali 
con servatori, cum ar fi Oswald Spengler, 
Ernst Jünger ori Heidegger. O biografie 
critic` bine documentat` despre Nae Io-
nescu, \n genul celei pe care Rüdiger Sa-
franski a scris-o de spre Heidegger, ar fi 
binevenit`. Din p` cate, recent ap`ruta 
carte a Dorei Mezdrea – o edi]ie german` 
prescurtat` a bio grafiei de peste 2.000 de 
pagini pe care i-a consacrat-o lui Nae Io-
nescu (ap`rut` \n original \n 2001–2005) 
– nu r`spunde nici pe departe acestor a[-
tep  t`ri. Chiar [i lucrarea complet` avea 
lacune, \ns` mul]imea documentelor ci-
tate le acoperea m`car par]ial. Versiu-

nea pre scurtat` reia toate aceste goluri 
f`r` s` adu  c` nici un fel de \mbun`t`]ire. 
La fel ca originalul, cartea e scris` prost, 
\ntr-un stil ba st~ngaci, ba patetic („cu-
noa[  te rea na]ional` de sine \n lume“, „t~l-
h`  ri rea g~n dirii lui Nae Ionescu“), ca \n -
tr-o prea lung` biografie apologetic`, \n 
care eroul principal ac]ioneaz`, \n p`r]ile 
esen  ]iale, difuz. Nu exist` un fir narativ, 
datele biografice sau istorice fiind ade sea 
enumerate f`r` a avea vreo leg` tu r`, iar 

citatele sunt inserate f`r` a se men]iona 
sur sa. Filozofia lui Nae Ionescu este re zu-
ma  t` sau citat` f`r` a fi situa  t` \n curen-
tele spirituale ale vremii, f`r` \n]elegere 
filozofic` [i, mai ales, f`r` spirit critic. 
Nae Ionescu trebuie s` apa  r` ca un gi-
gant singuratic, care a avut idei geniale 
[i viziuni profetice, ca unul care nu s-a \n -
[e lat niciodat` [i, mai ales, ca unul care 
nu a fost apreciat la ade v` ra ta lui valoa-
re. Prin tre altele, ar fi fondat intui ]ionis-
mul matematic (p. 39), ar fi fost un poet 
original, care ar fi \nchinat „unul dintre 

cele mai patetice imnuri de iubire neamu-
lui ro mânesc“ (p. 117), ar fi dat sentin]e 
poli ti ce infailibile, de mare ajutor patriei 
sale, cum ar fi, de pild`, faptul c` Ucrai-
na car patic`, sub ocupa]ie maghiar` \n 
1939, ar fi fost, de fapt, p`m~nt româ-
nesc (p. 204) [i, nu \n ultimul r~nd, con-
tri bu]iile sale teologice ar fi sprijitit \n  tr-o 
at~t de mare m`sur` \ns`n`to[irea bise-
ricii, \nc~t autoritatea lui carismati  c` va 
fi, p~n  ̀la urm`, recunoscut`, exact ca \n ca-
zul sf~ntului Simon (p. 100).

Toate acestea nu trebuie s` ne mire, 
pentru c` Nae Ionescu nu ar fi fost un 
„f`u ri tor de istorie“ calculat, ci „un sim-
plu intrument al lui dumnezeu“ (p. 106).

Cel mai deranjat la aceast` carte e \n  -
cercarea ridicol` de albire politic`: Nae 
Ionescu nu ar fi fost niciodat` apropiat 
de Gar da de Fier, ci a simpatizat, din 
motive cre[ tine[ti, cu „tineretul“ oprimat 
[i nevi no vat. |nt~lnirile simbolice cu Co-
drea nu sunt trecute cu vederea \n ace la[i 
mod \n care sunt uitate [i manifestele 
fondatoare citite \n 1838 colegilor de ce-
lul`, cuprinse \n Fenomenul legionar (lu-
crare ap` ru t` postum, \n 1940).

Antisemitismul s`u, care s-a manifes-
tat cel mai clar \n prefa]a la cartea lui Se-
bas tian De dou` mii de ani, este luat drept 
un document de \n]elepciune teo logic`, \n 
vreme ce autoarea las` deoparte cu totul 
ar ticolele v`dit prolegionare ap`rute \n 
pres`.

Maestrului nu i-ar fi fost pe plac un 
ase menea revizionism. Articolele sale 
sunt o m`rturie elocvent` pentru parti-
zanatul s`u asiduu, a[a cum ar fi, de 
exemplu, ceea ce a scris \n oficiosul mi[-
c` rii: „Dintre toate mi[c`rile, de la r`z boi 
\ncoace (...) niciuna nu s-a a[ezat mai si-
gur \n matca istoriei române[ti ca cea a 
tinerilor care stau sub ocrotirea Arhan-
ghelului cu sabia de foc. (...) P~n` acum, 
mi[carea aceasta nu a gre[it niciodat`“
(Buna Vestire, 27.6.1937). Aceas  t` carte e 
mai degrab` o hagiografie nefast` dec~t 
o biografie util`, e mai degrab` un obiect 
de studiu dec~t un sprijin pentru studii, 
este, \n fine, un exemplu gr`itor despre 
cum putem c`dea, chiar [i ast`zi, prad` 
fas cina]iei demonice pentru Nae Iones-
cu. Edi tu ra Karolinger nu [i-a f`cut nici 
sie[i, nici autoarei vreun serviciu publi-
c~nd aceas t` carte.

Traducere de Matei Martin
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EDWARD KANTERIAN

O biografie nefast`

|n anul 2002, ap`rea la Ia[i o antolo-
gie numit` oZone friendly. Coordonatorul 
ei, O. Nimigean, afirma c` unul dintre 
obiec tivele antologiei „const` \n ha [u ra-
rea spa]iului vinovat de alb \n care se as-
cund Ia[ii – Moldova, \n general – pe har-
ta literaturii noastre mai noi“. |n  tr-ade-
v`r, la acea dat`, singurele nume cu rezo-
nan ]` din carte erau ale lui Liviu Anto-
nesei [i Nichita Danilov. Res tul, ni[te ne-
cu noscu]i, f`r` oper`, f`r` ima gine, f`r` 
box office. Spicuiesc acum din lista ilu[-
tri lor anonimi: Lucian Dan Teodorovici, 
Flo rin L`z`rescu, Dan Lun gu, Constan-
tin Acos  mei, Radu Andriescu, Gabriel H. 
De cuble, Dan Sociu [i Radu Pavel Gheo. 
Nu cred c` mai are vreun sens s` ne \n -
tre b`m dac` Nimigean a c~[tigat sau a 
pier dut vreun pariu. C`r]ile celor enu me-
ra]i mai sus vor besc acum de la sine. O \n -
trebare totu[i exis t`, una la care s-a r`s-
puns par]ial [i la care s` sper`m c` se va 
mai r`spun de mult` vreme de acum \na-
inte. Ce a fost p~n` la urm` oZone friendly?
Antologia unui grup literar \n curs de 
afirmare sau un veritabil manual de lite-
ratur`?

