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– Dacã ar fi sã alegi, pictura sau scrisul?
– Pictura a fost primul drum, cel venit

dinspre familie, e o tradiþie, pãrinþii mei au fost
pictori ºi din partea mamei, latura greceascã, am
avut strãmoºi pictori de biserici. Am urmat calea
clasicã a studiilor de artã cu o multã bucurie ºi
disciplinã ºi de fiecare datã imaginaþia pe care o
culegeam din lecturi o transportam în imagine.
În adolescenþã, odatã cu scriitorii pe care îi
descopeream (Panait Istrati, Nikos Kazantzakis,
Jules Verne, Henryk Sienkiewicz, Henrik Ibsen, Jules
Renard, Rudyard Kipling, autorul colectiv al O
mie ºi una de nopþi ºi alþii) în mintea ºi în sufletul
meu s-au întâlnit douã realitãþi, cea a vãzutelor ºi
cea a nevãzutelor, am intuit cã existã încã o
dimensiune a vieþuirii, un tãrâm unde lucrurile
sunt într-o ordine desãvârºitã ºi unde nu trebuie
schimbat nimic. Dar ca sã ajungi la acea lume,
observam din lecturi (mai ales din basme), erai
nevoit sã întâmpini multe obstacole-încercãri. Nu
îmi era clar de ce aºa, iar asta înteþea misterul.
Uneori rescriam scenarii de film dacã nu îmi plãcea
povestea ºi mai ales finalul, am schimbat multe
destine în caietele mele din adolescenþã, nu a ºtiut
nimeni, asta mã distra, faptul cã îmi pãstram o
rezervã de tainã, nu doream sã arãt totul, nu mi
se pãrea necesar. Pictura a mers ca o apã la vedere,
scrisul a continuat ca un ºuvoi de subteranã, mai
ales cã de multe ori sãlãºluia doar în mintea mea.
Peste mai mulþi ani, într-un moment de cumpãnã
existenþialã, scrisul a ieºit la suprafaþã cu firesc ºi
forþã, ca o vieþuitoare crescutã în cãmãri ascunse
ºi care scotea capul la luminã. În acea retortã s-a
iniþiat firul epic ºi tensiunea scrierilor mele. De
multe ori rândurile scrise de mine sunt puternic
vizuale ºi în acest fel nu am pãrãsit zona picturii,
a imaginii.

– Ce înseamnã pentru tine scrisul?
– Pentru mine scrisul este o experienþã inversã,

ca o cãrare spre surse, un uriaº mister pe care nu
doresc sã-l descifrez pânã la capãt, ci sã-l las aºa
cum e. De multe ori, când ideea devine prea logicã,
clarã, ca o demonstraþie perfectã, fraza prea
elasticã, gândul prea rotund, mã opresc, ceva nu
merge, literatura nu are concluzii, nu dã verdicte,
e un filon vital, exploziv, ce sfideazã de multe ori
aºa zisa coerenþã. Scrisul mi-l ºlefuiesc ºi citind
cãrþile altor autori, mã intereseazã cum simt
scriitorii din epoci ºi þãri diferite, nu caut niciun
numitor comun, vreau doar sã îmi pun barca pe
râul lor ºi sã vãd unde mã duce. Aºa am observat

cã stilul este de fapt persoana. Desigur existã
curente ºi tendinþe ale unei epoci, însã opera de
artã autenticã este nãscutã din necesitãþile
stringente ºi extrem de sincere, pânã la durere
uneori, ale autorului. De multe ori, ca cititor
constaþi cã unele dintre ele sunt ºi problemele tale
ºi asta face urzeala în care trãim sã aibã sens.

– De la ce porneºte scrisul? Cum se declanºeazã?
– Romanele mele sau proza scurtã pleacã de

la un declic, de la o fulguraþie, un flash care dã
tonul, acolo e totul, de acolo curge povestea, acolo
îºi au originea atmosfera, personajele, ritmul,
starea, totul.

