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Bucure[tiul, se vede la tot pasul, 
este un ora[ profund traumatizat. E 
nor mal s` fie a[a dup` experien]a co-
munist`, c~nd, pe de o parte, a suferit o 
[ocant` mutilare urbanistic` \n doi 
timpi (o nemai\nt~lnit` opera]ie de dis-
trugere a fondului imobiliar pre]ios, \n -
so]it` de un heirupistic av~nt construc-
tiv, cu totul anapoda, tr`d~nd beo]ia-
nism, \ng~mfare prosteasc`, anacro-
nism...) [i c~nd, pe de alt` parte, i s-au 
stricat compozi]ia popula]iei, echilibrul 
demografic, prin invazia unor venetici 
de joas` condi]ie (nu po]i s` aduci \n 
Capital`, \n acea aberant` dorin]` de 
in dustrializare for]at`, ]`rani din cine 
[tie ce fund de ]ar` [i s` a[tep]i ca de a 
doua zi ei s` se comporte ca ni[te bu cu-
re[ teni sadea, cu obiceiuri fine, dob~n-
di te [i exersate \n ani ori chiar gene-
ra]ii...).

Ar fi fost o [ans` ca acest ora[ s` se 
re pare, s` se vindece dup` 1989. Dar 
cei dou`zeci de ani scur[i de atunci au 
tre cut \n confuzie, ezitare [i nonac ]iu-
ne; proiectele edilitare pentru colectivi-
tate au fost doar pe h~rtie [i foarte 
mici. |n schimb, foarte mari au fost ho-
]ii le, \mbog`]irile personale.

Ora[ fracturat, ora[ cu at~tea por-
]iuni rurale, ora[ cu mahalale [i uli]e 
(f`r` canalizare [i neasfaltate...), ora[ 
lipsit de c`i rutiere adecvate, ora[ sufo-
cat de ma[ini, ora[ cu locuitori predo-
minant maneliza]i [i av~nd un orizont 
intelectual pe m`sur`, ora[-dormitor, 
ora[-cantin`, Bucure[tiul are uria[e 
probleme identitare, [i-a pierdut zonele 
de farmec [i de tihn`. De pild`, str`zile 
sale. O observa]ie imediat`: \n acest 
mo ment, ca regul`, ele nu par s` aib` 
dec~t o singur` func]ie, elementar`, 
anu me s` te deplasezi pe ele (eventual, 
c~t mai repede, ceea ce e teribil de com-
plicat ]in~nd seama de trafic....), dintr-un 
punct \n altul, at~t. Am mai \nt~lnit 
situa]ia asta \n anumite localit`]i-de-
[ert, localit`]i f`r` memorie cultural` 
din Asia sau din America. |n Doha, ca-
pitala Qatarului, am fost surprins s` 
constat c` multe dintre artere nici nu 
aveau trotuare, erau f`cute s` le str`-
ba]i doar din viteza ma[inii, ochiul nu 
are pe ce s` se a[eze, inima nu are la ce 
s` tresalte. Continentul noastru apar ]i-
ne \ns` unei alte culturi, ascult` de alte 
valori. Aici strada e scena unui specta-
col continuu, e plin` de zone pietonale, 
de pia]ete, de minunate locuri de po-
pas, de cafenele [i ber`rii, de magazine 
de suveniruri, care te atrag, toate, mag-
ne tic. Strada \]i cere \n fiecare clip` s` 
te opre[ti pe \ndelete, s` ie[i de sub im-
periul timpului ce te consum`, s` con-
templi oameni, flori, f~nt~ni, cl`diri, 
opere de art`, toate constituindu-se \n -
tr-un mesaj armonios, un fel de pagini 

de carte, m`rturii despre veacurile suc-
cesive, s` contempli a[adar, s` cuno[ti, 
s` admiri, s` te emo]ionezi, s` te bu-
curi de toate [i s` te \mbog`]e[ti cu ele. 
A[a stau lucrurile nu doar la Praga sau 
la Viena, la Barcelona sau la Roma, ci 
[i \n or`[ele aflate peste tot \n Europa, 
dar, din p`cate, cum spuneam, nu a[a 
stau lucrurile [i la Bucure[ti.

Dac` atractivitatea urban` e at~t de 
re dus`, cum e via]a cultural` \n sine? 
Exist` manifest`ri publice de anver-
gur` [i de tradi]ie, care s` individuali-
zeze Capitala noastr`? Da, \n domeniul 
muzicii [i al teatrului. Nu \ns` [i pe te-
ritoriul literar (dac` nu num`r`m festi-
vi t`]ile de decernare a unor premii lite-
rare ori t~rgurile de carte...). Mediul 
pare s` fie indiferent, dac` nu opac, la 
li te ratur`. La Uniunea Scriitorilor am 
f`cut \n anii trecu]i un modest experi-
ment: am editat o serie de afi[e cu texte 
ale unor scriitori rom~ni contemporani, 
care urmau s` fie r`sp~ndite prin tram-
vaie [i autobuze, dup` modelul altor 
capitale europene. Demersul n-a reu[it: 
am avut acceptul [efilor (primar, direc-
tori), dar ne-am lovit de un zid practic 
de netrecut: rezisten]a \nc`p`]~nat` a 
celor de jos, a [oferilor, care, \n majori-
tatea lor, au zis, da, da, \ns`, de fapt, 
au refuzat s` afi[eze tip`riturile ace-
lea. Atunci am g`sit o solu]ie de compro-
mis: s` expunem mostrele literare \n 
sta ]iile de metrou. N-au rezistat mult` 
vreme acolo, au fost rupte sau m~zg` li-
te. De-a lungul timpului au existat [i 
ini ]iative mai serioase, cum ar fi orga-
nizarea unor festivaluri de literatur`. 
Dan Cristea a \ncercat a[a ceva prin 
anii ‘90. O edi]ie [i at~t: publicul [i spa-
]iul, cumva depersonalizant, nu s-au 
ar`tat deloc favorabile acestui proiect. 
De altfel, Uniunea Scriitorilor, c~nd a \n  -
fiin]at un festival, „Zile [i nop]i de lite-
ratur`“, a preferat s`-l localizeze \n de-
plasare, pe ]`rmul m`rii, iar nu \n Bu-
cu re[ti. De cur~nd, \ntr-o formul` \nnoi-
 t`, noncoformist`, Bogdan Alexandru 
St` nescu a pus la cale [i el un festival 
de literatur`, aici, pe malul D~mbovi]ei. 
De[i n-a avut la dispozi]ie dec~t sume 
modice (a f`cut festivalul mai degrab` 
cu entuziasm [i inteligen]` dec~t cu 
bani...), ac]iunea lui a avut, se pare, 
succes [i se cade s` fie sprijinit`. Poate 
va izbuti fie proiectul s`u, fie altul s` 
schimbe ceva din sup`r`torul „conser-
vatorism“ al urbei. Mi-ar pl`cea ca Bu-
cu re[tiul s` se schimbe la fa]`, iar 
aceast` schimbare s` cuprind` [i lite-
ratura. |ntr-o bun` zi s` aud, \n pie]e 
pu blice sau \n cafenele, nu manele, ca 
acum, ci s` aud citindu-se versuri [i 
asta s` nu contrarieze pe nimeni, s` fie 
ceva ce face parte din firescul, din uzan-
]a, din spiritul locului.

GABRIEL CHIFU

C~t de cultural 
este Bucure[tiul?

DANIEL CRISTEA-ENACHEDANIEL CRISTEA-ENACHE

despre

Sindromul de panic` 
\n Ora[ul Luminilor

de Matei Vi[niec

LIVIUS CIOCÂRLIELIVIUS CIOCÂRLIE

despre

Lucian Raicu: dincolo 
de literatur`

de Carmen Mu[at

GABRIELA ADAME{TEANU

Fragment din romanul

Provizorat

fo
to

: M
ih

ai
 C

uc
u



Nr. 21 (84)2 28 aprilie

Joi, 23 aprilie
15.00: Deschidere festiv`. Particip` 

Szili Katalin, pre[edintele Parlamentu-
lui Republicii Ungare, Theodor Paleolo-
gu, ministrul Culturii, Cultelor [i Patri-
mo niului Na]ional din Rom~nia, [i Mir-
cea Mih`ie[, vicepre[edinte al Institu-
tului Cultural Rom~n.

Vineri, 24 aprilie
11.00: Dialog cu scriitoarea rom~n` 

Flo rina Ilis. Moderator: Koszta Gabriel la. 
Particip`: Florina Ilis [i Józsa Márta

12.00: Prezentare de carte Radu Al-
dulescu

15.00: Mas` rotund`: Rolul traduceri-
lor \n procesul de afirmare interna]ional`.
In vita]i: Gabriela Adame[teanu, Far-
kas Jeno, Takacs Ferenc

16.00: Prezentarea c`r]ii lui Sas Pé-
ter Erdély beszél  kövei. Particip`: autorul

16.00: Prezentarea Antologiei de ver-
suri a autorilor rom~ni \n traducere ma-
ghia r`, ap`rut` la Editura AB ART. Mo-
de rator: redactorul [i traduc`torul Ba-
lázs Attila. Particip`: Traian {tef, Varu-
jan Vosganian, Denisa Com`nescu, Va-
si  le Dan, Al. Mu[ina, Ioan Moldovan, 
Ade la Greceanu

17.00: Prezentare de carte: Mircea 
Di nescu, Publicisztika. Particip`: Mircea 
Di nescu [i Cselényi László, pre[edintele 
Duna Televízió

18.00: Concert Marius Vernescu Jazz 
Band

S~mb`t` 25 aprilie
11.00: Prezentarea c`r]ilor autori-

lor: Kászoni Zoltán – V~n`toarea \n secui-
me, Sz. Benedek István – Burma [i Bog-
dán László – Tatjána

11.30: Prezentarea noilor c`r]i ale 
edi turii Pallas Akadémia (Miercurea 
Ciuc) \n prezen]a autorilor: Balla Zsó-
fia, Bíró Béla, Kenéz Ferenc, Kozma 

Má ria, László-Herbert Márk – És mit 
mon danak a dokumentumok a király 
lemond(at)ásáról? (Despre abdicarea Re-
gelui Mihai I), dr. Nitzinger László, Po-
mogáts Béla, Sas Péter, Tamás Tímea

12.00: Prezentarea c`r]ilor autori-
lor: Barabás László, Bálint Dezs , Ko-
vács Piroska, Balázsi Dénes [i Tötszegi 
Tekla (Editura Mentor)

12.00: Dialog \ntre scriitorul rom~n 
Bog dan Suceav` [i Parti Nagy Lajos. 
Mo derator: Anamaria Pop, poet, tra du-
c` tor

13.00: Program pentru copii organi-
zat de Funda]ia „Noi citim“ din Bu cu-
re[ti – copii din Rom~nia [i Ungaria 
ilus  treaz` \mpreun` o carte

14.30: Prezentarea c`r]ii lui Filip 
Flo rian, A király napjai. Particip`: auto-
rul [i traduc`torul Karácsonyi Zsolt

14.30: Balcon balcanic. Moderator: 
Csor dás Gábor [i Koszta Gabriella. Par-
ti cip`: Radoslav Petkovic, Florina Ilis, 
Ruxandra Cesereanu, Farkas Jen  [i 
trei poe]i croa]i

15.00: Prezent`ri de carte ale editu-
rii Pallas Akadémia din Miercurea Ciuc, 
\n prezen]a autorilor

16.00: Prezentarea c`r]ii lui Florian 
L`z`rescu Mennyb l a követ. Moderator: 
Rácz I. Péter. Particip`: autorul, tradu-
c` torul Vincze Ferenc, redactorul Bog-
nár Antal [i actorul Nagy András

16.00: Prezentarea c`r]ilor Transyl-
vania Mundi: Eginald Schlattner – A
fejvesztett kakas, Nicolae Steinhardt – 
Napló a boldogságról [i Lorand Gaspar – 
Approche de la lumière. Közelítés a fényhez.
Particip`: autorii, Varga Mátyás, Till-
mann József A. [i Visky András

17.00: Dialog \ntre scriitoarea Gabriela 
Adame[teanu [i scriitorul Esterházy Péter.
Mo derator: K rössi P. József

18.00: Prezentarea volumului scrii to-
ri lor rom~ni tradu[i \n limba maghiar` 
– Editura AB ART. Particip`: Varujan 
Vosganian, Traian {tef [i Csaplár Vilmos

19.00: Poetic` feminin`. Moderátor: 
Józsa Márta. Particip`: Denisa Co m`-
nes cu, Adela Greceanu, Kiss Judit Ág-
nes [i Karafiáth Orsolya

Duminic`, 26 aprilie
10.00: Prezentarea num`rului speci-

al al revistei Lettre Internationale. Mode-
rá tor: redactor-[ef Karádi Éva. Partici-
 p`: Háy János, Lucian Teodorovici, B. 
Elvin, Selyem Zsuzsa, Szabó T. Anna [i 
Láng Zsolt

11.00: Lecturi din volumul Nuvele ro-
m~ ne[ti ale secolului XX din seria Decame-
ro nul modern, cu participarea scriitorilor 
Ruxandra Cesereanu [i Bogdan Sucea-
 v`. Moderator: K rössi P. József. Par  ti ci-
 p`: autorii [i redactorul Vallasek Júlia

11.00: Poezie rom~neasc` \n limba ma-

ghia r` – lectur` [i dialog cu poetul Ká-
nyádi Sándor

12.00: Prezentare de carte Gáspár 
Ló ránd

13.00: Sear` de prezentare a revistei 
Látó din T~rgu Mure[ cu un num`r dedi-
cat special Bucure[tiului, cu participa-
rea autorilor rom~ni sau maghiari din 
Rom~nia. Particip`: Láng Zsolt [i De-
mény Péter

15.00: Tr`s`turi specifice ale romanului 
contemporan rom~nesc. Moderator: Far-
kas Jeno. Particip`: Lucian Teodorovici

16.00: Ruxandra Cesereanu – lectu-
 r` din opera proprie. Moderator: Szabó 
T. Anna. Particip`: autoarea [i traduc`-
to rul Selyem Zsuzsa 

17.00: Mas` rotund` Dialoguri cu pri-
vire la organiza]iile din via]a literar`. Parti-
ci   p`: Varujan Vosganian, vicepre[edinte 
al Uniunii Scriitorilor din Rom~nia, [i 
Csap lár Vilmos
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S-a scris deja mult despre Celelalte
po ve[ti de dragoste, cea mai recent` apa ri-
]ie editorial` a lui Lucian Dan Teodoro-
vici. Comentariile au oscilat invariabil \n  -
tre elogiul exorbitant („Balzac“, „Flau-
bert“, „raftul \nt~i al literaturii române 
dintotdeauna“ – cf. Antonio Patra[, Do-
ris Mironescu) [i cel al \ncuraj`rii mo-
derate (pentru Daniel Cristea-Enache, 
L.D.T. abia [i-a luat „examenul de ma-
turitate“, iar pentru Mihai Iov`nel auto-
rul de „proz` pasteurizat`“ e „pe cale de 
a ie[i din minorat“). Oricum, [i pentru 
unii, [i pentru ceilal]i, Teodorovici se 
afl` \n vizibil progres fa]` de realiz`rile 
precedente, \nc` tatonante, de unde re-
zult` c`, \n pofida celor patru volume 
de autor [i a \nt~mpin`rilor preponde-
rent favorabile, cota real` nu era una 
de „raftul \nt~i“ al propriei genera]ii... 
Har nic, profesionist, \nclinat spre am`-
nun tul grotesc, profilat pe radiografie-
rea minimal-existen]ialist` a cotidianu-
lui debusolat [i a micului univers uman 
de posttranzi]ie, \nc` t~n`rul prozator 
nu p`rea a de]ine \nc` resursele nece-
sare pentru a confirma cu adev`rat. 
Eva lu`ri asem`n`toare am \nt~lnit [i \n 
leg`tur` cu Dan Lungu, dup` ultimul 
s`u roman ap`rut recent, ceea ce m` 
face s` cred c` s-a ajuns la vorba mea \n 
le g`tur` cu „minoratul“ de etap` al pro-
zei noastre tinere... Un minorat din care, 
totu[i, sunt semne c` se poate ie[i.

P~n` spre jum`tate, Celelalte pove[ti
de dragoste las` impresia c` se complace 
\n zona c`ldicelului onorabil. Teodoro-
vici [tie meserie, nu-i vorb`: scriitura e 
lim pede, tacticoas`, scenariile narative 
– atent confec]ionate, cu paralelisme 
abile, observa]ii comportamentale fine 
[i finaluri anticlimactice. Dar, cu o re-
lativ` excep]ie (Pe catalige), lipsesc rupe-
rile de ritm care s` ridice proza de la ni-
velul „firului ierbii“.

Din fericire, acumularea cantitativ` 
duce, de la un punct \ncolo, la saltul ca-
litativ. Textele apar ca ni[te p`r]i ale 
unui puzzle complex, iar cartea trebuie 
citit`, obligatoriu, ca un \ntreg. Cele 11 
piese care compun acest aproape roman
comunic` prin tematic` [i personaje, 
focaliz~nd din varii unghiuri experien]e 
tr`ite la v~rste diferite [i \n medii dife-
rite de acela[i eu narator. Sunt varia-
]iuni pe tema evad`rii imposibile – \n [i 
prin dragoste – din banalul cotidian. 
Pri zonier \n rutina unei c`snicii medio-
cre din care the thrill is gone, naratorul 
se afl` \n c`utarea \ndr`gostirii ade v`-
ra te, surprinz`toare [i proaspete ca-n 
ziua dint~i. De ce totu[i „celelalte“? Poa-
te pentru c` pove[tile de dragoste f`r` 
ju m`t`]i de m`sur` li se \nt~mpl` me-
reu altora: adolescentului din satul copi-
l` riei care, \n Pe catalige, se sinucide 
pen tru c` iubita l-a p`r`sit; b`tr~nului 
securist pensionar din Ni[te documente,
care-[i riscase cariera [i via]a pentru 
de]inuta de care se \ndr`gostise cu de-
cenii \n urm`; t~n`rului ]igan din Dup`
g~[te, ucis \n b`taie dup` judecata sta-
borului pentru c` s-a \ncurcat cu o fe-
meie m`ritat` [i nu vrea s`-i spun` nu-
mele (\n timpul b`t`ii, patru femei b`-
nuite \l privesc f`r` ca vreuna dintre 
ele s` recunoasc`); actorului-pescar de 
oca  zie din Lun` plin` care se ]icne[te 
dup` ce afl` c` so]ia sa, b`nuit` de infi-
delitate – [i care, exasperat` de b` nu ie-
li le so ]u lui, \l p`r`sise – \i fusese \n rea-

litate fidel`... Uneori, protagonista „ce-
lorlalte po ve[ti“ este chiar so]ia narato-
rului: \n  tr-o vacan]` la mare petrecut` 
cu familia \n str`in`tate, \n plin` criz` a 
cuplului, un antrenor exotic de scuba di-
ving flir teaz` cu ea [i o seduce \n tim-
pul unei scufund`ri \n mare, \n vreme 
ce so ]ul e c~t pe aici s` se \nece (Scu fun-
d`ri). Aceea[i femeie va fi „reg`sit`“, \n 
tim pul unei vacan]e la munte, de un 
„malac“ grobian, fost iubit be]iv [i cu 
pre ocu p`ri v~n`tore[ti, care o face de 
r~s \n fa]a so]ului c`zut de fraier (Copi-
lul lup). C~nd, totu[i, protagonistul tr`-
ie[ te ade v` rata „\ndr`gostire“, o ratea-
 z` din varii motive. Cu ani \n urm`, o 
fos t` „logodnic` de-a pururi“ moare \n -
tr-un acci dent de circula]ie (v. acela[i 
Copilul lup sau melancolicul road story
Cu mai mul]i kilometri \n urm`), iar dup` 
\nc` o ruptur` cu propria nevast`, ace-
la[i narator are o aventur` la hotel cu 
noua iubit` [i confident` intim`. Aceas-
ta a[teapt` \ns` zadarnic s` fie luat` \n 

se rios, mul]umindu-se p~n` la urm` cu 
o partid` de sex \n locul unui angaja-
ment afectiv de durat` (O noapte la ho-
tel). Sucker-ul conjugal e dublat, cum se 
vede, de un ratat sentimental, indecis, 
in capabil s` ri[te juc~nd totul pe-o car-
te. Volumul \nsu[i este indecis \ntre pro-
za scurt` [i roman... 

Prima proz` ({obolanul e mai viu dec~t 
]estoasa) tematizeaz` „criza“ afectiv` pe 
ritmurile unei melodii de Leonard Co-
hen: naratorul pl~nge la o b`ut` pe 
um` rul unui prieten (cam din topor, 
dar „b`iat bun“, un fel de Sancho), pri-
vindu-[i via]a golit` de sentiment. 
Am~n doi pozeaz` \n „frumo[i \nvin[i“ [i 
viseaz` s`-[i „schimbe via]a“. Cum? 
Printr-o nou` \ndr`gostire, care s`-i 
scoat` din mediocritatea vie]ii casnice. 
Fac un leg`m~nt solemn, dar la ie[irea 
din c~rcium` \l uit` sub presiunea unor 
nece sit`]i fiziologice „ca dup` be]ie“...
Deja putem identifica c~teva trucuri 
com pozi]ionale, \ntre]esute \n p~nza cu 
ochiuri fine a nara]iei: \n muzica lui Co-
hen din fundal se reflect` chiar dramo-
leta convivilor, a[a cum \n scenele „pe 
ca talige“ din serialul Monty Python („Al-
ways look on the brigth side of life...“) se 
reflect` optimist trista poveste din co pi-
l` ria naratorului „pe catalige“, dep`-
na t` so]iei blazate. Alt „truc“ ar fi anti-

climaxul, \ngroparea evenimentului 
dra matic \n ridicolul banalit`]ii ulteri-
oare ([i al vie]ii care continu` impasi-
bil...): vezi urinarea postetilic` a amicu-
lui, prin care se „[terge“ toat` fru mu se-
]ea solemnului jur`m~nt, sau expli ca-
]iile plate ale so]iei naratorului despre 
sinuciderea t~n`rului din Pe catalige...
|n Scufund`ri, contratimpul define[te – 
prea demonstrativ, \n opinia mea – cri-
za cuplului, iar \n Copilul lup spotul 
cade pe drama incomunic`rii \ntre par-
teneri, cu confuzii generate de \ntre-
buin]area \n contexte nepotrivite a cu-
vintelor (exist` [i aici o oglind` nara-
tiv`: povestea copilului-lup care, tr`ind 
printre animale p~n` la 11 ani, nu s-a 
mai putut socializa niciodat` prin lim-
baj). O tem` recurent` a c`r]ii este cea 
a vulnerabilit`]ii masculine; Teodoro-
vici denun]` discret [i cumva amuzat 
codurile durit`]ii virile, cu ridicolul [i 
inumanitatea lor. „{i un b`rbat poa‘s` 
pl~ng` la ocazii speciale“ \[i spun cei 
doi prieteni din {obolanul... – dup` care, 
be]i, sentimentali [i neferici]i fiind, dau 
ap` la [oareci. |n Lun` plin`, actorul ]ic-
nit din dragoste ajunge chiar s` pl~ng` 
la comand`, iar \n Tramvaiul care c~nt`,
cei doi tineri \[i ]in doar pentru ei, \n 
com plicitate, sl`biciunea [i frica de di-
naintea „duelului“ cu martori prilejuit 
de fumurile prietenei naratorului. {i 
aici, [i \n Dup` g~[te, femeile privesc – 
t`cute [i m`gulite – cum b`rba]ii se bat 
ca pro[tii, coco[e[te, pentru ele...

Dac` naratorul intr` perfect \n rolul 
de fraier cumsecade, so]ia sa – b`nuit` 
pe nedrept de toat` lumea c` l-a atras \n 
mrejele c`sniciei turn~ndu-i un copil – 
este un personaj f`r` relief [i o confi-
dent` mediocr`. Mult mai expresiv e 
„malacul“ chefliu din Copilul lup, de la 
care afl`m c` femeia fusese, c~nd era 
cu el, o „tip` de via]`“. Ca s` nu mai vor-
bim de cinismul amar, elocvent al aman-
tei din O noapte la hotel, una dintre reu [i-
tele „psihologizante“ ale c`r]ii. Ea e de 
fapt auditoarea ideal` a „celorlalte po-
ve[ti de dragoste“ – care o [i seduc, la \n -
ceput – [i tot ea devine judec`toarea 
f`r` menajamente a la[ului s`u iubit, \n  -
tr-un reu[it mise en ab\me al c`r]ii: „Un
om a fost b`tut p~n` la ultima suflare \n 
fa]a ta, a[a mi-ai zis. De ce? C` n-a vrut 
s-o tr`deze pe iubita lui. Adic` din dra-
goste pentru ea. Altul s-a sp~nzurat 
pentru c` n-avea cum s` r`m~n` cu aia 
pe care o iubea. P`i, g~nde[te-te la mi-
ne: cum puteam eu s` reac]ionez la ase-
menea pove[ti? Logodnica ta din prima 
tinere]e a murit \ntr-un accident de ma-
[i n`... {i [tii ce am v`zut eu? Da, cred 
c`-s proast`, am vrut s` v`d asta. (...) 
Tu-mi d`deai de-n]eles c` ]i-e fric` de 
dragoste, eu \n]elegeam numai c` [tii s` 
iube[ti frumos. {i cred c` asta voiai s`-n  -
]eleg, de fapt“. Ideea e c` pove[tile \n 
cauz` erau „adev`rate“, [i cel pu]in 
unul dintre parteneri „s-a folosit de ele“ 
ca s` se-ndr`gosteasc`. Avem aici o reu-
[it` tematizare a seduc]iei prin poves-
te, dar [i a rat`rii iubirii prin frica de 
asu mare personal`.