|n acest moment, prozatorul Radu Pa-
vel Gheo (redevenit timi[orean dup` ex-
pe rien]a literar` ie[ean`, la care am f`-
cut implicit referire mai sus) e, pur [i 

sim  plu, eclipsat de publicistul cu ace la[i 
nume. Basmul modern Fairia – o lu me \nde-
p`r tat` a trecut aproape neobservat \n 
com para]ie cu volumele Adio, adio, pa tria 
mea, cu \ din i, cu â din a, Românii e de[ tep]i
sau Dex-ul [i sexul. Realitatea, me reu pro-
vo catoare [i seduc`toare, ba te, cum ne 
place s` spunem, fic]iunea. Con [tient de 
acest lucru [i dorind cu tot dinadinsul s` 
evite consecin]ele nefaste ale conflictului 
de interese dintre publicistul Radu Pavel 
Geo [i prozatorul Radu Pavel Gheo, t~ n`-
rul scriitor a fost ne voit s` g`seasc` o 
cale de mijloc. A[a dar, Numele mierlei (Po-
li rom, 2008) reu ne[ te cincizeci de poves-
tiri imaginare, „50 de clipuri vesele [i tris-
te“, despre via ]a de fiecare zi. O metod` 
c~t se poate de potrivit` de a combina fic-
]iu nea cu re portajul [i comentariul socio-
po litic.

Scriitorul dovede[te o real` pricepere 
\n a radiografia contra-cronometru o anu-
mit` stare de fapt. Scenele de via]` sunt 
foarte scurte, nu se insist` prea mult asu-
pra niciunui am`nunt. Intriga con teaz` 
cu asupr` de m`sur`. Ea e urmat` de o 
suc cint`, chiar expediat`, pre zen tare a 
su biectului propriu-zis, ce se sf~r [e[te 
odat` cu povestirea. Dezno d` m~nt nu 
exis  t`. El se poate doar ghici, dincolo de 
limitele celor trei-patru pagini ale poves-

tirii. Trebuie ref`cut mental de cititor. 
Toa te „istoriile“ par l`sate \n aer, neter-
minate. Se na[te \n mod firesc \ntreba-
rea: de ce scriitorul creeaz` anu mite a[-
tep  t`ri, dac` de fiecare dat` are grij` ca 
textul s` le infirme? {i am nu mit, cred, 
particularitatea cea mai im portant` a 
scrisu lui lui Radu Pavel Gheo. Implica-
rea cititorului \n momentele subiectului. 
De ce s` vin` naratorul s` trag` o con-
cluzie, dac` aceasta se im pu ne oricum de 
la sine? Dac` este indicat` direc]ia, atunci 
e lim pede c` cel aflat pe un drum poate s` 
ajung` la desti na ]ie, neav~nd deloc pro-
bleme nici la \n  toar cere. Nimeni nu tre-
buie s` duc` pe ni meni de m~n` prin „p`-
du rea narativ`“ sau, mai potrivit \n ca-
zul de fa]`, prin tufi[ul narativ.

Radu Pavel Gheo scrie lejer despre o 
Ro  mânie deloc str`in` nou`. Aduce \n 
aten]ia cititorilor lucruri foarte cunoscu-
te, poate mult prea cunoscute. {i to tu[i, 
nu devine plictisitor nici un moment. Ima -
gineaz` pentru fiecare fragment de reali-
ta te c~te un cadru atractiv, prin care po-
vestirea s` se individualizeze [i s` se sus-
tra g` banalului. Autorul [tie s` asculte 
vibra]ia specific` a vie]ii, pen tru c` el 
este, nu-i a[a, scriitor, iar „scrii  torul tre-
buie s` urm`reasc` via]a, s` o as culte, s` 
o vad`, s` simt` tot ce mi[c` pe lume! Ce 

scriitor mai e [i `la care \[i pune o pere-
che de c`[ti pe urechi, ascult` nu [tiu ce 
l`l`ieli [i se \mbat` cu vaiete de m~na a 
doua, dar habar n-are ce-i via]a adev`-
ra t`? Dac` nu observi, nu tr`ie[ti, nu \n -
ve]i, degeaba mai scrii...“. Am citat din 
pri ma pies` a c`r]ii, numit` chiar Vibra-
]ia vie]ii, locul \n care „da rea de seam`“ 
asupra „me[te[u gu lui“ scriitoricesc se \n -
t~l ne[te [i se suprapune, p~n` la identifi-
ca re, cu parodierea acesteia. Deci, auto-
rul este ho t` r~t s` ias` din sine [i s` \nre-
gistreze tot zgomotul de fond al realit`]ii 
de fiecare zi, decis s` nu ierte pe nimeni, 
nici m` car pe el \nsu[i, dac` cumva se 
surprinde pe picior gre[it. Poate 
din acest motiv cei c~]iva re cen-
zen]i ai Numelui mier lei l-au ase-

{ERBAN AXINTE 

Dincolo de limitele povestirii

Dora Mezdrea, Nae Ionescu. 
Via]a – Opera – Activitatea. 

Cu contribu]ii de Mircea Eliade. 
Tradus pe baza manuscrisului românesc de 

Erwin Hellmann,Viena, Karolinger
Verlag, 2007.

Radu Pavel Gheo, Numele mierlei,
Polirom, 2008, 296 p.



O expozi]ie record

Muzeul Na]ional de Art` al Ro m~ niei
[i Muzeul Na]ional al Castelului din 
Compiègne (Fran]a) s`rb`toresc cei 200 de 
ani de la na[terea lui Napoleon al III-lea. 
Dac` la Compiègne în acest moment are 
loc Napoleon al III-lea [i Re gina Victoria, 
o vizit` la Expozi]ia uni versal` din 1855,
o expozi]ie consacrat` rela]iilor franco-
bri tanice în Second Empire [i fascina]iei 
re ciproce din tre cele dou` ]`ri, expozi]ia 
de la Bu cu re[ti, care va r`m~ne deschis` 
p~n` la 1 februarie, se intituleaz` Napo-
leon al III-lea [i Principatele Rom~ne, [i 
este rea lizat` în urma parteneriatului 
MNR cu Muzeul Castelului Compiègne [i 
Reuniunea Muzeelor Na]ionale din Fran-
]a. Expozi]ia de la Bucure[ti va fi itine-
rat`, anul viitor, între 20 martie [i 29 iu-
nie, tocmai la Compiègne. {i, odat` ce in-
tr`m în 2009, aniversarea devine du bl`: 
nu doar bicentenarul na[terii lui Na po-
leon al III-lea, ci [i 150 de ani de la Uni-
rea Principatelor Rom~ne, primul pas c`-
tre crearea Rom~niei moderne, ce va avea 
loc c~]iva ani mai t~rziu.

