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Nu împ`rt`[esc scepticismul celor 
care anun]` o iminent` apocalips` a pro-
zei române[ti, previziune îndrept`]it`, 
zice-se, de produc]ia prozastic` insuficient 
de conving`toare a ultimului deceniu [i 
de num`rul mic al prozatorilor sub 30 de 
ani. M` îndoiesc c` ar servi la ceva even-
tuale predic]ii (catastrofiste sau, dim-
potriv`, optimiste) în privin]a „viitorului“ 
literaturii române − nu ne afl`m pe te-
renul anticipa]iei, ci pe acela al evalu`ri-
lor ce pornesc de la date c~t de c~t precise. 
{i a[a, a te ocupa de fenomenul literar în 
desf`[urare echivaleaz`, într-un fel, cu a 
înainta într-o zon` de nisipuri mi[c`toare; 
nu avem niciodat` suficient` distan]` 
fa]` de c`r]ile care au ap`rut în urm` cu 
un an, doi sau trei. Ceea ce se poate îns` 
observa deja cu ochiul liber este c`, în 
ultimii c~]iva ani, dup` 2000 − aceasta 
este, cred, borna ce marcheaz` revigorarea 
prozei române[ti dup` intervalul de 
relativ` penurie fic]ional` a anilor ’90 −, 
titlurile volumelor de proz` se tot acu-
muleaz`, într-un ritm constant. Acest 
proces de acumulare cantitativ` e dublat 
de un îmbucur`tor fenomen al diver-
sific`rii. E vorba at~t de o diversificare a 
temelor [i a subiectelor, c~t [i de o di-
versificare a formulelor, a tipurilor de 
scriitur`.

Am mai scris despre asta acum mai 
bine de doi ani, într-un articol-panoram` 
publicat în Observator cultural (Cum mai 
st`m cu proza româneasc`?). Remarcam 
atunci cu pl`cut` surprindere, dup` o 
perioad` de expectativ` în care nu fusesem 
(la r~ndul meu) prea convins` de con-
sisten]a fenomenului prozastic recent, c` 
num`rul prozatorilor (unii afirma]i de 
cur~nd) care au ceva de spus [i al c`r]ilor 
despre care merit` discutat e deja suficient 
de mare înc~t s` putem afirma c` − în 
domeniul prozei, desigur − epoca de 
tranzi]ie, de nel`muriri [i de taton`ri s-a 
încheiat. Schi]am în articolul cu pricina o 
hart` aproximativ` a principalelor for-
mule [i tendin]e ale prozei ultimilor ani; 
azi îmi dau seama c` respectiva „hart`“ e 
mult mai întins` [i cu sensibil mai multe 
forme de relief dec~t credeam. |n plus, 
fiecare „regiune“ de pe aceast` hart` se 
arat` acum mai bine reprezentat`. „Re-
vizuirile“ se impun de la sine, din mers. 
Lucrurile se limpezesc, profilurile (auto-
rilor) cap`t` tr`s`turi din ce în ce mai clar 
conturate sau, dimpotriv`, din ce în ce 

mai [terse. Unii prozatori ]~[nesc (au 
]~[nit) uluitor pe turnant`, confirm~nd 
a[tept`rile sau, mai mult, contur~ndu-[i 
[i mai bine proiectul. Al]ii, poate c` ex-
celent ([i uneori excesiv) promova]i, 
r`m~n (au r`mas) deocamdat` la o sin-
gur` carte, promi]`toare la vremea ei, dar 
nesemnificativ`, pe termen mediu, prin 
sine îns`[i.

Se scrie mult, se scrie divers [i, în 
suficient de multe cazuri, se scrie bine. 
Sigur c` anual se public` mald`re de 
maculatur` purt~nd eticheta prozei au-
tohtone. Opuri cu valoare (estetic`) nul`, 
c`r]i submediocre, c`r]i mediocre, con-
formiste, care nu spun nimic umplu mereu 
rafturile libr`riilor. Nu pentru mult` 
vreme. „Gloria“ lor − c~nd o au! − dureaz` 
doar un sezon. Despre unele nu se scrie 
nici m`car un r~nd în publica]iile cul-
turale. Despre altele se scrie conven]ional, 
nu de pu]ine ori din „datorie“ prieteneasc`. 
Sunt c`r]i n`scute moarte, nu acestea 
conteaz`. (Sau, în cel mai bun caz, con-
teaz` la un moment dat doar ca simptom, 
ca document de mentalitate.) Ceea ce 
vreau s` spun este c`, atunci c~nd eva-
lu`m proza ultimului deceniu, nu ima-
ginea acestor inutile volume − foarte nu-
meroase, e drept, cov~r[itor mai nu me-
roase dec~t cele care conteaz` − trebuie s` 
precump`neasc`.

E firesc, de altfel, ca din imensa 
cantitate de steril s` se iveasc` un num`r 
mic de titluri remarcabile. C~t despre ca-
podopere, ele exist` în regimul excep]iei. 
{i, de altfel, nu numai din capodopere se 
face o literatur`; important e s` existe 
premisele capodoperei: o mas` c~t mai 
consistent` de c`r]i solide − cu o anumit` 
anvergur` − [i de autori cu oper`. |n afar` 
de asta, o literatur` e s`n`toas` c~nd 
con]ine un num`r rezonabil de autori de 
bun nivel mediu (simt nevoia s` subliniez 
cuv~ntul „bun“). S` nu fiu în]eleas` gre[it: 
nu fac aici un elogiu al mediocrit`]ii [i al 
„c`ldiceilor“; afirm, pur [i simplu, c` un 
Sadoveanu, un Rebreanu sau o Hortensia 
Papadat-Bengescu nu se ivesc din neant 
[i nu se dezvolt` în afara unui climat de 
emula]ie la care particip` [i autori de 
prim rang, [i autori care sunt „doar“ buni 
sau − cel pu]in − onorabili. O literatur` 
substan]ial` nu se face numai cu [i nu se 
compune numai din poten]iali nobeliza]i.

Avem nevoie, indubitabil, de con-
solidarea unei middle class [i în proz`.
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DANIEL CRISTEA-ENACHE

Pariul unui prozator: 1 X 2

Dan Lungu este tipul de autor care, 
cu fiecare carte, \ncearc` s` se rein-
venteze. P~n` acum i-a reu[it. Dup` 
debutul prozastic cu Cheta la flegm` (po-
vestiri remarcabil decupate \n mate-
rialul social, \n coordonate naturaliste, 
pre-„mizerabiliste“), a schimbat formula 
odat` cu romanul Raiul g`inilor (pe 
muchea sub]ire dintre anecdotic [i fan-
tasmatic), a revenit apoi la genul scurt 
cu B`ie]i de ga[c` (de un realism tot 
minu]ios, dar mai luminos [i mai aerisit) 
[i a c~[tigat definitiv publicul prin best-
seller-ul Sunt o bab` comunist`! (scris 
dup` o re]et` sociografic` aduc`toare de 
succes). Trec peste voluma[ul de poezie 
al \nceputului editorial absolut, ca [i 
peste piesele de teatru [i cercet`rile so-
ciologice fructificate \n c`r]i de profil, 
pen tru a vedea \n ce const` noul pariu 
\n proz` al acestui autor polivalent, 
„mul tilateral dezvoltat“.

Cum s` ui]i o femeie* pare s` fi fost 
scris nu at~t pentru gustul mai ro-
man]ios al publicului larg (c`ruia i se 
ofer` totu[i un titlu pe m`sur`), c~t 
pentru preten]iile \nalte ale severilor 
critici [i cronicari literari. Unii dintre 
ace[tia au considerat Sunt o bab` co-
munist`! drept un compromis de factur` 
comercial` ce subliniaz` ap`sat succe-
sul cresc~nd al unui scriitor, literar, di-
minuat. Dup` principiul vaselor co-
municante, pe m`sur` ce un autor ro-
m~n are impact pe o suprafa]` mai 
mare, cercul restr~ns al criticilor autoh-
toni tinde s`-l rejecteze; [i invers, c~nd 
este maxim apreciat de c~]iva rafina]i 
cunosc`tori, se vede complet ignorat de 
masa cititorilor obi[nui]i...

Pariul lui Dan Lungu este, acum, s` 
\mpace aceste dou` sfere, cu pl`ceri mai 
simple [i exigen]e mai complexe. O 
poveste de dragoste (consumat`), istoria 
de ne\n]eles, [i totu[i at~t de obi[nuit`, 
a unui b`rbat p`r`sit de o femeie este 
feliat`, partajat`, procesat` [i or ga ni-
zat` \ntr-un adev`rat ansamblu com-
pozi]ional. C`ut~nd story-ul, cititorul 
mediu [i fanii ne-critici ai romancierului 
vor fi deruta]i; poate [i dezam`gi]i. 
Istoria lui Andi cu Marga nu e prezentat` 
linear, cu accente emo]ionale [i acute 
melodramatice. Nu apar scene picante, 
iar portretiz`rile mai suculente lipsesc. 
|n pofida unor fragmente mai sordide, 
inclusiv realismul pe care-l c`ut`m 
incon[tient \n orice fic]iune romanesc` 
este sub]iat [i „fluctuant“, oscil~nd dup` 
cardiograma \ndr`gostitului p`r`sit.

Dac` autorul nostru [i-ar fi propus 
s` dea exclusiv romanul unui sentiment, 
dup` dispari]ia minun`]iei feminine 
care l-a provocat, interioritatea psi ho-
logic` [i moral` ar fi reprezentat tere-
nul de observa]ie [i condensare epic`. 
Dan Lungu complic` suplimentar de-
senul c`r]ii, schema ei de articulare, lu-
cr~nd pe dou` planuri [i cu dou` iden-
tit`]i ale aceluia[i protagonist mas culin. 
Astfel, capitolele cu num`r impar, scrise 
la persoana I singular, \l „ruleaz`“ din-
l`untru pe un Andi care tocmai a fost 
p`r`sit de Marga [i \ncearc` s` \n]elea-
 g` de ce. |n schimb, capitolele cu num`r 
par, redactate la persoana a III-a, \l 
arat` pe acela[i Andi v`zut de un 
narator atent, [i pus \n ipostaze sociale 

inedite, al`turi de ni[te poc`i]i.
Cum s` ui]i o femeie nu este \ns` un 

roman paranormal, cum ar putea crede 
cititorul dup` ce a descoperit (\n a doua 
treime a c`r]ii) c` personajul f`r` nume 
din capitolele cu numere „cu so]“ este 
unul [i acela[i cu personajul cu nume 
din capitolele cu numere „f`r` so]“. 
Dac`, ini]ial, figura 1 = Andi [i figura 2 
= X, iar apoi, se observ` c` X = Andi, 
r`m~ne s` ne explic`m raportul dintre 
1 [i 2. Lucrurile se precizeaz` progresiv 
[i se clarific` \ntru totul \n finalul 
acestei c`r]i complicate, dar nu foarte. 
{i cititorul de pl`cere, [i criticul datoriei 

literare r`sufl` u[ura]i. 2 vine, \n bun` 
ordine temporal` [i cauzal`, dup` 1. 
Povestea lui Andi subit p`r`sit de Marga 
[i \ncerc~nd s` \n]eleag` motivul rup-
turii se \ntretaie coerent cu povestea 
aceluia[i Andi p`r`sit de o bucat` de 
vreme de aceea[i Marg`, [i pe care \n -
cearc` s-o uite.

Abilitatea \n aplicarea acestei stra-
tegii, ce sparge [i diferen]iaz` stilistic-
emo]ional nara]ia, nu exclude com po-
nenta de dificultate: pentru autorul \n -
su[i. E drept c`, dup` algoritmul s`u, 
pot fi paginate tot felul de evoc`ri [i 
confesiuni colaterale. Povestea lui Set, 
pastorul fra]ilor [i binef`c`torul lui 
Andi 2, ocup` dou` capitole. Amintirile 
din copil`rie ale Marg`i, accesibile prin 
rememor`rile lui Andi 1, se \ntind [i ele 
\ntr-un mod convenabil pentru ro man-
cier. Planurile fiind jucate \n dou` di-
mensiuni temporale, ele pot fi sub di vi-
zate [i mai departe, \ncorpor~nd diferite 
fragmente de realitate, de realit`]i in-
dividuale asociate \n fluxul memoriei.

Greutatea, pentru Dan Lungu, a fost 
aceea de a devoala fiecare dintre cele 
dou` „sectoare“ mari ale romanului \n -
tr-un mod gradat [i controlat, f`r` a li-
vra un moment, un punct de cotitur` \na -
inte ca acestea s` fi fost deja parcurse! 
Altfel spus, lucr~nd \n sectorul 2 al 
capitalei sale fic]ionale, el a \nv`luit la 
\nceput lucrurile [i faptele, pentru ca 
lectorul s` nu fac` prea devreme iden ti-
ficarea personajului cu Andi. [i, pe de 
alt` parte, lucr~nd \n 1, a trebuit s` pro-
cedeze cu mare aten]ie, pentru a nu face 

vreo referire la secven]e survenite abia 
ulterior, \n 2. „Le combinam p~n` ame-
]eam“, poveste[te Marga, \ntr-o amin  ti-
re din copil`ria proprie trecut` \n re me-
morarea lui Andi, despre ritualul \m    -
br`c`rii rochi]elor, pantofiorilor [i cio-
r`peilor. A[a zic~nd, [i Dan Lungu com-
bin`, extrage [i reintroduce ele mentele 
din puzzle p~n` z`p`ce[te ci ti torul; 
numai c` el, autorul presti di gi ta tor, \[i 
p`streaz` luciditatea proiectiv` [i aten-
]ia la detalii. Tehnic [i „tactic“, Cum s` 
ui]i o femeie e un roman ire pro [abil.