Teodorovici face un pas \nainte fa]` 
de prozele scurte din Lumea v`zut` prin-
tr-o gaur` de m`rimea unei ]ig`ri marijua-
na (titlu vi[niecian...) sau Atunci i-am ars 
dou` palme, dar se fere[te s` atace, fron-
tal, formula romanului, ca \n Cu pu]in 
timp \naintea cobor~rii extratere[trilor prin-

tre noi sau Circul nostru v` prezint`. Pro-
babil simte nevoia s`-[i fac` antrena-
mentul pentru „adev`ratul roman“... 
Tex tele scurte publicate p~n` acum 
erau mai degrab` ni[te exerci]ii de digi-
ta ]ie, iar romanele, cu existen]ialismul 
lor absurdist \n registrul derizoriului, 
erau necoagulate. Dac` \n Circul... pro-
tagonistul \[i rateaz` mereu sinucide-
rea pe care [i-o pune \n scen` zi de zi, \n 
varii moduri, acum el rateaz` iubirea 
autentic` prin aceea[i team` de a mer-
ge p~n` la cap`t. Nu \nt~mpl`tor, cea 
mai modest` povestire din volum e Scu-
fund`ri (aflat` la acela[i nivel, Ni[te do-
cumente „rateaz`“ din cauza insuficien-
tei dezvolt`ri a unui bun nucleu nara-
tiv), iar cele mai bune sunt Dup` g~[te [i 
Tramvaiul care c~nt`. Impecabil condus`, 
cu r`ceal` „comportist`“ [i cu o tensiu-
ne a grada]iei ce pune \n valoare fires-
cul oribilei \nt~mpl`ri, prima ar merita 
s` figureze \n orice antologie a prozei 
scurte române[ti. |nso]it de bunicul 
s`u, om respectat \n lumea satului s`u, 
mi cul avatar al naratorului descinde \n 
teritoriul periculos al ]iganilor – un fel 
de „cealalt` lume“ – pentru a recupera 
g~[tele furate de un puradel; prin inter-
mediul bunicului celui din urm` asist` 
\ns`, f`r` s` \n]eleag` prea mult, la o 
tragedie pasional` de o cruzime amu]i-
toare. La fel de bun` (mai pu]in finalul 
conven]ional) este Tramvaiul care c~nt`,
unde naratorul, adolescent naiv [i fra-
gil, trebuie s` se bat` cu un herculean 
lumpen pentru o fat` de care era \n -
dr`gostit. Textul are ceva din „erois-
mul“ frust din prozele unor Jack Lon-
don sau Hemingway, tratat cu subtili-
tatea unui Salinger. Pregnante sunt [i 
Pe catalige, O noapte la hotel, Cu mai mul]i 
kilometri \n urm` [i Lun` plin`, celelalte 
av~nd un rol „func]ional“, menit s` ro-
tunjeasc` prin exemple suplimentare 
edificiul volumului. |n tot cazul, an-
samblul „se ]ine“...

S-a vorbit despre psihologism \n 
leg`tur` cu proza acestui scriitor. {i nu 
f`r` oarecare temei. Trebuie spus totu[i 
c` nu avem de-a face cu o cazuistic` in-
trospectiv`, ci cu o fin` observa]ie a psi-
hologiilor [i comportamentelor \n mo-
mente de criz`. Sunt, apoi, semne c` \n 
Celelalte pove[ti de dragoste Lucian Dan 
Teodorovici face pasul decisiv dinspre 
minimalismul dramelor cotidiene spre 
asumarea general-umanului. Fiecare 
„po veste“ propune o perspectiv` asupra 
dragostei, iar ansamblul compune o 
sintez`, o monografie a sentimentului 
]i nut \nc` la distan]`, presim]it, \ncer-
cat.

Volumul cucere[te prin naturale]ea, 
autenticitatea abil regizat` [i rafina-
mentul s`u neostentativ. Pentru a se 
impune \n „primul raft“ al genera]iei 
sale (p~n` la primul raft al literaturii 
de dup` 1990 mai e, iar la \ntreaga lite-
ratur` român` mi-e [i fric` s` m` g~n-
desc), Teodorovici mai are \ns` nevoie 
de un efort. Din fericire, complexitatea 
ansamblului din Celelalte pove[ti de dra-
goste [i excelen]a c~torva piese arat` c` 
lec]ia prozei de calibru a fost deja intim 
asi milat`. Doris Mironescu are drepta-
te \n comentariul de pe coperta a patra 
a c`r]ii, c~nd afirm` c` prozatorul a 
atins „continentul prozei majore“...
Avem motive s` a[tept`m, de-acum, [i 
ex pedi]iile sale pe acest continent.

PAUL CERNAT

Æi b`rba]ii pl~ng câteodat`

Lucian Dan Teodorovici, Celelalte
pove[ti de dragoste, Editura Polirom,

Colec]ia „Ego.Proz`“, 2009
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Un duel la malul m`rii

|nt~lnirile regizorului Alexandru 
Dabija cu Cehov sunt tot mai frecvente 
în ultima vreme. Pe muchia dintre melo-
dram` [i tragi-comedie, regizorul empa-
ti zeaz` contaminant cu galeria oameni-
lor de prisos pe care, ca [i Cehov, nu se 
de cide s`-i ridiculizeze, fiind mai de-
grab` concesiv cu ne[ansele lor de con-
text. De aceea, postura cea mai potri-
vit` pe care o adopt` [i în recentul spec-
tacol de la Teatrul Na]ional din Bu cu-
re[ti e aceea intuit` excelent de Maria 
Di nescu, traduc`toarea textului de spec-
ta col, care vorbe[te despre personaje fil-
ma te cu camera ascuns`, surprinse ast-
fel ca într-un reality show, am zice noi, 
în tot derizoriul existen]ei lor. Mai ales 
c` modelul uman Cehov arat` aici ex-
trem de actual, nu doar pentru c` ac]iu-
nea se petrece într-un loc al Caucazului 
rebel, de unde ne vin [i azi semnale ne-
lini[titoare, ci [i pentru c` avem de a 
face cu in[i dezabuza]i, f`r` un orizont 
clar, la limita dintre [i criz` existen]ial` 
[i ratare, elemente de profil contempo-
ran. Aici, pe malul m`rii (o draperie su-
rogat din plastic), e numai potrivit s`-]i 
cau]i limanul, mai ales c~nd te nume[ti 
Laevski [i ai preten]ii de intelectual cu 
fi]e, adic` nu-]i mai e bine în pielea ta. 
Dabija l-a distribuit în acest rol pe Ga-
vril P`tru, scont~nd pe figura sa chinui-
 t`, doar c` actorul nu „duce“ rolul prea 
mult dincolo de aceast` imagine. Filo zo-
f` rile lui Laevski sunt de aceea u[or 
con tracarate de prietenul s`u doctorul, 
sentimental incurabil, pe care Vlad Iva-
nov îl portretizeaz` admirabil în zona 
unei umanit`]i idealizate. Lacrima din 
col ]ul ochiului la acest minunat actor, 
altfel foarte bine înfipt în p`m~nt, ca [i 
bucuriile culinare pe care [i le procur`, 
preg`tind masa într-o scen` savuroas`, 
sunt gata pentru o clip` s` ne c~[tige 
pentru idealul unei vie]i de pl`ceri lu-
me[ti. Asta, dac` Cehov însu[i n-ar 
avea grij` s` aduc` în scen` mul]i al]i 
oa meni cu probleme. Unul dintre ace[-
tia e frustratul Acimianov, în care t~n`-
rul Mihai Calot` pune mult` insinuare, 
f` c~nd din apari]iile sale momente in-
teresante, ciudate. Altul e Von Koren, 
printre pu]inele personaje cehoviene 
por nite împotriva acestor inadapta]i 
bol navi, de felul lui Laevski, pentru 
care propune de altfel solu]ia extrem`. 
Cei care v`d în el un precursor al nazis-
mului cred c` exagereaz` îns`, perso-
najul reprezent~nd doar un alt punct 
de vedere. R`zvan Oprea, un actor t~-
n`r fixat mai ales în tipare de pozitivi 
în ultima vreme, e mult mai potrivit 
aici, juc~nd rigiditatea cazon` [i poziti-
vismul acestui personaj. Special e [i dia-
conul rotofei [i bonviveur, c`ruia Ma-
rius Rizea îi împrumut` tot hazul lui 
na tural. Spre compensarea imaginii ru-
sului pravoslavnic, regizorul aduce în 
sce n` îns` un grup coral din preo]i ade-

v` ra]i, care interpreteaz` c~ntece bise-
ri ce[ti cre~nd vreo trei momente de con-
trapunct estetic [i spiritual, mai de gra-
 b` stranii. Sunt [i dou` femei în nuvela 
lui Cehov. Una înrudit` cu Elena An-
dreevna din Unchiul Vanea, sub]ire la fi-
gurat, nevropat`, u[uratec`, experi-
ment~nd tot felul de rela]ii în care se 
caut` pe sine, un rol frumos, pe care Dia  -
na Dumbrav` nu-l poate scoate îns` din-
tr-o anume frivolitate. {i, în fine, Ma-
ria, care face din banalitatea destinului 
ei de nevast` o surs` de vitalitate, iar 
din îndeletnicirile domestice, motive de 
sa tisfac]ie. Revenind în for]` pe scena 
Teatrului Na]ional, Ana Ciontea reali-
zeaz` în acest rol mustos o veritabil` 
crea]ie, impun~ndu-se prin aplomb, coe-
ren ]` a compozi]iei [i un exemplar cult 
al detaliului. |n atmosfera de armonie 
în  [el`toare a spectacolului, Alexandru 
Dabija distribuie cu art` c~teva accente 
dramatice memorabile. Unul dintre ele 
e chiar acela al duelului ratat din fina-
lul spectacolului. 

Casa Zoic`i în replic` 
la furia proletar`

Regizorul Alexandru Tocilescu vede 
în piesa lui Bulgakov posibilitatea de a 
relua tema procesului comunismului, 
pe care a ilustrat-o în ultima vreme. 
Pen  tru foarte mul]i dintre noi, îns`, 
care am tr`it [i vremurile c~nd piesa 
Casa Zoic`i era interzis` în Rom~nia, a 
func ]ionat [i curiozitatea privind for]a de 
impact a unui text aparent datat. N-am 
privit, a[adar, aceast` pies` ca pe o re-
stituire literar`, cu epoc` cu tot, ci ca pe 
o provocare privind în]elegerea unor 
vre muri confuze, cu care [i noi ne-am 
con fruntat. Nu po]i s` nu compari peri-
oada „NEP“-ului anilor ‘20, de dup` re-
volu]ia bol[evic` din Rusia, cu situa]ia 
postrevolu]ionar` din Rom~nia anilor 
‘90. Din acest punct de vedere, Casa Zoi-
c`i e o imagine simbolic`, iar sugestia 
de bordel, în sensul fran]uzesc de hara-
babur` al termenului, potrivit`. Aceas-
 t` imagine a fost concentrat` de specta-
col într-un tablou de atmosfer` foarte 
inspirat, respectiv, petrecerea în fum 
de cocain` a locatarilor, siluete lichefia-
te, plutind într-un vis suprarealist de 
pier zanie. Aici, pere]ii mi[c`tori cu care 
lucreaz` scenografa pe parcursul spec-
tacolului, suger~nd o instabilitate peri-
culoas`, î[i reiau pozi]ia normal`, l`-
s~nd spa]iul s` respire [i personajele s` 
se mi[te în voie. Ie[ind din realitatea is-
to ric` [i ideologic` pe care o con]ine, 
spectacolul face un salt spre art`, irea-
litatea de co[mar recreat` fiind singura 
solu]ie de supravie]uire. Marele c~[tig 
al acestui spectacol croit cu m~n` sigu-
 r` de Tocilescu sunt îns` crea]iile acto-
ri ce[ti. |n v~rful ierarhiei, normal, in-

terpreta Zoic`i, Zoia Pel], st`p~na apar-
tamentului rebrenduit, transformat 
adic` din cas` de locuit în cas` de tole-
ran]`. Virginia Mirea î[i asum` perfect 
duplicitatea situa]iei, cu tot ce decurge 
de aici pentru bog`]ia personajului, tre-
c~nd de la ]inuta inflexibil` a matroa-
nei la cochet`rile femeii îndr`gostite 
sau sim]ul practic cerut de îndeletniciri-
le administrative. Virginia Mirea e ge-
nul de actri]` bomb` care m`tur` tot 
c~nd intr` în scen`. |n acest spectacol, 
jo cul s`u are îns` [i foarte multe nuan-
]e [i o re]inere egal` cu m`sura de aur 
a instinctului scenic. Are [i doi parte-
neri pe m`sur`. George Mih`i]`, în ro-
lul lui Ametisov, veri[orul [menar, sfo-
rarul simpatic, omul descurc`re], pen-
tru care actorul e un interpret ideal. De 
la înf`]i[area pitoreasc` la tonurile ju-
cate ale vocii [i p~n` la plastica ml`die 
a corpului, personajul lui Mih`i]` cu ce-
re[ te publicul [i sus]ine excelent teza 
mistific`rii necesare din spectacol. Ce l`-
lalt rol de anvergur` artistic` e creat de 
Gelu Ni]u, pe care nu l-am mai v`zut 
de mult` vreme at~t de în form`. Con-
tele Obolianinov în interpreatarea sa 
este aristocratul pur s~nge, cu maniere 
[i non[alant` inadecvare, o rud` mai t~-
n`r` a lui Gaev, mo[ierul sc`p`tat din 
Livada, ca [i acesta îndr`gostit de obiec-
te feti[, aici pianul. Din numeroasa [i 
foarte aplicata distribu]ie realizeaz` 
scene bune Valentin Teodosiu în rolul 
lui Gus, directorul corupt de partea so-
vietelor, Mihaela Teleoac`, în rolul unei 
cameriste obediente, Gheorghe D`nil`, 
în pielea unui administrator de bloc 
onctuos, [i Emilia Popescu, o apari]ie 

belle époque plin` de farmec, care aduce 
în scen` lumea emigran]ilor ru[i din 
Doc tor Jivago. C~t despre cei doi chinezi, 
personaje de culoare f`r` prea mare 
rost în economia piesei, s-ar putea spu-
ne c` tinerii Drago[ Huluba [i Aurelian 
B`r bieru salveaz` personajele de la de-
rizoriu.

Casa Zoic`i de Mihail Bulgakov îm bo-
g`]e[te afi[ul Teatrului de Comedie cu 
o produc]ie solid`, împlinit` în toate ar-
ti cula]iile ei.

Pesc`ru[ul pe repede la esen]`

Regizorul basarabean Mihai Fusu, 
cu studii serioase la [coala de regie de 
la Moscova [i experien]` scenic` occi-
dental`, a propus Teatrului „Maria Fi-
lotti“ din Br`ila un spectacol cu Pes c` ru-
[ul de Cehov, în versiune concentrat`. 
Ideea a pornit, se pare, de la decorul 
sim plu, radicalizat al lui Victor Gru [e-
van, artist basarabean [i el, un podium 
înclinat din lemn natural, un fundal pe 
care unduiesc în proiec]ie apele lacului 
din pies`. {i s-a bazat, bineîn]eles, pe 
ac torii excelen]i pe care i-a avut la dis-
pozi]ie la Br`ila, din care a alc`tuit o 
dis tribu]ie bun`, elimin~nd c~teva din-
tre personajele de plan doi din piesa lui 
Cehov. Cu aceste premise, regizorul a 
vrut s` construiasc` o demonstra]ie mult 
mai tran[ant` dec~t a autorului însu[i 
în privin]a tezei fundamentale a acestei 
piese, respectiv, disputa dintre arta ve-
che reprezentat` de Arkadina [i Treplev 
[i arta nou`, pentru care moare Kostea 
[i se rateaz` Nina Zarecinaia. Evident, 
în favoarea tinerilor. T`ieturile aplicate 
textului urmeaz` acestei inten]ii, sa cri-
fi c~nd alte teme extinse în piesa lui Ce-
hov. Dispare, de pild`, o scen` fundamen  -
tal`, dintre doctorul Dorn [i Arkadina, 
în care se confrunt` cinismul [i scepti-
cismul doctorului cu pragmatismul ac-
tri ]ei pe tema gloriei trec`toare. Ob]ine, 
în schimb, un conflict mult mai direct, 
mai tensionat între personajele care se 
confrunt` în prim plan, men]ionate mai 
sus.

Mai interesant` este linia indicat` 
ac torilor, pe care, urm~nd-o, unii dintre 
ei realizeaz` crea]ii remarcabile. De 
pil d`, t~n`ra [i promi]`toarea Nicoleta 
Lefter, în Nina Zarecinaia, acrediteaz` 
imaginea unei adolescente naive, plin` 
de pasiune romantic`, îndr`gostit` de 
Kos tea [i în secret [i de Treplev, dintr-un 
prea plin al v~rstei [i al vis`rii. Ea apa-
re într-o rochie alb` de balerin`, pur-
t~nd pantofi de dans, e vaporoas`, eteri-
 c`, fragil`, un simbol asemenea pesc`ru-
[u lui împu[cat. Saltul din final e cu 
at~t mai pregnant [i t~n`ra actri]` joa-
 c` emo]ionant, aproape patetic destinul 
dramatic, r`v`[itor al celei care aspira-
se la gloria scenei. |n rolul lui Kostea, 
talentul lui Emilian Oprea vibreaz` de 
încordare. Actorul joac` revolta, e artis-
tul rebel care nu-[i accept` mama nici 
chiar în scena de referin]`, c~nd aceas-
ta îi panseaz` rana încerc~nd o reapro-
piere. Cuplul Nina–Kostea exprim` un 
mod radical de a se raporta la genera]ia 
p`rin]ilor [i la modul de a concepe arta 
pentru care ei [tiu s` se sacrifice. C~t 
merit` sau nu acest lucru din perspecti-
va gloriei efemere [i a mor]ii nu afl`m 
din acest spectacol, preocupat s` le dea 
dreptate tinerilor [i angajamentului lor 
total. Spectacolul are o ]inut` sobr` [i 
un montaj precis, rece al scenelor, ca [i 
c~nd regizorul ar vrea s` spun` quod
erat demonstrandum. Iar demonstra]ia 
o fac cei doi tineri, care nu cred în [an-
sele lor. {i sunt foarte conving`tori.

DOINA PAPP

Modele trec, Cehov r`m~ne

Teatrul Na]ional Bucure[ti
Un duel, dramatizare de 

Alexandru Dabija dup` nuvela lui A.
P. Cehov

Din distribu]ie: Diana Dumbrav`, 
Ana Ciontea, Vlad Ivanov, Dan 
Tudor, Gavril P`tru, R`zvan Oprea, 
Marius Rizea 

Regia [i ilustra]ia muzical`: Alex. 
Dabija

Scenografia: Liliana Cenean

Teatrul de Comedie
Casa Zoic`i de Mihail Bulgakov
Traducerea: Maria Dinescu
Din distribu]ie: Virginia Mirea, 

George Mih`i]`, Gelu Ni]u, Mihaela 
Teleoac`, Valentin Teodosiu, 
Gheorghe D`nil`, Emilia Popescu, 
Drago[ Huluba, Aurelian B`rbieru

Regia: Alexandru Tocilescu
Decor: Vanda Maria Sturdza; 

costume: Anca P~slaru; coregrafie: 
P`storel Ionescu; ilustra]ia muzical`: 
Gabriel Basarabescu; light design: 
Sorin Vintil` 

Teatrul „Maria Filotti“ – Br`ila
Din distribu]ie: C`t`lina Nedelea, 

Emilian Oprea, Bujor Macrin, 
Nicoleta Lefter, Mihaela Trofimov, 
Valentin Terente, Cornel Cimpoae, 
Livia Pintileasa

Scenografia: Victor Gru[evan
Regia: Mihai Fusu 

Virginia Mirea [i George Mih`i]`
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Cu a doua pagin` a romanului Sindromul de panic` 
\n Ora[ul Luminilor de Matei Vi[niec, c~nd un domn de 
mod` veche, la o cafenea parizian`, \l \ntreab` pe na-
rator: „Sunte]i autor sau personaj?“, plonj`m \n plin 
textualism postmodernist. „Plin“ e un fel de a spune, 
fiindc` \n ultimii dou`zeci de ani, pe teren autohton, 
textualismul a devenit, dintr-un principiu mobil al 
inventivit`]ii artistice, o re]et` cvasi-banal` de pre-
parare a unor produse literare indigeste. O form` 
goal`, umplut` de c`tre diver[i autori cu orice altceva 
dec~t proz` de calitate: considera]iuni poietice [i filo-
zofice, pagini mereu prea lungi de jurnal, fi[e de lec-
tur`, epistole c`tre camarazii „optzeci[ti“ [i dispute 
previzibile cu propriile personaje. Excep]iile (trilogia 
lui D. }epeneag, Orbitor, I, al lui Mircea C`rt`rescu, 
Pupa russa a lui Gheorghe Cr`ciun) nu fac dec~t s` con-
firme regula manufacturier` a seriei.

|n r~ndul excep]iilor trebuie plasat [i romanul de 
fa]`, care utilizeaz` tot arsenalul textual (de la auto-
re feren]ialitate [i amestecarea realit`]ii cu fic]iunea, 
\ntr-un continuum „texisten]ial“, la autogenerare [i 
multiplicare en ab\me a palierelor prozei), neomi]~nd 
\ns`... romanul ca atare. Pentru autorul steril sau in-
consistent, a ne povesti pe zeci de pagini cum scrie el 
la o carte, eventual cea mai bun` carte a tuturor tim-
purilor, [i cum se \ntrerupe frecvent, fiindc` ba sun` 
telefonul, ba miaun` de foame pisica, e un mod de a 
face proz`. Scriitorii rata]i [i editorul obscur din Sin-
dromul de panic`... se confrunt` exact cu aceast` pro-
blem`, ridicat` la putere statistic`: \n epoca glo ba li-
z`rii, aproape toat` lumea scrie [i aproape nimeni nu 
mai cite[te. „Ca ni[te mu[te, a[a veni]i to]i la Paris“,
le spune cu n`duf domnul Cambreleng, editorul f`r` 
editur`, numero[ilor aspiran]i la gloria literar`. {i cei 
care roiesc \n jurul lui, a[tept~nd cu emo]ie s` le fie 
citite manuscrisele [i s` capete m`car un firav semn 
de \ncurajare, nu \ndr`znesc s`-l contrazic`.

Domnul de mod` veche, pe numele lui Pantelis 
Vassilikioti, e lovit chiar cu propriul manuscris – vo-
luminos – \n cap, fiindc`, iar`[i, spre exasperarea 
dom nului Cambreleng, a folosit \n scris persoana I. 
Totu[i, problema lui este mai complex`: [tiind prea 
multe limbi, acestea \[i amestec`, \n paginile \nnegri-
te, cuvintele [i expresiile. Babilonului parizian \i co-
respunde astfel un Babel textual. Jaroslava, pragheza 
refugiat` la Paris \n august 1968, se confrunt` cu o 
alt` dificultate. Dup` ce primul ei roman, scris cu o 
cunoa[tere aproximativ` a limbii franceze, a avut un 
enorm succes (scriitur` infantil`, de mare prospe]ime 
[i originalitate [.a.m.d.), urm`toarele n-au mai inte-
resat pe nimeni din lumea editorial`. De patruzeci de 
ani la Paris, Jaroslava e o femeie [i o scriitoare care 
sufer` de a nu mai fi (re)cunoscut`. {i mai tragicomic 
este exemplul lui Hung Fao, intelectual chinez fugind de 
comunism [i ajuns p~n` \n nucleul establishment-ului
artistic. Parisul cultural este la picioarele, la m~inile 
lui. C~nd [tirile despre masacrul din Pia]a Tien An 
Men fac \nconjurul lumii, Hung Fao, care scrie de ani 
buni romane anticomuniste, prime[te Premiul Nobel 
pentru literatur`. Dup` care, fulger`tor (comprim` 
Matei Vi[niec intervalul), el este completamente ui-
tat. La recep]ia dat` \n onoarea laureatului Hung 
Fao, dup` ce-l ascult` cu mare polite]e, to]i invita]ii 
se reped la bufet, regrup~ndu-se apoi \n jurul celor 
care de]in cu adev`rat puterea cultural`: cutare edi-
tor, cutare critic literar, cutare mecena... Timp de o 
or`, Hung Fao e \ntre]inut de un nefericit „responsa-
bil cu francofonia“, care nu mai [tie ce subiecte de 
conversa]ie s` improvizeze. Dincolo de comicul ab-
surd al scenei (specialitatea dramaturgului Vi[niec), 
este de \n]eles [i de vizualizat Sistemul care, \n fond, 
o explic`. Pia]a, capitalismul consumist, l-a creat [i l-a 
v~ndut pe Hung Fao fiindc` exista o faz` de interes 
[i, implicit, o cerere masiv`. C~nd interesul public s-a 
dus, scriitorul dispare.

|n jurul domnului Cambreleng apar [i evolueaz` 
asemenea fantome auctoriale, scriitori de c`r]i care 
au fost odat` vii, actualmente m~zg`litori de semne 
ce nu mai intereseaz` pe nimeni. Ultimul pe list`, cu 
voia dumneavoastr`, este Matei Vi[niec \nsu[i, auto-
distribuit ca personaj \n propriul roman; [i care are, 
prin aceasta, un anume ascendent asupra celorlal]i. 
P~n` [i el \ns` ascult` cuminte teoriile [i sfaturile 

practice ale experimentatului editor, ale c`rui c`r]i 
editate nu le-a v`zut nici unul dintre aspiran]i, dar 
care se comport` cu o autoritate asumat`. Distopia li-
vresc` (\n sensul cel mai propriu) conturat` de Matei 
Vi[niec \n Sindromul de panic` \n Ora[ul Luminilor face 
din domnul Cambreleng nu un demiurg r`u, ordon~nd 
[i siluind dup` propriile criterii literatura ce se scrie \n 
jurul lui. P~n` la urm`, \n lumea (pia]a) \ntoars` din 
romanul pe care l-am parcurs, editorul parizian func-
]io neaz` ca un reper de normalitate [i un corector, pe 
spa]ii mici, al abera]iilor structurale. To]i scriu; [i to-
tul s-a mai scris. Nu se mai cite[te, fiindc` literatura, 
orice tip de literatur`, toate genurile, formele, re]etele 
au fost deja epuizate, clasate, depuse \n memoria cul-
tural`. Nout`]ile sunt fumate, criticii sunt blaza]i, 
publicul se ]ine numai dup` vedetele-efemeride. Pari-
sul a devenit, \n ultimii cincizeci de ani, un cimitir 
pentru arti[tii lumii. Libr`riile sunt ticsite de c`r]i 
moarte sau pe cale de a muri, ni[te abatoare cu cada-
vre \ntre dou` coper]i, ce vor fi trimise \n cur~nd la 

topit. Salonul Interna]ional al C`r]ii ofer`, periodic, 
imaginea dezolant` a scriitorilor a[eza]i la standuri, 
c`rora absolut nimeni nu le cere autografe.