Expozi]ia îl ia ca punct de reper pe 
con  troversatul Napoleon al III-lea, „Mon-
dialistul“, sus]in`torul ideii de na ]iu ne, 
cu tot ceea ce decurge de aici – libertate, 
or dine, progres –, [i cu aceast` ocazie face 
vizibil un întreg lan] de re la ]ii politice, 
artistice [i culturale dintre Fran]a [i Prin-
cipatele Rom~ne de la sf~r [itul secolului 
al XVIII-lea (R`z bo iul din Crimeea [i 
Principatele Rom~ne, du bla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în Mol-
dova [i }ara Rom~ neas c`, sprijinit` de 
c`tre împ`ratul fran cez) p~n` la procla-
marea Regatului Rom~niei, în 1881. Mo-
mentul Napoleon al III-lea reprezint` 
înc` o dezv`luire a pu ternicei rela]ii fran-
co-rom~ne.

Expozi]ia Napoleon al III-lea [i Prin-
ci  patele Rom~ne este interesant` pentru 
for]a cu care curatorii ei, Roxana Theo do-

res cu, Octav Boicescu, Emmanuel Starcky 
[i Marie Lionnet, reu[esc s` adune la un 
loc, timp de aproape un an, valori de pa-
trimoniu din puncte dife ri te de pe glob 
[i, mai mult dec~t at~t, din institu]ii mu-
zeale diferite [i foarte nu meroase, din 
care voi enumera doar c~teva (sunt circa 
200 de opere de art` plastic` [i decora-
tiv`, documente [i fotografii, ce provin de 
la 39 de muzee [i institu]ii din Rom~nia 
[i Fran]a): pe de-o parte, gazdele – MNR
[i Muzeul Cas telului din Compiègne –, 
pe de alt` parte, Cabinetul de Stampe al 
Bi bliotecii Academiei Rom~ne, Muzeul
Na ]ional de Istorie a Rom~niei, Muzeul
Mu nicipiului Bucure[ti, muzeele „Gheor-
ghe Tatta rescu“ [i „Theodor Aman“, mu-
zeele de art` din Craiova, Ia[i [i Timi [oa-
ra, Arhiva Ministerului de Externe fran-
cez, Biblioteca Na]ional` a Fran]ei, mu-
zeele pariziene Orsay [i Luvru, Muzeul
„Gustave-Moreau“, Le Petit Palais, Mu-
zeul de Art` [i Arheologie din Besan on,
Palais des Beaux-Arts din Lille, muzeele 
de art` din Rennes, Tours [i Valencien-
nes, c`rora li se adaug` [i multe arhive 
per sonale. A[adar, o mare desf` [u ra re 
de for]e, pentru realizarea unei viziuni ho-
listice, integratoare, de nivel eu ro pean.

Trasee (micro-muzee) 
nea[teptate

Exemplu perfect de colaborare inter-
muzeal` la nivel european, Napoleon al 
III-lea [i Principatele Rom~ne nu este 
nea  p`rat foarte mare, dar modul în care 
ea abordeaz`, în secolul XXI, un frag-
ment esen]ial de istorie rom~neasc` – 
con textualizat interna]ional [i con cen-
tr~n du-se în jurul personalit`]ii lui Na-
poleon al III-lea [i a raportului acestuia 
at~t cu Alexandu Ioan Cuza, c~t [i cu vii-
torul rege Carol I –, felul în care docu-
men tele istorice se împletesc cu detaliile 
operelor de art` plastic` [i decorativ` d` 
amploare acestei expozi]ii care, în cele 
patru s`li compartimentate, reu[e[ te s` 
te poarte, pe parcursul unei ore, pe un 
tra seu muzeal foarte diferit, compus din 
mai multele muzee-nucleu. 

Foarte coerent` [i bine structurat`, 
îna int~nd cronologic, expozi]ia de la MNR,
datorit` display-ului exponatelor, î]i las` 
permanentul sentiment al vi zi t`rii con-
comitente a mai multor muzee. Te sim]i 

în vizit` la muzeele lumii, într-un loc 
(MNR) care devine gazda neutr`, egal` 
celorlal]i reprezentan]i. Atrag în mod 
spe cial aten]ia intr~n du ri le dedicate c~te 
unei subteme, ele fiind în sine ni[te mici 
expozi]ii, ni[te mini-muzee: de pild`, 
Principatele Rom~ne la Expozi]ia Uni-
versal` din 1867 (un an samblu care 
pune al`turi fotografii-document ale sec-
]iu nii rom~ne[ti la Ex po zi]ia de la Paris
– macheta M`n`stirii Arge[ului –, aflate 
acum într-o colec]ie personal` în Fran]a, 
Tezaurul de la Pietroasa [i catalogul re-
alizat, pentru acea ocazie, de c`tre Ale-
xandru Odobes cu, în dubla sa calitate de 
arheolog [i de co misar general). Un alt 

interesant spa]iu-intr~nd este cel dedi-
cat ideii de regalitate, mai exact Cre`rii
Re gatului Rom~n. Aici nu e[ti doar mar-
torul p~n zei lui Grigorescu, Prin]ul Carol 
I trec~nd în revist` prizonierii turci (tablou
realizat imediat dup` 1878), ci [i al albu-
mului Bucure[tiului vechi în s`rb`toare, 
fotografiile cortegiului simbolic din 10 [i 
11 mai 1881 realizate de c`tre Carol Pop 
de Szathmari, precum [i al coroanei din 
o]el a Regelui Carol I. 

Unul dintre locurile cele mai specta-
culoase este cel dedicat Sejurului prin ]u-
lui Carol la Compiègne în 1863, între 26 

noiembrie [i 5 decembrie, într-unul din-
tre apartamentele construite de c` tre Na-
po leon al III-lea pentru invita]ii s`i de 
seam`. Mobilele g`site la Com pièg ne [i 
expuse la muzeu redau atmosfera aparta-
mentului lui Carol: e[antio nul de textil 
Second Empire, al`turi de un confortable
din lemn aurit [i îmbr` cat în catifea al-
bastr` [i un cabinet pen tru bijuterii, din 
abanos, placat cu por ]e lan. Spa]iu în spa-
]iu, în camera-re con struc]ie a apartamen-
tu lui de la Com pièg  ne, un mic loc de ex-
punere poves te[ te sejurul prin]ului Ca-
rol la Paris, mai exact prezen]a sa, pe 6 
octombrie 1869, la opera Faust de Gou-
nod: din arhiva Bi bliotecii Operei din Paris
sunt f`cute publice at~t afi[ul spectaco-
lului [i libre tul operei în cinci acte, c~t [i 
caietul de regie in-folio care atest` pre-
zen ]a lui „Charles de Roumanie“ la spec-
tacol.