– Cum scrii? Când scrii?
– Deºi sunt o scriitoare a clipei, a fluidului, mã

fascineazã efemerul ºi trecerea, frumuseþea
detaliilor, a nimicului chiar, anulez sau întorc cu o
frazã la final – mai ales în proza scurtã – cam tot
ce am construit în paºi largi ºi muzicali – disciplina
mea de lucru e una fixã. Scriu zilnic sau corectez,
revin peste anumite texte. Pot scrie în locuri publice,
dar ºi acasã, momentul scrisului e unul special,
nu se intersecteazã cu ceea ce se petrece în exte-
rior, sunt într-o lume a ficþiunii fãrã sã ies complet
din lumea realã. Rãdãcinile sunt în pãmânt, seva
o smulg realitãþii de orice fel ar fi ea, mã refer la
realitatea concretã, la realitatea simbolicã, la
realitatea non-existentã. Nu-mi plac descrierile pe
multe pagini, nu leg personajele la ºireturi, nu am
rãbdarea necesarã, le ofer multã libertate, uneori
mã las pãcãlitã de iniþiativele lor. Existã un soi de
democraþie în scrierile mele, nu cad pradã modelor
actuale, dar nici nu suspin dupã idealuri estetice
depãºite. Nu cred în aºa trebuie în scris, nici în
viaþã. Am un ghid moral dupã care îmi rânduiesc
prioritãþile atunci când creez un personaj, nu este
vorba despre o atitudine moralizatoare în niciun
caz, mai degrabã despre o normã, un fel de Decalog.
Cred, aºa cum spunea ºi tatãl meu, pictorul Marin
Gherasim, cã e bine „Sã nu ucizi speranþa în ceilalþi.”

Literatura mea trãieºte, respirã, nu dã sfaturi,
se vrea liberã ca pãsãrile cerului, un partener de
zbor înteþit peste ape liniºtite în adâncuri, dar
agitate la suprafaþã.

– Ce a însemnat pentru tine publicarea
romanului Liniºte, începe apusul! (Oscar Print,
2019)?

– Romanul de care mi-a fost cel mai teamã,
adicã primul. Putea sã nu fie. Am ezitat destul de
mult timp sã îl scriu, puteam sã rãmân la proza
scurtã o vreme îndelungatã, aveam ce spune. Mi-

am fãcut planuri, am amânat romanul, primul
roman, mã gândeam o sã aparã atunci când...
Poate ar fi bine sã scriu doar prozã scurtã. Jiminy
Cricket din mintea mea mã povãþuia: romanul e
ceva prea complicat, nu oricine scrie roman, e o
aventurã, un coºmar, o experienþã traumatizantã,
un extaz, o umbrelã de soare într-o zi ploioasã, o
pierdere de vreme, o anticamerã a morþii sau chiar
nimic. Romanul nu e un de ce, sau un când, nici
un cine. Am profitat de o vacanþã în Grecia ºi m-
am pus pe scris. Ideea o aveam în minte. M-am
bucurat mult la publicarea primului meu roman,
bineînþeles, nu conteazã prea mult pentru mine
dacã e primul, sau al doilea, dar ºtiu în mod sigur
cã e o cale, un drum în care ipocrizia nu are loc.

– ªtim, din fragmentele pe care le publici, cã
lucrezi la un nou roman. De la ce a pornit?

