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Sunt un bucure[tean f`r` drept de 
apel, condamnat s` r`t`ceasc` f`r` 
]in t` pe str`zile acestui ora[ ce ascun-
de, t`inuie[te at~tea perspective ne b`-
nui te care, odat` dezv`luite, nu te mai 
las` p~n` c~nd nu-]i faci din ele pri-
veli[ti de c`p`t~i. Str`du]e scurte [i \n -
tortochiate unde umbrele caselor [i-ale 
pomilor se-ncalec` gener~nd o stranie 
form` \ntunecat` c`reia, oric~t te-ai 
str`  dui, nu-i afli provenien]a, c`ci soa-
rele, avans~nd pe bolt` \i schimb` me-
reu conturul perimetral [i-i modific` ra-
pid golurile interioare. Iar str`zile lungi 
[i drepte \]i inculc` lini[tea lor [i-]i \n -
torc \n obraji zgomotul propriilor pa[i 
p~n` c~nd \nt~lne[ti primul parc \n 
care te scufunzi cu voluptatea \not` to-
ru lui. Parcurile Bucure[tiului sunt m`r-
gi nite adesea de cur]ile gospodarilor [i 
asta le m`re[te puterea iradiant` a li-
ni[ tii lor. Pomii de prin cur]i [i arborii 
din parcuri cuprind acela[i cer \n acola-
da lor [i cel care adast` pe-o banc` ob-
serv` asta [i-o satisfac]ie \l \ncearc` de 
parc` \n clipa aia, sub ochii lui, dintr-un 
acela[i impuls, s-ar fi n`scut norii [i 
frunzele. Prin asemenea cartiere peri-
ferice str`zile au nume ciudate, nume 
poetice, care trimit la origini: Pu]ul lui 
Cr`ciun, Cu]itul de argint, Cr~ngul cu 
ar]ari, C~mpul cu flori, Pu]ul cu plopi, 
Cheile Turzii, Drumul G`zarului, Dru-
mul furnicilor, P`una[ul Codrilor. |mi 
ima ginez c`-n vremile de demult, atunci 
c~nd pu]ini [tiau s` scrie [i s` citeasc`, 
aceste nume nu erau dec~t ni[te pore-
cle ale locurilor, transmise oral, din 
gur` \n gur`, modificate [i [lefuite ca 
ni[te piese folclorice. Abia atunci c~nd 
s-au construit primele case, acestor ma-
ha lale le-au revenit pl`cu]e cu litere ce 
fixau \n mod straniu, [i oarecum cara-
ghios, o realitate a rostirii fluide, gale[-
familiare. Cu un asemenea trecut vi-
brant (natur` exuberant` m~ntuit`-n 
limbaj), nu-i de mirare c` oamenii \n -
t~lni]i pe-aceste str`zi au umilin]a zi-
durilor d`r`p`nate [i adesea te salut` 
f`r` s` te cunoasc`, a[a cum fac ]`ra-
nii. Eu unul m` simt bine pe aceste 
str`zi, salutul cald al acestor gospodari 
m` \nvioreaz`, \mi fisureaz` crusta de 
indiferen]` pe care ne-a ad`ugat-o me-
tropola cu vitrine orbitoare. Asta-i: prin 
aceste locuri lipsesc vitrinele, lipse[te 
arogan]a. |n afar` de birturi obscure [i 
gherete alimentare, nimic nu tulbur` 
pacea gospod`riilor cu un tipíc bifrons, 
modern/patriarhal: cur]i cu ci[mele 
(apa curent` apar]ine casei, iar cea din 
ci[ mea gr`dini]ei cu flori), magazii [i 
garaje, fr~nghii de rufe [i pr`jini de 
lemn, sc`ri pentru urcat \n pod [i pe 

cas`, anten` parabolic` fixat` de-un 
co[, cote] pentru c~ine [i ]arcuri din 
plas` de s~rm` pentru g`ini.

Sunt un bucure[tean [i pentru c` \mi 
plac marile parcuri (Ci[migiu, Parcul 
Carol, Parcul circului), ora[e ale ve ge-
ta]iei, ale apei [i malurilor ei protegui-
toare. V-a]i g~ndit vreodat` la incon-
[tien]a apei, care aproape c` nu bag` 
de seam` efortul malurilor care-i aduc 
prinos \n fiecare clip`? |n parcuri acest 
lucru se vede mai bine dec~t oriunde, 
de oarece aici malurile devin alei \n lun-
gul c`rora pa[ii oamenilor se r`sp~n-
desc \n voie, asemeni altor valuri \n  t~m-
pl` toare. Varietatea peisagistic` \]i acor-
 d` o libertate de neconceput pe str`zile 
ora[ului. Parcul [i menirea lui subtil`: 
un loc unde oamenii s`-[i permit` s` 
aib` incon[tien]a apei.

Statuile: o alt` genial` inven]ie ur-
banistic`. F`r` statui, casele [i copacii 
n-ar avea de unde \nv`]a echilibrul 
uman. Vorbesc de statuile figurative, 
c`ci cele abstracte sunt o inven]ie a go-
lului natural (de la care doar apa poate 
\nv`]a ceva). La-ncruci[`ri de str`zi 
sta tuile ecvestre aduc cu ele speran]a 
no rilor [i-a ierbii. |n copil`rie, \n Par-
cul Carol, \n fa]a grotei ce ad`postea o 
statuie a lui Paciurea (oare?) erau doi 
ur[i de bronz pe care tata m` urca [i 
momentele petrecute acolo mi-au r`-
mas \n memorie ca binecuv~ntate. As-
t`zi vacile europene, pictate de arti[ti, 
plantate \n tot felul de locuri din Capi-
tal`, mi se par un pandant fericit al ace-
lor ur[i: ele asigur` o deta[are, o sere-
nitate, adaug` pu]in humor \ncordatei 
noastre rela]ii cu ambientul de multe 
ori agresiv. S` circuli printre oameni [i 
animale \mpietrite \]i inculc` o dulce 
dep`rtare, te r`pe[te o clip` din v~r te-
jul poluant al metropolei. Eu unul am 
clipe c~nd ating copil`ria: \nt~rzii de 
multe ori l~ng` statuia lui Meštrovi  de 
l~n g` Muzeul Literaturii, acel Br` tia nu 
g~nditor \mpietrit \ntr-o marmor` de-un 
gri cu reflexe alb`strui, [i-n micile va-
luri ale hainelor lui \mi pare c` re g`-
sesc vremi de alt`dat`, vremi \n care 
nu eram, dar vremi \n care voi fi \n cu-
r~nd c`ci ve[nica re\ntoarcere este le-
gea valurilor, chiar [i acelea din Pu]ul 
lui Cr`ciun.

Bucure[teanul de mine! C~t de mult 
po]i iubi un ora[ ca s` nu-]i pese de 
ceea ce zice lumea atunci c~nd te plimbi 
zilnic f`r` nici o ]int` pe acelea[i [i ace-
lea[i c~teva str`zi ce ascund, t`inuiesc 
mereu tot alte perspective neb`nuite 
care, odat` dezv`luite, nu te mai las` 
p~n` c~nd nu-]i faci din ele priveli[ti 
de c`p`t~i.
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O surpriz` a acestei bogate toamne 
tea trale la Bucure[ti – spectacolul Reve-
nirea Reginei Maria Karadjordjevi , mono-
dram` dedicat` Reginei Maria a Serbi-
ei, nimeni alta dec~t Mignon, fiica Regi-
nei Maria a Rom~niei [i a Regelui Ferdi-
nand. Autoarea monodramei, Dragana 
Boškovi , critic de teatru [i profesor la 
Uni versitatea din Belgrad, a scris piesa 
pen tru actri]a Ljiljana Stjepanovi . |n 
in  terpretarea distinsei actri]e [i \n regia 
lui Aleksandar Georgevi , piesa de suc-
ces a Draganei Boškovi  a dep`[it 500 de 
spectacole. La sf~r[it de noiembrie, 
spec    tacolul a venit [i la Bucure[ti [i s-a 
ju  cat la Sala Atelier a Teatrului Na ]io-
nal, dup` ce acum o vreme el a fost re-
prezen tat la Timi[oara, \n prezen]a 
Prin  ]ului To mislav Karadjordjevi , fiul 
regi nei.

F`r` ostenta]ie [i cu at~t mai impre-
sionant, monodrama ne vorbe[te, prin 
vo cea reginei la b`tr~ne]e, exilat` la Lon-
dra, despre destinul ei accidentat, des-
tin ]in~nd de regalitatea din Balcani \n 
se colul XX. R`spundere, glorie [i sacrifi-
ciu, mici [i mari bucurii [i dureri ome-
ne[ti, r`sturn`ri grave de situa]ie. Dra-
gana Boškovi  a f`cut un efort conside-
rabil de documentare, a descoperit m`r-
tu rii rare [i memoria acelor timpuri vie 
\nc` printre oameni. Ea \ns`[i, cum spu-
ne, a avut o motivare personal` s` se 
ocu pe de acest subiect, fiindc` mauso-

leul regal Karadjordjevi  se afl` \n loca-
litatea ei natal`, la Oplenac. Amintirile 
legate de nefericita regin`, spune autoa-
rea, sunt pline de respect [i afec]iune. 
Re gina se implica \n opere de bineface-
re, era modest`, era prezent` printre oa-
meni de toate felurile. Recunoa[tem \n 
asta educa]ia primit` de acas` – Mig-
non participase, de exemplu, la ini]ia ti-
va mamei sale ca sor` de caritate \n pri-
mul r`zboi mondial. T~n`ra prin]es`, 
al c`rei chip blond [i frumos apare, al`-
turi de fra]i, de surori [i de p`rin]i \n 
at~ tea fotografii de la Peli[or, Cotroceni 
sau Balcic, a devenit so]ia regelui Ser-
biei, Aleksandar Karadjordjevi , \n 1922. 
Sunt pline de pitoresc referin]ele la 
acest moment, vizita regelui Serbiei \n 
Ro m~nia, drumul tinerei mirese pe Du-
n` re, din Rom~nia la Belgrad, splendoa-
rea nun]ii... Au avut trei fii, o familie 
plin` de tandre]e, regele, cu toate r`s-
pun derile lui, a fost foarte apropiat de 
ei: fotografiile de familie o arat`. |n 
1934, regele a fost asasinat la Marsilia. 
Un [oc na]ional, kilometri de oameni \n -
ge nunchia]i, \n doliu. {ocul incidentu-
lui (filmat pe viu...) a f`cut-o pe scriitoa-
rea [i jurnalista Rebecca West s` studie-
ze situa]ia pe teren, iar din aceasta a re-
zul tat un cunoscut volum de c`l`torie [i 
ana liz` a zonei, Black Lamb and Grey Fal-
con (1941). Saga european` dur` care a 
ur mat a pus o surdin` asupra acelui epi-

sod nelini[titor [i abia acum se observ` 
un reviriment al interesului de a studia 
cele ce s-au \nt~mplat atunci.

Monodrama Draganei Boškovi , care 
se refer` la un spa]iu vast (teritoriul iu-
goslav, Rom~nia, alte ]`ri) [i puncteaz` 
o lung` durat`, se petrece \ntr-un punct 
fix, o mas` [i un scaun, \ntr-o noapte, 
aca s` la regina exilat`, c`reia i se apro-
pia sf~r[itul. Dup` ce f`cuse demersuri 
repetate de a ob]ine viza de intrare \n 
]ar`, ca simplu cet`]ean, ea a[teapt`, fe-
bril, telefonul autorit`]ilor din Iugosla-
via, sper~nd c` i se va permite s` se \n -
toarc` m`car \n ultima clip` a vie]ii. Foar -
te inspirat` alegerea unui asemenea 
mo ment, \n care toate evoc`rile [i mici-
le discu]ii la telefon (o sun`, de exem-
plu, fiul ei) au o perfect` naturale]e (b`-
tr~ ne]ea, singur`tatea, speran]a reveni-
rii acas`...). Este foarte expresiv \nsu[i 
faptul c` telefonul oficial de la Belgrad 
tre buia s` vin` noaptea. Dar, cu toat` 
for ma relativ mai destins` a regimului 
titoist, reginei i se refuz` dreptul ome-
nesc de a reveni \n ]ar` [i a fi \nmor-
m~n  tat` al`turi de so]ul ei. Maria Ka-
rad jordjevi  moare la Londra, \n 1961. 
Mo nodrama con]ine clipa acelui telefon 
de refuz definitiv, c`z~nd asemenea unui 
cu]it de ghilotin`. Fiindc` o regin`, 
fost` regin`, v`duv` de mult, la margi-
nea vie]ii acum, nu va fi tratat` ca om, 
\n limitele condi]iei omene[ti prin care 

to]i suntem egali \n fa]a mor]ii, ci sim-
bol \ntr-o schem` maniheist`, insolubi-
 l`, absolut`: uzurpator [i uzurpat.

Cu mijloace minimale, cu simplitate 
[i distinc]ie, Ljiljana Stjepanovi  pune \n 
acest rol tensiune [i tandre]e, stoicism 
[i rezisten]`, iubire [i speran]`. |ntr-o 
epoc` \n care exilul a fost [i este \nc` 
soar ta at~tor oameni, \n care mul]i au 
murit izgoni]i din ]ar`, povestea desti-
nului individual al acestei femei, mam` 
[i regin` exilat`, care a dorit cu ardoare 
s` se \ntoarc` [i a fost respins` p~n` la 
cap`t, nu poate s` nu impresioneze.

Spectacolul a fost o ini]iativ` a Am-
basadei Serbiei, \n colaborare cu Minis-
terul Culturii [i Cultelor de la Bucu-
re[ti. Cu aceast` ocazie a fost lansat vo-
lumul recent publicat cuprinz~nd mo-
nodrama Draganei Boškovi , fotografii 
[i o serie de documente. Revenirea Regi-
nei Ma ria Karadjordjevi  are o lung` ca-
rier` ca spectacol, \ns` volumul, dens 
de in for  ma]ie, apare \n 2008 pentru pri-
ma oar`. Fotografiile au f`cut, \n seara 
spec tacolului, obiectul unei frumoase ex-
po  zi ]ii de imagini sepia, realizat` prin 
con tri bu]ia direct` a Ambasadei Ser-
biei. Erau imagini inedite pentru cei 
mai mul]i dintre noi, sugestive [i pline 
de at mo sfer`. O tran[` de istorie nea[-
tep tat de apropiat`, cu toat` dep`rtarea 
ei, ca re ne implic` [i pe care este tim-
pul, \n sf~r [it, s` o recuper`m.

IOANA IERONIM

Fiica Reginei Maria, Mignon, 
regina Serbiei

teatru
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Cea mai puternic` proz` despre ulti-
mul deceniu de comunism n-au dat-o – 
ne d`m seama acum – nici re prezen tan-
]ii genera]iei poststaliniste (majorita-
tea, uza]i estetic [i moral), nici – cu ex-
cep]ia unor „disiden]i“ sau marginali – 
reprezentan]ii optzecismului (literatu-
ra lor e una soft, de ser`, scris` de filo-
logi pentru filologi), nici reprezentan]ii 
a[a-numitei „genera]ii 2000“ (tributari 
minimalismului [i autofic]iunii), ci 
„nou` zeci[tii“ Radu Aldulescu, Daniel 
B` nulescu, Petre Barbu, par]ial Dan 
Stanca. Veni]i din medii extraliterare, 
ace[tia v`desc o for]` vizionar` [i un 
suflu narativ nedebilitat de matri]a tex-
tu`rilor de laborator. Neorealismul lor 
„apocaliptic“, „paranoic“ [i „thanatic“, \n   -
clinat spre mizerabilism argotic [i lum-
pen, demen]` social` [i damnare mizo-
fil`, exprim` pregnant mentalul unei 
tran zi]ii convulsive, marcate de trauma 
totalitar`. Dar, \nainte de orice, ilus-
treaz` o „\ntoarcere a refulatului“ social 
[i a valorilor tari, sub masca grotescu-
lui [i cinismului. Politicul (subteran [i 
conspira]ionist), spiritualitatea (ilicit`), 
sexualitatea (amoralist`) intr` intem-
pestiv \n scen` pe valul argotismului de 
periferie [i, odat` cu ele, o \ntreag` 
lume subteran`, colc`itoare [i ocultat`.

Proza celor mai buni dintre „nou` ze-
ci[ti“ \[i extrage sevele din universul 
psi hotic [i f`r` speran]` al apocalipsei 
ceau[ismului cotidian. |ntre ei, maes-
trul grotescului, al histrionismului dia-
bolic [i al paranoiei cinice r`m~ne, f`r` 
doar [i poate, Daniel B`nulescu. Poetul 
impenitent din Te voi iubi p~n` la sf~r [i-
tul patului, Daniel al rug`ciunii sau Balada
lui Daniel B`nulescu [i-a demonstrat ta-
lentul de romancier „bulgakovian“ \n Te
pup \n fund, Conduc`tor iubit! (1994) [i 
Cei [apte regi ai ora[ului Bucure[ti (1997), 
surprinz~nd – suplimentar – acum c~]i-
va ani cu o pies` de teatru halucinant`, 
universal „blasfemiatoare“: Cine a c~[ ti-
gat R`zboiul Mondial al Religiilor?. De-
spre cea mai recent` isprav` fic]ional` 
a sa – Cel mai bun roman al tuturor timpu-
rilor – autorul a anun]at, \n cadrul lan-
s` rii de la Uniunea Scriitorilor, c` nu \n  -
cheie, cum s-a spus, preconizata Trilogie
Danielissima: ciclul de romane din care 
face parte va fi mai vast. Adev`rul e c` 
proliferarea tentacular`, de univers 
morbid \n expansiune, pare a-i conveni 
cel mai bine. Poemele s-au adunat \n 
dou` tomuri antologice groase, sub ti-
tlul Republica Federal` Daniel B`nulescu,
piesa bate c`tre o sut` de pagini, iar ro-
manele au fost acuzate – nu f`r` temei 
– c` au prea multe „bur]i“ [i sunt „des-
centrate“...

Megalomania jucat` la rece consti-
tuie marca specific` a lui Daniel B`nu-
lescu. Cel mai bun roman al tuturor timpu-
rilor (titlul trimite la principalul s`u re-
ferent: Biblia) \ncepe, inconfundabil, cu 
urm`torul paratext: „Aceast` carte \mi 
este dedicat` mie. Toat` via]a mi-am 
dorit s` scriu o asemenea carte. P`cat 
c` n-a ie[it mai bun`“. Probabil, o exhi-
bare a „sublimului ridicol“, titanic [i ab-
so lutist de care mentalitatea ceau[ist` 
era impregnat`... Oricum, cu acest ro-
man de 560 de pagini gluma din Te pup 
\n fund... [i Cei [apte regi... se \ngroa[` 
r`u de tot. Eroii principali sunt aceia[i 
din precedentele volume ale ciclului: 
IF-ul (alias Iarba Fiarelor), lumpensp`r-

g` torul invulnerabil [i solitar, abia ie[it 
din adolescen]`, cititor de proz` optze-
cist` [i frecventator al Cenaclului Uni-
versitas; Petre I]ipache, [eful Guvernu-
lui subteran al Rom~niei (care-l du-
bleaz` pe cel oficial, condus de Constan-
tin D`sc`lescu); taximetristul demonic 
}aca Genel (ales acum ministru al Cul-
turii \n acela[i Guvern din umbr`, cu 
sediul \n subteranele Bucure[tiului); 
vr` jitoarea „mama Plo[ni]a“ [i... al]ii 
ase menea. Nara]iunea o ia, \ns`, com-
plet razna: istoria politic` se ciocne[te 
cu fantasmagoria morbid`, iar picares-
cul debu[eaz`, via romanul de medii so-
ciale [i religioase, \ntr-un roman de 
aventuri, cu urm`riri ca \ntr-un film de 
ac]iune... Nu-i pu]in lucru, \n condi]iile 
\n care romanul rom~nesc actual pare 
s` fi uitat – cu unele excep]ii – arta ac-
]iu  nii dinamice [i a suspense-ului. Sun-
tem la \nceputul lui 1989 [i Iarba Fia-
relor – exasperat de mizerie [i s`r`cie – 
\[i pune-n g~nd s`-i ucid` pe Ceau[escu 
[i pe acoli]ii lui. Paralel, Guvernul sub-
teran, m~n`-n m~n` cu Securitatea, \l 
ur m`re[te. Planul IF-ului, urzit cu spri-
jinul unei \ntregi re]ele de sprijin, \l 
duce pe atentatorul h`ituit prin cele 
mai diverse spa]ii: \n complexul rezi den-
]ial de la Snagov, \n blocurile [i c~rciu-
mile mizere ale cartierelor bucure[tene, 
\n chi]imiile vr`jitoarelor ]ig`nci, la 
Morg`, la un schit de c`lug`ri \n mun-
te, prin pustiet`]ile \n`l]imilor [i prin 
satele de la poale, \n labirinturile sub-
terane ale Capitalei, \ntr-o familie de 
Martori ai lui Iehova... |nceput [i des f`-
[urat sub semnul demonismului politic 
– al lui „has Satan“, cu o tr`sur` pur-
t~ndu-l pe }aca Genel pe Calea Victori-
ei, \n drum spre Petre I]ipache, premie-
rul ocult deghizat \n aprozarist –, Cel
mai bun roman... transform` h`ituirea \n 
c`utare incon[tient` a credin]ei prin ar-
canele unei lumi damnate. Via]a la li-
mit`, via]a tr`it` permanent \n proxi-
mitatea mor]ii, pe buza pr`pastiei [i pe 
muchia unui sf~r[it de epoc`... 

Mult mai uman dec~t caricatura 
burlesc` din Christina Domestica... de Pe-
tru Cimpoe[u (pentru a nu mai vorbi de 
caricatura naiv` din Orbitor. Aripa 
dreap t`), Nicolae Ceau[escu accede, \n 
fine, la statutul de personaj literar, prin 
numeroasele scene care-l au \n prim-
plan (v~n`toarea de ur[i, inspec]iile din 
subteran, scenele de alcov cu Elena, des-
cins` la r~ndul ei \n bordeiul ]ig`ncilor 
cu care se-n]elege de minune). La fel – 
Adrian P`unescu, alias poetul Emilian 
R`ulescu, intrat c`lug`r la m`n`stirea 
Toaca, dup` un chinuitor canon cu post, 
munci [i rug`ciuni. De[i „poten]ialul“ 
narativ al celor doi nu e suficient ex-
ploatat, iar tu[ele conven]ionale nu lip-
sesc din portretul lor, Daniel B`nulescu 
are inteligen]a de a nu face din ei ni[te 
simple fanto[e.

Tot ce ]ine de geografia Bucure[tilor 
(fie ea extern` sau imaginar-subteran`) 
este remarcabil \n acest roman – trase-
ele clandestine ale IF-ului, \ntre Cen-
tru, zonele industriale [i labirinturile 
de str`du]e vechi, dosite, cu „istoria“ [i 
„so ciologia“ lor, lumea ]iganilor [i a vr`-
jitoarelor, \nregistrat` cu un fin sim] al 
scabrosului lingvistic [i al psihologiilor 
viclene, lumea auster` a familiei ieho-
viste Sohanu din zona Ap`r`torii Patri-
ei – \i prilejuie[te lui Daniel B`nulescu 

pagini admirabile. Registrele sunt varia  -
te f`r` ostenta]ie. Un subcapitol tran-
scrie, sec, „jurnalul“ Ierbii Fiarelor, ur-
m` rit \n mun]i, alte 15 pagini reproduc, 
cu toate trimiterile biblice, „Crezul“ 
Mar torilor lui Iehova (c`tre care trimi-
te, vag, [i finalul piesei din 2004). Nu 
lipsesc din panoplie desc~ntecele, ritua-
lurile de magie alb` [i neagr`, descrie-
rile r`bd`toare ale ritului monahal... [i 
ale altor ritualuri [i rituri, de la cele po-
litice p~n` la cele ale [u]ilor, spre exem-
plu. {arjate, dar [ocant-expresive [i con-
vin g`toare epic sunt episoadele distopi-
ce, unde imaginarul explodeaz` pur [i 
simplu: pedepsele scatologice ale victi-
melor din Infernul „atelierelor“ subte-
rane, [edin]ele Guvernului ocult, uni-
versul insuportabil, purulent, al descom-
punerilor argheziene din Morg` (unde 

IF e ad`postit vremelnic, mim~nd re-
tardul mintal sever) frizeaz` pe alocuri 
insuportabilul. Exist` [i alte „atrac]ii“ 
de acest fel: un medic \[i vindec` pacien-
]ii cu ajutorul unor animale care le ab-
sorb bolile, murind \n locul lor, celor 
urm`ri]i Securitatea le schimb`, spec-
taculos, via]a cu agen]i special an tre-
na]i [.a.m.d. Latura „poli]ist`“ [i cea de 
„mistere ale Bucure[tilor“ \i iese, de ase-
menea, foarte bine autorului, transfor-
mat pe alocuri \n scenarist: preparati-
vele tentativei (e[uate) de asasinare a 
lui Ceau[escu de pe lacul Snagov, inva-
zia [i infiltrarea m`n`stirii Toaca de c`-
tre Securitate, pe urmele Ierbii Fiare-
lor, spionarea reciproc` a celor dou` ta-
bere cu strategiile specifice de filaj, con-
trafilaj, camuflaj [i atac sunt elemente 
de policier politic, deloc la \ndem~na 
oricui. |n sf~r[it, nimeni nu-l concurea-
 z` pe Daniel B`nulescu \n epicizarea 
Bucu re[ tiului subteran:

„Unde sunt galeriile secrete din zone-
le Panduri, S`rindar sau V`c`re[ti, 
care permiteau unor haiduci, precum Io-
ni ]` Tunsu, Groza sau Amza Scor]an, 
s` dispar` \nghi]i]i de p`m\nt dinain-
tea poterelor, pentru ca, la scurt timp, 
s` reapar` \n spatele lor, g`urind spi n`-
rile slujitorilor domne[ti cu c~]iva 
glon]i, care provocau unora scurgeri de 
s~nge, altora amuzament? 

Dac` au existat cu adev`rat, sunt tot 
acolo.

Mul]i spun c` istorisirile despre t` r~-

mul subp`m~ntean sunt numai fabu-
la]ii seduc`toare \n care rom~nii sunt 
speciali[ti, al]ii jur` c` sub crusta asfal-
tului din Bucure[ti se desf`[oar` un 
p`ienjeni[ de galerii subterane unic \n 
lume.

Exagereaz` [i unii, [i ceilal]i.
Iarba Fiarelor auzise \nt~ia dat` de 

existen]a ne\ndoielnic` a unui aseme-
nea tunel \n urm` cu vreo doi ani, pe tre-
c~nd \n Crama Hanului lui Manuc, 
c~nd Sucu Marcel \i povestise despre 
metoda foarte rar` a unora dintre be]ivi 
de a fugi pentru a nu-[i achita con su ma-
]ia. Ei coborau \n galeria ce \ncepea sub 
Hanul lui Manuc [i ie[eau, printr-unul 
dintre capetele opuse ale acestei galerii, 
prin pardoseala Bisericii Domne[ti, spe-
riind credincioasele [i popa“.