Intertextualit`]i
[i revela]ii plastice: 
muzeul ca parc de cunoa[tere

Spa]iul dedicat schimburilor artistice 
dintre Fran]a [i Rom~nia [i al „ro m~ ni-
lor la Paris“ este [i el locul de înt~l ni re 
al unor mari pictori [i al unor importan-
te muzee de art` din ]ar` [i din Fran ]a. 
Aman, Gustave Moreau, Millet; Gri go res-
cu (Peisaj cu st~nci la Fontainebleau, 1867, 
MNR) l~ng` Sisley (Marginea p`durii de la 
Fontainebleau, 1865, Petit-Palais), chiar 
acolo unde pere]ii se în t~lnesc la col], se 
pre tau unei ample ana lize [i compara]ii. 
Modul de expunere fa]` în fa]` a celor 
dou` p~nze de clan [eaz` o discu]ie foarte 
actual` în pre sa [i lumea artistic` occi-
dental`, cea pri vitoare la a[a-numitul 
display (mod de expunere) al artei seco-
lelor trecute. Muzeele se întrec în noi mo-
duri dinamice de expunere [i de grupare 
(contextua li zare) a patrimoniului mondial, 
a[a cum este cazul [i al controversatei, 
deja, mega-expozi]ii Picasso et les maîtres,
con siderat` expozi]ia anului, dac` nu 
chiar a ultimului deceniu: Louvre, Musée
d’Orsay [i Grand-Palais, reunite, îl ara-
 t` pe Picasso al`turi de tablourile mari-
lor s`i mae[tri, str~nse din cele mai mari 
co lec]ii ale lumii. El Greco, Vélas quez, 
Goya, Delacroix, Manet, to]i con vie ]u-
iesc, temporar, în acela[i muzeu, ordo-
na]i de for]a de gravita]ie a geniului „ca-
nibal“ al lui Picasso, put~nd fi su pu[i 
unor analize înnoitoare, ca într-un vo-
lum de istorie comparat` a artei.

Educa]ie vizual` pentru 
secolul XXI

La MNR, fiecare expozi]ie beneficiaz` 
de un program educativ axat pe fie care 
seg ment de v~rst`. Nu vreau s` antici-
pez o analiz` viitoare mult mai ampl` pe 
care o voi dedica departamentului educa-
tiv foarte activ din acest muzeu. Medie-
rea artistic` este unul dintre punctele 
esen ]iale într-o institu]ie de art` [i într-o 
cultur` occidental`. Work shop-ul cu co-
pii de 5–6 ani organizat în mijlocul ex po-
zi]iei Napoleon al III-lea [i Principatele 
Rom~ne, discu]ia cu ace[ tia despre aba-
nos, perle, bijuterii regale, haine îm p`-
r`te[ti [i sigilii reprezin t` un model de 
practic` educativ` mondia  l`, prin care 
genera]iile viitoare sunt deja formate în 
spiritul iubirii pentru fru mos. Dac` tot 
ni se spune c` tr`im într-o civiliza]ie a ima-
ginii, m`car s`-i cunoa[tem creatorii de 
v~rf, altfel spus, adev`ratele imagini ale 
rea lit`]ii, în istoricitatea lor. 
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„Napoleon al III-lea [i Principatele Rom~ne“:
imperiile de ieri în globalizarea de azi

Napoleon al III-lea [i 
Principatele Rom~ne

23 octombrie 2008–1 februarie 2009

Muzeul Na]ional de Art` al 
Rom~niei, Bucure[ti

Theodor Aman, Unirea Principatelor

muit pe t~n`rul scriitor de pe 
Bega cu d~mbovi]eanul I.L. Cara-
giale. De[i personal g`sesc com-
para]ia cam exa gerat`, nu pot s` 

nu admit c` un s~m bu re de adev`r exis-
 t` aici. Radu Pavel Gheo ofer` persona-
jelor sale posi bi lita tea de a se autocarac-
teriza prin vor bire. {i autorul se des-
curc` de minunte \n a-[i ie rarhiza „eroii“ 
\n func]ie de perfor man ]e le lor lingvisti-
ce. Vorbirea e imaginea fidel` a intelectu-
lui, intelectul e expresia unei mentali-
t`]i. Doi cet`]eni ce stau de vorb` \ntr-o 
cr~[m`, \n fa]a unor halbe de bere, repre-
zint` deja o adev`rat` comu  nitate, o co-
munitate cu probleme pe ordi nea de zi [i 
cu ati tudini exprimate f` ]i[.

Numele mierlei e un cumul de tipuri 
uma  ne [i de pove[ti extraordinare. An-
ton este cel ce le [tie pe toate, \i rezolv` 
pe to]i, \n func]ie de necesit`]ile lor. Fap-
tul c` se demonstreaz`, \n final, a fi doar 
un palavragiu nu ne mir`. Cu to]ii ne iz-
bim la tot pasul de astfel de Antoni. Agen-
tul de circula]ie Jenel Chiril se dovede[te
slab de \nger [i trece cu vederea o sume-
denie de abateri de la lege ale participan-
]i lor la trafic, \n schimb se arat` ne\ndu-

r`  tor cu copilul s`u, com  plet nevinovat. 
Un sociolog \ncear  c`, f`r` mare succes, 
s` realizeze „barometrul cultural“ al lo-
cuitorilor unui sat ro mânesc. De[i localni-
cul r`spunde gre [it la toate \ntreb`rile, 
s~r guinciosul so cio log are de fiecare dat` 
ce s`-[i noteze \n fi[a sa de observa]ii. 
Absolut savuroa  s` e povestirea Am pier-
dut un prieten. Aici scriitorul se dovede[te 
a fi [i un fin psi holog, \nregistr~nd reac-
]iile partici pan ]ilor la respectiva scen`, 
f`r` s` uite a \mbr`ca totul \n haina au-
toironiei. Doi colegi de birou, pleca]i sepa-
rat \n concediu \n lumea larg`, se \nt~l-
nesc \n  t~m pl`tor \ntr-o ber`rie din Croa-
]ia. Ex celent prilej de a decreta c` lumea 
e mic` [i c` ]ara lor, pe care nu au avut 
to  tu[i timp s` o viziteze p~n` atunci, e 
cea mai frumoas` dintre toate. Ioan Par -
do[, un inginer pensionar, devine brusc 
ve det` de televiziune, dup` ce se afl` c` 
el prime[te constant prin telefonul mobil 
mesaje de la Arhanghelul Mihail, |nge-
rul Domnului. Aflat` \ntr-o vi zi t` oficial` 
la guvernul României, doam  na Gerhard,
co misar european, se decide s` viziteze 
sa tul G`ure[ti, pentru a ve dea cum s-a 
schimat via]a „fermierilor“, dup` \ntegra-

rea ]`rii noastre \n UE. „|n lume nu e loc 
de poezie“ este con sta tarea plin` de gravi-
ta te a unui minis tru, c`ruia \ndatoririle 
curente \i tulburau starea de gra]ie, ab-
solut necesar` ac tului creator. Dou` din-
tre cele mai bune povestiri ale c`r]ii sunt 
Puterea po po rului [i O criz` de con[tiin]`,
ni[te satire la adresa clasei politice ro mâ-
ne[ti. La acest capitol, nici v~n`toarea de 
ceau  [e[ti din Din jurnalul unui diplomat de 
carier` nu trebuie pierdut` din vedere. 
Pro blemele spinoase de natur` etnic` 
din tre români [i unguri cap`t` o amploa-
re deosebit` \n timpul unor Preg`tiri de 
nun t`, tot la fel cum disputele dogmatice 
dintre cre[tinism [i mahomedanism nu 
sunt date uit`rii \n povestiri precum |nv`-
]` turi conjugale sau |n drum spre ceruri.