– Am un nou roman gata sã iasã în lume,
dedicat celor ce îºi cautã identitatea personalã
sau etnicã,  celor ce pribegesc. A pornit de la o
sticlã cu nectar de piersici, ivitã din zorii vacanþelor
mele de varã petrecute lângã þãrmul Mãrii Negre
la Constanþa. Setea, colbul alb, intersecþia, prãvãlia,
gustul neegalat al nectarului, râpa gãlbuie, marea
agitatã. Personajul principal e o femeie din
comunitatea elenã care îºi încearcã norocul
plecând din Mangalia ºi mutându-se în localitatea
Monemvasia din Pelopones, Grecia. Migraþiile lumii
moderne apar din nevoie, oamenii pribegesc în
cãutarea unei iluzii, aceasta poate fi o viaþã
lesnicioasã, cu mai mulþi bani, acareturi, iubiri
împlinite, ego-uri satisfãcute, din dorinþa de
schimbare sau pur ºi simplu de aventurã. Alþii
sunt mânaþi de sãrãcie cruntã, de rãzboaie absurde,
de calcule ce nu le aparþin, de nedreptate, de
disperare. Pãturi de oameni colindã într-o lume
globalizatã, dorind sã prindã alte ºi alte rãdãcini,
pentru o noapte, pentru câteva nopþi ca o
cavalcadã de turiºti ocazionali, pentru un an sau
pentru o viaþã. Sã iei viaþa de la capãt ca ºi cum ea
ar avea aºa ceva. Sã nu poþi observa viaþa din
interiorul trupului nomad, sã fii prea obosit ca s-
o sesizezi. Sufletul rãtãceºte ºi el pe acolo pe unde
trupul îl duce, fereastra dinlãuntru se zbate de
multe ori în bãtaia curenþilor. O pauzã face bine.
Dureazã doar o clipã ºi are gustul unei pahar cu
apã rece bãut în mijlocul deºertului. În literatura
mea nu existã o luptã fãþiºã cu lumea asta, chiar
ºi atunci când apar teme ca emigranþii, locul femeii
în societate, atacuri teroriste, homosexualitate,
rãspunsul profund ºi sincer al omului mã

intereseazã mai mult decât modalitãþile clasice –
sau cliºeele – de ieºire dintr-o situaþie de crizã sau
dintr-o neînþelegere.

– Cât timp ai lucrat la el?
– Romanul era în mintea mea de multã

vreme. Mi-a luat cam doi ani sã-l scriu, am avut
senzaþia cã e un dialog permanent, nu fac fiºe
pentru personaje, acþiunea se rostogoleºte, planul
iniþial suferã combustii spontane, uºi noi se deschid
ºi sunt tentatã sã vãd ce e dincolo. Toate astea în
mod poate paradoxal se aºazã într-o structurã
organizatã, las contrariile sã coexiste, romanul aº
putea sã-l compar cu un stup de albine unde
regula strictã, geometria ritmatã a hexagonului
adãposteºte un lichid magmatic, miraculos, mierea.

– Când ai scris ultima frazã, ce ai simþit?
– Am avut senzaþia cã am trãdat romanul

încheiat, eram deja cu gândul la o nouã idee. Un
nou câmp vizual se deschidea. Pentru mine
cuvântul ºi imaginea sunt împreunã ca un tot ºi
în acelaºi timp distincte. Ultima frazã e dificilã
pentru mine, apare greu, poate cã intuieºte
plecarea autorului ºi încetineºte procesul. Pânã
într-o bunã zi când romanul se încheie tot aºa
cum a început, cu un gând declanºator. ªi cu
senzaþia unui nou început.

– Þi se întâmplã la fiecare roman pe care îl
scrii? E o trãdare în lanþ?

– Da, fãrã îndoialã. Apare o nevoie existenþialã
de a pleca de lângã cartea consideratã încheiatã.
La rândul ei, cartea trebuie sã plece de lângã autor.
Nu mai are treabã cu el, cu limitãrile lui, cu cuvintele
lui repetitive, cu ideile lui fixe, au fost ca doi iubiþi
care au smuls unul de la celãlalt ce a fost mai bun
sau mai rãu, s-au transformat unul pe celãlalt,
apoi ºi-au vãzut de drum. Când romanul îþi
întoarce spatele, tu ca autor suferi, dar nu ai ce
face ºi te reapuci de lucru. Iar romanul se
pregãteºte de confruntarea cu cititorii, acolo e
marea lui aventurã.