Stilul alb, de o precizie expresiv`, 
exactitatea minu]ioas` a descrierilor, 
alternarea climaxurilor cu anticlimaxu-
rile [i a relat`rii de reportaj cu ample, 
savuroase scene dialogate (unde dra-
maturgul \[i spune cuv~ntul, lungind 
vo luptuos [i uneori excesiv conver sa ]ii-
le), ritmarea tensionat`, nervoas` a ali-
neatelor („urechea“ poetului nu se dez-
minte...) sau, \n plan epic, dinamica ur-
m` ririlor [i a scenelor tari (asasinarea 
prietenului Scoru[ de c`tre Securitate, 
asasinarea ministrului ocult de Inter-
ne, Aristotel Santa Rux`nescu, de c`tre 
IF, urm`rirea de la schit [i din mun]i a 
IF-ului [i a acoli]ilor s`i, r`nirea oribil` 
a unui aliat al s`u de c`tre un urs, h`i-
tui rea subteran` a aceluia[i IF la \n -
toar cerea \n Bucure[ti, str~ngerea la ]u-
lui prin \nregistrarea lui cu microfoane 
\n ascunzi[ul familiei Sohanu etc. etc.) 
fac din acest roman o lectur` palpitan-
 t`. Povestea se opre[te brusc \n preaj-
ma Congresului XIV, f`r` tran[area \n 
vreun fel a situa]iei, dar cu speran]a 
refu gierii atentatorului \ntr-un bordei 
secret, inexpugnabil din Mun]ii Rete-
zat, \na  intea atacului final.

Nu toate secven]ele c`r]ii sunt la fel 
de conving`toare literar. Parte din sce-
nele derulate \n subteran alunec` \ntr-un 
senza]ionalism pueril gen Secretul lui 
Bachus. Anumite scene de la m` n`s tire 
(cu }aca [i adjunctul s`u Bru]` uri-
n~nd, deghiza]i, pe cadavrul c`lug` ru-
lui Leca etc.) \[i rateaz` efectul prin ex-
ces de caricatural scabros \n registru 
comic. Unele capitole sunt inutil l`b`r-
]ate ([i astfel diluate), iar c~teva sec ven-
]e stau sub semnul facilit`]ii, cam \n 
genul interbelicului Damian St`noiu. 
Totu[i, oric~t de brutale ar fi rupturile 
de nivel, romanul „se ]ine“, pe canava-
ua unei concep]ii [i a unei viziuni nu-
mai aparent dezechilibrate. Mai mult 
dec~t at~t: impresioneaz` cum pu]ine 
ro mane ap`rute \n ultimul timp o fac, 
ridic~nd romanul senza]ional la pute-
rea unui senza]ional roman despre apo-
calipsa Epocii Ceau[escu. Un roman \n 
care politicul, religiosul, grotescul ma-
cabru [i distopia lumpen` fuzioneaz` la 
temperaturi \nalte. Poetul Daniel B` nu-
lescu se dovede[te a fi, [i aici, prozator 
p~n`-n unghii, cu un apetit fabulatoriu 
pu]in obi[nuit, capabil s`-[i „simt`“ 
toate personajele [i s` le reconstituie lu-
mea p~n`-n detalii infinitezimale. Cel
mai bun roman al tuturor timpurilor indic` 
un proiect narativ cum nu avem prea 
mul  te \n proza rom~neasc` de dup` 
1989.

cronic` literar`

Daniel B`nulescu, Cel mai bun 
roman al tuturor timpurilor,

Editura Cartea Rom~neasc`,
2008, 576 p.

PAUL CERNAT

Apocalipsa Epocii de Aur 
[i „misterele“ ei
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C~nd, la \nceputul anului 1938, 
P~nza de p`ianjen apare la Editura
Libr`riei Universala Alcalay, cu o ban-
derol` (albastr`) pe care se precizeaz` 
c` romanul beneficiaz` de recomanda-
rea lui Liviu Rebreanu, a lui Camil Pe-
trescu [i a lui Mihail Sebastian, vocile 
ma li]ioase ale lumii literare nu \nt~rzie 
s` fac` specula]ii prea pu]in onorante, \n -
tre care cea mai benign` e aceea c` re-
comandarea cu pricina ]ine de o strate-
gie „negustoreasc`“ a editorului. Totu[i, 
nu e de crezut c` cei trei scriitori invo-
ca]i au sus]inut romanul Cellei Serghi 
doar de form`, \n virtutea unei datorii 
prie tene[ti (manuscrisul a mai fost citit 
[i de Camil Baltazar, care s-a ar`tat 
des tul de rezervat). Cele c~teva fraze 
no tate de Camil Petrescu „la cald“, ime-
diat dup` lectura manuscrisului (de re-
g` sit \n Note zilnice), infirm` o atare ipo-
tez`. De asemenea, oric~te exagera]iuni 
m` gulitoare pentru propriul orgoliu ar 
comite autoarea \n confesiunile din Pe
firul de p`ianjen al memoriei, (m`car) 
ceva din ceea ce poveste[te acolo despre 
\n t~lnirea cu Rebreanu [i observa]iile 
aces tuia asupra romanului \n manus-
cris va fi fiind adev`rat. Rebreanu cite[-
te P~nza de p`ianjen la rug`mintea lui 
Mihail Sebastian. Reticent la \nceput, 
sf~r[e[te prin a se convinge c` autoarea 
c`r]ii are voca]ie de prozator; i-o spune 
f`r` \nconjur Cellei Serghi, recoman-
d~n du-i \ns`, tot f`r` \nconjur, s` aban-
doneze romanul \ntr-un sertar pentru o 
ju m`tate de an [i s` revin` apoi asu-
pra-i pentru a-l rescrie. Sfatul nu e de 
na tur` s-o \ncurajeze pe autoare, care 
iz bucne[te \n lacrimi: muncise cinci ani 
la roman, \l transcrisese de zece ori, cel 
pu ]in a[a sus]ine, g`sise cu greu pe ci-
neva dispus s` i-l dactilografieze [i 
acum recomandarea de a lua totul de la 
cap`t venea ca un verdict de condamna-
re a lui Sisif. Epuizat`, dar [i \nc`p` ]~-
na t` [i ner`bd`toare, Cella Serghi \[i \n -
g`duie s` nu asculte un asemenea sfat; 
manuscrisul e deja pentru ea un obiect 
pre]ios ce nu mai are a suferi modific`ri 

su plimentare; mai mult, e obsedat` de 
g~n dul c` s-ar putea \nt~mpla s`-l piar-
 d`, drept pentru care Camil o ajut` s` \n  -
chirieze un safé la Banca Blank, unde 
s`-[i poat` p`stra cartea p~n` la g`si-
rea unui editor. 

Odat` publicat romanul, autoarea 
\[i contempl` triumf`toare fotografia 
ex pus`, \mpreun` cu volumul, \n vitri-
na Libr`riei Alcalay. Senza]ia de tri-
umf se va efasa \ns` cur~nd, \n absen]a 
unui succes de critic` [i \n pofida succe-
sului de public (cu care, mai t~rziu, 
scrii toarea se va obi[nui s` se console-
ze). Cele dint~i cronici i se par de o du-
ritate nea[teptat`. D` tonul Badea Ma-
rinescu, \n Timpul, cu un articol de des-
fiin ]are \ntemeiat pe ideea de facilitate 
a romanului de tip autobiografic; ver-
dictul e excesiv: „P~nza de p`ianjen e un 
roman bun [i senin, f`r` probleme, f`r` 
enigme [i ascunzi[uri. (...) Noi nu o so-
cotim o carte de \nceput, ci una de sf~r-
[it. Calitativ vorbind, fire[te, nu crono-
logic“. C. Fântâneru compar` cartea 
Cellei Serghi cu romanele Luciei Deme-
trius, pe aceasta din urm` consider~nd-o 
„mai lucid` [i mai intelectual`“: „Cella
Serghi e mai elementar`, d-sa \n  gr` m`-
de[te \n povestire un material strein de 
cerebralitate, dintr-o categorie mai sen-
sibil` [i chiar naiv`. Dar scrisul acesta 
n-are semnifica]ia prozei d-rei De me-
trius, cu toate artificiile acesteia anali-
tice. Con]ine zgur` [i impurit`]i“. Chiar 
cu „zgur` [i impurit`]i“ [i chiar dac` 
mai pu]in „intelectual`“, P~nza de p`-
ianjen e superioar` totu[i romanelor 
Luciei Demetrius [i prin anvergura con-
struc]iei realiste, [i prin structura vizi-
bil mai complicat` a nara]iunii, [i prin 
capacitatea de a decupa un univers fic-
]io nal memorabil. Ambele autoare ape-
leaz` la o formul` autobiografist`, dar 
la Cella Serghi nara]iunea e mai \nche-
gat` [i mai pu]in liric` dec~t la Lucia 
Demetrius. O compara]ie \ntre cele 
dou` autoare \ntreprinde [i Perpessi-
cius \ntr-un articol din ziarul România,
unde grupeaz` o cronic` destul lung` la 

Marea fug` (roman ap`rut tot \n 1938) 
[i, dispropor]ionat, una aproape expe-
diat` despre P~nza de p`ianjen, prefe rin-
]a criticului merg~nd, evident, c`tre cea 
dint~i.

S-a scris \n general pu]in, [i la data 
pri mei apari]ii, [i dup` numeroasele 
ree dit`ri postbelice, despre P~nza de p`-
ian jen. Singurul articol aproape integral 
elogios vine din partea lui Mihail Se-

bastian, care, de altfel, o sprijinise pe 
Cella Serghi \nc` dinainte de apari]ia 
c`r]ii. Laudativ` este [i cronica lui Pom-
pi liu Constantinescu, numai c` acesta, 
ca \ntotdeauna c~nd scrie despre o car-
te a unei autoare, accentueaz` tenden-
]ios latura de analiz` a unei experien]e 
fe minine: romanul \n cauz` e deci „un
tipic roman feminin de iubire“, scris cu 
ta lent, dar nimic mai mult. Sporadic, 
g`sim men]iuni fugare la P~nza de p`-
ianjen \n articole-sintez` despre literatu-
ra feminin`, la Dan Petra[incu, de pild`.

C~t despre G. C`linescu, acesta o ig-
no r` cu superbie pe Cella Serghi. Nu-i 
acord` P~nzei de p`ianjen nici chiar 
„onoarea“ unui articol demolator (pe care 
Luciei Demetrius nu i-o refuz` totu[i...), 
nu va scrie de altfel niciodat` nici un 
r~nd despre aceast` autoare; \n magni-
fica-i Istorie... Cella Serghi nu figureaz` 
nici m`car \n enumer`ri. Explica]ia pe 
care o d` scriitoarea, peste ani, acestei 
bi zare, ostentative ignor`ri ]ine de do-
meniul anecdotic; o cit`m sub beneficiu 
de inventar: ilustrul critic, care public` 

Enigma Otiliei tot \n 1938 [i tot la Alca-
lay, ar fi invidiat succesul de libr`rie al 
P~nzei de p`ianjen – „Mai t~rziu am aflat 
c` el avea obiceiul s` mearg` la libr`ria 
Alcalay [i s` urm`reasc`, zilnic, c~te 
exemplare se v~nd din cartea lui (...) [i
c~te din a mea, care, credea el, \i f`cea 
concuren]`“. Cu inocen]` – poate jucat` 
–, scriitoarea adaug` [i c` G. C`linescu 
„era un mare orgolios [i n-a putut s`-mi 
ierte c` nu i-am trimis cartea cu dedi ca-
]ie. Dar cum s` i-o trimit dac` nici nu 
[tiam c` exist`?!“.

E. Lovinescu va scrie abia un an mai 
t~rziu despre aceast` carte, de[i a citit-o 
imediat dup` apari]ie, din moment ce 
la 21 martie 1938 noteaz` \n Agende:
„Citesc pe Cella Serghi – excep]ional“.
Par cimonioase, observa]iile criticului 
sunt \ns` exacte, percutante, constitu-
ind cel mai bun comentariu cu care a 
fost \nt~mpinat romanul.

P~n` la publicarea P~nzei de p`ianjen,
cenaclul Sbur`torul \i apare Cellei Ser-
ghi ca un templu al ini]ia]ilor [i impre-
sia c` acest spa]iu nu-i este accesibil e \n -
t`rit` de atitudinea prietenului Camil, 
care \i d` de \n]eles c` drumurile lor de 
hoinari prin Bucure[ti se despart \n pra-
gul casei lui E. Lovinescu; \n fa]a imobi-
lului de pe Strada C~mpineanu, Camil 
Petrescu simte nevoia, \ntr-o zi (proba-
bil pe la \nceputul anilor ’30, c~nd auto-
rul Ultimei nop]i... nu scrisese \nc` pam-
fletul ultragiant din Eugen Lovinescu sub 
zodia senin`t`]ii imperturbabile), s` subli-
nieze distan]a fa]` de interlocutoarea 
sa profan` \ntr-ale literaturii: „mi-a
spus: «Eu stau aici, la ultimul etaj. La 
eta jul II, st` Lovinescu. Dup` mas` m` 
duc la cenaclu, la Sbur`torul. Bun` 
ziua». {i am r`mas (...) \n fa]a acestei 
case f`r` ca s`-mi dau seama cum s-ar 
pu tea intra acolo“. Mai t~rziu, c~nd Ca-
mil se convinge, probabil, c` amica sa 
are un oarecare talent literar, el nu o 
mai poate introduce \ns` la Sbur`torul
pentru c` \ntre timp, din motive bine cu-
nos cute, a rupt rela]iile cu Lovinescu. 
Ghi nionul nu e totu[i ireversibil: dup` 
lectura P~nzei de p`ianjen, Lovinescu 
las` un mesaj la Libr`ria Alcalay, invi-
t~nd-o pe Cella Serghi la cenaclu – in vi-
ta ]ie pe care [i-o re\nnoie[te \n ziua \n 
care o \nt~lne[te din \nt~mplare, chiar 
pe Strada C~mpineanu, \nso]it` de Ca-
mil Petrescu. Autoarea va considera de 
acum \nainte c` intrarea sa \n cenaclul 
lovinescian \nseamn` cucerirea unei re-
dute; ani de-a r~ndul, urc~nd spre man-
sarda lui Camil, a trecut cu str~ngere 
de inim` pe l~ng` u[a lui Lovinescu, 
din  colo de care ar fi t~njit s` p`[easc`. 
{i, p`[ind \n fine \n casa criticului, g~n-
de[te: „Va [ti vreodat` maestrul ce greu 
am urcat \n via]`, treapt` cu treapt`, ca 
s` ajung s` sun la u[a lui?“.

biografii literare

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 95-103, sector 1, Bucure[ti; Tel/fax: 222.93.44
Calea Victoriei 120; Tel/fax: 311.22.08, 314.17.76; www.revista22.ro ISSN - 1841 - 3048

Editat de Funda]ia pentru Cultur` [i Drepturile Omului,
cu sprijinul ArCuB, al Uniunii Scriitorilor din Rom~nia
[i al Loteriei Rom~ne 

Redactor-[ef: Gabriela Adame[teanu
Cronic` literar`: Paul Cernat; Cronic` de teatru: Doina Papp; Cronica
debuturilor: Bianca Bur]a-Cernat; Cronic` film/muzic`: R`zvan Br`ileanu; 
Arte vizuale: Daria Ghiu.

Secretar general de redac]ie: Cristina Sp`t`relu; Tehnoredactare: Nicolae Rusu;
Editare, corectur`, contabilitate, difuzare: Mara {tefan, Ludmila Ionescu, 
Bogdan Iord`chescu.

Cella Serghi, P~nza de p`ianjen,
Editura C`r]ile Tango, 2008.

Salonul de poezie al ICR Stockholm \[i începe 
programul pe anul 2009 în ziua de mar]i, 13 ianuarie, cu o 
sear` avându-i drept invita]i pe Saviana St`nescu, care 
revine la Stockholm dup` succesul suedez cu piesa White
Embers, [i pe Daniel Boyacioglu. Moderatorul acestei edi]ii 
a Salonului de poezie va fi Madeleine Grive, redactor-[ef al 
revistei literare 00-tal [i director al Festivalului anual de 
poezie al ora[ului Stockholm.

Daniel Boyacioglu este un cunoscut poet, artist [i 
dramaturg suedez de origine sirian`. A jucat pentru 
principalele teatre suedeze, Dramaten [i Riksteatern, a fost 
premiat pentru albumele sale de hip-hop, iar în prezent 
scrie libretul unei opere. Cu toate acestea, Daniel 
Boyacioglu declar` c` principala sa pasiune este poezia. 
Pân` în prezent, a publicat patru volume de versuri, 
salutate de critica literar` pentru stilul auster, narativ [i ritmic, care 
aminte[te de interesul autorului pentru dramaturgie [i muzica hip-hop.

Saviana St`nescu a devenit cunoscut` publicului suedez în toamna anului 
2008, odat` cu premiera suedez` a piesei sale White Embers / Vita glöden,
considerat` de critica de specialitate printre cele mai bune produc]ii teatrale ale 
anului. De asemenea, pe 16 [i 17 ianuarie vor avea loc la Stockholm dou` 
reprezenta]ii cu piesa Waxing West ale legendarei trupe La MaMa E.T.C. din New 
York. Ambele piese sunt prezentate publicului suedez la ini]iativa [i cu sprijinul 
Institutului Cultural Român de la Stockholm.

Persoan` de contact: Eva Leonte, coordonator de proiect, tel +468-207.406, 
email: eva.leonte@rkis.se.

BIANCA BUR}A-CERNAT

Curiozit`]i...

Saviana St`nescu la Salonul 
de poezie al ICR Stockholm
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Mult prea dezl~nat din cauza extin-
derii sale pe parcursul a dou` luni [i ju-
m` tate la Bucure[ti [i Cluj, Festivalul
Uniunii Teatrelor Europene, g`zduit
anul acesta de Teatrul „L.S. Bulandra“
[i Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, n-a 
pro dus nici prea multe valuri, nici cine 
[tie ce evenimente. A curs ca o ap` do-
moal` (n-am spus st`tut`) în albia ei, 
concurat fiind [i de alte festivaluri deru-
la te în Capital` în acela[i timp, între 
care Festivalul Na]ional de Teatru i-a 
fost chiar un rival. Mi-amintesc, de exem -
plu, de penibila înt~mplare c~nd, în 
fa]a Libr`riei C`rture[ti, dou` grupuri 
sau grup`ri a[teptau s` intre la lansa-
rea simultan` a unor c`r]i, una în ca-
drul UTE, av~ndu-l ca protagonist pe 
Andrei {erban, alta în cadrul FNT, cu 
propriile-i colec]ii. {i au mai fost [i alte 
asemenea caramboluri, precum progra-
marea acelui fabulos Unchiul Vanea adus 
la Bu cu re[ti de Alexandru Darie ca di-
rector al UTE, dar apar]in~nd de drept 
FNT. Sau premiera cu Regele Lear a
Teatrului Bulandra, suprapus` peste 
spectacole str`i ne de interes din FNT la 
care unii din tre noi n-au ajuns dec~t 
dup` pauz`.

Cred c` Festivalul se putea restr~n-
ge profitabil pentru prestigiul s`u la 
tea trele cu adev`rat reprezentative, eli-
mi  n~nd altele, care au înc`r cat inutil 
afi [ul, uneori [i cu dou` titluri. Prea 
mul te companii de m~na a doua în 
aceas  t` trecere în revist` la a 17-a edi-
]ie a Festivalului UTE, care c~nd  va pro-
grama doar mont`ri de referin]` ale 
unor arti[ti consacra]i sau, în orice caz, 
re prezentative pentru realit`]ile tea-
trale de pe scena european`.

Lista spectacolelor care au f`cut s` 
merite efortul organiz`rii la Bu cu re[ti 
a acestui grandios festival, cel mai am-
plu din istoria UTE (multa non mul-
tum), a fost a[adar scurt` [i începe obli-
gatoriu cu Via]` [i destin, dup` Vassili 
Grossman, în interpretarea actorilor de 
la Maly Teatr din Sankt Petersburg. Re-
cen ta produc]ie a maestrului Lev Dodin 
în chide s-ar putea spune cercul unui drum 
excep]ional al c`ut`rii de sine, început 
acum mai bine de 20 de ani cu Fra]i [i 
surori, dup` Feodor Abramov, unde alte 
destine [i alte vie]i evoc` epopeea dra-
matic` a poporului rus sub comunism, 
v`  zut` acolo prin prisma rusului neao[, 
de la ]ar`. De[i în romanul lui Gross-
man e vorba de soarta intelectualului 
evreu, exist` multe asem`n`ri între 
cele dou` spectacole, acesta din urm` 
fiind în plus beneficiarul unor expe rien-
]e teatrale fundamentale pentru cunos-
cutul regizor, care a semnat între timp 
spectacole ca Gaudeamus, Cevengur sau 
Claustrofobie. Le apropie acela[i suflu 
epic [i aceea[i intensitate a tr`irii de 
esen  ]` stanislavskian` care dau p~n` 
la urm` marca teatrului rus. Dar ceea 
ce impresioneaz` în mod deosebit în 
spectacolul Via]` [i destin este orchestra-
rea, polifonia ansamblului. Povestea 
vie ]ii savantului proscris Shtrum pe 
care Stalin îl provoac` la colabora ]io-
nism e întret`iat` de alte traiectorii 
uma  ne semnificative, proiectate pe fun-
dalul epocii [i al unor evenimente isto-
rice cruciale. (Ac]iunea se petrece în 
preaj ma b`t`liei de la Stalingrad.) Mon-

ta rea lui Lev Dodin are meritul de a sur-
prinde în simultaneitate mai multe 
ac]iuni [i biografii. |n scen`, secven]ele 
sunt marcate prin c~teva obiecte de re-
cuzit` care definesc simbolic locul [i 
tim pul psihologic al ac]iunii. Bufetul 
ma siv al spa]iului domestic, du[ul din 
fun dal unde se „r`coresc“ la ceasuri de 
cump`n` personajele, patul de fier 
unde se iubesc, plasa unui teren de joc, 
la rigoare ]in~nd loc de s~rm` ghim-
pat`, coexist`. |n spatele ei m`r[`luiesc 
în drum spre front solda]ii [i aici are loc 
cel mai puternic moment al spectacolu-
lui, acela în care condamna]ii î[i dez-
brac` zeghea [i p`[esc c~nt~nd la moar-
te. Angajarea regizorului e în acest 
spectacol mai direct` dec~t \n altele. 
|ns`[i op ]iu nea sa pentru faimosul ro-
man e o dovad`. Iar în transpunerea 
scenic` expe rien ]a istoric` a autorului 
e redat` prin prisma unei poetici uma-
niste niciodat` dezmin]it`, a artistului. 
„Teatrul este întotdeauna despre mine 
însumi, declara Lev Dodin... Dac`
juc`m ceva despre care credem c` \i va 
interesa pe al]ii, dar care pe noi ne las` 
indiferen]i, ris c`m s` cre`m o pies` care 
nu va interesa pe nimeni, de aceea 
încerc`m s` producem lucruri care ne 
intereseaz` în pro funzime, pe care le 
sim]im foarte personal.“ Iat` unul din-
tre secretele succesului marelui regizor 
[i al trupei de la Maly.

Tot pe ruse[te a fost [i cel`lalt spec-
tacol de v~rf al Festivalului UTE, Boris
Godunov, dup` Alexander Pu[kin, pro-
dus de Festivalul interna]ional „Masca 
de aur“ de la Moscova, în asociere cu 
com pania Cheek by Jowl de la Londra, 
în regia lui Declan Donnellan. Cunoscu-
tul regizor englez a mai f`cut succese 
cu actorii ru[i (s` ne amintim de A 12-a 
noapte). S-ar p`rea c` [i de aceast` dat` 
combina]ia dintre un regizor inteligent, 
modern în g~ndire [i actorii ru[i for-
ma]i la o [coal` mai pu]in tehnic` dec~t 
a englezilor [i mai mult realist psiholo-
gic`, potrivit tradi]iei ruse, a dat roade 
dintre cele mai însemnate. Am v`zut 
deci un spectacol bun, solid, în care mis-
te rul medieval al subiectului care l-a in-
spi rat pe Pu[kin rezoneaz` cu ideile mo-
der ne despre lupta pentru putere [i mi-
zeriile umane care hr`nesc acest senti-
ment. |n miros de t`m~ie [i b`t`i de clo-
pote, falsul ]ar e la fel de viclean ca ace-
la en titre, urcat în tron tot ca uzurpator 
[i, a[a cum sun` o replic` din pies`: 
nicio dat` poporul nu-i va iubi pe ]ari. 
Tex tul lui Pu[kin e o bun` premis` de a 
nuan]a tema puterii, a mijloacelor de a 
o dob~ndi, a rela]iei dintre aceasta [i 
sub ordona]i, de a vorbi despre sloganu-
rile patriotarde ale celor ajun[i pe tron 
adesea în condi]ii dintre cele mai miste-
rioase [i neortodoxe. Mai aproape de 
tim purile pe care le tr`im, tezele aces-
tea [i destine precum cel al aventurie-
rului care se d` drept ]ar au sunat ade-
menitor. Iar spectacolul lui Donnellan, 
care a combinat me[te[ugit ritualuri 
tra di]ionale ruse[ti cu mijloace moder-
ne de a le comenta, gen televizorul sau 
cos tumele de camuflaj ale solda]ilor, le-a 
redat conving`tor. Dincolo de asta, ac-
tori performan]i, un t~n`r fermec`tor, 
Andrei Kuzi[ev, în rolul falsului ]ar, [i 
o prezen]` electrizant`, Irina Grineva \n 

rolul Marinei, prin]esa polonez`, dar [i 
unele dezam`giri, cum ar fi Alexander 
Fekistov în rolul lui Boris Godunov. 
Nici prea desele schimb`ri de identitate 
ale actorilor care joac` fiecare mai mul-
te roluri n-a fost de prea bun augur, cu 
at~t mai mult cu c~t spectacolul se joa-
 c` în proximitatea spectatorilor. Altfel, 
spectacolul Boris Godunov a fost unul 
bun, normal. Doar nu tr`im numai din 
eve nimente!

Acela[i lucru s-ar putea spune de-
spre Ivanov, în regia Ameliei Nierme-
yer, de la Düsseldorfer Shauspielhaus.

Cu experien]a unei alte mont`ri 
v`zut` la Bucure[ti la FNT-ul de acum 
un an, cea a lui Tamas Ascher de la tea-
trul budapestan Katona Joszef, viziu-
nea regizoarei germane ne-a surprins. 
Acolo deriziune, grotesc [i b`[c`lie, aici 

sobrietate, pedanterie [i un r~s scr~[-
nit. Acolo pitoresc, de[ert`ciune, aici 
ner vozitate anxioas`, analiz` ra]ional` 
[i dram` acoperit` de ridicol. P~n` [i 
moartea devine un fapt divers într-o 
lume superficial` [i indiferent`, de vreme 
ce regizoarea l-a f`cut pe Ivanov s` [ad` 
ceva vreme mort, neobservat, într-un 
fotoliu, cu pistolul la t~mpla pe care toc-
mai [i-a g`urit-o. Spectacolul nem ]i lor 
ne face s` ni-l apropiem pe cale ra ]io-
na l` pe Ivanov, acest intelectual neîn-
]eles, c`s`torit cu o femeie prea fami-
list` pentru gusturile lui libertine, in-
capabil de sentimente adev`rate. Jucat 
în costume de strad` [i decor minima-
list, adic` pe o scen` goal` pe care acto-
rii aduc la nevoie fotolii, canapele, fac 
dintr-un lampadar microfon etc., cu o 
draperie pre]ioas` din brocart glis~nd 
pe [t`ngi spre laterale, dar [i fa]`-spa-
te, avem toate spa]iile de joc, atmosfera 
[i mai ales rela]iile dintre personajele 
piesei. Actorii [tiu cine sunt [i ce joac`, 
sunt extrem de preci[i în rela]ie cu tex-
tul [i totul merge ca la carte. Da, Ivanov
e o pies` în care Cehov ne-a mai spus o 
dat` c~t de ur~t tr`im atunci c~nd ne 
agit`m în gol, suntem neautentici [i nu 
avem curajul vorbelor [i sentimentelor 
noastre. Iar nem]ii de la Düsseldorf ne-

au ar`tat asta f`r` prea multe fi]e. 
Asta nu înseamn` c` spectacolul lor n-a 
avut metafizic`. Ba, din contr`. Do vad` 
c` ne-a pus pe g~nduri. Or, ce alt ceva 
a[tept`m de la teatru? 