Am redat, c~t se poate de concis [i de 
mitraliat, tematica unora dintre cele mai 
bune piese ale c`r]ii. Dar, repet, la Radu 
Pavel Gheo adev`rata poveste se \mpli-
ne[ te \n mintea cititorului, dup` ce aces-
ta se va fi racordat, mai \nt~i, la univer-
sul divers, dinamic, expresiv [i eferves-
cent, ]esut, de fiecare dat`, \n jurul unor 
ti puri umane at~t de u[or recognoscibile 
\n via]a noastr` de zi cu zi.
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Politic` pe ecrane

Se pare c` filmele cu subiect politic 
vor ocupa un loc important \n programe-
le de anul viitor ale cinematografelor. 
Pre misele sunt mai mult dec~t \mbu cu-
r` toare, dac` ne uit`m la regizorii [i ac-
torii de pe genericele acestor filme. |n 
Ro m~nia anului viitor, prima pelicul` 
de acest gen care va intra \n s`li este 
Frost / Nixon, \n regia lui Ron Howard 
(c~[ tig`tor al Premiului Oscar pentru A
Beautiful Mind \n 2002). Filmul red` po-
vestea primului interviu pe care Ri-
chard Nixon l-a acordat dup` ce a p`r`-
sit Casa Alb`, \n urma scandalului Wa-
tergate. |n rolurile principale sunt dis-
tri bui]i mai pu]in cunoscu]ii Frank Lan-
gella [i Michael Sheen, printre numele 
de pe afi[ num`r~ndu-se [i Kevin Bacon.

Milk este titlul celui mai recent film 
al lui Gus Van Sant (cel mai bun regi-
zor la Cannes \n 2003, cu Elephant), care 
se opre[te asupra primului militant pen-
tru drepturile homosexualilor care a 
fost ales \ntr-o func]ie public`. Pentru 
ro lul lui Harvey Milk a fost ales Sean 
Penn, iar cel care-i d` replica este Josh 
Bro lin (No Country for Old Men). De alt-
fel, acesta din urm` este [i protagonis-
tul din W, \n regia lui Oliver Stone, un 
bio pic despre via]a [i cariera politic` a 
lui George W. Bush. Din p`cate, se pare 
c` W nu va putea fi v`zut \n cinemato-
grafele noastre, el urm~nd a ap`rea \n 
Ro m~nia direct pe DVD.

Nu numai politica american` va fi 
pre zent` pe marile ecrane \n 2009. Fi-
gura lui Ernesto Che Guevara va fi evo-
cat` de Steven Soderbergh (oscarizat 
pen tru Traffic \n 2001) \n dou` filme ce 

urmeaz` a fi lansate \n 2009: The Argen-
tine [i Guerilla. Proiectate anul acesta la 
Cannes, peliculele au st~rnit reac]ii di-
ferite \n r~ndul criticilor, \ns` to]i au 
c`zut de acord c` Benicio del Torro este 
excelent \n rolul lui Che Guevara.

Solda]i, spioni [i poli]i[ti

Trei filme a c`ror ac]iune se petrece 
\n timpul celui de-al doilea r`zboi mon-
dial vor fi lansate \n 2009 [i sunt a[tep-

ta te cu interes de c`tre cinefili. Inglorious 
Basterds al lui Quentin Tarantino este 
povestea violent` a unui grup de solda]i 
americani evrei care ucid \n mod brutal 
nazi[ti \n Fran]a ocupat`. Printre in ter-
pre]i se num`r` Brad Pitt [i Samuel L. 
Jack son. Apoi, Defiance este titlul pelicu-
lei regizate de Edward Zwick (Legends
of the Fall, The Last Samurai), \n care Da-
niel Craig (protagonistul ultimelor dou` 
filme cu James Bond) este un refugiat 
evreu din Polonia care hot`r`[te s` lup-
te \mpotriva nazi[tilor. |n fine, Valkyrie,
\n regia lui Brian Singer (The Usual Sus-
pects), aduce pe ecran istoria colonelului 
Claus von Stauffenberg, care a luat par-
te la complotul e[uat de asasinare a lui 
Hitler. Tom Cruise, Kenneth Branagh 
[i Bill Nighy sunt principalii protago-
ni[ti ai acestei drame istorice.

Paul Greengrass, regizorul ultime-
lor dou` filme din seria Bourne, revine 
al` turi de Matt Damon cu The Green 
Zone, un thriller despre o echip` a CIA
care a prins urma unor posibile arme 
de distrugere \n mas`. Public enemies, \n 
regia lui Michael Mann (The Insider,
Collateral), ni-l prezint` pe Johnny Depp 
\n rolul unui gangster american din 
anii ‘30, iar Shutter Island al lui Martin 
Scorsese \l pune de Leonardo DiCaprio 
\n pielea unui [erif care investigheaz` 
dis pari]ia unei criminale.

Adrenalin` cu repeti]ie 
[i efecte vizuale

Unul dintre cele mai a[teptate filme 
de ac]iune ale anului viitor este Termina-
tor Salvation, cel de-al patrulea din seria 

\nceput` \n 1984. Regizat de McG 
(Charlie’s Angels) [i produs de James Ca-
me ron, Terminator Salvation \[i plaseaz` 
ac]iunea \n 2018, dup` ce John Connor 
(Christian Bale) preia conducerea trupe-
lor de oameni \n r`zboiul cu robo]ii. He-
lena Bonham Carter [i Bryce Dallas Ho-
ward joac` [i ele \n acest prim Termina-
tor f`r` Arnold Schwarzenegger.

Un alt sequel care se preconizeaz` 
c` va sparge topurile \ncas`rilor este 
Trans formers: Revenge of the Fallen, \n 
regia lui Michael Bay. Povestea este 

sim pl`: o armat` de Decepticonii se \n -
dreapt` spre P`m~nt cu scopul de a-l 
dis truge, \n timp ce Autobo]ii ajut` ome-
ni rea. {tim la ce s` ne a[tept`m – efec-
te speciale exploxive –, \ns` sper`m la 
ceva mai mult, mai ales c` primul film 
n-a fost a[a de r`u.

|n domeniul adapt`rii benzilor dese-
nate, cel mai des invocat nume este 
Watchmen, un film cu super-eroi care \[i 
unesc for]ele pentru a z`d`rnici o con-
spi ra]ie mondial`. Watchmen este regi-
zat de Zack Snyder, cel care a spart 
gura t~rgului acum aproape doi ani cu 

300. {i fiindc` veni de vorba de 300, \n 
2009, Frank Miller, artistul care a de-
senat „romanul grafic“ pe care s-a bazat 
filmul, regizeaz` el \nsu[i The Spirit
(dup` o serie de benzi desenate ale le-
gendarului Will Eisner). |n rolurile prin-
ci pale: Gabriel Macht, Samuel L. Jack-
son, Scarlett Johansson [i Eva Mendes.