Pe acest fundal al unei apocalipse de supraconsum 
[i uzur` cultural`, grupul num`rul cinci, \ncropit de 
domnul Cambreleng, are misiunea de a salva ce se 
mai poate salva. L~ng` scriitorii rata]i ori \n curs de 
ratare reg`sim personaje, a[a zic~nd, conexe: chelne-
rul coco[at [i t`cut de la cafeneaua Saint-Médard, 
unde \[i fac veacul aspiran]ii; un patron de cafenea, 
Georges, ahtiat dup` [tiri, p~n` \n clipa \n care are 
revela]ia manipul`rii mediatice; un consilier bancar, 
Fran ois Comte, care [i-a tot f`cut noti]e \n ni[te car-
nete verzui; o frumoas` [i delicat` libr`reas`, Favio-
la. Cu to]ii ajung s` alc`tuiasc` un clan de rata]i ilu-
mi na]i, o confrerie scriind \ncruci[at [i ac]ion~nd la 
comanda energic` a editorului f`r` editur`. C~nd nu 
compun, sub \ndrumarea acestuia, texte \n diferite 
stiluri (nara]iuni cu fraze date; pagini despre sexuali-
tatea obiectelor sau a cuvintelor; chiar [i fragmente la 
persoana I, dar, obligatoriu, numai \n cadru diaristic), 
\ncearc` s` \mbun`t`]easc` situa]ia cuvintelor „bol-
nave“ [i a autorilor „schingiui]i“ prin dezinteresul pu-
blic. |ntr-o desf`[urare de comando [i \ntr-o impro vi-
za ]ie atent regizat`, ei ac]ioneaz` la unison [i \l sal-
veaz` pe un biet scriitor ai c`rui ochi, la Salonul 
Interna]ional de Carte, privesc \n gol. Domnul Cam-
breleng \i cere o carte cu dedica]ie, al]i doi stau r`b-
d`tori la „coada“ creat`, unul \l fotografiaz`, cineva 
apare cu o camer` de filmat: din nimic se creeaz` o \m -
bulzeal` la care viseaz` orice scriitor, o afluen]` de 
public adunat dup` principiul turmei [i stimulat` 
mecanic. N-are a face. |n urma ac]iunii bine puse la 
punct de grupul nr. 5, un scriitor contemporan, m`car 
unul, \[i g`se[te fericirea. Aici [i acum: „|n timp ce 
domnul orb Lajournade se agita cu un microfon 
enorm, coco[atul evolua cu aparatul de filmat \n jurul
nefericitului, asupra c`ruia proiecta [i lumina puter-
nic` a unui reflector. Succesul opera]iunii noastre de
salvare era ca [i asigurat. Acest simulacru de media-
tizare atr`gea brusc tot felul de gur`-casc`, inclusiv 
amatori de literatur` dezorienta]i gata s` cumpere tot 
ce era c~t de c~t o valoare sigur`, adic` mediatizat`. 

|n general, \n momentul \n care noi plecam de la locul 
faptei, l`sam \n urma noastr` un om cu moralul re-
dresat, \nconjurat de c~teva mu[te venite s` nu piard` 
ocazia de a cunoa[te un adev`rat scriitor. Domnului 
Cambreleng nu-i pl`cea s` refac` traseul pentru a 
constata, dup` un sfert de or` sau dup` treizeci de mi-
nute, dac` micul bulg`re de z`pad` lansat de noi la 
vale de pe v~rful muntelui se transformase \n ava-
lan[`. Omul nostru era l`sat pe m~na larg deschis` a 
tuturor posibilit`]ilor, deci a neantului. Iar c~nd 
ie[eam, la ora \nchiderii, de la t~rgul de carte, depu-
neam l~ng` una din pubele toate c`r]ile cump`rate \n 
cursul opera]iunilor noastre de comando succesive. 
Salvam uneori, \n felul acesta, c~te zece suflete pe zi [i 
ne sim]eam at~t de ferici]i, at~t de utili.“ (p. 241). Pen-
tru sufle]elul chinuit de autor, \n apocalipsa consu-
mist`, post-postmodernist`, finalul r`m~ne deschis, 
deci [i salvarea e relativ`. |ns` rata]ii [i aspiran]ii lui 
Cambreleng nu-[i rateaz`, de data aceasta, episodicul 
rol providen]ial.

Cu inteligen]`, umor fin, o anumit` tu[` bucovi-
nean-nostalgic` [i o adev`rat` virtuozitate \n schim-
barea planurilor narative, Matei Vi[niec reu[e[te la 
r~ndul lui, prin acest roman admirabil, s` recon di ]io-
neze creativ ce se mai poate recondi]iona din redun-
dantul nostru textualism prozastic.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Grupul num`rul cinci

Matei Vi[niec, 
Sindromul de panic` 
\n Ora[ul Luminilor,

roman,
Editura Cartea 

Rom~neasc`,
Bucure[ti, 2009, 
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Timpuri noi de Daniel Cristea-Enache

La 14 aprilie, la Libr`ria C`rture[ti, Muzeul
}`ranului Rom~n, a avut loc lansarea volumului 
ap`rut la Editura Cartea Rom~neasc`, Timpuri noi
de Daniel Cristea-Enache. Au prezentat, al`turi de 
autor, Dan C. Mih`ilescu, Eugen Negrici [i Paul 
Cernat, moderator fiind Bogdan-Alexandru 
St`nescu.

Volumul t~n`rului critic 
literar este conceput ca o 
istorie literar` vie, care \nc` 
se scrie \n momentul lecturii. 
Nici un autor nu este prins 
definitiv \n acul insectarului. 
To]i se mi[c` [i continu` s` 
scrie, \ncerc~nd s`-[i ia 
revan[a fa]` de judecata 
critic` din momentul 
\nt~mpin`rii, \n volumul 
urm`tor. Timpuri noi este o 
carte despre literatura 
rom~n` pe care tocmai o 
citim. Daniel Cristea-Enache stabile[te, deja, un 
canon propriu, peste care cu greu se mai poate 
trece.
„Al`turi de Paul Cernat, Daniel Cristea-Enache 
formeaz` v~rful de atac al noii critici literare 
rom~ne[ti din anii 2000. S-a format \ncet, temeinic, 
ucenic r`bd`tor [i bine \nzestrat, r`m~n~nd fidel 
mentorilor s`i (Valeriu Cristea, Eugen Simion, 
Dumitru Micu), dup` care [i-a \nceput gospod`re[te 
autonomia profesional`.“ (Dan C. Mih`ilescu)
Daniel Cristea-Enache s-a n`scut pe 19 februarie 
1974, la Bucure[ti. A absolvit \n 1996 Facultatea de 
Litere a Universit`]ii Bucure[ti. Din 2005 este 
doctor \n filologie (Summa cum laude) al acestei 
universit`]i. |n prezent, este conferen]iar 
universitar, consilier la Editura Polirom [i cronicar 
literar la revista Rom~nia literar`.
Volume publicate: Concert de deschidere, prefa]` de 
C. St`nescu, Editura Funda]iei Culturale Rom~ne,
2001 (Premiul de debut al „Rom~niei literare“,
Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din 
Romania [i Premiul „Titu Maiorescu“ al Academiei
Rom~ne); edi]ia a II-a, LiterNet, 2004; Ileana 
M`l`ncioiu, Recursul la memorie. Convorbiri cu Daniel 
Cristea-Enache, Polirom, 2003; Sertarul Scriitorului 
Rom~n. Dialoguri pe h~rtie, Polirom, 2005; Bucure[ti
Far West. Secven]e de literatur` rom~n`, Albatros,
2005; Un om din Est, Curtea Veche, 2006 (Premiul
pentru critic` [i istorie literar` al Asocia]iei
Scriitorilor din Bucure[ti), Convorbiri cu Octavian 
Paler, Corint, 2007.



Nr. 21 (84)6 28 aprilie

Dincolo de cuvinte, sunt sunetele, silabele, uneori, t`cerile. C~nd cu-
vintele nu par s` mai fie de ajuns, c~nd singur`tatea devine un mod 
(auto)impus de a fi, o silab` sau un gest pot spune mai mult dec~t fra-
zele articulate \ndelung. |ntr-un mic apartament din Montpellier, 
unchi [i nepot g`tesc pui cu paprika [i [trudel cu mac, apoi danseaz` 
cearda[, danseaz` ca doi nebuni [i pl~ng, [i r~d, pl~ng [i r~d p~n` c~nd 
cad epuiza]i. Cuvintele ar fi de prisos. O scen` de iubire e compus` doar 
din silabe, asemenea unui portament. {i c~t de straniu e s` te \n  dr` gos-
te[ti de un r~s cristalin ca un sunet de carilon! Oare pot depune m`r tu-
rie cuvintele pentru ceva? Mai ales dac` nu le g`se[ti la timpul potrivit, 
dac` ]i-au lipsit \nc` de copil fiind? Sunt multe asemenea scene, discret 
sugerate, \n romanul lui Jean Mattern. Un roman al c`ut`rii identit`]ii 
de sine. Un roman muzical.

Romanul e muzical prin stil, prin echilibrul limbajului, prin econo-
mia bine temperat` a mijloacelor de a comunica. E armonic prin struc-
tura contrapunctic`, asemenea unei inven]iuni de Bach. Trei voci se \n -
l`n ]uie, enun]`, reiau [i dezvolt` temele pe r~nd: moartea, iubirea, pri-
etenia, singur`tatea, c`utarea sinelui [i a cuvintelor. E vocea trecutu-
lui apropiat, urmat` de cea a copil`riei [i a adolescen]ei. |n fine, cea 
de-a treia, vocea discret` a prezentului, cu acorduri staccato, marchea-
 z` momentele care dau textului substan]` [i \i confer`, treptat, \n]eles. 
O construc]ie pe care nu a[ putea-o numi cu alt termen dec~t inteli-
gent`. Am terminat de citit romanul lui Jean Mattern [i, involuntar, 
mi-a venit \n minte numele lui William Kapell, un pianist mort prea t~-
n`r \ntr-un accident de avion, \n anii ’50, [i care a transpus mazurcile 
lui Chopin, lipsite de indica]ii de agogic`, dincolo de pattern-ul lor obi[-
nuit, al dansurilor de salon, mai mult sau mai pu]in romantice. Le-a in-
ter pretat f`r` efuziuni, f`r` excese, reduse la esen]e, la universalitate, 
asemenea sarabandelor aceluia[i Bach. Un echilibru des`v~r[it \l re g`-
sim [i \n valsurile interpretate de Dinu Lipatti.

Universale sunt [i temele romanului lui Jean Mattern. Identitatea 
etnic` sau religioas`, chiar [i atunci c~nd enigma planeaz` asupra lor, 
nu ne pot \mpiedica s` fim, \n primul r~nd, fiin]e ale acestei lumi. „R`-
d` cinile“ nu ne pot fixa pe veci de un anumit loc, de o cultur`, de o 
limb`. Lumea trebuie cucerit` pas cu 
pas, destinul trebuie asumat. Pas cu 
pas. |ntotdeauna va exista o poart` ce 
r`m~ne deschis`. Chiar [i atunci c~nd 
ai pierdut totul, asemenea lui Iov, r`-
m~ ne ceva: speran]a.

Dincolo de lucrurile ce par compli-
cate, dincolo de trecut, de filosofiile 
sterile, dincolo de c`r]i [i dic]ionare, e 
via]a \ns`[i. Via]a cu pro vo c` ri le ei, re-
duse la esen]`, via]a care se perpetu-
eaz` pe sine prin fiin]a c` re ia Gabriel, 
personajul din roman, \i d` na[tere, un 
fiu pe care nu-l va cunoa[te nicic~nd, 
dar c`ruia \ncearc` s` \i transmit` ceva 
din tr`irile lui mai mult sau mai pu]in 
triste ori fericite. E o \nl`n]uire: Dom-
nul a dat, Domnul a luat. Sau, \n ro-
manul lui Jean Mattern, pozi]ia fetu-
sului poate trezi oric~nd amintirea tru-
pu lui \ntins \ntr-un sicriu, trupul inert 
al surorii decedate at~t de timpuriu. O 
absen]` datorat` mor]ii, ce nu poate fi 
spus` \n cuvinte, ci doar prin t`ceri. 
Un tac~m \n minus la masa din sufra-
geria familiei. Via]a \ns` merge mai departe. O alt` fiin ]` se na[te [i 
nu se [tie nici m`car \n ce limb` i se va vorbi.

Jean Mattern ne provoac`. Adev`rurile lumii sunt mai simple dec~t 
ne-am \nchipui. Literatura le complic`, uneori inutil. Gabriel le readu-
ce la esen]e, \ntr-o compozi]ie de o evident` modernitate. Autorul a ima-
gi nat povestea vreme de c~]iva ani, p~n` s-a decis [i a scris-o \n doar 
c~teva zile. Apoi a \nceput s` elimine ce p`rea de prisos. Ar fi simplifi-
cat romanul la doar c~teva fraze. Ar fi r`mas c~teva pagini, o m`r tu ri si-
re discret`. Ceea ce r`m~ne e speran]a unei promisiuni: c`, de Yom Kip-
pur, numele lui Gabriel nu va fi [ters din Cartea Vie]ii. A consemnat 
totul, succint, \ntr-un carnet, pentru fiul s`u, al c`rui nume nici nu-l cu-
noa[ te. Pentru ca fiul s` [tie, pentru ca memoria trecutului s` nu se re-
duc` la c~teva copii f`cute dup` paginile unui registru de stare civil`.

Carnetul e confesiunea unei vie]i, este iertarea pe care Gabriel o 
cere tuturor. |n sinagog`, afl` c` trebuie s` cear` iertare celor din jur 
pentru a fi el \nsu[i iertat. Carnetul lui \nseamn` ruperea de un trecut 
[i, poate, un nou \nceput.

Nevroze, dileme, crize, identit`]i, iluzii, s~nge amestecat... un ro-
man care are toate [ansele s` fie mai bine receptat acolo unde temele 
dragi periferiilor Mitteleuropei mai p`streaz` ceva din straturile supra-
puse ale memoriei, asemena blaturilor unui Dobo[ tort. Chiar din clipa 
c~nd am \nceput s` traduc romanul lui Jean Mattern, mi-am spus c` 
locul ideal pentru lansarea versiunii \n limba român` nu poate fi dec~t 
Ti mi[oara, ora[ul cel mai multicultural din c~te cunosc.

Intitul~ndu-[i antologia – pe care o pre fa-
]ea z` [i o comenteaz` pertinent pe parcurs 
pentru a proba mai cu seam` calitatea de 
teo  retician literar sui generis a lui Lucian 
Raicu –, intitul~nd-o, deci, Dincolo de litera-
tur`, Carmen Mu[at a mers drept la ]int`, \n -
truc~t aceasta a fost, \ntr-adev`r, ideea cen-
tral` a regretatului critic. El o formula \n fe-
lul urm`tor: „Literatura nu e literatur` 
dec~t dac` e mai mult dec~t literatur`“. La 
prima vedere, avem de-a face cu un truism, 
c`ci cine nu recunoa[te c` literatura spune
ceva despre lume, despre om? |n realitate, 
exist` cei care socotesc c` valoarea literatu-
rii const` \n capacitatea de a spune, \n felul 
ei specific, ceva esen]ial [i exist` cei pentru 
care ceea ce spune e numai un efect secun-
dar, valoarea d~ndu-i-o literaritatea \ns`[i. 
Lu cian Raicu se al`tur` celor dint~i.

La ce se refer` literatura, dup` p`rerea 
sa? Nu neap`rat la realitate [i nici m`car la 
ade v`r, luat \n general. Ea d` la iveal` ade-
v` rul despre om. Pe acesta \l c`uta Lucian 
Raicu \n operele comentate – [i o f`cea \n 
dou` feluri, ambele apar]in~nd criticii de 
par ticipare. C~nd operele erau mai modeste, 
cri ticul proceda ca, s` zicem, Charles du 
Bos, adic` dezvolta el \nsu[i premise ale ope-
rei, germeni ai ei. C~nd \ns` interpreta ca-
podopere, reu[ea s` se identifice \n \ntregi-
me cu autorii lor – cu marii scriitori. Cartea 
de spre Gogol e o str`lucit` m`rturie \n 
aceast` privin]`.

Folosesc no]iuni care unora, ast`zi, li se 
par perimate. A[a e, Lucian Raicu credea c` 
exist` capodopera [i marele scriitor. Pentru 
el, scriitorul mare este un [tiutor – un cu nos-
c` tor \n ad~ncime al unor adev`ruri despre 
om. De fapt, Lucian Raicu \nsu[i a fost un 
ase menea [tiutor. |l numeam, \ntre prieteni, 
b`tr~nul rabin nu pentru c` ar fi fost b`tr~n, 
ci pentru c` era un \n]elept. Avea \nsu[irea, 
at~t \n scriere c~t [i \n vorb`, de a descoperi 
sen suri mari \n lucruri aparent ne\nsemna-
te. Revenea cu insisten]` asupra lor, g`sin-
du-le de fiecare dat` sensuri noi. |mi amin-
tesc o istorie pe care-i pl`cea s-o repete [i s-o 
in terpreteze cu mereu noi nuan]e. Satisf`-
c~n du-[i serviciul militar, Marin Preda be-
neficiase de o permisie. La \ntoarcere, \n  t~r-
zia se. |ngrijorat, se dusese s` se explice au-
toritarului s`u comandant de pluton. La tot 
ce spunea Preda, plutonierul nu r`spundea 
dec~t, cu o cl`tinare din cap: „Au! Au! Au!“.
Intrat \n panic`, vinovatul insista [i primea 
mereu acela[i r`spuns. Ei bine, din acea ex-
cla ma]ie, p`truns` parc` de mil`, de \ngrijo-
rare pentru soarta omului din fa]`, la g~n-
dul ce avea s`-i fac`, Lucian Raicu scotea o 
inepuizabil` medita]ie despre r`u, un r`u 
nedeslu[it, care \nc` nu s-a ab`tut, dar care 
at~rn` deasupra capului [i care va lovi im-
placabil. Sau despre a[teptarea r`ului, mai 
greu de suportat chiar dec~t manifestarea 
lui.

G`sesc cu u[urin]` [i \n antologia doam-
nei Mu[at asemenea performan]e. Iat-o pe 
una privitoare la manuscrisele venite la re-
dac ]ia revistelor literare.

„Cu anii, cu deceniile, \n loc s` m` de-
prind cu ele, textele literare \mi apar tot mai 
mult ca o expresie a secretelor autorului lor, 
o divulgare a intimit`]ii, o dest`inuire a vul-
ne rabilit`]ii. «V`d» oarecum prin ele. Observ 
partea de hazard a operei, ceea ce \n ea se da-
toreaz` \nt~mpl`rii, nehot`r~rii, sl`biciunii, 
st`rilor de moment. Manuscrisele \mi conso-
lideaz`, p~n` la un prag al nepl`cerii, acest 
sentiment (moral, dar [i «fizic»), pur corpo-
ral. Ele au ceva prea personal, tr`deaz` fra-
gilitatea fiin]ei, toate alarmele subiec tivi-
t`]ii.“

Pentru c`-l obsedau mai ales adev`ruri 

cum ar fi fragilitatea fundamental` a fiin]ei,
Lucian Raicu sim]ea nevoia ca, f`r` a le 
edulcora, s` le atenueze cumva. O f`cea, ade-
sea, prin umor. |n critic`, umorul lui e dis-
cret, insinuat \n intersti]ii. Cu prietenii, 
umo rul era exuberant [i f`cea dintr-o sear` 
– devenit` totdeauna noapte – petrecut` cu 
Lucian Raicu un regal. Adaug \nc` o aminti-
re. |n vremea r`zboiului, c~nd evreilor li se 
luaser` mai toate drepturile, pentru c` bu-
nicul luptase \n primul r`zboi mondial, tat`l 
a avut dreptul s` ]in` o dughean` la B~rlad. 
Copilul Raicu era at~t de m~ndru din cauza 
asta, \nc~t, \ntrebat la [coal` despre ocu-
pa]ia p`rin]ilor, a r`spuns: „Comercian]i [i 
industria[i“. Iar dugheana abia se ]inea \n pi-
cioare. „C~nd a venit la putere partidul pe 

care eu \l iubeam, zicea Raicu, a spus: «Lua]i 
chestia asta de aici!».“ 

|nc` [i mai mult dec~t umorul \l ap`ra pe 
Lucian Raicu de nelini[tea fragilit`]ii fiin]ei 
\ncrederea \n puterea ei de crea]ie. El era 
convins c`, oric~t de precar [i de neajutorat \n 
via]a de toate zilele, marele scriitor dispune 
de o irepresibil` energie. De pild`, \n felul 
acesta, dincolo de orice nevroz`, \l prezenta 
criticul pe Bacovia, \ntr-unul dintre cele mai 
fru   moase eseuri ale lui.

Antologia care inspir` aceste fraze nu e o 
simpl` restituire. Ce a interesat-o pe Car-
men Mu[at a fost mai cu seam` s` dovedeas-
 c`, at~t prin alegerea textelor, c~t [i prin 
pro priile comentarii, c`, de[i refractar fa]` 
de orice dogme [i, \ntr-un sens, de teorie, Lu-
cian Raicu n-a fost nicidecum un impresio-
nist. El a diseminat \n \ntreaga oper` o con-
cep]ie despre literatur`, f`r` a sim]i nevoia 
s-o formuleze apodictic. Demonstra]ia au-
toarei a reu[it pe deplin.

Preocupat` \ndeosebi de propagarea \n 
alte ]`ri a literaturii noastre contemporane, 
Carmen Mu[at are dreptate s` lupte [i \m -
potriva uit`rii unor valori \nc` actuale din 
tre cut. De exemplu, a f`cut bine g`zduind \n 
Observator cultural articole despre Bietele cor-
puri, cartea Soniei Larian, una dintre cele 
mai tulbur`toare din epoca postbelic`, dar 
pe care critica literar` n-a apreciat-o cum s-ar 
fi cuvenit. Sigur, Lucian Raicu nu s-a aflat \n 
aceea[i situa]ie. De[i n-a fost un produc`tor 
de canon, fiindc` era prea generos, de[i n-a 
]inut s` se a[eze \n prim-plan, cunosc`torii 
din epoc` nu s-au \n[elat. Au [tiut s`-l recu-
noasc` \n el pe criticul cel mai fin [i mai pro-
fund. Ast`zi, \ns`, riscul ca genera]iile noi 
de cititori s` nu afle c` Lucian Raicu mai are 
multe de spus este real [i de aceea orice 
efort de a-l men]ine \n aten]ie trebuie salu-
tat. Cu at~t mai ap`sat c~nd este, ca acesta, 
unul consistent.

cronic` de carte/Bucure[tiul \n lume
LIVIUS CIOCÅRLIE

O carte 
binevenit`

SILVIU LUPESCU 

Note la o 
traducere

Jean Mattern, B`ile Király,
Editura Polirom, 2009

Carmen Mu[at, Lucian Raicu: dincolo de 
literatur`, Editura Hassefer,

Bucure[ti, 2008
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„Atunci când are crampa scrisului, 
Ga  briela Melinescu trece la desen.“ |n 
mo  mentul \n care inspira]ia scade \n de-
se nele sale, se re\ntoarce la scris. A[a a 
vorbit, \n câteva cuvinte, Ruxandra Ga-
rofeanu – curatoarea acestei expozi]ii – 
despre dubla existen]` expresiv`, artis-
tic` a Gabrielei Melinescu. Poeta, eseis-
ta, prozatoarea [i traduc`toarea Gabri-
ela Melinescu, stabilit` \n Suedia \n 
1975, \[i dezv`luie la Galeria Dialog
uni versul s`u n`scut din creion, carioca 
[i acuarele*. Un univers \n care fiecare 
vi zitator caut`, inevitabil, indiciile [i co-
nexiunea cu literatura artistei, ca punct 
de reper suprem. Desenul, simplu vio-
lon d’Ingres al scriitorului? 