Un real eveniment a fost expozi]ia 
monografic` Ezio Frigerio deschis` la 
Teatrul Na]ional din Bucure[ti, de o 
]i nut` impecabil`, profesionist` [i spec-
taculoas`, unde am sim]it m~na lui 
Elie Malka, fostul director al UTE, care 
a asigurat fiec`reia dintre edi]iile ante-
rioare ale festivalului c~te o asemenea 
retrospectiv`. Cei 50 de ani de experien  ]` 
ai celebrului scenograf lansat [i culti-
vat de Giorgio Strehler sunt ilustra]i 
sugestiv prin schi]e, fotografii, mache-
te, costume ale unor spectacole emble-
matice realizate la Piccolo Teatro din 
Milano, Opera Garnier din Paris, în ci-
nematografie. O munc` de arheologie 
teatral` at~t de necesar` memoriei noas -
tre din ce în ce mai scurte.

F`r` a considera c` î[i avea locul 
într-un Festival al Uniunii Teatrelor 
Eu ropene, mai semnal`m ca o curiozi-
tate spectacolul Minciuna, al italianului 
Pippo Delbono, demers militant bine in-
ten ]ionat, prin care se protesteaz` justi-
fi cat altminteri la adresa unor inechi-
t`]i [i abuzuri din societatea de azi 
(acest spectacol a fost inspirat de o gre-
 v` a muncitorilor din Torino [i dedicat 
mor]ilor de la Petrila). Într-un mod, îns`, 
în care gestul s`u poate s` devieze u[or 
spre ]inte mai joase, pentru c` artistul 
italian for]eaz` limitele, friz~nd patolo-
gia (actorii lui sunt oameni cu de ficien-
]e), într-un stil prolix, de o violen]` nu 
întotdeauna justificat`. |n spectacolul 
s`u se ]ip` insuportabil, cu [i f`r` mi-
crofoane, se abuzeaz` de nuditate [i de 
nonsens. Cum îns` Pippo Delbono de cu-
r~nd a fost nominalizat la Prix Europa
pentru teatru, nu avem dec~t a crede 
c`, dac` vrei s` fii remarcat, trebuie s` 
scandalizezi. Asta i-a reu[it. 

La fel crede [i colegul s`u de la Tea-
trul Lliure din Barcelona, Alex Rigola, 
cel care sub titlul Casa european` ne-a 
ar`tat o penibil` mimodram` cu scene 
de sex [i alte jenante intimit`]i live, un 
spectacol care avea ca punct de pornire 
nici mai mult, nici mai pu]in dec~t sha-
kespeareanul Hamlet. Ce-i drept, regi-
zorul ne-a prevenit c` vom asista la un 
experiment. Cadrul nu era îns` cel po-
trivit, cu at~t mai mult cu c~t barcelo-
nezii au încheiat festivalul. Altfel, ac-
tori de calitate [i o scenografie memora-
bil`, dificil` [i costisitoare.

Cu o strategie greoaie de protocol [i 
pro movare, Festivalul UTE de la Bu cu-
re[ti nu a beneficiat de publicitatea adec-
vat` pentru ca evenimentul s` fie mai 
vizibil [i frecventat. Nu a mai ap`rut 
nici catalogul spectacolelor, publica]ie 
tra di]ional`, un document at~t de nece-
sar [i c`utat. Dar chiar [i a[a, acest fes-
tival teatral european g`zduit de Rom~-
nia a presupus un mare efort (vorbesc 
statisticile) de la care se sper` un plus 
de imagine pentru viitorul rom~nilor în 
Europa. Mai ales în vremurile de criz` 
economic`, dar [i spiritual` pe care le 
tr`im.

P.S. Vom reveni pe larg la premiere-
le rom~ne[ti din acest festival.

DOINA PAPP

Festivalul UTE de la Bucure[ti [i Cluj 
– o edi]ie mamut

Via]` [i destin, dup` Vassili Grossman, 
Maly Teatr din Sankt Petersburg



Nr. 18 (81)6 13 ianuarie Bucure[tiul \n lume

Vr~nd s` se salveze dintr-o iubire care \l m`cina ca 
un drog, personajul romanului S`rut`ri de cinema, avo-
catul Gilles Hector, un b`rbat de aproape 40 de ani, 
recurge la o disperat` tentativ` de terapie a unei pa-
siuni bolnave pe care \ncearc` s` o domesticeasc`. El 
scoate telefonul din priz`, ca s` nu aud` vocea iubitei 
care \l cheam` la \nt~lnirile a[teptate, de fapt, cu su-
fletul la gur`. Claustrat \n garsoniera r`mas` de la 
tat`l s`u, mort de cur~nd, Gilles Hector se cufund` \n 
colec]ia de Opere complete ale lui Simenon; intriga ro-
manelor poli]iste „\l ]ine“ o vreme [i astfel \[i \nt~rzie 
momentul c~nd iar va ceda dorin]ei intense de a o \n -
t~lni pe Mayliss, o femeie la fel de pu]in obi[nuit` ca [i 
numele ei de fat` – Mayliss de Mérandol. Mayliss este 
c`s`torit` cu un prosper om de afaceri, Guy De Car lo, 
iar povestea de iubire este povestea unui adulter. 

*
Cartea de aproape 200 de pagini, construit` impe-

cabil cu o economie de mijloace pe care romanul nos-
tru nu o prea cunoa[te, \n care fiecare scen` va trebui 
apoi recitit` pentru a aprecia fine]ea construc]iei epi-
ce, proiecteaz` povestea de dragoste pe o alta, la fel 
de pasionant` – cea a c`ut`rii tardive a p`rin]ilor. A 
ma mei necunoscute, dar [i a tat`lui mort, a vie]ii lor 
as cunse ochilor, abia acum curio[i, ai fiului. Tema iu-
birii „imposibile/interzise“, deci cu at~t mai atr` g` toa-
re, se dezvolt` \n paralel sau chiar se confund` cu 
tema c`ut`rii identit`]ii proprii, prin c`utarea iden ti-
t` ]ii parentale, infructuoas` totdeauna, pentru c` r`-
m~ ne, ca [i lectura trecutului, ambigu`.

Eric Fottorino, un excelent jurnalist [i manager de 
pre s` care conduce ziarul Le Monde, l-a citit probabil 
[i el pe Simenon, \ns` cu un ochi de profesionist. Ro-
manul se cite[te „dintr-o suflare“, dar destinul perso-
najelor [i lumina intens-ambigu` pe care autorul o 
pro iecteaz` asupra lor \l vor urm`ri pe cititor mult 
timp dup` ce a \nchis cartea.

*
Avocatul Gilles Hector nu [i-a cunoscut dec~t ta-

t`l, pe Jean Hector, directorul operator al filmelor 
Noului Val, „un barosan al luminilor“. Abia dup` ce \i 
ri sipe[te cenu[a pe podul Marie, fiul \ncepe c`utarea 
necunoscutei sale mame, despre care tat`l nu \i spu-
sese nimic, niciodat`, iar el, cu obi[nuita centrare pe 
sine a copiilor, nu \i pusese niciodat` vreo \ntrebare. 
|n fapt, Gilles nu fusese interesat nici de o rela]ie 
apropiat` cu tat`l s`u, artist pasionat de filmele alb-
negru [i ve[nic \nconjurat de femei tinere; un tat` 
protector, care nu \nregistrase pe pelicule chipul copi-
lului s`u, ferindu-l de fascinanta [i devoratoarea 
lume a filmului. „Tat`l meu [i cu mine nu ne \n]e le-
geam. Eu nici nu f`ceam prea multe eforturi \n acest 
sens.“ Acum dup` moartea lui, \[i reaminte[te frazele 
lui, \l caut` \n caietele de \nsemn`ri, \n vechile stu-
diouri abandonate (drumul la Victorine, pe Coasta de 
Azur), \n m`rturiile celor care l-au cunoscut. Chiar 
Mayliss pare [i ea s` \l conduc` spre tat`l pe care nu \l 
mai \l poate g`si nic`ieri: „Uneori luminile de la Dan-
ton, care aderau tenace la obiecte, \i luminau (sic) c~te
o p`rticic` intim` a corpului, interiorul bra]ului, pie-
lea l`ptoas` [i fin` a g~tului, p~n` la \nceputul s~ ni-
lor. Am ridicat ochii, crez~nd c` ghicesc \n spatele 
aces tei str`luciri silueta tat`lui meu, ar`t~ndu-mi 
dru mul“.

*
Mult timp Gilles Hector este convins c` mama sa a 

fost una dintre vedetele filmelor Noului Val, una din-
tre marile actri]e care se \mprieteniser` pe parcursul 
tur n`rii cu cel care le construia, din alb [i negru, chi-
pu rile, siluetele, carna]ia, pielea: Romy Schneider, ori 
Anouk Aimée, Fran oise Dorléac ori Catherine De-
neuve, Jeanne Moreau ori Emanuelle Riva, Delphine 
Seyrig ori Mireille Darc, Anna Karina ori Marlène Jo-
bert.

Cinematograful Trois Luxembourg de pe strada 
Mon sieur-le-Prince este decorul c`ut`rilor pe c~t de 
metodice, pe at~t de inutile, ale fiului care urm`re[te 
pe ecran fiecare detaliu al filmelor lui Eric Rohmer, 
Fran ois Truffaut, Louis Malle [.a. [i v~neaz` orice 
mic` informa]ie care i-ar permite s` \[i recunoasc` 
mama. Ea r`m~ne \ns` mereu la fel de volatil`, de in-
consistent`, \n schimb dou` alte personaje, de o mare 

concrete]e, ocup` treptat scena [i obsesiile personaju-
lui narator. Tat`l, Jean Hector, a c`rui via]` identifi-
cat` cu munca sa pasionat` devine un cult al fiului, 
iar acesta \l citeaz` la tot pasul. {i Mayliss de Carlo, 
care o concureaz` cu succes pe Emma Bovary, prototi-
pul etern al femeilor adultere.

*
|n fapt, Mayliss este una dintre marile reu[ite ale 

acestui roman pe care, odat` lectura terminat`, te 
a[tep]i s-o \nt~lne[ti pe str`zile unui fermec`tor Pa-
ris: flan~nd \n cartierul Latin; \n libr`ria Simone Tho-
mas, urc~ndu-se pe o scar` ca s` descopere cine [tie 
ce edi]ie de carte veche pe care s` o ofere iubitului, im-
preg nat` de parfumul ei, Jardins de Bagatelle; la Flo-
re en l’Ile, restaurantul unde mergea Jean Hector [i 
unde fiul \[i va a[tepta amanta; pe Boulevardul 
Saint-Germain sau l~ng` ceasul de la Odéon; mereu 
gr`bit` [i mereu \nt~rziind la \nt~lnirile de la cinema-
to graful Les Trois Luxembourg, unde l-a \nt~lnit pen-

tru prima oar` pe Gilles Hector, chiar \n ziua c~nd 
mu rise tat`l lui; \n garsoniera tat`lui din strada Budé 
pe care o va \ncendia, \n finalul c`r]ii, o m~n` necunos-
cut` (poate a Mariei Bordenave, b`nuit` a fi dat foc [i 
spitalului din Chemin-Long, cu decenii \nainte, pe 
vremea c~nd era doar o bolnav` t~n`r`, internat` 
acolo); \n ambian]a burghez`, u[or del`sat`, din casa 
ei de la Kremlin-Bicêtre, cu pianul imens la care c~n-
ta, inspirat`, cu fire de p`ianjen \n col]urile tavanu-
lui, cu strania p`pu[` de c~rp` privind din tavan pa-
tul pe care se zb`teau \ndr`gosti]ii.

*
Frumoasa Mayliss devine din ce \n ce mai stranie, 

cu c~t \naintezi \n carte. Traduc`toare la UNESCO,
cu nosc`toare a nenum`rate limbi, fost` prezentatoa-
re de mod`, cu o siluet` \nalt` [i fragil`, pe care [i-o 
men]ine m~nc~nd f`r` apetit doar salate [i b~nd cea-
iuri (o vreme avea obiceiul s` vomite dup` fiecare 
mas`), ea frapeaz`, la \nceput doar din pricina felului 
inadecvat cu care se \mbr`ca, cu un palton de catifea 
prea gros pentru vremea de afar`, [i a buzei de jos 
ve[nic umflat` de un herpes. Se adaug` apoi detalii 
care cap`t` o not` de mister: fardul mereu neglijent 
pus pe obraji, \ncheietura m~inii marcat` de cicatri-
cea unei presupuse sinucideri anterioare, boala mis-
terioas` pe care o trateaz` o zi pe s`pt`m~n`, tot dea u-
na lunea, discursul violent care urmeaz` dup` senzua-
li tatea ori bl~nde]ea ei obosit` etc., amoralitatea cu 
care \[i \mplete[te via]a de familie, de so]ie [i mam`, 
cu un adulter tr`it aparent f`r` remu[c`ri. „De ce anu-
me suferea? Suferea [i gata. |mi \nchipuiam c` e bol-
nav` de moarte [i totu[i tr`ia... Totu[i, \n anumite mo-
mente p`rea c` se fisureaz`. Pretindea c` doar m~na 
mea deschis` peste p~ntecul ei o alina. M` f`ceam c` 
o cred. Ea se lungea, devenea o doamn` nespus de b`-
tr~n`. Apoi disp`rea, f`r` s` mai dea vreun semn.“

*
Substitut` a mamei c`utate, Mayliss \[i pierde pu-

terea maladiv` asupra amantului, pe m`sur` ce aces-
ta pare s` se apropie de misterul na[terii sale. Dar [i 
pe m`sur` ce con[tientizeaz` riscurile rela]iei lor: 
„Nu eram \ndr`gostit. Eram intoxicat“, \[i spune na-

ratorul, Gilles Hector este tot mai obosit de aceast` 
pa siune care \í dinamiteaz` via]a profesional` [i \l 
transform` \ntr-unul dintre obiectele de colec]ie ale 
lui Mayliss. „M-am g~ndit c` dac` r`m~neam \n casa 
asta, desf`c~ndu-mi prea des [ireturile pantofilor, 
aveam s` sf~r[esc ca un trofeu de r`zboi... Via]a peri-
culoas` n-a \ncetat, c`ci lui Mayliss \i pl`cea s` se joa-
ce cu focul.“

Nu \nt~mpl`tor el \ncepe [i o alt` rela]ie cu Camille, 
o coleg` de barou, celibatar`, vesel`, sportiv`, cu care 
face dragoste pe lumin` [i ia masa m~nc~nd cu poft` 
la restaurant: „{tiam c`, \ntr-o zi, trebuia s` pun ca-
p`t leg`turii cu Mayliss, a[a cum te la[i dus de un 
drog... dac` \n unele seri Camille \mi ]inea loc de meta-
do n`, tot Mayliss r`m~nea heroina mea“.

Mica anchet` la Chemin-Long care \i aduce nara-
torului ipoteza c` mama c`utat` ar putea fi b`tr~na 
nebun` care a incendiat garsoniera tat`lui \l vindec` 
nu doar de c`utarea p`rin]ilor, ci [i de pasiunea pen-
tru Mayliss. |n fapt este sf~r[itul clasic al oric`rei 
pove[ti de adulter, care aduce \n final dorin]a unei 
vie]i calme [i normale. „M-am ridicat [i am \nceput s` 
umblu cu un pas vioi, pentru c` eram zorit s` tr`iesc.“

Traducerea c`r]ii, realizat` de Marie-Jeanne Vasi-
loiu, este fluent`. Poate ar fi fost de preferat s` se 
g`seasc` \ns` un titlu mai sugestiv \n rom~n` (chiar 
[i cu riscul schimb`rii lui) pentru Baisers de cinema.

GABRIELA ADAME{TEANU

Øn umbra p`rin]ilor
Eric Fottorino, jurnalist francez, autorul multor 

romane \ncununate de premii literare, s-a aflat la 
Bucure[ti \ntre 14–15 noiembrie 2008. Venise ca s` 
\[i lanseze romanul proasp`t ap`rut \n limba 
rom~n`, S`rut`ri de cinema, publicat de Editura Trei,
[i s` participe, \mpreun` cu Carmen Mu[at, 
Gabriela Adame[teanu, Cezar-Paul B`descu, Elena 
Vl`d`reanu, sub modera]ia lui Luca Niculescu, la 
discu]ia Jurnalism versus literatur`, organizat` de 
Institutul Francez.

N`scut la 26 august 1960, absolvent al Facult`]ii 
de Drept (Universitatea La Rochelle) [i al 
Institutului de studii Politice din Paris, Fottorino 
lucreaz` din 1986 la ziarul Le Monde, pe care \l 
conduce la aceast` or`. A scris romane, eseuri, c`r]i 
de jurnalistic`: Le festin de la Terre (1988); Rochelle
(1991); Besoin d’Afrique (1992); L’homme de terre
(1993); Aventures industrielles (1996); Cœur d’Afrique
(1998, Premiul Amerigo Vespucci); Un territoire 
fragile (2000, Premiul Europe 1, Premiul
Bibliotecarilor); Caresse de Rouge (2004, Premiul
Fran ois Mauriac al Academiei Franceze); Korsakov
(2004, Premiul Librarilor, Premiul France-
Télévisions); C’est mon tour (2003); Petit éloge de la 
byciclette (2007), Baisers de cinema (2007, Premiul
Femina); Nordeste (2008).

Prestigioasa revist` polonez` Literatura Na Swie-
cie, cu un cunoscut impact interna]ional de peste 30 
de ani, a consacrat, din nou, dou` numere (5 [i 
6/2008) literaturii rom~ne (redacto-[ef Piotr Som-
mer, coordonatoare a acestui num`r Anna Górecka). 
Rumunia II este o adev`rat` carte, impun`toare [i 
ele gant`, bogat ilustrat`, cu fotografii interbelice ale 
Bucure[tiului, pline de atmosfer`, poze mari ale au-
torilor [i o liter` prietenoa  s`. 

Num`rul respectiv cuprin-
de fragmente din Pupa russa de 
George Cr`ciun (traducere Ka-
zimierz Jurczak), Orbitor. Aripa 
st~ng` de Mircea C`rt`rescu 
(tra ducere Joanna Korna -War-
was), Simion Liftnicul de Petru 
Cimpoe[u (traducere Szymon 
Wcis o), |n  t~l ni rea de Gabriela 
Adame[teanu (traducere Jerzy 
Kot li ski), Ieudul f`r` ie[ire de 
Ioan S. Pop (traducere Kazimi-
erz Jurczak), Degete mici de Filip Florian (traducere 
Szymon Wcis o, care \i face [i un interviu au torului 
s`u), Adio, Europa de Ion d. S~rbu (traducere Kazi-
mierz Jurczak), publicistica lui Mihail Sebastian 
(traducere Jerzy Kotli ski), Raiul g`inilor (tra ducere 
Szymon Wcis o) [i Sunt o bab` comunist` de Dan 
Lungu (traducere Joanna Korna -Warwas), Amalia
respir` ad~nc de Alina Nelega (traducere de Szymon 
Wcis o), Despre \ngeri de Andrei Ple[u (traducere de 
Ireneusz Kania), Cerul v`zut prin lentil` de Horia-Ro-
man Patapievici (traducere de Kazimierz Jurczak).

La fragmentele de beletristic` s-au ad`ugat un 
dia log \ntre Gabriela Gavril [i profesorul de roma-
nistic` de la Cracovia Kazimierz Jurczak [i un arti-
col de sintez` semnat de Dan C. Mih`ilescu.

Institutul Cultural Rom~n de la Var[ovia a 
asigu rat suportul tehnic al acestui num`r.

Eric Fottorino

Eric Fottorino, 
S`rut`ri de cinema,

Ed. Trei, 2008
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O retrospectiv` personal` a artelor 
vi zuale bucure[tene din 2008 – un an 
foarte spectaculos, dar mai degrab` la 
nivel faptic, al evenimentelor din lumea 
ar telor vizuale, dec~t la acela al con ]i nu-
tu lui lor, un an \n care s-a sim]it, mai 
mult ca oric~nd, necesitatea unor teo re-
ti z`ri foarte aplicate ale artei contempo-
rane.

Social, adic` \n plan pur artistic vor-
bind, 2008 a fost anul celor dou` biena-
le ale Bucure[tiului, am~ndou` ajunse 
la cea de-a treia edi]ie (Periferic 8, la
Ia[i, a \nchis cercul), anul \nchiderii Ga-
le riei Noi \n luna martie, un spa]iu non-
profit, dar [i anul deschiderii c~torva 
noi galerii comerciale care func]ioneaz` 
[i au spa]ii de dimensiuni de invidiat, 
anul migr`rii unor galerii c`tre Berlin 
(Plan B din Cluj) [i al galeriilor bucu re[-

te ne ce devin tot mai mobile, partici-
p~nd la importante t~rguri de art` cu 
ar ti[ti rom~ni tineri \n cre[tere (de 
exem plu, galeria Andreianei Mihail cu 
Ci prian Mure[an, Adrian Ghenie, Cristi 
Pog`cean, Ivan Gallery cu Victor R`c`-
t`u [i Liana Dragomir). 

Un an \n care I love Bucharest, coor-
donat de c`tre Irina Abaza, a continuat 
s` se extind` [i a dezvoltat proiecte ab-
solut l`udabile (Red Spot – atragerea 
aten ]iei asupra monumentelor de patri-
moniu \n degradare; Bucharest me-
troART – interven]ii artistice \n sta]iile 
de metrou Pia]a Victoriei [i Gara de 
Nord), \ntr-un ora[ care nu are o tradi-
]ie a artei publice [i comunitare [i \n 
care se lucreaz` dificil. Apoi, tot pentru 
Bu cure[ti, Traseu urban Marcel Iancu 
– \nceputurile arhitecturii moderne \n 
Bu cure[ti, Case [i imobile construite \n -
tre 1929–1938, organizat de c`tre Aso-
cia ]ia E-cart.ro [i Funda]ia pentru Arhi-
tectur` [i Urbanism Simetria: incursiu-
ne \n arhitectura modern` rom~neasc`, 
prin intermediul personalit`]ii lui Mar-
cel Iancu, semnal de alarm` [i de aten-
]ie \ndreptat c`tre arhitectura uitat` a 
Bu cure[tiului.

Cum spuneam, 2008 a fost un an al 
eve nimentelor \n lumea vizual`, un an 
mai pu]in „de con]inut“, c~t al acelor 
acte-pilot, necesare, care decurg din lip-
sa unei culturi vizuale mature, acte de 
stag nare sau de regres pentru o alt` cul-
tur`, inevitabile \ns` pentru a noastr`. 
Acte „de povestit“ cu stupefac]ie [i de 
ana lizat psiho-socio-politic, pentru a \n -
]elege unde ne situ`m [i de ce trebuie 
s` ne adecv`m discursul atunci c~nd 

vor  bim despre spa]iul artistic rom~-
nesc. Acte care pe unii dintre noi ne 
dezar meaz`, dar care pe al]ii \i fac s` 
de vin` activi[ti.

Analizez pe scurt c~teva dintre eve-
nimentele lui 2008, \n \ncercarea de a 
reconstrui din cuvinte-cheie anul ce toc-
mai a trecut [i de a stabili c~teva punc-
te de referin]` pentru 2009. 

Freedom for Lazy People, iunie 2008, 
ICR New York, expozi]ie de street art:
uria[ul scandal al „poneiului cu zvas-
tic`“ a fost, \n primul r~nd, unul politic. 
O cercetare c~t de mic` va dezv`lui un 
nu m`r imens de „intr`ri“ pe aceast` 
te m`, mult prea pu]ine profesioniste [i 
co recte. Majoritatea se situeaz` \n cate-
goria comentariilor superficiale [i „pe 
l~ng`“ [i, din p`cate, nu putem vorbi de 
o acoperire a ambelor tabere, ci mai de-

grab` de reg`sirea unor latimotive sor-
dide, pe de-o parte rezultat al lipsei 
unei culturi elementare; corecte [i at~t, 
pe de alt` parte. Voi spune doar c` scan-
da lul ICR-urilor a fost urmat, \n toam-
 n`, de absurda reducere cu 40% a buge-
tului Institutului Cultural Rom~n pe 
anul 2009, fa]` de care mul]i arti[ti, in-
telectuali [i amatori de art` rom~ni au 
protestat, gener~nd [i o peti]ie, \nc` va-
labil`, adresat` guvernului Rom~niei, 
Salva]i bugetul ICR: http://www.petition-
online.com/ICR/petition.html (\n num`-
rul urm`tor voi vorbi mai pe larg de-

spre o alt` peti]ie, a lui Vintil` Mih`i-
les cu, \mpotriva \ngrijor`torului „ideal“ 
al unei comisii de control a Ministerului
Culturii [i Cultelor, de rea[ezare \n ni[-
te tipare clasic „pedagogice“ a Muzeului
}`ranului Rom~n, distrug~nd astfel fai-
moa sa expunere conceput` de Horia 
Ber  nea, care face din M}R o bijuterie: 
h t t p : / / w w w . p e t i t i o n o n l i n e . c o m /
MTR2008/petition.html).

|ntr-o discu]ie purtat` cu Dan Per-
jovschi, acesta mi-a atras aten]ia asu-
pra unui alt fapt: nici MNAC (Muzeul
de Art` Contemporan`), nici Ministerul
Afacerilor Externe nu au dat un comuni-
cat oficial de pres` referitor la pozi]ia 
lor \n „afacerea poneiului cu zvastic`“. 
{i de fapt, spune Perjovschi, „nici nu am 
apucat s` discut`m ce trebuie despre 
subiectul `sta“, \ntreb`ri-diagnostic lip-
sind cu totul, al`turi de nesolidaritatea 
tipic` a intelectualilor rom~ni.