S` vedem \ns` cum se insereaz` [i se 
reinsereaz` materia epic` \n schema 
bine g~ndit` [i \n algoritmul func]ional. 
De[i centrul de greutate ar fi fost normal 
s` cad` pe evolu]ia lui Andi (dep`[ind 
ruptura [i devenind un altul), pagini la 
fel de bine realizate sunt cele cu co-
munitatea poc`i]ilor pe care [i eroul, [i 
cititorul o descoper` cu surpriz`. Nu e 
vorba de o miz` mai „\nalt`“, a pro-
blematicii religioase. Dragostea ta 
pentru femeia care te-a p`r`sit este mai 
intens` dec~t senin`t`]ile dob~ndite ale 
membrilor pa[nicei biserici. Dar faptele 
[i gesturile acestora, replicile unor fo[ti 
p`c`to[i care au c`p`tat, \n timp, can-
doarea unor copii mari, punctele [i 
liniile lor de inciden]` cu societatea, cu 
realitatea \n sensul ei contondent, 
creeaz` o microlume mai consistent`, 
literar, dec~t cea a tribula]iilor amo-
roase. Romanul unui sentiment „privat“, 
ini]iat \n 1, \ncepe s` apar` ca destul de 
[ters prin compara]ie cu romanul, tot 
mai reliefat artistic, al credin]ei \m -
p`rt`[ite \n 2.

Are mai pu]in` relevan]` dac` 
autorul a fost de la \nceput con[tient de 
acest proces sau cartea l-a obligat 
cumva, din interiorul scrierii ei, s` \l 
marcheze. Cert este c` ambele planuri 
c~[tig` semnificativ [i expresiv din 
paralelismul \n care se \nscriu. Ini]ial, 
„fra]ii“ ne par completamente du[i, mai 
ales dac` ne g~ndim la necazurile 
sentimentale ale tinerei genera]ii virile. 
Ulterior, dimpotriv`, suferin]ele din 
dragoste ale lui Andi [i ale oricui 
altcuiva par o biat` treapt` pe drumul 
spre adev`rata Iubire. Momentul re-
vela]iei a fost bine c~nt`rit de romancier, 
dovad` c` e surprins [i focalizat \n cel 
mai puternic capitol al c`r]ii. C~teva 
fragmente edificatoare: „Pielea \i at~rna 
umed` [i rece, ca o hain` de ploaie. 
Inima se lini[tise [i c`ma[a era ud`. 

Creierul \[i \nv~rtea pistoanele alert. 
Imagini [i voci se \nvolburau. Fr~nturi. 
A[chii. Coinciden]e. |nt~mpl`ri stranii. 
Magm` pestri]`. Logici zv~rcolindu-se 
ca [erpii. Un fulger luuuuung, con tor-
sionat. Spaim`. Dac` Dumnezeu exist`, 
acesta nu era dec~t \nceputul. Dac` 
oamenii aceia nu erau nebuni, acesta nu 
era dec~t \nceputul. Inima i se chirci, 
speriat`. El \i va da un deget [i Dumne-
zeu va lua toat` m~na. El va face un pas 
[i Dumnezeu o mie. (...) Nuuuuuuuuuuu! 
Nu, nu, nu! NU! NUUU! Ei bine, da! 
Da, via]a lui era via]a lui. Da, voia s` 
fumeze. Da, \i pl`cea s` bea! Ei, [i!? El 
ce se b`ga? Care era Treaba lui? De ce-[i 
v~ra nasul acum? |l \ntrebase dac` vrea 
s` se nasc`? Nu! Atunci de ce avea 
preten]ii? De ce-L \ncol]ise? De ce-I b`ga 
sula-n coaste? Unde mai era alegerea 
lui? De ce-L for]a? Unde-i era libertatea? 
Nu erau dec~t minciuni? Pove[ti pentru 
fraieri? Dac` nu, de ce \l v~na? De ce-I 
punea pistolul la t~mpl`? S`-L lase \n 
pace! S` plece! S` caute pe altcineva! 
Da, el voia s` p`c`tuiasc`! S` \njure! S` 
i-o trag` Marg`i! S`-l prind` sf~r[itul 
lumii pe WC. Da, [tia ce-l a[teapt`. Da, 
voia s` mearg` \n iad, ei [i!? Pentru o 
ve[nicie, ei [i!? Era via]a lui, s`-l lase \n 
pace! Dac` voia oameni f`r` p`cat, 
trebuia s` [i-i fac`! Trebuia s`-I \ntrebe 
dac` vor s` se nasc`! S`-I lase s` aleag`. 
Atunci, c~nd conta, nu acum! Corpul \i 
\n]epenise. Inima era o bil` de piatr`. 
Lovea masa cu pumnii. {i cu fruntea. 
Sc~ncea. M~r~ia. L`sa saliva s`-i curg`. 
Din nou, frica. Un n`vod aruncat \n 
carne. Pe[ti congela]i. {tia. {tia c` [tie.“ 
(pp. 344-346).

Andi 1 devenit Andi 2, simpaticul [i 
superficialul jurnalist p`r`sit im par-
donabil de o „bun`ciune“ ca Marga, pare 
\n aceste pagini dinspre final posedat de 
Diavol. Un indiciu al derutei lui este [i 
plasarea aiuritoare a majusculelor pro-
nominale. Ele ar trebui s`-L eviden]ie -
ze, \n text [i \n via]`, pe Dumnezeu, dar 
aici se revars` haotic [i peste bie]ii oa-
meni...

Nu [tiu cum a rezolvat autorul pro-
blema pur personal` [i netransferabil` 
fic]ional a credin]ei. Ca mai vechi cititor 
[i critic al lui, pot spune \ns` cu cer-
titudine: abia cu acest al treilea roman, 
subtil [i substan]ial, riscant, dar nu 
[arjat, situat la alt nivel dec~t pre ce-
dentele, Dumnezeu i-a pus lui Dan Lun-
gu m~na-n cap.
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Contrar previziunilor pesimiste la vre-
muri de criz`, proza noastr` scurt` nu s-a 
descurcat prea r`u anul acesta. De[i, s` 
recunoa[tem, era loc [i de mai bine... Fapt 
este c` volume precum Celelalte pove[ti de 
dragoste de Lucian Dan Teodorovici, 
Amintiri [i pove[ti mai deocheate de Neagu 
Djuvara, SMS de Bogdan Dumitrescu, 
Cinema de Angelo Mitchievici, Mentali[tii 
de Florin Manolescu, Miss Perfumado de 
Bedros Horasangian, Prozac. 101 pastile 
pentru bucurie de Adriana Babe]i [i, last 
but not least, Lampa cu c`ciul` de Florin L`-
z`rescu se num`r` printre cele mai in-
teresante produc]ii de acest gen, într-o 
perioad` de domina]ie a romanului. În 
plus, nu s-ar putea spune c` majoritatea 
autorilor men]iona]i abordeaz` specii 
scurte doar pentru c` nu se simt preg`ti]i 
a scrie „romane adev`rate“.

Ca [i congenerul ie[ean Lucian Dan 
Teodorovici, în colaborare cu care a rea-
lizat un scenariu TV pentru grupul Di-
vertis (Animat Planet Show) [i un volum de 
short stories pentru export (Pas question de 
Dracula, al`turi de Dan Lungu), Florin L`-
z`rescu a scris deja dou` romane relativ 
bine primite (cel mai bun dintre ele, 
Trimisul nostru special, fiind tradus deja în 
[ase limbi) care l-au impus în prim-planul 
literaturii noastre înc` tinere. În leg`tur` 
cu Trimisul... mi s-a imputat mai an dis-
crepan]a dintre entuziasmul din prefa]` 
[i evalu`rile mai rezevate dintr-un articol-
bilan] de atitudine. De fapt, cele dou` 
evalu`ri se contrazic doar în aparen]`. Ca 
prozator, Florin L`z`rescu are naturale]e 
[i prospe]ime, verv` autentic` de poves-
titor [i capacitatea de a compune, cu mare 
economie de mijloace, nara]iuni enig ma-
tice [i complexe. Modul în care metafizicul 
se insinueaz` ca-n joac` în „profanul“ 
scenariilor sale mozaicate, cu aer de 
cartoons din lumea contemporan`, confer` 
nota specific` a acestui scriitor ale c`rui 
atuuri ]in de arta comunic`rii inocen]ei: 
naivitatea copil`roas` a personajelor care 
descoper`, traumatic, o lume indiferent` 
[i ostil`, f`r` s` în]eleag` ce li se-nt~mpl`, 
are un corespondent în firescul înregis tr`-
rii miraculosului [i absurdului din   tr-un 
cotidian transfigurat prin magia ludic` a 
povestirii. Reversul – o anume „lips` de 
suflu“ narativ, o ]es`tur` cu ochiuri prea 
mari [i o voce auctorial` în schimbare, 
inapt` s` ia la fel de bine notele acute [i 
notele grave. |n plus, într-un comentariu 
recent, Mihai Iov`nel observa cu temei c` 
autorul e „optim pe zona rural` [i ezitant 
pe zona de urban“, mai eficient în registrul 
funny dec~t în cel grav...

Combina]ie de minimal [i basic, Lampa 
cu c`ciul` face un pas înapoi de la roman 
c`tre povestire, ca pentru o limpezire in-
terioar`. Piesa-titlu – care a servit în 2006 
drept scenariu al unui scurtmetraj de 
succes realizat de regizorul Radu Jude – 
reia, sub un titlu schimbat, Poveste de 
Duminic` din {ase moduri de a-]i reaminti un 
cal sau [ase povestiri (Editura Liternet, 
2003). Iar Poveste de Cr`ciun e preluat`, cu 
minime modific`ri, dintr-un volum de 
debut r`mas practic nedifuzat (Cuiburi de 
v~sc, Outopos, 2000). Restul povestirilor 
au fost redactate în ultimii ani. Pe an-
samblu, avem de-a face cu o selec]ie coe-
rent` prin intermediul c`reia, întors la 
uneltele sale de baz`, Florin L`z`rescu î[i 
recupereaz` sub semnul pove[tii iden-

titatea „originar`“: at~t cea scriptural` (a 
debutat ca autor de short stories), c~t [i 
cea existen]ial` (experien]ele biografice 
dintr-o copil`rie petrecut` într-un sat din 
Moldova). Chiar c~nd aduc în scen` [i al]i 
naratori sau sunt relatate la persoana a 
treia, aproape toate cele zece povestiri 
componente au ca pivot narativ un copil 
din mediul rural, „n`uc“ [i mirat de tot ce 
vede. Doar în Nea Mihai [i tovar`[ul Dum-
nezeu, unde copil`ria apare fugitiv în 
scen`, dar mediul r`m~ne acela[i: un sat 
moldovean pauper din epoca Ceau[escu. 
Apar [i personaje care circul` dintr-o po-
vestire în alta: p`rin]ii, bunica, o m`tu[` 
supraponderal` (Nana Len]a), desprinse 
dintr-un supratext biografic... Unitatea 
de ton [i de mediu social e, oricum, evi-
dent`, iar punerea în scen` a inocen]ei 
infantile, înc` nedesprinse de natur`, 
asigur` dominanta c`r]ii. Pornind de la 
statutul de scurtmetraj al prozei-titlu, 
putem, la fel de bine, s` le numim [i pe 
celelalte povestiri „scurtmetraje“: cioburi 

dintr-un puzzle „monografic“ mai amplu. 
Unele se intituleaz` chiar „pove[ti“ (Po-
veste de Cr`ciun, Poveste de Duminic`), altele 
au titluri discret-parodice, dar la fel de 
„copil`roase“ (Ursoaica Lili [i Balena Goliat, 
Nea Mihai [i tovar`[ul Dumnezeu), altele 
sunt „amintiri“ indirecte, mediate de 
b`tr~ni ai satului (Amintirile mele din al 
doilea r`zboi mondial). Pove[ti, povestiri, 
amintiri... Fizionomia lor este dat` de 
combina]ia – foarte personal` – între mi-
nimalismul „naiv“ al relat`rii, tonul de o 
candoare pozna[` [i elementelele absurde 
care mi[c` banalul spre t~lcuri „abia-n  ]e-
lese, pline de-n]elesuri“. De pe o alt` 
spiral` a literaturii, Florin L`z`rescu se 
întoarce – fapt vizibil [i în tipologia per-
sonajelor – la proza de început a „genera]iei 
‘60“ (Nicolae Velea, F`nu[ Neagu, D.R. 
Popescu [.a.), cu eroi „suci]i“ [i „buimaci“, 
de regul` copii de la sat marca]i de trauma 
r`zboiului. Îl diferen]iaz` îns` de ea 
minimalismul cinematografic de care 
vorbeam, tonul lejer, jucat-naiv [i montajul 
expert, de o ironie con]inut`, v`dind pl`-
cerea regiei ludice de culise. C~t prive[te 
„lampa cu c`ciul`“, aceasta constituie 
chiar motorul/corpul de iluminat al po-
vestirii în spe]`: o pies` ars` a unui te-

levizor vechi, pe care un copil împreun` cu 
tat`l s`u se chinuie s` îl duc` „la ora[“ – 
pre] de [apte kilometri [i dou` p~raie – ca 
s`-l repare... La întoarcere, obosit, b`iatul 
îl scap` din bra]e de pe un pod, iar seara, 
ajun[i acas`, cei doi îl desfac resemna]i. 
P~n` la urm`, remediul vine tot din partea 
copilului, care observ` c` l`mpii „i-a s`rit 
c`ciula“ [i o monteaz` spre bucuria fa-
miliei. Printre cele mai reu[ite din volum, 
textul re]ine aten]ia prin comicul verité al 
situa]iilor desprinse dintr-o lume absurd` 
[i puse într-un scenariu coerent, cu si-
metrii, grada]ii [i efecte de surpriz` in-
teligent controlate. Dar [i prin aspectul 
cinetic, dramatizat, de povestire à la Ion 
Creang` trecut` prin filtrul prozei scurte 
americane.