Gabriela Melinescu m`rturise[te [i 
ea c` recurge la desen \n momentul \n 
care intervine blocajul \n scris [i c`, 
atunci când lumea imaginar` a desenu-

lui se opre[te pentru o clip` din mi[ ca-
rea sa febril`, trece din nou la scris. De-
senul, activitatea plastic-figurativ` func-
]ioneaz`, deci, ca o trambulin` de relan-
sare a scrisului. O asemenea m`rturi si-
re \]i schimb` punctul de referin]`, te 
de ruteaz`; e o derut` benefic`, pozitiv`, 
ce \]i d` permisiunea s` identifici \n de-
senele, picturile [i gravurile sale pe ar-
tistul Gabriela Melinescu, un artist \n 
care scriitorul, poetul fuzioneaz` cu de-
senatorul, pictorul, gravorul. Nici unul 
dintre \nveli[uri nu este superior altu-
ia, nu avem de-a face cu dou` existen]e 
se parate [i nici cu dou` existen]e ce se 
completeaz` din când \n când. Cele 
dou` creeaz` un univers unic, o via]` 
care ar fi doar pe jum`tate dac` s-ar 
hr`ni doar din scris, o via]` care nu ia 
nici o pauz` de la creativitatea sa.

Poezia e psalm

Nu de pan` sau de blocaj creativ, de 
penurie deci, de absen]` e vorba \n 
aceast` trecere permanent` de la un 
lim baj [i de la un mediu de exprimare 
la altul, de la o art` la alta, ci, din con-
tr`, de un preaplin [i de o fervoare a 
c`u t`rii realului. Gabriela Melinescu 
nu este nici primul, nici ultimul scrii-
tor, poet care deseneaz` [i picteaz` \n
pa ralel (de[i pare doar \n alternan]`) cu 
scrisul. Ea se \nscrie, din contr`, \ntr-o 

mare tradi]ie, din care cel pu]in dou` 
mari nume revin imediat \n memorie: 
Artaud [i Michaux, poe]i [i desenatori.

Cel mai nimerit ar fi, probabil, s` nu 
facem o ierarhie \ntre scris [i desen, \n -
tre literatur` [i arta plastic`, ci s` ve-
dem \n ambele etapele, registrele unui 
aceluia[i „motor“ expresiv [i creativ, ale 
unei aceleia[i „foame“ de real: scriind, 
recurgând la artificialitatea conven ]io-
nal` a limbajului verbal, orice poet au-
tentic nu poate s` nu fie nemul]umit, 
s` nu se simt` \ncorsetat, s` nu fie mâ-
nat s` dep`[easc` scrisul, s` scrie mai 
de parte de cât \i permite limbajul. El 
trece, atunci, inevitabil, de litera sem-
nificant`, urm`rind realizarea spiritu-
lui prin eliberarea liniei \ntr-un grafism 
care \[i caut` sensurile altfel, mai di-
rect, \mbr`]i[ând lumea formelor, \nce-
pând s` z`misleasc` nemijlocit lumea. 

Scrisul autentic, scrisul cu adev`rat po-
etic este tocmai cel care se dep`[e[te pe 
sine, care evadeaz` [i trece dincolo de 
el \nsu[i, nemul]umit de conven ]iona li-
ta tea, de artificialitatea [i, deci, de ine fi-
cien]a limbajului strict verbal. Orice 
poet autentic, a[a cum este Gabriela 
Melinescu, viseaz` s` creeze lumea, s` 
ating` starea de Genez`.

Tocmai de aici, desigur, [i referin]a 
biblic`, religios-magic`, a multora din-
tre desenele, dintre exprim`rile plasti-
ce ale Gabrielei Melinescu. |n aceast` 
referin]` se cuvine s` vedem mult mai 
mult, altceva decât un simplu recurs li-
vresc, cultural. Scrisul devine inevitabil 
desen, se caut` [i se viseaz` pe sine ca 
desen, ca pl`smuire de forme pentru c` 
e, fundamental, invoca]ie, adresare c`-
tre divinitate, psalm. Prin \ns`[i struc-
tura ei, poezia e psalm. Crea]ia artis-
tic` e \n \ns`[i esen]a ei psalm. Tocmai 
ca psalm devine, la Gabriela Melinescu, 
scrisul desen, peni]` „\nnebunind“ \n 
c`utarea realului.

„Ce noi sunt mi[c`rile liniilor 
[i ale punctelor!“

Lumea desenelor Gabrielei Meli-
nescu se na[te din linii [i puncte. Dar 
ele nu r`mân pur [i simplu la baza unui 
pro ces, nev`zute. Din contr`, liniile [i 

punctele \[i caut` direc]ia pe foaia de 
hârtie pân` \[i g`sesc forma potrivit`, 
r` mân pe hârtie \n c`utarea lor [i \]i 
arat` \ntreg procesul de na[tere a for-
mei: desenele se z`mislesc sub ochii pri-
vi torului, apar pe hârtie \ncet, \ncet, li-
niile se aglomereaz`, se intensific` [i 
creeaz` conturul fe]ei, p`rul, ochii, na-
sul, buzele, florile de pe rochia fetei, 
mâi nile [i pisica din bra]ele sale: asis-
t`m la \ns`[i geneza formelor. Modul \n 
care foaia este umplut` cu linii [i punc-
te, \n jurul formei propriu-zise, \]i d` im-
presia unei lumi n`scute din haos, o 
lume temporar` care peste câteva se-
cunde ar putea foarte bine s` nasc` una 
nou`, total diferit`. A[a cum m`rtu ri-
se[te artista la un moment dat \n Jur-
nalul suedez (volumul IV), sunt desene „pe 
care le iubesc uneori, dar alteori nu-mi 
plac deloc“. Atunci când artistului nu \i 
mai plac formele \ntrupate, liniile [i 
punctele schimb` brusc direc]ia [i z`-
mislesc ceva nou. Lucr`rile sale sunt \n 
permanent` mi[care, o mi[care care 
poa  te oricând forma altceva, poate ori-
când na[te fiin]e nemaipomenite, arle-
chini, feciori de basm, profe]i, pe[ti be-
nefici [i salvatori, fluturi, p`s`ri. Pe de 
alt` parte, liniile [i punctele aruncate 
pe fundal sunt cele care ne ajut` „s` ve-
dem“. Citând din nou din Jurnalul Ga-
brielei Melinescu, „a[a cum scria Paul 
Klee despre pictur`: ea trebuie s` creeze 
realitate [i s`-i fac` pe oameni s` vad`“,
\n]elegem c` tocmai acel fundal de linii 
ne d` posibilitatea s` ne „orient`m“, s` 
distingem lumea umplut` de sens a ar-
tistei.

Via]a \n instantanee

Atunci când fiin]ele imaginare nu se 
nasc \n fa]a noastr` din noianul de linii 
[i puncte, ele sunt \n lume tot \n trece-
re. Dar aceast` sta]ionare temporar` 
nu mai vine din profunzimea hârtiei, ci 
din exteriorul ei: sirenele, fluturii-om, 
ca petele se n`pustesc cu totul asupra 
foii de hârtie, vin de undeva din afar`, 
unele au timp [i intr` cu totul \n cadru 
(pentru ca apoi s` treac` [i s` lase locul 
ur m`toarelor), altele doar \[i fac z`rit 
ca pul sau mâna azurie, nu sunt \nc` 
fiin]e \ntregi, ci Jum`tate-om, Jum` ta-
te-pas`re, jum`tate n`scut, jum`tate-\n -
 c`-nez`mislit, \n afara hârtiei. Desene-

le Gabrielei Melinescu devin t`râm de 
circ, bestiar, acvariu, cer. Sunt popula-
te de fiin]e \n trecere, de trecere, fiin]e 
ce sta]ioneaz` pentru câteva secunde [i 
apoi \[i continu` zborul, plutirea ase-
meni celor din pânzele lui Chagall.

O lume \mblânzit`

Lumea desenelor Gabrielei Meli-
nescu este una extrem de prietenoas`, 
des chis`, rotund`, cald`, primitoare, 
bun`. Formele nu au nimic rigid, aspru, 
as cu]it, sunt forme umane ce se undu-
iesc, forme biologice, ale vie]ii generice 

ca atare, n`scute din mi[c`ri interioare 
uma ne, ]â[nite din fiin]a cea mai pro-
fund` a artistului [i \ncercând s` dea 
corp nou spiritului care le traverseaz` 
[i le scald`. Nu \ntâmpl`tor, la fel de 
vie este [i forma pe care o ia \ns`[i sem-
n`tura artistei, din linii rotunjite, ce se 
muleaz` perfect pe structura fiec`rui 
desen. Semn`tura \ns`[i, marca nume-
lui propriu, cap`t`, la Gabriela Melines-
cu, corp plastic, p`trunzând \n lumea 
for melor.

Trecând permanent de la scris la de-
sen, poeta Gabriela Melinescu nu face 
decât s` dea glas, s` se adecveze nevoii 
irepresibile de crea]ie, \ncercând s` de-
joace, printr-o invocare psalmic` de 
fond, limit`rile diferitelor limbaje ale 
omu lui. Via]a adev`rat` este perma-
nent` metamorfoz`, crea]ie infinit` de 
noi forme, dincolo de puterile oric`rui 
lim baj.

DARIA GHIU 

Crea]ia dincolo de art`
Gabriela Melinescu – desen, gravur` [i pictur`

*Expozi]ia este deschis` \n perioada 6 aprilie – 6 mai 2009
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V` propun s` \ncepem cu o prezentare 
ge neral` a Festivalului „Zile [i Nop]i de Li-
teratur`“ de la Neptun, al c`rui director 
sun te]i din 2005, dar a]i fost implicat` \n 
or ganizarea lui de la \nceput. 

Festivalul a luat na[tere \n 2002, 
din ini]iativa domnului Eugen Uricaru, 
pre [edintele USR la acea dat`. Scopul 
era de a oferi scriitorilor rom~ni [i str`-
ini posibilitatea de a se \nt~lni \ntr-un 
cadru specific profesiei lor, de a face 
schimb de experien]`, de a-[i cunoa[te 
re ciproc operele, dar [i de a putea vorbi 
despre condi]ia lor de creatori [i despre 
pro cesul crea]iei. Era una dintre nou t`-
]ile pe care o asemenea manifestare le 
aducea \n spa]iul literar rom~nesc – co-
locviul pe o tem` dat`. A doua noutate 
era acordarea a dou` premii unor per so-
na lit`]i ale literaturii universale. Inten-
]ia organizatorilor a fost ca acest festi-
val s` devin` o manifestare anual`, 
care s` se impun` pe plan na]ional [i 
(cel pu]in) european. |n 2002, c~nd 
urma s` se desf`[oare prima edi]ie, \n 
sep tembrie, s-a muncit mai mult or be[-
te [i pe un teren virgin. Lista de invita]i 
s-a \nchegat din mers [i p~n` aproape \n 
ultima clip`. Nu era limpede cum se va 
desf`[ura festivalul propriu-zis, nici for-
matul exact al colocviului. Au fost mul-
te lucruri improvizate atunci, dar entu-
ziasmul [i buna dispozi]ie a tuturor 
participan]ilor au f`cut ca „Zilele [i 
Nop]ile de Literatur`“ s` se \ncheie cu 
bine. Deci, iat`, se putea organiza o ase-
me nea manifestare, dar era nevoie de \m -
bun`t`]iri. Festivalul s-a conturat chiar 
de la a doua edi]ie, \ntr-un format care 
s-a p`strat p~n` \n acest an.

Ce s-a \nt~mplat cu proiectul festivalu-
lui atunci c~nd s-a schimbat conducerea 
Uniunii Scriitorilor?

|n 2005, domnul Nicolae Manolescu, 
ales pre[edinte al USR, l-a preluat din 
mers [i l-a sus]inut de atunci \ncoace 
drept cel mai important proiect inter na-
]io nal al Uniunii, confirmat de renume-
le pe care \ncepuse s` [i-l c~[tige, de 
par ticipan]ii de p~n` atunci [i de lau-
rea ]ii care primiser` cele dou` premii: 
Jorge Semprún, António Lobo Antunes, 
Amos Oz, Alain Robbe-Grillet, Ismail 
Kadare, Tomaž Šalamun. |n acel an, 

premiile aveau s` fie decernate lui Ma-
rio Vargas Llosa [i Cengiz Bekta[.

De la edi]ia din 2006, participan]ii 
sunt scriitori, dar [i editori, traduc`tori, 
jurnali[ti, reprezentan]i ai institu]iilor 
culturale rom~ne [i str`ine, directori de 
festivaluri. Nu se face turism cultural 
[i nici vacan]` pe banii Uniunii, par ti ci-
pan]ii discut`, dezbat, \nva]`, dac` 
vre]i, din experien]a celorlal]i. Este 
chiar o manifestare serioas` prin cali-
tatea lecturilor [i a contribu]iilor la co-
locviu. {i participan]ii au \n]eles acest 
lucru. Este v`dit din felul \n care „se 
pre zint`“ la festival, din felul \n care 
r`spund solicit`rilor, din insisten]a cu 
care doresc s` fie invita]i [i din su p` ra-
rea unora care nu sunt inclu[i pe lista 
din acest an sau din cel`lalt. La lista 
lau rea]ilor din 2005 s-au ad`ugat An-
drei Codrescu, Evgheni Evtu[enko, Or-
han Pamuk, George Szirtes, Irina De-
nezhkina. Se dezbate cu seriozitate [i 
cu patim`, moderatorii [tiu s` ]in` \n 
m~n` sesiunile, lecturile de poezie sunt 
con duse de un „maestru de ceremonii“. 
Din anul acesta, sunt invita]i s` citeas-
 c` [i prozatorii. Iar bio-bibliografiile [i 
fragmentele din crea]iile literare sau 
eseistice sunt cuprinse \n dou` volume 
tip`rite prin colaborare cu Institutul
Cultural Rom~n.

O noutate a reprezentat-o la edi]iile 
din 2007 [i 2008 acordarea de c`tre ICR
a unor premii traduc`torilor [i edituri-
lor care promoveaz` \n lume literatura 
ro m~n`. Astfel, au fost premia]i Alain 
Paruit, Marco Cugno, Joaquín Garrigós 
[i editurile Gallimard [i Suhrkamp.

Din pricina crizei, suntem 
obliga]i s` reducem 
formatul edi]iei din 2009

Cum arat` acest festival fa]` de alte 
eve nimente similare din ]ar` sau inter na-
]io nale?

F`r` a ne l`uda, este un festival cu 
ade v`rat serios. Nu cred c` putem fi 
con  cura]i cu adev`rat de alte manifes-
t`ri din ]ar`. Din proprie experien]`, 
nu-l pot compara dec~t cu dou` ma ni-
fest`ri interna]ionale la care am parti-

cipat \n calitate de „director“ de festival 
– „Festivalul de Literatur`“ de la Vile-
nica, Slovenia, [i „Festivalul de Poezie“
de la M’ghar, Israel. Despre alte festi-
valuri am auzit de la colaboratorii no[-
tri cu care ne consult`m \n organizarea 
fiec`rei edi]ii. Prelu`m ce ni se pare in-
teresant [i folositor.

Fiecare festival \[i are particu la ri t`-
]ile sale, care ]in de tot felul de factori. 
Unul dintre „handicapurile“ noastre – 
dup` p`rerea unor participan]i – ar fi 
faptul c` festivalul se desf`[oar` la 
mare, unde „nu prea ai ce vedea, nu 
prea ai unde te duce“. Nu-i putem mul-
]umi pe to]i. A fost o edi]ie la care par ti-
ci pan]ii au fost du[i \n Delt`. Unora le-a 
pl`cut, altora nu. |n alt an, la m`-
n`stirile dobrogene. Prea mult de mers 
cu ma[ina [i prea mult` m~ncare! Ex-
cursia la Curtea de Arge[ a \nsemnat 
„tram balarea“ pe autocar [i pe tren pen-
tru a ajunge apoi la Neptun. „Obosi-
tor!“, s-au pl~ns c~]iva. Histria – cu alt` 
ocazie – avea numai soare [i niciun 
strop de umbr`. {i s-a mai stricat [i mi-
crobuzul! M` rog, s-a rezolvat fericit in-
cidentul cu microbuzul, dar tot prea 
mult soare... La alt` edi]ie nu ne-am 
plimbat pe nic`ieri. „P`i, cum adic`, 
nic`ieri, numai munc`?!“ Anul acesta 
nu m` \ntreb ce-or s` zic`, pentru c` 
[tiu de acum. Nu-i putem mul]umi pe 
to]i, dar \nv`]`m din repro[urile ori su-
gestiile lor, din laudele [i mul]umirile 
lor, din neajunsurile noastre. 

Ce este nou la edi]ia de anul acesta?
Eram \n pragul confirm`rii rezer v`-

rii camerelor, volumele sunt \n lucru, 
c~nd, analiz~nd \n Comitetul Director 
al USR fondurile necesare festivalului, 
am ajuns la concluzia c` el implic` anul 
acesta costuri cu mult mai mari dec~t \n 
anii preceden]i, \n condi]iile \n care unii 
parteneri tradi]ionali nu ne-au dat un 
r`spuns ferm. A[a c` am fost nevoi]i s`-i 
anun]`m pe participan]ii str`ini care \n -
 c` nu [i-au cump`rat bilete c`, din pri-
cina crizei financiare, suntem obliga]i 
s` reducem formatul. I-am anun]at [i 
pe unii dintre invita]ii rom~ni – con-
form listei hot`r~te de Comitetului Di-
rector. Dec~t s` anul`m festivalul de 
tot, reducem num`rul participan]ilor. 

Cu p`rere de r`u! Unii au \n]eles. Con-
t`m [i pe \n]elegerea celorlal]i. {i spe-
r`m \n zile mai bune. Cine crede c` or-
ganizarea unui festival poate deveni o 
rutin` se \n[al`! Tema festivalului, Lite-
ra tura [i politicul – c~t respect`m, c~t criti-
c`m, a st~rnit un interes deosebit. Sunt 
c~]iva scriitori str`ini care vor participa 
[i la lans`rile de carte de la BookFest.
Este al doilea an \n care colabor`m cu 
or ganizatorii T~rgului de Carte \n pro-
gramarea celor dou` evenimente, astfel 
\nc~t unii scriitori str`ini publica]i \n 
traducere de edituri din Rom~nia s` 
poat` participa [i la festival, [i la t~rg. 
{i avem parteneriate \n curs de semna-
re cu ICR, Institutul Polonez, Editura
Curtea Veche [i Editura Paralela 45.

Am deschis 
ni[te c`i de contact

Ar fi cu siguran]` interesant s` vorbi]i [i 
despre alte activit`]i ale dvs. \n cadrul USR.

P~n` \n 2005, m` ocupam exclusiv 
de festival, \mpreun` cu Gabriela Vi-
[an. C~nd, \n 2005, d-l Manolescu mi-a 
propus s` accept func]ia de secretar cu 
rela]iile [i evenimentele interna]ionale, 
nu [tiam ce se f`cuse \n acest sens de c`-
tre predecesorul meu. Din nefericire, 
nu mai aveam pe cine \ntreba... {i nici 
do cumente l`muritoare n-am g`sit \n 
arhiva existent` la Uniune. A[a c`, \n -
tr-un fel, am luat-o de la zero [i mi-am 
pro pus s` r`scolesc Internetul dup` fes-
tivaluri [i organiza]ii profesioniste de 
scriitori [i traduc`tori, alte posibile con-
tacte, pentru a crea rela]ii de colabora-
re [i a-i putea trimite pe membrii USR
la manifest`ri literare peste hotare. Am 
creat o baz` de date \n acest sens, am \n -
ceput s` trimit scrisori de prezentare a 
Uniunii [i a Festivalului nostru inter na-
]io nal [i am \nceput s` primesc r`spun-
suri. Le-am re]inut pe cele pozitive. S-au 
semnat c~teva parteneriate pentru 
schimburi de scriitori sau pentru tradu-
cerea [i publicarea crea]iilor poetice ale 
unor scriitori care apoi urmeaz` s` fie 
invita]i \n ]`rile respective. Am \n -
scris Uniunea Scriitorilor \n 
Con siliul European al Scriito ri-

interviu

N. 7 octombrie 1956, \n Bucure[ti • Facultatea de limbi [i literaturi 
germanice, Sec]ia englez`-german`, a Universit`]ii din Bucure[ti (1980); 
specializ`ri la Amsterdam [i Cambridge • A tradus peste 40 de volume, între 
care men]ion`m: Max Dimont, Evreii, Dumnezeu [i istoria, 1997, Editura Hasefer;
John Irving, Lumea v`zut` de Garp, 1997, Editura Univers; J.R.R. Tolkien,
St`p~nul Inelelor, vol. I, 1998, [i vol. III, 2001, Editura RAO; John Cheever, Totul
pare un paradis, 2007, Editura Polirom; Joey Goebel, Tortura]i-l pe artist, 2007, 
Editura Humanitas Fiction • Redactor la Studioul „Animafilm“, Bucure[ti 
(1981–1990), la revista Lettre Internationale, edi]ia rom~n` (1992–prezent); 
secretar literar la Teatrul Evreiesc de Stat (1994–2003); traduc`tor la Biroul din 
Bucure[ti al Agen]iei Reuters (1996–2000); traduc`tor la Biroul Compress din 
Bucure[ti al Prim`riei ora[ului Viena (2001–2006); din 2005, secretar cu rela]ii 
externe [i evenimente al USR [i director al Festivalului Interna]ional [i 
Colocviului „Zile [i Nop]i de Literatur`“ • Premiul Funda]iei „Andrei Banta[“,
2002

IRINA HOREA
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lor (EWC), o organiza]ie care 
promoveaz` drepturile scriitori-
lor [i traduc`torilor din Europa. 
|n colaborare cu EWC, Uniunea

Scriitorilor a organizat anul trecut, \n 
septembrie, o con ferin]` despre drepturi-
le de \m   prumut public. Din p`cate, este 
un domeniu deficitar la noi. De aseme-
nea, am fost receptivi la solicit`rile de 
colaborare din partea institutelor cultu-
rale sau a ambasadelor. Dac` toate 
aceste rela]ii nu s-au concretizat p~n` 
acum \n   tr-un nu m`r „mare“ de scriitori 
rom~ni tri mi[i \n str`in`tate nu \n -
seam n` c` nu s-au pus bazele unor \n -
ceputuri pro mi ]`toare ce se pot diversi-
fica. Alte acti vi t`]i – semnarea cererilor 
de acordare a sumei de 200 euro scriito-
rilor care par ti cip` la manifest`ri lite-
rare externe, intermedierea contactelor 
\ntre scriitori rom~ni [i editori/tradu-
c`tori str`ini ori fes tivaluri din str`i-
n`tate, g`zduirea unor lans`ri de carte 
organizate de ambasade. Iar din noiem-
brie 2008, sunt membr` \n executivul 
ECA – Consiliul Eu  ropean al Arti[tilor
–, din partea ANUC.

De mult timp sunte]i redactor la revista 
Lettre Internationale. V` ajut` aceast` 
ac tivitate \n organizarea Festivalului? Ce 
a \nsemnat colaborarea cu Teatrul Evreiesc 
de Stat?

Pe 1 martie 1992, \mpreun` cu re-
dactorul [ef B. Elvin, cu regreta]ii Ro-
ger C~mpeanu, secretar de redac]ie 
p~n` \n 2000, [i Sanda Gusti, tehnore-
dactor p~n` \n 2008, am alc`tuit ma-
cheta primului num`r al revistei [i, de 
atunci, revista apare cu regularitate 
trimestrial`. Cele dou` activit`]i sunt 
separate. Dar folosesc cuno[tin]ele acu-
mulate [i rela]iile stabilite prin inter-
mediul revistei [i \n cadrul festivalului. 
Descop`r autori noi, \mi dau seama 
dac` \i pot contacta \n folosul revistei 
sau, invers, \n folosul festivalului. |ns` 
ceea ce mi-a folosit foarte mult a fost 

experien]a de pe urma colabor`rii cu 
British Council \n organizarea semina-
riilor de literatur` rom~no-britanice [i 
scurtul curs de management cultural, 
organizat de Universitatea Meritis din 
Amsterdam. Uneori nu [tii c~nd [i cum 
\]i poate folosi o experien]` acumulat` 
la un moment dat.