Dan Perjovschi a deschis anul 2008 
cu La Zid, expozi]ie permanent` 24 de 
ore din 24, „perete troian“ din Centrul
Na ]ional al Dansului, n`scut \n urma 
de ciziei autorit`]ilor de a demola aceas t` 
parte a Teatrului Na]ional Bucure[ti,
unde se afl` CNDB. Imensul zid dese-
nat de c`tre Perjovschi a ridicat nume-
roase probleme, printre care [i cea a sta-
tu tului [i a valorii artei. |n plus, actul 
lui Perjovschi a mai pus [i urm`toarea 
problem`: de ce artistul rom~n cel mai 
bine cotat interna]ional este at~t de ab-
sent de pe scena artistic` local`? De ce 
La Zid s-a definit precum prima inter-
ven ]ie a artistului \ntr-o institu]ie a sta-
tului rom~n? |n timp ce artistul este in-
vitat s` deseneze \n toat` lumea (amin-
tim, pentru 2008, doar c~teva „loca]ii“: 
Bie nala de la Sydney, Rovereto, Flo ren-
]a, Copenhaga, São Paolo, Cuba, Tate 
Li verpool), \n Rom~nia acest lucru nu 
se \nt~mpl`. Cu toate acestea, 2008 s-a 
\ncheiat tot cu Dan Perjovschi: la Gale-
ria Posibil`, expozi]ia Chestii tip`rite
(des chis` p~n` pe 8 februarie 2009 [i 
curatoriat` de c`tre Matei C~l]ia) este 
re trospectiva tuturor materialelor pu-
blicate: 15 c`r]i de artist (a cincispreze-
cea lansat` chiar cu aceast` ocazie, car-
tea a trei proiecte din 2008, Bucure[ti,
Brus sel, Chi[in`u), ziare, cataloage, co lec-
]ia revistei 22, impozantul „metru de is-
torie“, a[a cum l-a numit chiar artistul \n 
conferin]a de pres` din 28 noiembrie 
2008. Chestii tip`rite este, dup` opinia 
mea, expozi]ia anului [i \nchide \n cel 
mai fericit mod cu putin]` un an care a 
fost al at~tor hibe, vechi [i noi, ale cultu-
rii rom~ne.

La MNAC, pentru jum`tate de an 
(ia nuarie–august), a fost deschis` expo-
zi ]ia Animations/Fictions (curator Ruxan-
dra Balaci), interesant` pentru c` a ofe-
rit o perspectiv` asupra artei franceze 
con temporane, cu c~teva nume impor-
tante (Pierre Bismuth, Alain Séchas, 
Wim Delvoye). |ntre 25 septembrie [i 
25 noiembrie, am avut ocazia s` v`d o 
ex celent` expozi]ie retrospectiv` An-
drei C`dere, Peinture sans fin (curator 
Magda Radu). P`durea de sculpturi. Co-
lec]ia Simon Spierer, vernisat` pe 11 de-
cembrie, este o alt` expozi]ie ce trebuie 
neap`rat vizitat` p~n` pe 1 martie. Dar 
despre aceasta vom vorbi pe larg \n nu-
mere viitoare. Pe 17 decembrie, XMAS
Party (Fabien Verschaere), curatoriat` 
de c`tre Ruxandra Balaci, mi-a l`sat 
gus tul amar al artei contemporane cool,

ca lifestyle cu fi]e [i-at~t, opus celui pe 
care mi l-a provocat edi]ia a [aptea a 
bie nalei nomade Manifesta (19 iulie–2 
noiembrie 2008), plasat` \n regiunea de 
nord a Italiei, Trentino-Alto Adige. Dac` 
vizitarea Manifestei 7 a fost echivalent` 
cu o oprire \n timp pentru a reflecta asu-
pra trecutului [i viitorului nu numai al 
Europei, dar [i al fenomenului artistic 
con temporan, la MNAC, la sf~r[it de 
an, m-am sim]it nic`ieri, \n contratimp.

Centrul de Introspec]ie Vizual`, \n -
fiin]at \n august 2007, [i-a deschis spa-
]iul de pe strada Biserica Enei abia \n 
oc tombrie 2008. Iat` \n ce fel se defi ne[-
te aceast` nou` institu]ie: „Centrul de 
Introspec]ie Vizual` este un centru inde-
pen dent de cercetare, produc]ie vizual` 
[i teoretic` fondat \n Bucure[ti de Anca 
Benera, Arnold Estefan, C`t`lin Rulea 
[i Alina {erban. Centrul este construit 
ca platform` auto-organizatoric` [i con-
ceput ca laborator de cercetare critic` a 
produc]iei culturale \n contextul reali t`-
]i lor contemporane“. Corect, [i r`m~ne 
de v`zut cu aten]ie cu ce va fi „umplut“ 
acest cadru generos, bine articulat.

Al`turi de acesta, la \nceputul lui 
2009 se va deschide un nou spa]iu, Pavi-
lion Unicredit – Centru de art` [i cul-
tur` contemporan` (situat \n Pia]a Vic-
toriei, unul dintre sediile edi]iei a treia 
a Bienalei Bucure[tiului, organizat` de 
neobosi]ii R`zvan Ion [i Eugen R` des-
cu). Dou` spa]ii nonprofit, care compen-
seaz` \nmul]irea galeriilor comerciale 
[i \nchiderea unor spa]ii deschis-experi-
mentale precum Galeria Nou`. Dou` lo-
curi despre care vom avea ocazia s` vor-
bim deseori, sper, de-a lungul acestui 
an. De asemenea, faptul c` o banc` a 
decis s` deschid` [i \n Rom~nia un spa-
]iu nonprofit de art` contemporan` (dup` 
ce a finan]at BB3, c~t [i alte evenimen-
te artistice bucure[tene) arat` c` lucru-
rile \ncep s` func]ioneze deja \ntr-o lo-
gic` occidental`, chiar dac`, deocamda-
 t`, timid.

Pentru artele vizuale rom~ne[ti, 
anul bucure[tean 2008 ar trebui s` con-
teze ca un an premerg`tor, de acumu-
l`ri problematice [i de microini]iative-
model. Un an care ar trebui, \ns`, ur-
mat de discu]ii [i de provoc`ri temeini-
ce, concertate „tactic“. De „explozie“. 

DARIA GHIU

Ce a fost de v`zut
Retrospectiva anului vizual bucure[tean 2008 

Lan] viu la Galeria Nou`

I love Bucharest

Chestii tip`rite, Galeria Posibil`
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Reconstruc]ia teatrului \n 
timpul lui Ceau[escu cere azi 
consolidare antiseismic`

V` propun s` \ncepem cu prezentarea 
unui proiect de consolidare [i reabilitare a 
cl` dirii Teatrului Na]ional.

Toat` povestea dateaz` cu momen-
tul \n care, dup` incendiul devastator 
care a ruinat, f`r` scen` (din fericire), 
toat` Sala Mare, Ceau[escu a decis re-
con struc]ia acestui edificiu, cerând l`r-
gi rea s`lii [i m`rirea num`rului de lo-
curi de la 800 la 1.200 aproape, proce-
dur` care a distrus [i vizibilitatea, [i 
acustica s`lii: mai \ntâi, a fost l`rgit` \n 
ni[te parametri gre[i]i [i apoi, mai mult 
decât atât, s-au scos [i patru dintre cele 
opt diafragme de sprijin al pere]ilor 
aces tei s`li. |n plus, pentru c` nu-i pl`-
cea cum arat` fa]ada teatrului (a[a cum 
fusese ea conceput` ini]ial), a decis s` 
fie pur [i simplu acoperit` cu o alt` fa-
]a d`, suplimentar`, ca un clopot de be-
ton armat, care cânt`re[te 800 de tone 
[i care, \n principal, se sprijin` pe plan-
[eul parc`rii subterane de la Intercon-
tinental. |n 2002, direc]iunea de atunci 
a TNB a f`cut o expertiz` pe care eu am 
citit-o \n 2005, când am venit la direc]ia 
teatrului, [i care scotea \n eviden]` pe-
ricole foarte mari \n ceea ce prive[te re-
zis ten]a cl`dirii la [oc, mai precis la cu-
tremure. Am comandat o contraexper-
tiz`, mai detaliat`, \n 2006, care a con-
firmat-o pe prima. Este imperioas` con-
solidarea antiseismic`, \n principal, a 
cor pului care face leg`tura \ntre Sala 
Ma re [i sala care acum apar]ine Opere-
tei, ca [i cl`direa \n care se afl` Opereta 
[i Sala Atelier.

Etapele reabilit`rii cl`dirii 
Teatrului Na]ional

Având \n]elegerea Ministerului Cul-
turii, s-a purces la un studiu de fezabi-
litate privind consolidarea [i reamenaja-

rea \ntregului edificiu. |n 2006, prin ho-
t` râre de guvern, sala care acum g`zdu-
ie[te spectacole de operet` a fost redat` 
de jure Teatrului Na]ional, care a avut-o 
\n proprietate de la construc]ie [i care a 
pierdut-o exact acum 20 de ani. Atunci, 
odat` demolat` cl`direa Operetei din-
spre Splai, Ceau[escu a obligat direc]ia 
Tea trului Na]ional s` \mprumute pen-
tru o perioad` aceast` sal` Operetei, 
pân` va construi un alt spa]iu pentru 
aceasta, ceea ce a [i \nceput de altfel 
foar te aproape de noua Bibliotec` Na ]io-
na l`. A pus astfel funda]iile unui fel de 
mall cultural \n care urma s` se mute 
Opera Na]ional`, iar \n locul Operei Na-
]io nale urma s` se mute Opereta. Lu-
crul nu s-a mai terminat, cum bine [ti]i, 
[i iat`-ne \n situa]ia \n care sala revine 
Teatrului Na]ional abia acum. E o sal` 
cu mari posibilit`]i, unic` \nc` \n Euro-
pa, pentru c` are o scen` cu geometrie 
va riabil`: se poate transforma \n 20 de 
mi nute din scen` italian` \n scen` am-
fiteatru [i din scen` amfiteatru \n scen` 
eli sabetan`. La inaugurarea ei, s-a ju-
cat \n dou` dintre cele trei variante. Ope -
re  ta nu o folose[te la capacitatea ei pen-
tru c` nu are nevoie decât de varianta 
cla sic`. Odat` studiul de fezabilitate 
rea lizat [i beneficiind prin Ministerul
Cul turii de 27,5 milioane euro, f`r` TVA, 
s-a \ncheiat contractul pentru pro iectul 
tehnic cu echipa de arhitec]i condus` de 
arhitectul Romeo Belea, care este [i au-
torul cl`dirii ab initio. Odat` acest pro-
iect tehnic terminat, vom putea \ncepe 
licita]iile interna]ionale, pentru c` vor-
bim de o lucrare de mare anvergur`.

Am realizat cu Prim`ria Municipiu-
lui Bucure[ti o \n]elegere cu privire la 
ame najarea spa]iului exterior teatru-
lui, care \i apar]ine. Solu]ia de amenja-
re va fi [i ea supus` unei licita]ii de pro-
iec te. Aici, bucure[tenii vor putea ajun-
ge fie pe jos, fie cu metroul. Va deveni o 
zon` de acces [i pentru Teatrul Na ]io-
nal, [i pentru ceea ce va \nsemna el dup` 
terminarea lucr`rilor, [i pentru Bu cu-

re[ tiul vechi. Inten]ion`m, odat` cu ter-
mi narea lucr`rilor, ca TNB s` fie des-
chis \ncepând cu ora 11 a.m. pân` seara 
târziu. Foaierele vor fi deschise peste 
zi. |n interiorul teatrului, vor func]iona 
galerii de art`, magazine de antichit`]i, 
café-baruri, un restaurant. Mai sunt 
pre  v`zute \n proiect dou` spa]ii pentru 
mai mici sau mai mari improviza]ii ar-
tistice. Proiectul este extraordinar de 
am bi]ios. |n plus, odat` cu consolidarea 
– reamenajarea teatrului –, vom supli-
menta s`lile de joc: una la subsol, sub 
Sala Atelier de acum, una \n locul atelie-
ru lui de pictur` (care este enorm [i care 
va putea g`zdui o sal` transformabil` 
de cel pu]in 300 de locuri, ceea ce este 
mi nunat) [i o a treia scen`, tot cu 300 
de locuri, pentru stagiuni de var`, acolo 
unde este L`pt`ria lui Enache acum.

Odat` cu mutarea Operetei \n Sala 
Omnia, cea care a g`zduit pân` nu de-
mult Senatul României, Teatrul Na ]io-
nal \[i va recupera [i sala de care v-am 
vorbit [i va putea prezenta publicului 
din Bucure[ti spectacole cu toate cele 
trei variante de folosire a scenei. Asta 
din punctul nostru de vedere. Din punc-
tul de vedere al publicului, va exista un 
centru de atrac]ie la „km zero“, \ntr-un 
ora[ care nu are nicio zon` de un aseme-
nea tip. V`d, visez furnicarul de oameni 
care vor putea s` se plimbe, s` se recree-
ze, s` intre \n Teatrul Na]ional pe tot 
par cursul zilei.

Modelul londonez al 
Centrului Cultural TNB

Ce se va \nt~mpla cu activitatea artis-
tic` a Teatrului Na]ional \n perioada de 3 
ani, c~t vor dura lucr`rile?

Nu suntem \n situa]ia s` \nchidem 
tea trul. Sala Mare va fi ultima care va 
intra \n lucr`ri. Pân` atunci, sala de la 
sub sol (de 300 de locuri) va putea pre-
lua spectacolele S`lii Atelier (de 200–
210 locuri). Spectacolele S`lii Amfitea-
tru se vor juca pân` la un moment dat 
la Sala Mare, dup` care spectacolele de 
aici se vor juca pe scena S`lii Operetei, 
dac` va fi gata, dac` nu, avem posibili-
tatea de a juca \n diverse locuri pe care 
le-am vizat deja, fie Rapsodia, fie alte 
spa]ii.

A]i pornit de la un model \n conceperea 
acestui proiect?

Modelul de principiu cel mai atrac-
tiv pentru mine este Teatrul Na]ional 
din Londra, care are trei s`li importan-
te. Este plasat pe malul Tamisei, \n 
zo n` pietonal`, se afl` \n apropiere de 
un traseu pe care oamenii se pot mi[ca, 
se pot plimba... pot veni s` m`nânce \na-
in te de spectacol sau dup`; acolo exist` 
[i o libr`rie extraordinar`, apoi sunt 
zone de improviza]ie spectacular`, mu-
zic`, pantomim` etc. Distan]ele \n Lon-
dra fiind foarte mari, oamenii nu se mai 
duc pân` acas` \nainte de spectacol, \[i 
petrec un timp \n foaier, fie cump`rând 
c`r]i, fie intrând \ntr-o galerie, fie asis-

tând la un eveniment artistic scurt, iar 
la ora 8 v`d spectacolul – piesa „grea“ a 
serii – [i pleac` acas`. Acest model vrem 
s`-l imit`m [i noi, sper eu, \ntr-un mod 
fericit.

Programele TNB

Care este strategia repertorial` a unei 
in stitu]ii de prestigiul TNB?

Am venit la conducerea acestui tea-
tru \n iunie 2005, dup` o demisie a unui 
di rector care a l`sat mo[tenire câteva 
spectacole neterminate, ce trebuiau \n -
che iate \n mod obligatoriu – pentru c` 
era vorba de o investi]ie din banul pu-
blic –, [i a trebuit, \n principal, s` m` 
ocup de asta \n prima faz`. Am avut 
apoi un \nceput de stagiune proprie feri-
cit, cu un regizor minunat, Yuriy Kor-
donskiy, care a montat Inim` de c~ine.
Piesa se joac` [i acum, cu acela[i suc-
ces.

|ncerc s` respect ceea ce mi se pare 
a fi voca]ia unui teatru na]ional: de a 
spri jini literatura clasic` [i contempo-
ran` româneasc`. |n acest sens, am 
creat proiecte care au devenit deja pro-
grame. Unul este „Teatru nou cu piese 
vechi“ [i a produs pân` acum dou` suc-
cese notabile care fac s`li arhipline: S~n-
ziana [i Pepelea [i, foarte recent, Molto
gran’ impressione. Alt program se refer` 
la dramaturgia contemporan`: mont`m 
\n fiecare an cea mai bun` pies` româ-
neasc` a anului, desemnat` \n urma 
con cursului organizat de UNITER.

Am ini]iat programul „Condamnarea 
comunismului prin teatru“ care con ]i ne 
pie se pe aceast` tem`, române[ti [i str`i -
ne: la debut, Inim` de c~ine de M. Bulga-
kov, apoi Comedie Ro[ie de C. Turturic`, 
Complexul Rom~nia de M. Michailov, A
patra sor` de J. Glowacki, Istoria comunis-
mu lui povestit` pentru bolnavii mintal de 
M. Vi[niec. A[ vrea ca \n 2009, când se 
fac 20 de ani de la Revolu]ia român`, s` 
mont`m Spitalul special a lui Iosif Na-
ghiu, o pies` scris` imediat dup` Revo-
lu ]ie.

Programul „Teatru contemporan uni-
ver sal“ include autori celebri: Shakes-
peare, Cehov, N. Erdman, T. Williams, 
A. Miller. |n perspectiv`, avem un spec-
tacol foarte ambi]ios cu Tartuffe de Mo-
lière. Burghezul gentilom, cu toate critici-
le pe care le-a avut, are \n continuare 
un succes uluitor.

Ceea ce ne lipse[te, din p`cate, este 
un spectacol Caragiale de mare monta-
re. Dar sper c` lucrul `sta se va \ntâm-
pla curând, odat` cu venirea lui Ale-
xandru Tocilescu, pentru regia la D’ale
car navalului.

Cu ocazia Centenarului Ionesco, a]i 
anun  ]at la ultima conferin]` de pres` mon-
tarea unei piese la TNB.

Centenarul Ionesco este pus \n pro-
gramul UNESCO. Noi dorim foarte 
mult s` juc`m o pies` a lui aici. I-am 
pro pus lui Silviu Purc`rete Rinocerii,
dar, din p`cate, el este prins cu un film 
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pân` \n 2010 [i nu poate face acest spec-
ta col la timp. |nc` nu am decis un alt 
titlu pentru altcineva. Suntem \n c`u ta-
rea unui regizor care s` realizeze un 
spectacol onorabil, cel pu]in, dac` nu 
mar cant. Ionesco nu e un autor u[or de 
montat. Mi-am prins [i eu degetele, re-
gizând Macbett \n Japonia, pe care l-am 
reluat \n Macedonia, la Teatrul Na]io-
nal din Bitola [i [tiu cât este de delicat 
[i de dificil s` montezi Ionesco ast`zi.

Având foarte mul]i actori angaja]i \n 
tea tru, peste 100, [i repertoriul fiind 
une ori nu \ndeajuns de generos ca s`-i 
poat` distribui \n acela[i timp pe to]i, 
am inaugurat, de 1 an [i jum`tate, un 
pro iect foarte percutant [i care a dat re-
zultate, intitulat „U[i deschise pentru 
to]i“, g`zduit de regul` de Sala 99 (sal` 
de experiment), unde arti[tii no[tri care 
au ambi]ia de a lucra \n particular sau 
cu prieteni pot face asta [i pot prezenta 
spec tacolul unui comitet de „reflec]ie“, 
iar dac` „produc]ia“ este onorabil`, in-
tr` \n repertoriu. Rodica Popescu-Bit`-
nes cu a avut mare succes cu piesa |nc`-i
bine [i acum am mutat-o \ntr-o sal` mai 
mare. Tot \n acest program mai avem o 
pies`, Camerista, o monodram`, propus` 
de Florina Cercel, care se joac` la Sala 
Atelier. Programul „U[i deschise pentru 
to]i“ a debutat \n mod amuzant cu spec-
tacolul Cu u[ile \nchise de Jean Paul 
Sartre, care face s`li pline.

|n cadrul programului „Tineri ac-
tori“, am putut angaja actori tineri, s-au 
prezentat 200, dintre care am ales 7. Cu 
ei am f`cut un spectacol special, dup` un 
text comandat special Liei Bugnar, {ap -
te dintr-o lovitur`. M` bucur` succesul lor.

|n programul „Regizori de seam`“,
am adus regizori mari, vom continua s` 
adu cem. TNB nu are niciun regizor an-
gajat, lucru bun, dup` p`rerea mea. 
Acum, suntem \n tratative cu un regi-
zor grec pentru a monta o tragedie an-
tic` [i sper s` se \ntâmple lucrul `sta \n 
pri m`var`. Radu Penciulescu va veni 
s` monteze ceva aici, \n sfâr[it, dup` ce 
prin Centrul de Studii Teatrale „Ion 
Sava“ a realizat dou` ateliere de crea]ie 
extraordinare. Tot prin acest Centru 
am organizat un workshop tehnic cu un 
maestru englez, care a adunat vreo 15 
electricieni [efi [i i-a ini]iat asupra light- 
design-ului pe computer [i a adapt`rii 
sistemului acestuia pe scen`. |n aceast` 
var`, va fi un atelier sus]inut de actori 
ja ponezi din celebra trup` Nõ. Acest 
Cen tru func]ioneaz` bine. 

„Teatrul Na]ional pentru Copii“ exis-
ta ca proiect [i când am venit eu aici, 
mi s-a p`rut bun [i l-am perpetuat.

„Conferin]ele TNB“ ]in de o idee n`s-
cu t` dup` ce mi-am amintit de con fe rin-
]e le lui Ion Marin Sadoveanu, care f`-
ceau deliciul publicului duminicile di mi-
nea ]a [i care au fost interzise \n 1948 
de regimul comunist. Acum, am extins 
aria lor (atunci, se vorbea numai despre 
tea tru): conferin]ele noastre sunt sus ]i-
nu te de personalit`]i din diverse dome-
nii [i cred c` am g`zduit pân` acum vreo 
60. Majoritatea conferen]iarilor sunt 
mar tori oculari [i istorici ai momentu-
lui pe care \l parcurgem. {i le edit`m \n 
DVD [i bro[ur`, \n aceea[i caset`.

Experien]a directorului 
Caramitru

C~t v` ajut` experien]a anterioar` a 
altor func]ii la directoratul TNB?

Foarte mult. Tr`iesc \n teatru de 
aproape 45 de ani. Am debutat \n TNB,
apoi am trecut la Teatrul „Bulandra“,
unde am lucrat cu mari regizori. |n 1991, 
am reu[it s` aduc acest teatru \n Uniu-
nea Teatrelor Europene. Am \ntreprins 
tur nee interna]ionale cu spectacole care 
au f`cut ca Teatrul „Bulandra“ s`-[i 
p`streze marca [i valoarea. Apoi, am de-
mi sionat, f`cându-i loc lui Silviu Purc`-

re te. |n perioada urm`toare, am muncit 
\n str`in`tate, am f`cut vreo 12 filme [i 
televiziune \n Marea Britanie, am mon-
tat oper` \n Irlanda, teatru \n Japonia, 
am montat [i \n România. Aceast` ex-
perien]`, tehnic`, artistic`, o pot folosi 
acum la direc]ia TNB. Nu \n ultimul 
rând, [i cea de ministru al Culturii. 

Ce pute]i spune despre noua Lege a tea-
tre lor?

Este bun` \n principiu, dar \n exe cu-
]ie creeaz` o birocra]ie absolut aiuritoa-
re. Are dou` chestiuni care nu stau \n 
picioare: una [i cea mai grav` este c` se 
cere prin lege proiec]ia unui repertoriu 
\n avans [i automat aprecierea, evalua-
rea efortului artistic [i tehnic \n perspec-
tiv`. Este un lucru care la teatrele sub-
ven ]ionate, cum sunt ale noastre, nu se 
poate petrece. Po]i s` faci o list` de ti-
tluri pe care vrei s` le joci, dar trebuie 
s` g`se[ti regizorii [i scenografii dispo-
nibili, pentru c` ei vor s` fie liberi. Ches-
tiu nea st` \n picioare atunci când tea-
trul nu are angaja]i [i to]i cei ce joac` 
vin \n contract. La Belfast, pentru ope-
ra Evgheni Oneghin, care la un moment 
dat are 120 de oameni pe scen` (soli[ti, 
cor, balet [.a.), toate compartimentele 
erau \n contract [i toat` lumea avea 
obli ga]ia s` fie o lun` liber`, s` repete, 
[i nu pu]in, \ntre 8 [i 10 ore pe zi, dup` 
care o lun` s` joace [i atât. Or, aici, la 
noi, oamenii sunt angaja]i pe via]`, regi-
zo rii [i scenografii nu sunt. Aceast` per-
spec tiv` de a lucra atâtea ore pe zi nu 
este posibil`. Actorul nostru, la ora 14, 
tre buie s` plece din teatru, s` se odih-
neasc` [i s` revin` cel târziu la ora 18, 
pentru reprezenta]ia de sear`, deci el 
nu poate repeta mai mult de 4 ore pe zi. 
E o chestiune care nu va putea fi regla-
 t` decât \n momentul când va ap`rea 
sistemul care func]ioneaz` \n Occident: 
teatrele nu au angaja]i, actorii sunt re-
pre zenta]i de impresari [i pot s` sem-
neze un contract ferm pe o perioad` deli-
mitat`. Deocamdat`, lucrul este impo-
sibil aici. Legea asta va aduce dup` ea 
enorm de multe probleme, pe care le-am 
semnalat, dar care nu au fost luate \n 
seam`.

|n plus, e vorba de un nou tip de con-
tract pentru managerii culturali din toa-
 te domeniile: contractele \n derulare 
vor fi desfiin]ate de drept, ceea ce este 
ne constitu]ional, ca apoi s` fie imediat 
pre lungite cu un alt tip de contract, pe 
noua lege, care rezerv` dreptul autori t`-
]i lor s` rezilieze unilateral contractul 
pe baza unor termeni nefezabili. Nu \n -
]e  leg de ce s-a f`cut aceast` improvi za-
]ie. Poate pentru c` cineva s-a gândit s` 
dis pun` când vrea [i cum vrea de câte 
un director sau altul. Eu sper c` lucru-
rile nu vor r`mâne a[a, pentru c` sunt 
gre [ite.

Actorul [i regizorul 
Caramitru

V` rog s` vorbi]i [i despre activitatea 
dvs. artistic`. Ca actor juca]i \n patru spec-
ta cole, la „Bulandra“ [i la TNB.

Da. Fiecare reprezint` altceva: sunt 
patru ipostaze cu totul diferite. Sorry
este o pies` a unui autor contemporan 
rus foarte important, Alexandr Galin, 
pe care i-am propus-o Marianei Mihu]. 
Am avut [ansa ca Yuriy Kordonskiy s` 
o monteze. Joc un personaj tragicomic. 
{ase personaje \n c`utarea unui autor este 
o pies` clasic` a lui Pirandello, unde joc 
rolul Regizorului, sub bagheta lui Liviu 
Ciulei, care a f`cut un spectacol extra-
ordinar de limpede. Se p`streaz` ceva 
ce a adus Teatrului „Bulandra“ glorie 
din totdeauna: omogenitatea trupei. Per-
so najul meu din Eduard III este unul de 
mare anvergur`, din familia marilor 
per sonaje shakespearene pe care le-am 
jucat: Ferdinand, Pericles, Hamlet. E 
pre ten]ios, obositor, dar plin de farmec 

[i surprize. Piesa este o premier` abso-
lut` \n România, a fost de curând recu-
noscut` oficial ca apar]inând lui Shake-
speare. |n Dialoguri [i fantezii \n jazz, \mi 
p`strez interesul pentru poezie [i pen-
tru cercet`rile mele \n domeniul limbii 
române. }in spectacole de poezie de mult 
timp, din studen]ie, [i m-am ata[at 
foarte mult de ceea ce \nseamn` poezia 
[i rostirea ei. La Ipote[ti, lucrez de 3 
ani un atelier de crea]ie \n domeniul 
ros tirii poeziei. Se adreseaz` unor ti-
neri actori interesa]i de fenomenul aces-
ta. Am lucrat \n trecut cu Dan Grigore 
sau cu Florian Pitti[. Ast`zi, lucrez cu 
Johny R`ducanu, \n dialog cu Nichita 
St`nescu.