Majoritatea nara]iunilor din Lampa... 
au un caracter „situa]ionist“ [i sunt sus-
pendate înainte de a se închega epic. În 
textul din deschidere (Ursoaica Lili [i 
Balena Goliat) perspectiva naiv` – de o 
prospe]ime ata[ant` – îi apar]ine mamei 
naratorului, în ipostaz` de puber`. În-
dr`gostit` vag de un p`durar str`in, mult 
mai în v~rst`, pentru c` îi „vorbe[te li-
terar“, ca din alt` lume, copila î[i urmeaz`, 
deghizat` în b`iat, bunicul peste mai 
multe dealuri. Ajunge astfel la un b~lci pe 
care, ghidat` de p`durar, îl descoper` ca 
pe o fantastic` minun`]ie... În C~rti]a – 
relatare în direct la prezentul persoanei 
înt~i –, un b`ie]el descoper` uluit nu-
ditatea feminin` sub trei ipostaze candide. 
R`mas singur [i tulburat dup` plecarea 
feti]elor care î[i ar`taser` „titirezele“ [i 
„p`s`rica“, for]~ndu-l s` le arate „cucul“, 
copilul î[i imagineaz` sub p`m~nt o 
familie de c~rti]e reedit~nd experien]a 
personal` a revela]iei goliciunii femeie[ti 
(discret` sugestie psihanalitic`!). Iar 
odat` „trezit la realitate“, descoper` c` bu-
nica sa tocmai prinsese o... c~rti]`. Lumea 
interlop` a brusturelui e tot o nara]iune cu 
skepsis: naratorul î[i aminte[te c` fusese 
obligat, ca pionier, s` adune 10 kilograme 
de r`d`cin` de brusture [i, neput~ndu-le 
fura de pe singurul teren unde cre[teau 
abundent – proprietate a unui ursuz an-
ticomunist, Mo[ Cozonac –, recurge la o 
în [el`torie care-i aduce aprecierea co-
lectivului... Finalul, cam lipit [i de un 
umor negru sec, îl prezint` ca declan[ator 
mnemotehnic al pove[tii pe acela[i Mo[ 
Cozonac, acum în ipostaza de victim` 
tragic`: fiul s`u încearc`, f`r` succes, s` 
se sinucid` cu pastilele de inim` ale 
b`tr~nului, iar acesta – r`mas f`r` ele – 
moare. O alt` „fabul`“ confesiv-evocatoare 
este Poveste de Cr`ciun, unde „Mo[ Cr`ciun“ 
e deconspirat în persoana unei m`tu[i 
obeze – Nana Len]a. Sfidat` de un b`ie]el-
martor, b`tr~na le r`spunde cu n`duf 
copiilor: „–Eu mi-am dat toat` ostenea  la! 
S`-l mai a[tepta]i pe Mo[ Cr`ciun la 
Pa[tele Cailor!/{i, pe bun` dreptate, de 
atunci, Mo[ Cr`ciun nu a mai venit 
niciodat`“. În fapt, majoritatea povestiri-
lor sunt ni[te secven]e dramatizate [i mu-
calit-ambigue, în care un naiv – copil sau 
b`tr~n – descoper` „ciud`]eniile“ vie]ii. 
Efectul de autenticitate vine din regia 
discret` a perspectivei inocent-mirate 
asupra lumii, fixate pe detalii stranii ale 
existen]ei m`runte. Descoperirile au loc 
direct sau prin intermediul altora, ca în 
frustrantele „povestiri din r`zboi“ reuni  te 
în cea de-a patra secven]` a c`r]ii. Pai[pe 

]ig`ri e alc`tuit` din tot at~tea instanta-
nee copil`re[ti, absurde [i amuzante, cu 
aer de poante volatile ca ni[te fumuri de 
]igar`: cea mai reu[it` îl înf`]i[eaz` pe 
micul narator „în lupt`“ cu veri[oara sa, 
cei doi folosind ca muni]ie discurile cu 
muzic` clasic`, u[oar` [i popular` ale 
mamei [i bunicii... Mult mai epic` e Nea 
Mihai [i tovar`[ul Dumnezeu, al c`rei erou 
halucinat devine protagonistul unor 
înt~mpl`ri fabuloase: asemeni Creatoru-
lui care desparte p`m~ntul de ape, el sap` 
singur, cu un buldozer, o groap` pe care o 
transform` în iaz de pe[te. E l`udat apoi, 
la inaugurarea acestuia, de însu[i Ceau-
[escu (într-o scen` totu[i naiv`, previzibil-
cli[eizat`). Peste ani, ca b`tr~n paznic 
solitar al pe[tilor, încearc` s`-l protejeze 
de braconieri pe crapul s`u favorit, Iliu]`, 
[i dup` un înot fatal în apele iazului, 
Dumnezeu însu[i îl trece dincolo, în 
moarte, lu~nd chipul defunctului secretar 
general. E de re]inut în aceast` povestire 
halucinatorie cu linii abia schi]ate re-
venirea motivului biblic al pe[tilor, 
prezent cu aceea[i func]ie morbid` [i în 
Trimisul nostru special. |n alt plan, mult 
mai tacticoasa proz` final` a c`r]ii 
(Maimu]a) trimite la un conflict „religios“ 
între naratorul-copil [i bunica sa rupt` de 
civiliza]ie: primul a înv`]at la [coal` 
teoria evolu]ionist` a lui Darwin, în vreme 
ce b`tr~na îl duce cu anas~na la biseric` 
unde, printre nesf~r[ite pomelnice, î[i 
„p~r`[te lui Dumnezeu“ nora, mama b`-
iatului. Trauma copilului vine din „re-
vela]ia“ naiv`, dar nu mai pu]in dureroa-
 s` a rupturii familiale, suprapuse celei 
dintre divin [i profan. Sugestie simbolic`: 
abandon~ndu-[i bunica [i a[tept~ndu-[i 
p`rin]ii care nu mai vin, copilul, aflat în 
pragul pl~nsului, î[i aminte[te un film 
documentar despre un vulcan care se pr`-
bu[e[te peste oameni... Cea mai con-
sistent` povestire r`m~ne totu[i Titani  cul, 
unde Florin L`z`rescu î[i d` întreaga 
m`sur` de prozator: „protagonist`“ e, aici, 
familia reunit`, dintre ale c`rei figuri 
pitore[ti [i „sucite“ se disting imediat cele 
ale unui cuplu alcoolic [i asimetric: obeza 
Nan` Len]a (prezent` [i în Poveste de 
Cr`ciun) [i sfrijitul ei so] Nanu. A[-
tept~ndu-[i unul dintre fii, arestat pentru 
furt, Len]a î[i îneac` amarul b~nd rom pe 
datorie, iar mama naratorului-copil îi 
ghice[te în bobi întoarcerea fiului in-
fractor. Culmea: cu ocazia unei amnistii a 
lui Ceau[escu, acesta – Nicu, pe numele 
s`u – se [i întoarce, transformat interior 
de povestea unui arhitect „genial“, coleg 
de închisoare, închis pentru a fi gre[it 
construc]ia unui pod. De la el, fostul 
infractor înva]` [i „meserie“, construind 
sofisticate castele din chibrituri. Scena 
final` a povestirii e, cu adev`rat, im-
presionant`: membrii familiei, ferici]i, 
s`rb`torind venirea lui Nicu, b`tr~nul 
Nanu c~nt~nd, la cererea nepotului, „val-
sul cu vaporul Titanic“ – vesel` coloan` 
sonor` a dezastrului! –, în vreme ce Nana 
Len]a, privindu-i în sf~r[it fericit`, moare 
prin stop cardiac de bucurie [i rom, 
str~ng~nd în bra]e castelul din be]e de 
chibrituri al fiului ei...

Asum~ndu-[i p~n` la cap`t materii 
prime considerate umile, Florin L`z`rescu 
[i-a dat examenul de maturitate ca pro-
zator. Deocamdat`, ca autor de proz` 
scurt`.

PAUL CERNAT

Pove[ti, povestiri, amintiri

Florin L`z`rescu, Lampa cu c`ciul`. 
Povestiri, Editura Polirom, colec]ia „Ego.

Proz`„, Ia[i, 2009, 242 pp.
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Ai scris vreodat` literatur` \n limba rom~n`?
|n limba rom~n` n-am scris niciodat`. {tiam pu]in 

limba rom~n` de la [coala din sat, dar, bine\n]eles, acolo 
n-am \nv`]at-o destul, pentru c` erau numai c~teva ore 
pe s`pt`m~n`. Iar \n afara [colii nu se vorbea rom~ne[te 
deloc, pentru c` \n sat erau numai nem]i.

{vabi.
Da, [vabi. {i profesorii no[tri de rom~n` tot [vabi erau, 

doar medicul [i poli]istul erau rom~ni. {i cu am~ndoi, 
de[i din motive diferite, era mai bine s` nu ajungi s` ai 
de-a face. M-am dus pe urm` la ora[ [i dup` facultate 
am lucrat \ntr-o fabric`. Atunci a fost prima oar` c~nd 
eu eram singura nem]oaic` [i to]i ceilal]i din jurul meu 
erau rom~ni sau unguri. Dar [i cu ungurii, dac` nu [tiai 
maghiara, tot rom~na era limba comun`. Deci, acolo, 
\n fabric` am \nceput \n fiecare zi, de diminea]a p~n` 
seara, s` vorbesc numai limba rom~n`. Aveam o prieten` 
rom~nc`, ea nu \n]elegea deloc germana [i, pentru c` 
eram foarte apropiate, am \nv`]at rom~ne[te. Cred c` a 
fost un noroc pentru c`, neav~nd limba rom~n` ca limb` 
matern` [i \nv`]~nd-o mai t~rziu, c~nd deja aveam o 
pri vire fixat` pe literatur` [i estetica limbii, mi-am dat 
seama din capul locului ce mult` poezie exist` \n limba 
rom~n`, ce multe compara]ii [i metafore. De multe ori 
mi-a ap`rut spontan \n minte compara]ia \ntre cum se 
spune \n limba mea [i cum se spune \n limba rom~n`. {i 
mi-am dat seama c` limba rom~n` prive[te acela[i lucru 
cu totul altfel dec~t limba mea matern` [i, din punct de 
vedere al structurii psihice, de multe ori, privirea asta 
mie mi-era mai aproape...

Cioran descrie limba rom~n` – \n compara]ie cu franceza 
– ca fiind mai primitiv`, dar mai concret`...

Da, sigur. Cred c` limba rom~n` nu se las` prea 
u[or b`gat` \n no]iuni abstracte. Dar, pe de alt` parte, 
spontaneitatea ei este mult mai mare, cred c` e mult mai 
vie [i sunt mult mai multe nivele, mai ales \n domeniul 
sentimentelor, al rela]iilor. |n german`, de exemplu, 
dac` ai un iubit [i vrei s`-i spui un cuv~nt ginga[, \i spui 
schatz – schatz \nseamn` comoar`. Pe c~nd \n rom~n` 
exist` at~tea cuvinte pentru acela[i lucru, e mult mai 
mult` tandre]e [i de aceea e mai greu de tradus. Sau, la 
copil, pui de om. Küken, pui \n german`, se refer` numai 
la p`s`ri [i e un cuv~nt foarte rigid, un cuv~nt care are 
at~tea col]uri [i cu „k“-ul `sta, deci nu po]i s` \l folose[ti 
nici m`car la un animal mic, dar`mite s`-l adaptezi la un 
om. Pentru cineva care scrie, este un foarte mare avantaj 
ca nu numai limba ta s` fie singura sta]ie a cuvintelor. 
Trebuie s` [tii c` exist` sta]ii diferite, c` fiecare lucru 
arat` altfel. De pild`, crin, \n rom~n`, este un domn. 
Dac` m` uit la el [i g~ndesc \n limba rom~n`, am alte 
imagini dec~t \n german`.

Ce este crinul \n german`?
Die Lilie este o fat`, o doamn`. {i a[a e [i cu plopul, die 

Pappel. {i toate celelalte, soarele, luna, toate sunt invers. 
C~nd se schimb` genul, se schimb` toat` imaginea din 
mintea mea. De ce \n limba rom~n` crinul este de genul 
masculin? Pentru c` rom~nii privesc planta respectiv` ca 
pe o f`ptur` masculin`, iar vorbitorii de limb` german` 
v`d \n ea o f`ptur` feminin`. La fel se \nt~mpl` cu obiec-
tele. {i deci toate lucrurile astea s-au amestecat \n via]a 
cotidian`, \n ceea ce f`ceam \n mod obi[nuit, pe unde 
m-am dus. Am spus de multe ori c` eu cred c` limba 
rom~n` scrie cu mine, chiar dac` eu nu scriu niciodat` 
o fraz` \n limba rom~n`. Dar limba rom~n` particip` 

la limba german` \n care scriu. Pentru c` eu nu pot s` 
despart \n capul meu ce am dintr-o limb` [i din cealalt`. 
Sunt lucruri tr`ite, sunt imagini amintite [i limbile 
se amestec`. Nu pot s` \mpart via]a \n dou` limbi, nu 
func]ioneaz` a[a, n-are rost [i nici nu vreau.

|n]elegeam cuvintele, 
nu \n]elegeam situa]iile

C~t de diferit` este limba german` care se vorbea \n 
Rom~nia fa]` de limba german` de aici? A fost grea trecerea 
de la una la alta?

Exist` mai multe limbi germane. Limba mea matern` 
este, de fapt, un dialect de la ]ar`, din satul p`rin]ilor 
mei, [i el se deosebe[te foarte mult de limba literar` 
german`. Mai era \ns` [i limba literar` de-acolo, cu 
un vocabular foarte asem`n`tor cu cel de aici, \n afar` 
de ni[te no]iuni care nu existau, pentru c` nu exista 
nici realitatea. Fiecare form` de limb` cotidian` se 
dezvolt` din necesit`]ile unei societ`]i, unei realit`]i. 
Dar nu \nsemna c` eu nu \n]elegeam ce citeam din cauz` 
c` realit`]ile din Rom~nia [i Germania erau at~t de 
diferite [i multe domenii actuale \n Germania lipseau 
cu des`v~r[ire \n Rom~nia. Timp de 20 de ani, noi am 
citit c`r]i \n limba german`, am citit Der Spiegel [i ziare 
de la Goethe Institut, deci, chiar dac` numai din scris, 
vocabularul acesta \l [tiam. Problema a fost alta: nu am 
\n]eles situa]iile. Deci am observat atunci c` pot s` pricep 
ce \nseamn` fiecare cuv~nt p~n` \n ultimul milimetru 
[i totu[i nu pricep situa]ia. Pentru c` situa]ia era alta, 
iar modul de comportare al persoanelor pe care le-am 
cunoscut aici era altul dec~t cel obi[nuit \n Rom~nia. Cel 
mai des am observat asemenea „ne\n]elegeri“ \n situa]iile 
c~nd cineva voia s` fie ironic, glume]. Nu am priceput, de 
multe ori, ironia sau n-am \n]eles ce era de r~s \n situa]ia 
respectiv`. N-am \n]eles, de fapt, con]inutul situa]iei, 
de[i \n]elegeam con]inutul limbii. {i asta pentru c` 
veneam dintr-o cu totul alt` via]`.

