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Diminea]a poe]ilor. 
Eseu despre 

\nceputurile poeziei 
rom~ne

de Eugen Simion

cronic` literar`cronic` literar`

C~nd eram adolescent, am sim]it c` \mi 
do  resc s` fiu scriitor. Dar \mi imaginam lu-
crul acesta cu totul altfel. Eram prin clasa a 
XI-a la Liceul „Mihai Viteazul“ unde studi-
am de zor mate-fizic`. |ntr-o zi am fost in vi-
ta]i c~]iva elevi s` ne \nt~lnim cu al]i li ceeni 
la o emisiune moderat` de Mircea S~n tim-
breanu. Fiecare trebuia s` spun` ce are de 
g~nd s` fac` p~n` \n anul 2000. Deci mai 
aveam \n fa]` vreo 20 de ani.

Eu am spus c` \n anul 2000 voi fi scriitor 
[i voi avea cel pu]in dou` volume publicate. 
Re gretatul autor, care era un om h~ tru, dar 
[i sceptic, nu m-a \ncurajat. A tr`it des tul ca 
s` observe c` m-am ]inut de cu v~nt. De alt-
fel, \n anul 2000 aveam [apte c`r]i, nu dou`. 
Dar numai din \nt~mplare.

Meseria mea de acum e diferit` de ceea 
ce \mi \nchipuiam acum 25 de ani (debut \n 
1982 \n Amfiteatru) c` este un scriitor. E 
drept c` au trecut de atunci o revolu]ie [i o 
„tran zi]ie“ grea. Atunci m` credeam [i chiar 
eram un tip inspirat. De pild`, mergeam pe 
strad` [i aveam o viziune. Ea c` p` ta form` 
verbal`. Niciodat` plastic` sau mu zical`, 
arte pentru care nu am manifestat chemare. 
Por neam de la lucruri [i \mi pl` cea un citat 
din William Carlos Williams: „No ideas but in 
things“. Am scris, de exemplu, un scurt 
poem care se termina a[a: „de pe unele aco pe-
ri [uri \nc` se vede c~mpia/ gal ben` floarea 
soa relui/ galben` seara“.

Literatura mi se p`rea ceva foarte con-
cret, vizibil, tangibil, dar \n acela[i timp me-
ta fizic. Eram oare scriitor?

|n acele momente ale \nceputului literatu-
ra mi se p`rea comunicare cu al]ii, c~t mai 
mul]i. Mergeam la cenacluri. |nt\i la Ce na-
clul de Luni, al lui Nicolae Manolescu [i al 
optzeci[tilor. Apoi la Universitas cu Mir cea 
Martin [i nou`zeci[tii mei. |nc` mi se p`rea 
c` a fi scriitor \nseamn` a avea viziuni pe 
care s` te lup]i s` le comunici ca s` le poat` 
avea [i al]ii. St`team noaptea la telefon, pe 
atunci tarifele erau mici, [i ne ci team reci-
proc, \ntre amici, poezii. Proz` nu [tiam s` 
scriu, dar \mi pl`cea s` scriu tea tru pentru 
c` inventasem ceva foarte dis tractiv: perso-
naje vechi \n situa]ii noi. De pild`, Nora e 
nepoata unchiului Vanea [i se \ndr`goste[te 
de el. Sau Napoleon poa te evita b`t`lia de la 
Waterloo dac` g`se[te un so] pentru o ne-
poat` ur~t` a lui Blucher. 

|ncet-\ncet, dar absolut \ncet [i f`r` s` 
bag de seam`, am ajuns altceva. Nu [tiu 
dac` eram scriitor atunci sau acum. Ast`zi 
per  cep scriitorul mai pu]in ca pe un vizio-
nar, c~t, s` zicem, ca pe un gr`dinar. Adic` 
am devenit con[tient de faptul c` am primit 
o parcel`, o gr`din`, o bucat` de p` m~nt [i 
c` trebuie s` produc exploat~nd-o ra ]ional.

Am \nceput, sunt c~]iva ani buni de 
atunci, s` cump`r unelte, \ngr`[`minte, se-
min ]e. P~ndesc timpul bun de sem`nat, pli-
vesc, am grij` s` recoltez la timp. Desigur, 
m` ocup [i de v~nzare. S`desc mai ales ce se 
caut`. |ncerc s` ]in la pre]. Cu timpul, mi-am 
adunat un parc de unelte impresionant [i 
m` pricep la tot mai multe soiuri de legume 

[i verde]uri, rotindu-le ra]ional.
A]i dedus din aceast` parabol` c` \ntre 

timp am absolvit o facultate de construc]ii [i 
geniu rural. Dar [i c` am devenit pragmatic. 
Nu din mercantilism, cum poate voi fi sus-
pectat, ci din dorin]a de a fi eficient.

Timpul, cum spune poetul, cre[te \n ur-
ma mea, iar \nainte scade [i nu mai pot s`-l 
risipesc. Apoi, marfa mea, plantele de soi, 
bine \ngrijite [i culese [tiin]ific, a \nceput s` 
aib` c`utare. Oamenii \mi cer ceva anume [i 
\ntr-un timp precis. Am \nvoieli pe termen 
lung, dar cu ritm fix [i asta m` oblig` la 
punc tualitate. Luni scot ro[iile, mar]i duc la 
t~rg ciupercile, miercuri e zi de pepeni. Nici-
odat` invers. Intereseaz` pe cineva c` eu am 
insomnie sau durere de stomac? Nu. Dac` e 
luni, se predau ro[ii. S` fie bine coapte [i la 
m`rimea convenit`.

S` nu se cread` c` m` pl~ng. Lucrul aces-
ta ritmic, precis, constant, care permite ino-
va ]ii dar cere rigoare, \mi d` satisfac]iile pe 
care le poate avea oricine cultiv` un r`sad, 
cro ie[te o hain` sau ridic` o cas` pentru cei-
lal]i.

Dar devenirea, c` de ea este vorba, a schim  -
bat scriitorul care m` voiam la 17 ani \n cel 
care sunt la 45. S-au schimbat termenii, s-au 
schimbat bucuriile, dar [i r`s pun de ri le.

Cum am devenit, dac` voi fi devenit, scrii-
tor? Acumul~nd. Adun~nd tehnic`, experien-
  ]`, c`r]i ale altora, imagini, c`l`torii, tradu-
ceri, chipuri [i nume, fapte. De aici proza. 
De aici dificultatea rar surmontabil` de a 
mai scrie versuri.

A[a se ajunge scriitor. Din vizionar, lu cr`-
tor. A[a cred eu c` am devenit, dac` am deve-
nit cu adev`rat.

Diminea]a, nevasta m` \ntreab` inocent, 
ca s` nu uit:

– Ai scris rubrica de bridge? Ai terminat 
[i ai trimis articolul pentru... Bucure[tiul Cul-
tu ral (s` zicem)?

Ca [i cum ar \ntreba: 
– Te-ai sp`lat cu pasta recomandat`? I-ai 

dat Dosiei plicule]ul de m~ncare?
Seara \i spun [i eu, la fel de natural:
– S`-mi aduci, te rog, aminte s` mai com-

pletez zece r~nduri la articolul despre cartea 
lui X.

Scrisul e rutina, dar [i pl`cerea fireasc` 
a muncii de fiecare zi.

C~nd eram \n liceu, b`team la o ma[in` 
de scris tip Consul. P`rin]ii se enervau pen-
tru c` era zgomotoas` [i pentru c` sunetul 
ei \nsemna c`, \n loc s` fac probleme la mate 
sau fizic`, scriam „prostii“. Azi cei din jur au 
devenit grijulii: \]i trebuie o tastatur` mai 
silen]ioas` ca s` scrii \n zori f`r` re]inere, 
cu b`taia ta obi[nuit` care e energic`, ia-]i 
un monitor mai bun – o s`-]i strici ochii, nu 
mai r`spunde la telefon, de aia avem robot.

Toate aceste mici aten]ii \mi fac pl`cere 
[i mai ales m` fac s` m` \ntreb: nu cumva 
chiar am devenit scriitor? C~t despre viziu-
nile de acum 25 de ani, de unde s` [tiu c` nu 
s-au schimbat, ca ni[te semin]e incerte, \n 
ceva mai limpede de deslu[it, de pip`it, \n 
ceva roditor?

HORIA GÂRBEA

Meseria de a scrie 
(la comand`)

MARIANO MARTÍN 
RODRÍGUEZ

Dominique
Fernandez

\n Bucure[tiul\n Bucure[tiul 
postrevolu]ionarpostrevolu]ionar
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Diminea]a poe]ilor nu e numai cel mai 
delectabil, ci, probabil, [i cel mai reedi-
tabil volum de critic` al lui Eugen Simi-
on. La aproape treizeci de ani de la pri-
ma edi]ie, nimic nu dateaz`, totul e 
proasp`t. |ntr-un argument din 1997, 
reluat \n edi]ia a patra, criticul m`r tu ri-
se[te c` a scris cartea \ntr-o vacan]` de 
var`, \ntre dou` c`r]i solicitante [i foar-
te diferite: la un cap`t – o variant` 
ad`u git` a primului volum din Scriitori
rom~ni de azi; la cel`lalt – |ntoarcerea au-
torului. Jubila]ia „evazionist`“ a spiritu-
lui se simte pretutindeni \n aceast` 
splen did` escapad`. Monograful lui E. 
Lovinescu se arat` cel mai aproape, 
aici, de asociativitatea c`linescian`, ca-
pabil` s` creeze pun]i peste abisurile 
din tre epoci. Pe de alt` parte, contras-
tul dintre „modernitatea“ metodei anali-
tice [i „vechimea“ obiectului examinat 
(poezia rom~n` de la V`c`re[ti p~n` la 
Eminescu) are un corespondent \n con-
trastul dintre „perversitatea“ re-crea-
toare a privirii critice [i „naivit`]ile“ 
poe ziei preeminesciene. Fire[te, \n ab-
sen ]a artei critice [i a personalit`]ii ma-
ture, creatoare, experimentate a auto-
rului, fuziunea nu s-ar fi produs, iar vo-
lumul n-ar fi fost viabil.

Achizi]iile tematismului [i ale noii 
critici din perioada stagiului parizian 
(Jean Pierre Richard, Roland Barthes) 
sunt filtrate prin ideile lui Denis de 
Rouge  mont, Gaston Bachelard sau Jean 
Paulhan [i, f`r` a ignora filtrul criticii 
autohtone, testate pe un obiect literar 
gin ga[. Nimic mai dificil dec~t o inter-
pretare de v~rf, oric~t de liber`, de eseis -
tic`, \n marginea unor poe]i robi]i con-
ven ]iilor sau cu „limba \mpiedicat`“. 
Miza e considerabil`, ca [i curajul critic 
de altfel. Dincolo de juisan]a elabor`rii, 
Eugen Simion nu face nici impresio-
nism pedestru, nici studii culturale 
avant la lettre, nici nu „aplic`“, didactic 
[i steril, metode teoretice de import 
unui material derizoriu. Noua sa lec-
tur` vizeaz`, pe de o parte, \mprosp` ta-
rea percep]iei estetice, „[tergerea colbu-
lui“ de pe versurile „logothe]ilor“ no[tri 
lirici, citi]i mai mult din obliga]ie dec~t 
din pl`cere. Ea vizeaz`, pe de alt` par-
te, studierea embriologiei [i a copil`riei 
lirismului \nsu[i. C`ci poeticitatea e, \n 
concep]ia criticului, centrat` pe lirism. 
|mi imaginez c` ideea scrierii unei ase-
menea c`r]i \i va fi venit lui Eugen Si-
mion av~nd \n minte ata[amentul lui 
Ni chita St`nescu pentru poezia boieri-
lor stihuitori.

De ce, totu[i, acest pariu cu lectura 
te matist`? R`spunsul e la \ndem~n`: 
pentru c` \ntr-o poezie aflat`, cum spu-
neam, sub tirania conven]iilor [i a mo-
delelor alegorice, individualitatea [i au-
tenticitatea liric` trebuie dibuit` [i ex-
tras` precum metalul pur din materia-
lul steril. Cum? Prin identificarea „reve-
rii lor imaginarului“ (Bachelard), a te-
melor [i obsesiilor recurente, a figurilor 
spiritului creator, a rela]iilor semnifi-
cante... Predilec]ia pentru chiasm a cri-
ticii franceze („unui peisaj al retoricii \i 
corespunde o retoric` a peisajului“ etc.) 
se simte la tot pasul, iar pendularea \n -
tre analiza figurilor imaginarului („uni-
versul poeziei“) [i discutarea figurilor 
limbajului pune \n eviden]` balansul \n -
tre analiza structural` [i critica esteti-

 c`. Tematismul, psihanaliza bachelar-
dian`, psihocritica sunt \ns` eficiente 
c~nd, puse \n slujba spiritului critic, aju-
 t` la revitalizarea unor opere istoriciza-
te, prizoniere ale unor conven]ii retori-
ce obosite. Ele „merg“ mai bine \n discu-
ta rea premodernilor [i a minorilor 
dec~t \n recitirea lui Ion Pillat, s` zi-
cem... Nu e vorba nici un moment, aici, 
de o modernizare (actualizare) for]at`, 
ci de o cale de acces spre mentalit`]ile, 
co durile [i sensibilitatea secolului XIX, 
pe linia unei gadameriene „fuziuni a 
orizonturilor“. Apropierea de vechea 
poe zie implic` aproprierea ei, luarea \n 
po sesie. Na[terea lirismului este \nso-
]i t` de na[terea con[tiin]ei erotice, iar \n -
v`]area artei de a iubi dubleaz` \nv`-
]area artei scrisului: iat` „teza“ c`r]ii, 
aflat` \n perfect acord cu ideile lui Ro-
land Barthes (Fragmentes d‘un discours 
amoureux) [i Denis de Rougemont 
(L‘Amour et l‘Occident). Mitul erosului 
este cel ce „\ntemeiaz`“ \n varii chipuri 
na[ terea con[tiin]ei lirice [i particip` la 
\ntemeierea limbajului poetic autohton 
(chiar [i poezia patriotic` se „lirici-
zeaz`“ la focul s`u). Relectura \n aceas-
 t` cheie a poe]ilor eminescieni va tinde, 
prin urmare, s` expedieze discutarea 
unor specii non-lirice precum satira, 
epis tola sau fabula. Pierderile sunt no-
tabile doar \n privin]a lui Grigore Ale-
xandrescu, satiric [i fabulist valoros, 
dar liric debil, cu structura lui de poeta
faber clasicizant... Cu privire la rela]ia 
din tre lirism [i amor, e de notat rolul ci-
vi lizator al celui din urm`, pe fondul 
des coperirii intimit`]ii [i, implicit, al 
individualit`]ii moderne: „|ntr-un Ev 
Me diu \nt~rziat [i confuz, omul \ncepe 
s` aib` sentimentul individualit`]ii 
sale“; „o poezie care \n galanteria ei de-
suet` exprim` ceva [i din nelini[tile 
omu lui care \ncepe s` se descopere pe 
sine. Pre]uirea [i devotamentul fa]` de 
fe meie sunt semne ale timpului nou. Or-
ganizarea vie]ii interioare \n jurul sl` vi-
tei ibovnice este o dovad` de socializare 
a instinctelor“. O linie subteran` une[-
te, astfel, Diminea]a poe]ilor de c`r]ile 
mai noi despre jurnalul intim [i genuri-
le biograficului... 

Volumul cuprinde dou` c`r]i „osebi-
te“, complementare. Prima se compune 
din unsprezece capitole micromonogra-
fice, combina]ii suple de eseu, critic` [i 
is torie literar`. Poe]ii V`c`re[ti (Ien`-
chi  ]`, Alecu, Nicolae [i Iancu), Gh. Asa-
chi, V. C~rlova, I. Heliade R`dulescu, 
Grigore Alexandrescu, D. Bolintineanu, 
veselul Alecsandri [i „minorii de la 
1950“ intr` \n aceast` categorie, mai an-
tre nant` prin suspansul evalu`rilor [i 
prin dinamismul „epic“ al investiga]iei. 
Pentru ace[ti poe]i sensibili la Istorie, 
abordarea predominant critic` [i isto-
ric` se potrive[te cel mai bine, iar succe-
siunea lor are un caracter deopotriv` 
cro nologic [i estetic (urm~nd linia ma tu-
ri z`rii [i moderniz`rii limbajului poe-
tic; nu \nt~mpl`tor, capitolul despre 
Alecsandri se \ncheie cu o strof` pre-ar-
ghezian`...). Un mod diferit de aborda-
re – predominant tipologic – \nt~lnim \n 
sec ]iunea final`, al c`rei titlu (Spitalul
amorului) \l \mprumut` pe acela al cule-
gerii lui Anton Pann din 1852. Alc`tuit 
din 26 de secven]e, eseul este dedicat 
aproape exclusiv lui Conachi [i Pann, 

sti huitori \n r`sp`r cu evolu]ia moder-
 n`, occidentalizant` a liricului, dar mai 
„organici“ \n imaginar [i limbaj, mai 
pragmatici \n rela]ia cu auditoriul [i, 
pe ansamblu, mai proaspe]i la relectu-
 r`. |n cazul lor, investiga]ia tematist` 
se potrive[te mai bine, figurile spiritu-
lui creator sunt mai u[or de dibuit. Cei-
lal]i sunt prea polimorfi [i, adeseori, 
prea artificiali pentru a li se z`ri, ime-
diat, obsesiile de ad~ncime (tocmai de 
aceea „aventura“ identific`rii lor e mai 
palpitant`). Primele unsprezece capito-
le sunt \nsufle]ite, a[adar, de un dina-
mism „occidental“, \n vreme ce Spitalul
amo rului se r`sfa]`, „oriental [i moale“,
\ntr-o slav` st`t`toare, scrut~nd \ns` \n -
treaga noastr` modernitate liric`. Indi-
ferent de formula adoptat`, scenariza-
rea narativ` a discursului critic r`m~ne 

\ntotdeauna subtil`, iar biograficul in-
fuzeaz`, revitalizant, porii textelor. 
Splen did evocat`, biografia romantic` 
avant la lettre a focosului Alecu V`c`-
rescu din subsolul capitolului aferent 
are o moral` greu de uitat: poetul moa-
re \n timp ce tor]ionarul \i ia c`limara 
din m~n`, [i chiar apuc` s` noteze, dis-
perat, aceasta \n ultima sa scrisoare... 
Iar capitolul amplu despre Vasile Alec-
sandri \mbin` fermec`tor reconstitui-
rea spa]iilor intime ale scriitorului cu 
analiza atent` a unei opere poetice am-
ple [i denivelate.

|n mod avenit, fa]` de precedentele 
edi]ii criticul a ]inut s` adauge dou` ca-
pitole inedite: unul despre aridul, dar 
reflexivul Gheorghe Asachi, pripit l`sat 
deoparte \n 1979, altul despre „imagi-
narul“ intim al poe]ilor romantici mi-
nori de la 1859 (C.D. Aricescu, Sihlea-
nu, Baronzi, Bolliac, I.C. Fundescu, 
Radu Ionescu – Dep`r`]eanu e recupe-
rat, al`turi de C.A. Rosetti, \n Spitalul
amo rului). Un spor de toleran]`, s-ar 
zice, dac` Medita]ia unui \mb`tr~nit poet
n-ar redimensiona impresionant trase-
ul poetic al lui Asachi... Tabloul e, \n 
fine, complet: nici o absen]` semnifica-
tiv`. Interesant lucru, de[i scrise dup` 
mai bine de 25 de ani [i \n \mprejur`ri 
diferite, tonusul complet`rilor nu difer` 
de cel al restului c`r]ii. O critic` a nuan-
]elor, o critic` \ndr`gostit` [i r`bd` toa-
re, care-[i ia \n posesie obiectul \nv`-

luin du-l \n nenum`rate tertipuri, dez-
br` c~ndu-l de straiele vechi [i \mbr`c~n-
du-l \n straie noi, model~ndu-l cu gra-
]ie, provoc~ndu-l printr-un joc de apro-
piere-\ndep`rtare s`-[i dezv`luie secre-
tele. Identific~nd metafore inspirate, 
ver suri, secven]e sau poeme \ntregi 
care ating nivelul poeziei adev`rate, 
practic~nd moderat lectura invers` (pre-
tutindeni \nt~lnim „anticip`ri“ ale lui 
Eminescu, Macedonski, Arghezi, Ion 
Barbu), dar evit~nd capcanele protocro-
niste (Edgar Papu e l`sat cu gra]ie \n 
offside), criticul caut` neobosit pepitele 
aurifere din nisipul conven]iilor, p`s-
tr~nd, totodat`, o exigen]` mali]ioas`. 
Preferin]a sa merge c`tre concrete]ea 
expresiv`, \ndr`znea]`, c`tre dezv` lui-
rea intimit`]ii \n care imagini [i meta-
fore memorabile ocrotesc miturile per-
sonale. |ns` tematistul sedus de c`u ta-
rea „spa]iilor intime“ [i a „figurilor spi-
ritului“ e secondat mereu de un abil 
moralist, care umanizeaz` [i esteti-
zeaz` metoda. Portretele autorilor (psi-
homorale) se str`v`d \n filigranul ana-
lizelor; cap`t` astfel relief „nelini[tile
spiritului \ntemeietor“ al lui Ien`chi]`, 
fierbin]eala „discursului \ndr`gostit“ al 
lui Alecu, spiritul „auster [i chibzuit“ al 
lui Nicolae, psihologia „familial`“ a „poe  -
tului profesionist“ Iancu V`c`rescu (cu 
care poezia trece „din iatac \n natur`“),
pactul de fidelitate al „intelectualistu-
lui“ Asachi cu un model retoric (petrar-
chismul) [i cu unul erotic (Leuca-Bian-
ca Milesi), „mila“ elegiac` a lui C~rlova, 
„figura p`rintelui“ Heliade (idealistul 
„ascensional“), moralismul temperat, 
labil [i vulnerabil al ordonatului Grigo-
re Alexandrescu, senzualismul fraged, 
„gustul v`lm`[agului“ [i „deplasarea
poe ziei spre sud“ la romanticul Bolinti-
neanu, recluziunea confortabil`, galan-
teria, decorativismul [i reveria armo-
nic` ale lui Alecsandri. Din alambicuri-
le critice, chipurile poe]ilor ies cu un 
plus notabil de naturale]e. |ntr-un sin-
gur caz avem de-a face cu o opera]ie es-
tetic` substan]ial`: la „sim]ualistul“ [i 
premacedonskianul Bolintineanu („spi-
rit al suprafe]elor str`lucitoare, poet al 
spu melor fosforescente, al peisajelor odo-
rante, Bolintineanu n-are acces la mito-
logia interioar` a spa]iului. Bosforul
s`u nu este, cu toate acestea, un spa]iu 
al barbariei. Bolintineanu reabiliteaz` 
lu mea otoman`, at~t de contestat` \n 
epoca romantic`. O reabiliteaz` at~t de 
mult \nc~t face din ea un paradis al vo-
lup t`]ilor molatice...“). Recitiri fericite 
sunt [i cele despre Anatolida [i Visul la 
Heliade (\ntr-unul dintre cele mai 
reu[ite capitole) sau despre Legendele...
lui Alecsandri, dar multironizatul poet 
al lui Conrad are parte de cea mai spec-
taculoas` reevaluare de ansamblu.