Eu am vrut s` fac regie când am de-
cis s` dau la IATC. M-am preg`tit din 
timp, dar cu pu]in \nainte s-a anun]at 
c` \n anul acela nu va mai fi clas` de re-
gie. Prietenul meu Paul Barb`neagr`, 
cu care m-am preg`tit pentru admitere, 
m-a sf`tuit s` dau la actorie, gândindu-se 
bine c` nu are cum s`-mi strice un an 
de exerci]iu. Am dat la actorie, am in-
trat din prima, dar cursurile de regie 
nu s-au mai redeschis ani \n [ir. Am de-
butat la TNB, cu rolul Eminescu, din 
piesa lui Mircea {tef`nescu. Dup` un 
an am trecut la Teatrul „Bulandra“,
unde, ca actor, am avut [ansa de a lu-
cra cu mari regizori: Ciulei, Penciules-
cu, pentru a da doar dou` nume.

Am debutat \n regie dup` ce am 
f`cut cursuri postuniversitare la Insti-
tut cu Radu Penciulescu, care le ini]iase 
prin anii ‘70. Am montat spectacolul 
Amintiri de Alexei Arbuzov, la „Bulan-
dra“, cu Gina Patrichi \n rolul principal. 
Apoi, de-a lungul anilor, am mai mon-
tat acolo vreo 8 spectacole. Am f`cut re-
gie doar \n timpul liber, \n pauzele din-
tre film [i spectacolele de teatru. Am 
f`cut regie \n România, de teatru [i de 
oper` – la Opera Na]ional` din Bu cu-
re[ti, am \nceput cu Micul co[ar de Ben-
jamin Britten [i Eminescu – o oper` ori-
ginal`. La Teatrul Liric din Constan]a,
am pus My Fair lady de Frederick Loe-
we, care s-a jucat 20 de ani. Am montat 
[i oper` cu p`pu[i, Bastien [i Bastienne
de Mozart, la Teatrul „}`nd`ric`“, cu 
care am avut turnee [i \n str`in`tate. 

Dup` ce m-am retras de la direc]ia 
Teatrului „Bulandra“, am lucrat mult \n 
filme \n str`in`tate (numai \n Anglia 
vreo 12) [i \n televiziune. Am montat 
ope  r` la Belfast, Tragedia lui Carmen, va-
rianta lui Peter Brook [i Marius Con-
stant dup` Bizet, [i Evgheni Oneghin de 
Ceaikovski. |n Japonia, la Tokyo, am 
montat trei spectacole: Negu]`torul din 
Ve ne]ia [i Othello de Shakespeare [i Mac-
bett de Ionesco.

M-am \ntors \n România, s` zicem, 
ca regizor, abia acum. Dup` ce am struc-
tu rat Dialoguri [i fantezii \n jazz (\n 2005), 
am montat (\n 2008) {apte dintr-o lovi-
tur`, o pies` scris` de Lia Bugnar speci-
al pentru câ[tig`torii concursului orga-
nizat de TNB \n noiembrie 2007.

|n perspectiv`, am de montat piesa 
To]i fiii mei de Arthur Miller, a c`rei pre-
mie r` ar trebui s` fie prin iunie 2009, 
dar \nainte de asta am un contract cu 
Opera Na]ional` din Bucure[ti pentru 
a pune \n scen` Oneghin cu premiera pe 
22 martie 2009.

Spunea]i de cur~nd, \ntr-o emisiune ra-
dio, c` absolven]ii de actorie au lacune mari.

Da. Este vorba despre enorm de mul-
te le [coli de teatru, create \n mai toate 
cen trele universitare, [i unde materiile 
de studiu sunt altele aproape decât erau pe 
vremea mea, iar \n ce prive[te rostirea 
[i \n]elegerea textului \n subtili t` ]i le lui, 
lucrul las` foarte mult de dorit. Din p`-
ca te, [i studen]ii se gr`besc, nici nu au in -
trat bine \n [coal` [i vor s` fie deja ve-
dete, unii se duc [i se prostituea  z` prin 
te leviziuni. Ei nu \n]eleg c` meseria as-
ta cere sacrificii pentru a deveni artist!

Rolul UNITER

Sunte]i pre[edintele UNITER, \nc` de 
la \nfiin]are. Pute]i prezenta pu]in activi-
tatea organiza]iei?

S-a \nfiin]at \n februarie 1990. S-a 
orientat \n primul rând spre ap`rarea 
drep turilor fundamentale ale creatori-
lor de teatru. Noi eram considera]i pre-
statori de servicii culturale \n Nomen-
clatorul de profesiuni al vechiului sis-
tem comunist. |n 1996 a fost promul-
gat` Legea drepturilor de autor [i a 
drepturilor conexe de autor, iar arti[tii 
din teatru au c`p`tat calitatea de pose-
sori de drept de autor.

Apoi, UNITER [i-a orientat activita-
tea pe sistemul modern al proiectelor [i 
al programelor, a[teptând de la mem-
brii ei propuneri pentru diferite aven-
turi artistice, dar [i structurând progra-
me de lung` durat`, multianuale, cum 
sunt „Gala Premiilor UNITER“, „Gala
Tâ n`rului Actor“, „Cea mai bun` pies` 
ro mâneasc` a anului“, programele pen-
tru arti[tii \n vârst` cu probleme de s`-
n` tate [i de existen]`, lucruri care 
merg \n suit` [i care reprezint` fondul 
de baz` al activit`]ii Uniunii. |n plus, 
Uniunea face parte din Alian]a Na ]io-
na l` a Uniunilor de Creatori, ANUC,
prin care s-au f`cut interven]ii [i la par-
la ment, [i la guvern pentru legisla]ia \n 
domeniul nostru [i care particip` \n Co-
misia Na]ional` de Acordare a Indem ni-
za ]iilor de Merit pentru toate categorii-
le de arti[ti. 

|n aceea[i m`sur`, prin legisla]ie, 
am putut ob]ine acea m`rire de pensie 
de 50% pentru membrii uniunilor de 
crea tori, lucru care a echilibrat cât de 
cât pensiile mizerabile pe care le aveau 
oa menii din domeniul culturii. Avem 
pro grame pentru tineri, burse, granturi 
[i ajut`m material [i moral mai toate 
festivalurile de teatru din România prin 
timbrul teatral, cel care s-a ob]inut prin-
tr-o lege pe care tot noi am putut-o re-
zolva.

C~nd ave]i timp s` cuprinde]i at~t de 
mul te activit`]i?

Omul are timp pentru toate, dac` 
vrea \ntr-adev`r s` acopere ce-[i propu-
ne. |]i po]i orândui via]a mai bine, po]i 
face economie de timpi mor]i, po]i dormi 
mai pu]in, po]i folosi oamenii cu care lu-
crezi mai eficient, po]i renun]a la flea-
curi [i te po]i ocupa de lucrurile care \]i 
fac pl`cere. Dar nu sunt singurul care 
reu [e[te acest lucru. Trebuie s` crezi \n 
ceea ce faci [i s` te supui unei discipline 
pe care ]i-o impui. E simplu, nu?

|n final, v-a[ \ntreba cum vede]i anul 
2009?

Va fi un an complicat [i \nc`rcat de 
simboluri. Modul \n care se rezolv` poli-
tic scena româneasc` este destul de nea[  -
teptat. Criza care a p`truns [i \n Româ-
nia atac` resursele. Nici din punct de 
vedere interna]ional situa]ia nu e deloc 
roz`. Apoi, se \mplinesc 20 de ani de la 
Re volu]ia din 1989, lucru care ar trebui 
onorat ca atare [i supus unei reflec]ii 
asupra a ceea ce s-a \ntâmplat bine sau 
mai pu]in bine \n România \n acest r`s-
timp. Eu sper, nu [tiu pân` când o s` 
mai am energie s` tr`iesc asta, c` justi-
]ia \n România \[i va spune \n sfâr[it cu-
vântul fa]` de marile probleme ale deve-
nirii democratice a ]`rii: adev`rul asu-
pra Revolu]iei din 1989, condamnarea 
co rup]iei, Legea lustra]iei [i atâtea al-
tele. De la 2009, a[ a[tepta ca lucrurile 
astea s` se rezolve. Dar nu sunt convins 
c` este posibil. Singurul lucru pe care 
pot s`-l doresc oamenilor este s` fim s`-
n` to[i. Cu asta rezolv`m o mic` parte a 
pro blemelor.

(Titlul [i subtitlurile apar]in 
redac]iei)

Interviu realizat de Alina Boboc
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(...) Ast`zi mi se pare c` atitudinea 
mea de atunci era nu doar stupid`, ci [i 
ne dreapt`. Ori de c~te ori ap`rea ocazia 
de a m` referi la profesia tat`lui meu – 
de exemplu, la completarea rubricii 
„ocu pa]ia p`rin]ilor“ din formularele 
tip – m` sim]eam penibil [i-mi era 
ciu d` pe el. M` f`cea de r~s. }ineam cu 
mama [i \n secret m` m~ndream c` se-
m`n cu ea, a[a cum m` asiguraser` de-a 
lungul anilor mai toate rudele [i cu no[-
tin ]ele de familie. Tutela ei evoluase 
din primii ani ai copil`riei \nspre o com-
plicitate domestic` \n care ne ap`ram 
reciproc de severitatea sau rigorile care 
ne-ar fi amenin]at dinspre tata. Mama 
\mi lua ap`rarea \n fa]a lui, iar eu tre-
buia s`-l mint uneori, c~nd ea se uita la 
mine \ntr-un anumit fel, cer~ndu-mi ta-
cit o anumit` confirmare, f`r` s` [tiu ce 
con firmam de fapt.

|nc` nu se mutaser` \n ora[. Eram, 
cred, prin clasa a cincea c~nd tata toc-
mai primise numirea de inginer [ef la \n  -
treprinderea agricol` de stat din comu-
na \nvecinat`. Pleca la munc` dimi nea-
]a [i venea seara, uneori foarte t~rziu, \n  -
c~t contactele mele cu el erau mai de-
grab` somnambule. Mama absolvise nu-
mai liceul – abia \n anii urm`tori avea 
s` se \nscrie la cursurile f`r` frecven]` 
ale unei facult`]i – [i lucra ca suplinitoa-
re la [coala din sat, unde preda istoria 
[i geografia. Casa \n care locuiam, un 
fost conac boieresc, nu era a noastr`, ne 
fu sese pus` la dispozi]ie de prim`ria lo-
cal`. |n camerele din fa]` func]ionau 
dis pensarul medical [i magazinul s`-
tesc, iar noi ocupam cele trei camere 
din spate, av~nd la dispozi]ie jum`tate 
din fosta livad`, devenit` \ntre timp pa-
ji[ te [i desp`r]it` de cealalt` jum`tate 
cu un gard de sc~nduri. Mai r`m`seser` 
pe margine doi nuci. De fiecare dat` 
c~nd \mi amintesc curtea aceea, nu mi-o 
pot reprezenta dec~t \n aceste dou` si-
tua]ii strict determinate: \nt~lnirea de 
la f~nt~n` cu domni[oara Orzan [i dru-
mul meu c`tre „camera de oaspe]i“ pen-
tru a-i cere autograf lui Lalele.

|n cap`tul celeilalte cur]i, la o dis-
tan]` de vreo treizeci de metri de cl`di-
rea principal`, se aflau fostele camere 
ale servitorilor, transformate acum \n 
„ca mera de oaspe]i“ (de[i erau mai mul-
te), unde dormeau activi[tii trimi[i de 
la jude] cu felurite sarcini, mai cu 
sea m` \n timpul campaniilor de recol-
tare. Se ajungea acolo pe o c`r`ruie pa-
vat` care trecea pe l~ng` f~nt~na cu 
scri pete [i capacul greu, f`cut din sc~n-
duri groase de stejar, pe care abia \l ridi-
cam, atunci c~nd trebuia s` scot ap`. 
La f~nt~na aceea am \nt~lnit-o \nt~m-
pl` tor \ntr-o sear` pe noua asistent` 
me dical`, domni[oara Orzan, c`reia i 
se repartizase provizoriu una din came-
re, p~n` c~nd avea s`-[i g`seasc` o gaz-
 d` \n sat. Pe vremea aceea erau la mod` 
bluzele din p~nz` topit`, iar ea purta o 
asemenea bluz` alb` care-i punea foar-
te bine \n eviden]` s~nii boga]i. Nu mai 
v`zusem niciodat` o femeie at~t de fru-
moas` [i, din cauz` c` eram foarte emo-
]io nat, i-am spus „bun` diminea]a“ \n 
loc de „bun` seara“, ceea ce a amuzat-o 
at~t de mult \nc~t, mai t~rziu, dup` ce 
se va \mprieteni cu maic`-mea, va glu-
mi adesea pe seama mea, spun~ndu-mi 
de fiecare dat` c~nd m` \nt~lnea: „Bun`
di minea]a!“. Pronun]a cuvintele \ntr-un 
fel anume, \n a[a fel \nc~t frumu se ]ea 
ei, pe care o descoperisem cu at~ta ui-

mire, regenera de fiecare dat` secretul 
nostru comun [i, printr-o chimie com-
plice, intra \n posesia mea, devenea 
parte din intimitatea mea.

S-au \mprietenit destul de repede, 
erau cam de aceea[i v~rst` [i, \mpre-
un` cu profesoara de limba francez`, 
care \ns` nu locuia \n sat, ci f`cea nave-
ta la Vaslui, veneau adesea pentru o ca-
felu]` [i o ]igar` la noi acas`, \n re crea-
]ia mare sau atunci c~nd se \nt~mpla 
s` aib` \n acela[i timp o „fereastr`“ \n 
orar. {coala se afla la c~teva case mai 
la vale, pe drumul care ducea c`tre [o -
sea ua na]ional`, astfel c` uneori, dac` 
era lini[te, puteam auzi de acas` clopo-
]e lul care anun]a cu aceea[i veselie indi-
fe rent` \nceputul sau sf~r[itul orelor. 
|n toamna aceea, de Ziua Recoltei, s-a 
or ganizat o serbare la care au c~ntat [i 
c~]iva arti[ti veni]i de la Vaslui, iar eu 
am recitat poezia Iube[te ]ara ta de Mi-
hai Beniuc. Din cauz` c` \n primul r~nd 
de b`nci se aflau mama [i domni[oara 
Or zan, care \mi tot f`ceau semne de \n -
cu rajare, nu mi-am putut st`p~ni emo-
]ia [i am spus poezia aproape \n [oapt`, 
f`c~ndu-m` de r~s. Dup` aceea, n-am 
mai avut curajul s`-i cer un autograf lui 
Lalele, de[i, c~nd urcasem pe scen`, el \n -
su[i m` \ncurajase b`t~ndu-m` amical-
protector pe um`r. Lalele era porecla 
unuia dintre arti[tii veni]i de la jude] – 
numele lui adev`rat nu mi-l mai amin-
tesc, poate c` nici nu l-am [tiut vreoda-
 t` –, care c~nta imit~ndu-i ba pe Dan 
Sp` taru, ba pe Aurelian Andreescu, ba 
pe Luigi Ionescu, \n func]ie de ce melo-
die c~nta. Imit~ndu-i aproape perfect [i 
c~[tig~nd \n acest fel simpatia publicu-
lui, \n special a femeilor. Mi-amintesc 
bine figura lui [i acum. Un tip bine le-
gat, de[i nu neap`rat musculos, dar 
agil, cu o fa]` p`tr`]oas` [i b`rbia ni]el 
\mpins` \nainte, lucru care, \mpreun` 
cu lumina juc`u[` din ochi, \i d`dea un 
aer neserios [i simpatic. Avea frizura 
tun s` scurt, era ni]el cr`c`nat [i – am 
re marcat ceva mai t~rziu, c~nd [i-a pus 
echipamentul de fotbal – cu picioarele 
p` roase. Melodia cu care \ncepea de fie-
care dat` [i la care primea cele mai mul-
te aplauze era Lalele, de unde [i porecla. 
Peste vreo opt ani, c~nd l-am \nt~lnit cu 
forma]ia lui \ntr-un restaurant din Ia[i, 
chelise, se \ngr`[ase, vocea i se mai do-
gise, poate de la b`utur`, [i trebuie s` 
recunosc c` am sim]it o mic` satisfac]ie 
r`ut`cioas` v`z~ndu-l a[a. Evident, nu-[i 
mai amintea nimic nici de mine, nici de 
domni[oara Orzan.

Dup` serbare s-a disputat [i un meci 
de fotbal \ntre fl`c`ii din comuna noas-
tr` [i cei din comuna vecin`, Laza. Echi-
pa l`zenilor era alc`tuit` mai ales din 
muncitori ai \ntreprinderii agricole de 
stat la care lucra [i tata, care, evident, 
]i nea cu oamenii lui. Seara, c~nd au 
ajuns acas`, mama [i tata s-au certat 
din cauza asta, dar p~n` atunci s-a pe-
trecut \nt~mplarea aceea bizar`, nevero-
si mil` [i \n bun` m`sur` nostim`, pe 
care a[ numi-o prima mea experien]` 
ero tic`. O experien]` consumat` prin in-
ter mediari – prima mea experien]` ero-
tic` a fost a altora – [i tocmai de aceea 
cu at~t mai tulbur`toare, ale c`rei con-
se cin]e le-am resim]it apoi de-a lungul 
anilor [i al c`rei ecou \nc` m` surprin-
de uneori cu o b`taie puternic` \n piept, 
nu neap`rat nepl`cut`, ci mai cur~nd 
in comod`, st~njenitoare, fiindc` de ea 
at~r n` meandrele unui traseu cu r`s-

p~n tii adesea gre[it alese. Faptul c` 
mi-au pl`cut \ntotdeauna femeile cu un 
u[or miros de tutun ar putea fi, s` zi-
cem, un astfel de ecou.

Spre sf~r[itul primei reprize, cei din 
Laza conduceau deja cu cinci la zero. 
A[e zat pe un scaun cu sp`tar, al`turi 
de primar [i de ceilal]i frunta[i ai comu-
nei, domnul Chipcea, directorul [colii, 
acum [i antrenor al echipei de fotbal, 
transpirase mai tare ca fotbali[tii [i 
fuma nervos ]igar` de la ]igar`. Fuma 
]ig`ri Aroma care, cum le spune [i nu-
mele, erau foarte aromate [i \n cele din 
urm` aveau s`-i provoace un cancer la-
ringian. P~n` la un moment dat, se ridi-
case de c~teva ori [i venise la marginea 
terenului, pentru a le spune juc`torilor 
ce trebuie s` fac` pentru a da m`car un 
gol, dar \n cele din urm` se resemnase. 
Suporterii din spatele lui, inclusiv pro-
fesorii, obosiser` [i ei s`-[i tot \ndemne 
zadarnic favori]ii. Priveau \n t`cere a[-
tep t~nd s` se termine mai repede repri-
za. De cealalt` parte a terenului, tata, \n -
conjurat de colegii s`i de munc`, jubila. 
Eu m` aflam desigur \n tab`ra mamei 
[i f`ceam galerie \mpreun` cu prietenul 
meu Vasile [i cu al]i c~]iva b`ie]i de la 
[coala noastr`, strig~nd aiurea „L`ze-
nii-c`c`zenii“, ceva care nu \nsemna ni-
mic, dar ne f`cea s` ne sim]im curajo[i. 
|n sf~r[it, s-a terminat repriza [i to]i ai 
no[tri s-au adunat \mprejurul domnu-
lui Chipcea, \ntreb~ndu-se \ngrijora]i 
ce era de f`cut. Constituiser`, a[ zice 
acum, o celul` de criz`. Nu-mi mai 
amin tesc cum au ajuns la solu]ia aceea. 
Poate c` nici n-am [tiut vreodat`. Pro-
babil c` cineva, poate chiar domni[oara 
Orzan, s-a apropiat de grup [i a spus 
numele lui Lalele, care \n afar` de fap-
tul c` era c~nt`re] de muzic` u[oar`, 
mai evolua din c~nd \n c~nd [i \n echipa 
de fotbal Viitorul Vaslui, din divizia C. 
Dup` ce ne-am mutat \n ora[, aveam s` 
aflu c` era nu doar c~nt`re] [i fotbalist, 
ci [i actor, juca \n filmele de la cineclu-
bul casei de cultur` din Vaslui; un mic 
geniu jude]ean, s-ar putea spune – desi-
gur, [i cam be]iv. P~n` c~nd cineva a 
adus echipamentul, domnul Chipcea a 
ne gociat cu cei de la echipa advers`, \n -
cerc~nd s` le ob]in` acceptul pentru fo-
losirea lui Lalele, [i \n cele din urm` i-a 
convins. Adev`rul e c` nici Lalele n-a 
mai putut repara mare lucru, dar m`-
car a limitat propor]iile dezastrului. A 
ob]inut trei lovituri de pedeaps` (simu-
la perfect faultul \n careu), pe care tot 
el le-a executat, iar scorul final al meciu-
lui a fost de [ase la trei. 

M` g~ndesc la copilul de atunci cu 
un fel de indiferen]`, ca la un altul – al-
c` tuit din reziduuri suflete[ti, nici nu 
sunt sigur c` e vorba despre cineva anu-
me, poate c` e numai visul meu despre 
mine. Cum te-ai privi \n oglind` \ntr-o 
camer` \ntunecat`. Nu-]i vezi chipul, ci 
mai degrab` ]i-l ghice[ti. Sau vezi nu-
mai ce \]i aminte[ti despre tine. Mi-l 
amintesc sau mi-l imaginez, \ncerc s` 
m` strecor \n lumea lui, \ntr-o \ncercare 
de a st`p~ni trecerea timpului, uneori \l 
pun s` repete \nt~mpl`rile al c`ror ecou 
mi-l doresc, iar el \mi \ndepline[te docil 
[i \ncrez`tor dorin]ele, ca [i cum ar [ti 
ce urmeaz`, de[i atunci nu [tia. De 
fapt, \l v`d ca pe un adult [i-i atribui ju-
de c`]ile mele de acum, de[i, pe de alt` 
parte, sunt con[tient c` facem parte din 
universuri diferite [i c` g~ndurile pe 

care i le \mprumut \l denatureaz`. Rit-
mul propriei existen]e [i structurile lui 
suflete[ti trebuie s` fi fost altele, c`ci 
oamenii, obiectele [i \nt~mpl`rile ve-
neau la \nt~lnirea cu el \ntr-un miracol 
perpetuu, inepuizabil [i f`r` consecin]e. 
Dar au trecut mul]i de ani de atunci, 
iar lumea aceea s-a r`rit p~n` \ntr-at~t 
\nc~t aproape c` e imponderabil`, dema-
te rializat`, un joc la discre]ia hazardu-
lui, ale c`rui umbre r`zle]e \ncerc zadar-
nic s` le pun \n ordine. 

Nu [tiu ce s-a mai \nt~mplat \n du-
 p`-amiaza aceea, p~n` \n momentul c~nd 
l-am c`utat pe Lalele pentru autograf. 
Orice a[ spune, sunt presupuneri abs-
tracte, sprijinite pe o schem` logic`, dar 
f`r` nici un fundament \n memoria 
mea. Probabil c` o vreme am r`mas cu 
Va sile pe terenul de fotbal [i am jucat o 
miu]` cu ceilal]i b`ie]i, iar \ntr-un t~r-
ziu mi s-a f`cut foame [i am plecat aca-
 s`... Cred c` nici n-am apucat s` intru \n 
cas` – ar trebui s`-mi amintesc discu]ia 
cu mama, despre presta]ia mea lamenta-
bi l` la serbare sau despre meciul de fot-
bal la fel de lamentabil, dar nu-mi amin-
 tesc o asemenea discu]ie –, ci am mers pe 
l~ng` f~nt~na cu scripete [i m-am \n  drep -
tat pe aleea pavat`, pe sub cei doi nuci, 
condus de un instinct de somnambul, 
direct c`tre anexa din spatele cur]ii, la 
„ca mera de oaspe]i“. Trebuie totu[i s` fi 
tre cut pe acas`, de vreme ce aveam la 
mine carnetul pe care urma s` iau au to-
graful. De unde [tiam c` Lalele e acolo? 
C`ci nu-mi amintesc s`-l fi v`zut in-
tr~nd... De c~te ori \ncerc s` refac aceste 
sec ven]e, m` v`d nevoit s` intervin pen-
tru a le supune unui principiu de or dine, 
s` le adaptez cu un efort sufletesc nepl`-
cut pentru a fi acceptate, consim ]ite de 
\nt~mpl`rile ulterioare; c`ci locul unde 
ajung [i momentul \n care intru acolo 
ar trebui s` se \ncadreze armonios \n an-
samblul erorilor care vor urma – s` le con -
firme prestigiul [i s`-l p`s treze intact... 

Iat`-m` \n micul vestibul \n care 
dau u[ile celor trei camere. Mirosul de 
tu tun e amestecat cu cele de m~ncare [i 
de igrasie. Pe jos, un covor vechi, ros pe 
por ]iuni mari, cu motive folclorice pe 
mar gine. Pere]ii sunt zugr`vi]i cu un 
de sen naiv tras cu ruloul, un fel de po-
rumbei alba[tri care zboar` \n toate di-
rec ]iile, pe fond crem. Undeva \n st~nga 
se aude aparatul de radio la care un re-
porter comenteaz` pe un ton ridicat, 
pentru a p`rea \nsufle]it, evenimentele 
ocazionate de Ziua Recoltei \n jude]ul 
Dolj, dar \nsufle]irea [i entuziasmul lui 
sunt mai cur~nd artificiale, au mici sin-
cope, scurte ezit`ri \n care nu [tie ce s` 
mai spun`, probabil cite[te de pe o h~r-
tie [i pierde din c~nd \n c~nd r~ndul. 
Pare c` \n acele momente nu se mai \n -
t~mpl` nimic \n jude]ul Dolj, iar oame-
nii de acolo [i, \mpreun` cu ei, lucrurile 
din preajma lor [i timpul \nsu[i \ncreme-
nesc pentru c~teva clipe, p~n` c~nd re-
porterul \[i va reveni, p~n` va g`si cu-
v~n tul urm`tor. N-am mai intrat nicio-
dat` aici, nu [tiu \ncotro s` o iau, pe 
care din cele trei u[i s` o deschid, a[a \n -
c~t m` las condus de unda sonor`. Re-
portajul s-a terminat, urmeaz` muzic` 
popular`, iar ritmul s`lt`re] al unei 
hore oltene[ti \mi d` un pic de curaj. 