 

Printre ma[ini [i muncitori, 
cu dic]ionarul \n m~n`

De fapt, cum ai ajuns \n fabric` dac` ai terminat Facultatea 
de Filologie?

|n fiecare an la Filologie erau unele repartiz`ri \n in-
dustrie. Eu am fost repartizat` \n Moldova, pentru c` 
f`ceam parte din Aktionsgruppe [i autorit`]ile voiau s` 
ne despart`. Era parc` \n 1985. Au \ncercat s` ne arunce 
\n col]uri at~t de dep`rtate geografic, \nc~t s` nu mai 
putem s` ne vedem dec~t \n timpul unei vacan]e mai 
lungi. M-am dus acolo \n Moldova, s` v`d ce era. Era 
un c`tun, nu un sat. {coala nu avea nici m`car podele, 
iar cei de acolo nici nu au vrut s` [tie de mine, pentru c` 
era o profesoar` de german` din p`r]ile locului care voia 
s`-[i men]in` postul. I-am spus atunci c` n-am de g~nd 
s` dau din coate ca s` \i iau postul, pentru c` mi se pare 
imposibil de stat acolo. M-am \ntors, decis` s` nu m` duc 
la reparti]ie. {i atunci mi-a venit de dou` ori soma]ie s` 
pl`tesc banii pentru facultate. |ntre timp am \ncercat s` 
g`sesc ceva. La Tehnometal era un director care fusese 
ziarist \nainte la Drapelul Ro[u, dar cei de la Neue Banater 
Zeitung – unde f`cusem practic` \n timpul studen]iei – \l 
cuno[teau, deoarece redac]iile erau \n aceea[i cl`dire. 
Ace[tia au vorbit cu el [i m-a luat la fabric`. A[a am ajuns 
traduc`toare la Tehnometal. {i am tradus descrieri de 
ma[ini, de[i eu habar n-aveam de ele. Era ceva groaznic. 
Aveam un dic]ionar gros c~t trei c`r`mizi [i c`utam \n 
el la fiecare cuv~nt. Dar problema era c` pentru fiecare 
ma[in`, pres` hidraulic` [i mai [tiu eu ce, trebuia s` [i 
[tii la ce ma[in` te referi. Pentru c` la fiecare no]iune pe 
care o g`seam \n dic]ionar erau vreo trei-patru variante. 

Eram toat` ziua cu telefonul \n m~n` sau m` duceam jos 
[i \ntrebam muncitorii care cuv~nt este cel indicat.

|ncepuse[i s` scrii literatur`?
|ncepusem, atunci, da. La fabric` am \nceput.
Dar te g~ndise[i \nainte c` vei scrie?
Am scris poezioare [i \n revistele liceului, lucruri foarte 

penibile, dac` m` uit acum la ele, mi se par infantile. Dup` 
aceea m-am l`sat [i mi-am zis: „fiecare om are perioada 
poeziilor“. N-am mai f`cut nimic dec~t dup` ani de zile, 
dup` ce terminasem facultatea [i eram la fabric`. Eram 
tot cu Aktionsgruppe, eram un fel de prieten` a tuturor, 
dar care \n timpul acela nu scria. Prietenii mei mi-au tot 
repro[at c` nu fac nimic, c` sunt del`s`toare [i lene[` [i 
mi-au dat de citit. Adic` au \ncercat s` m` instruiasc`, s` 
am \n cap literatura care \mi trebuia ca s` pot scrie.

Scrisul sub presiunea vie]ii

Deci ai avut modele de literatur`?
Nu, dar eram \n contact cu literatura [i eram \n contact 

cu persoane care scriu. {i m-a interesat fenomenul. {i 
atunci am \nceput, din nou, dar asta pentru mine a fost 
de parc` a[ \ncepe pentru prima oar`, pentru c` a fost cu 
totul altceva. Am \nceput s` fac proz`. Murise tat`l meu 
[i...

C~]i ani aveai? 24?
Nu, am fost mai \n v~rst` – aveam 26. Pentru situa]ia 

din Rom~nia eram destul de b`tr~n`, to]i ceilal]i \n -
ce puser` s` scrie de ani de zile. S-au \nt~mplat multe 
lucruri care m-au obligat s` m` g~ndesc ce oare o fi via]a 
asta [i ce-i cu mine, cum am ajuns ce sunt [i cine sunt de 
fapt [i ce-i cu satul `sta [i cu p`rin]ii mei. |n Tehnometal 
au \nceput [i problemele cu Securitatea, presiunea po-
litic`. Securistul \ntreprinderii a vrut s` m` racoleze. 
Eu am spus nu [i nu. Atunci au \nceput s` m` tracaseze. 
|n fiecare zi, m-au chemat la secretarul de partid [i la 
directorul \ntreprinderii, m-au [icanat \ntr-un hal... 
Tocmai divor]asem de primul meu so]. Deci, nu mai era 
nimic sigur \n via]a mea, nu mai [tiam ce-o s` fie, cum. 
Cred c` sub presiunea asta interioar` am \nceput atunci 
s` scriu pentru mine. Eu am crezut c` fac pentru mine, 
nu m-am g~ndit la literatur`. Iar cei de la Aktionsgruppe 
au citit [i au zis: „f` mai departe“.

Ai avut de la \nceput tonul acela foarte nou, foarte pu ter-
nic?

Cred ca da. Tonul nu ]i-l alegi, vocea pe care o ai 
depinde de structura ta interioar` personal`.

Eu nu cred \n literatura ca literatur`

Ce autori citeai atunci?
Literatur` german`. Din c~nd \n c~nd [i literatur` 

rom~n`, dar \n primul r~nd literatur` german`. Atunci 
pentru mine era foarte important Thomas Bernardt, 
un scriitor din Austria. Citeam [i eseuri, [i analize poli-
ti ce despre societate, pentru c` noi am fost politiza]i, \n -
totdeauna ne-a interesat de ce oare ]ara asta a ajuns \ntr-o 
situa]ie at~t de insuportabil`, cum se poate s` existe o 
dictatur` at~t de sumbr`, cum oare un dobitoc, venit de 
nu [tiu unde, ajunge dictator cu cultul personalit`]ii [i 
toat` societatea se apleac` \n fa]a lui. Cum de nu exist` 
nici un punct de sprijin sau un moment sincer \n jurul 
t`u. {i tot vocabularul `sta gre]os ideologic. Pentru mine 
toate astea s-au suprapus, s-au combinat. Eu nu cred \n 
literatura ca literatur`. Am \nceput cu eseuri, cred, [i cu 
c`r]i [i despre SS, Eugen Kogon, Der SS-staat, sau eseuri 
despre na]ional-socialism, despre Al Treilea Reich, pentru 
c` am vrut s` cunosc [i implicarea minorit`]ii din care 
vin [i falsificarea imens` a istoriei oficiale \n Rom~nia, 
\n care totdeauna noi am fost numai de partea Alia]ilor 
[i cu Uniunea Sovietic`. Dar am schimbat frontul \n 
penultima zi [i p~n` atunci am ucis evrei, am ucis ]igani, 
a avut loc procesul lui Antonescu.

Limba rom~n` particip` la 
limba german` \n care scriu

Premiul Nobel 
Scriitoarea de origine rom~n` Herta Müller a c~[tigat Premiul Nobel pentru Literatur` pe anul 2009. N`scut` \n 
1953 \ntr-un sat din Banat, Herta Müller a emigrat \n Germania, la v~rsta de 34 de ani. 
Herta Müller a fost h`r]uit` de Securitate \n anii ‘80, iar opera literar` i-a fost cenzurat`.
Juriul Academiei din Stockholm [i-a motivat decizia prin „densitatea poeziei [i sinceritatea prozei \n care a descris 
plastic universul dezmo[teni]ilor“.
Reproducem, \n continuare, un interviu publicat \n revista 22, pe care scriitoarea l-a acordat, \n octombrie 2003, 
Gabrielei Adame[teanu.
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Trebuie s` spui de la \nceput: 
„cu mine nu se poate“

Toate astea m-au preocupat. {i dup` aceea, faptul c` 
\n istoria oficial` numai nem]ii [i ungurii au fost fasci[tii, 
iar rom~nii, deloc. M-au enervat toate astea. M-a enervat 
[i c` to]i nem]ii erau ar`ta]i ca fasci[ti. C~nd eram copil, 
\n c`tun acolo, duminica ne duceau la cinema, ca s` nu 
putem merge la biseric`, [i tot ne ar`tau la \nceputul 
anilor ‘60 filme cu fritzi, \ntotdeauna cu dobitocul `sta 
de neam] SS, de parc` rom~nii nu au avut de a face cu 
treaba asta, ei au fost one[ti [i noi eram pui de fasci[ti. 
Din toate astea am \nceput s` m` preocup. {i taic`-
meu, [i cred c` mul]i, nu numai \n satul `la, dar \n toat` 
minoritatea asta, nu discutau aceste lucruri. Pentru c` 
\n Rom~nia nu s-a discutat onest despre trecut, despre 
fascism [i na]ional-socialism. {i prin asta nem]ii au avut 
un motiv \n plus s` nu discute nici ei despre rolul lor, 
pentru c` [i-au zis: „Dac` majoritatea nu discut` [i nou` 
ni se d` \n cap, noi nu putem s` discut`m din propria 
noastr` ini]iativ` despre noi“. Cred c` t`cerea majorit`]ii 
a fost un motiv \n plus ca s` nu se distan]eze de trecutul 
lor nici cei din minoritate. Tat`l meu cred c` a avut 17 
ani c~nd s-a dus \n armat`, \n SS. {i eu, c~nd am fost \n 
ora[, eu tot i-am zis: „Uite ce au f`cut nazi[tii [i ce a f`cut 
Hitler! Cum ai putut tu s` fii at~t de euforizat [i orb [i 
cum nu te-ai g~ndit niciodat` \n ce politic` ai fost b`gat, 
ca m`garul – pentru c` el a fost un simplu soldat –, ai 
fugit ca m`garul dup` criminali“. {i citind cartea asta a 
lui Kogon, at~t de bine scris`, care descrie at~t de exact 
structura statului fascist, eu am citit, f`r` s` vreau, dou` 
c`r]i: am citit o carte despre fascism [i am citit o carte 
care nu e scris` de Kogon, dar e scris` printre r~nduri 
despre societatea \n care tr`iam eu. Pentru c` am v`zut 
care sunt mecanismele dictaturii, am v`zut cum se ajunge 
la ea, am v`zut pe ce baz`, cum se schimb` limbajul, cum 
se adapteaz` limbajul la represiune – [i toate astea, fiind 
scrise acolo, eu am citit dou` c`r]i. {i atunci am zis: uite, 
eu am acum v~rsta t`ticului [i acum depinde de mine. 
Dac` m` acomodez [i fac ce trebuie ca s` \mi fie via]a mai 
simpl`, atunci nu pot s`-i repro[ez lui c` a fost oportunist 
[i p~n` ast`zi nu e \n stare s` zic` „Hitler e un criminal“. 
Cred c` e mai simplu s` spui de la \nceput: „cu mine nu 
se poate“, dec~t s` te bagi \n r~nd [i dup` aceea s` ie[i. 
Dac` te-ai b`gat, te-ai b`gat. Pentru mine, experien]a 
aceasta [i studiul modului \n care minoritatea noastr` a 
ajuns s` fie a cincea roat` a lui Hitler, [i minciuna istoriei 
rom~ne au avut o mare importan]` pentru decizia mea. 
Aveam o grea]` fizic` de sistemul din jurul meu [i nu 
m-a[ fi putut adapta nici \n ruptul capului. Nici nu-mi 
trecea prin g~nd. {i la fabric`, atunci c~nd am refuzat 
s` colaborez cu securistul, aveam colege care mi-au spus: 
„Vai de mine, s` vezi ce o s` p`]e[ti“. Iar el mi-a spus: „O 
s`-]i par` r`u \n fiecare zi de-acum \nainte“.

Te-a amenin]at?
Da, sigur. {i cu moartea: „Te b`g`m \n Bega. Exist` 

[i accidente de circula]ie“. Dar nici o secund` nu mi-a tre-
cut prin cap c` a[ fi putut s` fiu de acord, s`-mi u[urez 
via]a prin colaborare. Nu a[ fi putut, pentru c` aveam o 
grea]` fizic`. {i prietenii mei, [i Richard, [i Totok, to]i, 
de mul]i ani erau tracasa]i de Securitate. Eu, fiind at~t 
de apropiat` de ei, [tiam at~t de mult despre Securitate 
[i ce sunt \n stare s` fac`, [i ce \nseamn` represiune, iar 
c~nd am ajuns la r~nd, [tiam ce vine asupra mea. Deci nu 
eram naiv` sau \n afara lucrurilor.

Frica securi[tilor [i a informatorilor
Dar nu-]i era nici fric`?
Mi-a fost fric`, dar cred c` eu de multe ori am zis: cred 

c` e mai u[or s` rezi[ti \n fric` dec~t \n a[a-zisul curaj. 
Eu nu [tiu ce \nseamn` curaj. Am \ntotdeauna impresia 
c` a[a-zisul curaj este o no]iune foarte artificial`. Cui 
nu-i e fric` de moarte, de amenin]are? Fiec`rui om \i e 
fric`. |]i e fric`, dar nu po]i s` schimbi situa]ia, [tii c` 
a[a este [i te \nve]i s` tr`ie[ti cu asta. Dac` a[ fi fost de 
acord s` colaborez cu `[tia, nu mi-ar fi fost fric`? Cred c` 
frica ar fi fost mult mai mare. {i ar fi fost o fric` dirijat` 
de ei, pentru c` a[ fi fost la m~na lor. O fric` dirijat` de 
ei, [tiind c` m` au la m~n`, c` pot s` m` \ns`rcineze cu 
ce vor ei, s` m` pun` la cele mai abjecte teme sau s` m` 
\mping` s` tr`dez prieteni sau oameni pe care \i iubeam. 
Cred c` frica asta ar fi fost mult mai groaznic` dec~t frica 
asta pe care o aveam c` ei au s` m` termine; dac` m` 
amenin]au, poate aveau chef s` [i fac` ce spuneau. Frica 
mea \ns` cred c` a fost o fric` foarte simpl` \n compara]ie 
cu celelalte feluri de frici. {i sc~rb` fa]` de mine – p`i 
cum tr`ie[ti dac` nu mai po]i s` te respec]i? Eu nu m-a[ 
mai fi putut respecta \n continuare. {i cred c` asta e ceva 
mult mai grav dec~t s`-]i fie fric` de represiune. Eu sunt 
convins`, nici nu se poate altfel, presiunea psihologic` a 
securi[tilor sau a informatorilor – nu pot s`-mi \nchipui 

c` ei au tr`it o zi f`r` s` le fie fric`. Fric` fa]` de ei...
{i fa]` de ceilal]i.
Sigur c` da. {i fa]` de toat` lumea [i fa]` de tine \n -

su]i.