Recitind Diminea]a poe]ilor, sim]i ne-
voia de a glosa la nesf~r[it. Criticul „\i \m -
brac` cu aur“ pe \ntemeietori (cum fru-
mos spune Valeriu Cristea \n articolul 
reluat ca postfa]`) dovedind c` „poate
scrie un discurs modern (modern [i str`-
lu citor)“ pe marginea unor scrieri „\nve-
chite [i obosite de interpretarea didac-
tic`“. Pariul a fost c~[tigat. Cartea a r`-
mas, r`m~ne cea mai valoroas` [i mai 
inspirat` abordare a poeziei noastre 
preeminesciene, superb` ars amandi
cri tic`...

cronic` literar`

Eugen Simion, Diminea]a poe]ilor. 
Eseu despre \nceputurile poeziei rom~ne,

postfa]` de Valeriu Cristea, edi]ia a 
IV-a rev`zut` [i ad`ugit`, Editura

Polirom, Colec]ia „Collegium“, Ia[i, 
2008, 360 p.

PAUL CERNAT

O ars amandi critic`
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Invadat` de apele r`zvr`tite ale 
m`rii care se r`sfr~ng din ecranele ce o 
\nconjoar`, scena Teatrului Mic ne-a f`-
cut la acest \nceput de an o bucurie re-
pre zent~nd Furtuna \n viziunea profund 
inovatoare a C`t`linei Buzoianu. Spec-
tacolul aspir` s` fie un memento pentru
istoria acestei institu]ii, fiind dedicat 
de regizoare unor str`luci]i [i iubi]i ar-
ti[ti de azi [i de odinioar`, precum Va-
leria Seciu [i Gina Patrichi, ca [i vre-
murilor de glorie ale teatrului, c~nd aici 
se dospeau adev`ruri la care [i ea a con-
tri buit. Dar este, \n acela[i timp, prin 
ale gerea f`cut`, o reveren]` la adresa 
teatrului \nsu[i [i a puterii magice pe 
care o poart` \n v~rful baghetei sale fer-
me cate Prospero, simbol al regizorului 
par excellence, cu care ne place s`-i iden-
ti fic`m pe arti[tii care [tiu s` ne farme-
ce cu arta lor. C`t`lina Buzoianu face 
par te din aceast` categorie. Cu bine cu-
noscuta-i \nclina]ie spre exegeze sceni-
ce originale, cunoscuta regizoare purce-
de, ca de obicei, la o repunere \n chestiu-
ne a temelor din Furtuna (retradus` cu 
ta lent de Ioana Ieronim), circumscrise 
unei geografii [i istorii interpretate per-
sonal. Am fi deci \n Mediterana, ne spu-
ne C`t`lina Buzoinau, \ntre Italia [i Tu-
nis, spa]iu familiar [i drag regizoarei, 
iar insula lui Prospero ar putea fi identi-
fi cat` cu nelini[titul Stromboli, vulca-
nul activ din locul astfel numit. Timpul 
se dilat` [i el, de la Antichitatea lui Ari-
el la Rena[terea lui Prospero [i Evul 
Mediu c`ruia-i apar]in vr`jitoarea Sico-
rax [i primitivul Caliban. Dar [i vremu-
rile de azi sunt evocate de spectacol \n -
tr-un mod c~t se poate de polemic, c~t` 
vreme Prospero ar avea apuc`turi des-
potice, cl`dindu-[i fericirea \n insul` pe 
munca silnic` a unor aborigeni. (|i ve-
dem pe ace[ti condamna]i \ntr-o secven-

  ]` acuzatoare spre sf~r[itul p`r]ii \nt~i 
a spectacolului, imagini de lag`r bine 
pla sate pentru a pleca \n pauz` cu g~n-
dul la ele.) Eram obi[nui]i s` vedem \n 
regele uzurpat, ca [i \n alte piese ale lui 
Shakespeare, autorul unei utopii a liber-
t` ]ii pe care o elogiaz` [i Jack Melanco-
licul din Cum v` place. Tradi]ional, insu-
la lui Prospero a fost v`zut` ca o rezer-

va ]ie, un Eden, unde binele [i frumosul, 
dar [i cartea care \nnobileaz` se simt 
pro te jate. Ideea c` Prospero ar putea fi 
un ti ran care-l pune pe Ariel \n lan]uri, 
a]~ ]~nd de la \n`l]imea unui balcon pa-
timile dezl`n]uite ale naufragia]ilor, ne 
face deodat` aten]i la adresa mesajului 
du blu al piesei. Eroul shakespearian e, 
care va s` zic`, mai pu]in un idealist ro-
man tic [i mai cur~nd o natur` dual` pe 
care via]a \l provoac` dup` caz. Aspi ra-

]ia pozitiv` o \ntre]ine aducerea \n spec-
ta col a fantomei so]iei moarte, pe care 
Va leria Seciu, cu fiorul ei inconfunda-
bil, o transform` \n spirit tutelar, iar pa-
ti mile p`m~nte[ti i le d` Mihai Dinva-
le, care sugereaz` dezinvolt o anume in-
fa tuare pe care i-o inspir` puterea. (Mai 
pu]in \n momentul desp`r]irii de Ariel, 
c~nd actorul se \nmoaie emo]ionant sub 

povara unei \n]elegeri ceva mai ad~nci.) 
Nici cuplul zburdalnic, Ferdinand–Mi-
randa, nu mai e at~t de senin, sim]ind 
parc` amenin]area unor necunoscute, 
de[i Irina R`dulescu [i Filip Ristovski 
ar prefera parc` varianta idilic` a pove[-
tii lor de dragoste. Tulburarea apelor 
astfel iscat` de amintirea unui timp vi-
novat ad~nce[te \n metafizic` piesa [i 
d` mai mare relevan]` jocului ascuns al 
unei realit`]i devenit` \n[el`toare (rea-

litatea spectacolului). De aici, ideea ima-
gi nilor evanescente din oglinzile bas-
culante, construite de Drago[ Buhagiar 
pe laturile scenei, sau utilizarea trape-
lor prin care se i]e[te amenin]`tor ca-
pul ciufulit al lui Caliban (cunoscutul 
sce nograf e inventiv [i precis ca \ntot-
deauna).

Mult` ambiguitate [i mister \n aceas-
 t` Furtun` a anului 2009, \n care regi-
zoarea a pus multe dintre \ndoielile pe 
care le-a acumulat cu privire la teatru 
[i via]` [i din care s-au n`scut mereu 
vii \ntreb`rile creatorului. Nici Prospe-
ro nu putea fi altfel. |n ciuda pozei sale 
de conduc`tor absolut sau a siguran]ei 
din ]inuta suitei regale, scena e b~n-
tui t` de spirite, iar proiec]iile video ale 
lui Tom Br~ndu[ au efect de lantern` 
ma gic`. Element de echilibru, Ariel \[i 
p`streaz` luciditatea [i, dac` ar fi s` 
pri vim Furtuna ca pe un spectacol provo-
cat de Prospero spre demonstra]ie, cum 
\nsu[i textul ne sugereaz`, Ariel ar juca 
nu doar rolul servitorului fidel, ci [i pe 
acela al judec`torului impar]ial. Ro  dica 
Negrea e, de aceea, exact` \n ati tu dinile 
sale, chiar [i atunci c~nd de sub coiful 
napoleonian \i cade rebel` o me[` pen-
tru a-i sublinia figura r` v` [it`.

Reflect~nd la condi]ia teatrului, C`-
t` lina Buzoinau nu putea s`-[i ia un 
aliat mai de n`dejde dec~t aceast` pie-
 s` emblematic` despre magia [i adev`-
ru rile acestuia, ca [i despre efemerita-
tea lui (celebra referire la visele care se 
destram`). |n bogata ei oper`, aceast` 
Furtun` e pl`m`dit` nu doar din nostal-
gii, ci [i din realitatea unui crez pe care, 
spre cinstea regizoarei, l-a exprimat cu 
consecven]`. El se afl` acum rostit o 
da t` \n plus, ca un elogiu al vie]ii \n li-
bertate, dar [i al libert`]ii artei de a-i 
schimba cursul. 

DOINA PAPP

C`t`lina Buzoianu \n spa]iul 
magic al Mediteranei

|n dosarul de spectacol la recenta premier` cu Po-
veste de iarn` de la Teatrul Na]ional din Timi[oara,
mai mul]i cronicari [i colaboratori ai cunoscutului re-
gizor au fost invita]i s` indice care dintre replicile fa-
vorite ale acestuia l-ar defini mai bine. Cel mai potri-
vit cu subiectul mi s-a p`rut cuv~ntul englezesc „exci-
tement“, la care au f`cut referire unii dintre cei ches-
tio na]i, implic~nd aici explozia de energie pe care o 
con]in spectacolele lui Alexander Hausvater [i gradul 
\nalt de spectaculos. |ntr-adev`r, de la textele proprii, 
vezi Athénée Palace, recenta adaptare dup` faimosul 
roman al contesei Waldeck (ce descoperire!), [i p~n` 
la autori contemporani dintre cei mai exotici, precum 
Isaac Bashevis Singer (Teibele [i demonul ei), de la cla-
sicii cei mai frecventa]i la al]ii descoperi]i \n biblioteci 
(Don Juan [i Faust de Christian Dietrich Grabbe) n`-
val ni cul regizor ne asalteaz` cu excesele sale de fan-
tezie [i inova]ie \ntr-un mod unic. Stilul s`u f`r` stil \n  -
troneaz` regula sintezelor postmoderne, unde citatul 
cul tural st` al`turi de autocitare, chem~nd la ramp`, 
\n  tr-o avalan[` de senza]ii, imaginea unei arte care 
nu mai e doar a cuv~ntului, dar nici numai a imagi-
nii, fiind, tocmai prin asta, at~t de special`. Noile teh-
nici video, proiec]iile laser pe care le \ntrebuin]eaz` i-au 
des chis [i mai mult gustul pentru aventura scenic` [i 
sce notehnic`, a[a \nc~t la spectacolele sale te po]i a[-
tepta la cele mai teribile n`zb~tii. ({i nu e oare asta 
ex citant?!) Inova]iile lui Hausvater vizeaz` evident [i 
atitudinea fa]` de autorul [i textul alese. Cazul nos-
tru, fiindc` \n privin]a Pove[tii de iarn` \n varianta sa 
p~n` [i Jan Kott, adeptul absolut al contempo ranei z`-
rii lui Shakespeare, ar fi invidios. „Gelozia nu este in-
tim`, ci politic`“ spune regizorul vorbind despre tema 
piesei [i continu`: „|n Poveste de iarn` exist` o cores-
ponden]` uluitoare \ntre politic [i personal. Tot ceea 

ce nu po]i s`-]i reglezi \n sfera personal` exprimi \n 
zona politic` \n care devii, f`r` s` con[tientizezi, omul 
pe care l-ai ur~t toat` via]a“. Cu alte cuvinte, ducele 
Leontes \[i tortureaz` prizonierii (asta ni se arat` in-
sistent) pentru c` presupune c`-l \n[al` ducesa, pe 
care o [i ucide de altfel, \ndep`rt~nd de la curte rodul 
pre supusului adulter. {i, duc~nd mai departe ra]io na-
mentul, orice indispozi]ie a conduc`torului poate pre-
judicia bunul mers al rela]iilor sale cu ceilal]i, chiar 
[i cu prietenii, cazul lui Leontes, care-[i b`nuie[te de 
tr`dare prietenul din copil`rie. Cam mult, s-ar putea 
spune, pentru inofensiva poveste shakespearian` 
unde episodul r`zboinic e un pretext, fiindc` piesa 
elogiaz`, \ntre altele, Timpul care calmeaz` spiritele 
[i acea lume campestr`, idilic` [i paradisiac` unde se 
mut` cur~nd ac]iunea. 

Ca s` ne aduc` [i mai aproape de politic, spectaco-
lul \ncepe derul~nd pe benzi luminoase [tiri terifiante 
de prima pagin` dintr-o actualitate familiar`, iar oa-
menii lui Laertes \ntor[i din r`zboi poart` salopete 
militare de azi [i flutur` pu[ti din care mai [i trag din 
c~nd \n c~nd. |n atmosfer` se instaleaz` ini]ial un 
gust de violen]` [i agresiune care nu va mai avea prea 
mult` leg`tur` cu restul. Baia de muzic` (excelent` 
partitura lui Dan Jinga) [i efectele de lumin` [terg 
grani]ele dintre realitate [i basm, c`ci toat` aventura 
copilului abandonat face parte din visul plin de re mu[-
c`ri al tat`lui. Cum montarea a fost f`cut` \n imensa 
incint` a fostei cazarme, achizi]ie de care Na]ionalul 
timi[orean e at~t de m~ndru, aventura spa]ial` e [i 
mai spectaculoas`. A[ezat \n centru, pe scaune rotati-
ve, publicul va urm`ri panoramic derularea spectaco-
lului, incitat de desele schimb`ri de unghi, de am pla-
s` rile inedite ale scenelor, \n cadrul ferestrelor, de 
pil d`, sau de actorii care mi[un` pretutindeni pe plat-

forme mi[c`toare, pe motociclete, c`]`ra]i pe ziduri.
Trupa e performant`, juc~nd \n frig la temperaturi 

emo]ionale maxime. Se deta[eaz` Claudia Ieremia, 
care o joac` \n acela[i timp pe mam` (Hermione) [i pe 
fiic` (Perdita) cu impresionant` capacitate de a trece 
de la gravitatea tragic` a primei p`r]i la zburd`lnicia 
celei de a doua, c~nd \mbrac` hainele vaporoase ale 
bucolicei Perdita. Ion Rizea e un Leontes \ncerc`nat, 
iar Ana Maria Cojocaru, \n rolul salvatoarei Paulina, 
eman` c`ldur` [i \n]elepciune. Grupul p`storilor e 
ceva mai amorf, rat~nd \ntr-un fel episoadele comice 
ale piesei, cele \n jurul lui Autolycus, un fel de bufon 
sui generis pe care C`t`lin Ursu \l interpreteaz` cam 
f`r` haz. Mi[carea ansamblului la care recurge regi-
zorul cu ajutorul coregrafei M`lina Andrei imprim` 
re prezenta]iei un ritm dezl`n]uit care estompeaz` \n -
 s` aceste neajunsuri. Poate cea mai mare provocare a 
spectacolului e adresat` scenografului. Pus \n situa]ia 
de a g`si solu]ii adesea imposibile pentru viziunea 
flam boaiant` a regizorului, Lucian Lichiardopol se 
des curc` bine, asigur~nd at~t fluidul ac]iunii, c~t [i 
t`ietura pe diagonalele spa]iului. Singura problem` e 
c`, din anumite unghiuri, actorii se v`d doar bust, iar 
spectatorii \[i \ntind g~tul s`-i poat` privi. {i e p`cat, 
mai ales c` vestmintele create de Stela Verebceanu 
sunt o \nc~ntare. Multicolore, vaporoase c~nd e cazul, 
iro nice, grote[ti, integrate tonusului de vitalitate al 
ansamblului.

Pe drumul unei vizibile convertiri de la automul ]u-
mi re la autodep`[ire, noua premier` cu Poveste de 
iarn`, \n viziunea spectacular` fastuoas` [i original` 
a lui Alexander Hausvater, are [i meritul de a pune 
ambi ]ioasa trup` timi[orean` \n situa]ia de a-[i de-
p`[i limitele.

Replica lui Hausvater

Valeria Seciu, Mihai Dinvale \n Furtuna de William Shakespeare (foto: Alois Chiri]`)
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Bogdan Suceav` este un prozator ex-
pe rimentator. Dar nu \n descenden]a 
au torilor livre[ti, de[i proza sa (mai 
ales Venea din timpul diez) coabiteaz` 
fruc tuos cu livrescul. Nici \n des cenden-
]a textuali[tilor, obseda]i de limbaj, 
de[i limbajul  \ns` \ntr-o accep]iune 
mai larg` dec~t aceea lingvistic`  este 
[i una dintre preocup`rile sale. Dincolo 
de faptul c`, de la o carte la alta (de la 
Im periul generalilor t~rzii p~n` la Miruna,
o poveste [i Vincent nemuritorul), schimb` 
cu dexteritate formule [i registre, dove-
dind c` [tie s` scrie [i calofil, [i „alb“, 
ne calofil, [i parodic, [i \ntr-o tonalitate 
grav`, [i nara]iune [i metanara]iune, 
Bog dan Suceav` experimenteaz` pe un 
teritoriu al ipotezelor fic]ionale, e fasci-
nat de ideea multitudinii lumilor posi-
bile. El poate, cu egal` abilitate, cu egal 
en tuziasm imaginativ, s` construiasc` 
[i o mitologie a spa]iului bucure[tean, 
[i un scenariu al unei drame planetare. 
Ceea ce unific` experimentele sale pro-
zastice este interesul pentru mit, poves-
te, eres, credin]e, pentru imaginarul pe
care acestea \l subsumeaz`. Mai precis, 
autorul \n cauz` este un explorator al 
ima ginarului utopic [i distopic.

O utopie negativ` cu aparen]e de na-
ra]iune SF (oricum, SF-ul nu mai e de 
mult un gen cu grani]e certe) este cea 
mai recent` carte a lui Bogdan Sucea v`, 
Vincent nemuritorul. Mihai Iov`nel iden-
tifica aici (cred c` \n mod just) un com-
promis al SF-ului cu mainstream-ul. {i, 
tot pe o linie similar`, Andrei Simu] su-
gera c` volumul de fa]` ar fi un SF soft,
poate dezam`gitor pentru cititorii \m  p`-
ti mi]i ai genului. Cristina Balinte accen-
tua, \ntr-un amplu [i sagace comenta-
riu, (tot) latura literar` a c`r]ii. Da, e 
ade v`rat, s-ar putea ca \n Vincent nemu-
ritorul intriga SF s` fie \n bun` m`sur` 
un pretext pentru reflec]ia (cu impli ca-

]ii morale) asupra unei teme „clasice“: 
neobosita ma[in`rie de ipoteze privind 
„via]a de dup` moarte“. Totodat`, dac` 
accept`m c` literatura de anticipa]ie 
pre tinde eludarea, \ntr-un anumit grad, 
a cli[eului de gen [i, mai ales, o ofert` 
speculativ` pe c~t posibil nou`, atunci 
nu putem trece peste constatarea c` ro-
manul lui Bogdan Suceav` nu pare s`-[i 
fi propus \n primul r~nd a[a ceva. Spe-
cula]ia \n marginea inteligen]ei artifici-
ale, precum [i \n marginea mirajului pe 
care \l reprezint` structura creierului 
uman nu este deloc ceva nou \n litera-
tura SF. Cum nu e ceva „nou“ nici c`-
l`toria cosmic` ori colonizarea unei pla-
nete \ndep`rtate. Sau periclitarea ci vi-
liza]iei umane printr-o proliferare a 
robo]ilor performan]i. La aceste elemen-
te de déjà-vu ([i la altele) ad`ug~ndu-se 
obsesia tehnologiei avansate, dar cu un 
revers (poten]ial) malefic/distructiv. E 
ade v`rat \ns` [i c`, p~n` la urm`, ase-
menea „cli[ee“ sunt greu de evitat. |n 
Vincent nemuritorul ele trec, de altfel, \n -
tr-un plan secund, \ntruc~t miza c`r]ii nu 
este (doar) aceea a unei nara]iuni SF.

|n mod semnificativ, autorul nici nu 
\mpinge ac]iunea prea mult \n viitor. 
Suntem abia \n anul 2036, c~nd, \n Sta-
tele Unite, printr-o bizar` evolu]ie a cer-
ce t`rii [tiin]ifice, s-a ajuns la separarea 
intelectului de trup prin transferarea 
acestuia pe un modul digital, de[i nu s-a 
descoperit \nc` un remediu \mpotriva 
can cerului. |n felul acesta, bolnavii c`-
ro ra nu le-a mai r`mas nici o [ans` de 
supravie]uire (dar ulterior [i oamenii 
s` n`to[i dezam`gi]i, obosi]i sau plicti-
si]i de tracas`rile vie]ii) au posibilita-
tea s` opteze pentru aceast` nou` for-
 m` de existen]`  necorporal` [i, \n 
prin cipiu, pur ra]ional`. Modulele ce 
sto cheaz` intelectele celor mor]i sunt 
de pozitate \ntr-un loc special, sub supra-

vegherea unui Guvern Federal. Un mo-
dul e proiectat s` reziste 800.000 de 
ani, dar asta doar dac` nu e distrus \n 
urma vreunui accident tehnic. (Deci 
imor talitatea e \ndoielnic`.) La \nceput, 
aceast` alternativ` la eutanasie, care \m  -
bl~nze[te \n acela[i timp spaima de 
moarte a oamenilor, pare a corespunde 
unui imaginar paradisiac: \n lumea vir-
tual` al c`rei suport este modulul digi-

tal nu exist` „nici durere, nici \ntrista-
re, nici suspin“; intelectele eliberate de 
trup pot c`l`tori oriunde [i oric~t, dac` 
se conecteaz` la o banal` camer` video, 
la un satelit, la un computer [.a.m.d., 
pot cunoa[te orice, cu condi]ia ca infor-
ma ]ia s` fie stocat` pe un suport electro-
nic [i pot chiar munci, din „lumea de 
din  colo“ (pe post de contabil sau cerce t`-
tor) pentru cei din lumea de aici. Dar li-
bertatea unei asemenea existen]e de 
dup` moarte (Spring After Winter se nu-
me[te programul ce-i transform` pe 
muritori \n inteligen]e necorporale) se 
dovede[te iluzorie. Intelectul eliberat 
de trup e \n continuare dependent: nu 
de natur`, dar de tehnologie. Din \nchi-
soarea trupului perisabil (obsesie filoso-

fic` de veche tradi]ie) se trece \ntr-o al-
ta, nu mai pu]in constr~ng`toare, aceea 
tehnologic`. Dac` muritorii cunosc doar 
ceea ce pot percepe, „nemuritorii“ de pe 
mo dulele SAW cunosc doar informa]ia 
pe care o poate capta diversificata, sofis-
ti cata aparatur` electronic` de pe P`-
m~nt. Nimic mai mult.

|n linii mari, acesta este scenariul 
idea tic al c`r]ii. Totul duce, p~n` la ur-
 m`, la vechi discu]ii filosofice, la vechi 
dileme etice  abil ]esute \n intersti]iile 
pove[tii. Vincent nemuritorul e o carte 
dez batere. E vorba, de fapt, de dou` 
„dez bateri“ interferente: una la care iau 
parte personajele, alta la care invit`, in-
direct, ipoteza fic]ional` avansat` de 
autor. Partea spectaculoas` a acestui 
„sce nariu“ \ncepe \n momentul \n care, 
cel pu]in a[a mi se pare, ac]iunea SF 
las` locul unei ac]iuni fantastice  dac` 
ac ]iunea SF st` sub semnul explicabilu-
lui, prin imaginarea unor procese sau 
me canisme cu aparen]a coeren]ei logi-
ce, ac]iunea fantastic` evadeaz` tocmai 
din chingile explicabilului, debu[eaz` 
in ten]ionat, provocator, \n mister [i in-
efabil. Cum func]ioneaz` modulele SAW
\n]elegem. Dar cum se face c` acelea[i 
module SAW scap` la un moment dat 
ca pacit`]ii umane de control [i \n]e le ge-
re r`m~ne p~n` la sf~r[it un fapt de ne-
explicat. F`r` [tiin]a/inten]ia cerce t` to-
ri lor, pe modul n-a fost transferat, se va 
do vedi mai t~rziu, doar intelectul pur: \n 
chip misterios, au trecut pe suport elec-
tronic, cu mult exacerbate, [i afectele... 
Frustr`rile, gelozia, plictiseala, ura, iu-
birea [.c.l. \i \mping pe presupu[ii nemu-
ri tori (destrupa]i, eterici) la sinucidere, 
cri me, jafuri, toate electronice. Ei per-
cep existen]a pe modul ca infernal` [i se 
r`zbun` pe cei din lumea „real`“ re ve-
l~n du-le infernul... Intr`m astfel pe poar -
ta unui roman metafizic de bun` calitate.
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Nemuritorii

Forumul Limbi mici, literaturi mari, fondat \n anul 2003 la ini]iativa unui 
grup al institutelor culturale europene din Berlin, func]ioneaz` \n cadrul 
Târgului de carte de la Leipzig, înlesnind contactele profesionale.