Seria X-Men este prezent` [i ea pe 
ecrane anul viitor, chiar dac` echipa de 
eroi nu e \n componen]` complet`. X-
Men Origins: Wolverine se petrece \nain-
te de celelalte filme din serie [i se con-
centreaz` pe trecutul omului-lup inter-
pretat, \nc` o dat`, de Hugh Jackman.

Imagina]ie [i anima]ie
Un proiect ce se anun]` cel pu]in in-

teresant este The Imaginarium of Doctor 
Parnassus, \n regia lui Terry Gilliam 
(Brazil, 12 Monkeys), povestea fantastic` 
a unui om care [i-a c~[tigat nemurirea 
\n urma unui pariu cu diavolul [i care are 
puterea de a ghida imagina]ia celor lal]i. 
Distribu]ia adun` nume care nu mai au 
nevoie de nicio prezentare: John ny 
Depp, Heath Ledger, Jude Law, Colin 
Far rell, Cristopher Plummer [i Tom 
Waits.

The Curious Case of Benjamin Button \l 
are \n rolul principal pe Brad Pitt [i 
urm`re[te aventura extraordinar` a 
unui b`rbat care se na[te b`tr~n [i \n -
tinere[te pe m`sur` ce \nainteaz` \n 
v~rst`. Regizat de Davin Fincher (Fight
Club, Se7en), filmul \i ofer` lui Cate 
Blanchett posibilitatea s` fac` \nc` o 
dat` un rol foarte bun.

Harry Potter se \ntoarce pe ecrane, 
a[a cum a f`cut-o aproape \n fiecare an 
din ultimul deceniu. Al [aselea film din 
serie, Harry Potter and the Half-Blood 
Prince, se concentreaz` pe trecutul \ntu-
necat al lui Voldemort [i pe dilemele 

amoroase ale adolescentului vr`jitor.
Desenele animate vor umple cu si-

guran]` s`lile [i \n 2009. Noul Pixar,
purt~nd titlul Up, ne dezv`luie c`l`toria 
aerian` a unui b`tr~n care [i-a legat o 
mie de baloane de cas` pentru a o ridica 
[i a zbura cu ea deasupra Americii de 
Sud. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs con-
tinu` aventurile preistorice ale mamu ]i-
lor, tigrului, lene[ului [i veveri]ei din 
fil mele precedente, elementul nou fiind 
fioro[ii tiranozauri. Nu v` speria]i \ns`, 
umorul va fi la locul lui [i totul se va 
termina, ca de obicei, cu bine.

The Fantastic Mr. Fox este bazat pe 
car tea cu acela[i nume a scriitorului bri-
ta nic Roald Dahl, cel care a scris volu-
mul adaptat \n Charlie and the Chocolate 
Factory al lui Tim Burton. Aventurile 
ani mate ale unei familii de vulpi sunt 
re gizate de Wes Anderson (The Royal 
Tenenbaums) [i se bazeaz` pe vocile lui 
George Clooney, Cate Blanchett, Bill 
Murray [i Anjelica Huston.

Incertitudini rom~ne[ti
Anul trecut, \ntr-un articol similar, 

pu blicam c~teva dintre titlurile de fil-
me rom~ne[ti anun]ate pentru 2008. 
Une le dintre ele nu au v`zut lumina 
proiectorului nici p~n` \n clipa de fa]`: 
Un balon \n form` de inim` al lui C`t`lin 
Mitulescu, Weekend cu mama al lui Stere 
Gulea [i Cea mai fericit` fat` din lume al 
lui Radu Jude. Cel mai probabil, ele vor 
avea premierele \n 2009.

Pescuit sportiv, \n regia lui Adrian Si-
taru, este povestea unui cuplu (interpre-
tat de Ioana Flora [i Adrian Titieni) a 
c`rui via]` este dat` peste cap de acci-
dentarea unei tinere (Maria Dinulescu). 
Filmul a luat mai multe premii la festi-
valuri interna]ionale. O alt` certitudi-
ne pentru 2009 este C`l`toria lui Gruber,
\n regia lui Radu Gabrea, despre peri pe-
]ii le lui Curzio Malaparte, prieten cu 
Mus sollini [i corespondent de r`zboi pe 
l~ng` trupele germane, care, ajuns la 
Ia[i, \l caut` pe un medic evreu alergo-
log, pe nume Gruber. |n rolurile princi-
pale au fost distribui]i Marcel Iure[ [i 
Flo rin Piersic Jr.

Teoretic, conform www.cinemagia.ro, 
\n 2009 ar trebui s` mai vedem [i peli-
cule semnate de Cristi Puiu, Nae Ca-
ranfil [i Cristi Mungiu, ceea ce m` face 
s` sper, cel pu]in, c` anul viitor o s` fie 
unul bun.

RåZVAN BRåILEANU

Pe ecrane \n 2009

|n limba englez` exist` termenul cinematografic de „coming attractions“, care are 
\n rom~n` echivalentul „\n cur~nd pe ecrane“. Ca s` aflu ce e de v`zut \n 2009, am 
consultat lista oferit` de www.cinemagia.ro cu lans`rile cinematografice din Rom~nia 
anului viitor. Ceea ce urmeaz` este o \n[iruire subiectiv` a filmelor care mi-au f`cut 
mie cu ochiul.

Benicio del Torro \n Guerilla

Brad Pitt \n The Curious Case 
of Benjamin Button
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Hai, iubitule, ia-mi m~na \nghe]at` 
\n m~inile tale calde, d`-mi deoparte o 
[u vi]` de pe frunte [i spune-mi ceva fru-
mos. Spune-mi o poveste cu z`pad` [i 
n` me]i de doi metri, cu mun]i [i brazi 
[i reni [i Mo[ Cr`ciun. Uit`-te cum mi 
se prind fulgii sub]iri \n p`r [i r~zi de 
mine. Hai s` \mp`r]im o portocal` [i 
cana de cafea fierbinte, hai s` ne poves-
tim amintiri de c~nd eram mici [i habar 
n-avea unul c` exist` cel`lalt.

Promite-mi c`-mi aduci un dar cu 
fun d` aurie, ia-m` \n bra]e [i g~nde[te-te 

disperat ce-ai putea s` \mi mai iei acum, 
\n ultima clip`. Spune-mi c` \mi st` bi ne 
\n ro[u, cu fular [i urechile degerate, 
spu ne-mi c` ]i-a fost dor de mine [i-]i 
sunt drag` [i c` nu trebuie s` mai pleci 
nic`ieri \n seara asta. Inventeaz` un joc 
cu \ntreb`ri complicate [i d`-mi ca pre-
miu un b`] de scor]i[oar` pentru c` nu 
[tiu nici un r`spuns, ascult`-m` cum 
vor besc numai prostii [i m~ng~ie-mi p`-
rul, uit`-te \n jos la mine [i s`rut`-m` 
pe frunte pentru c` po]i, spune-mi c` 
e[ti foarte, foarte fericit \n clipa asta.