Mi-a fost ciud` c` a trebuit s` plec

Ce ]i-a fost cel mai greu atunci c~nd ai venit \n Ger ma nia?
|n primul r~nd am fost u[urat`, am fost sigur` c` 

am sc`pat. Am [i primit amenin]`ri \n continuare, dar 
\ntotdeauna m-am g~ndit c` dac` ar fi vrut s` m` ucid`, 
ar fi fost mai simplu pentru ei s` o fac` acolo, \n Rom~nia, 
nu aici, cu complica]ii [i cu scandal. Deci, pe de o parte, 
am fost u[urat`. Pe de alt` parte, cel mai greu a fost c` 
ajunsesem \ntr-o ]ar` care func]ioneaz` perfect [i nu 
[tiam multe lucruri foarte simple. E[ti aruncat` \n v~rsta 
copil`riei, nu [tii cum func]ioneaz` un automat de bilete, 
nu [tii cum s` te compor]i \ntr-un supermarket, nu [tii 
cum func]ioneaz` un WC public, cum bagi moneda sau... 
lucruri banale. Capul analizeaz` situa]ii complicate, dar 
m~na nu este \n stare s` fac` lucruri cel mai de la sine 
\n]elese, care \n ]ara asta se \nva]` la trei ani [i tu ai 32. 
Asta te \ntristeaz` [i, chiar dac` \n mintea ta \]i dai seama 
c` este o realitate obiectiv` [i c` nu ai de unde s` [tii, 
te sim]i aruncat \napoi, \ntr-un col]. {i mi-a fost at~t de 
ciud` c` trebuia s` plec! M-am g~ndit c` ]ara \mi apar]ine 
mie \n aceea[i m`sur` \n care \i apar]ine lui Ceau[escu. 
Ce are el \n plus? Eu am o biografie, el are o biografie. 
Eu n-am ucis pe nimeni, n-am distrus pe nimeni. Deci el, 
distrug~nd oameni [i prin neru[inare, a ajuns s` pun` 
biografia lui mai sus dec~t orice alt` via]` uman`. {i asta 
a[a de mult m-a sc~rbit [i mi-a fost ciud`... Credeam c` 
Ceau[escu o s` tr`iasc` pe veci.

Dar n-a mai tr`it dec~t c~]iva ani.
Da, n-a mai tr`it dec~t trei ani, dar de unde se putea 

[ti? {i abia ajung~nd aici, mi-am dat seama c~te lucruri 
mi s-au furat \n Rom~nia, c~te drepturi, [i cele m`runte. 
{i confort, [i normalitate, [i s` fii natural, s` nu fii tot 
timpul cu frica \n cap, s` po]i s` te compor]i liber, s` 
g~nde[ti civic. Nu s` nu ai aspirin`, s` n-ai past` de din]i... 
Ce jignire, ce jignire pentru om sunt astfel de lucruri! S` 
]i se ia p~n` [i dreptul la ni[te nimicuri care sunt de la 
sine \n]elese. Sau situa]ia din spitale. Sau \n restaurant. 
C~nd vedeam aici cum arat` o farfurie cu m~ncare, cum 
\]i vorbe[te un chelner, cum arat` ambientul, toate astea 
mi s-au p`rut o jignire \ntins` pe 30 de ani: jignirea in-
dividului. {i asta \n fiecare zi, de nu [tiu c~te ori m-am 
g~ndit: uite cum este normal [i uite cum e acolo. Cum 
Dum nezeu?

{i ai o explica]ie, dup` at~ta timp?
P`i eu nu sunt politolog, nu sunt sociolog, dar dac` ci-

neva se pune pe treab` [i vede cum s-a instalat sistemul 
comunist [i ce s-a \nt~mplat \n anii ‘50, [i cum am ajuns 
dup` aceea la tovar`[ul Ceau[escu, [i de unde l-au scos, 
[i ce a f`cut \nainte, [i inventarul personalit`]ii lui, cred 
c` se poate ajunge la concluzii care explic` c~teva lucruri. 
Cred c` da.

C~t de legat` mai e[ti de minoritatea german` de aici?
Po]i s` decizi de sute de ori \n cap c` nu mai apar]ii de 

ei, adev`rul este c` apar]ii de ni[te p`rin]i, apar]ii de o 
minoritate [i distan]a pe care ]i-ai f`cut-o ra]ional \n cap 
este dovada c` apar]ii de ei, altfel nu ar trebui s`-]i iei 
distan]a. Apropierea r`m~ne [i devine teribil de com-
plicat` [i, cu c~t o analizezi mai mult, cu at~t se face mai 
complicat`. {i nu po]i s-o rupi, nu se poate. Asta era [i cu 
tat`l meu, [i cu satul, [i cu minoritatea german`. Mi-au 
repro[at la prima carte c` am scris ur~t despre ei [i c` ei 
n-au fost a[a [i unii din sat s-au recunoscut \n ni[te 
personaje... |n Vest, aici, landsmanschafturile au \nceput 
s` fac` o campanie contra mea.

Ce \nseamn` landsmanschafturi?
{vabii, care sunt organiza]i aici \n Germania, au \n -

cercat s`-mi dea \n cap unde au putut [i s` intervin` la 
institu]ii. Deci, am ie[it \n afara cercului lor, pentru c` 
n-am putut altfel. N-am putut s`-mi interzic s` g~ndesc, 
am \ncercat s` lucrez \n capul meu cu ceea ce am avut 
la dispozi]ie, detalii pe care le-am observat [i detaliile 
aces tea m-au dus acolo. N-am avut \ncotro. Cred c` 
este necesar` o consecven]`. Nu po]i s` sari \napoi \n  tot-
deauna.

S` \]i negi identitatea.
Da, dar e mult mai... nu-mi place cuv~ntul.
Avem mai multe identit`]i?
Eu n-am nici una. Acesta e \ntr-adev`r un cuv~nt de 

lemn, parc` e t`iat \n lemn. |n ultima vreme, cu c~t se 
reduc informa]iile directe despre o persoan` sau detaliile, 
cu at~t mai mult se folose[te cuv~ntul „identitate“. {i 
trebuie doar s` spui cuv~ntul `sta magic „identitate“ [i 
fiecare e mul]umit, de[i „identitate“, de fapt nu \nseamn` 
nimic. Eu nu-l folosesc, pentru c` eu cred c` e un cuv~nt cu 
totul artificial, pentru a se eschiva de la ceea ce face parte 
din tine. {i dac` se interiorizeaz` ([i asta e latura cea 

mai periculoas` a acestei no]iuni), persoana respectiv` 
se mul]ume[te cu no]iunea. No]iunea te scute[te s` te 
g~nde[ti asupra ta. {i nu vreau s` ajung acolo.

|n ace[ti ani c~nd ai dob~ndit un statut recunoscut, \n care a 
trebuit s` te reconfirmi, la fiecare carte, ]i-a fost uneori greu?

Cred c` da. Ca [i orice alt` persoan` care scrie, nici eu 
n-am avut nici un fel de post instalat undeva. La fiecare 
carte s-au uitat destul de mul]i cu suspiciune la mine. 
Cred c` este un cli[eu... C~nd am ajuns \n Germania, 
mult` lume mi-a spus c` ar fi trebuit s` r`m~n unde 
sunt, c` o s`-mi scot r`d`cinile [i n-o s` mai pot s` scriu, 
pentru c` am p`r`sit toate. Asta m-a durut atunci foarte 
mult... {i cred c` mul]i au \ncercat s` dovedeasc`, la a 
doua, a treia carte a mea, c` au dreptate. Dar aceasta nu 
a fost problema mea. Eu am \ncercat s` fac ce cred eu c` 
este important pentru mine. Am lucrat ce trebuie pentru 
mine [i am publicat. Asta e tot.

Te schimbi tu \nsu]i 
[i atunci se schimb` [i ce scrii

Ai sim]it nevoia s` schimbi ceva de la o carte la alta sau ai 
mers lini[tit` \nainte?

Am mers, c` [i a[a nu e[ti cu totul con[tient de ce 
faci acolo. {i atunci faci ce trebuie \n momentul acela [i, 
dup` ce ai terminat, nu mai po]i s` analizezi sau s` re-
construie[ti ce ai f`cut, una [i alta. Dac` ai noroc, iese 
bine. Nu, nu mi-am pus problemele astea. Ce a[ putea s` 
schimb? Te schimbi tu \nsu]i [i atunci se schimb` probabil 
[i ceea ce scrii, dar f`r` s` decizi \n mod con[tient.

Dar cum ai ajuns din nou la poezie? Se pot numi doar 
poezie aceste dou` splendide volume cu o grafic` at~t de 
ori ginal` [i o percep]ie simultan` a literei, a desenului, a 
textului? 

Am \nceput foarte practic, acestea sunt cuvinte de-
cupate din reviste. Am fost \n deplasare s` fac lecturi 
publice, c~teodat` vreo zece zile sau dou` s`pt`m~ni \n 
[ir, [i atunci, \n loc s` scriu vederi, am cump`rat coli albe 
de h~rtie [i am cump`rat ziare, lipici [i o foarfec` [i am 
t`iat o poz` dintr-un ziar [i am lipit trei-patru cuvinte 
[i pe partea cealalt` am scris, ca pe o vedere. Dup` un 
timp, acas`, mi-am f`cut un atelier, c` s-au adunat 
tot mai multe cuvinte. {i dup` aceea au ap`rut aceste 
vederi f`cute pentru momente concrete, practice, pentru 
anumite persoane. Alegeam ni[te cuvinte din ziar care 
\ntotdeauna c~nd le luam [i erau singure pe alb deja \
nsemnau mult mai mult dec~t \n contextul din care le 
scosesem. {i fascina]ia asta, cum se schimb` un lucru 
c~nd \l sco]i din ce \l \nconjoar`! Dac` iei un cuv~nt [i altul, 
[i altul, [i altul, [i mai pui o poz`, iese cu totul altceva. 
{i merge mult mai departe dec~t inten]ia ta. Asta m-a 
fascinat. {i cu rimele am fost obi[nuit`, pentru c` noi, 
acolo \n Rom~nia, de multe ori am avut zile c~nd toat` 
lumea f`cea rime. Unul dintre noi spunea ceva, cel`lalt 
trebuia s` r`spund` \n rim` [i numai \n rim` aveam voie 
[i a[a rima te ia \n posesie. Mai [tiu ni[te scriitori, ni[te 
poe]i pe care \i apreciez foarte mult, care lucreaz` cu rima 
[i poeziile nu sunt deloc netede. Adic` s-au combinat 
foarte multe lucruri [i am \nceput s` fac [i a[a am ajuns 
la o obsesie pe care acum nu mai pot s-o las. E ca un drog. 
Se termin` repede, e foarte fain. Dac` faci lucruri scurte, 
dup` trei-patru zile \ntotdeauna ai ceva gata, te bucuri, 
e[ti grozav. Dac` nu func]ioneaz`, arunci deoparte, nu e 
a[a un lucru mare. {i are foarte mult` rela]ie cu via]a, 
pentru c` o carte po[tal` are numai o suprafa]` [i toate 
trebuie s` \ncap`. {i trebuie s` m` g~ndesc ce pun [i ce 
nu. E un training de esen]`. Nu po]i s`-]i permi]i nimic 
inutil, trebuie s` faci [ocul poetic pe ultimul metru, nu 
ai mai mult la dispozi]ie. Dup` aceea, limbajul pe care \l 
scot din reviste este un limbaj neliterar, asta este pentru 
mine de la sine \n]eles, nu m` apuc s` scot cuvinte din 
texte literare. Fascina]ia asta c` poezia rezult`..., c` noi 
nu avem un limbaj al nostru. Foarte mul]i scriitori spun 
c` noi avem un limbaj poetic... Avem pe dracu’, avem 
numai limbajul oamenilor care nu scriu.

Limbajul comun.
{i, dac` limbajul `sta \l combin`m, rezult` ceea ce se 

nume[te poezie sau literatur`. Astea sunt pentru mine 
lucruri foarte interesante.

Asta \nseamn` c` e[ti \nc` \n aceast` carte?
Eu, de c~nd am f`cut cartea asta, am f`cut vreo dou` 

sute de colaje noi. C~nd o s` ajung la satura]ie, o s` vreau 
iar s` scriu proz`. Dar nu merge [i una, [i alta deodat`, 
pentru c` intri cu totul altfel \n text, ai alt` dispozi]ie 
interioar`. Forma scurt` \]i face o matrice interioar` cu 
totul diferit` [i eu nu pot s`-mi schimb matricea toat` 
ziua. {i forma scurt` \mi acapareaz` toat` fantezia, nu 
mai am o fantezie pe de l`turi disponibil` acum pentru 
o proz`. Nu merge. C~nd m` satur de asta, atunci vine 
cealalt` faz`. A[a cred.

Interviu realizat de GABRIELA ADAME{TEANU

Premiul Nobel 
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Paia]a îl zg~l]~ie, îl str~nge de g~t. 
|mbr`cat` într-o bluz` sub]ire, trans pa-
rent`, de m`tase alb`. |l str~nge scrupu-
los, de g~t, cu aten]ie [i bucurie. Moarte 
diafan`, de m`tase. C~nd crezi c` ai 
sc`pat de p`catele p`m~nte[ti, î]i d` 
drumul. Lent, delicat, cu infinit` grij`. Te 
scuturi din co[mar, te treze[ti în fa]a Do-
sarului.