Invita]ii Târgului de carte de la Leipzig (12–15 martie) sunt, \n acest an, 
scriitorii Ion Manolescu [i Dan Lungu. Fiecare dintre ei particip` la lecturi [i 
discu]ii, împreun` cu scriitori din alte ]`ri: catalanul Toni Sala [i, respectiv, 
Georgi Gospodinov din Bulgaria, având ca moderatori pe Iulia Dondorici [i 
criticul literar Jörg Plath (12 martie).

Cu acest prilej, Dan Lungu va fi prezent, al`turi de scriitorii Niki Marangou 
(Cipru) [i Georgi Gospodinov, la o serat` literar` organizat` de Casa C`r]ii din
Leipzig (14 martie). 

Maraton literar de la LiteraturWerkstatt (Atelierul literar) din Berlin, g`zduie[te 
Momente europene cu Dan Lungu, Georges Hausemer (Luxemburg), Noemi Kiss 
(Ungaria) [i Antoine Cassar (Malta), moderator fiind criticul literar Jörg Plath 
(16 martie).

Lansare de carte la ICR  Berlin
Brückengasse ohne Ufer de Ioana Ieronim, versiunea 

german` a c`r]ii de poezie narativ` Triumful Paparudei,
dedicat de scriitoare lumii transilvane în zona de tradi]ie 
german` a Bra[ovului, va fi lansat` pe 31 martie. Volum 
ap`rut la editura Johannis Reeg din Germania, cu sprijinul 
ICR; traducere de Dagmar Dusil; postfa]` de Hans Bergel. 
Vor participa scriitoarea Anneli-Ute Gabanyi [i jurnalistul 
Mirko Schwanitz. Lecturile vor fi ilustrate muzical de 
pianistul Peter Szaunig. Volumul va mai fi lansat la 
München [i Stuttgart.

Atena: Balcania  Contemporan`, poezie [i multimedia 
Societatea cultural` Balcania Contemporan` din Grecia organizeaz` la Atena, 

în 13 martie, o sear` de poezie, muzic`, multimedia cu participarea poetei Ioana 
Ieronim [i a unor arti[ti greci [i români: muzicienii Marcel [i Sanda Spinei, 

coregrafa Christina Vassiliou [i literatur` în traducere (editura Zacharopoulos)
avându-l ca invitat special pe filosoful Evanghelos Moutsopoulos, academician 
implicat activ în rela]iile româno-elene. Scriitoarea Monica S`vulescu-Voudouri, 
pre[edinta fondatoare  a societ`]ii, n`scut` în România, stabilit` mult timp în 
Olanda, cu o carier` interna]ional` de vârf în sociologia emigra]iei, tr`ind acum 
în Grecia, a gândit societatea ca pe un for pentru schimburi culturale româno-
elene [i mai larg europene, în variate domenii artistice [i intelectuale. Dintre 
volumele ei, publicate [i în România, Balkania, ve[nica noastr` \ntoarcere deseneaz`
o bogat` lume de interferen]e greco-române în actualitate.

Centrul Cultural Rom~n - Berlin [i T~rgul de carte de la Leipzig

Bogdan
Suceav`,

Vincent
nemuritorul,

Editura Curtea 
Veche, Colec]ia

„Un roman 
Curtea Veche“,

Bucure[ti,
2008, 192 p.
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Editura Art [i-a g`sit culoarul pro-
priu \n spa]iul aglomerat al traduceri-
lor actuale. Scriitori cu renume pe plan 
in  terna]ional, cum sunt portughezii Li-
dia Jorge, cu Valea pasiunilor, [i Almei-
da Faria, cu al s`u Conchistador, ambii \n 
tra ducerea excelent` a Micaelei Ghi ]es-
cu, c`r]i reper ale lui Alberto Moravia 
(Cum s` tr`ie[ti cu o so]ie necredincioas` [i
In diferen]ii) [i Alfred Jarry (Superfemeia
[i Suprab`rbatul), un laureat la Premiu-
lui Uniunii Latine (Mia Couto cu Veran-
da cu frangipani) ultimul Alain Robbe-
Gril let, tradus de D. }epeneag, cel care 
l-a f`cut cunoscut publicului ro m~n acum 
50 de ani etc. Este privilegia  t` literatu-
ra european` bun`, d~nd [an sa diversi-
t` ]ii, \ntr-un moment de preeminen]` a 
ce lei anglo-saxone.

M-am referit doar la proza contem-
poran`, c`reia îi este dedicat` colec]ia 
De  senul din covor, definit` cu subtilita-
te pe supracoperta c`r]ilor: „conexiunile \n  -
tre existen]a unui individ (personaj) [i 
des tinul s`u... succesiunea de eve ni men-
te [i st`ri, de noduri [i semne, pe care poa-
te el nu le va descifra nicioda t`“.

Prozator, critic literar [i scenarist 
ita lian apreciat, tradus \n mai multe 
limbi, Mario Fortunato se \nscrie per-
fect \n cercul de elit` al prozatorilor Edi-
turii Art, iar romanul s`u de succes, Zi-
lele inocente ale r`zboiului, r`spunde cum 
nu se poate mai bine acestui desen al \n -
t~m pl`rilor din care se ]ese covorul des-
tinelor umane. Autorul o spune de alt-
fel explicit [i ambiguu, a[a cum cer re-
gulile unei proze bune, \n finalul ro ma-
nu lui, atunci c~nd impetuoasa Nina \[i 

descoper` amantul, pe frumosul Sergio, 
viitorul politician versat, pe cale s` fac` 
dragoste cu aviatorul englez Alastair 
Or miston: „Se a[ez` pe jos, murd`rin-

du-[i fusta de noroi. Nu mai avea chef 
nici m`car s` urle. Era la ca p`tul pute-
rilor. (...) Neo r~n  duial`, lucruri [i sen-
timente \nv`l m` [ite, care \ns`, \n cele 
din urm`, reprezint` tot ceea ce ne leag` 
de al]ii [i ne face s` \i iubim“.

Construit economic, aproape ca un 
sce nariu de film, Zilele inocente ale r`z bo-
iu   lui \mplete[te povestea unor cupluri 
pentru care evenimentele cele mai in-
tense sunt legate de dragoste, moartea 
sau tr`darea partenerului sau partene-
rei, de[i ele se petrec \n anii cei mai grei 

ai Italiei – din 1939, c~nd fascismul \m -
pin ge ]ara \n r`zboi, ca aliat` a Germa-
niei, p~n` \n 1943, c~nd \ncepe de bar ca-
rea alia]ilor, lupta pentru Roma, r`zboiul
civil \ntre partizani [i fasci[ti, sprijini-
torii, \n continuare, ai nazi[tilor. Ca [i \n 
alte c`r]i ale lui Mario Fortunato (Luo-
ghi naturale, Il primo cielo, Sangue, L’ arte di 
perdere peso, Amore, romanze e alte scoper-
te, L’amore rimane), iubirea ocup` un loc 
cen tral \n via]a personajelor [i, la fel ca 
\n via]`, este fluid`, intens`, ira]ional`, 
\n  [el`toare [i, pe anu mi te momente, in-
tens fericit`. Nici un semn clar nu d` 
Nina Polidori, adolescenta silit` s` se 
c`s`toreasc` cu cumnatul r`mas v`duv, 
Stefano Portelli, c` s-ar fi \ndr`gostit 
de so]ul pe care i-l alesese familia, \n 
timp ce ea \l dorea cu pasiune pe Sergio 
Grandoni, un adolescent carismatic [i 
vital ca [i ea. {i pentru chibzuitul Ste-
fano, juristul pasionat de o lume ra]io-
na l`, care se implic` \n nucleele de re-
zisten]` fascist`, dar o frecventeaz` [i 
pe prostituata na zi[ tilor, Bebe, este o 
sur priz` gelozia vio lent` care izbuc ne[-
te atunci c~nd crede c` Nina \l tr`deaz` 
cu Alastair [i care \l \mpinge s` \[i dea 
foc atunci c~nd descoper` c` de fapt ea 
tr`ia cu Ser gio. Dar cea mai ciudat` re-
la ]ie de dra goste este cea dintre Edna, 
viitoarea autoare a romanului Timpul
nim` nui, [i Alastair, un poet care nu 
ajunge s` \[i pun` pe h~rtie versurile. 
Paradoxal este c` aceasta pare s` fie 
una dintre rela]iile cu cel mai mare vii-
tor, de[i Alastair, c`ruia \i plac b`ie]ii 
[i \[i orienteaz` \ntreaga carier` de avia -
tor \n a[a fel \nc~t s` fie \n preajma co-

legului de care s-a \ndr`gostit, „benefi-
ciaz`“ de devotamentul total al Ednei. 
„Alastair era homosexual [i ea \l iubea. 
Nu aveau s` formeze niciodat` o pere-
che. Oricum, nu o pereche conven ]io na-
 l`. {i poate \n pri vin]a sexului ar fi tre-
buit s` caute \n alt` parte.“

Mai exist` o dragoste fericit`, [i ea \n 
condi]ii neobi[nuite, cea dintre fratele 
Ninei, Giuseppe, plecat ca fascist \ndoc-
trinat [i care, \n lungul s`u prizonierat 
la sovietici, se \ndr`goste[te at~t de tare 
de Liuba, \nc~t, atunci c~nd dup` ani 
de mizerie \n lag`r este eliberat, sa re 
din trenul care \l ducea \napoi \n Italia.
Poate tabloul prizonieratului la ru[i 
este \n culori mai deschise de c~t ne-au 
obi[ nuit memoriile noastre, pentru c` \n 
acele lag`re sunt aminti]i, pe l~n g` 
nem]i, [i rom~ni, dar e sigur c` aceast` 
si tua]ie a existat: prizonieri care [i-au 
con struit acolo o alt` familie [i nu au 
vrut s` se mai \ntoarc` \n ]ar`.

Pove[tile de dragoste sunt \nr`mate 
\ntr-un cadru istoric evocat concis [i 
clar: campania solda]ilor italieni \n Afri -
ca, sub comanda generalului Rommel, 
bom bardarea Londrei, Stalingradul [i 
co loanele de prizonieri, dezastrul arma-
tei britanice la Dunkerque, tensiu nile 
din tre antifasci[tii italieni, care adu  n` 
un larg spectru politic, de la catolici la 
co muni[ti, Italia bombardat` de englezi 
[i americani. Harta r`zbo iu lui este fa-
miliar` rom~nilor pentru c` s-au aflat o 
vreme de aceea[i parte, a Germaniei na-
zis te, a[tept~nd, cel pu]in de la o vre-
me, cu aceea[i \nfrigurare, ve ni rea ame-
ri  canilor.

cronic` de carte/arhitectur`

Locuiesc aproape de Pia]a Roman`. 
Pia]a Roman` este camera mea urba-
 n`. |n fiecare zi fac cel pu]in dou` c` l`-
to rii \n jurul ei. Zi dup` zi, c`l`toria de-
vine tot mai periculoas`, cere tot mai 
mult` experien]` [i pruden]`.

Când traversezi Pia]a printre auto-
mobilele mari, bune pentru off-road \n 
Himalaya, prima regul` este s` prive[ti 
tot timpul la praful de pe jos. Cam din 
trei \n trei metri, \n asfaltul scorojit 
sunt montate buc`]i de ]eav` \n care 
când va a fost \nfipt un stâlp (un cort elec  -
toral?, tejghea de ap` pe timp de c`l du-
 r` mare?). Cioturile de toate m` rimile 
de p`[esc orizontala cu o buz` de câ]iva 
mi limetri: suficient s` \]i rupi gâ tul 
când te-ai \mpiedicat [i ai c`zut. Sub por-
ticul cu magazine, asfaltul vulgar a fost 
\nlocuit cu ceramic` de toate felurile. 
Dar elanul de „beautification“ al in ves-
titorilor „riverani“ a durat pu ]i  n` vre -
me. Nimeni nu \ntre]ine acest pa vaj fra-
gil. Pl`cile s-au spart [i s-au desprins, iar
locul este atât de urât [i advers c` pâ n` 
[i vânz`torii de m`r]i[oare \l evi t`.

C`l`torul care \[i târ`[te picioarele 
printre denivel`rile \n trotuar, chiar 
dac` ar vrea cu tot dinadinsul, nu vede 
nimic din arhitectura pie]ei. |n cele din 
urm`, Pia]a Roman` e unul dintre rare-
le locuri \n ora[ care are o form` \nche-
gat`, are istorie, are frumoase grilaje, 

are [i o cas` mic` desenat` de Ion Min-
cu pentru un prieten, o alta – cu cerami-
 c` glazurat` – unde a fost atelierul pic-
torului Gheorghe Petra[cu, are o parte 
monumental` \nceput` [i neterminat`, 
ca multe alte locuri din Bucure[ti. Dar 
Pia]a nu se vede, deoarece pedestra[ul 
mo dern defileaz` pe c`r`ri \nguste, oco-
le[te „obiectele de mobilier urban“ din 
ce \n ce mai voluminoase, mai opace [i 
agresive. |ntr-un loc [i a[a strâmt ai 
cea mai divers` ofert` de pavilioane, 
chio[curi, edicule, butci, gherete, refu-
gii [i [oproane, vopsite strident, varia]ii 
pe tema hulitei asocieri \ntre sticl`, 
tabl` de fier [i plastic, toate plasate \n 
mijlocul drumului. Toate generatoare 
de func]ii – desc`rcare de marf`, depozi-
tare, reclam`. Toate pe socoteala aleilor 
pentru oameni. Sunt rare locurile pe 
unde s-ar putea strecura un scaun ru-
lant sau un copil \n c`rucior.

Când m` opresc s` \mi trag sufletul, 
un mesaj sonor despre o ofert` extraor-
dinar` (distribuit \n spa]iul public) are 
o intensitate atât de mare, \ncât acope-
 r` zgomotul celui mai intens trafic din 
ora[. Urechile ]iuie, \ncerc s` m` uit la 
casele de pe marginea pie]ei. Dar ce v`d 
este doar reclama idioat`, veche [i mur-
dar` cu o sticl` cât un bloc, lupoaica – 
lupa capitolin` – plasat` \ntre un ban-
ner zdren]uit, plin de praf, mototolit, 

b`tut de vânt [i dou` uria[e reclame 
pentru bere. Iar firele \ntinse – cu su-
tele – \n toate direc]iile \mi taie [i ulti-
ma [ans`: s` v`d cea mai frumoas` \n -
tâmplare pus` la cale de o prim`rie \n 
ultimii ani. Platanii alinia]i \n centrul 
Bulevardului Lasc`r Catargiu au cres-
cut, sunt s`n`to[i, drep]i, orgolio[i. |n 
prim`vara asta vor \nfrunzi \n coroane 
dese, sferice, perfecte.

Ce e de f`cut? Mergem \nainte tot 
a[a? Sau ne dorim o alt` Pia]` Roma n`, 
prietenoas`, inteligibil` – ceea ce nu e 
greu de f`cut. Trebuie doar s` apar` [i 
s` func]ioneze un urbanism „la firul ier-
bii“. Pentru ca spa]iul public s` devin` 
curat, vizibil [i accesibil, e nevoie de re-
guli clare [i tenace, \ntre]inute de o ad-

mi nistra]ie \narmat` cu bun-sim] ele-
mentar, care s` pun` ordine \n dez m`-
]ul de azi, s` controleze nivelul sonor, 
s` organizeze traseele de circula]ie \n 
func]ie de nevoile oamenilor, [i nu ale 
hârdaielor cu flori sau ale etalajelor su-
pradimensionate cu reviste colorate, s` 
scoat` cioturile de fier din asfalt, s` su-
prime firele, s` ]in` locul curat, s` plan-
teze [i s` \ngrijeasc` arborii. Respectul 
pentru public [i con[tiin]a confortului 
public \n una dintre pie]ele cele mai im-
portante din Bucure[ti ar fi suficiente 
pentru \nceput. De altfel, cum expe rien-
]a ne arat`, generarea marilor viziuni 
urbanistice cre[te doar pe solul bun al 
urbanit`]ii cotidiene simple, inteli gen    te 
[i perseverente.

MARIANA CELAC

C`l`torie \n jurul 
pie]ei mele

• Re-mixul onorabilei expozi]ii 
BOLT la Bucure[ti (n.b. Pavilionul 
României la Bienala de Arhitectur` de 
la Vene]ia \n 2008), previzionat a se 
produce la finalul lunii mai 2009, \n 
plin eveniment de cultur` urban`, pe 
strada Verona, aduce o not` insolit` \n 
peisajul expunerii de arhitectur` [i 
design. R`sfirat pe jum`tate \n curtea 
noului C`rture[ti, BOLT redivivus \[i 
dore[te s` povesteasc` simplu 
aventura vene]ian`. Arhitectul 
{erban Sturdza [i echipa sa vor pune 
\n scen` cronica unei expozi]ii din care 
italienii au reciclat fragmente pentru 
ambi]iosul proiect re-biennale.

re-biennale este o \ncercare de a re-
folosi, \n special \n cadrul Bienalei de 
Art` 2009, c~t mai mai multe 
elemente din expozi]iile na]ionale de 
arhitectur` prezente la bienala din 
2008. Tinerii arhitec]i \[i doresc s` 

identifice o cart` a sustenabilit`]ii 
bienalei.