Probabil am b`tut prea \ncet \n u[` 
[i ei n-au auzit sau poate c` nici n-am 
b`tut. C~nd am intrat, erau \ntin[i pe 
co vor, \ntr-o pozi]ie caraghioas`, cu fun-
du rile goale. A durat cam o secund`, cel 

PETRU CIMPOE{U

C~ntecul de dragoste al celui 
care nu mai iube[te
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mult dou` p~n` c~nd mi-am dat seama 
ce se \nt~mpla. Se dezbr`caser` \n gra-
 b` – hainele z`ceau \mprejur, aruncate 
la \nt~mplare ca ni[te lucruri de prisos 
– dar primul lucru pe care l-am remar-
cat au fost s~nii abunden]i ai domni [oa-
rei. Vederea lor mi-a produs o emo]ie 
puternic`, \mi auzeam s~ngele v~j~ind 
\n urechi, \nso]it` de \ncordarea dure-
roas` a tuturor mu[chilor [i o arsur` cu 
furnic`turi care se deplasa pe sub piele 
de la ceaf` \n jos, pe [ira spin`rii. Am 
r` mas c~teva clipe nemi[cat, ]in~nd 
str~ns \n m~n` carnetul. |ndr`gosti]ii 
m` priveau [i ei surprin[i, \ncremeni]i, 
\ncurca]i, ne\ndr`znind s` spun` ceva 
sau mai degrab` ne[tiind ce s` spun`. 
Deocamdat` ascultam cu to]ii melodia 
transmis` la aparatul de radio, aflat pe 
m`su]a de la cap`tul patului. Lalele \[i 
acoperise instinctiv sexul cu o m~n`, 
cea lalt` fiindu-i trecut` pe dup` g~tul 
sub]ire al domni[oarei Orzan – nu mai 
apucase s` [i-o retrag`. Se afla la spa-
tele ei, iar c~nd se r`sucise spre u[` 
pentru a vedea cine intrase, sexul \i 
r`m`sese la vedere. Eram at~t de \ncor-
dat \nc~t \ncepusem s` tremur. |mi sim-
]eam gura uscat`, iar fiindc` uitasem [i 
s` clipesc, ochii \ncepuser` s` m` ustu-
re. M` str`duiesc s` descriu, s` recon-
stitui, dar de fapt toate aceste enun]uri 
le produce mintea mea de acum, c`ci 
atunci nu vedeam dec~t s~nii mari ai 
domni[oarei Orzan rev`rs~ndu-se prin 
decolteul furoului [i picioarele p`roase 
ale lui Lalele \ncol`cite printre ale ei, 
iar for]a acestei imagini le acoper` [i le 
epuizeaz` pe toate celelalte, care devin 
abstracte [i conven]ionale. Nu mai [tiu 
cum ar`ta camera, ce fel de mobilier 
avea sau dac` avea [i altceva \n afar` 
de un pat [i o mas`, [i orice a[ ad`uga 
nu sunt dec~t simple rela]ii \ntre cuvinte.

– Ce cau]i, m`, aici? se r`sti la mine 
La lele.

Nu i-am r`spuns. Am privit \n urm`, 
pentru a m` asigura c` am pe unde s` o 
iau la fug`, iar \n clipa urm`toare am 

zbu ghit-o pe u[` afar`. Alergam ca o 
mic` jivin` speriat`, sufocat de furie [i 
neputin]`, pe c`rarea devenit` dintr-o 
dat` nesf~r[it de lung`, la cap`tul c`-
reia m` a[tepta casa mea sau mai pre-
cis refugiul, culcu[ul, locul unde m` pu-
team ascunde pentru a r`m~ne sin-
gur... {i deodat` m-am oprit, fiindc` 
obo sisem. Sau fiindc` nu mai voiam s` 
fug, descoperind c` de fapt nu m` p~n-
de[te nici un pericol. N-aveam de ce m` 
teme. M-am oprit undeva \n preajma 
f~n t~nii, \nc` g~f~ind [i, c`ut~ndu-mi o 
preocupare de circumstan]` – dac` cine-
va m-ar fi v`zut alerg~nd, s-ar fi \ntre-
bat poate de ce alerg –, m-am apropiat 
[i am tras \ntr-o parte [i \n cealalt` de 
roata cu care scoteam ap`. Apoi am tras 
capacul [i m-am aplecat pu]in peste 
mar ginea ghizdului, \ncerc~nd s`-mi 
z`resc chipul \n oglinda apei.

Poate c` atunci nu mi-am formulat \n  -
tocmai aceast` judecat`, dar cu sigu-
ran]` am [tiut, descoperisem dintr-o 
dat`, \n timp ce alergam, c` a[ fi fost la 
fel de \ndrept`]it s`-l \ntreb [i eu la fel: 
Ce cau]i, m`, aici? Sim]eam cum, \n 
dezor dinea mea sufleteasc`, se n`[tea 
un sentiment confuz [i dureros, pe care 
abia urma s`-l identific, ceva asem` n`-
tor triste]ii [i \n egal` m`sur` dezam`-
gi rii. Sau mai cur~nd o presim]ire, an-
ticiparea unei rupturi grave [i definiti-
ve ce sta s` se \nt~mple \n via]a mea, 
pre ludiul unei revolte. Tr`isem p~n` 
atunci cu convingerea c` frumuse]ea 
dom ni[oarei Orzan \mi apar]ine, c`ci 
eu o descoperisem, iar aceast` descope-
rire \mi conferea, dac` nu proprietatea, 
m`car un ipotetic drept de preem]iune 
asupra ei. Dar acum, ceea ce v`zusem \mi 
profana cel mai pre]ios dintre secrete; 
m` sim]eam nu doar tr`dat, ci [i umi-
lit, cu intimitatea lezat`, invadat` \n 
mo dul cel mai brutal [i expus` unor 
judec`]i vulgare. Din nefericire, pentru 
toate cele \nt~mplate nu exista dec~t 
un singur vinovat, iar acela era \ns`[i 
domni[oara Orzan...

Mi-am dat seama de acest lucru abia 
dup` ce, ajuns \n camera mea, m-am \n -
tins pe pat cu fa]a \n sus [i m~inile sub 
cap, a[a cum \l v`zusem deseori pe tata, 
\ncerc~nd s` m` \mpotrivesc st`rii de 
nesiguran]` [i derut` c`reia \i c`zusem 
prad`. Nu mai eram \ncordat, ci, dim-
potriv`, epuizat fizic [i nervos, ca dup` 
o criz` de isterie, iar dezordinea sufle-
teasc` de mai \nainte se preschimba 
trep  tat \ntr-o lehamite f`r` obiect, \nso-
]it` [i de un u[or tremur al mu[chilor 
de la picioare. Dintr-un motiv de ne\n -
]eles, \mi doream o suferin]` fizic`, 
ceva care s` m` violenteze, s`-mi fac` 
r`u sau s` m` doar`; intuind poate c` 
doar \n acest fel a[ fi sc`pat de suferin]a 
mult mai amar` care \mi chinuia sufle-
tul. |n cele din urm`, neg`sind alt gest 
suficient de eroic \n raport cu exigen]ele 
mele, m-am declarat \nvins [i am hot`-
r~t s` m` culc; exista o singur` cale de 
a m` \mpotrivi g~ndurilor [i imaginilor 
obsesive care m` urm`reau, s` \nchid 
ochii [i s` dorm. Numai c`, mai \nainte 
de asta, mi-a venit s` fac pipi [i a tre-
buit s` merg la toalet`.

C~t s` fi durat totul? Cinci-[ase mi-
nute, cel mult zece, socotind aici [i tim-
pul petrecut la f~nt~n`. |ns` cele c~teva 
minute \ngr`m`diser` at~tea \n bietul 
meu suflet, \nc~t \nt~mplarea dinain-
tea lor \[i g`sea locul mult mai \n urm`, 
\n trecutul \ndep`rtat, de care m` des-
p`r  ]eau acum schimb`ri dramatice [i 
ireversibile ale vie]ii. {tiu sigur c`, \n 
momentul c~nd m-am ridicat din pat, 
ho t`r~sem deja c` rela]ia mea cu dom-
ni [oara Orzan s-a terminat definitiv. 
Toaleta, mai cur~nd primitiv`, lipsit` 
de ap` curent` [i mirosind brutal a clo-
ramin`, se afla la cap`tul unui coridor \n -
gust [i \ntunecat. Era de fapt o cabin` \n -
jghebat` din sc~nduri, totu[i destul de 
bine \ngrijit`, peste fosa s`pat` l~ng` 
funda]ia cl`dirii – h~rtia igienic` nu lip-
sea niciodat`, iar la u[` st`teau preg` ti-
te dou` g`le]i cu ap`, pentru a o cur`]a 
dup` folosire. Am mers \ntr-acolo tiptil, 

de[i cred c` la ora aceea eram singur \n 
cas`, p`rin]ii \nc` nu se \ntorseser`. 
Abia dup` ce mi-am desf`cut [li]ul pan-
talonilor, am constatat, u[or nedume-
rit, c` aveam chilo]ii umezi. Pu]a mi se 
mic [orase [i se zb~rcise \ntr-at~t \nc~t 
se m`na cu un nasture. Pata mic`, ova-
 l`, de forma unei prune, nu p`rea s` fie 
de urin`; r`sp~ndea un miros ase m` n`-
tor cu al tulpinilor de soc, iar c~nd am 
atins-o cu v~rful degetelor, am consta-
tat c` era [i pu]in lipicioas`, de o consis-
ten]` p`stoas`. F`r` s` [tiu propriu-zis 
despre ce e vorba, un mecanism secret 
al g~ndirii m-a condus la concluzia c` 
ar avea o leg`tur` cu scena oribil` c`-
reia \i fusesem martor ceva mai devre-
me, cu domni[oara Orzan [i cu amantul 
ei. Ar fi putut fi ceva r`u, semnul sau 
efectul vreunei boli de care m` contami-
nasem instantaneu... O astfel de presu-
punere, \n loc s` m` alarmeze, \mi oferi, 
dimpotriv`, un fel de sentiment al re-
van[ei. Acel mic incident, a c`rui cauz` 
\mi r`m~nea deocamdat` necunoscut`, 
promitea, transmitea un prim semnal 
de consim]ire \n sensul dorin]ei mele de 
a suferi. Dac` era vorba despre vreo 
boa l`, urma s` fie neap`rat una incura-
bil`! Printr-un abuz s`v~r[it asupra 
mea, fusesem adus, iat`, \ntr-o stare 
at~t de precar` [i de primejdioas`. M-am 
v`zut dintr-o dat` \n ipostaza eroic` de 
]int` a unei conjura]ii ample care ur m`-
rea s` m` distrug` [i de care domni [oa-
ra Orzan cu siguran]` c` nu era str`i-
 n`. De aici \ncolo, r`spunderea pentru 
tot r`ul [i toate suferin]ele ce aveau s` 
urmeze \i revenea \n \ntregime ei... 

Peste vreo jum`tate de an, cum era 
[i normal, s-a m`ritat cu mili]ianul din 
comun`. Iar \n ziua c~nd am v`zut-o 
gravid`, cu pete cafenii pe toat` fa]a, 
care o ur~]eau, m-am sim]it r`zbunat – 
[i de atunci mi-a devenit indiferent`. 

(fragment)

De ce scriu
Claude Lévy Strauss relateaz`, \n Tropice triste, o 

interesant` experien]`, care ar merita repovestit`. 
Ajuns \ntr-un sat al popula]iei nambicwara din 
America de Sud, unde nici scrierea [i nici desenul nu 
erau cunoscute, cercet`torul le-a \nm~nat 
b`[tina[ilor foi de h~rtie [i creioane, cu care ei la 
\nceput nu f`cur` nimic. Apoi \ncepur` s` traseze pe 
h~rtie ni[te linii ondulate, \ncerc~nd astfel s` dea 
creionului aceea[i \ntrebuin]are pe care o v`zuser` 
la omul alb. {eful cetei, pentru a se distinge de 
ceilal]i, a cerut un blocnotes, iar atunci c~nd 
cercet`torul \i solicita anumite informa]ii, el desena 
pe foile blocnotesului acelea[i linii sinuoase [i i le 
ar`ta, ca [i cum ar fi scris acolo r`spunsul la 
\ntreb`rile care i se puneau. Uneori [eful f`cea chiar 
anumite „corecturi“ ale scrierii sale, o examina cu 
\ngrijorare, ca [i cum semnifica]ia ei ar fi trebuit s` 
fie c~t mai limpede [i s`-i oglindeasc` \n chip c~t mai 
fidel ideile. La r~ndul s`u, cercet`torul se pref`cea c` 
descifreaz` sensul celor „scrise“, iar comentariul 
verbal care urma \ntre cei doi l`murea lucrurile. 
Odat`, dup` ce a adunat toat` ceata, [eful scoase 
dintr-un co[ o h~rtie acoperit` cu astfel de linii 
\ntortocheate [i, pref`c~ndu-se c` cite[te cele scrise 
acolo, \ncepu s` \mpart` obiectele aduse de cercet`tor 
\n dar. Interpretarea pe care antropologul francez o 
d` acestei \nt~mpl`ri este c` [eful urm`rea s`-[i 
uimeasc` supu[ii conving~ndu-i c` omul alb devenise 
aliatul lui [i c` toate m`rfurile provenite de la acesta 
treceau prin m~na lui.

M` \ntreb dac` nu cumva [i noi, scriitorii 
secolului XXI, facem ceva asem`n`tor. |n m`sura \n 
care scopul scrierii nu este de a \n]elege sau a 
cunoa[te mai mult, ci de a spori autoritatea sau 
prestigiul unui individ \n detrimentul altuia, scrierea 
devine instrument de domina]ie. |n aceste condi]ii, 
func]ia social` a scriitorului risc` s` devin` implicit o 
rela]ie de putere, s` favorizeze exploatarea. Ceea ce 
legitimeaz` aceast` rela]ie de putere este prestigiul 
de gestionar al mitului, cu care scriitorul e \nvestit 
de comunitate. Mircea Eliade aprecia c`, la origini, 

scriitorul era cel care povestea 
comunit`]ii sale o c`l`torie 
ini]iatic`, \n lumea de dincolo, iar 
Ernesto Sabato spune, \n Abaddon
exterminatorul, c` arta este 
ontofanie – revelare a realit`]ii. 
Fic]iunile scriitorului sunt vis 
colectiv, el viseaz` \n contul 
comunit`]ii, el \ntre]ine [i 
reabiliteaz` mitul erodat 
permanent de istorie.

|n ce m` prive[te, trebuie s` 
m`rturisesc c` sunt destul de 
circumspect \n leg`tur` cu 
motivele pentru care scriu. 
R`spunsul cel mai comod [i pe 
care l-am mai formulat de c~teva 
ori este: scriu pur [i simplu 
pentru a conserva, eventual 
restaura, valoarea de 
\ntrebuin]are a cuvintelor. Sunt 
con[tient de faptul c` exist` pe 
lumea asta lucruri mai 
importante dec~t literatura – de 
exemplu, durerea de m`sele. Exist` oameni care nu 
citesc, la fel cum exist` oameni care nu cred \n 
Dumnezeu. De altfel, cred c` s-a [i spus asta: ateul 
este un fel de analfabet spiritual. {i unii, [i al]ii pot fi 
foarte mul]umi]i de starea lor, at~ta doar c` tr`iesc 
\ntr-un univers diminuat. Impresia mea este c` nici 
nu le-ar trebui altceva – ar fi o pedeaps`. Neav~nd 
voca]ie demiurgic`, nu mi-am propus s` schimb 
lumea. Prefer s` fiu socotit doar scriitor, nu [i 
intelectual; artist [i me[te[ugar privat, altfel zis, pe 
cont propriu, iar nu complice ori beneficiar al 
institu]iilor puterii. |ntr-o vreme c~nd fic]iunea s-a 
industrializat [i ne e servit` sub felurite forme ca 
realitate, pare c` sarcina scriitorului nu mai este de 
a crea fic]iuni, ci de a le demasca. Am \ncercat, \n 
romanul Christina Domestica [i V~n`torii de suflete un 
astfel de exerci]iu, avertiz~nd cititorul \nc` din 
primul capitol al c`r]ii, intitulat, dup` o aporie 
celebr`, To]i cretanii sunt mincino[i. Ceea ce \nseamn` 
c` nu m` exclud din mecanismul mistific`rii [i 

manipul`rii – \n a[a fel, \nc~t, dac` e un pic atent, la 
cap`tul lecturii cititorul \[i d` seama c` el \nsu[i a 
fost manipulat. Aici e miza cea mai important` a 
c`r]ii mele [i totodat`, dac` nu sun` cam preten]ios, 
profesiunea mea de credin]`. S` demasc 
mecanismele minciunii [i manipul`rii, ale fic]iunilor 
ilicite [i industrializate care asediaz` mintea [i 
sufletul omului contemporan, dar totodat` s` 
avertizez c` demascarea \ns`[i poate fi utilizat`, la 
r~ndul ei, ca instrument de manipulare.

Sper c`, din cele spuse p~n` aici, a rezultat 
suficient de clar modul \n care v`d eu rolul [i 
responsabilitatea scriitorului. Se prea poate ca, \n 
plin` er` a relativiz`rii valorilor, astfel de 
angajamente s` sune patetic sau anacronic. Dac` e 
a[a, prefer s` fiu socotit un spirit perimat [i 
retrograd dec~t s` abdic de la datoria mea fa]` de cei 
oprima]i, din r~ndul c`rora, de fapt, provin.

Petru Cimpoe[u

atelier de scriitor

Petru Cimpoe[u \n Louisiana
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unu. DIMINEA}A CAVALERULUI
|n care este vorba despre cum era c~t 

pe ce s` \nceap` totul [i de fapt nu \ncepe 
ni mic. {i \n care Cavalerul are primele 
sem ne ale absurdit`]ii [i nebuniei faptelor 
sale din ultima vreme. Primul vis.

Frunzele dezmierdate de u[oare adi-
eri de v~nt desenau cu umbra lor figuri 
tre mur`toare pe fa]a Cavalerului. Era 
o diminea]` de var` \nt~rziat` [i ezi-
tant` \n care g~ng`niile c~mpului ridi-
cau un zumzet ce cre[tea sau sc`dea 
dup` cum soarele intra sau ie[ea din 
nori. Era un soare \n care nu po]i avea 
nici o \ncredere.

Cavalerul dormea rezemat de un co-
pac. O pic`tur` de rou` care tremura pe 
mus ta]a lui r`sucit` \n furculi]` c`zu 
c~nd un bondar gras [i cu vederea slab` 
\ncerc` s` polenizeze celebra musta]`. 
Ca valerul z~mbea. Visa. {i visul lui nu 
era dintre cele obi[nuite. Sau dimpotri-
 v`, era exact ca un vis obi[nuit, adic` 
stra niu [i ilogic.

Lumea din jur era necunoscut`. Pe 
scurt, Cavalerul se visa av~nd misiu-
nea de ne\n]eles de expert contabil. Pur-
ta straie ciudate \n care se sim]ea mai 
mult dezbr`cat. Din c~nd \n c~nd \[i pi-
p` ia capul [i un fior de groaz` \i str` b`-
tea inima c~nd realiza c` nu are coif. 
Pro babil toate aceste sim]`minte nepl`-
cu te au fost ad`ugate sau inventate c~nd 
s-a trezit, pentru c` \n vis Cavalerul \[i 
\ndeplinea misiunea absurd` cu mult` 
na turale]e.

Camera \n care st`tea aplecat asu-
pra unor vrafuri de h~rtii era mobilat` 
cu lucruri col]uroase [i era mult prea lu-
mi noas` pentru gusturile obi[nuite. Tot 
felul de obiecte dr`ce[ti scoteau zgomo-
te la intervale regulate. Unele b~z~iau, 
al tele m~r~iau [i unul chiar scotea tri-
luri minunate. (Un telefon, f`r` \ndo-
ial`.)

{i c~nd era Cavalerul nostru mai 
con centrat \n calcule complicate (el care 
\n realitate nu [tia s` numere peste 
100) se aude o b`taie timid` \n u[`.

– Daaa! url` omul nostru f`r` a-[i 
ridica ochii. Maniera asta de a invita pe 
cineva s` intre \i era totu[i complet ne-
cunoscut` [i avea s`-l jeneze nespus pe 
Cavaler atunci c~nd se va fi trezit [i va 
fi rememorat co[marul.

U[a se deschise \ncet, pe un sfert, [i 
prin cr`p`tur` ap`ru capul omului s`u 
de \ncredere, Marancho, care a r`mas 
[i \n vis acela[i coate goale, un prost vi-
clean cum \l cunoa[tem din realitate. Nu-
mai c`, nu se [tie de ce, probabil este o 
regul` a viselor, acum \l chema Marcu.

– {efu’, se poate?
Cum expertul contabil nu r`spun-

dea, Marcu se prelinse prin cr`p`tura 
u[ii, o \nchise f`r` zgomot [i se a[ez` cu-
min te pe un scaun dup` care se apuc` 
s` studieze cu interes un punct situat \n  -
tre nasul expertului [i urechea lui dreap-
 t`. Din c~nd \n c~nd \[i dregea gla sul, 
\[i pocnea degetele sau \[i m~ng~ia cu 
pl` cere evident` chelia.

– Ia zi m`, ce-i? se r`sti la el Exper-
tul dup` ce termin` un calcul sofisticat.

– Ce s` fie dom’ [ef, am \n]eles c` do-
sarul lu’ Servante e la dumneavoastr`.

Expertul nostru (sau poate Cavale-
rul, e greu de precizat \ntr-un vis) avu 
b` nuiala c` subalternul lui \ncerca s`-l 
umileasc`. De Cervantes auzise [i el 
(„Cine e Cervantes?“, avea s`-[i bat` ca-
pul toat` ziua urm`toare Cavalerul. „{i 
de ce mi se p`rea a[a de cunoscut?“ Dar 
deocamdat`, \n vis, tr`ia o certitudine) 
[i n-ar fi prima oar` c~nd Marcu, care 
urm`rea sear` de sear` concursurile la 
te levizor, ar lansa \n institu]ie o poves-
tire care s` scoat` \n eviden]` incultura 
expertului contabil. Musta]a \i tremur` 
im perceptibil (acesta a fost momentul 
c~nd Cavalerul a z~mbit \n somn alun-
g~nd bondarul chior ce \ncerca s`-i pole-
ni zeze musta]a) [i, pe c~nd tr`gea aer \n 
piept, preg`tind urletul cu care avea s`-l 
desfiin]eze pe Marcu, acesta continu`:

– Dom’ [ef, dosaru’ lu’ Servante SRL, 
edi tura aia cu evaziunea la timbrele li-
terare.

Expertul p`ru c` ofteaz` dar de fapt 
eli ber` uria[a cantitate de aer inspirat` 
anterior, \ntreb~nd cu o fals` iritare 
care cu greu \i masca u[urarea:

– Ei, [i ce-i cu ei?
– P`i am vorbit cu patronul care mi-a 

explicat deci c` ar fi la mijloc o ne\n]e le-
gere [i c` ar mai fi lucruri noi care pot 
fi luate \n considera]ie.

{i Marcu scoase un plic dolofan din 
bu zunarul hainei, pe care \l puse, cu 
dexteritatea unui ho] de buzunare, pe 
mar ginea biroului. Expertul lu` plicul \n 
timp ce mirarea i se zugr`vea pe fa]` \n 
sen sul c` musta]a lui lu` forma unui 
pes c`ru[ stilizat. Era plin cu bancnote 
de o sut` de mii. Acum urm` lupta (mai 
tradi]ional` pentru noi, dar necunos-
cut` Cavalerului) \ntre datorie, onoare, 
cinste [i faptul c` str~ngea de zece ani 
bani de ma[in` [i nu putea s`-[i cum-
pere dec~t o motociclet`.

{i nu se [tie de ce tocmai acum mo-
tocicleta i se p`ru perimat`, meschin` 
[i chiar ridicol`. B`g` banii \n sertar [i 
url` la Marcu:

– Bine, acuma ie[i afar`!
Fraza se termin` g~tuit [i [uierat 

pentru c` de emo]ie expertul uit` de 
aceast` dat` s` inspire \ntreaga canti-
tate de aer necesar`, a[a c` r`mase 
f`r` suflu [i se \nro[i de efort. (Mai t~r-
ziu se va spune c` de ru[ine, dar asta-i 
al t` poveste.)

Nici nu ie[i bine Marcu din \nc`pere 
c` intrar`, f`r` s` bat` la u[`, doi b`r-
ba]i din a c`ror atitudine se degaja un 
aer de certitudine absolut`. Cel mai bur-
tos [i mai transpirat dintre ei se duse 
]int` la expert, care st`tea n`ucit pe sca-
un, \i puse o m~n` pe um`r [i rosti cu 
bl~n de]e:

– Hai m~nca-]i-a[ must`cioara, ai 
b` gat-o pe m~nec`. Vii cu noi!

|n acest moment al visului ceva din 
spi ritul Cavalerului se manifest` \n 
cele din urm`. S`rind agil pe o mas` 
url` la cel ce-[i manifestase dorin]a de-ai 
m~nca musta]a:

– En garde, c`]el de t~rf`! Pe onoa-
rea fecioarelor din acest regat de nu va 
ajunge puhavu-]i trup de m~nc`tor de 
m` m`lig` hran` pentru c~inii f`r` de 
st`p~n!

{i profit~nd de uimirea ce se a[ ter-
nu, s`ri de pe mas` direct \n c~rca gra-

sului pe care \l dobor\ f`r` efort [i se 
apuc` s`-l sugrume.

Nu se [tie cum ar fi continuat co[ ma-
rul dac` cel`lalt individ n-ar fi pus 
m~na pe un scaun [i cu o lovitur` diba-
ce nu l-ar fi trimis \n lumea realit`]ii pe 
Ca valer.

Ceea ce de fapt lovi capul Cavaleru-
lui a fost o g`rg`ri]` care a c`zut pur [i 
sim plu din copacul sub care dormea. 
G`r g`ri]a (sau scaunul) l-a trezit. Pre] 
de c~teva minute se holb` bizar la peisa-
jul din fa]a lui. Care, pe scurt, consta \n 
c~mp \ntr-o am`gitoare \mpreunare cu 
cerul, undeva la orizont, fost` pasiune 
din a c`rei oboseal` se n`scuse, cu vre-
un ceas \n urm`, un banal r`s`rit de 
soa re. Ceva mai departe de singurul co-
pac din c~mp, de care dormise rezemat 
Ca valerul, c~teva vaci punctau trecerea 
timpului cu regulate v~ntur`ri din cozi 
\n ciuda unor mu[te insistente. Lini[tea 
st` p~nea peste tot, mai pu]in \n sufle-
tul Cavalerului.

Marancho, \n straiele lui de ]`ran, 
se apropia merg~nd leg`nat, de undeva 
din st~nga, dinspre sat, c`r~nd o traist` 
cu m~ncare [i dou` plo[ti cu ap`, ur m`-
rit fiind cu o privire nefireasc` de Cava-
ler. |n ochii acestuia, care p~n` nu de 
mult f`ceau capetele p`c`to[ilor s` se 
ple ce vinovate, lucea frica. Fric` trezit` 
nu at~t de absurditatea co[marului din 
care se trezise [i din care nu \n]elegea 
mare lucru, c~t de faptul c` un avertis-
ment secret era con]inut \n acel vis. Un 
avertisment c` ceva teribil urma s` i se 
\nt~mple \n cur~nd.

– M`rite st`p~n, am adus de-ale gu-
rii. De vei pofti \n aceast` m~ndr` dimi-
nea]`...

Marancho se opri intimidat de privi-
rea nefireasc` a Cavalerului, care la 
r~n dul lui sim]ea pentru prima oar` o 
repulsie inexplicabil` fa]` de slujitorul 
lui de \ncredere. Dup` ce-[i pip`i coiful, 
pe care \l g`si la locul lui pe cap, Cava-
lerul se mai lini[ti [i hot`r~t s` uite co[-
ma rul, care f`r` \ndoial` era o lucr`-
tu r` de farmece a du[manilor lui me-
nit` s`-i [ubrezeasc` mintea, le alung` 
cu o mi[care brusc` de m~n` de parc` 
ar fi fost ni[te mu[te agasante, trase o 
du[c` de ap` [i se puse pe m~ncat.

doi. DRUMURILE DE{ERTåCIUNII

B`t`lia de pe dealurile Cotnariului. Ul-
tima iubire a Cavalerului urmat` de \m  bol-
n` virea de angelit` mefistofelic`. Al doilea 
vis.

|n acele vremuri, „a lua masa“ era o 
ac ]iune de scurt` durat` [i oarecum lip-
sit` de poezie. Un om fl` m~nd, 
prea pu]in romantism p~n` la 
urm`. Am putea s` ne afl`m \n 
treab` [i s` descriem ho t`r~rea 
cu care Cavalerul mu[ ca alter-
nativ din ceap`, p~i ne [i br~n z`, 
\n  s` prefer`m s` spunem doar 
c`, dup` ce-au m~n cat, cei doi 
s-au ridicat, s-au scuturat de 
praf [i au pornit la drum. 
Dac` v` ima gina]i c` s-au 
suit pe cai, afla]i acum c` 
nu au avut niciodat`.