M-am angajat la TES \n 1994, ca 
referent [i traduc`tor, TES se deschi-
dea necenzurat spre Vest [i c`uta s` 
stabileasc` rela]ii cu teatre \nrudite din 
alte ]`ri. Astfel, s-a conturat proiectul 
de organizare a celei de-a doua edi]ii a 
Fes tivalului Teatrului de Limb` Idi[, \n 
organizarea c`ruia m-am implicat din 
prima clip` – o alt` experien]` util` 
mai t~rziu. Cu aceast` ocazie, am fost 
cooptat` efectiv \n secretariatul literar. 
Festivalul s-a desf`[urat toamna, \n 
1996. De atunci, s-au intensificat [i re-
la ]iile interna]ionale ale TES. Au ap`-
rut solicit`ri de colaborare \n organiza-
rea unor festivaluri interna]ionale de 
tea tru idi[. |ncercam s` ne conect`m la 
re]elele europene de ob]inere de fonduri. 
P~n` la urm`, \ncercarea s-a concreti-
zat \n proiectul „An die Musik“, care s-a 
desf`[urat la Bucure[ti, Londra, Co-
penhaga [i la a c`rui preg`tire am par-
ticipat efectiv.

A]i tradus un num`r impresionant de 
titluri. Care mai este statutul tradu c` to ru-
lui ast`zi?

Se dezbate tot mai mult, \n organis-
me paneuropene de profil, statutul tra-
du c`torilor literari [i rolul lor \n de-
p`[irea barierelor culturale [i lingvisti-
ce \ntr-o lume globalizat`. Ce ne-am fi 
f`cut \nainte de 1989 f`r` vastul volum 
de opere traduse \n limba rom~n`? A 
fost o cale de salvare esen]ial`. Tra du c`-
tori extraordinari, traduceri excelente. 
Orice carte de beletristic` era o lec]ie 
de literatur` universal` [i de limb` ro-
m~n`. A[ putea spune c` aceea a fost 
ade v`rata [coal` pentru traduc`torii 

care s-au format \n deceniile 7, 8, [i 9 
ale secolului XX. Ast`zi, aici la noi, in-
dustria traducerilor este impresio-
nant`, a explodat semnificativ dup` de-
cembrie 1989. Apar traduceri odat` cu 
lansarea originalului pe cele mai renu-
mite pie]e de carte din lume. Apar ti-
tluri chiar \nainte de a fi tip`rite \n 
]`rile lor de origine. Apar traduceri 
oda t` cu premiere cinematografice. 
Apar... Apar... bani s` ai, timp s` ai, 
marf` e destul`.

De c~tva timp, se discut` [i la noi 
despre acest statut al traduc`torului. 
Din p`cate, traduc`torul literar este 
con siderat de mul]i un fel de prestator 
de servicii benevol, onorariile pe care le 
prime[te sunt cele mai mici din UE [i, 
dac` n-ar exista sec]ia de traduc`tori 
de la Uniune, n-ar avea chiar nici un fel 
de statut. Ce face de fapt traduc`torul 
de literatur`? Cu pasiunea f`r` de care 
nici un act de crea]ie nu poate exista, el 
\[i petrece luni \ntregi ca s` recreeze 
tex tul original \n limba sa proprie, \n 
a[a fel \nc~t cartea de literatur` s` 
poa t` fi citit` ca [i c~nd ar fi fost scris` 
\n limba rom~n`. M-am confruntat cu 
multe c`r]i [i cu multe stiluri \n ace[ti 
peste 30 de ani. M` fascineaz` s` des-
cop`r stilul autorului, s`-i g`sesc solu]ii 
\nc` \nainte de a m` decide dac` \mi 
place sau nu, dac` m` simt \n stare ori 
mi se potrive[te. Dar oric~t ai fi de pro-
fesionist, fiecare carte e o provocare 
nou`. Tolkien, bun`oar`. St`p~nul Inele-
lor m-a \ntors \n lumea basmelor. Pen-
tru Silmarilion am recitit mituri [i le-
gende \n traducere rom~neasc` [i frag-
mente din Biblie, ca s` m` familiarizez 
cu un anumit limbaj, anumite turnúri 
de fraz`. Am f`cut, prin urmare, o 
„mun c` de documentare“. Hobbitul m-a 
provocat \n alt chip. „Concuram“ cu o 
tra duc`toare eminent`, Catinca Ralea, 
care-l t`lm`cise \n anii ’70. Existen]a 
unei alte traduceri poate fi extrem de 

inhibant` – ai tendin]a s` compari, s` 
te fere[ti de folosirea celor mai fire[ti 
cuvinte sau expresii pentru c` au fost 
folosite [i de cel`lalt, te sim]i dublu \n -
corsetat. Solu]ia a fost s` ascund Hobbi-
tul Catinc`i, s` r`m~n \n fa]` doar cu 
originalul. Traducerea textului \n proz` 
\mi apar]ine \n totalitate, traducerea 
versurilor apar]ine tat`lui meu, iar ori-
ce asem`nare cu versiunea Catinc`i Ra-
lea este pur \nt~mpl`toare. Acum repet 
experien]a de a traduce o alt` carte a 
unui autor – John Irving. O s`-l redes co-
p`r? Sau e un alt Irving?

Este un privilegiu s` cuno[ti \n car-
ne [i oase un scriitor ale c`rui scrieri le 
traduci. Cu Martin Booth am avut o co-
responden]` voluminoas` c~nd am lu-
crat ini]ial la traducerea romanului Hi-
roshima Joe – traducere care n-a ap`rut 
\n 1991, ci mult mai t~rziu, dup` ce am 
re luat-o [i am redactat-o \ndelung [i, 
din p`cate, dup` moartea autorului. 
Am beneficiat [i de un redactor foarte 
bun al Editurii Minerva, c`ruia \i mul-
]u mesc pe aceast` cale: d-l Ioan Luca. 
Prin urmare, responsabilitatea traduc`-
to rului este uria[`. De multe ori m-am \n  -
trebat dac` Llosa \mi place pentru c` 
l-am receptat prin intermediul traduce-
rilor lui Mihai Cantuniari sau pentru 
c` el scrie astfel. Va trebui s` \nv`] spa-
niola ca s` m` l`muresc.

Sunte]i, dup` cum se [tie, fiic` de poet. 
Ce \nseamn` acest lucru pentru dvs.? 

Una dintre cele mai vechi amintiri 
este aceea a miezurilor de noapte \n 
care \l auzeam pe tata scriind cu peni]a 
pe h~rtie. E un sunet care m` urm` re[-
te [i acum. A[a \l [tiu dintotdeauna pe 
tata – la masa de lucru, scriind sau ci-
tind. Cu pasiune. Cu responsabilitate. 
F`r` s`-[i tr`deze vreo clip` profesiu-
nea de credin]`. Am \nv`]at aceast` 
lec]ie esen]ial` de la el [i-i mul]umesc. 

Interviu realizat de Alina Boboc

Una dintre cele mai fidele ecraniz`ri 
din ultima vreme ne arat` c~t de fragil` 
este umanitatea din noi atunci c~nd e pus` 
la \ncercare.

O ciudat` epidemie de orbire izbuc-
ne[ te \ntr-o metropol` [i se extinde cu 
re peziciune \n toat` ]ara. Cei afecta]i 
nu-[i pierd vederea \n sensul strict me-
dical, ci v`d totul alb. Ei sunt b`ga]i \n 
carantin`, \n incinte p`zite de armat`. 
Cum epidemia e galopant`, num`rul 
lor cre[te pe zi ce trece, iar condi]iile \n 
care tr`iesc – orbi, claie peste gr`mad` 
– se \nr`ut`]esc rapid. Numai c` prin-
tre ei este o femeie, so]ia unui medic of-
talmolog, care vede. Ea ]ine secret acest 
lucru, pentru a nu fi exploatat` de cei 
din jur. |n contrapartid` cu aceast` 
raz` de speran]`, o parte dintre b`r ba-
]ii orbi, grupa]i \n jurul unui t~n`r, \n -
cep s` profite de pe urma celorlal]i, se-
chestr~nd ra]iile m~ncare [i d~ndu-le 
doar \n schimbul unor bunuri. Ei au de 
partea lor un pistol \nc`rcat, dar [i un 
b`tr~n care a fost orb toat` via]a [i ale 
c`rui celelalte sim]uri sunt mult mai 
ascu]ite. P~n` la transformarea lor \n 
animale nu e dec~t un pas, care e f`cut 
atunci c~nd, pentru m~ncare, cer favo-
ruri sexuale de la toate femeile din in-
cint`. Cum ve[tile de afar` \ncetaser` 
s` mai vin`, m~ncarea era tot mai pu-
]i n` [i teroarea orbilor r`i tot mai mare, 
so]ia doctorului se hot`r`[te s`-[i folo-

seasc` avantajul vederii pentru a eva-
da, \mpreun` cu nev`z`torii din jurul 
ei: so]ul, un b`tr~n, un copil, o prostitu-
at` [i un cuplu. Dup` scene dramatice, 
grupul reu[e[te s` ias` din carantin`, \n -
tr-un ora[ dezolant, \n care p~lcuri de 
supravie]uitori orbi b~jb~ie pe str`zi ca 
ni[te fantome.

Ecranizare fidel` a romanului Eseu
despre orbire al nobelizatului José Sara-
mago, Blindness este un film despre dez-
umanizare, dar [i despre solidaritate [i 
sacrificiu. Acolo unde o alt` ecranizare 
mult a[teptat` a e[uat lamentabil (Love
in the Time of Cholera / Dragostea \n vre-
mea holerei, regizat de Mike Newell, dup` 
Gabriel García Márquez), Blindness reu-
[e[te s` transpun` \n imagini – care 
trec de la sensibil la [ocant – toate nuan-
]ele pe care Saramago le-a impregnat 
frazelor lungi din roman. C~teva scene 
se cuvin men]ionate pentru \nc`rc`tura 
lor emo]ional`. |ntr-una dintre ele, 
dup` ce evadeaz` din carantin`, so]ia 
me dicului intr` \n depozitul unui super-
market pentru a face rost de m~ncare [i 
b~jb~ie prin \ntuneric printre rafturi, la 
fel ca orbii de afar`. |n alta, o ploaie pro-
vi den]ial` vine s` spele ora[ul de toat` 
murd`ria provocat` de oamenii care au 
abandonat speran]a [i ra]iunea.

Blindness este al doilea film f`cut \n 
SUA de regizorul brazilian Fernando 
Meirelles, dup` The Constant Gardener / 
Prietenie absolut` (2005). Cunoscut mai 

ales pentru Cidade de Deus / Ora[ul zeilor
(2002, pentru regia c`ruia a [i fost no-
minalizat la Oscar), Meirelles este unul 
dintre pu]inii regizorii neamericani 
care, f`c~nd film \n State, nu s-au „holly -
woodizat“. Blindness este foarte diferit 
de Cidade de Deus ca structur` [i ca ima-

gine. Dac` \n filmul din 2002 ritmul im-
pus de Meirelles era alert, iar imaginile 
din Rio de Janeiro foarte colorate, Blind-

ness este sufocant prin lentoarea mi[ c`-
ri lor [i prin lipsa aproape permanent` 
a culorilor. Imaginea e de cele mai mul-
te ori saturat` [i, de c~teva ori, inun-
dat` de albul orbitor al epidemiei; o es-
tetic` a ur~tului uman se simte la tot 
pa  sul. Aparatul de filmat se mi[c` \n 
ritm cu orbii, \mprumut~nd parc` din 
[ov` iala lor. 

F`r` a ie[i \n eviden]` prin inter pre-
t`ri memorabile, distribu]ia filmului 
este una solid`, \ncep~nd cu Julianne 
Moore (The Hours / Orele, Magnolia), care 
este foarte potrivit` pentru rolul so]iei 
medicului, cea care \i conduce pe orbi 
prin ora[ul apocaliptic. Un alt rol foarte 
bun face Gael García Bernal (Babel, La
Mala Educatión / Proasta cre[tere), care-l \n  -
truchipeaz` pe orbul crud care \i condu-
ce pe cei care au renun]at la umanitate 
\n favoarea instinctelor.

Blindness nu e un film u[or de v`zut. 
Duritatea unora dintre situa]ii, ur~ ]e-
nia uman` expus` \n toat` groz`via ei, 
dezolarea urban` din timpul unei epi-
demii fac ca spectatorul s` nu se simt` 
confortabil \n scaunul s`u. Pentru cine 
a venit la cinema ca s` se simt` bine cu 
un suc [i o pung` de popcorn \n m~n`, 
`sta nu e filmul potrivit. Dar pentru 
cine \ndr`zne[te s` priveasc` „orbirea“, 
r`splata e o satisfac]ie cinematografic` 
[i o privire aruncat` \n interiorul sufle-
tului omenesc.

RåZVAN BRåILEANU

Eseu despre 
dezumanizare

Blindness / Alb orbitor
SUA, 2008

Regia: Fernando Meirelles
Scenariul: Don McKellar, dup` un 

roman de José Saramago
Cu: Julianne Moore, Mark Rufallo,
Danny Glover, Gael García Bernal,

Alice Braga
Pe ecranele rom~ne[ti 

din 24 aprilie 2009.
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– Dac` [i peste ungurii, care nu se 
las`, ca noi, c`lca]i \n picioare, au in-
trat tancurile ru[ilor, cum vrei s` se 
mai \ntoarc` vremurile bune?

Virgil Olaru, c~ndva economist la 
com pania petrolier` american` Stan-
dard Oil, acum contabil la Aprozarul 
din G`vana, o suburbie a Pite[tiului, \n -
chi de, dezam`git, u[a r`citorului.

– Dar cine, \n afar` de tine, mai cre-
de c` vremurile au s` se schimbe? Cei 
de la Europa Liber` latr`, c` au nevoie 
[i ei de o leaf`. Numai pro[tii o iau de 
bu n` [i nu-[i pun lac`t la gur`.

Cornelia Olaru \[i d` jos de pe cap 
basca umezit` de ploaia de afar`. De[i 
nu crede c` \i vor mai folosi \n aceast` 
via]`, mai p`streaz` \nc` pe dulap, \n 
cu tiile rotunde, stivuite, una peste alta, 
p`l`riile ei elegante. Dar nu este at~t 
de nebun` ca s` ias` cu blana de vulpe 
la g~t, man[on [i p`l`rie, s` \nfrunte 
pri viri chior~[e sau batjocoritoare pe 
Stra da Mare. Detest` basmaua prole-
tar`, a[a c` toamna \[i acoper` capul 
c~nd cu basca maro, c~nd cu cea bej, iar 
iarna \[i v~r` p`rul f`cut permanent 
sub c`ciuli]a de l~n` angora, moale, pe 
care i-a tricotat-o o m`mic`, \n acelea[i 
culori favorite.

– Ce te tot \nv~r]i \n jurul r`ci to ru-
lui? E gol [i \ncurc` locul degeaba, ]i-am 
spus doar de c~nd l-ai adus! Ca s` nu 
mai pun la socoteal` cheltuiala \n plus 
cu ghea]a! Trebuia s-o refuzi politicos 
pe madam Fischer, mul]umesc, sunte]i 
foarte amabil`, dar noi nu avem nevoie, 
copilul e la internat, so]ia face ore supli-
mentare [i ajunge t~rziu acas`, eu ]in 
regim, am ulcer, m`n~nc pu]in [i proas-
p`t, dar, pentru o familie mare, r`ci to-
rul `sta ar fi o adev`rat` poman`! Puse 
lucrurile la punct, politicos, dar ferm, 
nu cum faci tu, i-ai \nn`dit pentru c~te-
va h~rburi [i pe urm` nu mai [tiai cum 
s` scapi de ei! Ce nevoie aveai de cafea-
ua lor veritabil`, c~nd [i-a[a te pl~ngi 
de stomac, ai probleme cu somnul [i iei 
Carbaxin cu pumnul? {i la ce folosea s` 
v` pl~nge]i de mil` unii la al]ii, bietul 
Traian i-a ajutat \n timpul Rebeliunii, 
dar n-a putut s` \l ajute pe unchiul lor, 
Samuel, asta e! N-o fi vrut Caius, n-o fi 
depins de el, o fi vrut s` \i ia casa, tempi
passati! Fischer o fi \ncercat s` \l scoat` 
pe Traian, uite, \l [i cred c` n-a putut, 
dar de ce s` ne \ntoarcem mereu la ce 
era s` fie [i n-a fost? {i ]i-am spus c`, \n 
momentul c~nd Fischer se pensioneaz`, 
o s` le dea drumul! C~t a trebuit s` te 
bat la cap s-o mai r`re[ti cu ei! {i m`car 
s` \i fi avertizat s` nu-]i scrie, dac`, a[a 
cum fac to]i c~nd ajung Dincolo, au ui-
tat c` orice scrisoare venit` de Afar` e 
citit` cu lupa! }i-a pl`cut c~nd te-au 
luat `[tia la scuturat chiar \nainte s` 
prime[ti cartea po[tal` de la madam 
Fischer?! Ce spuuui? Dup` vinul t`u de 
rumegu[ de la MATT te uitai \n frigi-
der? Dac` e a[a, \]i amintesc c` ultima 
sticl` ai terminat-o asear`...

Virgil se uit` la cuier, se uit` la u[`, 
c~rciuma e la dou` str`zi de aici. Dar 
Ne lica are dreptate, ce-i mai r`u \ntr-un 
t~rg am`r~t ca `sta dec~t s` fii v`zut c` 
bei, la tejghea, \n zgomotul de ]oiuri 
spar te [i \njur`turi, \n duhoarea de 
]ui c` [i corpuri nesp`late?

*
–... luasem mai multe sticle, ce Dum-

ne zeu...   
At~t. Asta-i tot ce po]i auzi de la el 

c~nd e \n culmea furiei. Din gura lui Vir-
gil Olaru n-a ie[it niciodat` vreo \nju r`-
tu r`. A[a \l cre[te [i pe fiul lui adoptiv, 
Sorin. Durerile de stomac i se vor trans-
forma \n gastrit`, gastrita \n ulcer des-
chis, ulcerul \n cancer. Dar nici \n urle-
tele de la sf~r[it infirmierele [i devota-
ta Cornelia nu au auzit vreo \nju r` tur`.

 –... m-am s`turat, i-a [optit \ntr-un 
t~r ziu Corneliei.

 Pe fa]a mic[orat`, stafidit`, un 
scalp pus la uscat, sclipeau sinistru din-
]ii \ntregi, de care toat` via]a fusese 
m~n dru. De c~te ori avea s` \[i amin-
teasc` acest moment, Cornelia va fi me-
reu la fel de mirat` c` Virgil al ei p`rea 

s` nu se team` de moarte, el, care \[i 
tr`i se \n fric` cea mai mare parte din 
via ]`. Nu s-a temut nici de \mp`rt` [a-
nie, ca al]i muribunzi, [i chiar a vrut s` 
se spovedeasc`, dar numai la Prea |nal-
tul Sofronie, care p`rea tulburat c~nd a 
ie[it de la el. I-a [i cerut Corneliei, care 
\n via]a profan` \i fusese veri[oar`, s` 
i-l trimit` pe Sorin mai des, s` \l vad`.

Dar frica de o via]` a lui Virgil c~nd 
\ncepuse? Cornelia a tot am~nat s` r`s-
pund` \ntreb`rilor t~rzii ale lui Sorin. 
{i, a[a cum ni se \nt~mpl` cu p`rin]ii, 
adolescentul nu a mai apucat s` i le 
pun` direct celui pe care [i-l amintea 
doar turn~ndu-[i mai \nt~i vin, apoi si-
fon \n paharul mereu umplut, cu ochii 
a]inti]i la tabla de [ah unde mai r` m`-
se ser` doar c~teva piese [i buzele sub-
]iate de v~rst`, bine str~nse peste din]ii 
\ntregi, dar \nnegri]i de trei pachete zil-
nice de M`r`[e[ti f`r` filtru.

*
Cu c~t \naint`m \n via]`, cu at~t \i 

privim cu mai mult` mil` dispre]uitoare 
pe p`rin]ii no[tri care [i-au dus via]a 
orbi, ca ni[te c~rti]e, neb`nuindu-[i vii-
torul. Fiul adoptiv nu a apucat s-o vad` 
pe Nelly Iov`nescu Olaru \n blana de 
nurci, cu toca pus` cochet deasupra p`-
ru lui blond [i a ochilor transparen]i, 
iden tici cu ai exaltatei ei veri[oare, So-
rana, la volanul ma[inii ei decapotabi-
le, cadou de nunt` de la unchiul ei, Cos-
ti  c` Iov`nescu, primarul urbei sub toa-
te guvernele.

Nu l-a v`zut nici pe Virgil Olaru, me-
reu pus la punct, imit~ndu-l cu zel pro-
vincial pe prietenul s`u Traian Branea, 
deputat liberal, care \i d`duse recoman-

dare s` intre \n selectul club masculin 
al Tinerimii. C~t timp [i-a putut permi-
te, Virgil a ]inut la costumele bine croi-
te [i la cravatele pariziene. |ntr-o foto-
grafie veche, t`iat` pe jum`tate, Sorin 
l-a v`zut, cu mirare, \ntr-un palton ele-
gant, cu guler de blan`, gesticul~nd, 
z~m bitor, cu ]igareta \n m~n`: era de 
chi hlim bar, [i-a amintit Cornelia, iar 
pe atunci Virgil nu fuma dec~t „Lucky 
Strike“.

La presiunile lui Nelly, Virgil \ncer-
case, cur~nd dup` r`zboi, s` fac` o in-
ves ti]ie imobiliar` \n Bucure[ti, dar nu 
s-a putut decide, vremurile i se p`reau 
prea tulburi. S-a bucurat mai t~rziu c` 

nu au avut ce s` le na]ionalizeze, dar 
bu curia a fost de scurt` durat`, pentru 
c` i-a prins stabilizarea cu banii nechel-
tui]i [i nu s-a mai ales nimic de ei. Sin-
gurul avantaj r`mas a fost amintirea vi-
zitelor la Bucure[ti la Clubul Tinerimii; 
uneori Virgil o luase [i pe Nelly cu el, 
sub pretextul c` vrea s` \mprumute 
c`r]i de la bibliotec`, altminteri doam-
nele [i domni[oarele nu puteau pune 
aco lo elegantul lor picioru[.

*
Poate, s-a g~ndit mai t~rziu Sorin, 

starea anxioas` a lui Virgil s` se fi in-
stalat la 28 august 1944, atunci c~nd a 
aflat c` fratele lui geam`n, maiorul An-
ton Olaru, ofi]er de carier`, a fost luat 
pri zonier de Armata Ro[ie, aliat`. De[i 
la 23 August 1944, Regele Mihai semna-
se armisti]iul Rom~niei cu Germania, 
so vieticii, du[manii de ieri, alia]ii de 
azi, au mai luat prizonieri rom~ni p~n` 
\n septembrie.

Gemenii Olaru, Anton [i Virgil, nu-[i 
cunoscuser` tat`l care murise foarte re-
pede, la sf~r[itul lui august 1916, \n de-
zastrul armatei rom~ne de la Turtuca ia. 
Mama, institutoare v`duv`, [i-a trimis 
mai t~rziu am~ndoi b`ie]ii la a[a-nu mi-
tul Eton rom~nesc, [coala militar` de la 
M`n`stirea Dealu. Fire optimist` [i 
chib zuit`, se g~ndise doar la faptul c` 
orfanii primului r`zboi erau scuti]i de 
taxe \n [colile militare [i c` tinerii Olaru 
vor ie[i cu o bun` educa]ie, cu o diplo  m` 
excelent` [i cu rela]ii \n lumea \nal  t`.

|ns` cum, foarte repede, r`zboiul \n -
ce puse s` pluteasc` \n aer, Virgil, cel 
mai pirpiriu dintre gemeni, [i-a dat sea-
ma c`, spre deosebire de fratele lui, nu 

era f`cut pentru cariera militar`. A r`-
mas la M`n`stirea Dealu doar ca s` nu 
se despart` de Anton, dar a \nceput, \n 
paralel, [i studiile economice. Cum a 
avut [i a doua diplom` \n buzunar, a ie-
[it din armat`. Cu ajutorul prietenului 
s`u, Traian, s-a angajat la Standard Oil 
[i [i-a f`cut c~teva vacan]e la mo[ia fa-
miliei Branea.

Anton Olaru, cel mai voinic dintre 
ge meni, avea s` dispar` pentru totdeau-
na \n minele din Donbass sau \n lag` re-
le din Siberia, cu \ntregul Corp 1 al Ar-
matei de la Ia[i.

*
Ve[tile despre fratele lui aveau s` 

ajung` la Virgil dup` vreo opt ani, con-
tra zic~ndu-se una pe alta: Anton Olaru 
murise de foame, \n lag`rul sovietic; de-
zertase [i ajunsese, prin Japonia, \n Sta-
tele Unite, unde era antrenor de sport; 
dezertase \mpreun` cu al]i doi prizonieri, 
dar se pierduse \n taiga, muriser` de 
foa  me sau \i m~ncaser` animalele; se \n -
surase cu o estonianc`, deportat` [i ea, 
ajunsese pe insula Kardla, l~ng` Finlan-
da, e bine, dar prefer` s` nu mai scrie 
familiei; murise \ntr-o min`, la o explo-
zie; dezertase de unul singur, i-au dege-
rat picioarele, i s-au cangrenat [i-a mu-
rit \n chinuri; s-a \nsurat cu o gardianc` 
de la lag`rul de femei [i este acum cet`-
]ean sovietic etc.