• În tranzit – Vene]ia 2009
Expozi]ia Seduc]ia Intervalului va 

reprezenta Rom~nia la Bienala de 
Art` de la Vene]ia în acest an. 
Curatorul Alina {erban, arti[tii 
({tefan Constantinescu, Andrea 
Faciu, Ciprian Mure[an) [i arhitec]ii 
de la Studio Basar au imaginat o 
structur` monolit, cu via]` [i traseu 
proprii. Parcursul este populat cu 
„camere“ în care se desf`[oar` 
experien]e artistice separate (filme \n 
decor urban sau de cinema, 
diaproiec]ii, o instala]ie-gr`din` pe 
care nu o vezi, dar care susur` insidios 
[i o descoperi la final). Timpul interior 
al expunerii [i traseul preselectat 
ofer` spectatorului-participant 
ferestre de percep]ie c`tre alte lumi. 
(Mirela Duculescu)

GABRIELA ADAME{TEANU

Via]a – o teribil` 
\nc~lceal`

Mario Fortunato, Zilele inocente ale 
r`zboiului, Editura Art, 2008

BOLT \n spa]iul public – Vene]ia 2008

Gabriela Adame[teanu la Salon du Livre
Gabriela Adame[teanu va fi prezent` la standul Editurii Gallimard, \n 

cadrul T~rgului interna]ional de carte Salon du Livre de la Paris, pentru a 
semna dedica]ii la cartea sa Viens le jour (Drumul egal al fiec`rei zile), \n ziua de 
duminic`, 15 martie, \ntre orele 15.15 – 16.15. Apoi, de la 16.30, va avea loc 
lansarea volumului, la standul Cennac (Centrul Na]ional al C`r]ii), Y83, unde 
romanul va fi prezentat de Jean Mattern [i Daniel Cristea Enache, cu o lectur` 
de Marily Le Nir. 
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O t`cere  nejustificat`

Poate c` inten]ia sa explicit` ar pu-
tea explica, m`car în parte, t`cerea criti-
cilor fa]` de bogata oper` de c`l`torie a 
lui Dominique Fernandez, în pofida ce-
le brit`]ii, a succesului s`u la public [i a 
importantei sale contribu]ii la redesco-
perirea esteticii baroce cu ajutorul c`l`-
to riilor întreprinse. T`cerea aceasta 
este un exemplu flagrant al distan]ei 
lua  te de critic` fa]` de un scriitor care 
s-a situat voit în afara curentelor [i a 
ideologiilor dominante [i a luptat neo-
bosit împotriva [abloanelor. El a res-
pins experimentalismul, prefer~ndu-i 
mun  ca de transmitere cultural` în do-
meniul teatrului liric, al artelor [i al 
ma nifest`rilor culturale ale homose-
xualit`]ii...

|n relat`rile de c`l`torie ale lui Fer-
nandez, nara]iunea la persoana înt~i, 
bo gat` în anecdote cu valoare revelato-
rie, nu st` în calea rigorii obiective a 
descrierii. Fernandez se informeaz` 
con[tiincios, în urma mai multor c` l` to-
rii, pe care le sintetizeaz` într-o inter-
pretare personal`, dar riguroas`, a 
]` rii, destinat` unui public a c`rui viziu-
ne asupra lumii, asupra culturii univer-
sale, se dore[te a fi l`rgit`... Meticulozi-
tatea [i consisten]a document`rii pe 
care o dovedesc pu]in`tatea gre[elilor 
[i fine]ea cu care Fernandez selecteaz` 
as pectele cele mai reprezentative ale 
me leagurilor vizitate, inclusiv în dome-
niul practic (confortul mijloacelor de 
trans port [i al caz`rii, sau lipsa acestu-
ia, serviciile pentru turi[ti, cu prec`dere 
restaur`rile etc.), nu transform` rela t`-
rile sale de c`l`torie în tratate [i cu 
at~t mai pu]in în ghiduri... Civiliza]ia 
al c`rei mister se deslu[e[te constituie 
un tot, în s~nul c`ruia m`rturiile istori-
ei se conjug` cu un dialog ce garanteaz` 
o în]elegere mai profund` a mentalit`]ii 
unui popor. Din comportamentul, din 
ati tudinea persoanelor înt~lnite, din 
deta liile care îi atrag aten]ia c`l`to ru-
lui, datorit` caracterului lor definitoriu, 
sunt deduse ni[te tr`s`turi ale spiri tua-
lit`]ii care contribuie, la r~ndul lor, la 
explicarea manifest`rilor artistice, lite-
rare [i muzicale pe care Fernandez le 
scoate în eviden]`. Perspicacitatea lui 
Fernandez, sau mai cur~nd empatia 
lui, str`luce[te îndeosebi în cartea dedi-
cat` unei ]`ri cu o prezen]` neglijabil`, 
din nefericire, în orizontul intelectual 
de dincolo de frontierele sale: Rom~nia.

„|n Rom~nia 
la fel ca în Italia“

În a sa Rhapsodie roumaine (1998), ri-
goarea lui Fernandez se traduce printr-o 
p`trundere singular` a ceea ce scap` 
privirii superficiale a turistului sau a 
c` l`torului preocupat doar de tr`irile 
sale personale. |n itinerariul rom~nesc, 
spiritul lui p`trunz`tor se remarc` [i 
prin interesul istoric care se adaug` ce-
lui strict literar. Perioada în care ]ara 
era cufundat` într-o tranzi]ie de o duri-
tate neobi[nuit`, dup` c`derea [i înlo-
cuirea violent` a unui regim prea pu]in 
asem`n`tor altuia din Europa contem-
poran`, îndreptase privirea ]`rilor str`i-

ne c`tre o Rom~nie în leg`tur` cu care 
mass-media puneau în eviden]` aproa-
pe exclusiv elementele de senza]ie. Ima-
gi nea deplorabil` a ]`rii care a rezultat 
de aici, izvor de noi cli[ee în imaginarul 
mondial, nu îi va sc`pa lui Fernandez, 
da torit`... aversiunii sale fa]` de locuri-
le comune. Al`turi de prietenia care îl 
lega de Norbert Dedille, fostul director 
al Institutului Francez din Bucure[ti,
des coperirea adev`rului despre poporul 
rom~n, adev`r disimulat de superficia-
litatea jurnalistic`, va fi, a[adar, princi-
palul stimul al celor patru c`l`torii în-
treprinse în Rom~nia între anii 1990 [i 
1996. Acestea au dat na[tere operei 
Rhap sodie roumaine, în lipsa unei [coli 
artistice baroce propriu-zise, care s` se 
adapteze preferin]elor estetice [i misiu-
nii sale de descoperire a acestui stil din 
Americi [i p~n` în Rusia. {i acest ade-
v`r uman, care îi amintea de cel al locui-
to rilor din iubita sa Italie meridional`, 
este tocmai cel urm`rit în primul r~nd 
de Fernandez, conform afirma]iei sale 
din prima sec]iune programatic` intitu-
lat`, în mod semnificativ, În Rom~nia la 
fel ca în Italia: „Am vizitat Rom~nia (pa-
tru c`l`torii în [ase ani) a[a cum vizi-
t`m Italia sau Spania: hot`r~]i, desi-
gur, s` nu trecem cu vederea neajunsu-
rile în care se zbate unul din cele mai 
chinuite [i nedrept`]ite popoare din se-
colul nostru, dar [i s` ne plimb`m, s` 
hoin`rim, s` ne oprim pe marginea dru-
mului [i s` st`m de vorb` cu oamenii, 
la fel ca în orice ]ar` al c`rei regim [i ai 
c` rei conduc`tori, vremelnici, conteaz` 
mai pu]in dec~t mediul vital, resursele 
umane, frumuse]ile naturale, monumen-
tele, crea]iile trecute sau actuale“, op.
cit., p. 13.

Autorul, înso]it de partenerul s`u, 
foto graful Ferrante Ferranti, cel care 
sem neaz` deloc pu]inele [i frumoasele 
in stantanee care surprind peisajele, mo-
numentele [i locuitorii, n`zuie[te s` 
com penseze imaginea deosebit de proas-
 t` a ]`rii prin acordarea unei aten]ii 
spo rite aspectelor umane care, în opinia 
sa, nu sunt cu nimic mai prejos fa]` de 
cele apar]in~nd popoarelor cu o istorie 
mai fericit`. Ignoran]a semnalat` a 
mijloa  celor de comunicare o împ`rt`-
[eau chiar [i „mul]i francezi care se con-
sider` citi]i“ [i care credeau c` tot ce 
conteaz` în Rom~nia în domeniul g~n-
dirii [i al artelor originale era crea]ie a 
expatria]ilor care se exprimau în limba 
francez`, convingere provincial` în 
fond, care contrasteaz` cu nivelul de cu-
noa[tere real` a culturii Europei Occi-
dentale în Rom~nia. În leg`tur` cu ima-
ginea public` c~t se poate de mizerabil` 
a Rom~niei acelor ani [i cu t`cerea c~nd 
venea vorba de via]a sa spiritual`, Fer-
nandez ne sugereaz` o idee de cultur` 
opus` superficialit`]ii ]`rilor dezvolta-
te, de vreme ce în Rom~nia „înt~lne[ti
de multe ori mai mult` pasiune pentru 
cele ale spiritului, mai mult` cultur` ve-
ri tabil` [i sete intelectual` dec~t în Eu-
ropa consumului [i a comodit`]ii“.

Caracterul întreprinderii din Rhap-
sodie roumaine apare c~t se poate de lim-
pede în ampla sec]iune dedicat` ora [u-
lui Bucure[ti, care poate fi considerat` 
drept... una dintre cele mai interesante, 
dac` nu chiar cea mai interesant`, gra-

]ie diversit`]ii de experien]e pe care ca-
pitala i le-a oferit autorului s`u. De[i 
Fer nandez ofer` în cartea sa date preci-
se [i detaliate cu privire la o bun` parte 
din persoanele înt~lnite (intelectuali, 
]i gani, pescari din Delt`, ]`rani din Ma-
ramure[ [i mul]i al]ii), dar [i la locurile 
vi zitate, uneori p~n` la refuz – cum e 
cazul descrierii cople[itoare prin am`-
nun tele frescelor din m~n`stirile medi-
evale din Bucovina –, [i, ]in~nd cont de 
faptul c` aceast` panoram` rom~neasc` 
poate fi considerat` drept una din cele 
mai complete, nel`s~nd practic nicio re-
giune a ]`rii nevizitat`, totu[i Bucu re[-
tiul este locul care va dovedi îndem~ na-
rea sa de scriitor-c`l`tor... Acest du-te 
vino al perspectivelor, prin trecerea de 
la Rom~nia la Fran]a, chiar dac` ade-
sea se limiteaz` la aspectele culturale 
care îl intereseaz` în mod special pe au-

tor, abund` în aceast` parte a c`r]ii [i 
las` s` se întrevad` preferin]ele [i ide-
ologia scriitorului, printr-un ton medi-
tativ care îl distinge de stilul mai ju-
c`u[ al ilustrului s`u predecesor, Paul 
Morand, autor al operei Bucarest1

(1935), pe care o citeaz` de mai multe 
ori, calific~nd-o pe bun` dreptate ca „o
ca podoper` a literaturii de c`l`torii“.
De fapt, punctele comune în abordarea 
li terar` a capitalei rom~ne sunt destul 
de numeroase, ca [i cum Fernandez ar 
aduce la zi aventura rom~neasc` a lui 
Morand. Cei doi coincid în prezentarea 
Bucure[tiului pe baza unor mi[c`ri suc-
cesive de pensul`, care formeaz` trep-
tat un tablou coerent, plec~nd de la 
suma aparent arbitrar` a elementelor 
sale: descrieri urbanistice, redare a mo-
ravurilor, impresii create în urma în-
t~lnirilor cu diverse personaje ale capi-
talei, nar`ri de anecdote tr`ite sau au-
zite... Cu toate acestea, imaginea care 
re zult` de aici este foarte diferit` în 
cele dou` c`r]i, în concordan]` cu dife-
ren ]ele majore care despart cele dou` 
epoci.

Dominique Fernandez 
[i Paul Morand

În Bucure[ti predomin` un aer vesel, 
ludic, ca [i cum corup]ia politic` domi-
nant` în Rom~nia interbelic` [i nenoro-
cirile unei istorii pe care Morand o re-
zum` într-un amplu capitol explicativ 
nu ar conta prea mult pentru un popor 
(cel pu]in nu în cazul clasei privilegiate, 
pe care scriitorul-diplomat o cuno[tea 
mai bine) care [tia s` se distreze [i î[i 
tr`ia via]a f`r` griji [i cu încredere, a[a 
cum se desprinde din descrierea nume-
roaselor locuri de distrac]ie [i a aventu-
rilor amoroase pe care le tr`iau tinerii 
bu cure[teni mondeni. Era vorba, în 
fond, de o Rom~nie în care se putea gus-
ta mult` libertate [i unde situa]ia eco-
nomic` putea fi calificat` drept înflori-
toare în contextul Europei Orientale de 
atunci. Bucure[tiul era un ora[ fericit 
[i Morand oglinde[te aceast` stare de 
gra]ie în proza sa, chiar [i c~nd face alu-
zie la acte de urbanism for]at care amin-
tesc de cele s`v~r[ite în timpul regimu-
lui comunist, precum construirea unui 
bulevard drept care urc` spre vechiul 
Parlament at~t de grabnic înc~t, într-o 
bun` zi, locuitorii „au constatat c` par-
terul lor devenise primul etaj [i c` gara-
jele lor nu mai puteau fi folosite dec~t 
pen tru avioane“. Fernandez citeaz` li-
teral aceast` anecdot`, care constituie 
unul dintre pu]inele pasaje umoristice 
din Rhapsodie roumaine, cu toate c` 
prezen]a ei în aceast` oper` nu pare s` 

se datoreze dorin]ei de a schimba regis-
trul, ci mai degrab` valorii de ilustrare 
a ten din]ei pe care o au autorit`]ile de 
a conferi acestui ora[ de un anarhism 
levantin „aspectul unei cet`]i armonioa-
se“. Prin aceasta în]elegem c` ceea ce 
este per ceput ca un ideal european 
c`tre care rom~nii par s` tind` at~t în 
Bu cu re[tiul lui Morand, c~t [i în cel al 
lui Fernandez este un tropism occiden-
tal, exprimat cu prec`dere printr-o ga-
lofilie omniprezent`, centrat` pe mode-
lul parizian care serve[te drept fir con-
ductor comun ambelor jurnale de c` l`-
torie, al` turi de ironica punere în dis-
cu]ie a valorii pe care o are acest ideal. 
Îns` ]ara nu mai era aceea[i, din cauz` 
c` suferise o întrerupere istoric` care s-
a încheiat cu un declin [i o criz` at~t de 
puternice, înc~t op]iunea lui Fernandez 
pentru o scriere sobr`, cu nuan]e de 
melancolie era probabil cea mai nime-
rit` pentru a reflecta atmosfera ap`s`-
toare l` sa  t` mo[tenire de un regim de 
pe urma c`ruia Bucure[tiul înt~rzia s` 
se refac`.

MARIANO MARTÍN RODRÍGUEZ 

Dominique Fernandez 
în Bucure[tiul postrevolu]ionar

1. Paul Morand, Bucure[ti, traducere de Marian Papahagi [i Ion Pop, ed. Echinox, Cluj, 
2000. (n.t.)

Dominique Fernandez, 
Rhapsodie roumaine,
Ed. Grasset, 1998 

(Continuare \n pag. 8)

Bucure[tiul \n lume



Nr. 20 (83)8 10 martie

Bulevardul Magheru, 
nedrept`]it

Înc` de la începutul sec]iunii dedica-
te capitalei rom~ne, Fernandez preci-
zeaz` c` prima impresie pe care o cre-
eaz` ora[ul este una destul de nepl`-
cu t`. Bulevardul Magheru este o succe-
siune de „faleze de beton“ – a c`ror rigi-
ditate ostentativ` se îmbin` cu mizeria 
socialist` a magazinelor goale – care 
duc la Pia]a Universit`]ii, unde minerii 
care au participat la cea de-a doua mi-
neriad` nu erau altceva dec~t pionii 
unui joc meschin de putere, ale c`rui ur-
m`ri de distrugere [i violen]` au putut 
fi observate de Fernandez în direct, în 
septembrie 1991, în toiul unei confuzii 
ge neralizate.

Cu toate acestea, autorul nu se 
aplea c` prea mult asupra peripe]iilor 
de natur` politic`, care, dup` cum am 
v`zut, nu îl prea interesau din perspec-
tiva lui... |n schimb, face referire în re-
petate r~nduri la o criz` economic` ce 
afecta oamenii. Salariile lor foarte mici 
nu aveau capacitatea de a stimula o ac-
tivitate comercial` ce se men]inea pre-
car`, cu at~t mai pu]in într-un context 
de infla]ie crescut`, opus stabilit`]ii 
pre ]urilor [i a chiriilor cu care rom~nii 
fuseser` obi[nui]i... S`r`cia se reflecta 
[i în abandonul vechilor conace degra-
date de cei cincizeci de ani de l`sare în 
paragin`, în a[a m`sur` înc~t aceste 
m`r turii ale unei Rom~nii aristocratice 
p` reau pe punctul de a deveni irecupe-
rabil pierdute. Aceast` lume adoptase 
cu entuziasm arhitectura înc`rcat` spe-
cific` perioadei dintre neobaroc [i mo-
dernismul Parisului Belle Époque, un 
stil prin care se exprima, în opinia lui 
Fernandez, dorin]a de „a recupera tim-
pul pierdut“, într-o ]ar` care nu cunos-
cuse Barocul... Din toat` aceast` arhi-
tectur` decorativ` [i luxoas`, Fernan-

dez de-abia a putut g`si o cl`dire pe 
care s` o poat` caracteriza drept bine 
îngrijit`, [i anume vechiul Palat Canta-
cuzino, care a fost conservat sub forma 
Muzeului Enescu, fost` re[edin]` a ma-
relui compozitor, care s-a c`s`torit cu o 
prin]es` din aceast` familie aristocra-
tic`. Celelalte, în ciuda faptului c` erau 
at~t de numeroase înc~t formau cartie-

re întregi, ferite de „ur~]eniile urbanis-
mului modern“, p`reau condamnate la 
pierderea pe vecie a splendorii de odini-
oar`, situa]ie pe care Fernandez o de-
pl~n ge într-unul din pasajele cele mai 
lirice din capitolul dedicat Bucure[tilor:
„Aceste case patriciene cu stucaturi m`-
ci na te, aceste vile cu marchize ce stau s` 
se pr`bu[easc`, aceste palate în minia-
tur` roase de lepra paraginii, aceste ate-
liere r~ioase în mijlocul unor terase um-
brite de vi]` de vie, aceste ma[ini e[uate 
sub huse de-a lungul trotuarelor, aceste 
carcase de mobile aruncate pe mald`re 
de gunoaie, tot acest decor poveste[te o 
tra gedie iremediabil`, o pr`bu[ire, un 
dezastru at~t de absolut, înc~t nici o re-
staurare nu pare posibil`“, op.cit., pp. 
153–154.

Starea în care se g`sesc aceste case 
sim bolizeaz`, mai clar ca orice discurs, 
ruptura pe care implantarea regimului 
comunist a cauzat-o, fa]` de o tradi]ie 
ar tistic` [i social`, prin înl`turarea 
unei întregi clase sociale, în modul cel 
mai violent cu putin]`. În Bucure[tiul 
anilor ’90, Fernandez observ` cum vic-
timele acestei represiuni reac]ioneaz` 
în mod paranoic, cum este cazul proprie-
tarului unei case, care ajunge s` îi înju-
re violent pe c`l`tori, pentru c` ace[tia 
f`ceau fotografii, el crez~nd c` f`ceau 
parte din r~ndurile Securit`]ii. Al]ii au 
o atitudine nostalgic`, cum e cazul unui 
b`rbat ce a[teapt` cu candoare recupe-
rarea unei biblioteci ce cuprindea 16.000 
de volume, pierdut` în timpul r`zboiu-
lui, [i retrocedarea a m`car zece hecta-
re din cele trei sute care apar]ineau fa-
miliei sale. În sf~r[it, se putea înt~lni [i 
o resemnare elegant` [i ironic`, cum e 
cea a prin]esei pe care autorul o vizitea-
 z` [i care poveste[te despre exproprie-
rile [i încarcer`rile s`v~r[ite în primii 
ani ai regimului comunist, îns` nu îna-
inte de a se scuza, cu o ironie fin`, pen-

tru simplitatea servirii, spun~nd: „Scu-
za ]i-m`, servitorii mei sunt în concediu 
din 1948“.

În ciuda celor spuse, creionarea aces-
tor ravagii ale comunismului nu poate 
fi acuzat` de maniheism. F`r` a justifi-
ca în vreun fel crimele comise de regim, 
au torul nu consider` c` occidentalii ar 
avea motive întemeiate s` î[i afi[eze in-

dignarea, cel pu]in nu în privin]a arhi-
tecturii [i a urbanismului... Ating~nd 
subiectul demol`rii cl`dirilor istorice cu 
scopul de a construi blocuri de locuin]e 
sau centre comerciale în ora[e precum 
Basel, Bruxelles sau chiar Paris, auto-
rul afirm` c` „rapacitatea capitalist` a 
pro vocat mult mai multe daune în ora-
[ele din Occident dec~t cezarismul lui 
Ceau[escu în Rom~nia“. La urma ur-
mei, „compar~nd o dictatur` cu alta, 
oare cea a banului e mai virtuoas`?“, se 
întreab` Fernandez imediat dup` ace-
ea, iar observa]ia lui sugereaz` dorul 
dup` o lume în care ornamentul în art` 
nu era considerat un p`cat, în contrast 
cu ra]ionalismul rece al unei arhitec-
turi func]ionale, o adev`rat` oaie nea-
gr` pentru acest iubitor de art` baroc`. 
De aici i se trage p`rerea deosebit de 
proast` despre „bulevardele lui stalinis-
te de beton“, cum este Bulevardul Ma-
gheru, bun`oar`, de[i cea mai mare par-
te a cl`dirilor care îl m`rginesc au fost 
construite în perioada interbelic`..., în 
timp ce exemplele de arhitectur` stali-
nist` propriu-zis` sunt relativ limitate 
aici. Antipatia pe care i-o treze[te auto-
rului acest gen de arhitectur` explic`, 
probabil, mica lui sc`pare de natur` is-
toric` („acea copie a Moscovei, ur~t`, 
cenu[ie [i înghe]at`, care este Maghe-
ru“, c~nd de fapt era vorba mai degrab` 
de o copie a New York-ului, dup` cum 
bine a precizat Morand în Bucure[ti...) [i 
faptul c` a trecut cu vederea c` tocmai 
aceste cl`diri at~t de austere [i cu linii 
pure, dotate cu o ornamenta]ie geome-
tric` subtil` prin discre]ie (cum este ca-
zul operelor din anii ’20 [i ’30 ale ar hi-
tec ]ilor Duiliu Marcu, Horia Creang` 
sau Marcel Iancu), confer` un caracter 
excep]ional Bucure[tilor acelei epoci, 
prin num`rul [i calitatea lor.

Casa Poporului – 
imagine polemic` 

În schimb, ceea ce probabil l-a deter-
minat pe scriitor s` descrie cu oarecare 
delectare colosala Cas` a Poporului au 
fost at~t tr`s`turile ce îi aminteau de 

marile construc]ii baroce, c~t [i dorin]a 
sa de a-i veni de hac cli[eului privind 
ur~ ]enia cl`dirii. El mai descrie [i bule-
vardele care duc la ea, mai precis între-
gul ansamblu monumental [i urbanis-
tic prin care Ceau[escu a dorit s` î[i 
lase amprenta în capitala rom~n`, 
chiar [i cu pre]ul m`tur`rii unor cartie-
re întregi, ale c`ror case burgheze au 

fost înlocuite de imobile trase la indigo, 
chiar dac` „de o construc]ie superioar` 
celor a cl`dirilor cenu[ii [i terne de pe 
Magheru“.