Ca [i „masa“, „drumul“ 

a fost complet monoton, a durat aproa-
pe toat` ziua [i n-a fost punctat dec~t 
de acela[i schimb de replici la intervale 
regulate:

– St`p~ne, n-am putea a ne ostoi du-
rerea din ciolane ad`st~nd o ]~r` la um-
bra c`pi]ei de colo?

– F`r` \ndoial`, am putea.
Acestea fiind zise, cei doi t`ceau [i 

con tinuau s` mearg` prin colbul dru-
mului, drum ce, spre sear`, \ncepuse a 
[er pui printre dealuri. Dealurile Cotna-
riului. {i cum roua [i r`coarea din ulti-
mele dimine]i \ncepuser` s` zg~nd`re 
reumatismul de familie al Cavalerului, 
trebuiau s` g`seasc` grabnic hanul 
unde urmau s` doarm` [i, mai impor-
tant, unde erau a[tepta]i.

V` imagina]i c`, de[i oamenii de 
r~nd au obiceiul de a umbla de colo colo 
f`r` un scop precis [i evident nepurt~nd 
\n minte un ideal remarcabil, nu st`tea 
\n firea Cavalerului nostru s` nu aib` 
un scop. Chiar dac` dintre cele mai ba-
nale. Nu cunoa[tem deloc p`rerea lui re-
fe ritoare la diverse conven]ii literare, \n 
orice caz \ns`, a]i observat desigur cum 
\n anumite situa]ii „nu se [tie de ce“ i 
se \nt~mpl` un anume lucru. De fapt se 
[tie, dar asta vrea s` zic` pe de o parte 
c` nu e momentul s` \ntoarcem povesti-
rea pe dos [i s` \ncepem cu cauzele, iar 
pe de alt` parte vrea s` v` dea o idee 
despre naivitatea Cavalerului, care, 
de[i la o v~rst` \naintat`, nu realizase 
c` nimic nu se \nt~mpl` f`r` rost [i c` 
to tul are o cauz` [i un scop.

Fura]i de aceste preciz`ri i-am pier-
dut din vedere pe cei doi pentru a-i re g`-
si exact \n momentul \n care, pe jum` ta-
te dezarticula]i de oboseal`, intrau \n 
p` duricea ce se z`rea la orizont acum 
c~ teva ceasuri. Era t~rziu, soarele toc-
mai apusese [i \n ecoul stins al luminii 
de peste zi tufele [i copacii din p`durice 
prindeau forme fantastice. Tot felul de 
b` tr~ni \n]elep]i c`rora le ghiceau pri-
virile amuzate, balauri \mpietri]i \n um-
br`, draci, femei iluzorii, o[teni p`reau 
a-i privi nemi[ca]i de pe marginea pote-
cii pe eroii no[tri. Marancho gr`bi pa-
sul, a[a c` pentru prima oar` ajunse s` 
mearg` \n fa]a Cavalerului, dorind s` 
ias` mai grabnic din locul `sta care-i 
d`dea fiori, dar ne\ndr`znind s` deschi-
 d` gura convins totu[i de ridicolul viziu-
nilor sale. Cavalerul z~mbi, ceea ce d`du 
must`]ii sale forma unui pesc`ru[ care 
plonja \n ap`, [i se \ntreb` cum de poa-
te fi a[a fricos Marancho dup` toate \m -
pre jur`rile disperate \n care s-au luptat 
de c~nd sunt \mpreun`. {i c~nd se pre-
g` tea s`-i plesneasc` o ustur`toare iro-
nie, de undeva din fa]`, izbucni cu clari-
ta te un hohot de r~s care-i f`cu pe cei 

doi s` \mpietreasc`. Cavalerul 
\[i reveni primul, mai 

ales c` hoho-
tul de r~s a 
fost urmat de 

z g o m o t u l 
unui ulcior f`-

cut ]`nd`ri [i 
mai apoi al unei 

u[i tr~n  tite. |n 
fa]a lor, dup` ni[-

te copaci, era, evi-
dent, hanul...

FLORIN COJOCARIU

Povestea Cavalerului de iarb` verde
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|n fiecare an, dup` Frankfurt, fac un 
rezumat al T~rgului, al \nt~lnirilor, al 
nou t`]ilor. Anul acesta, curios, n-am 
scris nimic. Nu \n]elegeam de ce... {i 
iat` c` aici, la Vene]ia, am în]eles: în 
fie  care diminea]` v`d trec~nd pachebo-
turi imense, într-un decor înc~nt`tor; 
sunt complet anacronice... Mai înalte 
dec~t cl`dirile, denatureaz` peisajul, 
dar e imposibil s` revii \n timp! {i peisa-
jul se transform` încet-încet... Vene]ia 
r` m~ne aceea[i, dar nu mai e Vene]ia...! 
Au disp`rut dughenele [i micile maga-
zine de cartier înlocuite cu „mini-maxi 
marketuri“ [i v~nz`tori ambulan]i de 
bi belouri, despre care te \ntrebi cum 
oare reu[esc s`-[i c~[tige traiul... Sufle-
tul a l`sat locul show-ului, decorul se 
mai ]ine, dar actorii par obosi]i [i parc` 
re semna]i c~nd \i prive[ti mai bine. 
C~nd prive[ti fondul, c`ci forma e ace-
ea[i, g`l`gioas`, ca [i cum nimic nu s-ar 
fi schimbat...

Aici am \n]eles ce înseamn` Frank-
furt [i lumea c`r]ii de azi: Titanicul \n 
croazier` la Vene]ia! 

De ce Titanic?
Timp de o s`pt`m~n`, la Frankfurt 

mi s-a p`rut ca am tr`it rupt de realita-
te. Ne \nt~lneam ca [i anul trecut, 
beam ca [i anul trecut, glumeam ca [i 
anul trecut [i chiar ne-am pref`cut c` 
am cump`rat [i am v~ndut c`r]i ca [i 
anul trecut. Cu diferen]a c` 2008 nu e 
2007! Nici pe departe...

O enorm` criz` economic` [i financia -
 r` planetar`, nimic nu mai func ]io-
neaz` ca \nainte, totul e dereglat. Dar 
la Frankfurt e ca [i cum nimic nu s-ar fi 
schimbat! Magic, suprarealist, salva-
tor!

O idee succint` despre o zi acolo. Tre-
zi re \ntr-o camer` care cost` \ntre 450 
[i 650 de euro. Mic dejun de 30 de euro 
pentru a discuta despre c`r]i care cost` 

\ntre 5.000 [i 500.000 de euro. Dup` mi-
cul dejun – [apte-opt \nt~lniri – cu ace-
la[i scop. Pr~nz cu acela[i obiectiv. |n -
t~l niri serioase toat` dup`-amiaza (ei, 
de la 15 la 18) la T~rg, \ntre standurile 
unora [i altora. {i hai c` \ncerc s`-]i 
v~nd (curios, nu prea merge v~ndutul 
anul asta...). {i hai c` \ncerc s` rezist [i 
s` nu cump`r (dar nu reu[im... aici va 
trebui ceva decriptaj, mai t~rziu. P`i 
da, trebuie decriptat. Dac` v~nz`rile nu 
merg, nici cump`r`rile n-ar trebui s` 
mearg`, m` urm`ri]i? ei bine, nu e de-
loc a[a... e mult mai haios, nu vindem 
ni mic, dar cump`r`m totu[i!! {i e vala-
bil pentru to]i editorii... Deci? Deci su-
pra produc]ie, deci vindem \nc` [i mai 
pu]in, deci? a]i ghicit! cump`r`m [i mai 
mult! ave]i dreptate, suntem cam idio]i 
noi, editorii...!).

C~nd am terminat de cump`rat ceea 
ce nu vom vinde [i de nev~ndut ce am 
pu blicat, mergem la barurile de la ho-
tel. B~rf`. {i continu`m...! S` ne juc`m 
de-a editorul, de-a agentul, de-a citito-
rul... [i tot restul...

Cu barurile de hotel la Frankfurt nu 
e de glum`. Exist` dou` principale. 
Cele dou` hoteluri mitice la Frankfurt 
sunt Frankfurter Hof [i Heissischer
Hof. Frankfurter Hof \n centru, 400 de 
ca mere, saloane, lobby-uri imense [i un 
bar enorm, deschis, cu vedere asupra sa-
loa nelor [i a pompelor de bere. Heissi-
scher Hof e chiar \n fa]a T~rgului, mult 
mai mic dec~t primul, vreo 120 de ca-
mere, dar mult mai intim [i chic. Ca [i 
la FH, majoritatea \nt~lnirilor au loc \n 
saloane [i \n lobby-ul unde se afl` un 
bar destul de clasic. P~n` aici, meci nul. 
Unul mare, puhoi de lume, unde oricine 
sf~r[e[te prin a ajunge la un moment 
dat, [i altul mai mic, dar tot at~t de 
plin, mai \n vog` \n r~ndul „b`tr~nilor“ 
[i mai pu]in frecventat de noile gene ra-

]ii, care prefer` FH unde po]i vedea mai 
mult` lume, deci poten]ial mai mare de 
a ag`]a (indiferent ce inten]ionezi s` 
ag`]i...).

Doar c`... Heissischer Hof a transfor-
mat \ncep~nd de anul acesta legendarul 
s`u piano-bar, faimosul Jimmy’s, în bar 
de fum`tori deschis \nc` de la 16,30 (\n 
Fran]a fumatul e interzis \n baruri [i 
restaurante). Alegerea a fost rapid`: \n 
fie care sear` la Jimmy’s [i doar o incur-
siune de 20 de minute la Frankfurter
Hof! C`ci, dac` am r`mas opt zile la 
Frank furt a fost nu ca s` muncesc, ci 
pen tru c` am g`sit un bar pentru fu m`-
tori absolut formidabil! C~teva baira-
muri memorabile s-au ]inut aici – anul 
`sta nu dau nume! – [i noroc c` barul 
era aproape de camere, c`ci nivelul de 
alcoolemie era larg superior celui auto-
rizat de lege, chiar [i pentru a merge pe 
strad`!

Deci bursa face yo-yo, nimeni nu vin-
de o carte [i noi continu`m lini[tit s` ne 
fum`m ]igara de foi, s` bem [i, odat` 
ame]i]i, s` c~nt`m \ntr-un piano-bar...!

Eu v` zic c` povestea asta seam`n` 
cu Titanicul. 

Pentru c` \n timpul `sta... nu numai 
c` v~nz`rile sunt inexistente, dar noi con  -
tinu`m s` cump`r`m! Ca [i cum o ba-
ghet` magic` va schimba totul m~i ne...

Scuze, am s`rit peste „cin`“, am tre-
cut direct la „dup` cin`“. Masa de sear` 
e un cocktail. Exemplu:

Onor seniorilor, înt~i. Cocktailul Edi-
tis, simpatic, aproape familial, toat` lu-
mea e prezent`. Bufet de calitate, asis-
ten]` poliglot`, se pare c` patronul Jé-
sus e foarte simpatic [i frumos pe dea-
supra... Nevast`-mea mi-a spus-o [i asta 
m` enerveaz` un picule], mai ales c~nd 
adaug` „[i pe deasupra are \ntr-ade v`r 
[i farmec“, ca [i cum al meu ar fi fals, 
far mecul!

M` enerveaz`! O face inten]ionat [i-i 
reu[e[te!

Deci, dup` dou` ore conviviale \n 
care toat` lumea e mul]umit` s` se 
vad`, de[i ar fi preferat ca „cel`lalt“ s` 
nu fi fost prezent (concept simplu \n lu-
mea c`r]ii: nu exist` colegi, ci doar con-
curen]i! deci prin defini]ie „cel`lalt“ e 
toat` lumea!), dup` dou` ore – direc]ia 
The Cocktail!

Cel pentru care, de dou`zeci de ani, 
toat` lumea se bate pentru a fi... nu v`-
zut, prea mult` lume, invitat.

Cocktail-ul Bertelsmann...
Trei mii de persoane, sute de metri 

p`tra]i de saloane, sute de metri lineari 
de mese [i baruri, sute de fete, unele 
mai frumoase ca altele, mii de „pique
assiette“ d~nd din coate pentru un pa-
har, un miros de m~ncare insuportabil, 
doamnelor [i domnilor, acesta a fost 
„The Cocktail“-ul T~rgului de Carte de 
la Frankfurt! N-am r`mas mai mult 
dec~t mi-a trebuit aici ca s` v` fac de-
scrierea [i am \nt~lnit pe toat` lumea... 
mai ales la plecare.

M-am \ntors la Jimmy’s, unde bar-
manul, dr`gu], \mi p`strase masa, mi-a 
adus un whisky, o ]igar` de foi, un pa-
har de ap` [i o or` bun` apoi am v`zut 
de barc~nd c~]iva supravie]uitori ai 
cocktailului uimi]i „ce bine e aici, de ce 
n-am venit mai devreme?“ [i atunci am 
[tiut c` seara va fi lung`, foarte lung`...

{i a fost. La ora trei, nu patru f`r` 
un sfert, c~nd am plecat cu noul meu 
prieten Andrew, am fost ferici]i s` nu 
avem altceva de luat dec~t un lift [i o 
aspirin`...!

(Titlul apar]ine redac]iei)

Gilles Cohen-Solal*
Traducere din francez` Aida V~lceanu

* Dup` 20 de ani la Robert Laffont,
editorul Gilles Cohen-Solal a creat 
acum trei ani \mpreun` cu Heloïse 
d’Ormesson (fost editor Denoel – \n 

grupul Gallimard, Flammarion),
editura Heloïse d’Ormesson.

T~rgul de carte de la Frankfurt, 2008
Impresii subiective 

Regizorul Clint Eastwood \[i torturea z` 
spectatorii. Din nou. Cu elegan]a ferm` cu 
care ne-a obi[nuit. Ceea ce nu-l face mai 
pu  ]in vinovat de [antaj emo]ional.

Dintr-un actor de filme B, Clint East-
wood s-a transformat \ntr-unul dintre 
cei mai respecta]i regizori de la Holly-
wood. |n spatele carierei sale regizorale 
de succes nu stau doar premiile (dou` 
Oscaruri), ci [i un stil solid de a face fil-
me, cu o m~n` sigur`, sincer [i f`r` 
prea multe subtilit`]i. |n 2008, la 78 de 
ani, Eastwood e neobosit: a lansat dou` 
fil me – Gran Torino [i Changeling / Schim -
bul –, ambele cu [anse la Oscar.

Schimbul, inspirat din fapte reale, 
spu ne povestea Christinei Collins (An-
gelina Jolie), o mam` singur` din Los 
Angelesul anilor ‘20, al c`rei fiu, Wal-
ter, \n v~rst` de 9 ani, dispare de acas` 
\n timp ce ea se afla la munc`. Dispera-
 t`, Christina apeleaz` la poli]i[ti, care, 
dup` c~teva luni, \i spun c` i-au g`sit 
fiul viu [i nev`t`mat. Numai c`, atunci 
c~nd \l aduc acas`, mama descoper` c` 
b`iatul nu este fiul ei! Poli]ia insist` c` 
pu[tiul este Walter [i \ncearc` s` o con-
ving` pe Christina c` b`iatul s-a schim-
bat [i c` ea, din cauza emo]iilor, nu-l re-
cu noa[te. |n realitate, poli]ia din Los 

An  geles era \ntr-o mare criz` de credibi-
li tate [i nu-[i putea permite \nc` un e[ec, 
a[a c` face totul pentru a ar`ta opiniei 
pu blice c` l-a g`sit pe Walter. |n scen` 

intr` reverendul Gustav Briegleb (John 
Mal kovich), care [i-a f`cut un ]el \n via  ]` 
din dezv`luirea corup]iei [i ineficien]ei 
poli]iei. Briegleb o sprijin` pe Christina 
s` demonstreze c` b`iatul adus de poli-
]ie nu e fiul ei [i s` cear` autorit`]ilor 
s`-l g`seasc` pe adev`ratul Walter. Nu-
mai c` autorit`]ile, \ncerc~nd s` mu[a-
ma lizeze cazul, o acuz` pe Christina c` 
e o mam` denaturat` [i o \nchid \ntr-un 
spi tal de nebuni. |ntre timp, total \nt~m-
pl` tor, oamenii legii descoper` c` la o 
fer m` din apropierea ora[ului au fost 
uci[i mai mul]i copii, printre care s-ar fi 
aflat [i Walter. La presiunile reverendu-
lui Briegleb, Christina e eliberat` din 
spi tal [i d` \n judecat` autorit`]ile, ceea 
ce duce la demiterea [efilor poli]iei. 
De[i criminalul de la ferm` e g`sit vino-
vat [i condamnat la moarte, Christina 
nu pierde speran]a c` Walter e \n via]` 
[i c` se va \ntoarce acas` \ntr-o zi.

Trebuie s` spun de la \nceput c` 
Schim bul e un film bun. Iar asta m` ener-
veaz` la culme, pentru c` m` pune \n 
situa]ia de a-i ierta multe dintre defec-
te. Ceea ce nu m` \mpiedic` s` le trec 
pe acestea \n revist` [i s`-i las pe spec-
tatori s`-i descopere calit`]ile.

|n primul r~nd, Schimbul pare f`cut 
ostentativ ca s` fie luat \n seam` la Os-

caruri. Subiectul, maniera de abordare, 
interpretarea excelent` a Angelinei Jo-
lie (\n cel mai bun rol al s`u de la Girl,
Interrupted \ncoace), toate \l duc c`tre 
sea ra \n care se decerneaz` statuetele 
hollywoodiene. Ca [i cum acestea nu ar 
fi fost de ajuns, \n film exist` o scen` \n 
care protagonista ascult` la radio cere-
monia Oscarurilor din 1935 – [tiam c` 
lui Eastwood nu-i plac subtilit`]ile, dar 
chiar a[a?!? |ns` cel mai mare neajuns al 
filmului este maniera \n care Eastwood 
manipuleaz` sentimentele spectatoru-
lui, pe care \l face s` treac` de la curiozi-
ta te la mil`, la revolt`, la furie, la spe-
ran]` [i, din nou, la furie. Au mai f`cut 
asta [i al]ii (Lars Von Trier \n Dogville
[i Alejandro González Iñárritu \n Babel
sunt exemplele care-mi vin primele \n 
cap), a mai f`cut-o [i Eastwood, mai ales 
\n Million Dollar Baby. Dac` p~n` acum 
aveam impresia c` Eastwood \[i ur`[te 
personajele ([i de aceea filme ca A Per-
fect World, Mystic River [i Million Dollar 
Baby se termin` tragic), dup` Schimbul
cred c`, de fapt, Eastwood \[i ur`[te 
spec tatorii. Altfel nu i-ar tortura vizual 
(scena unei execu]ii, filmat` pe-ndele-
te) [i psihic timp de dou` ore. Sigur, ob-
]ine lacrimi [i emo]ii, poate chiar \nc` 
un Oscar, dar... 

RåZVAN BRåILEANU

Excelent, domnule 
Eastwood, dar...

Schimbul/
Changeling (2008)

Regia: Clint Eastwood;
Scenariul: J. Michael Straczynski;
Cu: Angelina Jolie, John Malkovich

Pe ecranele rom~ne[ti din 16 ianuarie
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P~n` la sf~r[itul ei nemeritat de 
crud, mama a fost pentru mine ceva de 
la sine \n]eles, prezen]` cosmic-primor-
dial` precum aerul de respirat sau lu-
mina zilei. Cred c` nici n-o puteam deo-
sebi de elemente, \ntr-at~t era Element 
con stitutiv al universului. Asupra ei mi 
s-au deschis ochii de lapte c~nd am f`-
cut cuno[tin]` cu lumea asta mare; 
ochii-i verzi-aurii m-au \nt~mpinat \n 
pra gul existen]ei [i m-au ghidat din pri-
me le clipe. |ntr-un cuv~nt, era Prezen-
]a. Acum \ns` (cit~nd din marele poet 
Vallejo), „absen]ei ei nu-i mai dau de ca-
p`t“. Acum, mama odihne[te numai \n 
la crima mea. E mama-lacrim`.

{i nici m`car nu mai e vorba de ea 
ca om singular, ci de Mama \n sine, pro-
totipul, no]iunea de Mam`, cea mai sf~n-
 t` imediat dup` Dumnezeire, Mama 
uni versal`, Mama absolut`, Mama ori-
ginilor, cea pe care to]i o avem sau am 
avut-o [i am pierdut-o, cea care prin ve[-
nic sacrificiu [i abnega]ie asigur` echi-
librul, d`inuirea [i coeren]a lumilor. 
Este singura fiin]` absolut unic`, fiind-
 c` bunici avem mai mul]i, iubitele fi-vor 
[i ele c~teva, copiii c~]iva la r~ndul lor. 
Sigur, mai este [i tat`l, dar – cinstit vor-
bind – se compar` m`car? Oricum, \n 
exis ten]a mea mama a fost totul; tat`l... 
foarte pu]in.

Ce a \nsemnat mama pentru mine? 
Voi r`spunde cu cuvintele altuia, ale ce-
lui care a compus Via]` [i destin, autorul 
rus Vassili Grossman; citatul este \ns` 
din alt` scriere a lui, din romanul Totul
trece: „Uneori \ncerca s`-[i aminteasc` 
chi pul mamei, [i atunci inima \i [ov`ia, 
iar el \[i mijea ochii plini de lacrimi ca 
atunci demult, \n copil`rie, c~nd \ncer-
ca s` se uite ]int` \n soare“. Asta a fost 
ma ma pentru mine, de mic copil: soare-
le meu, care m` \nc`lzea [i \mi insufla 
via ]`. Dar acum, c~nd s-a dizolvat \n 
natur` [i s-a contopit cu elementele, ea 
este pretutindeni [i nic`ieri.

*   *   *
{i ar mai fi ceva: [ti]i deja din volu-

mul precedent c` am tr`it la cote \nalte 
\ntru literatur` ca \n mediul meu am-
bient, ca \n lichidul amniotic ga ran t~n-
du-mi toate func]iile vitale. Ei bine, 
doar \n spa]iul livresc am \nt~lnit perso-
na jul „femeii rele“, niciodat` \n via]`. 
Fe ricit sunt eu dac` pot spune cu m~na 
pe inim`, la 63 de ani trecu]i, c` nu pot 
con cepe, c` n-am avut [tire [i nu [tiu 
nici acum ce-i aia femeie rea! C~nd o \n -
t~l nesc prin c`r]i (rar, de altminteri), 
par  c` nu-mi vine a crede c` exist` [i r`-
m~n \ntruc~tva descump`nit, ca la apa-
ri ]ia unei noi forme de via]`, stupefian-
te, inexplicabile, din abisurile oceanului 
planetar. Lumea de acum, ordinar`, 
mer cantil`, submediocr` \n fapte, idei 
[i persoane, lumea sf~r[itului lumii a 
mai avortat un tipar cinematografic de 
ul tim` spe]`: femeia uciga[`, \narmat` 
cu automate [i revolvere prin care scui-
 p` moartea pe ecran, personaj neverosi-
mil, trucat, for]at, \ntruc~t femeia ade-
v` rat` e f`cut` s` dea via]a, nu s-o ia, 
s-o ocroteasc` oriunde s-ar g`si, nu s-o 
curme... Dar ce s` m` mai mir [i ce s` 
a[ tept de la asemenea vremuri!

*   *   *
S-ar p`rea, dar nu este sigur, c` 

moartea nu respect` dec~t copil`ria spi-
ri tual` prelungit`. Cazul umanistului 
in tegral care a fost Barbu Brezianu, b`-
tr~ nul copil afabil debord~nd de amabi-

litate, de polite]e [i r`pit p~n` la urm` 
parc` cu regret de moarte, vine \n spri-
jinul acestui postulat. Amabilitatea – 
cea mai boiereasc` dintre tr`s`turi – sau 
gentile]ea, cum o denumea draga-mi bu-
nic` Mamaia („Mih`i]`, fii gentil [i d`-
mi programul de radio“) se num`r` 
prin tre principalele victime ale lui de-
cembrie ’89, \n a[a m`sur` \nc~t ar tre-
bui s` i se ridice un cenotaf \n Cimitirul 
Eroilor de l~ng` Bellu. A fi amabil a de-
venit acum sinonim cu a fi retardat min-
tal, tembel, p`gubos, \ntr-un cuv~nt: 
„lu  z`r“ (loser). {i \ntruc~t omul postmo-
dern emancipat nu vrea \n ruptul capu-
lui s` treac` drept luz`r, el alege vari-
anta verificat` a mahalagismului viru-
lent, a grobianismului agresiv.

Amabilitatea – calitatea primordial` 
a Ilenei, dar [i a mamei mele... (Cu pu-
]in \nainte de moarte, \ntrebat` fiind cu 
destul` jen` de familia care se muta de-
desubt [i f`cea mari transform`ri \n 
apar tament, cu echipe de muncitori [i 
cu un vacarm de nedescris pe care \l au-
zeam p~n` [i eu \n receptor c~nd \i d`-
deam telefonul de diminea]`: „Doamn`,
nu v` deranjeaz` prea mult zgomotul?“,
„Care zgomot?“ a \ntrebat gentil mama. 
„Eu, a[a om n-am mai \nt~lnit“, mi-a 
comentat mult mai t~rziu doamna de la 
parter, la fel de uimit` ca atunci c~nd i-a 
auzit r`spunsul.)