F`-m` s` r~d, nu e greu, ajunge c` 
e[ti tu aici, pune-mi o melodie frumoas` 
[i spune-mi s` tac [i s` ascult, las`-m` 
s` te privesc dintr-o parte [i s` m` g~n-
desc, ah, oare cum era c~nd nu \l [tiam, 
a existat o astfel de vreme? Uit`-te la 
mine [i r`spunde din ochi nu, n-a exis-
tat, dac` n-a[ fi a[a prostu]` ar trebui 

s` [tiu c` lumea a fost inventat` atunci 
c~nd ne-am cunoscut. Joac`-te cu mine, 
pref`-te ca nu m` la[i s`-]i caut prin bu-
zu nare ca un copil curios, prinde-mi m~i -
nile, g~dil`-m` pentru c` [tii c` asta e 
arma fatal`, p~n` la urm` tot g`sesc eu 
ciocolata pe care o ascunzi \ntotdeauna 
pen tru mine, ei, o s-o \mp`r]im [i pe 
asta, [tii bine.

S`rut`-m` [i f`-m` s` ame]esc din-
tr-o dat`, s` m` str~ng mic`-mic` \n 
bra ]ele tale, pentru c` [i pe mine m` 
sperie c~t de mult te iubesc. }ine-m` 
str~ns \n bra]e, respir`-mi cald pe um`r 
[i hai s` ascult`m cum ninge... p~n` iu-
bita a adormit.

liternet

Editura LiterNet (http://editura.liternet.ro)

Citi]i mai multe din Pove[tile de Cr`ciun de la LiterNet la 
http://atelier.liternet.ro/arhivarubricii/104/Craciun-2008-la-LiterNet.html.

Sup semnatul Porancea Mih`i]` din 
Bu cure[ti deoarece nu am serie de bule-
tin pentru c` sunt \nc` copil [i tocmai \n 
viitor o s` am ca toat` lumea. Spun toa-
 t` ziua cum mi-am petrecut-o. M-am tre -
zit disdediminea]`, cum se cr`pase de 
ziu` ca s` v`d dac` Mo[ Cr`ciun venise 
cu vreun cadou c~t de c~t pentru c` to-
tu[i nu mai sunt copil mic [i Stan An-
ghel de la B spune la to]i copii c` Mo[ 
Cr` ciun nu exist`, c` i-a spus lui mama 
sa [i tat`l s`u c` ei sunt Mo[ Cr`ciun [i 
c` acum e mare [i ei nu mai au bani pen-
tru at~tea preten]ii c~te a scris el pe lis-
ta aia drept scrisoare c`tre Mo[ul. I-au 
luat totu[i trening nou c` totu[i n-avea 
cu ce s` vin` la educa]ie fizic` [i r~dea 
toa t` lumea de el p~n` [i curcile. C~nd 
se iviser` zorile dimine]ii m-am trezit 
[i m-am dus la brad s` v`d dac` Stan An -
ghel minte de \nghea]` apele. Sub brad 
am g`sit:

O pereche de patine albastre ca ale 
lui Tea[c` de la mine din clas`

6 sticlu]e de iaurt Actimel
O carte pe nume Micul prin].
Sup brad mai erau [i un mic cadou 

pen tru Mami [i un mic cadou pentru Tati 
care sigur c` nu mi-am \ndr`znit s` pun 
m~na c`ci nu erau lucrul meu totu[i am 
dat doar pu]in de o parte h~rtia [i c~nd 
colo ce z`resc. Tati: un dividiu care am 
v` zut doar \ntr-un col] cum se chem`, 
ca s` nu rup h~rtia de cadou. Se chem` 
DIRTY [i era cu o poz` cu o doamn` care 
se lingea pe bot pentru c` tocmai m~n-
ca se ceva [i de la g~t n-am mai v`zut-o 
ca s` nu rup h~rtia de cadou. Mami: o 
for fecu]` pentru pieli]e, un dres de cu-
loarea negru cu g`uri [i \nc` ceva de 
for m` mai lunguia]` [i tare care n-am 
putut s` v`d ca s` nu rup h~rtia de ca-
dou dar am sim]it prin pip`ite. Dup` 
aceasta m-am dus din nou \n camera 
mea ca s` m` culc [i s` m` trezesc mai \n -
colo ca de obicei [i s` m` bucur \n fami-
lie de cadourile ce le-am primit. C~nd 
ce idee \mi venise. S` fac un gest de ne-
uitat [i s` m` duc la Mo[ Cr`ciun [i s`-i 
duc [i lui un cadou c` lui n-are cine s`-i 
aduc` [i el ne aduce tuturor, chiar [i lui 
Stan Anghel care minte de \nghea]` 
ape  le doar ca s` ne strice speran]a [i vi-
sele copil`riei. A[a c` m-am dus tipti-

lu[-tiptilu[ din nou la brad [i am luat 
trei sticlu]e de Actimel [i apoi am c`zut 
pe g~nduri. Peste o vreme, nici una nici 
dou`, am luat din raft sidiul cu „Apollo-
dor“ care-mi place din toata inima [i am 
ho t`r~t s` i-l d`ruiesc pentru totdeau-
na lui Mo[ Cr`ciun. Eu c~t de c~t l-am 
as cultat \n asemenea hal \nc~t l-am me-
mo rat [i dac` \mi va veni dor pot s` mi-l 
c~nt chiar [i eu dar mai mult \n g~nd 
pen tru c` nu am nici pic de ureche. Pen-
tru c` n-am avut [i eu noroc s` sem`n 
cu mama dar cu afonul de tata care e o 
b~t`. Al treilea lucru am luat o ma[i-
nu ]` Ferrari de c~nd eram eu mic care 
nu e cojit` deloc pentru c` eu sunt p`s-
tr` tor [i de aceea am. M-am \nc`l]at cu 
cizmele [i am ie[it tiptilu[-tiptilu[ din 
cas` deschiz~nd u[a f`r` nici un sc~r-
]~it deoarece e nou` de c~nd ne-au spart 
ho]ii casa. Mo[ Cr`ciun locuie[te la 8, \n 
casa la nenea Paul. Noi st`m la 7 [i 
dac` stau zi [i noapte de p~nd` pot s` \l 
z`resc c~nd vine [i c~nd pleac` pentru 
c` u[a mea e l~ng` sc`ri cum cobori [i a 
lui e l~ng` sc`ri c~nd urci. L-am desco-
perit de iarna trecut`. C~nd vine va can-
]a de iarn`, nenea Paul pleac` undeva, 
cred c` \n concediu [i Mo[ Cr`ciun st` 
acolo p~n` duce toate cadourile la to]i 
copii. L-am v`zut cum iese din cas` [i 
pleac` cu sacul dar n-am spus la nimeni 
pentru c` \mi stricam magia copil`riei. 
Dup` ce se duce pe la toat` lumea mie-mi 
aduce ultimul pentru c` eu stau chiar \n 
bloc cu mo[ul, mai aproape [i dec~t co-
pii de la alte etaje. Dar asta nu \nseam-
 n` c` mie-mi aduce doar ce mai r`m~ne 
de la al]i copi pentru c` \n via]` ce-i al 
t`u e pus de o parte [i nu e bine s` fii of-
ti cos. Pentru c` ofticosul roade osul. Am 
urcat sc`rile [i am ascultat la u[` la ne-
nea Paul. Nu se auzea nimic a[a c` am 
deschis cu clan]a [i am intrat ca Mo[ul 
nu \ncuiase [i mare lucru c` noi cu \n -
cuie toare tripl` [i tot au intrat ho]ii. C` 
dac`-[i pun ei \n cap te las` \n pielea 
goa   l` doar cu ce ai pe tine. |n cas` la 
Mo [u era destul de \ntunecat [i mirosea 
cam a ]ig`ri [i aer neaerisit demult.
M-am g~ndit s` \i las cadoul chiar acolo 
\n hol dar dac` ar fi c`lcat pe ele din gre-
[ea l` [i mai ales sidiul s-ar fi stricat. 
Am mers pe b~jbec`ite [i am deschis \n -