În ce prive[te enorma Cas` a Popo-
rului, pe care scriitorul o supranume[te 
„Castelul“, la modul kafkian, reliefeaz` 
armonia fa]adei [i a planului s`u, am-
bele demne de un Gian Lorenzo Bernini 
sau de un Filippo Juvarra, dar [i fru mu-
se ]ea decora]iunilor interioare, care nu 
i se par nici ridicole, nici ap`s`toare, 
gra ]ie propor]iilor impun`toare [i cali-
t`]ii detaliilor ornamentale. |n opinia 
sa, frumuse]ea aceasta va reu[i p~n` la 
urm` s` vindece suferin]ele produse de 
construirea sa, în momentul în care se 
va transforma într-o atrac]ie turistic` 
de talia palatului Versailles, fapt ce 
este pe cale de a deveni realitate, îns` 
care atunci era doar o profe]ie, din cau-
za respingerii pe care o n`[tea înc`, la 
vremea aceea, o cl`dire prin interme-
diul c`reia dictatorul dorise s`-[i etale-
ze puterea. În acest sens, Fernandez 
pro cedeaz` la o analiz` politic` a Caste-
lului, care poate fi extrapolat` [i altor 
manifest`ri arhitectonice ale tiraniei. 
Astfel, geometrismul extrem, ierarhiza-
rea s`lilor [i dispunerea lor conform 
apropierii mai mari sau mai mici fa]` 
de putere simbolizeaz` controlul exerci-
tat de cuplul dictatorial, împletind într-o 
sintez` grandioas`, în megalomania ei, 
stilul faraonilor cu cel al papilor [i al 
mo narhilor de la Versailles. Acestuia i 
se ad`uga ]elul de a domoli a[a-zisul 
haos urban care, de[i urma tradi]ia bu-
cu re[tean`, dup` cum am mai v`zut, 
nu r`m~ne în ochii lui Fernandez dec~t 
ca o manifestare a detestatului ra]io na-
lism tiranic: „Terorismul ra]iunii ]in te[-
te întotdeauna spre perfec]iunea geome-
tric`“.

Prin urmare, Fernandez men]ine o 
atitudine ambivalent` fa]` de balan]a 
arhitectural` [i urbanistic` a regimului 
comunist din Rom~nia, care, în cel mai 
r`u caz, nu îl dep`[e[te pe cel din ]`rile 
ca pitaliste.

Via]a literar` dincolo 
de Cortina de Fier

Merg~nd mai departe cu compara]ia, 
Fernandez constat` c` trasarea unei pa-
ralele între via]a literar` de o parte [i 
de alta a Cortinei de Fier, înainte [i 
dup` c`derea sa, nu duce la un rezultat 
prea m`gulitor pentru Occident. Mai 
mult dec~t at~t, printre meritele pe 
care Fernandez i le atribuie Rom~niei 
co muniste se num`r` un „aparat cultu-
ral care, ]inut în h`]uri de cenzura poli-
tic` [i moral`, nu era totu[i ru[inea regi-
mului“: c`r]ile foarte ieftine, gustul pen-
tru lectur` cultivat de majoritatea popu-
la]iei, precum [i frecven]a [i calitatea 
traducerilor, care i-au familiarizat pe 
ro m~ni cu literatura universal`, iar lis-
ta poate continua. De-a lungul anilor în 
care s-au desf`[urat vizitele scriitoru-
lui, hegemonia c`r]ii ca modalitate de 
pe trecere a timpului liber a pierdut 
mult teren din cauza înmul]irii ziare-
lor, a cre[terii pre]ului h~rtiei [i al ti-
parului [i, de asemenea, din cauza st`-
rii lamentabile a sistemului de difuzare 
a presei. Dar chiar [i în aceste condi]ii, 
c~]iva editori cu care era prieten î[i per-
miteau s` scoat` p~n` la 30.000 de 
exemplare din opere str`ine necunoscu-
te în Rom~nia, „ceea ce ar fi o himer` la 
Paris“. Autorul face aluzie [i la efortul, 
vrednic de laud`, al revistelor literare, 
de a face cunoscute noi talente poetice. 
Mai multe dintre acestea l-au primit pe 
scriitor la sediul lor, unde a fost înt~m-
pi nat cu toate onorurile de c`tre direc-
torii [i colaboratorii lor, în ordinea im-
por tan]ei, [i unde i s-au oferit, de fieca-
re dat`, ni[te exemplare îng`lbenite, 
„care demonstreaz` în mod patetic ce 
lup te supraomene[ti“ trebuie s` poarte 

Dominique Fernandez 
în Bucure[tiul postrevolu]ionar
(Urmare din pag. 7)
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intelectualii rom~ni pentru a sus]ine o 
poezie... a c`rei creativitate, cel pu]in la 
nivel cantitativ, era pus` în lumin` fa-
vorabil` de compara]ia cu starea liricii 
din ]ara de origine a c`l`torului: „To]i
m-au întrebat: «Cum o duce poezia în 
Fran]a?» [i de fiecare dat`, de team` s` 
nu-i întristez printr-un r`spuns prea 
bru tal, mi-am moderat verdictul [i am 
l`sat s` lic`reasc` o speran]`“. Iar ro-
manul francez nu i se p`rea c` s-ar afla 
într-o situa]ie mai roz...

Înc` din prima sec]iune a capitolului 
bucure[tean, Fernandez dedic` mai 
mul   te pagini elogioase operei apar]i-
n~nd unui autor t~n`r [i inovator, care 
este pentru Rom~nia ceea ce reprezint` 

Jerzy Andrzejewski în Polonia sau Bo-
humil Hrabal în Cehia. Cartea lui Mir-
cea C`rt`rescu, Visul (1989), publicat` 
în Fran]a cu titlul Le Rêve (1992), de-
monstra c` via]a intelectual` rom~-
neas c` „arde aici cu o intensitate rar în-
t~l nit` în Occident“, dezmin]ind, pe 
aceast` cale, o alt` idee preconceput` 
din str`in`tate, conform c`reia dictatu-
ra lui Ceau[escu ar fi sugrumat, nece-
sarmente, crea]ia. Fernandez îi atribu-
ie lui C`rt`rescu o serie de defecte: in-
fluen]a prea perceptibil` a lui Borges [i 
Kafka, prolixitatea, stilul dezordonat, 
dispozi]ia capricioas` [i altele, acestea 
da tor~ndu-se, pesemne, nu at~t gre[eli-
lor de scriere, c~t alegerii unei estetici 
de tip postmodern, pe care c`l`torul 
francez nu o împ`rt`[e[te în opera pro-
prie. Cu toate acestea, nimic nu îl îm-
piedic` pe Fernandez s` îi recunoasc` 
„o vitalitate, o înver[unare care îl impre-
sio neaz` pe cititor“...

Dac` trecem cu vederea caracteri z`-
rile ce pornesc de la presupuse tr`s`turi 
etnoculturale bazate pe o critic` geo-
grafic` ce a f`cut ravagii în r~ndul inte-
lectualit`]ii franceze de la Montesquieu 
încoace [i a c`rei prezen]` la un c`l`tor 
at~t de versat cum este Fernandez nu 
poate s` nu surprind`, putem spune c` 
bilan]ul s`u apreciativ este, p~n` la 
ur m`, unul deosebit de elogios. În ace-
la[i timp, el pare s` îndeplineasc` o 
func]ie didactic` transparent` în cadrul 
c`r]ii, [i anume s` dezmint` un alt ste-
reotip occidental, în esen]` francez, con-
form c`ruia „singurii scriitori rom~ni 
importan]i tr`iesc la Paris [i scriu în 
fran cez`“... Descrierea acestui peisaj al 
literaturii rom~ne este, totu[i, doar par-
]ial`. Probabil cu g~ndul de a nu înde-
p`rta cititorul francez cult din cauza 
unor nume care nu îi spun aproape ni-
mic, Fernandez se dedic` în principal 
pre zent`rii autorilor care au dob~ndit 
un renume mondial abia în urma emi-
gr` rii lor din Rom~nia. Acesta este ca-
zul lui Tristan Tzara, „primul mare 

scrii tor rom~n de limb` francez`“, dar 
[i al lui Paul Celan, despre care î[i amin-
te[te c`, iat`, primele sale poeme au 
ap`rut într-o revist` bucure[tean` [i în 
rom~ne[te. În schimb, pe Eugen Iones-
cu îl aminte[te doar pentru a depl~nge 
faptul c` succesul s`u mondial a pus în 
umbr` teatrul creat de al s`u „compa-
triot [i predecesor“, Ion Luca Caragia-
le...

Aceast` caracterizare nu pune la în-
doial` importan]a dramaturgului [i 
nici locul pe care îl ocup` în cadrul lite-
raturii universale moderne. Fernandez 
nu face dec~t s`-i sugereze cititorului 
va loarea literaturii rom~ne... Insisten]a 
de a-l prezenta pe Caragiale ca precur-

sor [i chiar creator al unui gen de tea-
tru care a ap`rut mult mai t~rziu [i 
care respect` alte coordonate estetice 
([i anume pe cele ale Avangardei, în 
timp ce comediile lui Caragiale se înca-
dreaz` perfect în mi[carea fumiste de 
sf~r [it de secol XIX) aminte[te de ten-
din]ele protocroniste ale unor critici 
rom~ni fa]` de opera ilustrului autor de 
comedii. Aceste tendin]e [i-au p`strat 
influen]a [i dup` Revolu]ia din 1989 [i 
Fernandez pare s` oglindeasc` ideile 
lor în cartea sa. Un alt indiciu semnifi-
cativ al rela]iilor str~nse pe care le în-
tre ]inea cu mediile literare rom~ne[ti 
const` în faptul c` singura carte comen-
tat` a unui alt rom~n, tot de talie mon-
dial`, [i anume Mircea Eliade, a fost un 
roman de tinere]e al acestuia, care toc-
mai se publicase pentru prima dat` (în 
1989). Este vorba de autobiografia Ro-
manul adolescentului miop, tradus` în 
limba francez` în anul 1993, care a cap-
tat aten]ia autorului mai mult dec~t 
alte povestiri [i romane, publicate mai 
de mult [i deja celebre în Fran]a, pre-
cum La Nuit bengali (Maitreyi, 1933) sau 
La Forêt interdite (din 1955 dateaz` edi-
]ia princeps a Nop]ii de S~nziene, în ver-
siune francez`). Aceast` alegere îi tr`-
dea z` inten]ia de a populariza unele 
manifest`ri literare rom~ne[ti prea pu-
]in cunoscute, în ciuda meritelor pe ca re 
le au, încerc~nd s` se men]in` în limi-
tele impuse de num`rul mic al traduce-
rilor în francez` [i în cele pe care le im-
plic` un jurnal de c`l`torie, unde critica 
literar` nu constituie un scop în sine.

„S` m`n~nci bine e greu, 
azi, la Bucure[ti“ 

Dac` e s` vorbim de un scop, acela 
este de a r`sp~ndi valorile unei ]`ri po-
negrite în exces, de[i nu întotdeauna pe 
nedrept, dup` cum demonstreaz` sec-
]iu nea din capitolul dedicat Bucure[ ti-
lor, unde se abordeaz` un alt subiect 

îndr`git de autor, [i anume gastrono-
mia. Subiectul îi fusese la fel de drag [i 
lui Paul Morand, de[i tabloul pantagru-
elic al banchetelor bucure[tene din vre-
mea sa nu are nimic de-a face cu pano-
rama descris` de Fernandez. „S` m`-
n~nci bine e greu, azi, la Bucure[ti“,
m`r turise[te c`l`torul [i reu[e[te, f`r` 
greutate, s` î[i conving` cititorul de 
acest lucru, cu ajutorul descrierii deta-
liate [i deloc lipsite de umor a c`rnu ri-
lor greu de mestecat, a pr`jiturilor mi-
nuscule [i a felurilor de m~ncare copia-
te servil dup` buc`t`ria francez`, chiar 
dac` mai degrab` în privin]a pre]urilor 
dec~t a calit`]ii, c`rora li se adaug` o 
servire în]epat` [i o amenajare interi-

oar` a restaurantelor de lux c~t se poa-
te de strident` [i de kitsch, at~t de ca-
racteristic` noilor îmbog`]i]i. Cu toate 
acestea, impresia deplorabil` pe care 
[i-a format-o nu se refer` la buc`t`ria 
ro m~neasc` în sine, ci la imitarea ira]io-
nal` [i caricatural` a uzan]elor occiden-
tale... În numele acestora, restaurante-
le cu preten]ii exilau bucatele rom~-
ne[ti tradi]ionale, pe care Fernandez le 
considera net superioare acelor „prostii
cu linare“ importate cu fumuri de cosmo-
po litism, acesta din urm` devenind pa-
tetic din cauz` c` era asimilat cu st~n-
g` cie, în urma izol`rii for]ate pe care a 
im pus-o dictatura comunist`.

La fel de patetic` apare, în tabloul 
lui Fernandez, exprimarea în public a 
unei sexualit`]i care a fost, la r~ndul ei, 
re primat` de c`tre regimul anterior, 
dar care p`rea s` înt~mpine dificult`]i 
mai mari dec~t alte aspecte ale moravu-
rilor, c~nd a sosit momentul de a reveni 
la normalitatea occidental`. Astfel, nici-
c~nd nu se face referire în carte la si-
tua]ia homosexualilor din Rom~nia, su-
biect care – suntem îndrept`]i]i a crede 
– ar fi trebuit s` îl preocupe pe autor, 
îns` t`cerea acestuia reflect` lipsa to-
tal` a vizibilit`]ii lor în s~nul societ`]ii 
de atunci. Nici m`car erotismul de na-
tur` heterosexual` nu p`rea s` fi avut 
de c~[tigat de pe urma dispari]iei cenzu-
rii, dac` st`m s` judec`m dup` unicul 
caz de manifestare public` îndr`znea]` 
pe care o indic` Fernandez, [i anume 
un afi[ care anun]a o féerie sur glace (în 
fran cez`, aproape ca un alibi cosmopo-
lit) cu imaginea desenat` a unei femei 
„pe trei sferturi goal`, aureolat` cu 
pene, încorsetat` în ciorapi re]ea, cu fun-
dul în aer, împodobit` cu pene de egret` 
la gambe, înc`l]at` cu patine“, pe care 
trec`torii o privesc înlemni]i înainte de 
a se îndep`rta „ru[ina]i“, ca [i cum puri-
ta nismul dictaturii ar fi p`truns ad~nc 
în spiritul rom~nilor, opu[i, din acest 
punct de vedere, voio[ilor petrec`re]i 
evo ca]i de Morand, pe vremea c~nd Bu-

cu re[tii erau un erotic „paradis al bur-
lacilor b`tr~ni“.

În compara]ie cu formele de represi-
une moral` care îi ap`sau pe rom~ni la 
începutul anilor ’90, sau cel pu]in pe ro-
m~nii latini, mentalitatea ]ig`neasc` 
apa re ca fiind mult mai liber` în rela]ie 
cu aspectele erotice, dup` p`rerea lui 
Fer nandez. Acesta descrie o nunt` ]ig`-
neasc` la care a asistat vizibil impresio-
nat de parada de senzualitate a unei mi-
rese care se deda unui dans frenetic [i 
excitant, ce corespundea unui „fond ar-
haic, primitiv, s`lbatic“ specific acestei 
etnii, pe care popula]ia majoritar` o per-
cepea ca pe un pericol, deoarece întru-
chipa tenta]ia de a se abandona pl`ce-
rii: „nimic mai firesc ca rom~nii, în str`-
dania lor spre ordine, ra]ionalitate, efi-
cacitate, s` încerce s` se desolidarizeze 
de un popor care le aminte[te prea mult 
propria lor înclina]ie spre indolen]`, 
spre del`sare, atavismul lor levantin“.
Aceast` percep]ie era alimentat` toto-
dat` de refuzul etniei rome de a se l`sa 
asimilat` de popula]ia majoritar` [i de 
a se integra în s~nul na]iunii europene 
pe care rom~nii, de bine, de r`u, se str`-
duiau s` o construiasc` de ceva vreme, 
ei aleg~nd, în schimb, s`-[i p`streze „ca-
racteristicile unei etnii arhaice incom-
patibile cu un stat modern“. Acestea 
sunt circumstan]ele atenuante pe care 
Fernandez le recunoa[te, în conformi-
tate cu impar]ialitatea sa obi[nuit`, el 
declar~ndu-se împotriva oric`rui loc co-
mun, inclusiv cel al corectitudinii poli-
tice. Dar asta nu îl împiedic` s` îi dis-
plac` at~t marginalizarea la care este 
supus` o minoritate fragil`, de[i perce-
put` ca amenin]`toare, c~t [i rasismul 
ge neralizat al c`rui obiect era, rasism 
ce a luat locul antisemitismului ce dom-
nea înaintea genocidului [i a dispari]iei 
comunit`]ii evreie[ti din ]ar`.

Mai mult dec~t at~t, c`l`torul se 
simte atras de aceast` ras` ]ig`neasc` 
„înc`p`]~nat rebel` fa]` de disciplina 
sta tal`“, datorit` frumuse]ii [i senzua li-
t`]ii sale, dar [i a modului informal de 
a face nego], împrumut~nd din aerul de 
bazar musulman [i din cel reg`sit în lu-
mea interlop` a Italiei meridionale. Fer-
nandez a savurat spectacolul t~rgului 
]ig`nesc din Lipscani, cu surprizele, 
aven turile [i farmecul unor „combinazi-
one“ [i „friponerie“ (pung`[ie), care 
apar în contrast cu mercantilismul bur-
ghez [i plictisul unui comer] integral re-
glementat. Era vorba de aceea[i lume 
haotic`, dar eminamente vital`, care îl 
atr`gea at~t de mult în iubitul s`u Ne-
apole [i pe care a reg`sit-o cu prec`dere 
în r~ndul ]ig`nimii din Bucure[ti, dar 
nu numai acolo. Capitala rom~n`, în 
ciu da aspira]iilor sale occidentaliste [i 
a eforturilor neobosite de a-[i l`sa în 
urm` mo[tenirea balcanic` prin inter-
mediul unor drastice m`suri de ra]io na-
li zare, continua s` fie un ora[ caracteri-
zat „printr-un amestec de fatalism orien-
tal [i de neglijen]` mediteranean`“...

În Rhapsodie roumaine... vorbim de o 
m`rturie cu un ridicat interes istoric, 
despre un loc [i o epoc` în tranzi]ie, cu 
o atmosfer` care, în ciuda tonurilor sale 
gri [i a umbrei l`sate de s`r`cie [i para-
gin`, men]ine aprinse at~t luminile 
unei vie]i culturale remarcabile, c~t [i 
pe cele datorate calit`]ii umane [i inte-
lectuale a locuitorilor s`i. Prezen]a lor 
d` via]` unei imagini a capitalei ro m~-
ne din anii postdecembri[ti, în care Do-
minique Fernandez o reînvie, grav [i 
dornic de polemic`, pe cea zugr`vit` în 
modelul s`u, [i acesta tot didactic, de[i 
mai savuros [i mai pu]in ap`s`tor – a[a 
cum e firesc, fiind vorba de dou` epoci 
at~t de diferite – [i anume în Bucure[ti
a lui Paul Morand.

Traducere de Oana Presecan

(Fragmente dintr-un eseu care ur-
meaz` s` apar` în Spania.)

Casa Poporului

Bucure[tiul \n lume
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1. Ce debuturi semnificative s-au \nregistrat \n perioada 
1990–1999? Men]iona]i c~te 7 nume de autori debutan]i 
(proz`, poezie, critic`, eseu, dramaturgie).
2. |n ce raporturi crede]i c` se afl` autorii debuta]i \n 
perioada 1990–1999 cu promo]iile anterioare: continuitate 
sau ruptur`? Exemple concrete.
3. Cum aprecia]i atitudinea criticii de \nt~mpinare fa]` de 
ace[ti debutan]i?
4. Cum aprecia]i rolul institu]iilor (edituri, reviste, uniuni 
de crea]ie, minister etc.) fa]` de ace[ti debutan]i?
5. Exist` un aer de familie (dac` da, explica]i-l) al debutan]ilor 
din perioada 1990–1999?
6. Care dintre autorii debuta]i \n 1990–1999 crede]i c` au 
confirmat?
7. Ce c`r]i de debut din aceast` perioad` dep`[esc nivelul 
promisiunii [i vor fi citite cu interes [i peste 10–20 de ani? 

Bursa debuturilor 
1990 – 1999

Paradoxal, de[i la ora actual` cea mai mare vizibilitate pe scena literar` o au scriitorii 
care au debutat \ntre 1990 [i 1999, am avut mai pu]ini responden]i la ancheta noastr` dec~t 
atunci c~nd am omologat debuturile de dup` anul 2000. Explica]ia se poate g`si chiar 
\ntr-unul din textele acestui num`r: aceast` genera]ie nu a avut o critic` de \nt~mpinare [i 
pentru criticii tineri de azi perioada de debut a acestor scriitori, deja considera]i importan]i,
pare \ndep`rtat`. 

Tabelul con]ine op]iunile exprimate de: Sanda Cordo[, Paul Cernat, Liviu Antonesei, Nicolae 
B~rna, Daniel Cristea-Enache, Irina Petra[, Simona Sora, Marius Chivu, Alex Goldi[, Angelo 
Mitchievici.

Reamintim regulile dup` care s-au calculat pozi]iile \n aceast` burs`. 
1. Nu s-au luat  \n calcul volumele  colective de debut. 
2. S-a omologat debutul la orice gen, indiferent de evolu]ia ulterioar` a debutantului.
3. S-a omologat debutul, indiferent de valoarea c`r]ii respective.
4. Nu s-au luat \n calcul scriitorii care au debutat \nainte de ‘90, indiferent de formulele 

artistice [i grup`rile literare  la care au aderat (R`zvan Petrescu, la a c`rui carte de debut am 
fost redactor,  Sorin Antohi, debut cu o carte de science-fiction, Matei Vi[niec , debut ca poet).

Bursele noastre par s` aduc` un argument \n plus celor care cred c`  \mp`r]irea scriitorilor  
pe genera]ii [i promo]ii, ca la [colile militare, niveleaz` [i simplific`. (Gabriela Adame[teanu)

1. Proz`: R`zvan R`dulescu, Adrian
O]oiu, Radu Aldulescu, Dan Stanca, Dan 
Lungu, Petre Barbu, Ion Manolescu.

Poezie: „neoexpresionistul“ Ioan Es. 
Pop, Marius Ianu[, al c`rui volum inti-
tulat H~rtie igienic` anun]a beatnici [i 
ulte riori „anarhi[ti“ fermen]i de vio-
len]`, Andrei Bodiu, \nscris \n Cursa de 
24 ore, Si mona Popescu, cu o poezie de 
gra]ie adolescentin` din Xilofonul [i 
alte poeme, Constantin Acosmei, r`mas 
la o singur` carte, \ns` remarcabil`, 
Ju c`ria mortului, Ruxandra Cesereanu,
de departe o mult mai bun` [i nuan ]a-
 t` poet` dec~t pro zatoare, T.O. Bobe,
cu Bucla.