Pe podiumul amabilit`]ii iau loc \n 
amin tirea mea [i doi scriitori de o urba-
nitate des`v~r[it` \ntr-o lume, cea lite-
rar`, nestr`lucind prin aceast` calitate: 
Lau ren]iu Fulga [i Ion Sofia Manoles-
cu. Primul, romancier pe deplin afir-
mat, era vicepre[edinte al Uniunii Scrii-
torilor \n perioada c~nd l-am cunoscut; 
func]ia \i d`dea dreptul la un birou (\n -
c` perea) personal la parterul casei Mon-
teoru, birou (mobila) de la care se ridica 
politicos ori de c~te ori \i p`[ea cineva 
pra gul. Din r`zboi, de pe urma r`nilor, 
r` m`sese cu vederea slab`, protejat` de 
ochelari fumurii. Nev`z~nd bine cine in-
tra [i ca s` nu supere pe nimeni, omul 
acesta deja \n v~rst`, dar plin de o ame-
nitate ame]itoare, din alte timpuri, se 
ridica [i pentru femei, [i pentru b`rba]i 
(majoritatea mai tineri dec~t el), [i pen-
tru debutan]i, [i pentru somit`]i. Eram 
un \ncep`tor c~nd m-am pomenit salu-
tat \n felul acesta de ditamai vicepre [e-
din tele Uniunii [i, la \nceput, m-am 
pier dut cu firea. Dar apoi, v`z~nd c` 
toa t` lumea – mai bun`, mai proast` – 
se bucura de acela[i tratament seniori-
al (nu degeaba avea s` fie peste c~]iva 
ani autorul romanului E noapte [i e frig, se -
niori), l-am admirat, l-am pre]uit [i l-am 
socotit un model de bun`-cuviin]` \ntr-o 
lume \n care cu adev`rat era noapte 
ideologic` [i frig sufletesc. Lauren]iu 
Ful ga m-a cinstit apoi \ndelung` vreme 
[i p~n` la sf~r[itul vie]ii lui cu priete-
nia-i literar`, sobr`, demn`, b`rb` teas-
 c`, manifestat` \n felicit`rile de ziua nu-
me lui, de Cr`ciun [i Anul Nou („... ci 
Dum neavoastr` da]i-le \n legea lor de 
n`prazne ale Destinului; ave]i masa 
personal` de lucru protejat` de zeit`]i 
alese, e suficient, [i ave]i spiritul Dv. su-
perior care v` exprim` via]a; peste aces-
tea toate orice urare sun` conven]ional, 
s` v` dea Dumnezeu s`n`tate!“) [i \n de-
di ca]iile de pe c`r]ile sale („Colegului
Mihai Cantuniari, aceast` confesiune 
mult prea incomod` pentru un spirit lu-
cid ca al s`u, \n semn de respectuoas` 
pre ]uire, statornic, L.F.“). Doar boala 
mea sever`, inexplicabil`, interminabi-

 l`, cu debutul \n 1983 [i cu toate avata-
rurile ei, [i moartea lui din 1984, pe 
care [i-a presim]it-o [i literaturizat-o 
cu mult \nainte, au putut avea c~[tig de 
cauz` asupra acelei delicat-puternice le-
g` turi de suflet dintre un veteran [i un 
\ncep`tor al condeiului, ]esute din afini-
ta te, \n]elegere [i respect. A fost de alt-
fel primul – [i printre foarte pu]inii – 
din Uniunea Scriitorilor care a avut ne-
str` mutat \ncredere \n steaua mea.

Dac` te \nt~lneai \nt~mpl`tor cu poe-
tul Ion Sofia Manolescu, fie la Cartea
Ro m~neasc`, fie la Uniune, aveai im-
presia c` tocmai i-ai f`cut cel mai pre-
]ios cadou cu \nt~lnirea aceea a voastr`, 
\ntr-at~t de spontan` [i de cordial` \i 
era reac]ia deriv~nd din fondul lui ge-
nuin de bun`tate, c`ldur` [i jovialitate 
moldoveneasc`. Iar dac` te mai [i \n  so-
]ea pe scurtul parcurs dintre cele dou` 
destina]ii, rev`rs~nd, vorba lui Petre 
Stoica, „un potop de simpatii“, aveai toa-
te premisele unei zile reu[ite, luminoa-
se ca poetul din }ara de Sus.

Totu[i, lumea literar` era plin` de 
vi cisitudini, meandre, ciud`]enii [i co-
nexiuni la care nici cu mintea nu g~n-
deai, a[a cum am constatat pe pielea 
mea pe la mijlocul anilor ’70, c~nd, tre-
zindu-m` iar`[i „comprimat“ – adic` 
pus pe liber – la unul dintre multele me-
le servicii [i fiind silit s`-mi g`sesc un 
nou post, m-am g~ndit \nt~i la Televizi-
une, apoi la revista Secolul XX, aceasta 
din urm` potrivindu-mi-se chiar ca o 
m` nu[`. La prima op]iune a trebuit s` 
re nun] degrab`, dup` o instructiv` dis-
cu ]ie la o cafea cu Viorel Grecu, fost co-
leg de studii bine proptit \n lumea micu-
lui ecran. Iat` pe scurt [i pe \n]elesul 
tu turor cum a decurs convorbirea noas-
tr` de pe urma c`reia am r`mas cu un 
gust amar [i cu o ne\ncredere f`]i[` \n 
tot ce ]ine de TV: „El: Bine, bine, dar 
e[ti membru de Partid? Eu: Nu. El: {i 
nici n-ai de g~nd s` te faci imediat? Eu: 
Nu. El: P`i atunci ce s` cau]i acolo?“.
Lim pede, nu? Asta era lumea Televiziu-
nii rom~ne \nainte de 1989; deci s` nu-mi 
vin` nimeni acum cutez~nd a-mi spune 
c` te puteai descurca acolo f`r` droaia 
de compromisuri pe care to]i lucr`torii 
ei le-au f`cut. R`m~nea Secolul XX,
bu n` revist`, admirat` de mine [i pen-
tru care eram f`cut, dac` st`teai s` te 
g~nde[ti la preg`tirea-mi universitar` 

cu tot ce ]inea de cultura hispanic` [i la 
darul scrisului. Or, nici asta n-a fost s` 
fie, numai [i numai din ignorarea mea 
voit`, de neiertat (pentru c` nu eram \n 
Ger mania) a tropismelor, a lan]ului sl`-
bi ciunilor, a tertipurilor, [urub`riilor [i 
i]elor balcanismului literar. Cum \nt~m-
pla rea merit` a fi dep`nat` mai pe larg 
pentru multele \nv`]`minte desprinse, 
s` ad`st`m pu]in asupra ei.

Din moment ce doream s` lucrez la 
acea revist` de elit` a Uniunii, primul 
pas logic (\ns` nu eram \n Germania) 
mi s-a p`rut a fi ob]inerea acordului re-
dac ]iei, adic` al celor care s` vad` \n 
mine cu pl`cere un viitor coleg. Zis [i 
f`cut: la sediul din Calea Victoriei – \n 
aceea[i cas` Monteoru – m-am bucurat 
de acolada [i de \ncuraj`rile bunului 
domn Baciu, secretarul de redac]ie, [i 
ale t~n`rului anglist Andrei Brezianu, 
fiul celui pomenit cu o plecare a frun]ii 
\n paginile precedente. De fa]` fiind, 
mai h~r[itul {tefan Augustin Doina[ 
cel uns cu destule alifii a optat pentru o 
po zi]ie neutr`, puf`ind tutun aromat 
din pip` [i \ntreb~ndu-m` fals ingenuu:

„– {i cum ave]i de g~nd s` pro-
ceda]i?

– Simplu – am zis (de[i nu eram \n 
Ger mania) – Voi face o cerere c`tre pre-
[e dintele Uniunii.

– Aha – a zis el. H~mmm“.
{i h~mmm a r`mas. {tia el ce [tia. 

Nu aceea era calea, nici pe departe, de-
c~t poate \n ]inuturile lui Lohengrin [i \n 
simplista mea minte teutonic`. Plin de 
r~vn`, am \ntocmit o perfect` cerere ofi-
cial` c`tre D.R. Popescu [i i-am dus-o \n -
crez`tor, cu at~t mai mult cu c~t p~n` 
[i pre[edintele p`rea convins de \ndrep-
t` ]irile mele la ocuparea acelui post. {i-a 
pus apostila pe cerere [i mi-a sugerat 
s` a[tept lini[tit acas` r`spunsul care 
n-a sosit niciodat`. De ce? Am aflat de 
ce \n aceea[i zi, ie[ind pe por]ile Uniu-
nii [i \nt~lnindu-m` \nt~mpl`tor cu poe-
tul Constantin (Dinu) Ab`lu]`, care m-a 
\ntrebat cu ce ocazie pe-acolo. M-am des-
t`i nuit lui [i i-am povestit toate demer-
surile f`cute, care, \n loc s`-l conving`, 
mai mult l-au \ntristat. De-aici \ncolo 
ur meaz` discu]ia dintre noi, antologic` 
prin absurdul ei; mutatis mutandis ea e 
la fel de absurd` ca poza din ziar de 
care v-am pomenit la \nceputul acestui 
volum, cea cu soldatul m`tur~nd „mize-
ria“ din Pia]a Palatului dup` rafalele 
de \mpu[c`turi ale terori[tilor suprarea-
li[ti care au tras \n tot ce mi[ca, ex cep-
t~nd cu pudoare, cu delicate]e de bale-
rine balconul suprapopulat al Comite-
tului Central. Iat` discu]ia dintre noi, 
ce nu putea avea loc dec~t \n Absurdis-
tan:

„– Ai gre[it cu cererea aia a ta. Dac` 
]ii mor]i[ s` lucrezi la Secolul XX, trebu-
ia mai \nt~i s` te fi pus bine cu R`zvan 
Theo dorescu.

– ???!!!... De ce, pentru numele sf~n tu-
lui? |l cunosc [i \l consider un excelent 
spe cialist \n istoria artei. Dar s` m` tai 
[i nu v`d leg`tura cu revista Uniunii.

– P`i uite cum vine treaba: R`zvan 
Theodorescu e bun prieten cu Dan H`u-
lic`, redactorul-[ef al revistei. Dac` ace-
la ar fi pus o vorb` bun` pentru tine, 
H`ulic` ar fi avut \ncredere s` te pri-
measc` \n colectiv, nemaiav~nd impre-
sia c` \i vii para[utat «de sus», de la ca-
binetul pre[edintelui. Pe c~nd a[a...

– Nu \n]eleg. Credeam c` va fi atent 
la aptitudinile mele, la preg`tirea mea 
care acoper` o zon` larg` din literatura 
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– Palavre. Aici e ca la biliard: totul e 
s` [tii \n ce bil` s` dai cu tacul, pentru 
ca din aproape \n aproape [i din caram-
bol \n carambol s`-]i vin` numirea“.

N-au fost chiar astea cuvintele 
schim bate, dar sensul \ntregii discu]ii 
`sta a fost. S-a dovedit c` Ab`lu]` avu-
sese dreptate: n-am fost chemat \n sin-
gurul colectiv \n care a[ fi avut ce c`uta, 
unde a[ fi dat tot randamentul, unde 
m-a[ fi sim]it ca pe[tele \n ap`.

Hot`r~t lucru: nu eram \n Germa-
nia.

Aha. H~mmm.
Bine a zis marele Vallejo: „Absurd,

doar tu e[ti pur“.

*   *   *
Indiferent cum am tr`i, din via]` ie-

[im \ntotdeauna pe u[a din dos. P~n` 
la urm` ni se n`zare c` am fost du[i cu 
for ]a la un film numit Zgomotul [i furia,
un spectacol de ne\n]eles, cu sonorul la 
ma ximum, dup` care \ntreaga sal` – 
toat` genera]ia noastr` – este dat` afa-
 r` pe ni[te u[i drapate cu negru, deasu-
pra c`rora lic`resc becuri g`lbui pe care 
st` scris cu litere stacojii Exit. Via]a ca 
sal` de cinema unde ruleaz` neab`tut 
acela[i film, umplut` p~n` la refuz cu 
ge nera]ii de cinefili sacrifica]i... Boala, 
suferin]a, aiurarea, neputin]a, desfigu-
rarea, spaima, moartea [i uitarea sunt 
u[a de serviciu a cinematografului peri-
feric Munca din Bariera Vergului, prin 
care m`rturisitorul-autorul acestor r~n-
duri e scos [i el afar`, \nghiontit, stor co-
[it, \nghesuit \ntre cele patru sc~nduri 
ale putregaiului final.

Ca s` nu se \nt~mple a[a, eu unul \mi 
amintesc. Reamintindu-mi, suspend tim -
pul cu o putere de mag. Ca s` lupt cu 
des tinul precum Iacov cu \ngerul, m` \n -
torc la paginile mele din 2 martie anul 
cu rent [i le reiau exact de unde am r`-
mas, de la dr`ciile din liceu [i [otiile de 
acas`. Uit durerea cea cr~ncen` din ul-
timele luni, uit adora]ia [i venera]ia \n -
chi nate permanent mamei mele. Proce-
d~nd astfel, sunt \ndrept`]it a m` muta 
\ntr-o alt` dimensiune, poate singura 
ade v`rat`, unde mama e mereu al`turi 
de mine [i \mi cite[te [irurile acestea 
peste um`r. |nainte scriam pentru voi; 
acum scriu cu prec`dere pentru ea.

     
*   *   *

Cea mai amuzant` [otie f`cut` vreo-
dat` de mine acas` \n Victor Manu 44 \l 
are ca martor [i complice pe amicul 
neam] Edy [i ca victim` nevinovat` pe 
buna noastr` vecin` de apartament, Ta-
tiana. Aceasta, m`ritat` Sireteanu cu 
Paul S., regizor pe la diferite case de cul-
tu r` bucure[tene, la \nceputul anilor 
’60, era [i ea regizoare, de Televiziune \n -
 s`, \n cadrul emisiunilor pentru copii [i 
ti neret. Foarte t~n`ra femeie, extrem 
de dr`gu]`, de \ngrijit` [i de natural`, 
era o sperioas` cum nu s-a pomenit: se 
temea de absolut totul – de boli, de mi-
crobi, de PCR, de politrucii de la servi-
ciu, de propriul so] – cam \n ordinea 
asta. Memoria acustic` mi-o restituie fi-
del apel~nd la Proful [i la mama c~nd 
se vedea \ncol]it` domestic („Dom’ pro-
fesoor, doamn` M`riucaa, Paul m` ba-
aateee!!!“), de[i bietul so], cu tot aspec-
tul lui de matamor datorat unei formida-
bile must`]i negre-corb, era departe de 
a avea asemenea inten]ii. Pe jum`tate 
cre z~nd \n ce spune, pe jumate r`s f` ]~n-
du-se delicios, Tatiana izbucnea prima 
\n r~s dup` neconving`toarele-i confrun-
t`ri conjugale. Dar de ceva \i era \ntr-ade-
v`r foarte fric`: de orice maladie, de ori-
ce virus, de orice disfunc]ie organic`. 
De o cur`]enie aproape maniacal`, de o 
igie n` impecabil`, vecina cea tineric` [i 
fru mu[ic` putea lesne deveni calul de 
b` taie al celor doi adolescen]i pu[i pe 
glu me, din ultima clas` de liceu. A[a s-a 

f`cut c` \ntr-o zi, c~nd eram acas` nu-
mai eu cu Edy [i cu Siretenii, am turnat 
un pumn de cristale de permanganat de 
potasiu \n rezervorul de la WC, bizuin-
du-m` pe colorarea \n ro[u-s~ngeriu-in-
tens a apei, pe vizita previzibil` a Tatia-
nei \n acel loc unde – vorba ceea – [i re-
gele merge singur [i pe reac]ia ei \ngro-
zit`, ultrapanicat`, la trasul apei [i la 
ve derea valului de „s~nge“ scurs din 
pro  priu-i corp. Acum recunosc c` [otia 
mea era cam crud`, dar atunci, \mpreu-
 n` cu Edy, nu voiam dec~t s` ne pr`p`-
dim de r~s, anticip~nd reac]iile tinerei 
doamne \n felul urm`tor: unu – mersul 
normal la closet cu aprinderea luminii; 
doi – trasul neb`nuitor/\ncrez`tor al 
apei; trei – constatarea cu propriii ochi 
a ororii fiziologice de nedescris; patru – 
o clip` plumburie de t`cere stupefiat`; 
cinci – un urlet disperat: PAAAUUULL.

|ntocmai a[a a fost. Edy [i cu mine, 
st~nd pe patul meu ca pe ace, ]ineam 
fie  care pumnul str~ns, ridic~nd la uni-
son c~te un deget \n func]ie de faza pal-
pitant` la care se presupunea c` ajun-
sese Tatiana; c~nd l-am ridicat [i pe al 
cincilea auzindu-i ]ip`tul inuman, ne-am 
pr`v`lit pe spate cu zgaibaracele-n sus, 
hohotind nebune[te cum numai la 17 
ani po]i s` r~zi.

*   *   *
{ti]i care era momentul cel mai im-

portant din via]a unui b`iat – [i, prin 
ex tensie, a unui b`rbat –, cel ce schim-
ba absolut toate datele de p~n` atunci? 
Unii vor zice c` prima iubire, al]ii c` 
primul s`rut, unii c` schimbarea vocii, 
ceilal]i c` (mai t~rziu) prima emisie se-
minal` spontan`, al]ii c` prima ]igar`. 
Ei bine, nimic din toate astea, ci trece-
rea definitiv`, revolu]ionar`, de la pan-
talonii scur]i la cei lungi! Aceast` mu ta-
]ie \n via]a fiec`rui b`iat, tr`it` cu o bu-
cu rie amestecat` cu nelini[te \n acele 
cli  pe, nu las` din p`cate urme, nici amin -
tiri [i nu mai e perceput` de nimeni ca 
fiind fundamental`, de[i a[a era: \nsem-
na o schimbare dramatic` de statut 
(per sonal, familial, social), de perspecti-
 v`, de a[tept`ri [i de responsabilit`]i. 
Mai \nsemna [i revolu]ionarea felului 
de a te privi [i a fi privit/considerat \n 
so cietate. Ad`ugirea c~torva centimetri 
de stof` la cracii pantalonilor modifica 
ra dical rela]iile b`iatului cu sine [i cu 
lu mea.

Trecusem nu de mult de v~rsta in-
grat`, c~nd, de coniven]` cu ai mei, i-am 
montat o fars` amuzant` lui tante Ma-
rie, sora Mamaiei. M`tu[a aceasta a mea 
r`mas` fat` b`tr~n`, o catolic` profund 
religioas`, de o moralitate irepro[abil` 
[i implacabil`, mic` de stat, uscat`, sta-
fi dit`, cam bigot`, ne[tiind de glum`, \m -
br`cat` pururi \n negru, f`cea deliciile 
noastre, ale mamei, Profului [i ale mele 
c~nd venea duminica de la biseric` s` 
ia masa la noi, din cauza lipsei ei totale 
de umor [i de sim]ul relativit`]ii. Pur [i 
simplu nu percepea nici [aga, nici cuvin-
tele \n doi peri, nici luarea elegant` pes-
te picior (f`r` pic de r`utate). Dar asta 
n-o f`cea nici \ncuiat`, nici antipatic`. 
Se ver` era, \ntr-adev`r, dar numai cu 
sine. |n rest, tot ce \i spuneai era instan-
ta neu preluat cu naivitate ca liter` de 
Evanghelie, f`r` filtrarea informa]iei, 
f`r` sim] critic. De aici, o gr`mad` de \n  -
curc`turi, de quiproquo-uri care de care 
mai nostime. Acceptase cu mare greu-
tate [i c`lc~ndu-[i pe inim` intrarea 
Pro fului \n familie, dar asta p~n` c~nd 
\l adoptase total [i f`r` rezerve, convin-
g~n du-se de onestitatea [i inteligen]a 
lui ie[ite din comun. Discu]iile pe teme 
religioase dintre evreul sceptic [i habot-
nica cre[tin` erau o halima. Oricum, cu 
ea nu te plictiseai la mas`, mai ales c` 
accepta cu mare pl`cere c~te un p`h`rel 
cu soare lichid de Odobe[ti.

Sceneta pe care i-am montat-o \n du-

minica aceea a fost preg`tit` cu grij` \n 
timpul s`pt`m~nii mele [colare, dup` 
ce reu[isem s` \mprumut cu mare caz-
 n` de la o coleg` (d~nd \n schimb un 
Dean Martin [i un Rock Hudson) o ade-
v` rat` raritate: o splendid` poz` color 
cu Brigitte Bardot, cu botic senzual cu 
tot, cu pletele-i blonde \n v~nt [i cu un 
ame]itor decolteu \n stare s` scoale [i 
mor]ii din morminte. Ceva mai apeti-
sant [i mai provocator nu v`zusem \n 
via ]a mea. Efectul asupra lui tante Ma-
rie nu avea cum s` fie dec~t r`v`[itor. 
Pe vremea aceea, liceenii, mai ales fete-
le, f`ceau colec]ii de fotografii cu idolii 
lor de ambe sexe, staruri de cinema sau 
de muzic` u[oar` – poze greu de g`sit 
[i u[or de negociat, fie la schimb, fie 
prin cump`rare. Cu chiu cu vai mi-a 
fost cedat` acas`, pentru o singur` zi, 
poza cu diva francez` sex-simbol care \n -
nebunise tot mapamondul.

Dup` ce a suportat cu stoicism glu-
mele pip`rate ale Profului pe tema cas-
ti t`]ii autoimpuse a fetelor b`tr~ne (c`-
ro ra, pas`mite, Dumnezeu le spune la 
pri mirea \n ceruri: „Eu ]i-am dat-o ca s-o 
dai, / nu s` vii cu ea \n Rai“), tante Ma-
rie a fost imediat preluat` de mama, 
bine \ndoctrinat` din timp de mine: „– 
Marie drag`, tu [tii c` Mihai s-a logo-
dit?“ „– Nu mai spune! Dar nu-i prea 
t~n`r pentru asta?“ „– O fi, nu zic ba, \n  s` 
dac-ai [ti peste ce partid` a dat, ai \n -
]elege c` nu poate renun]a la fat` \n rup-
tul capului, fiindc` ar pierde-o“. Curiozi-
ta tea b`tr~nicii fiind st~rnit`, urm`toa-
rea-i \ntrebare a venit de la sine: 
„Chiar, despre cine-i vorba? O cunosc? 
O fi vreo fat` frumoas`, dar e [i cumin-
te?“ „– P`i Mihai are la el o poz` de care 
nu se desparte nici zi nici noapte, roag`-l, 
poate s-o \ndura s` ]i-o arate“. Au ur-
mat st`ruin]ele tuturor, la care am ce-
dat extrem de greu [i de tulburat; p~n` 
la urm` am scos cu un suspin fotografia 
color a divei cu bust a]~]`tor [i pe trei 
sferturi gol din buzunarul de la piept [i 
i-am \ntins-o peste mas` lui tante Ma-
rie. Aceasta, emo]ionat` [i de bun`-cre-
din]`, la \nceput a privit-o lung. Chipul, 
la \nceput bucuros, i s-a tot lungit a ne-
dumerire, p~n` c~nd biata m`tu[` a \n -
ceput s` scotoceasc` nervos \n geant` 
dup` ochelari. Noi a[teptam, solemni, 
ver dictul ei de „cunosc`toare“ \ntru ale 
vie]ii. V`z~nd-o foindu-se tot mai \ncur-
cat` cu ochelarii pe nas, Proful i-a \n -
tins o m~n` de ajutor: „– Ei, Marie, ce 
zici de viitoarea noastr` nor`? A[a-i c`
Mih`i]` are gust? Noi suntem, oricum, \n -
c~nta]i.“ „– Da..., sigur..., de bun` sea-
 m`..., dar nu cumva e... cam a[a... [i pe 
din colo?“ „– Cum a[a [i pe dincolo? Ce 

vrei s` zici? N-are ea tot ce-i trebuie [i 
ceva pe deasupra?“ „– P`i tocmai asta 
e... c` are prea mult. E[ti sigur c` nu-i 
vreo... evaporat`?“ (Era prima dat` c` 
au zeam expresia asta, pe care dup` ace-
ea am reg`sit-o \n literatura francez` [i 
spa niol`, aplicat` femeilor mai u[u re-
le.) Indignarea noastr` simulat` n-a 
avut margini: cum s` jigne[ti o fat` ca o 
cadr` [i \nc` cu pretendentul ei de fa]`? 
Biata tante Marie! S-a f~st~cit, a b`tut 
\n retragere, a schimbat vorba, dar a r`-
mas apoi ani la r~nd, p~n` c~nd i-am 
pre zentat-o c`tre sf~r[itul Facult`]ii pe 
Ileana, cu convingerea c` Mih`i]`, \n -
cur c~ndu-se cu alde Brigitte Bardot, o 
luase pe c`i gre[ite.

*   *   *
M` \nduio[ez rev`z~nd cu ochii min-

]ii [i cu z~mbetul pe buze secven]ele 
amu zante ale altor timpuri, ca s`-mi 
abat g~ndul de la durerea sf~[ietoare a 
pre zentului la care mama nu mai parti-
cip` dec~t ca poz` pe biroul meu: o foto-
grafie de pe care [terg praful. Praful! 
Semn al timpului [i el, a[a cum demult 
scri sesem \n versurile mele: „Trup din 
tru pul timpului e colbul/ a[ternut m`-
runt peste firide./ Ici [i colo sc~nteiaz` 
rame,/ dorm \ntunecate crisalide“. Eram 
foarte t~n`r pe atunci, ne[tiind mare lu-
cru, ci doar intuind, da, intuind c~t` 
drep  tate aveam estomp~ndu-mi tr`irile 
\ntr-un halo de triste]e.

Ce r`m~ne din noi?
Ce r`m~ne dintr-un om minunat ca 

mama, femeia plin` de via]`, de d~r ze-
nie, de caracter, de demnitate [i sim]ul 
onoa rei, de grij` [i devotament? R`m~-
ne un nume necitit pe o lespede sf`r~ mi-
cioa s` cu pisanie la Bellu ortodox (fig. 
72, loc. 5), nume drept [i cinstit deasu-
pra c`ruia venera]ia mea a pus s` se ci-
zeleze \n piatr` o floare; r`m~n aminti-
rile vreme de cel mult o genera]ie [i, 
iat`, c~te o poz` pe care se depune pra-
ful. At~t. Genera]ia urm`toare nu mai 
[tie ce-i cu fotografia aceea [i – stinghe-
rit`, confuz` – o strecoar` \nt~i \ntr-un 
ser tar uitat, apoi \ntr-o valiz` cu vechi-
turi pe care ori o suie \n pod, dac` mai 
are a[a ceva, ori o las` l~ng` pubela din 
curtea din spate, ca s-o ia gunoierii la 
pri ma ocazie. A[a se va \nt~mpla [i cu 
mine, [i cu tine, a[a se va \nt~mpla cu 
noi to]i.

(Fragmentul face parte din volumul 
\n preg`tire Ocarina de lut, de Mihai 

Cantuniari, al doilea din ciclul Omul ca 
iarba. Primul a ap`rut la Editura Hu-
manitas \n 2007, sub titlul B`rbatul cu 

cele trei mor]i ale sale).

Witold Gombrowicz, bakakai
Bakakai este numele unei str`zi m`rgina[e din 

ora[ul Buenos Aires unde a locuit scriitorul Witold 
Gombrowicz. El a fost cel care a ales numele 
acestei str`zi drept titlu... deoarece nu are nimic \n 
comun cu subiectul c`r]ii. Fiecare dintre cele zece 
povestiri d` prilejul scriitorului s` ne ofere inova]ii 
stilistice, folosindu-se de umorul [i de spiritul s`u 
ludic...

Fapte de demult, uitate, umilin]e de demult [i 
ura de demult m` loveau la fel cum love[te 
cioc`nitoarea iarna copacii \nghe]a]i [i nemilo[i, 
\mi f`ceau semn de dup` col] cu degetul gros [i 
hidos. O, ce s`rman eram acum, ca sp`lat p~n` la 
piele de un jet continuu de ap`, unde oare 
disp`ruser` teama, frica, ru[inea [i stinghereala? 
O clip` – m-am g~ndit, l`s~nd acele \ntreb`ri 
delicate f`r` r`spuns – oare mi-am irosit via]a? 
Oare numai p`catul, numai mizeria sunt profunde? Oare profunzimea se afl` 
\n spatele unei unghii murdare? {i distrat am scris cu degetul pe geam: „Vai de 
cel care renun]` la murd`ria lui pentru cur`]ia altuia, murd`ria este 
\ntotdeauna proprie, cur`]ia e mereu str`in`“.
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