Cum s` [tii dac` cei care vin mereu 
cu alt` istorie, sus]in~nd c` au fost \m -
preu n` cu Anton \n lag`r, nu sunt pro-
vocatori, trimi[i s` te trag` de limb`? 
B`rba]ilor scheletici, f`r` din]i [i cu o 
pri vire h`ituit`, care se iveau pe nea[-
tep tate \n poart`, Cornelia le d`dea o 
p~i  ne [i o sticl` de ]uic` [i papucii, re-
pede-repede.

|n autobiografia lor de la Cadre, Cor-
nelia [i Virgil \l trecuser` pe Anton Ola-
ru mort \n 1945, pe frontul de Vest, \n 
Tatra.

{i a[a l-au \nv`]at [i pe Sorin s` 
scrie.

Virgil era convins c` fratele lui 
tr`ie[te undeva, \n lume, dar nu \i mai 
repeta asta Corneliei ca s` nu vad` pri-
virea dezaprobatoare.

*
Poate c` anxietatea lui Virgil s` se fi 

declan[at c~teva luni mai devreme, 
atunci c~nd l-a prins la Bucure[ti bom-
bardamentul american din 4 aprilie 
1944.

Avusese [i p~n` atunci mici dispute 
cu Traian care, ca [i al]ii din cercul lor, 
a[teptau bombardarea pu]urilor de pe-
trol [i a g`rilor, \n speran]a c` trupele 
americane [i engleze, debarc~nd din 
Bal cani, vor salva Rom~nia, \nc` aliat` 
a Germaniei, de ocupa]ia ruseasc`. |[i 
ad` postiser` familiile \n sate dep`rtate 
de centrele industriale [i, atunci c~nd 
z` reau pe cer sclipirea argintie a avioa-
nelor americane, \n`l]au c`tre Cel de 
Sus aceea[i rug`, devenit` cu timpul un 
banc greu de \n]eles: La Ploie[ti! Du-le, 
Doamne, la Ploie[ti!

|n ziua, r`mas` pentru el de neuitat, 
Virgil le dusese pe Nelly, \mpreun` cu 
cei doi veri ai ei, Cornelu[ [i Sorana, la 
M`n`stirea Suzana, \nainte s` ia tre-
nul spre Bucure[ti ca s` ajung` pe Bu-
levardul Regina Maria, la Sediul Cen-
tral al fostei companii americane Stan-
dard Oil, acum denumit` Stern [i cu un 
ac]ionar principal german. |[i luase bi-
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let chiar \n primul vagon de l~ng` loco-
motiv` [i, cu punctualitatea lui prover-
bial`, a ie[it repede de sub cupola G`rii 
de Nord, s` caute o tr`sur`.

*
|n timp ce privea \n toate p`r]ile, 

mirat c` \n locul forfotei obi[nuite d` cu 
ochii doar de str`zi pustii [i pr`v`lii cu 
obloanele trase, l-a acoperit uruitul de 

Apo calips` [i umbra bombardierelor 
care a \ntunecat deodat` soarele r`co-
ros, prim`v`ratic. Atunci [i-a dat sea-
ma c` auzise alarma, care alungase oa-
menii \n ad`posturi. Nu [tie c~nd [i-a 
aruncat servieta ca s` alerge mai repe-
de, \n schimb va ]ine minte toat` via]a 
cum vibra, la fiecare bomb`, piatra cu-
bic` cu care era pavat` strada Virgiliu, 
ce coinciden]` dumnezeiasc`, el [i stra-
da salvatoare aveau acela[i nume!

C~nd a \ntors o dat` capul s` priveas-
 c` \n urm`, fl`c`rile ]~[neau dintr-un 
nor alb de praf, deasupra ruinelor, prin 
ferestrele oarbe, cl`dirile din apropie-
rea G`rii de Nord ardeau [i cerul era 
negru, tot. Sodoma [i Gomora, Nelica, 
So doma [i Gomora, bolborosea Virgil, 
dup` ani [i ani, pe genunchi ]inea Bi-
blia din care citea zilnic c~te o pagin`, 
oric~t se [tergea amintirea felului cum 
povestise prima oar`, r`m`seser`, bine 
imprimate pe ecranul min]ii, tangajul 
str`zii cu piatr` cubic`, zidurile pr`bu-
[ite, nici un cotlon unde s` te ascunzi, 
Sodoma [i Gomora, Nelica...

S-a nec`jit, atunci, pe loc, c` pierdu-
se actele, odat` cu servieta. Dar, \n 
timp, avea s` \[i dea seama c` nu conta, 
oricum n-avea s` ia pensie pe timpul 
c~nd fusese angajat la Standard Oil [i 
la Star. Cu c~t trecea vremea, cu at~t 
era mai convins c` Dumnezeu \l ajutase 
[i numai datorit` faptului c` pierduse 
acele h~rtii nu a fost arestat ca spion 
fas cist [i imperialist [i n-a murit sub 
tor tur`, a[a cum p`]ise prietenul lui, 
Traian.

Dar pensia la care visase, c~nd abia 
se mai t~ra, \n ultimii ani, Virgil n-a 
mai apucat-o.

*
– {tiu c` nu \]i face nici o pl`cere s` 

te sim]i dator la unul ca Iulian, dar, 
dac` nu l-am fi avut pe el, atunci, \n vre-
murile c~nd a fost mare, faptul c` pier-
duse[i h~rtiile alea nu ]i-ar fi fost de 
nici un folos, \i repeta Cornelia, ori de 
c~te ori el revenea la povestea bombar-
damentului.

Dar temperamentele melancolice nu 
dovedesc mai pu]in` \nc`p`]~nare de-
c~t cele colerice. {i, dup` o via]` \ntrea-
 g` tr`it` \mpreun`, Cornelia [tia c` nu-l 
va face pe Virgil s` recunoasc` ce dato-
ra v`rului ei, Iulian Iov`nescu, pe care 
nu \l scotea din spion rus ratat.

Cornelia era convins` c`, de fapt, 

Vir gil nu putea s` \l ierte c` nu \l scose-
se pe Traian Branea din ghearele lui 
Nikolski [i ale lui Dr`ghici, un telefon 
la Bodn`ra[ ar fi fost de ajuns, dar le-a 
l`sat pe bestiile alea s` \l toace pe bie-
tul Traian ca pe carnea de mici, numai 
ca s` nu-[i piard` postul `la, \n care un 
pierde-var` ca el nu avea ce c`uta, mor-
m`ia Virgil.

*
– Este totu[i mai bine c` acum fac de-

filarea numai la 23 August! }i-amin-
te[ti ce chin era la 7 noiembrie c~nd \n  -
cepeau ploile reci, zloata, au fost [i anii 
`ia, ]ii minte, c~nd ningea! Pe c~nd, la 
vremea asta, ar[i]a verii se mai do mo-
le[te, cu toate c` azi, de pild`, a fost \n`-
bu[itor, \i turuia Cornelia so]ului ei, 
care o asculta, din pat, \ncruntat.

F`cea ce putea ca s` par` vesel` [i 
normal`, de[i abia \[i ]inea lacrimile [i 
\nc` \i mai vuia capul de r`cnetul ste-
reo, g~f~it al crainicului \n difuzoarele 
date la maximum, de urale [i mar[uri, 
iar sub pleoape tot mai sim]ea lumina 
strident` [i \n n`ri z`pu[eala sf~r[i-
tului de var` \n ora[. Frunzele copacilor 
\necate \n praf, co[urile de gunoi de bor-
d~nd de cartoane m~njite de mu[tar, \n -
ghesuiala de la tonetele cu crenvur[ti [i 
bere, exasperarea statului \n picioare, 
du rerea de spate, de [ale, cu t`lpile [i 
glez nele umflate, bancurile groase, spu-
se [optit, cu ochii \n patru, \n toate p`r-
]ile, pancartele cu lozinca asta nou`, iar 
au schimbat-o, acum 23 August 1944 
este ziua revolu]iei de eliberare social` 
[i na]ional`, antifascist` [i antiimperia-
list`, o zi \ntreag` a mo]`it \n [edin]a 
de prelucrare de la raion pentru ea.

– O dat` nenorocit`, 23 August! |n 
‘39, la 23 august a fost pactul lui Hitler 
cu Stalin! |n ‘44, la 23 August ne-am ali-
at cu ru[ii, mare isprav`! [i-a m~r~it 
Vir gil fraza lui dintotdeauna, se ridica-
se \n fund s-o asculte, dar se \ncovoia de 
durere.

*
– Dar te ai g~ndit ce ar fi fost dac` 

nu ne aliam cu ru[ii? Ar fi pus Rom~nia 
la p`m~nt, ar fi f`cut-o zob, ca pe Ger-
mania! La asta ar fi trebuit s` se g~n-
deasc` Antonescu atunci c~nd a strigat, 
rom~ni, trece]i Prutul! Ce facem dac` 
nem]ilor nu le iese blitzkriegul?

Asta era replica jovialului Iulian de 
fiecare dat` c~nd \ncepea s` \[i scoat` 
ochii cu Virgil, foarte repede dup` ce se 
trezeau cu el \n poart`. Sunt \ntr-o de-
plasare [i am trecut s` v` v`d, nu am 
avut cum s` v` anun] dinainte, c~nd o]i 
avea telefon, o s` v` spun din vreme!

Burtos, \nalt, cu un nas pu]in \n 
v~nt, cu gura mare, Iulian deschidea ga-
lant portiera ca s` ias` partenera lui de 
c`l`torie, niciodat` so]ia lui rusoaica, 
profesoar` la Liceul B`lcescu din Bucu-

re[ti, ci ve[nica bondoac`, cu fust` scur-
 t` peste bucile dolofane, p`r oxigenat [i 
vocea \ngro[at` de la fumatul continuu, 
Marieta, secretara mea, \ngerul meu p`-
zitor \n statul nostru ateu, ea este Nelly, 
el este so]ul ei, Virgil, cu care m` cert 
de o via]`, forma noastr` de prietenie!

|n schimb cu Nelly nu m-am certat 
niciodat`, ea este ruda mea cea mai 
apropiat`, dup` mama! Dar ce z`p`cit 
sunt, n-aveam nevoie de prezent`ri, 
doar v-a]i cunoscut data trecut`!

De[i nu o recuno[tea, lui Virgil nu \i 
displ`ceau vizitele lui Iulian, vrea s` se 
dea mare, c` vine la ni[te s`r`ntoci, co-
menta acru, dup` ce \l vedea plecat. 
Dar \i sclipiser` ochii atunci c~nd v` zu-
se sticlele de vodc` ruseasc`, mezeluri-
le fine [i dulce]urile pe care spionul ra-
tat le scosese din portbagaj. {i cum o 
car`, a[a, peste tot, pe femeia asta vul-
gar`, la femei, Iulian a avut tot deauna 
gusturi proaste.

*
Etern student la Drept, Iulian nu fu-

sese \n stare s`-[i deschid` un birou de 
avocatur`, d`duse doar o m~n` de aju-
tor la procesele comuni[tilor, ca avocat 
stagiar, pe urm` se \nh`itase cu Milic` 
Bodn`ra[, un ofi]er despre care se spu-
nea c` e cam ]icnit [i care, \ntr-adev`r, 
dup` o ceart` cu un c`pitan, la o parti-
 d` de c`r]i, dezertase, unde? tocmai \n 
Rusia Sovietic`!

Un timp \n clanul Iov`ne[tilor se 
b~r fea c` Iulian se alesese cu dosar la 
Si guran]` [i se d`duse la fund, c~nd, 
brusc, s-a aflat c` r`spunsese prompt la 
chemarea mare[alului Antonescu – ro-
m~ni, trece]i Prutul! Familia nu a avut 
vreme s` se obi[nuiasc` cu ideea c` un 
las`-m` s` te las ca el pleac` voluntar 
la r`zboi, c` a [i trebuit s` \l pl~ng` 
pentru c` numele Iulian Gh. Iov`nescu 
se afla deja pe prima list` cu disp`ru]i.

Mai t~rziu, unii dintre ei au sus]inut 
c` li se p`ruse de atunci ceva suspect c` 
mama lui nu se omora cu firea, totu[i, 
i-a f`cut, ca la carte, pomenile [i paras-
ta sele. Numai c` dup` parastasul mare, 

de trei ani, a ap`rut \n ora[, \ntreg [i 
bine dispus, ofi]er politic al Diviziei de 
pri zonieri reeduca]i „Tudor Vladimires-
cu“ [i [i-a pus semn`tura, Iulian Gh. Io-
v`nescu, sub titulatura de pre[edinte al 
Comitetului Executiv al Sfatului Popu-
lar Regional.

Ziua venea la [edin]e cu pistolul, a[a 
cum umblase, doar acum c~]iva ani, [i 
Vasi Stamatiu, fost comisar legionar 
pen tru rom~nizare. Iar nop]ile le petre-
cea \n chefuri cu tot felul de in[i ie[i]i 
din periferiile ora[ului, la care, dup` ce 
bea prea mult, \ncepea s` se laude cu 
prietenul lui, Milic` Bodn`ra[. Cei care 
nu-l credeau s-au convins c` nu minte 
atunci c~nd ministrul Ap`r`rii, \n per-
soan`, l-a c`utat la telefon. Dar fire[te 

c` tovar`[ul pre[edinte Iov`nescu nu 
era \n birou, tocmai schimba urnele \n -
tre ele, ca s` falsifice alegerile, a comen-
tat veninos Virgil, c~nd a aflat.

Iulian nu min]ea nici atunci c~nd tot 
repeta c` cea mai drag` rud` a lui, \n 
afar` de maic` sa, este Cornelia. Era 
sin gura din clanul Iov`ne[tilor care, 
din prima clip` de c~nd venise pe tan-
curile ruse[ti, se purtase normal cu el. 
Copil`riser` \mpreun` [i, cu sim]ul ei 
practic, \n]elesese spre ce mergeau lu-
crurile mai repede dec~t ceilal]i, care \n -
torceau cu dispre] spatele neispr` vi tu-
lui de Iulian, ru[inea familiei, [i minus-
culului partid comunist, aflat atunci \n 
c`u tare disperat` de membri.

*
Bine, bine, pe noi, americanii [i en-

glezii ne-au dat la ru[i ca s` ne pedep-
seasc`, fiindc` fusesem alia]ii nem]ilor, 
dar cu polonezii ce au avut? Pe ei de ce 
i-au mai dat? 

Cornelia \nv`]ase replica lui Virgil, 
de atunci de c~nd se certa cu Iulian [i \n  -
cerca mereu s` \l scoat` din p`l`vr` ge-
lile politice \n care, prostul de el, a pus 
at~ta suflet, [i-a consumat o via]` ner-
vii degeaba [i bolile lui de stomac de 
acolo i-au venit.

– Am prins [i crenvur[ti, am luat 
dou` perechi, una e pentru tine, sunt 
foarte proaspe]i, n-au de ce s` \]i fac` 
r`u, a schimbat, ca de obicei, vorba, ca 
[i c~nd nu l-ar fi auzit. Pentru cren-
vur[ti am stat, a[teptam doar s` dea 
coloana noastr` col]ul [i s` m` pierd de 
ei, dar adjunctul `sta nou nu m` sl`bea 
din ochi, de fapt \i urm`rea pe to]i, 
dup` convocator, [i m` g~ndeam s` 
plec, s` nu plec?! Dac` tot am stat at~t, 
de ce s` m` trezesc pe lista lui? Dar nu 
m` hot`r~sem ce fac, tot r`m~neam 
mereu mai \n spate [i, la un moment 
dat, cu cine crezi c` m-am \nt~lnit? Pun 
prin soare c` n-o s` ghice[ti! Cu Caius 
Branea!

– Caius?! Mai tr`ie[te Caius? A[ fi 
b`gat m~na \n foc c` a murit de mult! a 
[optit Virgil, posomor~ndu-se [i mai 

tare, de parc` i-ar fi dat o veste proast`, 
nu bun`.

– Bietul Traian, era cel mai reu[it 
din tre fra]ii Branea! Ce prostie, s` se 
pun` cu brutele alea! S` fi semnat ce-l 
puneau s` semneze, sigur sc`pa mai 
u[or! s-a gr`bit Cornelia, [tiind c` 
atunci c~nd i-a vorbit despre Caius, lui 
Virgil i-a r`s`rit \n minte tot Traian.

Pe el \l pomenea, uneori, pe fratele 
lui geam`n, Anton, niciodat`. 

– N-a vrut s` fie martorul acuz`rii, \n 
procesul `lora de la Lega]ia american`. 
Doar [tii c` era combinat cu Anny, a 
[optit Virgil, str~mb~ndu-se de durere, 
cu ochii pe ceas.

(Continuare \n pag. 12)
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*
Cornelia nu i-a mai spus c` nu ea l-a 

recunoscut, ci Caius a venit la ea. Sche-
letic, cu ochii m`ri]i pe fa]a p`m~ntie, 
vorbea fonf`it, stropind cu saliv` prin-
tre din]ii lips`. Era alb tot, iar chelia 
nu \i era \n cre[tet, ci \n jurul urechilor, 
unde nu \i mai crescuse p`rul care \i fu-
sese smuls, la anchete, fir cu fir.

Din c~nd \n c~nd privirea ochilor 
Corneliei, cu albastrul [ters de vini [oa-
re ro[ii, \n]epenea, r`t`cit`. Atunci \n -
tre z`rea silueta \n alb a celuilalt Caius 
Branea, t~n`rul englezit, cu p`rul 
blond [i des, rebel sub briantin`, r~-
z~nd, cu ochii mic[ora]i \n soare, \n timp 
ce servea, din col]ul careului, \ntr-un 
dublu mixt. {i pe ea se vedea, cu pulpe-
le blonde julite de c`z`tura pe zgur` [i 
serviciul ratat al greoiului Traian Bra-
nea, r~sul lui jenat c~nd trimite, icnind, 
mingea \n fileu [i ]ip`tul furios al Li-
zic`i Foc[a, ambi]ioasa lui coechipie  r`. 
{i picioarele ei sl`b`noage, u[or str~m -
be, dezvelite de fusti]a alb`, scur  t`.

De unde au r`s`rit, at~t de proaspe-
te, de parc` s-au petrecut ieri, amintiri-
le tinere]ii ei renegate? {i acel Caius 
Branea, plin de umor, nelipsit de la toa-
te ceaiurile dansante, de la toate balu-
rile caritabile?

*
–... |nchipuita de Lizica l-a distrus, \n 

vocea [uierat` a Corneliei se sim]ea 
urma unei vechi ranchiune. Nu [tiu cum 
de tot ie[ea regina balurilor, cu picioa-
rele ei str~mbe, cred c`-]i aduci aminte 
ce str~mbe \i erau picioarele! Ea a ma-
nevrat [i numirea lui Caius secretar de 
stat prin unchiu-s`u, Ic` Antones cu...

– Ce tot spui? De unde-l sco]i pe Ic` 
unchiul ei? a morm`it Virgil, trec~nd 
sub t`cere picioarele Lizic`i.

 – Ic` era unchiul ei bun! Dup` 
c`s`torie, l-a v~r~t pe Caius secretar de 
stat \n guvern, l-a dep`rtat de prieteni 
[i ne-am \mpr`[tiat, care-ncotro. 

– Ne-am \mpr`[tiat pentru c` vre-
murile au fost cum au fost! Venise r`z-
boiul, a gemut Virgil.

*
Mai erau \nc` dou` ore p~n` la 

injec]ia calmant`. Cornelia i-a prins pri-
vi rea exasperat` de durere, dar a conti-
nuat s` povesteasc`, poate a[a \i trece 
[i lui timpul mai u[or.

– Dar adu-]i aminte c~t ai suferit c~nd 
nu ne-am mai frecventat. {i eu ]i-am 
spus de-atunci, nu te mai consuma, Vir-
gil, drag`! Tu nu vezi ce vremuri tulburi 
tr`im? La un moment dat s-ar putea s` 
c`dem noi mai bine! 

Buc`t`ria din curte, cu lamp` de gaz, 
closetul de sc~nduri din fundul cur]ii, 
banii de care \ntindeau de la o chenzin` 
la alta, `sta era binele \n care c`zuser`? 
Virgil nu-[i mai amintea dac` \ntr-ade-
v`r Nelica lui proorocise nenorocirile 
fra ]ilor Branea. Dar optimismul perma-
nent al so]iei lui i se p`rea la fel de stri-
dent ca [i c~ntecele de mase ale lui 
Mihail Andricu, urlate la difuzorul din 
bu c`t`ria de var`, [i ea tot \n curte.

*
Prezicerea Corneliei se \mplinise,

\ns`. Mini[trii din guvernul lui Antones-
cu fuseser` ridica]i, la dou` luni dup` 
23 August 1944; printre ei se afla [i 
Caius Branea. |n ianuarie 1945 \ncepu-
se procesul crimelor de r`zboi [i al cri-
me lor contra umanit`]ii. |n timpul c~nd 
erau transporta]i \n ma[ini \nchise de 
la \nchisoarea Jilava la Tribunalul Po-
porului de pe {tirbey Vod`, auzeau din 
strad` strig`tele: Moarte lor! Moarte 
lor! Moarte criminalilor!

Arestat peste c~]iva ani, Traian Bra-

nea n-a mai ajuns \n boxa Tribunalului 
Mare, \n lotul spionilor americani, pen-
tru c` a murit sub anchet`. Se spunea 
c` fusese torturat \ngrozitor. P`rin]ii, 
care fuser` anun]a]i, dup` un an, c` 
fiul lor mijlociu murise de un atac de 
cord, \nainte de proces, nu au primit 
apro bare s` \l deshumeze.

Victor, cel mai mic dintre fra]ii Bra-
nea, va fi arestat de vreo dou` ori, dar 
va sta mai pu]in [i va ie[i cu unul din-
tre primele loturi.

De[i condamnat la munc` silnic` pe 
via]`, de[i torturat, de[i muncise \n 
min`, la Canal, \n DO, \n B`r`gan, Ca-
ius Branea reu[ise s` ias` viu din \nchi-
soare. Dar era v`duv. Lizica f`cuse TBC \n 
spitalul-penitenciar din Tg. Ocna [i mu-
ri se, f`r` s` fi [tiut dac` so]ul ei mai 
era sau nu \n via]`.

*
|n \nchisoare, Caius Branea a regre-

tat c` intrase \n guvern. Dac` n-ar fi f`-
cut-o, poate ar fi avut prevederea s` 
plece din ]ar`, atunci, imediat dup` r`z-

boi, c~t s-a mai putut. {tiuse c` jocurile 
erau f`cute, ar fi trebuit s-o [tie [i Ma-
niu [i Mihalache, [i Br`tianu, [i blegul 
de rege! Ni[te b`tr~ni senili, un nev~rst-
nic, to]i controla]i de serviciile engleze, 
[i o ]ar` l`sat` prad` r`zbun`rii lui Sta-
lin! La ce mai servise jocul de culise al 
lui Maniu, a[a cum \l f`cuse o via]` \n -
treag`? Dup` ce singur decretase 23 Au-
gust 1944 drept „izvor de prop`[ire 
na]ional`“, asta Caius a mai avut vre-
me s` o vad` scris`, negru pe alb, \n zia-
re, s` cread` c-o s` \i mai mearg` cu ru-
[ii a[a cum \i mersese cu Antonescu? 
Opo zi]ia lui ridicol` cu memorii [i scri-
sorele, la Comisia Aliat` de Control [i 
la Misiunea SUA, unde Schuyler [i Ste-
venson [i Berry [i to]i ai lor scriau de 
zor rapoarte doar ca s` afle [efii lor care 
sunt metodele ru[ilor \ntr-o ]ar` ocu-
pat`! Dar [i ei munceau degeaba, nici 
Roosevelt, nici Truman n-au aruncat 
vreo privire pe ce trimiteau ei [i la un 
mo ment dat le-au dat ordin s` nu se 
mai lase g`si]i de b`tr~nii `ia pis`logi, 
cu caraghiosul lor de Rege Mihai, cu 
tot! Culmea naivit`]ii, din partea unui 
sfo rar ca Maniu, s` cear` demisia guver-
nului Groza c~nd el era deja cu la]ul de 
g~t! C~nd Alia]ii de mult \l aruncaser` 
la c~ini! Canalia de Voitinovici, pre[e-
din tele Tribunalului Poporului, \[i f`cu-
se bine treaba, \l compromisese [i pe 
Ma niu, \n procesul lui Antonescu. Basa-
rabia a fost [i este p`m~nt rom~nesc, se 
trezise s` spun` Maniu, la proces. Mai 
du-te dup` asta s` \i torni pe ru[i la 
americanii [i englezii care d`duser` de 

mult Rom~nia la schimb pe Grecia, \nc` 
de la Moscova, din ‘43! 