Critic`: Ioana P\rvulescvu (cu Alfabe-
tul doamnelor, din 1999, I.P. ini]iaz` o 
alt` modalitate de a face critic`, o cri-
tic` „intimist`“), {tefan Borbély, cu o 
serioas` forma]ie de comparatist, Car-
men Mu[at, debut~nd cu o carte de re-
ferin]` pen tru istoria romanului, Ro-
manul rom~ nesc interbelic; Ioana Bot, cu 
un serios de but despre Eminescu [i li-
rica rom~neasc` de azi, Sanda Cordo[,
de but~nd cu un stu diu captivant al re-
la]iei dintre ideologie [i literatur`, Li-
teratura \ntre revolu]ie [i reac]iune, Mi-
haela Ursa, cu Optzecismul [i promisiu-
nile postmodernismului, o \ncercare de 
cla rificare a celor doi termeni, unul 
prin cel`lalt.

Eseu. Domeniul eseului este unul 
din tre cele mai bine reprezentate, Ho-
ria-Roman Patapievici debuteaz` la 
Nemira, \n 1995, cu Cerul v`zut prin 
len til`, \nainte de a deveni autor Hu-
manitas; vede lumina tiparului, \n 
1991, Utopica. Studii asupra imaginaru-
lui social, excelenta carte a lui Sorin
An  tohi, un serios reper pe domeniul 
uto piei care nu avea s` fie complet 

aban donat de autor; Caius Do brescu
debuteaz` \n 1996 cu Modernitatea ul-
tim`, c~nd deja era cunoscut ca poet [i 
prozator; R~sul Patriarhilor. O antropo-
logie a deriziunii \n patristica r`s` ri tea n`
a lui Teodor Baconsky, ap`rut` tot \n 
1996, cu o prefa]` de Andrei Ple[u, 
este o carte de o mare fine]e pe un do-
me  niu pentru care erudi]ia este nece-
sar`; Luca Pi]u public` dou` volume 
de eseuri, \n 1991, Naveta esen]ial` [i 
Sen timentul rom~nesc al urii de sine
(de[i cu adev`rat debutase \n Fran]a, 
\n 1986, cu un volum despre povesti-
rile lui Ion Crean g`); Dan Petrescu \[i 
str~nge \n volum, \n 1990, Tenta]iile
ano nimatului, tex tele din presa stu den-
]eas c`, iar Adria na Babe]i, o eseist` 
dublat` de un estet, ne ofer` un „eseu“ 
despre B`t`liile pier dute. Strategii de lec-
tur` – Dimitrie Can temir (c`r]ile sale 
vor evolua rafinat c` tre explorarea 
cul  turii mitteleuropene [i fenomene 
pre cum dandysmul).

Dramaturgia: Vlad Zografi, Matei
Vi[ niec, Horia G~rbea, Radu Macrinici,
Alina Mungiu-Pippidi, Dumitru Crudu.

Ordinea numelor este complet alea-
torie [i este inevitabil` absen]a, dat` 
fiind regula jocului, a unor nume valo-
roa  se care puteau foarte bine \ntregi 
seria.

2. Aparent, a existat un conflict ge-
ne ra ]ionist \ntre genera]ia ’80 (legen-
darii optzeci[ti) [i genera]ia ’90, con-
flict \n  tre]inut artificial din nevoia de 
legitimare [i afirmare a scriitorilor 
care debu teaz` \n aceast` ultim` peri-
oad`. La o analiz` atent` se poate ob-
serva, mai degrab`, reluarea sub um-
brela at~t de \n   c`p`toare a postmoder-
nismului a unor direc]ii \n poezie „mar -
ginalizate“, insuficient „experimenta-

te“, dec~t ruptura ca tegoric`, astfel \n -
c~t se creeaz` impresia pe alocuri ([i 
ea \n[el`toare) c` avem un optzecism 
tardiv, iner]ial, \n re luare. Exist` \n -
 s` o linie de radicalizare a optzecis-
mului, mai precis, a biografismului 
optzecist cu accente c`rt` res ciene – 
ca orice poet de mare anvergur`, C`r-
t` rescu \[i are propriii s`i epigoni, cei 
mai mul]i \ns` se desprind de matrice 
pentru a ajunge la propria lor poezie 
–, filtrat prin iconoclasmul agresiv al 
neoavangardei [i exuberan]a aproa  pe 
convulsiv` a beatnicilor la un poet 
pre cum Marius Ianu[, a c`rui poezie 
este asumat` ini]ial ca second hand 
news, ca exerci]iu de (presti)digita]ie 
pe o tem` dat` (a se vedea grupajul 
de poe zii publicat \n Ferestre ‘98). Frac-
tu rismul ianu[ian spune de altfel des-
tul de mult despre dorin]a de ruptur` 
[i identi fi carea unui portativ de sensi-
bilitate pro priu, derivat apoi \n sub-
ver sivit`]i esteto-anarhiste. O alt` 
direc]ie de radicalizare a biografismu-
lui conduce c` tre un neoexpresionism 
precum cel al lui Ioan Es. Pop [i care 
nu este un „produs“ optzecist. Tot pe 
linia unei radi ca li z`ri fie a discursu-
lui poetic, fie \n proz`, se realizeaz` 
plon jeul \ntr-un erotism dezin hibat, 
prin visceralit`]i [i brus c`ri, printr-un 
mizerabilism a c`rui not` social` ca-
p`t` c~nd accente hilar-grote[ti, c~nd 
note patetice. Oricum, mo mentul „me-
ta fizic“ al poeziei, de[i nu lipsesc „ilu-
mi na]ii“, pare consumat, obo sit. Lite-
ratura anilor ’90 las` impresia unui 
tablou al mi[c`rii browniene sem nat 
de un Paul Klee, poate [i pentru c` dis-
pari]ia brusc` a cenzurii elimin` un 
vechi partener de dialog, un ob stacol 
concret, l`s~nd func]ional` doar cen-

zura interioar`. Se poate scrie orice, 
se poate \ncerca orice cu sentimentul 
unei libert`]i inconceptibile odini-
oar`, astfel c` o bun` parte din litera-
tura acestor ani d` uneori impresia 
unei [arje de cavalerie \mpotriva unui 
inamic care lipse[te la apel. O parte a 
prozei se redirec]ioneaz` pe linia unui 
neorealism mizerabilist, posttrauma-
tic, nu departe de sondarea mediilor 
ob ]inute prin ingineria social` ceau-
[ist` din proza optzecist`, \n timp ce, 
\n paralel, \n special la Editura Nemi-
ra are loc o explozie editorial` (\n tra-
ducere) a literaturii SF, a romanului 
horror (se traduc masiv pontifi ai ge-
nului precum Stephen King sau Dean 
Koontz), telenovelistic sau poli]ist, a 
c`rui replic` authton` o reg`sim la 
un Pavel Coru] – un fel de San Anto-
nio românesc – cu litera tura sa de 
mis tere securisto-geto-trace. Este pen-
tru prima dat` c~nd mainstrea mul li-
terar are o concuren]` serioas` din 
partea acestui „nou val“ consumerist, 
iar pe de alt` parte, fic]iunea este deli-
mitat`, concurat` de c`tre literatura 
biografic` propriu-zis`, non-fic]io na-
 l`, viz~nd recuperarea memoriei [i a 
unei „identit`]i r`nite“ (Michael Po-
lack). Biografismul hipnagogic sau 
ludic al anilor ’80 (Nedelciu, C`rt` res-
cu etc. ) este anturat de o literatur` a 
m`r tu ri sirilor, a dezv`luirilor, a resti-
tui rilor. Literatura emite pe foarte 
mul te bande de frecven]`, continui t`-
]i le [i dis con tinuit`]ile pot fi omologa-
te doar pe grupuri restr~nse.

3. R`m~n cu impresia c` noul val a 
fost \nt~mpinat favorabil, poate [i pe 
fondul unor multiple deschideri c`tre 
nou tate, limbaj dezinhibat [i experi-
ment al criticilor [i scriitorilor, nevoie 

ANGELO MITCHIEVICI

Literatura anilor ‘90 – 
un tablou al mi[c`rii browniene
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Dac` orice r`sturnare politic` ra-
dical` readuce literatura la experi-
mentalism, am avut [i noi parte, la în-
ce putul anilor ‘90, de tot soiul de ma-
nifeste. E de ajuns s` arunci o privire 
peste programele tinerilor grupa]i în 
jurul revistei Luceaf`rul pentru a recu-
pera ceva din atmosfera naiv-revolu-
]io nar` pe care am respirat-o cu to]ii 
atunci. C`ci „nou`zeci[tii“ î[i doreau 
nici mai mult nici mai pu]in dec~t 
arun carea în aer a ge nurilor literare 
(de aici proteismul unor scriitori pre-
cum Daniel B`nulescu sau Mihail G`-
l` ]anu), redimensionarea rela]iei cu 
publicul [i reafirmarea sensului soci-
al-militant al literarului, fapt care l-a 
f`cut pe Ion Simu] s`-i apropie, nu 
f`r` oarecare s~mbure de adev`r dac` 
privim simptomele [i nu cauzele, de 
ge nera]ia realist-socialist` de dup` 
23 August... |n fond, principalul argu-
ment de diferen]iere a nou`zeci[tilor 
fa]` de fra]ii lor mai mari optzeci[ti 
(c`ci de p`rin]i nu poate fi vorba) era 
unul mai degrab` politic-etic dec~t es-
te tic: „Prin destin de genera]ie, noi 
am fost pu[i în imposibilitatea de a ne 
putea face publice c`r]ile, modul nos-
tru spe cific de exprimare fiind doar 
lec tura de cenaclu. Pentru genera]ia 
noastr` nu s-a mai pus, astfel, proble-
ma «co mer ]u lui» cu cenzura [i cu în-
tregul sistem coer ci tiv la care era su-

pus` literatura pentru a putea deveni, 
sub form` de carte, un obiect social. 
|n acest context, raportul nostru cu 
Puterea, cu tot ceea ce a fost [i va fi 
mereu institu]ie coercitiv`, este unul 
de independen]` în plan estetic [i mo-
ral, ceea ce ne desparte în chip defini-
toriu de perioadele culturale imediat 
precedente.“, se afirm` în primul nu-
m`r al revistei Nou`zeci.

Ce-i drept, r`sturnarea de valori a 
avut efectele unui cataclism, c`ci au 
dis p` rut din perimetrul crea]iei pro-
priu-zise nu doar scriitori, ci genera]ii 
întregi: cu c~teva excep]ii care con-
firm` regula, nici [aizeci[tii, nici opt-
ze ci[tii n-au mai reu[it s` g`seasc`, 
altfel dec~t prin pasti[`, formule pro-
prii. Ceea ce nu înseam  n` c` scena li-
terar` a fost acaparat` în întregime 
de tineri (mul]i au renun]at sau au 
„îm b`tr~nit“ prematur: C`t`lin }~r lea,
Dan Silviu-Boerescu, Mihail G`l` ]a  nu),
c`ci acestora li s-au al`turat figuri 
mar ginale din genera]iile mai vechi, 
dar care au [tiut s` se reinventeze pe 
de-a-ntregul. Exemplele cele mai con-
clu  dente sunt Petru Cimpoe[u în proz` 
[i Dan C. Mih`ilescu în critic`-eseu – în 
poe  zie nu [tiu astfel de reconversii 
spectaculoase. Dac` primul a dat, 
prin Simion Lift nicul, romanul „balza-
cian“ al tran zi ]iei rom~ne[ti, cel`lalt 
a devenit criticul cel mai reprezenta-

tiv prin favorizarea genurilor predi-
lecte de dup` ‘90 (memorialistic`), 
dar [i prin lejeritatea „democratic`“, 
lip sit` de încrunt`ri canonizatoare, a 
discursului. Dac` e s` ju deci la rece, 
mul]i dintre cei mai reprezentativi au-
tori din anii ‘90 nu sunt, propriu-zis, 
„nou`zeci[ti“. Astfel înc~t, mai de-
grab` dec~t o „genera]ie de crea ]ie“, 
a[a cum a fost optzecismul sau cum e 
azi „dou`miismul“, despre nou` ze-
cism se poate vorbi doar la modul pa-
radoxal, ca o „genera]ie de indivi dua li-
t`]i“. Nu absen]a coeziunii interioare 
– transformat` prea adesea în indice 
valoric – d`uneaz` îns` imaginii scri-
itorilor care au debutat în anii ‘90, ci 
mai de grab` absen]a cvasitotal` a 
unei critici de înt~mpinare care s`-i 
in troduc` definitiv în circuitul public 
– astfel înc~t c~]i va dintre ei (cazul Al-
dulescu) au fost „redescoperi]i“ de criti-
cii tineri de azi.

Dac` ar fi s` stabilesc o mic` ierar-
hie, a[ spune c` anii ‘90 sunt s`raci în 
proz` (alegoriile sau parodiile politice 
din romanele lui Daniel B`nulescu sau 
Dan Stanca sunt aproape de nerecitit 
azi, iar prozatori precum Bogdan Su-
cea   v`, R`zvan R`dulescu sau Dan Lungu
[i-au dat adev`rata m`sur` valoric` 
dup` 2000), semis`raci în poezie 
(doar Ioan Es. Pop [i Iustin Pan]a sunt 
cu adev`rat pu ternici), buni în critic` 

[i istorie literar` (ce-i drept, mai mult 
în istorie de c~t în critic`, c`ci, nef`-
c~n du-[i „rodajul“ prin cronic`, cei 
mai mul]i „nou` ze ci[ti“ au fost atra[i 
mai degrab` de ideo logia literaturii) 
[i foarte buni în eseistic` – lucru nor-
mal, din moment ce sectorul social-po-
litic a încetat s` mai fie un tabu. 

Proz`: Radu Aldulescu, Adrian O]o-
iu, R`z van R`dulescu, Petre Barbu, Bog-
dan Su ceav`, Dan Lungu, Lucian Dan 
Teo doro vici.

Poezie: Ioan Es. Pop, Iustin Pan]a,
Floa   rea }u]uianu, Daniel B`nulescu, Le-
ti    ]ia Ilea, Simona Popescu, Andrei Bodiu.

Critic` [i istorie literar`: Sanda
Cor do[, Nicoleta S`lcudeanu, Gheorghe
Perian, Ioana Both, Liviu Papadima, Ni-
colae B~rna, Laura Pavel.

Eseu: Sorin Antohi, Caius Dobrescu,
H.-R. Patapievici, Corin Braga, {tefan
Bor  bély, Dan Petrescu, Adriana Babe]i.

Dramaturgie: Matei Vi[niec, Vlad
Zografi, Dumitru Crudu, Alina Mungiu-
Pippidi.

Dintre c`r]ile cele mai bune ale 
nou`zeci[tilor, re]in Ieudul f`r` ie[ire
(Ioan Es. Pop), Obiecte mi[cate (Iustin
Pan ]a), Sonata pentru acordeon (Radu
Aldules cu), Coaja lucrurilor sau Dans~nd 
cu Jupuita (Adrian O]oiu), Literatura în-
tre revolu]ie [i reac]iune (Sanda Cordo[),
Utopica (Sorin Antohi), Modernitatea ul-
tim` (Caius Dobrescu).

ALEX GOLDI{

O genera]ie de individualit`]i

fi  reasc` dup` decenii de lupt` cu cen-
zura [i uzura ei.

4. Cred c`, dintre institu]ii, editu-
rile au fost cele mai mefiente cu tine-
rii scrii tori, miz~nd, deloc gre[it, pe 
tra ducerile ma sive din autori str`ini. 
|n avangard` s-a aflat Editura Nemi-
ra, cea mai deschis` atunci prozei ti-
nere, apoi alte edituri au preluat [ta-
feta continu~nd pe par curs cu remar-
cabilul boom editorial, „desantul“ de 
la Polirom orchestrat de Silviu Lu-
pescu. Reviste precum Rom~ nia lite-
rar`, Contrapunct, Apostrof au jucat 
acest rol esen]ial de a marca pozitiv 
nou tatea, iar Uniunea Scriitorilor a 
avut de asemenea un rol fast, dar ade-

sea prea „discret“. Activitatea cena-
clie    r` a avut [i ea rolul ei, rol perimat 
acum, de a lansa tineri scriitori. |n 
con tinuarea cenaclului lunedist ]inut 
de Nicolae Manolescu [i a celui de pro-
 z` pa tronat de Ovid S. Crohm`lni cea-
nu, Mir  cea C`rt`rescu va prelua acti-
vitatea cenaclier` de la Universitatea
din Bu cu re[ti [i va debuta dou  ̀grupuri 
de ti neri \n antologiile Tablou de familie
[i Fe res tre ’98, majoritatea confirm~nd 
ulterior.

5. Exist` mai multe familii, dar nu 
neap`rat un aer de familie sau, dac` 
do  rim s` g`sim unul, el se afl` proba-
bil codificat la nivelul metamorfoze-
lor, ava ta riilor biografismului optze-

cist, \n punerea de acord a fic]iunii cu 
autenticitatea. Se strecoar` cred [i 
tendin]a de re cuperare a unor regis-
tre [i teme prohibite, tabuizate \n anii 
’80, ceea ce confer` o not` provocator 
defulatorie acestei literaturi.

6. Sunt foarte mul]i cei care au 
confirmat, \n special criticii [i esei[tii. 
|n ceea ce prive[te proza [i poezia, si-
tua ]ia este mai delicat`, exist` autori 
ai unei singure c`r]i excep]ionale (Con-
stantin Acosmei va mai scrie vreodat` 
un al doilea volum de poezie?), sunt ei 
mai pu]in afir mativi prin asta? M` \n -
doiesc. Exist` [i situa]ii c~nd unei 
c`r]i realmente deosebite precum Pa-
timile Sf~n tu lui Tomasso d’Aquino a lui 

Alex Mihai Stoenescu \i urmeaz` o alta 
cu mult mai mo dest` precum Misiu-
nea dominican`, au torul abandon~nd 
li teratura, un fel de violon d’Ingres,
pentru a face istorie [i politic`... 

7. Ieudul f`r` ie[ire de Ioan Es. Pop,
Cerul v`zut prin lentil` de H.-R. Patapie-
vici, Bucla de T.O. Bobe, Alfabetul doam-
nelor de Ioana P\rvulescu, Literatura \n -
tre revolu]ie [i reac]iune a Sandei Cor-
do[, R~ sul patriarhilor de Teodor Bacon-
sky, Ju c` ria mortului de Constantin
Acosmei, Uto pica de Sorin Antohi, tea-
trul lui Vi[niec, Modernitatea ultim` a 
lui Caius Dobrescu [i multe altele.

Daniel
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Pop

88 poezie
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Eram pe estrada improvizat`, \n fri-
gul n`prasnic al nop]ii de iarn`, \nain-
tea mul]imii g`l`gioase [i agitate str~n-
se \n fa]a Teatrului Na]ional, [i \ncer-
cam s` m` hot`r`sc s` vorbesc. {tiam 
bine de ce venisem acolo, era un miting 
politic, unul dintre multele la care par-
ticipasem \n aceste zile teribile, nebu-
ne, haotice, de sf~r[it de decembrie. Fu-
sesem printre cei din mul]ime care lua-
ser` cu asalt pie]e [i institu]ii, fusesem 
printre organizatorii de manifesta]ii, 
asis tasem la tot felul de reuniuni civice, 
sindicale, intelectuale, partinice, semna-
sem declara]ii [i peti]ii, scrisori de ade  -
ziune, manifeste. Intrasem chiar pe lis-
ta primului Front al Salv`rii Na]io na le.

M` preg`tisem de mai multe ori s` 
]in discursuri politice, le schi]asem pe 
h~r tie acas`, le repetasem \n minte, le 
pro nun]asem f`r` voce, cu buzele sub-
]iate de tensiunea extraordinar` a ace-
lor zile ie[ite din matc`. |i ascultasem 
de multe ori pe al]ii vorbind, \i g`sisem 
la mentabili pe cei mai mul]i, abili pe 
c~]iva, h`rui]i cu darul vorbirii pe unul 
sau doi. Dar de fiecare dat` c~nd trebui-
se s` iau cuv~ntul, se \nt~mpla ceva \n 
ultima clip` [i nu mai vorbeam. Discur-
sul meu, cuvintele mele r`m~neau \n  chi-
 se \n mine, \n cap, \n laringe, \n piept. E 
drept c` nici nu ]ineam cu orice pre] s` 
m` dau \n spectacol, nu smulgeam mi-
crofonul din m~na altora, cum f`ceau 
at~]ia, \mping~ndu-se, \nghiontindu-se, 
vr~nd s` fie v`zu]i. Nici nu c`utam s` \n  -
drept situa]ii u[or penibile, \n care, de[i 
invitat`, uitau pur [i simplu s` m` che-
me s` vorbesc [i, \ntr-un fel, r`suflam 
u[u rat` c` nu trebuie s` m` expun, pro-
ba bil c` \ntr-un fel provocam asemenea 
finaluri t`cute prin felul meu [ters, dis-
cret, de a m` retrage \n r~ndul doi sau 
trei al manifest`rii.

Atunci ce c`utam pe estrada aceas-
ta? P`i, mi se ceruse din nou s` vorbesc. 
|mi preg`tisem din nou un mic discurs, 
con centrat [i t`ios. Ba chiar [i un poem 
politic, \n caz de nevoie. De data asta 
eram hot`r~t` s` m` exprim cu orice 
pre]. S` m`rturisesc c` de c~nd auzi-
sem la Radio Europa Liber` despre ca-
davrele de la Timi[oara, de c~nd v`zu-
sem tancurile \naint~nd \nspre noi \n 
Pia]a Universit`]ii [i strivind \n vitez` 
c~]iva tineri entuzia[ti, de c~nd urm` ri-
sem la televizor cum \l \mpu[cau pe „Pi-
ti cul“ [i so]ia lui Elena l~ng` un zid de 
cazarm`, de c~nd privisem hipnotizat` 
corpuri de solda]i f`r` cap \ntinse \n 
fa]a Ministerului Ap`r`rii, de c~nd nu-
m` rasem sutele de morminte proaspe-
te, aliniate f`r` gre[eal` \n noul Cimitir 
al Eroilor, de c~nd aflasem c` prietena 
mea Alina z`cea [i ea cuminte \n acel 
nou cimitir, de c~nd auzeam zi [i noap-
te salve de mitraliere \n cele mai ciuda-
te locuri din ora[ [i un val de agresivi-
tate, de isterie [i team` se deversase 
pes  te str`zi [i case [i familii [i insti tu-
]ii, nu mai puteam s` dorm, pur [i sim-
plu nu mai puteam s` \nchid ochii. {i 
tre zia asta prea lung` m` f`cuse lucid` 
[i necru]`toare.