– Fãrã ce nu poþi scrie?
– Nu pot scrie fãrã ca ideea sã mã frãmânte

cu adevãrat. Nu pot prelua adevãrurile altora,
credinþele, bucuriile, temerile, angoasele, dacã ele
nu mã preocupã. Nu pot scrie „ca ºi cum”. Cred cã
scrisul e un mod de viaþã profund, pânã la nivel
celular. Toatã fiinþa contribuie cu senzorii ei ultra
fini, cu energiile sale subtile. Dacã scriu o frazã ºi o
recitesc, iar în mintea mea e doar „da, da, da, ok”,
o ºterg, nu-i de folos nimãnui. Ca sã se înþeleagã
mai bine, nu mi-am propus cu tot dinadinsul sã
fiu de folos cuiva, pentru cã mi s-ar pãrea o
intruziune într-un alt sistem de fiinþare, aº vrea
sã fiu în primul rând foarte sincerã cu mine. În
rest, cât lucreazã cuvântul în celãlalt, nu mai e
treaba mea, pentru cã, din punctul meu de vedere,
autorul nu este stãpânul misterului ºi al tainei, e
un mediator care coaguleazã frumuseþea unei
lumi perisabile.

– De ce avem nevoie de literaturã?
– Pasiunea pentru literaturã este o emoþie

staticã ardentã. „O emoþie violentã ce clocoteºte în
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Lola Montes, film de referinþã al
cineastului german Max Ophüls, poate

fi rezumat ca spectacolul vieþii unei celebre
actriþe. Ajunsã la finalul carierei, ea cutreierã
lumea cu un spectacol de teatru-circ, punere în
scenã a propriei vieþi.

Cercetarea întreprinsã de Anca Haþiegan
în Dimineaþa actriþelor este concentratã asupra
primelor apariþii feminine pe scenele româneºti,
arheologie minuþioasã a unor acþiuni de
pionierat ce reface spectaculoasa existenþã a
acestora. Imaginea femeii la începutul secolului
al XIX-lea se contureazã în funcþie de prezenþa
masculinã (tatã, soþ, frate), ea nu existã ca
individ decât în situaþia extremã a vãduviei ºi
mai ales este inferioarã bãrbatului, „de vreme
ce iaste mai proastã ºi mai lesne spre cãdere în
pãcat decât bãrbatul” (Constanþa Vintilã-
Ghiþulescu, În ºalvari ºi cu iºlic). Dincolo de
paradigma de gen, existã condiþia actorului
„mãscãrici, ghiduº, caraghios”. În acest context
puþin promiþãtor, primele actriþe care joacã ºi
vorbesc româneºte pe scena unui teatru aparþin
trupei germane a animatorului teatral Johan
Gerger, ce încearcã sã atragã publicul din
Braºov ºi Sibiu cu „spectacole în româneºte” –
episod recuperat pornind de la un afiº misterios
ºi o tehnicã de lucru (confruntare a dovezilor,
afirmaþii îndrãzneþe, dar cu argumente solide)
care structureazã tot volumul.

Nicolae Filimon, în capitolul al XX-lea din
Ciocoii vechi ºi noi, „Teatrul în Þara Româ-
neascã”, noteazã: „la început toate rolele
femeieºti se jucau de bãrbaþi ºi mai cu seamã
de tânãrul C. Aristia, al cãruia fizic ºi dexteritate
se conformau mai mult cu caracterul femeiesc”.
Prima femeie care „s-a gãsit” este Marghioala,
care în 1819 joacã „pe Fedra lui Racine”, an ce
intrã în istoria teatrului cu primul spectacol în
limba românã pe o scenã publicã susþinut de
elevii Colegiului Sf. Sava.