cet u[a de la camer` ca s` g`sesc bra-
dul. C~nd ce-mi v`zur` ochi nu-mi veni 
a crede. |n toat` camera era o lumin` 
ro [ie chioar` care totu[i am putut s` 
v`d pe b~jbec`ite c` Mo[ul era luat pri-
zonier. |l legase de m~ini cu c`tu[e [i 
s` racu \l l`sase \n pielea goal` doar bar-
ba o mai avea pe el [i fesu. |l ]intuise 
locului \n pat [i st`tea r`scruci[at [i ge-
mea de pl~ngeau [i pietrele bine\n]eles 
dac` ar fi fost dar nu erau. Dar a[a se 
spu ne. Mo[ul avea tot felul de fire lipite 
pe el chiar [i pe Iliu]` al lui care era 
foar te mare. C~nd o s` fiu om mare cred 
c` o s` \mi creasc` [i mie Iliu]` al meu 
la fel de mare dar am crezut c` nu-mi ve -
nea s` cred c~nd l-am z`rit. C~nd m-am 
g~ndit s` \ntorc capul, am v`zut o doam-
 n` care era [i ea tot \n pielea goal` doar 
cu barba pe ea. Avea o barb` alb` [i um-
bla \nc`l]at` \n cas` [i puteau s` vin` 
ve cinii de dedesupt pentru c` au tot 
drep tul dac` le trop`i \n creieri. C` sun-
tem oameni nu vite. |n m~n` avea o cu-
tiu]` de la care porneau toate firele alea 
care se lipeau de Mo[ul [i ap`sa pe nis-
te butona[e [i Mo[ul s`racul s` zg~l]~ia 
[i o ruga s` \l ierte. Ea nu voia s` \l ier-
te [i st`tea \ncruntat` [i o durea \n cot. 
Ea nu avea Iliu]` deloc dar nici nu avea 
cum pentru c` era femeie. Dar avea ni[-
te balcoane cum deseneaz` nesim]itul de 
Apetri c` numai la prostii \i st` capul [i 
asta se reflect` la catalog. C~nd am v`-
zut pe-a[a m-am repezit cu toat` viteza 
mea \n burta ei, bine\n]eles mai \nt~i 
am pus sidiul [i sticlu]ele de Actimel (3) 
[i ma[inu]a Ferrari pe un col] de vitri-
 n`. Ea nu s-a a[teptat la a[a ceva mai 
ales c` nici nu m` v`zuse. A c`zut ca o 
ble g`tur` pe covor [i [i-a sucit m~na 
sin gur` sub fund de frica mea [i cutiu]a 
cu butoane [i fire s-a storco[it sub fun-
dul ei care n-are bunul sim] s`-[i ia m`-

car pantaloni c` poate s-o vad` cineva. 
Mo [ul a \nceput s` zguduie tot patul [i 
s`-i ias` mult scuipat de spum` pe 
gur`. Doamna aia urla [i ea de frica mea 
c` o prinsesem \n fraglant de lift. Am fu-
git repede de acolo c` totu[i doamna aia 
era om mare [i dac` \i trecea dezmeti-
ceala putea s` m` bat` de s`-mi sune 
apa \n cap. M-am \ntors \n cas` tiptilu[-
tiptilu[ [i am petrecut Cr`ciunul \n s~-
nul familiei p~n` c~nd au venit domnii 
de la poli]ie la noi la u[` [i m-au ares-
tat. A[ dori s` mi se aduc` ca ultima do-
rin]` cartea Micul prin] ca s` v`d m`car 
despre ce e. E despre un prin] mic cred 
dar vreau s` v`d [i ce altceva mai face 
el. Iar Actimelul ori s` mi-l aduc` ori 
sa-l bea ei c` are garan]ie doar dou` 
zile [i dup-aia te umpli de bube. Nu [tiu 
ce s-o mai fi \nt~mplat cu Mo[ul, l-am 
v` zut dup` c~teva ore cum l-au scos pe 
o targ` din bloc [i l-au suit \ntr-o ambu-
lan]` [i \i ]ineau ceva la gur` ca s` poa-
 t` s` respire [i s` expire. Sper s` se fac` 
bine [i s`-mi aduc` [i la anul cadouri 
mie [i tuturor copiilor din lume. Chiar 
dac` o s` fiu \n \nchisoare el tot ar pu-
tea s` intre dac` ar vrea pentru c` Mo-
[u lui i se deschid toate u[ile doar c~nd 
se uit` la ele. {i cred c` o s`-mi aduc` 
mul te cadouri, nu ca p~n` acum, de[i 
mi-a adus c~t de c~t, dar dac` i-am sal-
vat via]a o s`-mi aduc` c~te ceva \n 
plus. Dar la \nchisoare tot o s` intru ca 
s`-mi fie \nv`]`tur` de minte s` mai 
pun piciorul \ntr-o cas` str`in` tiptilu[-
tiptilu[ chiar dac` vrei s` faci o fapt` 
bun`. M-am g~ndit totu[i dac` o s` fiu 
la \nchisoare p~n` la ad~nci b`tr~ne]i 
mai bine s`-i da]i patinele mele lui Stan 
Anghel c` a[a-i pe lumea asta unora le 
aduce tot felul [i altora doar un trening 
care oricum nu e cadou c` \]i trebuie. 
Sup semnatul Porancea Mih`i]`.
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LIA BUGNAR

Declara]ie

ANA SIPCIU

M~na \nghe]at` [i m~na cald`

fo
to

: D
in

u
 L

az
`r

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



Nr. 17 (80)16 2 decembrie