Era foarte frig, era o noapte rea de 
de cembrie. Am urcat pe estrad` al`turi 
de ceilal]i vorbitori, m-am a[ezat \n r~nd 
[i am privit \n t`cere mul]imea. Mul-
]imea ne privea [i ea, destul de t`cut`, 
de[i agitat`. Vorbitorii se succedau f`r` 
oprire la microfon, \ntr-un fel de mara-
ton care ]inea oamenii din pia]` \n pri-

 z`. De c~teva ori am fost \ntrebat`: vor-
be[ti ? Am tot am~nat. I-am l`sat pe 
to]i s` vorbeasc`: profesori, actori, mun-
ci tori, paranoici, adolescen]i \nfierb~n-
ta]i, basarabeni timora]i, mecanici st~n-
gaci, femei casnice b~lb~ite, pensionari 
indigna]i, ta]i neconsola]i, actri]e ilumi-
nate [i iar muncitori, ingineri, studen]i, 
b`rba]i indigna]i, femei isterice, ta]i, 
mame, adolescen]i. Un [mecher venit 
re pede din Germania, care promitea so-
lu  ]ii economice-minune. Un securist 
care acuza Securitatea. Un student 
care reprezenta Transilvania. Un fost 
ac tivist care-[i cerea iertare \n public. 
O poet` ni]el afumat` care reprezenta 
boe ma literar` [i venise s`-[i recite ca-
trenele. Un muncitor care cerea s` se 
fac` \n fine dreptate poporului. Un filo-
sof care vroia s` explice ra]ional situa-
]ia. Un fost exilat care ne ]inea o lec]ie 
de istorie. O alt` poet`, care reprezenta 
Basarabia.

Mitingul se apropia de sf~r[it. Era \n  -
grozitor de frig, era deja noapte ad~nc`. 
Am fost \ntrebat` din nou dac` vreau 
s` vorbesc. Cineva de l~ng` estrad`, un 
ne cunoscut din mul]ime care m` z`rise 
demult, \mi strig` s` zic naibii [i eu 
ni[te cuvinte. Un altul m` \ntreab` ce 
dra cu’ caut acolo sus pe estrad` dac` 
nu spun [i eu dou` fraze. |n fine, cineva 
de l~ng` mine, un fost disident, m` \m -
pin ge destul de energic \n fa]`, la micro-
fon. Sunt cu microfonul \n dreptul gurii, 
privesc \n \ntuneric mul]imea. Nu pot 
spune nimic. {i doar am mai f`cut-o de 
at~tea ori \nainte de revolu]ie, [i doar 
unii ziceau c` m` exprim nu tocmai 
r`u. Tac [i privesc cu intensitate mul]i-
mea. Mul]imea la r~ndul ei tace, prive[-
te, parc` contrariat`, parc` stupefiat`. 
|ncerc s` vorbesc, dar nu pot. Alt`dat` 
nu eram mut`. |ncerc s` m` \n]eleg [i 
nu reu[esc. Sunt [i eu stupefiat`. Devin 
atent` la mine, parc` abia acum m` tre-
zesc. M` trezesc dintr-un fel de hipno z`, 
dintr-un fel de torpoare a agita]iei. Pur 
[i simplu e ceva \n mine, un nod, care 
m` \mpiedic` s` rostesc, m` opre[te s` 
scot sunete articulate.

Deschid gura, dar nu iese nimic, nici 
un cuv~nt. {i brusc \n]eleg. De fapt, am 
venit ca s` m` conving de acest lucru. 
C`, de fapt, nici nu vreau s` vorbesc, nu 
vreau s` spun nimic. Nimic. De aceea 
am urcat pe estrad`. Privesc mul]imea 
care \ncepe s` se agite din nou, din ce \n 
ce mai nervoas`, mai g`l`gioas`, \nv`-
lui  t` \n \ntuneric [i frig. Nu am nici o 
emo]ie, vederea m`rii de oameni agita]i 
m` calmeaz` brusc [i m` \ndep`rteaz` 
parc` de locul acela, pe care-l v`d cum-
va de departe. Vocifer`rile lor, cuvinte-
le scandate cu patim`, lozincile repeta-
te minute \n [ir m` las` rece, m` simt 
de ta[at`. Ra]ional, [tiu c` ar trebui to-
tu[i s` spun ceva, s` m` scuz, s` inven-
tez o minciun` ca s` ies onorabil din 
aceast` situa]ie penibil`. Sau s` recit 
un poem politic. Altfel, ce naiba caut 
acolo [i de ce nu cobor de pe estrad`? 
Ceva ira]ional \ns` m` blocheaz` pe loc, 
parc` sunt paralizat`, nu pot face ni-
mic. Nici nu pot s` vorbesc, o for]` fizi-
 c` stranie, aproape palpabil`, pe care o 
simt pentru prima dat` \n mine, \mi \n -
chide gura ermetic. Dar nici nu pot s` m` 
mi[c de acolo, s` cobor, aceea[i for]` de 
ne\n]eles, care parc` m-ar trage pe di n`-
untru de haine, de oase, de carne, \mi 
]in tuie[te picioare pe estrad`. Parc` tre-

buie s` \n]eleg ceva anume, ceva impor-
tant. |ns` ce? 

Abia \ntr-un t~rziu, huiduielile din 
ce \n ce mai intense ale manifestan]ilor 
m-au trezit din transa lucid` [i mut`, 
am putut s` m` furi[ez de pe estrad`, 
acoperit` de \ntunericul nop]ii, [i am 
plecat. Abia mai t~rziu, pierdut` \ntre 
oameni, oprindu-m` \ntr-un col] al pie-
]ei din fa]a Teatrului Na]ional, am \n]e-
les ceva din aceast` anestezie ciudat`.

V`zusem cum mul]imea putea fi p`-
c` lit` cu at~t de pu]in. L`ud`rosul cuta-
re. Mincinosul cutare. Entuziastul cu-
tare. Fantastul cutare. Idealistul cuta-
re. Sofistul cutare. Retorul cutare. Poli-
ticianul cutare. Scriitorul cutare. Poe-
tul cutare. Ah, asta e. Poetul, poetul cu 
li ter` mare. Un fel de film cu poe]i [i 
poete s-a derulat rapid \n mintea mea. 
Poetul Nichita cu nume de rus alb exi-
lat, marele blond, genialul infantil [i 
boem, care pl`tise c~teva monede calpe 
Cezarului cu aceea[i gra]ie cu care [i-a 
tr`it intr`rile \n trans` alcoolic`, din 
care pescuise fr~nturi de poezie preso-
cratic`, f`r~mituri de \n]elepciune 
atem  poral`, \nainte s` moar` f`r` s` 
mai apuce s` tr`iasc` [i transa revolu-
]io nar`. Poeta Ana cu nume de legend` 
\ntemeietoare de ]ar`, cu frumuse]ea, 
elegan]a, gra]ia ei „comme il faut“ care 
pl`cuser` at~t de mult \n anii ‘60 \nc~t 
intrase \n canon [i \n manuale, dar care 
la un moment dat se apucase s` scrie 
de spre poporul rom~n ca o plant` pasi-
 v` [i adormit` [i despre un motan sub-
versiv. Poetul Adrian, taurul de pe sta-
dioane [i de la televizor, cu lungile lui 
tirade rimate despre ]ar` [i popor [i con-
du c`tor [i sinele lui care umplea toate 
ecranele. Poetul Mircea, derbedeu su-
blim-histrionic, cu urme de geniu popu-
lar [i kitsch revolu]ionar-anarhist. Poe-
ta boem` Mariana, care-[i \necase re-
volta \n amor liber [i vodc`. Poetul Va-
dim, oratorul de curte, care vorbea nu-
mai \n ode [i d`ri de seam` la s`pt` m~-
na lul partidului. Poetul Ioan, posedat 
de sf~ntul duh p~n` aproape de nebu-
nie. Poeta Angela, care-[i exploata ma-
sochist suferin]ele metafizice [i abisul 
propriului sex. Cel`lalt poet Mircea, vi-
zionarul nostru na]ional, care ne \mbol-
n` vise de melancolie romantic` [i de 
psihanaliz` celest`. Poetele Elena [i 
Mar ta [i Simona [i Ioana [i Denisa [i 
Daniela [i Magda [i altele. {i c~]i al]i 
poe]i [i c~te alte nume, un popor de 
poe]i.

|n frigul rece al nop]ii, un film scurt 
mi se derul` \n minte, o recapitulare 
sin tetic`: poetul partinic; poetul haris-
matic; poeta na]ional`; poetul de curte; 
poetul securist; poetul de stadioane; po-
etul de s`rb`tori na]ionale; poeta boe-
matic`; poetul func]ionar; poeta con-
[tiin ]` moral`; poetul apolitic; poetul 
apo linic; poetul de capital` [i cel de pro-
vincie; poeta care se sinucide de trei ori 
pe lun`; poetul disident cu voie de la po-
li]ie; poeta nebun`; poetul f`r` oper`; 
poe tul mut; poetul ne-poet; etc., etc. 
Mai mul]i b`rba]i dec~t femei, \ntre cei 
con testabili. Un popor de poe]i.

{i iat`-i acum pe poe]ii na]iei prin[i 
de revolu]ie \ntr-o pozi]ie sau alta pe 
tabla [ahului na]ional, d~ndu-se peste 
cap, obliga]i s` devin` peste noapte poe -
ta vates – poetul revolu]ionar, poeta si-
bil`, poetul romantic, poetul de barica-
de, cel care treze[te pasiunea mul]i mi-

lor, cel care g`se[te metaforele cele mai 
imperioase, care scandeaz` cel mai rit-
mat impulsurile plebei, cel sau cea care 
formuleaz` simplu, memorabil r`cne te-
le, urletele, strig`tele, pl~nsul, b~lb~i tu-
rile celor mul]i [i nenum`ra]i. Iat`-i 
umpl~nd televizorul [i ziarele \nfiin]ate 
recent, arunc~ndu-se \n via]a politic`, 
pre lu~nd func]ii publice, cre~nd partide 
politice [i platforme civice, metamorfo-
z~n du-se peste noapte din serafici \n 
lup t`tori, din metafizici \n pragmatici, 
din ironici \n vehemen]i, din nuan]a]i \n 
categorici, din angelici \n luciferici [i 
din luciferici \n angelici.

Ce rol s` mai joci \n interiorul unui 
mic popor de poe]i din interiorul unui 
mare popor vis`tor de poe]i, picat nepre-
g` tit \ntr-o revolu]ie? Un popor de oa-
meni piti]i \n apartamente mizere de 
bloc, de nostalgici ai codrului s`lbatec 
[i des, de r`t`ci]i \n modernitate, cu 
]` r~na \nc` proasp`t` de la ]ar` urc~nd 
vic torioas` p~n` \n v~rful blocurilor cu 
zece etaje, un popor b`utor amarnic de 
]uic`, \njur`tor feroce de mam` [i repe-
de pup`tor de moa[te [i de m~ini de ad-
ministratori [i de [efi? Un popor cu 
mintea aiurea, jum`tate pe lumea cea-
lalt`, jum`tate scurm~nd \n ograd`, \n -
delung r`bd`tor de lucruri inacceptabi-
le [i repede indignat pentru prostii [i ni-
mi curi, cu capul ascuns sub poala grea 
a mai mult ca trecutului, deschiz~nd 
doar din c~nd \n c~nd c~te un ochi \na-
intea viitorului ca \n fa]a unei rele vede-
nii.

Un popor de mioritici [i apolitici, pe 
care EI, EI, EI \l \nc`lecaser` destul de 
u[or [i-l \nv`]aser` s` \nghit` orice, s` 
nu pun` \ntreb`ri, s` tac` mult, s` 
tac`, s` tac`. EI, [efii, EI \l \nv`]aser` 
s` g~ndeasc` pe ocolite, s` vorbeasc` \n 
dodii, s` se ascund` dup` deget, s` tac` 
p~n` la moarte. EI \i inculcaser` frica 
de cuv~nt, frica de gest, frica de g~nd, 
fri ca de fric`. EI, [tabii, \l \nv`]aser` s` 
tr`iasc` la foc mic, fad, cuminte, \i omo-
r~ser` nervul reac]iei, al revoltei.

|ngropat` \n aluatul acru al mul ]i-
mii, ocrotit` de pasivitatea ei posac`, 
imens`, de t`cerea ei \nc`p`]~nat`, geo-
logic`, \nv`]asem poate prea bine [i eu 
s` tac \n fa]a tuturor [i a Lor. EI, EI, 
EI. Casta mestec`torilor de idei moarte 
[i a scuip`torilor de abera]ii ideologice, 
a m~nc`torilor de lozinci, a vechililor de 
mase de oameni pipernici]i pe din`un-
tru, diminua]i, ghilda [efilor de \ntre-
prinderi g`unoase [i p`guboase, a admi-
nistratorilor de cartiere de blocuri de 
locuin]e confort trei [i patru. EI ne goli-
ser` pe din`untru. Ne ofiliser` m~n-
dria. Ne uciseser` impulsul libert`]ii. 
Ne chirciser` mintea. Ne t`iaser` lim-
ba. Limba noastr` de foc [i de spirit. 
P~n` c~nd m`m`liga, lutul, baliga, ex-
plodaser` \n cele din urm`.

Dar poate, de fapt, nu era nici m`car 
asta. Poate c` altceva m` re]inuse, m` 
f` cuse t`cut` dinaintea mul]imii, acolo 
sus, pe estrad`, \n gerul de decembrie 
[i \n \ntuneric. Poate c` \n]elesesem 
brusc c` eram pe cale s` pierd ceva esen-
]ial, ceva pentru care nu mai r`m~nea 
loc \n ziua sever` care se presim]ea la 
ori zont, \n timpul care urma s` vin` ca 
o avalan[`. Ceva ce fusese abia \ntre z`-
rit \nainte. Ceva ce eram pe cale s` uit. 
Poetul trebuie s` r`m~n` obscur. Poe-
zia nu e un aliment pentru mase. Nu e 

MAGDA CÂRNECI

Un popor de poe]i

(Continuare \n pag. 14)
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|n calitate de consilier al primarului 
Sec torului 2, cea mai important` activitate 
a dvs. este deschiderea Galeriei „Dialog“,
al c`rei curator sunte]i de aproape 4 ani. 
V` rog s` o prezenta]i.

Galeria „Dialog“ fiin]eaz` din sep-
tembrie 2005 [i am avut p~n` acum 
aproape 30 de manifest`ri. Expozi]iile 
g`z duite de galeria noastr` sunt struc-
turate pe 4 sec]iuni importante: Mari
nume ale artei rom~ne[ti, Recuper`ri, Fi[e 
pentru un Muzeu de art` contemporan`,
Arti[ti rom~ni din diaspora. Voi da doar c~-
te va exemple.

Sub auspiciile primei sec]iuni, Gheor -
ghe Iacob [i-a deschis o parte din ampla 
personal`, la v~rsta de 83 de ani, \n al-
ternan]` cu alte dou` distinse spa]ii, 
Sala Dalles [i Palatul Mogo[oaia, ceea 
ce e imens pentru noi.

Din sec]iunea Recuper`ri, a[ men ]io-
na dou` expozi]ii foarte importante. 
Una este Memorialul Victimelor Comu-
nismului [i al Rezisten]ei – Sighet. Pen-
tru c` pu]ini oameni ajung acolo, noi 
am adus aici, \n colaborare cu Funda]ia
„Academia Civic`“, exponate esen]iale. 
Piesa central` a fost lucrarea emblema-
tic` a lui Aurel Vlad, Cortegiul sacrifi ca ]i-
lor, un grup statuar din lemn, a[a cum 
a fost conceput ini]ial (la Sighet, exist` 
va rianta turnat` \n bronz): 18 persona-
je \nc`rcate de dramatism. Cealalt` a 
fost \nchinat` sculptorului Ion Vlad, 
care \n 1964 a plecat din ]ar`. |n trea-
c`t fie spus, aceast` expozi]ie trebuia 
f` cut` de statul rom~n, prin MNAR, nu 
de c`tre o prim`rie. Pentru a marca \n -
ce puturile extrem de promi]`toare ale 
lui Ion Vlad, am \mprumutat 6 lucr`ri 
de la MNAR [i restul au fost aduse, \n 
pre mier`, din Fran]a. Expozi]ia s-a bu-
curat de mare succes [i din partea publi-
cu lui [i a criticilor. Mul]i cred c` sculp-
torul ar fi f`cut \n Rom~nia o carier` 
str` lucit`, pe c~nd \n Fran]a i-a fost foar -
te greu s` se impun` la locu-i meritat.

|n cadrul ultimei sec]iuni, au expus 
pic tur`, sculptur` [i grafic` Geo Goi-
daci (stabilit \n Germania), Anca Seel 
Constantin (din Elve]ia), Mihaela Mun-
teanu-R~mnic (tot din Germania) [i M`r-
g`rita Iuca (Fran]a).

 Tot aici, la Galeria „Dialog“, am lan-
sat [i c`r]i ale Funda]iei „Academia Ci-
vic`“, ale editurilor Ma[ina de Scris,
Vremea etc. |n afar` de sala de la par-
ter, conceput` ini]ial ca un spa]iu de 
tre cere [i care acum a devenit galerie 
de art`, Prim`ria mai are [i s`li de con-

fe rin]e foarte bine dotate. Acolo au loc \n -
t~lnirile culturale importante, cu scrii-
tori, cu arti[ti plastici, cu oameni de tea-
tru, cu muzicieni... 

Ce ne pute]i spune despre licita]ia din 
decembrie 2008, organizat` \n spa]iul Ga-
leriei „Dialog“?

Banii ob]inu]i \n plus fa]` de suma 
de pornire a licita]iei \i oferim unor crea-
tori (5) din diverse domenii ale artei. Pa-
vel {u[ar` [i Casa de Licita]ie „Pogany“
s-au ocupat de desf`[urarea evenimen-
tului. Prim`ria a f`cut doar actul de 
curtoa zie, a g`zduit licita]ia, s-a ocupat 
de invita]ii [i de catalog. Din p`cate, li-
ci ta]ia nu a ie[it a[a cum ne propuse-
sem, pentru c`, \n decembrie, lumea are 
alte preocup`ri, de esen]` culinar` [i 
nu numai; apoi au mai fost reverbe ra ]ii-
le alegerilor, agita]iile politice adiacen-
te, schimbarea guvernului, lucruri care 
au distras aten]ia poten]ialilor cump`-
r` tori.

Oricum, ne propunem ca [i la anul 
s` facem astfel de expozi]ii cu licita]ie, 
av~nd drept ]int` ajutorarea unor crea-
tori. Pensiile nu le ajung s` tr`iasc` mo-
dest [i atunci ne-am g~ndit s` le facem 
un mic cadou, cu ocazia s`rb`torilor. S-au 
v~ndut pu]ine lucr`ri [i dintre cele ief-
tine, evident. |ns` merit` s` perse ve-
r`m pentru c` vrem s` fie una din nu-
meroasele fapte bune pe care le face Pri-
m` ria Sectorului 2.

Ce alte activit`]i culturale mai are \n ve-
dere aceast` institu]ie?

Ultima lucrare a regretatului Vasile 
Gorduz este Mircea Eliade [i ne-am ambi-
]io nat ca noi s` fim autorii morali [i fi-
nanciari ai monumentului pe care s`-l 
plas`m undeva, \n zona M~ntuleasa. 
Gor duz e un nume mare al sculpturii se-
co lului XX. Mai avem Monumentul lui 
Petre }u]ea, f`cut tot de el, amplasat \n 
ace la[i Sector 2.

Apoi, organiz`m T~rgul Anticarilor,
ex trem de c`utat. Am ajuns s` instal`m 
100 de corturi, ceea ce \nseamn` foarte 
mult. Totul supravegheat \ndeaproape. 
E greu, dar ne [i bucur`. Sunt \n acest 
t~rg produse pentru toate buzunarele [i 
pentru toate gusturile. P~n` acum, a 
fost bianual, \ns` \n 2009 s-ar putea s`-l 
]inem de trei ori. Este o ac]iune care \i 
intereseaz` pe mul]i oameni [i Prim`-
ria simte c` \[i exercit` plenar func]ia 
so cial`, ob[teasc`.

Revenind la Galerie, pot spune c`, 
de la un timp, toat` lumea vrea s` ex-
pun` aici. Ne e foarte greu s` facem 

fa  ]` cererilor.
|mi amintesc de profesorul meu, Eu-

gen Schileru, posesorul unei biblioteci 
cu c`r]i rare \n vremea studen]iei mele, 
la care jinduiam cu to]ii. |nt~lnirea re-
cent` cu fiul s`u, Cristian, mi-a dat ide-
ea de „construi“ o expozi]ie pornind de 
la conceptul de bibliotec`. Vom vedea ce 
va ie[i. Oricum, merit` \ncercat.

Apoi, \n prim`vara lui 2009, Gabrie-
la Melinescu, o extraordinar` scriitoare 
[i \nzestrat` desenatoare, va avea pri-
mul ei vernisaj \n Rom~nia. Dar vrem 
s` p`str`m [i surprize. 

O ultim` ini]iativ`: \n fiecare an, 
vrem ca Prim`ria s` fie \mpodobit`, de 
sus p~n` jos, cu lucr`rile unui mare ar-
tist. |n 2009, este gazda lui Gheorghe 
Ia cob.

E singura prim`rie de sector cu o activi-
tate at~t de intens`?

|n domeniul artistic, s-ar p`rea c` 
da. La noi, primarul Neculai On]anu [i 
cei din jurul meu au manifestat o recep-
tivitate extraordinar` fa]` de propuneri-
le culturale.

|n art`, dac` reu[e[ti s` intri unde 
tre buie, pe o orbit`, \nseamn` c` te-a iu-
bit Dumnezeu. La fiecare vernisaj, c~nd 
v`d at~ta lume, at~tea nume impor-
tante \n juru-mi, m` umplu de bucurie. 
Desigur c`, \n inten]iile noastre, pe pri-
mul plan stau arti[tii din sectorul 2, 
dar galeria nu impune grani]e, acestea 
sunt bune doar pentru Uniunea Arti[ ti-
lor Plastici.