Pe copert`, data na[terii. C~ndva, 
v~rsta în]elep]ilor, acum v~rsta Viagra. 
Nu [i-ar fi închipuit b`tr~nul von Aschen-
bach, ru[inat de fardurile cu care îl în ti-
nerea b`r bierul, ce minuni l-ar a[tepta în 
noul secol. Timpul tuturor posibilit`]ilor 
[i al înlocuirilor. |nlocuire de rinichi [i 
ficat, nas nou [i buze [i spr~ncene noi, 
culoarea ochilor [i sexul, la cererea clien-
tului. Medicamente pentru cap [i picioa-
re, somn [i insomnie, pentru nebunie, gu-
turai [i cancer, impoten]` [i invidie, che-
lie [i reumatism. Transplant de inim` [i 
transplant de p`r [i transplant de retin`, 
aparate pentru surzi [i orbi [i ologi, nimic 
nu se pierde, totul se transform` [i se în-
locuie[te. Mor]ii [i-au g`sit [i ei, în sf~r-
[it, utilitatea: testamentele nu prev`d 
doar transferul bunurilor l`sate pe p`-
m~nt, ci [i al splinei, ficatului, rinichilor 
[i pneumei, gata s` slujeasc` un trup nou 
[i s` devin` noi.

C~nd-cum a trecut timpul ? Carcasa 
scorojit` ad`poste[te un duduit stins, pul-
sa]iile sunt haotice, pauzele pustii. A[-
teptare f`r` nume.

Exilatul a acceptat noul loc [i noul 
timp, a deprins faxul [i Internetul [i te-
lefonul mobil, contul bancar [i farfuriile 
zbur`toare, sectele religioase [i sectele 
sexuale, educa]ia prin Biblie [i filmele 
porno, dar a r`mas în trecutul numit Lu.

De ce l-ar obseda Mynheer Peter Pee-
perkorn, opusul a ceea ce el însu[i era sau 
chiar putea fi, de ce l-ar reanima pe Peter 
Ga[par ? {i de ce nu uitase discu]ia din 
urm` cu milenii cu gr`sanul Izy, în beciul 
întunecos [i umed, unde [i-a expus ad-
mira]ia fa]` de poporul lui Isus, de[i era 
[i avea s` r`m~n` indiferent fa]` de re-
ligie ? Ce îi lipsea [i îi lipse[te [i ce-ar ex-
plica nevoia, niciodat` dus` p~n` la ca-
p`t, de a fi altul ? Mai pu]in prudent, mai 
pu]in eminent. Mai rebel, nu doar în 
g~nd, mai liber, nu doar în vis, mai ver-
satil [i mai ipocrit, mai misterios [i mai 
culpabil, mai b~ntuit de ravagii. Mai 
demn de ura [i compasiunea [i admira  ]ia 
masca]ilor din jur?

Peste dosarul nou, cenu[iu, p`m~ntiu, 
pe care destinul scrisese, cu litere mari, 
ro[ii, GORA, se afla foaia albastr` cu 
semn`tura doctorului Hospital.

It seems that coronary artery disease 
and the epigastric discomfort were un re-

lated... Se pare c` boala arterelor co ro-
nariene [i disconfortul gastric nu sunt 
legate. Analiza angioplastiei arat` o 
combina]ie de maladie focalizat` [i di-
fuz`, accentu~nd poate un sindrom me-
tabolic din trecut, ca [i o stare de hi-
percoagulare. Cu privire la factorii de risc 
ai maladiei cardiovasculare, pacientul 
are o valoare de grani]` a hipertensiunii 
arteriale, o hipercolesterolemie (cu HDL 
sc`zut) la grani]a normalului [i un 
con]inut de zah`r în s~nge aflat la limita 
normalului. Borderline hyperten sion, 
borderline hypercholesterolemia (and low 
HDL), and borderline blood sugar. 

Borderline! Cet`]eanul Arhipelagului 
Borderland ! Ca rac terul putea fi citit în 
codul Borderland. Pe dung`, pe grani]`, 
pe niciunde. Borderline!

Cet`]eanul Borderline trase perdeaua. 
Go to the Zoo!, î[i spunea. În zoologia 
str`zii [i-ar înt~lni semenii. R`m~ne, 
îns`, în cas`, vehicul uitat în garaj.

Cafeaua, bolul de cereale, pastilele. Pe 
ecranul tele vizorului, n`zb~tiile speciei, 
[ahi[tii în competi]ie cu des tinul.

Gimnastica, du[ul. |ncepe ziua. C~[ ti-
gase o zi, nimic nu putea fi comparat cu 
aceast` performan]`, sus]ineau con ce-
t`]enii din Lumea Nou`. Aveau dreptate. 
O nou` zi. Farsa de a fi, minunea de a 
exista.

* * *
Privea ecranul, masa la care Peter 

juca, îng~ndurat, [ah, cu paharul de 
Coca-Cola al`turi. Era t~rziu.

Era t~rziu, dar sfidasem ora.
– Ai citit articolul despre angioplastie? 
– Unde, unde s`-l citesc?
– Azi, în New York Times. Prima pa-

gi n`.
– Nu mai cump`r ziare. A[ citi doar 

ziare vechi, din anul na[terii mele. |n 
urm` cu [apte decenii.

– Ar fi amuzant. Dar n-ai afla despre 
noile cercet`ri medicale.

– Adic`?
– Despre astea, cum le zice... stenturi.
– Cunosc cuv~ntul.
– S-a introdus acum c~]iva ani noul 

tip, protejat cu o substan]` care împiedic` 
depunerile pe artere. Se constat` c` ve-
chiul tip era mai bun.

– Mi-au pus din astea noi, impregnate 
cu saliva lui Mefistofeles. Am insistat s` 
am ce-i mai nou, mai eficient. Doctorul 
Hos pital a fost de acord. E-un tip de în-
credere.

– Ei, nu dramatiza... Peste dou` luni, 
se va descoperi c`, de fapt, tot cele noi 
sunt mai bune.

– Principalul este c`, dup` ce pu tre-

ze[ti, amuletele supravie]uiesc. Ar heo-
logii te pot recunoa[te.

– C~te ]i-au pus?
– {apte. Num`r magic. 
Gora era în dispozi]ie de dialog, aveam 

noroc.
– {tiu, Palade ]i-a fost student. I-au re-

fuzat pa[aportul, i l-au dat dup` un an, la 
a doua cerere. La insisten]a americanilor. 
I l-au dat f`r` s` vrea s` i-l dea. Pare 
ciudat.

– Ce nu era ciudat acolo? {tiu ce in-
sinuezi.

– Nu insinuez nimic, întreb. |ncerc s` 
m` vindec de boala cu care am ie[it to]i 
de-acolo. Suspiciunea.

– Ar însemna c` [i eu am fost in for-
mator, nu? Mi-au dat pa[aport.

– Alt caz. Rudele Ludmilei puteau in-
terveni. Poate c` ei au f`cut pactul.

– {i dumneata... tot cu pa[aport ai ve-
nit.

– De mine voiau s` scape. O dovedesc 
dosarele poli]iei secrete. Am descoperit 
informatori printre vecini [i prieteni [i 
rude. Eram naiv, acum sunt suspicios.

– Mi-amintesc c~nd ai venit. Palade 
m` anun]ase, mi-a spus c` ]i-a dat 
num`rul meu de telefon. Dar n-ai sunat 
dec~t dup` vreo [ase luni. C~nd te-am 
întrebat ce faci, ai r`spuns c` ai jet-lag, 
ame]eal` datorat` diferen]elor de fus 
orar. Am apreciat umorul, dar p`reai n`u-
cit [i pierdut.

– Eram. Mi se t`iase limba la plecare, 
pe aeroport.

– Mi-amintesc, spuneai c` atunci c~nd 
]i-au pus [tam pila de ie[ire, ]i-au t`iat 
limba. To]i am trecut prin asta. 

– Nu chiar to]i. Palade a venit aici 
t~n`r, iar profesorul Gora [tia, oricum, 
toate limbile.

– Te-am trimis atunci la amicul Koch. 
Izy Koch.

– Ai avut dreptate, nu mi-a luat bani. 
Dar v`d c` nu-i prea interesant` discu]ia 
asta, te plictise[te.

– Este interesant`, dar m` plictise[te. 
Sunt bucuros de prostiile [i binefacerile 
acestei ]`ri. B`nuiesc c` [i dum neata po]i 
fi mul]umit.

– Sunt. Credeam c` te amuz cu în tre-
barea despre Palade. Nu [tiu dac` ]i-am 
spus c` am fost colegi de liceu.

– Nu mi-ai spus.
– Nici c` m-am înt~lnit cu el, dup` re-

ve nirea lui din ]ar` [i înaintea asasi n`-
rii?

– Nici.
– Mi-a spus c` o v`zuse pe Lu, nu [tiu 

dac` ]i-a povestit.
Folosisem ultima momeal`. Gora ezita 

dac` s` mint` sau nu.
– Nu mi-a povestit.
– La teatru. Maestrul [i Margareta.
– }i-a spus cum era îmbr`cat`?
Dac` întrebarea era ironic`, însemna 

c` î[i bate joc de cel care a pus-o [i pier-
dusem ultima [ans` de a-l iscodi.

– În rochie neagr`, decoltat`? Sau în 
haine de strad`? Purta coc? 

N-am r`spuns. T`cere de piatr`. Apoi, 
brusc, Gora a r`bufnit.

– Un mare doctor, australianul. Am 
fost reparat, sunt nou! Pot s` iau totul de 
la cap`t, s` repet t~mpeniile vechi. E[ti 
acolo sau ai obosit?

Adoptase rolul senilului, se amuza, 
probabil, lu~nd note.

– Sunt aici. Ai dreptate, nu-s nici eu 
t~n`r... h~rca p~nde[te, invizibil`, în 

col]ul camerei, cu daruri de tot felul. Can-
cer, atac de cord, Alzheimer, epidemii. In-
cendii, terorism. La alegere.

– Da, oferta e mare. Vine c~nd nu te 
a[tep]i. Noaptea, c~nd se-ntunec` p` du-
rea. Se întunec`, dar nu doarme. {i aici, 
în ora[, tot p`durea o v`d în fereastr`. 
Sih`strie. Nitam-nisam, vedenii.

Lung` pauz`. Mi-am f`cut curaj. 
– Chiar n-a]i fost în leg`tur`?
– N-am fost. I-am scris, c~nd am ajuns 

aici. N-a r`spuns. I-am scris din nou. N-a 
r`spuns nici la telefon. N-am continuat. 
{i n-am frecventat fo[tii concet`]eni. M` 
feresc [i-acum, doar [tii.

– Din cauza asta?
– Nu numai.
– N-ai mai aflat nimic despre Lu, dup` 

ce-ai plecat?
– Am recapitulat trecutul, n-am des co-

perit mare lucru. A[a, fleacuri. Mici bi-
zarerii. Ambiguit`]i, scurte nepotriviri. 
Fleacuri. Îng~ndur`ri, da, au fost. Nimic 
important. Nimic drastic.

– {i-apoi?
– Am fost surprins de venirea ei, dar 

n-am v`zut-o. N-avea rost. Ne vedem în 
tre cut. Cortina de Fier, buna cortin`... de 
multe ne-a ferit. Te îngrijorezi de ceea ce 
ai l`sat în urm`, nu prime[ti [tiri. Nu te 
po]i urca, pur [i simplu, în avion, s` ate-
rizezi la locul misterelor, s` vezi cu ochii 
t`i ceea ce ]i se ascunde. Mai bine a[a, 
nu? Ferit de orice vin`, nu-i a[a? Ce zici? 
E[ti expert în culpe fericite [i nefericite [i 
inexistente, ce zici?

De data asta, ataca direct, întreba [i 
n-avea timp de r`spunsuri, doar de în tre-
b`ri bolborosite cu furie.

– M` rog, acum în]eleg. Sunt armat, 
sunt nou. Circula]ia la inim` [i la creier 
ref`cut`, pot în]elege. Magic` plea[c`, 
stenturile astea! Mi-au salvat circula]ia 
la organele mari [i mici, mi-au oferit a 
doua [ans`.

Vorbea repede, cu furie [i vitez`.
Era un înving`tor l~ng` andaluza lui 

palid`, sub privirea ei t~n`r`, ating~nd 
m`nu[ile [i m~inile ei tinere. O clip`, c~t 
s` te desmetice[ti: pielea s-a încre]it, tru-
pul e uscat, bra]ele livide. M~inile lungi 
[i b`tr~ne, picioarele lungi [i b`tr~ne. 
Oasele fragile se fac praf la prima 
atingere. Praful sche letului care a fost ti-
nere]ea. Dar Gora nu putea fi des mo[ te-
nit, orice a[ fi inventat.

– Am fost respins la intrarea în rai! 
Am~nare. Am revenit, s` aflu ceea ce mai 
aveam de aflat. Dup` asta, te pomene[ti 
c` m` primesc. {i-acum, ar trebui s-o 
[terg. Iart`-m`, m` a[teapt` Boltanski.

– Rusul?
– Ucraineanul. Sovieticul. Îl [tii?
– Da, îl [tiu. {oferul exila]ilor din Est. 

Unde pleci? 
– M` duce la gar`, la Penn Station.
– Unde pleci?
– M` înt~lnesc cu Avakian. Am ob ]i-

nut, în sf~r[it, înt~lnirea cu Bedros Ava-
kian. Mereu ocupat, mereu preo cupat, 
mi-a acordat favoarea. Am întreb`ri de-
spre Peter [i Tara. {i despre Deste. O fi 
deschis o cas` de mode la Sarajevo. A[a 
aud sau visez, nu mai [tiu, îmb`tr~nesc. 
Senilita. Povestea întrerupt`. Inte re-
san t`, nu?

– Putem spune a[a.
– Cum vezi, m` preocup` Lumea 

No u`.
Am r`mas la telefon, a trecut vreme, 

l-am auzit, din nou, vorbind firesc, ca [i 

NORMAN MANEA

Vizuina
– fragmente –
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cum tot ce trecuse p~n` atunci prin re cep-
tor se spulberase sau n-avea importan]`.

Nu mai r`m~nea dec~t s`-l întreb ce 
carte cite[te.

– Carte? Nu citesc nimic. Nu m` pot 
concentra.

– Nici o carte pe mas`? Nu-mi vine s` 
cred.