*
Spre nelini[tea Corneliei, lui Caius 

Branea, care \ncepuse \n [oapt`, i se \n -
trema vocea pe m`sur` ce turuia. Farfu-
ria de carton cu mu[tar [i crenvur[ti \i 
tre mura \n m~n` [i i se umeziser` 
ochii, poate de la bere, poate de bucurie 
c` a \nt~lnit-o: o doamn` din ireala 
lume a tinere]ii lor, o prieten` de \ncre-
dere, presupunea, de vreme ce \n sala 
tri bunalului nu se trezise cu so]ul ei ca 
martor al acuz`rii. A[a se \nt~mplase 
cu al]ii care, pedeapsa lui Dumnezeu, 
dup` un timp \mp`r]iser` celula cu el. 
Cu fratele lui, Victor, care se re\ntorse-
se la Margareta, prima lui so]ie, se afla 
\n coresponden]`, dar nu se vedeau. 
Cos  tul biletelor de tren dintre ora[ele 
lor era cam pip`rat pentru veniturile ac-
tuale, a \ncheiat Caius. R`spundea ast-
fel unei \ntreb`ri a Corneliei care, \n 
fine, g`sise ceva cu care s` l scoat` din 
discu]ia politic`. Altfel, ea nu spusese 

un cuv~nt, de team` c` se afl` \n fa]a 
unui provocator.

*
Deceniile c~nd nu se v`zuser` o 

transformaser` pe str`vezia, alt`dat`, 
Nelly Iov`nescu \ntr-o femeie corpolen-
 t`, cu o voce sigur` de ea. Dar Caius 
Bra nea a recunoscut-o dup` albastrul 
in credibil al ochilor. |n Ia[i se spunea 
c` un ofi]er rus ar fi l`sat mo[tenire, 
pen tru mai multe genera]ii, familiei Io-
v` nescu, ace[ti ochi transparen]i, \m -
preun` cu ceva din misteriosul suflet 
slav, prin intermediul so]iei sprin]are a 
unui negustor ve[nic aflat pe drumuri. 
Armata ]arului, cu acel ofi]er rus cu tot, 
tre cuse \n jos, spre fort`re]ele bulg`-
re[ti Grivi]a [i Plevna, [i apoi \n sus, 
spre Moscova [i Sankt Petersburg, sco-
]~nd Principatele Rom~ne de sub tutela 
Imperiului Turc [i lu~nd, \n schimb, ve-
chiul ]inut al Basarabiei, \mpreun` cu 
mai multe inimi roman]ioase, \ntre care 
[i cea a bunicii Corneliei [i Soranei.

*
Sub presiunea permanent` a emo-

]iilor, ochiul nostru trimite spre fi[ierul 
memoriei fotografii voalate, deformate, 
prost \ncadrate, detalii m`rite \n defa-
voarea \ntregului. C~nd, dup` o mic` 
[ov`ial`, Caius a recunoscut-o, [i-a rea-
mintit seratele dansante [i gr`untele 
de complicitate dintre el [i Nelly, care 
de obicei r`m~ne \ntre cei prin[i \ntr-un 
flirt, dup` o desp`r]ire civilizat`. |i f`-
cuse un pic de curte, \n via]a visat` \na-

inte de r`zboi. |n anii de \nchisoare, rea-
mintindu-[i, de at~tea ori, \n am`nunt, 
femeile vie]ii lui, \i trecuse prin fa]a 
ochi lor [i feti[cana cu ochi transparent 
de alba[tri pe care o s`rutase de c~teva 
ori, \n tr`sur`, c~nd o conducea acas`, 
dup` c~te un ceai dansant [i care \i tri-
mitea conven]ionale c`r]i po[tale de la 
B`ile Herculane unde mergea vara, cu 
p` rin]ii.

Lui Caius Branea nu i-a trecut nicio-
dat` prin cap c` pentru Nelly Iov`nescu 
povestea rela]iei lor ar`ta at~t de dife-
rit de parc` niciodat` nu se \nt~lniser`.

*
Cornelia nu-[i mai amintea c~t de 

tare fusese \ndr`gostit` de Caius, ci doar 
c~t o terorizase ideea de ce zice lumea 
de spre ea atunci c~nd el a cerut m~na 
Lizic`i Foc[a. Cea care i-a deschis calea 
spre guvernul de la Bucu re[ti, iar apoi 
poarta \nchisorii de la Jilava, s-a g~ndit 
Nelly, mai \nt~i cu ranchiun`, apoi cu o 
sa tisfac]ie r`ut` cioas`, \n anii urm`-
tori.

Sim]ul practic care curgea prin s~n-
gele lui Nelly Iov`nescu, fiic` de negus-
tor cu pr`v`lie pe Strada Mare, era 
ames  tecat \n doze aproape egale cu res-
pectul conven]iilor. Avea s`-i r`m~n` 
re cunosc`toare pe via]` lui Virgil Olaru 
care \i sesizase avansurile timide [i \i f`-
cuse cererea \n c`s`torie.

*
O \nt~lnise pe domni[oara Nelly Io-

v`nescu la unul dintre ceaiurile lor dan-
sante. O g`sise atr`g`toare, dar prefe-
rase s` nu se angajeze. |[i iubea via]a 
de celibatar [i avea o leg`tur` stabil` 
cu menajera lui, Elvira, o femeie destoi-
nic`, priceput` la pat, cu destui ani mai 
mare ca el [i care \[i [tia lungul na-
sului.

Flirtul dintre Nelly [i Caius l-a \m -
pins s` se decid`. Considera c` vina fu-
sese a lui, nu \i ar`tase prin nimic dom-
ni [oarei c` are inten]ii serioase [i nu i-a 
f`cut aluzii la Caius, o via]` \ntreag`. 
Menajera Elvira avea s` mai r`m~n` o 
vreme \n casa lor, ca bon` a micului So-
rin, dar Virgil a r`suflat u[urat atunci 
c~nd Nelly, poate mirosind ceva, poate 
din pure motive de economie, a sc`pat 
de ea, recomand~nd-o c`lduros v`rului 
Iu lian. Statutul social pe care i-l oferise 
Virgil o ajutase pe Nelly s` pareze \n 
fa]a b~rfelor [i \i atenuase, treptat, ge-
lozia. Avea s` \i fie recunosc`toare [i 
pentru c` Virgil a considerat sterilita-
tea cuplului lor ca dat` de Dumnezeu [i 
a acceptat s` \l adopte pe fiul exaltatei 
ei veri[oare Sorana, oferindu-i [ansa 
ma ternit`]ii.

     
*

Corneliei nu-i convenea s` fie v`zut` 
\mpreun` cu un fost pu[c`ria[, care de-
lira pe subiecte periculoase, \n plin` 
stra  d`, de unde naiba le aflase, \n hru-
ba unde z`cuse? Iar Caius se tot infla-
ma, arunc~nd \ns` continuu \n jur pri-
viri de om h`ituit, de[i, aparent, nimeni 
nu se uita la ei. Se f`cuse \mbulzeal` la 
toneta cu bere, dup` ce un supraveghe-
tor voluntar al cozii \ncepuse s` strige: 

– Nu v` mai a[eza]i! Crenvur[tii 
sunt pe sf~r[ite!

Caius se pl~ngea de dureri de cap [i 
ame]eli, dar Cornelia nu l-a invitat s` 
vin` la ei \n vizit` [i nici nu aveau s`-l 
mai \nt~lneasc` a doua oar`. Fostul ei 
iubit avea probabil deja tumora la cre-
ier din cauza c`reia avea s` moar`, poa-
te \nainte, poate dup` Virgil.

– Nici nu-i de mirare la c~te lovituri 
\n cap a primit! a spus, atot[tiutor, v`-
rul Iulian, venit \ntr-o scurt` vizit`.

(Fragment din romanul Provizorat,
\n curs de apari]ie la Editura Polirom)

Text ilustrat cu desene 
de Gabriela Melinescu

Trecutul se \ntoarce la 23 August
(Urmare din pag. 11)
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„Lumea teoriilor nu-mi apar]ine. Acestea sunt re-
flec ]iile unui practician. Opera fiec`rui romancier con-
]ine o viziune implicit` a istoriei romanului, o idee 
despre ceea ce este romanul. Tocmai aceast` idee, ine-
rent` romanelor mele, am \ncercat eu s-o expun“ – 
aceste cuvinte preced textul propriu-zis al Artei roma-
nului de Milan Kundera. Totu[i Toma Pavel consider` 
cartea „admirabil`“, iar, mai recent, Nicolae Mano-
lescu afirma c` Milan Kundera este – al`turi de Na-
bokov – „cel mai bun teoretician al romanului dintre 
ro mancieri“.

Kundera a consacrat romanului dou` eseuri: L’art
du roman, 1986, [i Le rideau, 2005, dedicate exclusiv ro-
manului, [i Les testaments trahis, 1993, eseu în care 
sunt abordate [i alte teme: muzica (Stravinski, Ja-
na ek), filosofia (Nietzsche), dar majoritatea capitole-
lor privesc (direct sau indirect) romanul, raportul dintre 
roman [i alte arte, în special muzica. Toate trei vo lu-
mele au fost traduse în române[te [i editate în 20081.

*
Eseistul ceh define[te romanul ca expresie a unei 

po sibilit`]i umane sau existen]iale2. Astfel, Castelul
lui Kafka nu este, dup` Kundera, o alegorie a bi ro cra-
]i ei (austro-ungare) sau – ca într-o viziune profetic` – 
a totalitarismului comunist din Cehoslovacia, instalat 
în 1948, ci ambele sunt concretiz`ri ale unei posi bi li-
t`]i umane eterne.

O alt` defini]ie a romanului: romanul se str` du ie[-
te s` dezv`luie un aspect necunoscut pân` atunci al 
omului. De exemplu, Flaubert a descoperit prostia ca 
o dimensiune a condi]iei umane. Pentru Kundera con-
di ]ia sine qua non a valorii unui roman este noutatea 
lui, puterea de a arunca o lumin` nou` asupra omu-
lui. Descoperind o fa]` nou` a existen]ei, romanul sfâ-
[ie „cortina“ „preinterpret`rilor“, a conven]iilor, pre ju-
de c`]ilor: conceptele estetice (frumosul, urâtul, subli-
mul etc.) sunt concepte existen]iale, determin`ri ale 
exis ten]ei, „c`r`ri“ care duc spre aceste aspecte inedi-
te ale vie]ii.

Conceptul care define[te „r`ul estetic suprem“, opu-
sul artei, este, pentru Kundera, kitschul, familiar în-
deosebi Europei Centrale [i Germaniei, [i mai pu]in 
culturii franceze, unde i-ar corespunde ca termen ce 
ex prim` „maximum de reprobare estetic`“ (subl. lui 
Kundera) vulgaritatea.

*
Romanul are o leg`tur` de esen]` cu umorul: ele 

au fost inventate în acela[i timp de întemeietorii ro-
manului european modern, Rabelais [i Cervantes. 
Umorul nu este satir`, batjocur`, nu condamn` [i nu 
înva]`: el este ambiguu, pe teritoriul lui, [i deci al ro-
manului, „judecata moral` este suspendat`“. Roma-
nul este relativist, în]elepciunea sa este „în]elepciunea
in certitudinii“: nici Karenin, nici Ana nu au dreptate. 
„Singura moral` a romanului este cunoa[terea.“

Romane umoristice sunt: Gargantua [i Pantagruel,
Don Quijote, Iosif [i fra]ii s`i de Thomas Mann (dup` 
afir ma]ia a însu[i autorului); principala neîn]elegere 
dintre Kundera [i cititorii s`i este, spune el, faptul c` 
cititorii nu recunosc caracterul umoristic al romane-
lor sale. Ulterior, Kundera adopt` un concept mai 
larg: în Cortina, el vorbe[te nu de umor, ci de comic. 
Mme Bovary sau Educa]ia sentimental` nu sunt, evident, 
ro mane umoristice, dar în ambele exist` pasaje care 
arunc` o „blând` lumin` comic`“ asupra personaje-
lor.

Romanul, fiind relativist, este incompatibil, pe de 
o parte, cu religia (el este „suprema profanare“) [i, pe 
de alt` parte, cu totalitarismul.

Ironia este consubstan]ial` romanului: atitudinea 

ro mancierului fa]` de personajele sale este ironic`.
Nu exist` tip uman mai str`in de roman decât cel 

care nu are sim]ul umorului, agelastul (cuvânt inven-
tat de Rabelais, împrumutat din greac`). Kundera ci-
teaz` o zic`toare evreiasc`: „Omul gânde[te, Dumne-
zeu râde“. Dumnezeu râde pentru c` omul gânde[te, 
dar adev`rul îi scap`. Agelastul nu aude râsul lui 
Dumnezeu.

*
Teoria romanului nu poate fi desp`]it` de istoria 

sa. Cartea lui Rabelais nu devine roman decât din 
perspectiva istoriei ulterioare a romanului.

Conceptul de „literatur` universal`“ (Weltliteratur
la Goethe), pe care îl putem lega de modul de a conce-
pe istoria literaturii, nu reprezint` dup` Kundera o 
simpl` juxtapunere a istoriilor literaturilor na]ionale, 

ci un tot unitar în care scriitorii, romancierii diferite-
lor culturi intr` în rela]ii reciproce, se influen]eaz` 
unii pe al]ii.

Odat` cu Flaubert, apare poezia romanului, dar 
nu în sensul liriz`rii lui, ci al unei „poezii antilirice“:
aceast` poezie const` în aceea c` „autorul nu se confe-
seaz`, nu î[i deschide sufletul, ci este îmb`tat doar de 
lumea obiectiv`“, fie [i transfigurat` de imagina]ia 
lui.

Dup` Kundera, forma romanului este recreat`, iar 
defini]ia lui trebuie reînnoit` odat` cu fiecare roman 
mare (asta ne aminte[te de formula lui Lukács, dup` 
care legile esteticii nu pot fi împlinite decât înc`l cân-
du-le). Teza lui Kundera nu înseamn`, fire[te – a[a 
cum rezult` din ansamblul textului s`u – c` nu ar 
exista tipuri de romane sau, cum ar spune Adorno, c` 
în istoria romanului s-ar impune un „nominalism“ ab-
solut.

*
Eseistul î[i exprim` nostalgia dup` libertatea ab-

solut` a romanului lui Rabelais ori a romanului umo-
ristic englez din secolul al XVIII-lea (Sterne, Fielding) 
sau francez (Jacques le fataliste de Diderot). În aceste 

ro mane predomin` improviza]ia asupra compozi]iei, 
caracteristic` romanului clasic din secolul al XIX-lea 
(Flaubert, Dostoievski scriau dup` ce alc`tuiau un 
plan am`nun]it); ele constau în episoade f`r` leg`tur` 
între ele, iar la Sterne digresiunile pun cu totul în um-
br` ac]iunea, „story“-ul: poezia, spune Kundera, nu 
rezid` în ac]iune, ci în întreruperea ac]iunii. (Este cu-
rios c` Tristram Shandy al lui Sterne a cucerit ad mi ra-
]ia unor autori cu totul diferi]i [i din motive cu totul 
diferite: Kundera apreciaz` libertatea suveran` – ca 
a lui Rabelais – a lui Sterne, în timp ce Mircea Eliade, 
în Oceanografie, identific` „divaga]ia“ cu „gestul vie]ii“.
Dimpotriv`, tân`rul Lukács condamna, într-un eseu
din 1911, Tristram Shandy tocmai pentru episodicita-
tea sa, pentru „lipsa de form`“). În concep]ia lui Kun-
dera, romanul actual trebuie s` uneasc` libertatea im -
pro viza]iei cu arta compozi]iei.

La baza romanului, consider` eseistul, st` o in-
teroga]ie. O întrebare esen]ial` pe care [i-o pune ro-
manul prive[te individul. Ce este individul? Ce de fi-
ne[te identitatea cu sine a individului? Ac]iunea? Dar 
ac]iunea se întoarce aproape întotdeauna împotriva 
autorului ei. (Aici am putea face din nou o paralel` cu 
Lukács: în Teoria romanului, criticul opune epopeii, în 
care fapta corespunde pe deplin sufletului, romanul, 
în care „aventura [i interioritatea se despart pentru 
totdeauna“.) Sau se define[te omul prin viziunea sa 
asupra lumii? A[a sunt personajele lui Dostoievski, 
dar nu [i ale lui Tolstoi.

Kundera descoper` la Tolstoi reprezentarea ilo gi ci-
t`]ii vie]ii (termenul apare chiar la Tolstoi): metamor-
fozele radicale ale personajelor, ale atitudinii lor pot 
fi declan[ate de detalii lipsite de importan]` – exist` 
o „conspira]ie a detaliilor“. Andrei Bolkonski se deci-
de s` treac` de la o atitudine sceptic`, pasiv`, la o par-
ti cipare activ` la via]` ca urmare a survenirii unor 
detalii nesemnificative: „o privire c`tre frunzi[ul unui 
stejar, glasuri însufle]ite de fete auzite din întâmpla-
re, amintiri nea[teptate“. O asem`n`toare „conspira]ie
a detaliilor“ este evocat` de Tolstoi când descrie tra-
iectoria gândurilor [i imaginilor care preced sinucide-
rea Anei Karenina.

O astfel de construc]ie contrazice evident concep]ia 
curent` dup` care orice moment într-un roman – sau, 
în genere, într-o oper` literar` – trebuie s` fie moti-
vat (cum afirm` Vianu în Estetica).

Dup` Kundera, „dincolo de cauzalitate“ este [i Tom
Jones de Fielding ([i, evident, [i romanul lui Sterne)3.

*
O alt` întrebare pus` de roman: raportul dintre 

destin [i via]` (via]a unui om). Kundera crede c` des-
tinul implic` separarea imaginii (a figurii de ansam-
blu – nota P.V.) a unei vie]i de aceast` via]` îns`[i; de 
aceea destinul „ne apas`“. Kundera se identific` cu 
„cvadragenarul“ din romanul s`u Via]a e în alt` parte,
care savureaz` „idila non-destinului s`u“; este, spune 
el, personajul care îi este cel mai drag.

Autorul Artei romanului respinge publicarea jurna-
lelor, schi]elor, documentelor din laboratorul de crea-
]ie al scriitorului (ceea ce Vianu numea „literatur` su-
biectiv`“ – în mare vog` acum la noi); numai ceea ce 
au torul a destinat tiparului, opera, ar trebui publi-
cat`. Pentru a sublinia dificultatea crea]iei, Kundera 
citeaz` cuvintele poetului ceh Vladimir Holan: „dis-
tan]a dintre schi]` [i oper` trebuie parcurs` în ge-
nunchi“.

Kundera subliniaz` c` romanul modernist din se-
colul XX (cu deosebire romanul central-european, 
mult pre]uit de scriitorul ceh: Kafka, Broch, Musil, 
Gom browicz) încorporeaz` elemente ale romanului 
prebalzacian: reflec]ia eseistic`, o compozi]ie mai li-
ber`, digresiunea, spiritul ludic. Sensul reabilit`rii 
romanului vechi este s` l`rgeasc` no]iunea îns`[i de 
roman, s` pun` la baza romanului „întreaga (subl. lui 
K.) experien]` a romanului“.

Traducerea Simonei Cioculescu, ca [i traducerile 
lui Vlad Russo sunt impecabile.

P.S. Dup` cum cititorul a observat desigur, n-a fost 
inten]ia mea s` interpretez sau s` supun unei ju de-
c`]i critice ideile lui Kundera, ci numai s` selectez [i 
s` expun câteva dintre cele mai sugestive.

PETRU VAIDA

Un romancier 
despre arta romanului

1. Arta romanului, Bucure[ti, Editura Humanitas, 2008, traducere din francez` de Simona Cioculescu; Testamente tr`date,
Bucure[ti, Humanitas, 2008, traducere de Vlad Russo; Cortina, Eseu \n [apte p`r]i, Bucure[ti, Humanitas, 2008, traducere 
de Vlad Russo.
2. Acest din urm` termen nu deriv` din filosofia existen]ialist`. Prin „analiz` existen]ial`“, Kundera \n]elege „analiza
situa]iilor (subl. mea – P.V.) care lumineaz` principalele aspecte ale condi]iei umane“. De exemplu, la Kafka, raportul 
dintre om [i „o lume transformat` \ntr-o imens` administra]ie“.
3. Thibaudet afirm` \ntr-un text consacrat Doamnei Bovary c`, pentru ca un personaj s` fie cu adev`rat viu, trebuie s` 
existe un clinamen, o mic` abatere de la logica personajului (Clinamen este, la Epicur, o abatere \nt~mpl`toare, f`r` 
cauz`, a atomilor de la c`derea pe vertical`). Aici am putea men]iona [i ac]iunea s`v~r[it` sub imperiul unui impuls de 
moment a eroilor lui Stendhal (Julien Sorel, Fabrice del Dongo) caracteriza]i altminteri prin st`p~nirea de sine (Toma 
Pavel, G~ndirea romanului).
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|n urma celor dou` femei s-a l`sat li-
ni[ tea. A acoperit ultimele scr~[nete de 
pie tri[, a \mp~slit f~[~itul hainelor mi[-
ca te monoton sub fiecare pas, din ce \n 
ce mai lipsit de ecou, norii de praf... Nu 
s-a mai auzit nici m`car zgomotul de [er-
tu lui, nici pietrele huruind \ncet c~nd 
sunt mi[cate de v~nt, nici vuietul dune-
lor de pietri[ pr`v`lite-n avalan[e, c~nd 
un ultim fir de nisip, adus de vreo boare 
de v~nt se a[az`, greutate final` pe cul-
me [i totul se n`ruie. Nici m`car f~[~i-
tul solzilor [erpilor sau picajul tulbu r`-
tor al [oimilor. Nimic. Nici chiar res pi-
ra ]ia mea. Co[ul pieptului p`r~ndu-mi 
la fel de \mpietrit ca st~nca pe care m` 
a[e zasem. Poate c` devenisem o stan` 
de piatr` asemenea celei de pe malul 
m` rii de sare lichefiat`, dinspre care se 
ridicau p~n` aici vaporii de minerale ce-
nu [ii. Aburi imponderabili de s`ruri 
transforma]i \ntr-o oglind` \nc` tulbu-
re. |n lini[tea nem`surat`, imaginea se 
di lata, ajung~nd p~n` aici, pe platoul 
]i nutului nomazilor, unde, \n claritatea 
uria [ei lentile a m`rii de sare, de[ertul 
se proiecta pe de-a-ndoaselea, transfor-
mat \n ogoare fertile, cu ariditatea str`-
lu cindu-i \ntr-o nenumit` culoare. |n 
oglin direa celest` se vedeau plaiurile 
]`rii dintre cele dou` r~uri, primul, adu-
c` tor de preaplin, curg~nd lene[, \n  c`r-
cat de noroi, z`g`zuit [i numit apoi 
Arah  tu, [i cel de-al doilea, n`valnic, 
inun d~nd c~mpul prim`vara, cu ap` 
din ghe]urile topite de la munte. Se ve-
deau toate parcelele, din jurul palatelor 
[i templelor, cele ale ]`ranilor, desp`r ]i-
te de canale [i stuf`ri[, de liziere de pal-
mieri [i de poteci peste care treceau tur-
me le dintr-un anotimp \n altul.

Lini[tea acoperea totul... Iar aici, \n 
de [ert, nu sunt sunete [i semne care s` 
dea nume fiec`rei parcele. {i-n ochii s`r-
ma nului p`stor, oglinda celest` nu-i 
dec~t o \nchipuire, o uneltire a vreunui 
zeu pe care l-a luat \n der~dere. |[i aco-
per` ochii, s` fie lini[te, s` fie \ntune-
ric... {i chiar dac` prime[te, ca plat`, c~ te  -
va semin]e de orz \mpietrite \n teaca lor 
vegetal`, nu [tie de unde vin [i n-are 
cum s` vad` marea de spice, \mpleti tu-
ra de ]arini [i canale, de bariere de ar-
gil` ars`, proptite cu garduri de tres-
tie... N-are urechi s` aud` susurul apei 
in tr~nd pe gura canalului, invad~nd al-
biile s`pate cu grij`, cur`]ate mereu... 
bol borositul pic`turilor absorbite de p`-
m~nt. P~n` s`-nceap` anul, canalele 
sunt cur`]ate de aluviuni, de m~zga se-
c` tuit` de orice putere dup` recolta de 
anul trecut; conductele de teracot` sunt 
[terse cu [omoioage de paie [i parc` un 
trup inert de ogoare [i parcele adormite 
a[ teapt` vr`jitul moment: Noul An, 
c~nd marele Arahtu, cu albia lui cea z`-
g` zuit` [i mutat`, se aliniaz` cu fluviul 
din cer de se pogoar` din chiar gr`dina 

Raiului; c~nd unda lene[` porne[te pe 
miile de canale, ca nervurile frunzelor, 
ca vasele de s~nge, p~n` la cel mai ne\n -
sem nat ogor (...).