Care mai este statutul unui plastician 
as t`zi?

Este cel pe care ni-l facem fiecare, 
nu ne \nveste[te nimeni cu un statut. 
De exemplu, a fi membru UAP azi nu 
mai \nseamn` nimic, \n afar` de plata 
unei cotiza]ii. Multe spa]ii au fost pier-
dute, fie din incapacitatea UAP de a le 
p`stra, fie prin efectul legii propriet`]ii 
(au fost retrocedate). {i asta nu doar \n 
Bucure[ti, ci [i \n ]ar`. Depinde foarte 
mult de cel care conduce filiala UAP.

Ce se \nt~mpl`, de fapt, cu valorile rea-
le din arta plastic`?

O parte pleac` \n str`in`tate [i e 
bine s` circule, s` fie v`zute, [tiute, achi-
zi]ionate. Nu mai vorbesc de critici: ei 
tre buie s` cunoasc` fenomenul \n pro-
funzime, s` fie prezen]i la toate marile 
evenimente. Dar la noi critica de art`, 

acolo unde mai exist` spa]ii de exerci-
tare a ei, se face [i dup` ureche: se pare 
c` avem voca]ie de l`utari. O alt` parte 
a valorilor se exprim` doar aici, \n pa-
tria-mum`, [i multe sf~r[esc prin a se 
pierde.

Eu sunt dintre cei ce sus]in c` arta 
este destinat` unei elite. |n interiorul cas-
tei, exist` \mp`r]iri, vase comunican te.

E o ruptur` \ntre genera]iile de plasti-
cieni?

Da. Tinerii [i maturii. O jonc]iune \n -
tre genera]ii e greu de f`cut [i nu [tiu 
dac` n-ar fi fals`.

Cum situa]i nivelul [colii de art` de la 
noi?

|n facultate, se dau doar ni[te indi ca-
]ii. Studentul ar trebui s` plece de acolo 
cu o baz` serioas`. Sunt unii care neag` 
rolul \nv`]`m~ntului din Universitatea
Na]ional` de Arte, de pild`. Argumen-
tul este c` profesorul \ngr`de[te perso-
nalitatea studentului, c`-i poce[te talen-
tul.

Printr-o amprentare?
Da. Eu \i datorez enorm lui Eugen 

Schileru f`r` a c`rui \ndrumare nu a[ fi 
ajuns ce sunt azi. A [tiut s` m` c`l`u-
zeas c` spre sursele esen]iale, evit~nd 
h`]i[urile. Nu [tiu dac` mai exist` as-
t`zi astfel de dasc`li. Sper c` da.

V` rog s` ne spune]i c~teva lucruri de-
spre activitatea dvs. anterioar` celei de la 
Prim`rie.

Am lucrat \n televiziune [i \n radio. 
Aduna]i, anii ajung vreo 38. Am muncit 
cu pl`cere, dar \ntotdeauna mi-am dorit 
nu numai s` filmez, ci s` [i fac o expo zi-
]ie, s` fiu curator [i visul mi s-a \mpli-
nit. Chiar dac` m-am dep`rtat de stu-
diouri, am r`mas \n leg`tur` cu colegii 
mei din televiziune; cei de la Jurnalul
Cul tural, de pild`, r`spund \ntotdeau-
na chem`rilor noastre.

Sunt extrem de onorat` c` v-a]i g~n-
dit la Galeria „Dialog“ [i la mine. A[ 
vrea s` adaug \n final c` Galeria nu fo lo-
se[te din banul public nimic, se autosus-
]ine. Cum? E un secret. O s`-l divulg cu 
alt` ocazie.

Ce a[tepta]i de la 2009?
A[tept minunea. Pentru c` eu sunt \n   -

totdeauna nemul]umit` de aproape tot 
ce fac.

Interviu realizat de Alina Boboc

institu]ii bucure[tene

un osp`] \mbel[ugat pentru congrese [i 
re volu]ii, acolo ea doar se prostitueaz` 
un pic. Istoria \l scoate pe poet din ocea-
nul uman anonim [i-l pune s` fie pen-
tru o clip` saltimbancul oracular al agi-
ta]iei continue a lumii, al mi[c`rii brow-
niene a mul]imii. Dar instinctul lui 
abisal, cel de dup` instinctul supra vie-
]uirii [i fricii, cel de dup` entuziasmul 
momentului, \l trage pe poet \napoi \n 
ascundere, \n ad~nc, \n sine, de acolo 
de unde el poate sim]i mult mai bine 
sen sul psihismului general, por]ia de 
ne cunoscut emo]ional din noi ce ur-
meaz` s` fie palpat` [i aproximat` \n 
vorbe, at~t c~t poate mintea noastr` ac-

tual` s` cuprind` din geometria vi-
brant` a bulei enorme care ne \ncon-
joar` [i care plute[te \n univers. Din as-
cunderea asta interioar`, din sinele lui 
intensificat [i l`rgit, poate el, poetul, 
urca prin magie verbal` p~n` la nivelele 
mai fine, mai intense [i vizionare, ale 
fiin]ei noastre necunoscute [i netermi-
nate. {i de acolo poate el s` livreze o ar-
mo nie mai cuprinz`toare, care s` ne \m -
pa ce cu lumea noastr` l`untric` [i cu cea 
planetar` [i s` ne uneasc` cu astrele.

Dac` nu-[i ascult` instinctul cel mai 
profund, poetul s` se lase de meserie. 
S` se fac` politician. Sau s` accepte s` 
tac`.

Un popor de poe]i
(Urmare din pag. 13)

RUXANDRA GAROFEANU 

„La fiecare 
vernisaj, am o 
mare bucurie“
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Sora mea s-a n`scut \ntr-o pri m`-
va r` secetoas`. Pia]a era s`rac` \n fruc-
te [i zarzavaturi. Pe atunci, mama g`-
tea [i sp`la mai pu]in pentru c` tata era 
foarte t~n`r [i de abia plecase s` fac` 
Re volu]ia. Nu singur. Plecase cu Dan 
Du gan, prietenul s`u din copil`rie. Ple-
caser` [i al]ii s`-i ajute. Toamna se \n -
tor cea acas`, fuma c~teva ]ig`ri \n gr`-
di n`, \[i schimba ciorapii [i c`ma[a, \i 
spu nea mamei c` trebuie s` fac` Revo-
lu ]ia (mama \l credea, n-avea \ncotro!) 
[i pleca.

Apoi m-am n`scut [i eu. Revolu]ia 
m-a ajutat s` m` nasc. Pe un calendar 
or todox, lipit deasupra l`mpii cu petrol, 
mama num`rase zilele [i anii c~t tata 
f` cuse Revolu]ia. {i tata a f`cut-o. Nu 
singur. Cu Dan Dugan [i cu ceilal]i. S-a 
\ntors tot \ntr-o toamn` („toamn` ro[ie“
– cum a scris un romancier contempo-
ran) [i i-a spus mamei c` a f`cut Re vo lu-
]ia [i c` nu mai pleac` niciodat`. Mama 
a fost mul]umit` f`r` dovezi. Alta \n lo-
cul ei cine [tie ce ar fi crezut!

Chiar c~nd \ncepusem s` m` laud la 
ve cinii de pe strad` c` tata a f`cut Re vo-
lu ]ia, iar ei m` ascultau f`r` s` m` \n -
tre be ce este o Revolu]ie, atunci, \n g`l`-
gia unui aprilie timid, ne-am mutat la 
bloc, la etajul doi, \ntr-un cartier abia 
con struit. Aveam buc`t`rie, gaze la ara-
gaz [i baie faian]at`. Mama a lipit ca-
lendarul deasupra aragazului [i tot la 
dou` s`pt`m~ni m` trimitea la Alimen-
tara s`-i cump`r s`pun, sod` sau ceva 
ieftin de sp`lat. Nu aveam ma[in` de 
sp`lat [i nici telefon. Vecinul de deasu-
pra avea. |n acel an ap`ruser` primele 
ti puri de ma[ini cu motoare rom~ne[ti. 
„M~inile [i ligheanul sunt sfinte“ – zi-
cea tata [i arunca salopeta neagr` de 
p` cur` sub aragaz. Muncea cinstit, 
doar f`cuse Revolu]ia, s~mb`ta seara 
juca o tabl` \n buc`t`rie cu prietenul 
s`u Dan Dugan. Tata nu [tia [ah, Dan 
Du gan [tia. Am~ndoi [tiau dame [i ]in-
tar, dar preferau tablele, joc de frizeri – 
zicea sora mea. Fumau, comentau zia-
rele citite \n timpul s`pt`m~nii [i vor-
beau despre trenurile lor [i despre Re vo-
lu]ia f`cut` cu ceilal]i. Mama sp`la \n 
buc`t`rie, la lighean. |l iubea pe tata. 
{i noi \l iubeam: eu (b`iatul!) care la 
dou` s`pt`m~ni o luam de m~n` pe Ma-
nue la s` cump`r`m s`pun, sod` sau 
ceva ieftin de sp`lat [i sora mea, conta-
bil` la o \ntreprindere de tricotaje, ne-
m` ritat`, care-[i socotea zilele p~n` la 
leaf` pe calendarul ortodox, nu o l`sa ini  -
ma s` dea bani pe un maculator. La 
pr~nz, m~ncam \n buc`t`rie. De Reveli-
on, \ns`, m~ncam \n sufragerie cu tac~-
mu rile promise de zestre sor`-mi, fieca-
re la locul s`u [i eram mul]umi]i. Tata 
se \mb`ta repede [i se culca, sora mea 
ple ca la ni[te prieteni s` danseze, eu [i cu 
mama ascultam programele de la radio.

|ntr-un an a plouat toren]ial de Re-
velion. Mama a rupt calendarul [i l-a 
arun cat. Nimeni n-a \ntrebat-o de ce. 
Pro babil visase ur~t sau fusese sf`tuit` 
de vecinul de la trei. Nici ast`zi n-ar 
m`r turisi motivul. Tata n-a observat re-

nun ]area la amintire sau a observat-o, 
dar a t`cut. S~mb`ta seara juca table 
cu Dan Dugan. Vorbeau despre trenuri-
le lor [i despre Revolu]ia f`cut` cu cei-
lal]i. Eu cu Manuela c`utam s`pun, 
sod` sau ceva ieftin de sp`lat, sora mea 
so cotea banii [i zilele p~n` la salariu pe 
dreptunghiul de var neatins de aburi, 
iar mama sp`la, g`tea, ne punea ciorba 
\n farfurii [i privea fereastra alb`, inun-
dat` de cifrele scrise cu creionul chimic. 
Uneori r~dea singur` [i repede d`dea 
din cap, semn c` ce vedea acolo nu era 
ade v`rat. Adev`rul l-am aflat \ntr-o zi.

Amestecase zarzavaturile [i bulio-
nul. Tocana de cartofi trebuia s` fiarb`, 
dar n-a avut r`bdare. A luat crati]a de 
pe foc [i a pus-o sub robinet, s` curg` 
ap` cald`, rece, numai ap` s` curg`. A \n  -
chis toate ferestrele, a tras perdelele, a 
[ters praful \n sufragerie, \ncet, cu [or-
]ul pe servant`, ar fi trebuit s` mai dea 
cu m`tura pe covoare, dar a \nchis toate 
u[ile [i pe cea de la intrare. |n oglinda 
p`trat` din buc`t`rie descoperi o feme-
ie la cincizeci de ani. Or s-o cread`? Or 
s-o cread` nebun`! Se lipi de perete, 
dup` aragaz [i privi cifrele frumos cali-
grafiate. Numai de nu l-ar sc`pa. La in-
trare se auzi soneria, obraznic`, ner`b-
d` toare. Or s` intre cu for]a [i-or s-o 
ame nin]e ur~t: „De ce nu-]i vezi de trea-
 b`, femeie? S` speli, s` g`te[ti, s` ai gri-
 j` de ̀ la micu’, un golan care umbl` toa-
 t` ziua cu una din aia... De ce vrei s` 
r`s cole[ti Revolu]ia?“. Al]ii or s-o \nju-
re. Merit` s`-l piard`? Dintr-un salt 
ajun  se cu genunchii pe aragaz, basmaua 
\i c`zu pe ochi, nu-l v`zuse, dar \l prin-
se [i-l trase cu toat` puterea. Strigase 
„Vasile!“ [i apa curgea, cald` [i rece. D`-
du se peste buza chiuvetei. 

Pe tata \l chema Vasile. Orice femeie 
\[i strig` b`rbatul la primejdie. Manue-
la m-a convins. R~dea ca o bleag`:

– M`tu[`-mea, profesoar` de fran-
cez`, m`ritat` din dragoste cu un gine-
colog, unchiul Petric`, n-a avut o na[ te-
re mai u[oar` dec~t altele m`ritate cu 
al]ii. (Manuela are o \n`l]ime de unu-
[ai[opt, joac` baschet, a \ncercat de trei 
ori la medicin`, nu fumeaz` [i e o fat` 
bun`.) |ncepuser` durerile. {i [tii cum 
sunt. Adic` n-ai de unde... Ptiu! (Mama 
Ma nuelei este o femeie bun`. {i tat`l 
Ma nuelei este un om bun.) Moa[a, l~n-
 g` ea. Unchiul Petric`, l~ng` ea. Era 
pri mul lor n`scut [i nu venea. „Hai, fe-
meie, odat`, mama lui de plod!“ – \nju-
rase unchiul [i a ie[it din sal`, c` ne vas-
t`-sa nu era singura \n noaptea aia. 
(I-am cerut Manuelei s` m` prezinte p`-
rin ]ilor ei, dar Manuela m-a refuzat.) 
M` tu[`-mea, crescut` cu lec]ii de pian, 
c~nd s-a v`zut singur`, pune-te pe ur-
lat: Pier, \n sus, Pier, \n jos, Pier, unde 
e[ti?, Pier, nic`ieri, moa[a alb` la fa]`, 
fuga la doctor, veni]i repede c` piere
doam  na! {i n-a pierit. (Tat`l Manuelei 
n-a f`cut Revolu]ia [i nici nu l-a intere-
sat.)

La \nceput crezusem c` e o s~rm` ie-
[i  t` din perete, neglijen]` a constructo-
rilor, apoi mama m-a l`sat s-o ating [i 

tata a zis: „Asta-i prima inunda]ie de 
c~nd ne-am mutat“. Peste dou` zile au 
mai ap`rut din perete \nc` trei-patru, 
la fel de mari, [i sor`-mea s-a speriat [i 
a zis c` nu-i lucru curat. Ce putea s` 
zic` un cap de contabil. Tata a a[teptat 
dou` s`pt`m~ni [i s-a pronun]at defini-
tiv: „Este o r`d`cin` de m`r!“. Mama 
i-a dat dreptate. A sp`lat toate covoare-
le din cas` [i a g`tit alt` tocan` de car-
tofi. P~n` atunci nu v`zusem o r`d`cin` 
de m`r. Tata o recunoscuse, probabil o 
[tia din timpul Revolu]iei, mama doar \i 
num`rase zilele [i anii. Nu l-am contra-
zis, am \nv`]at. 

Dan Dugan s-a prins cu tata, pe un 
pachet de ]ig`ri, c` ce tr`sese mama 
din perete nu e o r`d`cin` de m`r, c`, 
dac` ar fi, tulpina [i coroana ar fi pe un-
de va pe la vecini [i oameni ca ei s-ar l`u-
da \n pia]`. Tata, b`nuitor, [i mama, prin-
 s` de ipotez`, s-au dus la fiecare vecin \n 
parte, au c`utat pe sub paturi, \n [ifoni-
ere, au r`scolit parchetul [i c`m`rile, 
doar-doar au s` g`seasc` o frunz` de 
m`r. Au g`sit, totu[i, mere \n castroane 
[i co[uri [i tata i-a \ntrebat de unde le 
ave]i, nu cumva din m`rul nostru? Nu, 
nu le aveau din m`rul nostru, vecinii le 
cump`raser` de la aprozar, c` era sezo-
nul merelor. {i tata [i-a amintit c` e 
toamn` [i s-a l`sat p`guba[, dar nu [i-a 
pierdut convingerea. Dan Dugan [i-a 
cerut pachetul de ]ig`ri, dar tata l-a re-
fuzat: „Dac` tu ai f`cut Revolu]ia, asta 
nu \nseamn` s` ne omori trecutul. Nu-]i 
dau nici o ]igar`, r~m` tembel` ce e[ti!“.
Dan Dugan a spus c` crengile sunt ni[-
te porc`rii, mai mult, sunt ni[te falsuri, 
c` mama, r`mas` singur`, ca s`-[i bat` 
joc de noi, de Revolu]ie [i de oamenii 
care au f`cut-o, le-a lipit de perete cu 
pre nandez (mama p`lise, apoi a pl~ns) 
[i c` ar trebui neap`rat puse pe foc, s` 
nu le vad` [i al]ii [i s` li se suceasc` 
min ]ile cu astfel de minciuni. Tata l-a \n  -
trebat pe Dan Dugan: „{i de ce crezi tu 
c` nevast`-mea a vrut s`-[i bat` joc de 
Re volu]ie, a[a, de florile m`rului?“.

Dan Dugan i-a r`spuns: „Pentru c` e 
ne bun`, pentru c` tu [i Revolu]ia ta a]i 
\nnebunit-o. D-aia ai f`cut Revolu]ia, 
m`i Vasile? S` adune nevast`-ta g~n da-
cii cu f`ra[ul?“ – a tr~ntit u[a [i n-a 
mai venit la noi doi ani.

R`d`cina cre[tea zilnic. Acoperise 
chiu veta, aragazul, ligheanul sm`l]uit, 
\n buc`t`rie mirosea a p`m~nt, \nv` ]a-
sem [i mirosul p`m~ntului. Astfel, am 
fost obliga]i s` m~nc`m \n sufragerie, 
tata \[i arunca salopeta \n sufragerie [i 
mama a continuat s` spele la lighean [i 
s` adune \n f`ra[ (vorba lui Dan Du-
gan) fel de fel de g~ndaci, larve, g~ng`-
nii nemaiv`zute. Le str~ngea diminea]a 
[i le arunca pe fereastr`. R`d`cina m`-
ru lui atinsese peretele dinspre sufrage-
rie, motiv pentru care l-am d`r~mat 
f`r` ezitare. Mama a vrut s` vorbim [i 
cu vecinul de deasupra, s` facem o gau-
 r` \n tavan, nu prea mare, ca pe acolo 
s` poat` ie[i c~teva ramuri, dar tata a 
zis s` mai a[tept`m.

Dup` doi ani, Dan Dugan a sunat la 

u[a noastr` [i tata mi-a spus s`-i des-
chid [i s`-i spun c` el este pe patul de 
moarte [i ultimele cuvinte ale lui sunt: 
„Ai tr`it ca o r~m` tembel`, m`i Duga-
ne!“. Am deschis u[a [i i-am spus. Cu-
vintele lui Dugan au fost: „Spune-i lu’ 
taic`-tu, c` dac` nu face o tabl` cu 
mine, o s`-i scot un ochi“. Tata a zis: 
„Pu]in \mi pas`, eu pe lumea cealalt` 
m` mul]umesc cu unul [i c~nd vei veni 
aco lo, am s`-]i scot [i eu un ochi!“.
Atunci Dan Dugan a scos din buzunar 
un pachet de ]ig`ri [i tata s-a g~ndit c` 
prost ar fi s` piard` acum un ochi, de 
vreme ce \n Revolu]ie nu fusese r`nit 
nici m`car la un deget [i, cine [tie, poa-
te dincolo va face \nc` o revolu]ie [i va 
avea nevoie de un ochi. Dan Dugan a 
intrat \n cas`, iar eu am f`cut prezen t`-
rile: „Tat`, ]i-l prezint pe domnul Dan 
Dugan! Domnule Dan Dugan, d~nsul 
este tat`l meu, Vasile!“. {i-au str~ns 
m~i nile b`rb`te[te [i s-au a[ezat pe 
dou` taburete \n sufragerie. Tata nu 
[tia [ah, Dan Dugan [tia. Am~ndoi [tiau 
dame [i ]intar, dar au preferat tablele. 
Fumau, comentau ziarele citite \n ulti-
mii doi ani [i din vorb` \n vorb` au 
ajuns s` vorbeasc` despre trenurile lor 
(tata avea un tren [i Dan Dugan avea 
unul) [i despre Revolu]ia f`cut` cu cei-
lal]i. Pe unii revolu]ia \i c~[tig`, pe al]ii 
\i desparte inexplicabil [i definitiv. Ma-
ma sp`la [i cineva a sunat la u[`.

Era Manuela, cu ochii pl~n[i. Am s`-
rutat-o pe t~mpl` [i p`rul ei mirosea a 
mere. Am dus-o la mama: „Mam`, p`-
rul Manuelei miroase a mere!“. {i ma-
ma avea degetele m~ncate de sod`. Ce-
lor doi tablagii le-am spus: „Tat`, dom-
nule Dan Dugan, p`rul Manuelei mi-
roase a mere!“ [i ei m-au crezut, pentru 
c` nu puteau s` m` verifice, fumau tot 
timpul. {i sora mea m-a crezut. Mi-a 
dat ni[te bani pentru o pizza — altceva 
ce putea s`-mi dea? Am urcat la vecinul 
de la trei [i la telefon le-am spus priete-
nilor, rudelor [i du[manilor mei c` p`-
rul Manuelei miroase a mere. {i ei 
m-au crezut. Apoi i-am [optit la ureche: 
„Manuela, p`rul t`u miroase a mere!“.
{i Manuela s-a \nseninat: „M-am sp`lat 
cu [ampon fran]uzesc, am s` ]i-l dau [i 
]ie“.

Mama a \ntins masa \n sufragerie cu 
tac~murile promise sor`-mii de zestre, 
iar tata m-a chemat \n camera mea:

– Bine, m`, nu ]i-e ru[ine, s` vin` 
fata la noi [i tu s` nu m` anun]i dinainte.

– E \ns`rcinat`, am reu[it s`-i r`s-
pund [i ne-am a[ezat la mas`, fiecare 
la locul s`u. 

Pe sub t`lpile noastre cre[tea r`d` ci-
na m`rului. Dan Dugan a plecat [i noi 
am r`mas mul]umi]i. Mul]umi]i, nu 
ferici]i.

PETRE BARBU

M`rul
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