– Ziare, h~rtii, dosare. N-am carte.
– Dar pe noptier`?
– Care noptier`?
– {tiu [i eu ? Noptiera de l~ng` pat.
– A, da, Rilke. Secta cititorilor se îm pu-

]ineaz`, dar nu moare. Slav` Domnului.
– Rilke? Poezie? Mai cite[ti poezie?
– Nu prea. O selec]ie de texte. Mici 

eseuri, versuri r`zle]e. Despre iubire. Pro-
tec]ia solitudinii celuilalt [i pro tec]ia 
propriei solitudini! Dac` vrei s` posezi 
solitudinea celuilalt sau s` i-o dai pe a ta, 
s-a dus dracului totul. Asta-i ideea. 
}i-aminte[ti? Un bun mariaj este cel în 
care fiecare îl desemneaz` pe cel`lalt p`-
zitorul solitudinii sale. Cam a[a ceva.

– Asta-i despre c`s`torie, nu despre iu-
bire.

– Unii sus]in c` iubirea este o eroare 
de atribuire, poetul încearc` un in struc-
taj... cum s` p`strezi iubirea contractual`. 
S` veghezi solitudinea persoanei celei-
lalte, s-o protejezi, adic`... sau s` la[i per-
soana la poarta propriei solitudini. So li-
tudine drapat` festiv, ap`r~nd din marele 
întuneric. Nu-i r`u spus... Era t~n`r, 
b`tr~nul poet? 

P`rea s` fi recitit recent textul, ne mul-
]umit de ceea ce descoperise.

Era un înving`tor, o avea pe Lu [i prie-
tenii din raft, îi îng`duiau aristocratica 
solitudine, ipocriziile ei civilizate. 

– |mperecherea înseamn` poten]area 
singur`t`]ilor vecine. C~nd cineva se 
abandoneaz` cu totul altcuiva, s-a ter mi-
nat, nu mai r`m~ne nimic, nu mai e 
nimic... T~n`r, nu? Rilke era tîn`r atunci. 

Se oprise, ridicase, probabil, de pe 
mas` unul dintre dosarele colorate, îl 
apropiase, cum apropii urechea de p`-
m~nt, s` auzi apropierea trenului uciga[. 
Ascultase, pentru o clip`, nocturna lu-
natecilor, apoi puse, tacticos, dosarul la 
loc, relu~nd leg`tura cu p`mîntul de [er-
t`ciunilor.

– C~nd cei doi se d`ruiesc cu totul 
unul altuia, c~nd nu-[i mai apar]in... 

Citea, îmi d`deam seama, citea din 
carte sau din vreun carnet de note. 

– C~nd cei doi se d`ruiesc unul altuia, 
spre a fi cu totul al celuilalt, nu mai exist` 
p`m~nt sub picioarele lor. Convie ]uirea 
devine un continuu e[ec. E[ec continuu, 
ce zici? 

Citea doar pentru c` fusese rugat [i se 
adresa, ca de obicei, unei instan]e ab-
sente. Avea o voce normal`, calm`.

* * *
Am vorbit îndelung, în s`pt`m~nile [i 

lunile urm`toare, cu Augustin Gora de-
spre b`tr~ne]e.

Subiectul nu i se p`rea sumbru, nici 
dup` confirmarea, în împrejur`ri neelu-
cidate, a decesului amicului nostru mai 
t~n`r, Peter Ga[par. N-a replicat nici 
c~nd i-am m`rturisit b`nuiala c` î[i va 
redacta acum, dup` aceast` recent` [i 
at~t de înt~rziat` [tire, propriul Necrolog, 
nu se [tie c~t de fidel biografiei. Ar fi fost 
prezum]ios s` presupun, am ad`ugat, c`, 
urmare a dialogului nostru tot mai frec-
vent dup` dispari]ia lui Peter, a[ fi de-
venit, eu însumi, eroul unei similare com-
pozi]ii. N-a r`spuns, a revenit la tema b`-
tr~ne]ii.

– P~n` la [ocul cu angioplastia, n-am 
sim]it v~rsta. Neav~nd copii, ignoram 
viteza calendarului. Anivers`rile de 40, 
de 50 de ani le-am înregistrat [i uitat. 
|nt~lnirea cu doctorii, cu aparatele lor [i 
cu s`lile de spital m-a trezit. A urmat un 
an greu, foarte greu. Nimfomana, cum o 
numea r`posatul, m` tot încerca, tr`iam 

într-o continu` tensiune. Am sim]it, 
atunci, boala ca avertisment. B`tr~ ne]ea 
asta e, nu? Con[tiin]a tot mai acut` a 
fragilit`]ii. Ini]ierea în vl`guire, ini]iere 
în final. Timpul alertat, gr`bit, îm pin-
g~ndu-ne, cu fiecare zi [i fiecare noapte, 
mai aproape de departele care ne în-
groze[te. De parc` via]a nu tot asta ar fi. 
Fiecare diminea]` nou` e un prag spre 
necunoscutul care poate fi orice, deci [i 
finalul.

Avea dreptate, boala te preg`te[te 
pentru extinc]ie. F`r` asemenea pre li mi-
narii, crezi c` po]i prelungi oric~t echi-
vocul.

– Melancolie [i h`u? Te ui]i în zarea în 
care te vei spulbera ca [i cum n-ai fost, 
dar rutina e mai puternic`. Te readuce în 
imediat. Instinctele sunt înc` vii. Reintri 
în haosul care consum` timpul pe ne sim-
]ite [i f`r` cru]are.

– Abia c~nd se pronun]`, clar, ver-
dictul, se schimb` percep]ia. }i se anun]` 
cap`tul traseului. Expirarea. Ca la orice 
produs. Termenul de expirare: 23 ani, 34 
ani, 61 ani [i trei luni [i dou` s`pt`m~ni 
[i cinci zile. Tumoarea este incurabil`, 
mai ave]i [ase luni de via]`. Ultima 
am~nare. Doctorii de azi n-au libertatea 
s` te mint` asupra ter menului.

– Da, [i fiecare zi devine un dar, 
ignorat p~n` atunci. Devii atent la fiecare 
clip`, fiecare frunz`, fiecare adiere, fie-
care pagin`. Ai vrea s` le sorbi, s` le ]ii 

a[a, la nesf~r[it, în tine. }i-era fric`? }i-e 
fric` [i acum? De neant, de nimicul care 
devii?

– Atunci, da. Surpriza m-a g`sit ne pre-
g`tit, mi-a r`v`[it viscerele. Acum, mai 
pu]in. Mai pu]in. Sunt calm.

– R`utatea ajut` în final? Furia, 
dezam`girile, oboseala, dezgustul de 
toate, inclusiv de sc~rboasa moarte?

– Poate. Dar furia e vital`, nu-i ac-
ceptare.

– {i bun`tatea? Senin` tate [i gra ti tu-
dine. Resemnare bl~nd`, supunere la 
destin.

– Ca o iluminare? Candoare, abandon? 
Precum credin]a?

– Credin]a promite o speran]`. Ne-
verificabil`. Poate se va ajunge la stadiul 
c~nd se va putea verifica promisiunea.

– Palade nu era credincios, dar credea 
în transmigrarea sufletelor. Reînsufle]iri 
succesive.

– Nu-i singurul. El sus]inea c` pri-
me[te semne codifi cate. Nu poate fi con-
trazis de cei care nu primesc.

L-am rugat pe Gora s`-mi spun` ce 
vede pe fereastr`. Mi-a anun]at, mai în-
t~i, ora: patru [i opt minute, du p` -amia za.

– Nu putem ignora ora. Vorbim despre 
b`tr~ne]e, moarte, deci despre timp. Tim-
pul de expirare.

Dup` o pauz`, a ad`ugat: „Iulie. 19 
iulie“.

A[teptam s` anun]e anul, n-a f`cut-o. 

Cum arat`, în fereastra sa, ziua de 19 
iulie c~nd se nasc [i mor at~]ia oameni, 
ca în orice alt` zi? 

Mi-a descris gr`dina, apoi valea în-
verzit`. Verde vital, viguros. {i mai de-
parte, p`durea înalt` [i verde. |n gr`dina 
din fa]a ferestrei, o familie de curcani 
s`lbateci. Mama [i nou` pui, tat`l absent, 
la bibliotec`. Veveri]e. Dou` c` prioare ti-
nere, ezitante. O pisic` lene[` [i gras`.

– Paradis! Paradis, nu?
– Da, dar nu m` plictisesc. Am c`r]ile 

în raft [i cuvin tele în mine.
– Vor disp`rea.
– Nu vom mai fi împreun`, vrei s` 

spui.
– Invidiezi pe cei care r`m~n? Î]i pare 

r`u s` te despar]i?
– Invidie? Cei care r`m~n nu-s ne mu-

ritori. R`m~n în provizorat. C~nd dispar, 
vor fi [i ei pomeni]i o vreme. De rude [i 
prieteni, în c`r]i [i fotografii. P~n` se 
[terge ultima urm`. Nu conteaz` c~nd. 
Da, te apuc` ame]eala, ca un le[in, c~nd 
te g~nde[ti la cei dragi. Chiar dac` nu i-ai 
v`zut de mult. {tiai c` sunt aici, înc` aici, 
pe undeva. Planeta noastr` obosit` va 
disp`rea [i ea? Teribil, nu?

– Ai vrea s` reînt~lne[ti pe cineva din-
colo?

– O, da. P`rin]ii. Din c~nd în c~nd. {i 
alte f`pturi... tot a[a, din c~nd în c~nd. 
Dac` îi p`str`m în minte, e destul [i e 
mai sigur. F`r` schimb`ri deprimante.

L-am întrebat cum vede clipa ultim`. 
Extins` la infinit sau scurt`, scurt`, un 
zv~cnet? 

M` credeam resemnat, calm, calm bio-
logic, cum spunea c~ndva un interlocutor 
din ]ara îndep`rtat`, dar se înt~mpl` ca 
g~ndul finalului s` m` cople[easc`. 
Neputin]a, regretul, insurmontabilul îmi 
sugeau, instantaneu, vlaga. Ca într-o ex-
piere senzual` [i damnat`, f`r` sc`pare.

– Nu [tiu, n-am g~ndit clipa, e-un 
g~nd insuportabil, mi-a r`spuns, f`r` con-
vingere, Gora.

Nu despre b`tr~ne]e vorbeam, de fapt, 
ci despre via]`. B`tr~ne]ea era via]` în-
cetinit`, dar via]`. Fragilizat`, dimi-
nua t`, dar via]`. Moartea nu exist` f`r` 
via]`.

– Moartea materiei? Perisabilul, or ga-
nicul. Cum r`m~ne cu transcenden]a? 
Rug`ciunile, c`r]ile, manuscrisele, parti-
turile, desenele care încearc` s` sfideze 
materia, chiar atunci c~nd o reprezint`. 
Z`d`rnicie?

– Intensitate. Nu mai zadarnic` dec~t 
alte z`d`rnicii. Intensitatea noastr` pri-
vilegiat`. Darul [i d`ruirea noastr`.

– Ca [i iubirea?
|ntrebarea îl iritase, mi-am dat seama, 

am auzit fo[nete nervoase de h~rtii [i 
ochelarii lovi]i de mas`.

M-am retras din necrolog cu o co pi l`-
reasc` triste]e.

Purtam în mine, chiar în timpul 
conversa]iei cu Gora, un b`iat de 10 ani, 
poate un adolescent ceva mai în v~rst`, 
de[i îmi aminteam perfect ezit`rile [i 
exalt`rile [i e[ecurile de la 18 ani, de la 
25 de ani [i cele de mai t~rziu, mult mai 
t~rziu. Persista, îns`, b`iatul sau ado-
lescentul, chiar dac` în alt trup care era 
acela[i [i cu o alt` minte care, [i ea, era 
aceea[i. Parc` totul a fost ieri. C~nd s-a 
spulberat? S-a spulberat, cu adev`rat, 
f`r` nici o prelungire?

C~nd Lu m-a întrebat, acum o s`p-
t`m~n`, dac` vreau s` interzic, prin tes-
tament, deconectarea mea de la aparatele 
care men]in artificial via]a, cum in ten-
]iona ea îns`[i, am r`spuns c` nu, în nici 
un caz. Nu va putea deconecta ultima ei 
victim` de la sinistrele aparate de 
men]inut chinul, testamentul meu va in-
terzice aceast` izb`vire. Nu pentru c` a[ 
spera într-un miracol care s` blocheze 
extinc ]ia datorit` vreunui nou medi ca-
ment miraculos ap`rut peste noapte, sau 
prin cine [tie ce neverosimil` redresare 
natural` a organismului, ci pentru c` 
boala, chiar [i în forma ei extrem`, a 
incon[tien]ei, mi se p`rea, totu[i, via]`. 
Cine ar putea preciza, cu toat` cer ti-
tudinea, c~t de absolut` este amnezia, 
aparent total`, a muribundului? Palade 
mi-ar da dreptate, el chiar credea într-o 
lume codificat`, în formulele tainice, în 
tranzi]iile deschise, neîncheiate, în meta-
morfoze magice [i imprevizibile. Drep tate 
mi-ar da [i Izy Koch, el repeta mereu c` 
nu exist` dec~t via]`, at~t, asta era cre-
din]a celor vechi, asta [i motiveaz` 
nevrozele, nelini[tea noastr`, refuza]ii 
[an sei secunde, goni]i implacabil [i f`r` 
recurs într-o direc]ie previzibil`.

Lu p`rea tulburat` de insisten]a mea, 
dar categoric` cu dispari]ia proprie, c~nd 
[i cum va veni. Am acceptat fiecare do-
rin]a celuilalt, formulat` în termeni ju ri-
dici [i cu sem n`turi legalizate.

Chiar în diminea]a urm`toare, i-am 
ar`tat urma pe care capetele noastre o 
l`saser` în perna nop]ii [i i-am sugerat 
s`-[i imagineze perna r`mas` cu am-
prenta celui care, subit, decedase [i fusese 
scos din înc`pere. Cel cu care a împ`r]it 
patul [i timpul. Brusc, timpul e pustiu [i 
înc`perea e pustie, doar perna mai p`s-
treaz` urma care nu poate fi p`strat`.

– Po]i s`-]i imaginezi?
– Pot, dar nu vreau. A fost un prea 

lung ocol p~n` ne-am g`sit.
Privirea ei confirma c` înt~rziatul nu 

avea sc`pare, nu, nu aveam [i nu doream 
sc`pare.