M-am \ndep`rtat mult \n acest de-
[ert [i-mi pare o ve[nicie de c~nd m-am 
a[ezat \mpietrit` pe aceast` piatr`. Nu 
v`d nici un semn, vreun nor, o pas`re 
sau un animal, vreo eclips`, s`-mi arate 
c` s-au topit z`pezile din mun]i [i c` 
unda curg`torului Arahtu s-a \ngro[at 
de m~l. N-am habar c~t a trecut de 
c~nd au plecat cele dou` femei [i c~t 
mai au pe drum [i nici dac` apa roditoa-
re a \nceput s` se scurg` pe canale, pe 
ogoare, dac` socoteala Noului An s-a 
oprit sau dac` a venit sorocul s` mur-
mu r`m rug`ciunea: ...ap`, ap`, cu ap` 
s` sp`l`m m~inile regelui, s`-l ridic`m 
pe bra]e [i s`-l purt`m p~n` \n inima 
tem plului, \n fa]a ochilor marelui st`-
p~n. Cu el va p`[i marele preot... chiar 
el \l va dezgoli: sceptrul i-l va smulge, 
ar mele le va lua, br~ul \l va desface, de 
coroana de rege \l va despuia... peste 
obraji \l va lovi, de urechi o s`-l trag`, 
la p`m~nt \l va \ngenunchea. {i regele 
va pl~nge c` n-a p`c`tuit [i nu a hulit 
[i n-a l`sat \n ruin` marele ora[, poart` 
a zeilor, [i nu s-au cutremurat temeliile 
marelui templu... ordinea rug`ciunii nu 
a fost \nc`lcat` [i c`r`mizi nu au c`zut 
din zidurile sl`vitului ora[... Marele 
preot \i va pune pe frunte coroana, scep-
trul \l va \napoia [i armele, centurile de 
ase menea [i... peste obraz \l va lovi. O 
lacrim` dac` va vedea, mul]umit va fi, 
dac` ochiul sec va r`m~nea, du[manii 
ne vor invada, regele va c`dea...1

Un calcul exact este menit s` ne 
adu c` chiar la \nceputuri, c~nd drumul 
s-a desc~lcit din \ntunecimea vintrelor 

[i a pornit drept, c~nd primul pas s-a 
av~n tat \n necunoscut (...) Cine m` soa-
 r` [i face calculul va fi proscris, la fel 
cum nu e voie s` numeri, s` aduni, s` \m  -
par]i ca s` g`se[ti sf~r[itul timpului; 
ne norociri se abat asupra celui ce \n -
dr`z ne[te, numele lui va fi r`zuit de pe 
pl`cu]e [i pergamente [i nu va mai fi 
amintit niciodat` – cumplit p`cat, ca [i 
c~nd nu am mai [ti s` murmur`m rug`-
ciunea, nu am mai cunoa[te ordinea 
sem nelor numelui celui sl`vit, primului 
zi ditor, [i celor mul]i, cobor~]i din stir-
pea lui...

Primul pas s` fi fost aici, pe platoul 
din ]ara nomazilor? (...) Primul pas s` fi 
fost diminea]a? Prim`vara, c~nd egal`-i 
ziua cu noaptea, mai t~rziu, la amiaz`? 
Sau c~nd r`sare prima stea [i tr~mbi-
]`m deja ziua de m~ine, care-i deja aici, 
lu~ndu-ne prin surprindere, \ncrez`tori 
\n sor]ii viitorului? Dar nu-i l`sat s` cal-
cul`m cerul exact al primului pas, ce 
stele stau \n casele celeste [i n-avem 
voie s` num`r`m sf~r[itul timpului...

Cele dou` femei au plecat, nu aveam 
s` ne mai vedem nicic~nd [i-odat` cu lu-
mi na zilei \n`l]at` peste mun]ii care 
str`juiesc r`s`ritul, peste care a c`lcat 
chiar sl`vitul \ntemeietor, ziditorul ora-
[u lui f`r` pereche, poart` a cerului, 
poar t` a zeilor, chiar \nsu[i Marduk – 
p` m~ntul se \ntoarce, zorii inund` 
sl`vitul ora[, ca o vaporoas` lav`, p`-
trund prin poarta de la r`s`rit, trec pes-

te templele de pe m~na dreapt` a fluviu-
lui, peste poarta de c`r`mizi alb`strui 
[i peste coamele leilor [i aripile solzoa-
se ale grifonilor, peste taurii cei \nari-
pa]i care ne strivesc numai cu r`su fla-
rea cea molcom`. {i f`r` s` se abat`, 
zorii se scurg peste albia zidit` [i \ndi-
guit` a fluviului Arahtu, peste treptele 
de pe malul st~ng [i sar peste ziduri [i 
pes te canalele de iriga]ii, unde fac s` 
str` luceasc` undele noroioase, dar nu 
se \neac` odat` cu ele. Zorii trec mai de-
parte, lumin` pur` neschimbat` zi 
dup` zi, an dup` an, au aceea[i fin` con-
sis ten]`, lumin~nd f`r` s` orbeasc`, 
dar cutez`tori dup` ce au alungat stele-
le nop]ii. |n calea lor, zorii cei ne schim-
ba]i fac s` se dezv`luie podi[ul din ]ara 
nomazilor [i-apoi se av~nt` mai depar-
te, peste marea de sare, nu se \mpiedic` 
de primele pietre ale de[ertului, de du-
ne, le lumineaz`, le fac s` par` lipsite 

de pericol [i trec \nainte, peste marele 
r~u, p`trund \n ]ara cea promis`, urc` 
v`ile abrupte [i aduc o nou` zi \n ora[ul 
ceresc. Dar nici aici adast`, se las` pes-
te valurile m`rii celei mari [i lumineaz` 
\n claritatea lor identic`, mun]i [i v`i, 
c~mpii p~rguite, fluvii [i ape, p~n` 
c~nd r`sar din nou pe creasta mun]ilor 
ce str`juiesc marele [i sl`vitul ora[, 
poart` a cerului, poart` a zeilor, peste 
care [i-a zdrelit sfintele picioare chiar 
el, sl`vitul, \ntemeietorul Marduk...

{i-n trena primei lumini vine dogoa-
rea razelor soarelui, [i-apoi dogoarea 
amiezii. Sunt egale toate \n sine, nu 
scade [i nici nu cre[te ar[i]a orelor, str`-
lu cirea luminii \n cavalcada cereasc`. 
Miezul zilei e acela[i peste poarta de 
c`r`mid` alb`struie [i peste gr`dinile 
suspendate din ora[ul sl`vit [i cade 
egal peste holdele de pe platoul nomazi-
lor, peste clipocitul r~ului celui mare [i 
peste templul din ora[ul ceresc [i se 
pierde egal peste marea f`r` sf~r[it 
p~n` c~nd se \ntoarce \napoi. Iar seara 
e la fel de lini[tit` [i noaptea de ad~nc`. 
F`r` de sf~r[it rostogolirea astrelor nu 
las` loc niciunui \nceput, [i-n loc s` nu-
m` r`m rotirea f`r` sens a caselor celes-
te, s`-l sl`vim... aduc`tor de lumin` [i 
iz gonitor al tenebrelor, p`stor al \naltu-
lui cerului [i zenitului, cu raze ca un n`-
vod, \n care prad` cade pe de-a \ntreg 
uni versul, p~n` la mun]ii cei \nal]i [i 
de neatins. De lumina-]i se bucur` zeii 
[i demonii deopotriv` [i-n halou \nge-
resc se-arat` tot ce-i necunoscut, p~n` 
[i-a oamenilor purtare e cople[it` de 
str` lucire [i m`rite ambi]ii \i fac s`-]i 
do reasc` splendoarea, c`ci aprinzi \n -
treg universul de un aprig foc. Din chiar 
mijlocul cerului, ]ii balan]a-n echilibru 
pentru toate fiin]ele, le e[ti unic p`stor 
[i nu-]i opre[ti nicic~nd pasul, urc~nd 
peste vastul ]inut [i marea cu valuri 
\nal  te, peste [iruri de mun]i [i-ntinse 
c~mpii, trec~nd [i venind peste largul 
m`rii, ne legi pe to]i cu gros odgon, ne-n -
v`lui \n luminoas` cea]` [i cu \ntreg 
bal dachin ne-acoperi...2

Dar nu-i l`sat s` calcul`m cerul 
exact al primului pas, s` [tim ce stele 
stau \n casele celeste [i n-avem voie s` 
nu m`r`m sf~r[itul timpului, s`-i m~-
niem pe zei, s` smulgem secretul \nce-
putului, s`-l trezim pe \nfrico[`torul 
st` p~n, c`ci el este domn peste zei, cu-
ad~n c` [i \n]eleapt` cunoa[tere (...)

M-am \ndep`rtat mult \n acest de-
[ert, ca s` [tiu cum s` mai \ncep calcu-
lul primului pas [i num`r`toarea impla-
ca bil` a sf~r[itului timpurilor, dar oglin-
da din \nalturi e nemiloas` [i-n limpezi-
mea ei mut` se v`d marii preo]i, din 
marele [i sl`vitul ora[, poart` a zeilor, 
poar t` a cerului; pe buze le citesc rug`-
ciu nile [i incanta]iile... p~n` c~nd lini[-
tea cople[itoare a fost spart` de un clin-
chet divin, de o spi]` de roat` cereasc` 
r` sucind osia marelui car, mut~ndu-se 
\n alt` cas` celest`. Trecuser` surdele 
luni ale iernii de[ertice [i ultima or` a 
ve chiului an s-a f`cut fum. Cortegiul 
sl`vit a ie[it din templu [i barca divin` 
\n valuri s-a afundat, azi e ziua Noului 
An \n marele [i sl`vitul ora[, poart` a 
zeilor, poart` a cerului, [i prima stea [i 
zorii de m~ine vor purta suflul noului 
timp peste locul unde stau \mpietrit`-n 
de[ert.

Cele trei s-au desp`r]it pe platoul din de[ert. Ruth [i Noemi, cea plin` de har, al c`rei nume a fost transformat de doliu [i de durere \n Am`r`ciune, 
au plecat \nspre apus, \n s`la[ul de l~ng` ora[ul ceresc, de unde Noemi venise \n vremea cumplitei secete. Cea de-a treia, al c`rei nume \nsemna 

|ntoarcerea, a venit \napoi, \nspre triburile [i neamurile ei, iar destinul s`u mai e men]ionat doar \n treac`t, \n c~teva scrieri tardive.

1. T`bli]` de argil` (19 x 11,3 x 3,4 cm, Luvru, Antichit`]i orientale) din epoca babilonian` 
recent`, sf~r[itul primului mileniu |.Chr., recopiind un text cu mult mai vechi, care 
noteaz`, \n mare parte, ceremoniile \nceputului de an, la echinoxul de prim`var`, din 
prima p~n` \n a dou`sprezecea zi a lunii Nissanu. Noul An era s`rb`toarea zeului Marduk 
[i se celebra crearea universului celui ordonat [i fondarea mitic` a ora[ului Babilon. 
2. Imn dedicat lui Shamash, tardiv, posibil sf~r[itul primului mileniu |.Chr., care reia 
temele unor c~ntece vechi, dedicate fie lui Enlil (sumerian`, sf~r[itul celui de-al treilea 
mileniu |.Chr.) sau lui Marduk (akkadian`, mileniul al doilea |.Chr.): „Enlil, cel din \nalt, 
a c`rui \mp`r`]ie e p~n`-n dep`rt`ri / Cu graiul ceresc [i sf~nt / [i de nec`lcat judecat` / 
prin care-nsemneaz` pentru totdeauna soarta tuturor fiin]elor. / Privirea ta scruteaz` 
\ntinsul p`m~ntului / cu sc`p`ratul ochilor aprinzi cu-o sc~nteie tenebrele. / C~nd el, 
neasemuitul, din \nalt se a[az` pe tronul preasf~nt / El, st`p~n [i rege, peste ceilal]i zei 
prosterna]i la t`lpile lui / amu]i]i [i servili. / E m`rit [i sl`vit, st`p~n peste cer [i p`m~nt, 
/ pe toate le [tie, pe toate le-n]elege / atot[tiutor, atotcunosc`tor“.

ANDREEA PåSTÂRNAC

Astrolab

Stel` din Babilon, Secolul al XI-lea 
î.Chr., Paris, Bibliothèque Nationale 

de France, Cabinet des Médailles

Imn de slav` dedicat 
lui Marduk,

Fragmente de 
t`bli]e de argil`, 
a doua jum`tate 
a mileniului II, 
\.Chr., Berlin, 

Vorderasiatisches
Museum
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Era fix ziua \n care s-a v`zut din nou soarele, pen-
tru prima dat` dup` trei s`pt`m~ni. Blocurile din car-
tie rele periferice ale Bucure[tiului se \n`l]au unul 
dup` altul sub cerul albastru, \n valuri de lumin`, ase-
meni unor m`sele g`unoase examinate de lanterna 
den tistului.

La etajul [ase al primului bloc-turn de pe strada 
Cri nul de p`dure, buc`t`ria garsonierei cu num`rul 
74 dormita \n [uieratul unui ceainic. Din baie se au-
zea du[ul care cl`tea furios un cap [amponat. Lini[tea 
nop]ii se disipa lent, sub ochiul analitic al unei raze 
de soare ce scana obiectele din jur. Cuptorul cu micro-
unde, cafetiera Moulinex, aragazul [i m`nu[a igni-
fug` at~rnat` strategic l~ng` el, aplica verde [i cutiile 
pline cu scor]i[oar`, piper, coriandru, ghimbir [i bu-
suioc, enibahar [i ceaiuri indiene, dulapul plin cu 
vase albe, negre, galbene [i ro[ii – toate s-au perindat 
pe sub privirea inchizitiv` a razei r`t`cite, care trecu-
se cu greu prin geamul p`trat, dublu, al c`m`ru]ei, 
ne sp`lat de trei luni [i mai bine.

Dup` ce – ghidat` de mi[c`rile plopilor din fa]a blo-
cu lui, controlate la r~ndul lor de curen]ii de aer – a in-
spec tat gresia bej, chiuveta de inox care abia se mai 
]i nea \ntr-un [urub singur [i nefericit, mopul stors de 
vla g` [i co[ul de gunoi pe care cineva lipise un sticker 
cu Durex – No baby on board, raza \[i opri focusul asu-
pra unei cutii mari, dreptunghiulare, de metal. Capa-
cul z`cea apatic, aruncat pe un taburet [chiop.

|n`untrul cutiei – doi biscui]i. Dormeau \nc`, \m -
br` ]i[a]i, ca buni prieteni ce erau. Raza se plimb` pe 
mar ginea recipientului de metal [i se reflect` \n el, 
pri vind somnul lini[tit al ocupan]ilor. Cei doi se nu-
meau Niki [i George. Proveneau din aceea[i familie 
de f`inoase, erau n`scu]i \n Danemarca [i fuseser` 
transporta]i de proprietarul garsonierei direct din 
Carrefour Orhideea, cu ocazia unei expedi]ii de an-
vergur` \ntreprinse \n urm` cu o lun` \n respectivul 
centru comercial. Doar ei doi mai erau \n via]` – cei-
lal]i membri ai familiei disp`ruser` \n stomacul avid 
al celui care-i cump`rase.

|n fiecare diminea]` se p`stra c~te un moment de 
re culegere \n cutia de metal, c`ci \n fiecare diminea]` 
era m~ncat c~te un biscuit. De[i se \mp`caser` cu 
trista lor soart`, Niki [i George au hot`r~t s` moar` 
deodat`. Deviza lor era stick together [i, de c~nd au 
luat hot`r~rea s` fie \mpreun` [i la bine [i la r`u, au 
r` mas lipi]i unul de cel`lalt. Nici unul dintre ocu pan-
]ii cutiei nu i-a mai putut desp`r]i. De altfel, nu-[i do-
rea nimeni s`-i despart`: to]i ceilal]i biscui]i \[i petre-
ceau zilele \ntr-un tremurat continuu, cu g~ndul nu-
mai la stomacul lacom care avea s`-i \nghit`, poate 
m~i ne, poate poim~ine, poate joi.

Niki [i George au pl~ns cel mai mult dispari]ia lui 
Kiki, prietenul lor mai mic, \n form` de covrig. De 
c~te ori vedeau m~na pe care tic`ia un Swatch argin-
tiu apropiindu-se de cutia \n care locuiau [i r`scolind-o, 
cei doi prieteni se urcau pe Kiki [i-l protejau de sinis-
trul traseu al c`rui final era oribila, devastatoarea di-
gestie. P~n` \ntr-o zi, c~nd n-au mai reu[it s`-l apere. 
Prietenul lor i-a p`r`sit v`rs~nd lacrimi de crocodil [i 
flutur~nd o batist` ro[ie, \n timp ce m~na fatal` \l 
ghida spre cei doi incisivi care aveau s`-l m`run]easc` 
pentru a-l face mai u[or de digerat.

Raza de soare se dezechilibr` [i c`zu \n cutie, \m -
pin s` de mi[carea plopilor din fa]a geamului. Ateriz` 
pe fa]a lui George, care c`sc` [i-i d`du un ghiont lui 
Niki: „Treze[te-te! Am r`mas doar noi. Azi e ultima 
zi. Hai s` bem o cafea, bestia e \nc` sub du[. Mai 
avem cam cincisprezece minute [i-apoi murim“. Niki 

se [terse la ochi [i se hot`r\ s` uite tot. Absolut tot: 
mor ]ile zilnice la care era silit s` asiste, atrocit`]ile 
pe care m~na cu Swatch le intermedia, angoasa le-
gat` de sucul gastric [i de bil`, de incisivi, canini, mo-
lari [i premolari, faptul c` [i el [i George mai au poate 
doar un sfert de or` de tr`it. Cei doi biscui]i siamezi 
\[i b`ur` a[adar cafeaua, ca \n fiecare diminea]`. As-
t`zi discutau despre invazia g~ndacilor, care avusese 
loc cu dou` nop]i \n urm`. Vai, ce spaim` \i cuprinse-
se pe to]i biscui]ii! G~ndaci mari [i sc~rbo[i, maro-ro[-
cat, cu antene curioase [i cu trupuri \mpl`to[ate se re-
pe ziser` asupra cutiei, al c`rei capac era, atunci, ca [i 
acum, aruncat pe un scaun. Dup` o lupt` acerb`, bis-
cui ]ii au reu[it s`-i \nving` pe teribilii atacatori. De-
sigur, proprietarul buc`t`riei a crezut c` insecticidul 
pe care-l cump`rase i-a rezolvat pe g~ndaci [i a conti-
nuat s` m`n~nce, nerecunosc`tor, din cutie.

Raza de soare a \nceput s` tremure de r~s \n mo-
mentul c~nd Niki [i George au \nceput s-o b~rfeasc` 
pe Adela, portocala. „E gras` [i antipatic`“ – zice 
Niki. „|n plus, are musta]`. M`car at~ta consolare am 
[i eu: dac` voi fi m~ncat, n-am s`-i mai v`d mutra 
asta ro[ie de nervi \n fiecare zi.“ George zice: „E[ti 
r`u. Cin’ te pune s` te ui]i la ea?“ Niki: „Eh“.

Du[ul se opre[te. Niki [i George \ncremenesc cu ca-
fea ua \n g~t. Lacrimi amare izvor`sc din ochii lor cu 
arom` de vanilie. Inspir` ad~nc am~ndoi, \n timp ce 
pleos c`itul papucilor de plastic pe gresia din buc`t`rie 
le veste[te apropierea bestiei. Se \mbr`]i[eaz` [i mai 
str~ns, fumeaz` ultimele ]ig`ri, se g~ndesc la toate 
mo mentele frumoase petrecute \mpreun`... Bestia ia 
ceai nicul de pe foc. |[i face un ceai verde, oriental. Se 
aude cum toarn` apa fierbinte peste plicule]ul Lipton. 
Niki, George [i raza de soare a[teapt` cu sufletul la 
gur`. Poate se-nt~mpl` ceva. Poate sun` telefonul. 
Sau vreo vecin` disperat` c` i s-a spart ]eava de la 
chiu vet` o s` bat` la u[` ]ip~nd cu p`rul m`ciuc` 
„Aju toooor!“. Sau... poate... se \mpiedic` bestia [i-[i 
rupe un picior.

|ntr-adev`r, ca-n pove[ti, [i \n situa]ia disperat` a 
celor doi intervine un eveniment nea[teptat: m~na cu 
Swatch se opre[te, miraculos, deasupra cutiei \n care 
tremur` Niki [i George. Degetele se crispeaz`. Apoi 
m~na cade moale direct \n recipientul metalic, stri-
vind cei doi biscui]i. Corpul din garsoniera 74 de pe 
strada Crinul de p`dure s-a pr`bu[it pe linoleum, 
tr`g~nd dup` sine [i cutia cu r`m`[i]ele p`m~nte[ti 
ale lui Niki [i George.

Sirena ambulan]ei s-a auzit doar dup` trei zile. De-
vo ratorul de biscui]i n-a mai putut fi recuperat, vena 
cav` superioar` \i era ferfeni]` \n momentul infarctu-
lui, doctorii \i spuseser` acum doi ani s` ]in` regim, 
dar bestia insista s` m`n~nce biscui]i de[i [tia c` nu are 
voie s` consume nimic pe baz` de lapte, f`in` [i gr`-
simi.

Niki [i George au ajuns \n stomacul unui c~ine va-
gabond.

Raza de soare a pl~ns o vreme, dup` care, ajutat` 
de mi[c`rile plopilor din fa]a blocului, ghidate [i ele 
de curen]ii de aer, a evitat s` mai inspecteze vreo-
dat` buc`t`ria apartamentului 74. A doua 
zi s-a repezit la num`rul 75, unde 
o feti]` cu p`rul blond \m -
pletit \n codi]e dese-
na, \nconjurat` de cre-
ioane colorate [i coli 
albe de h~rtie, doi bis-
cui]i \ntr-o cutie de me-
tal.

Interviu cu ANDA CADARIU

Ioana Scoru[: |n]eleg c` bestia s-a \mpiedicat [i-a 
c`zut, \ns` cu Niki [i George ce s-a \nt~mplat?

Anda Cadariu: Textul ai c`rui protagoni[ti sunt 
Niki [i George spune c` biscui]ii au ajuns \n 
stomacul unui c~ine vagabond. Am trasat destinul 
celor doi scurt [i la obiect, \ntr-o singur` propozi]ie, 
l`s~nd cititorilor posibilitatea s`-[i imagineze 
drumul pe care Niki [i George l-au parcurs p~n` la 
inevitabila digestie. Uite un exemplu de traseu pe 
care [i-l poate imagina cineva pornind de la fraza 
mea auster`: eu am v`zut cum au luat 
brancardierii corpul ne\nsufle]it al „bestiei“, cum 
apoi a venit altcineva – vreo rud` de-a bestiei 
probabil, a[adar o alt` bestie – [i a f`cut curat \n 
garsonier`, cum aceast` nou` bestie a v`zut cutia 
cu biscui]ii sf`r~ma]i [i-a golit-o f`r` urm` de 
sentiment sau de \n]elegere \n co[ul de gunoi, cum 
a dus gunoiul la tomberon [i, la final, cum, \n 
lumina asfin]itului [i \n [uieratul v~ntului care 
mi[ca frunzele plopilor din fa]a blocului, care la 
r~ndul lor se jucau cu ultimele raze de soare ale 
acelei zile, a ap`rut un c~ine vagabond, costeliv, 
gri-petrol [i foarte \nfometat, care i-a \ngurgitat pe 
Niki [i pe George, ale c`ror proteine [i gr`simi l-au 
mai ]inut o vreme \n via]`.

Am fost taxat` pentru acest final, de-asta nu 
m` mir c`-mi ceri l`muriri cu privire la el. Un 
cititor fidel – [i unul din cei mai aprigi critici pe 
care i-am avut vreodat` – mi-a repro[at tr`s`tura 
dur` de penel prin care i-am executat pe cei doi. |n 
opinia sa, povestea trebuia s` se \ncheie cu o 
revela]ie pe care ar fi fost bine s-o aib` bestia: s`-[i 
dea seama c` cei doi biscui]i sunt mai mult dec~t 
par a fi, s`-i ia din cutie, s` se joace cu ei, s` se 
\mprieteneasc`, s` doarm` cu ei sub pern`, s`-i 
duc` la teatru, la film, la plimb`ri prin parc... [i s` 
fie toat` lumea fericit`. Recunosc c` acest 
deznod`m~nt m` dep`[ea. Ar fi fost peste puterile 
mele s`-i las s` tr`iasc`. Mai devreme sau mai 
t~rziu, tot acolo ar fi ajuns. Adev`rul e c`-mi 
pl`cea mai mult Niki dec~t George. Pe el l-a[ mai fi 
putut salva. Dar pe am~ndoi... era prea mult. P`i 
unde-ar mai fi fost tragedia, \n`l]area, mila pe care 
m` sim]eam datoare s-o trezesc \n cititori? A[a c` 
am preferat doi biscui]i catharctici – ridicol [i trist 
final, cam ca lumea \n care simt c` tr`iesc eu.

Ioana Scoru[: Crezi c` bestiile pot avea [ansa unei 
revela]ii?

Anda Cadariu: Cred c` oricine are aceast` 
[ans`, at~ta timp c~t are o con[tiin]`. Cu c~t e[ti 
mai mult animal [i mai pu]in om, cu at~t \]i scad 
[ansele. Dar ele dispar complet doar \n momentul 
\n care dispare con[tiin]a. Redundant s` mai spun 
c` bestiile – \n sensul propriu al cuv~ntului – n-au 
cum s` aib` revela]ii – \n realitatea real`. |n 
realitatea virtual`, orice e posibil: m` g`ndesc 
serios s` scriu un text cu un urs care se 
c`lug`re[te.

– fragment – 

(acest interviu se poate citi integral la http://
atelier.liternet.ro/articol/3483/Ioana-Scorus-

Anda-Cadariu/Anda-Cadariu-As-vrea-sa-am-
destui-bani-incit-sa-pot-scrie-in-liniste.html)

ANDA CADARIU

Raza de soare. Niki [i George. 
Vena cav`
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