R`m`sese receptiv` la avertismentele 
confuze [i la presim]irile tulburi, dar 
tr`ia o regenerare juvenil`. Ie[ise din boa-
la [i din bolile de început ale exilului ca 
dintr-o vindecare, a[a spunea. Fru moa se-
le m~ini a[teptau înt~r ziatul care eram.

Eliberat` de angoasele baroce ale 
inadapt`rii la real, devenise mai real`, în 
stenica ei ardoare, mai frumoas` în 
acuitatea lipsit` de crisp`ri.

Timpul a avut r`bdare cu ocolurile 
noastre [i î[i înceti nise, acum, viclean, 
caden]a. Ignoram singur`tatea celuilalt 
[i ne reg`seam în solitudinea care ne în-
l`n]uia [i ne vita liza. Primejdia r~vnit` 
de mult, dup` acea prim` [i ultim` vizit` 
în mansarda suspec]ilor, nu-[i pierduse 
im  pactul.

Efemerul nu m` speria. Priveam am-
prenta l`sat` pe pern`, dup` noaptea 
care murise. Lu îmi ar`ta umbrele noas-
tre al`turate pe peretele alb, bucuro[i, 
am~ndoi, de soarele zilei care le va spul-
bera. R`v`[eam perna r`v`[it`, s` dis-
par` urma. 

Nu doream amprente [i amintiri. Lu 
ac ceptase decizia captivului de a se ap`ra, 
fie [i f`r` succes, de el însu[i.

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

proză actuală
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Frumos-ul [i modestia 
la norvegieni

Dramaturgia norvegian`, ca [i aceea 
suedez` sau irlandez`, a p`truns în Ro-
mânia cu destul spor. {i asta nu pentru c` 
ne-am fi descoperit brusc afinit`]i cu 
urma[ii vikingilor din patria lui Odin, ci 
mai ales pentru c` unii oameni de carte, 
traduc`tori, profesori ar` adânc [i cu efect 
pe ogoarele literare din aceast` parte a 
Europei. E vorba, în cazul de fa]`, de 
Carmen Vioreanu, care a organizat de 

altfel [i o serie de spectacole-lectur` din 
dramaturgia norvegian` [i suedez`, pu-
nând în circula]ie numeroase piese de 
teatru de dat` recent`. Lui Jon Fosse – 
despre care va fi vorba mai jos – i-a dedicat 
chiar un volum, de unde s-au inspirat [i se 
inspir`, iat`, regizorii, aducând pe scen` 
lumea glacial` a Nordului. Am crezut [i 
cred în continuare în teoriile care sub su-
meaz` identit`]ile culturale ace lora geo-
grafice [i apoi istorice ale popoarelor. E o 
banalitate poate, dar cât de gr`itoare [i 
uitat` când ne gr`bim s` tax`m prin pris-
ma unei structuri native oameni [i opere 
din alte z`ri. Oricât de globaliza]i [i fe-
deraliza]i vom fi în b`trâ na Europ`, Nor-
vegia tot ]ara fiordurilor va r`mâne, cu 
Ibsen la pup`, când e vorba de teatru, sau 
al]i inconfundabili din alte genuri ale 
artei. Jon Fosse e unul dintre reprezentan-
]ii ilu[trii de azi ai acestui spa]iu pus de 
poetul Aksel Sandemose sub semnul mo-
destiei. Nu trebuie s` crezi c` e[ti special. 
Nu trebuie s` te consideri mai în]elept 
decât ceilal]i. Nu trebuie s` crezi c` e[ti 
mai inteligent decât ceilal]i. Nu trebuie s` 
te compor]i ca [i cum ai fi mai bun decât 
ceilal]i. Nu trebuie s` crezi c` [tii mai 
mult decât ceilal]i. Nu trebuie s` crezi c` 
te po]i descurca mai bine decât ceilal]i. Nu 
trebuie s` râzi de ceilal]i. Nu trebuie s` 
crezi c` celorlal]i le pas` de tine. Nu 
trebuie s` crezi c` îi po]i înv`]a pe ceilal]i 
ceva. Aceste principii par s` gu verneze [i 
universul personajelor din piesa Frumos, 
pus` în scen` recent de Vlad Massaci la 
Teatrul Toma Caragiu din Ploie[ti. {i duc 
la \nsingurare, la incomunicabilitate, la o 
anumit` atomi zare a comunit`]ilor uma-
ne, în care fieca  re pare s` fie condamnat 
s` tr`iasc` pentru sine. Geir, Hilde [i Siv 
sunt o familie, dar descoper` c` nu se prea 

iubesc [i nici nu se cunosc cine [tie ce. Asta 
dup` ce, revenind la locurile magice de 
origine simbolizate poetic printr-un vechi 
hangar cu b`rci, Geir afl` c` so]ia îl în[al` 
cu cel mai bun prieten, iar fiica prefer` s` 
r`mân` cu bunica. Sunt mai multe teme 
aici [i cea mai puternic` poate e aceea a 
pervertirilor la care mediul civilizat su-
pune fiin]a, de un de [i efectul de reg`sire 
de sine al lo cu rilor natale, ca întotdeauna, 
pure [i ne  alterate. Mai e [i criza cuplului 
sau frac tura dintre genera]ii, ca exponente 
ale unor mentalit`]i diferite. Stilul lui 

Fosse e îns` cu adev`rat special. Auster, 
eliptic, înv`luind în cea]a poetic` a fior -
durilor banalitatea cotidian`. Vlad Mas-
saci se pliaz` perfect pe acest stil [i, 
începând cu amplasarea microfoanelor în 
scenografia spectacolului pentru a-i cap ta 
public discre]ie, tonalitatea joas` a [oap-
telor, creeaz` o ambian]` deliberat sur-
dinizat`. Actorii p`[esc pe buretele moale 
al podelei în balans [i calc` în picioare 
caligrafia literelor sculptate de Andu 
Dumitrescu, ce reproduc cuvântul frumos, 
întâmpl`tor chiar titlul piesei. Bineîn]eles 
c` nu e nimic frumos în tot ce se întâmpl` 
între personaje, care p`s treaz` o aparen]` 
de calm [i în]elegere chiar [i dup` ce 
descoper` murd`ria de sub covor.

Actorii î[i urmeaz` con[tiincio[i di-
rijorul în geometria fix` a mi[c`rii pro -
priu-zise sau în aceea a sentimentelor, 
reu[ind performan]a unei linearit`]i pe 
alocuri exasperante. Ioan Coman, exact în 
rolul b`rbatului în[elat nu doar de nevas-
 t`, ci [i de propriile-i op]iuni existen]iale, 
Oxana Moravec, strunindu-[i greu di na -
mismul în rolul so]iei care încearc` eva-
darea într-o rela]ie extraconjugal` de va-
can]`, Ada Simionic`, jucând-o na tural pe 
adolescenta înc` normal`, Siv se învârtesc 
în jurul aceluia[i misterios hangar, c`u-
tându-[i salvarea. Incurabilul solitar Leif 
(c`ruia Andi Vasluianu nu i-a g`sit decât 
portretul exterior) reprezint` perspectiva 
neagr` a crizei cuplului ma tur, tot a[a 
cum inocentul (Cristian Popa) e alt` per-
spectiv`, mai optimist`, pentru care op-
tea z` fiica. Bunica (mult prea sobr` Ra lu-
ca Zamfirescu), cu chiseaua ei de bom boa-
ne, e [i ea o chemare bine marcat` de au-
tor. Regizorul îi abandoneaz` îns` pe to]i 
într-un impas existen]ial cu valoarea unui 
ridicat din umeri. Un exerci]iu de stil.

Tragicomedia vie]ii 
\n Balcani

Dramaturgul bugar Dimitré Dinev nu 
tr`ie[te în ]ara lui unde nici nu prea e 
cunoscut, ci în Germania, dar sufletul i-a 
r`mas, normal, tot acas`. Piesa Eine Heikle 
Saches die Seele, pe care Radu Afrim a 
botezat-o Sufletul, puncte de veghere, toc mai 
despre asta vorbe[te, extrapolând cu 
talent discu]ia la un spa]iu de referin]` 
mai larg, precum cel balcanic. Fiindc` 
unde altundeva via]a [i moartea coexist` 
atât de fratern ca în ortodoxismul nostru, 
unde tradi]ia pomenirii [i a priveghiului 
dobânde[te adesea înf`]i[are bahic`. |n 
piesa lui Dinev, dar bine ar fi s` spun în 
spectacolul lui Afrim, aceast` extensie e 
mai mult decât atât. E ontologic`. Adu na]i 
la priveghi, familia, camarazii vorbesc 
despre via]`. A lor [i a altora ca ei, emi-
gran]i într-o ]ar` str`in`. Ba îl includ 
în poveste [i pe mort, în glumele lor, în 
cheful organizat cu acest prilej. Cu si gu-
ran]`, nu s-au v`zut de mult [i au ce s`-[i 
spun`, iar bocitoarea care „deserve[te“ 
profesional priveghiul e o bun` curea de 
transmisie. |n familia emigran]ilor, dar [i 
între ace[tia [i mor]ii lor. Sigur, spectacolul 
care rezult` e grotesc. Mortul luat din pat, 
a[ezat la masa cu bucate, prins în jocuri 
s`lt`re]e... totul poate p`rea o ofens` 
adus` acestui cult atât de r`spândit prin 
partea locului. Dar, ca [i la Fellini [i, mai 
aproape de noi, la Kusturi]a, aceast` vi-
ziune expres deformant` a realit`]ii pro-
duce revela]ii pe care Radu Afrim le-a 
urm`rit cu privire la o anumit` concep]ie 
„s`n`toas`“, potrivit c`reia moartea face 
parte din via]`. Cum via]a personajelor 
din piesa lui Dinev e una underground, [i 
moartea survenit` în ambian]a lor exis-
ten]ial` e tragicomic`. 

Spectacolul realizat pornind de la acest 
text-pretext la Teatrul „Maria Filotti“ din 
Br`ila are aceste coordonate stilistice. 

Are, în acela[i timp, for]` de impact prin 
metoda experimentat` [i în alte d`]i de 
regizor, de a trata în form` spectaculoas` 
[i aparent ilar` subiecte grave. Tot un 
cabaret negru e [i acest spectacol, cum a 
mai f`cut Radu Afrim, care are îns` mult 
mai mult` coeren]` [i rigoare a de mon-

stra]iei. Chiar dac` la un moment dat si-
tua]ia pare epuizat` f`când ac]iunea s` 
stagneze, spectacolul î[i g`se[te re sursele 
s` reia tema [i s` o duc` pe alt cerc al 
spiralei. Bocitoarea care intr` [i iese 
schim bând costumele marcheaz` aceste 
cicluri noi iar cele câteva momente su-
prarealiste create de regizor prin in-
troducerea unor m`[ti animaliere cu 
rezonan]` în mitologia local` d` greutate 
unui anumit discurs subiacent metafizic 
al spectacolului. Din aceea[i categorie de 
mijloace face parte [i sugestia unui „din-
colo“ ca un cosmos absorbant, respec tiv 
momentele în care u[a înc`perii e deschis` 
cu for]a unui viscol amenin]`tor.

O distribu]ie dedicat` d` via]` acestui 
spectacol, armonizat` [i bine temperat` 
atât în direc]ia dramei, cât [i a comediei. 
Nu se sare, cu alte cuvinte, calul, ceea ce 
ar fi fost foarte lesne s` se întâmple dac` 
tonul aluneca în b`[c`lie. Spre cinstea lor, 
actorii p`streaz` m`sura exact` [i trec 
prin aceast` saraband` macabr` cu un 
excep]ional firesc. |n plus, Emilian Oprea 
are o irezistibil` expansiune vi tal`, Liviu 
Pintileasa o înduio[`toare si mulare a sme-
reniei, Alin Florea e robust [i hot`rât. |n 
rolul bocitoarei, Liliana Ghi]` realizeaz` o 
crea]ie de zile mari, impunând prin for]` 
comic`, diversitate a mijloacelor, de la 
intrarea memorabil` a acestei femei-
b`rbat [i pân` la suavele armonii ale 
roman]ei din final. Un rol dificil i-a revenit 
lui Dan Moldoveanu, care-l înf`]i[eaz` 
„cu meserie“ pe eroul petrecerii, adic` pe 
Nicodim cel mort.

Spre finalul spectacolului, când ac-
]iunea p`rea s` fi obosit, spectacolul o 
introduce în scen` pe Nadeshda, rol în 
care Mihaela Trofimov joac` adecvat sex 
appealul ofilit al fetelor de pe centur`. {i 
tot spre final (unul dintre ele, fiindc` spec-
tacolul are vreo trei), asist`m la un dans 
cu sugestii folclorice, prin care re gizorul 
transfer` discret tema din familia de-

functului în ]ara de origine [i mai de-
parte.

La spectacolul lui Radu Afrim de la 
Br`ila se râde în hohote. E un râs cu 
n`duf. {i, în timp ce publicul se distreaz`, 
lumina se stinge încet pe fa]a palid` a 
mortului. Mai râde cine poate.

DOINA PAPP

Teatrul de la nord la sud

Teatrul „Toma Caragiu“, Ploie[ti
Frumos de Jon Fosse, traducerea Carmen Vioreanu
Distribu]ia: Ioan Coman (Geir), Oxana Moravec (Hilde), Andi Vasluianu (Leif), 
Ada Simionic` (Siv), Cristian Popa (B`iatul), Raluca Zamfirescu (mama)
Regia: Vlad Massaci; scenografia: Andu Dumitrescu

Teatrul „Maria Filotti“, Br`ila
Sufletul, puncte de veghere dup` Eine Heikle Sache, die Seele de Dimitré Dinev
Traducere: Dan Stoica
Distribu]ia: Liliana Ghi]` (Slavka), Alin Florea (Jozef), Liviu Pintileasa (Zeko), 
Emilian Oprea (Bora), Mihaela Trofimov (Nadechda), Dan Moldoveanu (Nicodim), 
Monica Zugravu Iva[cu (Pavlina), Copiii: Claudiu Urse, Adrian {tefan, Ceorge 
Crinu, Nelu]u Sp`latu (Franz) Regia: Radu Afrim; coregrafia: Andreea Gavriliu; 
selec]ie costume: Ana Pavel; ilustra]ia muzical`: Radu Afrim