O scurtã istorie contextualã surprinde
ambiþiile recuperatoare ºi inauguratoare ºi, mai
ales, instaurarea condiþiilor de respectabilitate
pentru care primii oameni de teatru insistã, iar
emanciparea se produce prin asocierea cu
miºcarea naþionalã. În consecinþã, primele
actriþe profesioniste sunt eleve ale ªcolii
Filarmonice deschise de Ion Heliade Rãdulescu,
C. Aristia ºi Ion Câmpineanu la Bucureºti, etapã
iniþialã în proiectul înfiinþãrii unui teatru
naþional.

Cine sunt totuºi aceste amazoane ale scenei
româneºti? Cum acþioneazã ele în faþa
obstacolelor de tot felul? Autoarea întreprinde
o urmãrire sistematicã a destinului particular
ºi profesional ºi valorificã cu intuiþie, rãbdare

ºi simpatie un filon de istorie culturalã cu
figurile de prim plan ale scenei româneºti.

Frosa Vlasto (Eufrosina Popescu) are un
parcurs picaresc, cu identitãþi succesive ºi
carierã internaþionalã, admiratã la Bucureºti
de domnitorul Alexandru D. Ghica, cu studii
muzicale la Viena, prima artistã româncã pe
scena Teatrului Scala din Milano, cu nume
italienizat – Madame Marcolini, e admiratã de
compozitorii Rossini ºi Meyerbeer, ºi chiar de
împãratul Napoleon al III-lea. Revenind la
Bucureºti dupã Unirea Principatelor,
„cantatriþa italianã” devine una din actriþele
etalon ale teatrului autohton, între primii

societari ai Teatrului Naþional Bucureºti. Prin
anvergura carierei sale, ea face figurã aparte,
stilul de joc realist, cultura neobiºnuitã, carisma
sunt notate generos ºi entuziast de cronicarii
vremii, de amintirile colegilor de breaslã, de
istorici literari. Un capitol aparte este
recuperarea biografiei ficþionale a Eufrosinei
Popescu aºa cum e proiectatã în Un om între
oameni, romanul neterminat al lui Camil
Petrescu, o idilã exemplarã în vremea revoluþiei
paºoptiste, un portret foarte bine documentat
de romancier.

Lui Caliopi Caragiali, „Madama” Caliopi,
(prima soþie a lui Luca Caragiale, tatãl
dramaturgului), i se reface o biografie
mozaicatã, din jurnalele lui Timotei Cipariu pare
sã fi fost „slujnicã la birt”, e o „cantatriþã
deosebitã”, dar fãrã oportunitãþile Eufrosinei
Popescu.

Punctul de interes în jurul cãruia se
construieºte cartea, dincolo de senzaþionalul
trecutelor vieþi de doamne ºi domniþe ale scenei
româneºti, este condiþia actriþei, grup social
vulnerabil ºi discriminat. Nu toate beneficiazã
de o creºtere aleasã (Frosa Vlasto era fiicã de
boier), unele nu ºtiu nici sã citeascã la intrarea
în ºcoalã. Caliopi, Raliþa Mihãileanu, Anica Poni
aparþin unor familii de actori sau intrã prin
cãsãtorie într-o familie de actori. Turnee,
contracte provizorii, admiratori violenþi
(episodul muscalilor), toate presupun protecþia
unei figuri masculine. Raliþa Mihãileanu are o
carierã longevivã în teatru ºi, din acest motiv,
fratele mai mare, Costache Mihãileanu, asociat
cu Costache Caragiali, atrage în trupa de
„Diletanþi români” o sorã, Zinca, un alt frate ºi
ulterior pe Pavel Stoenescu, soþul Raliþei. Fiica
lor a fost Maria Petrescu, „puternic tempera-
ment dramatic”, cu o carierã impresionantã de
ºaizeci de ani la teatrul din Craiova.

Din cronologia Raliþei aflãm ºi detalii
contractuale: ca „interpretã de mamã nobilã”
are un salariu lunar de 400 de lei, Fany Tardini
pentru roluri de eroinã primeºte 700 de lei, iar
Costache Caragiali 1000 de lei. Într-un laudatio
pentru Smaranda Meriºescu, elevã a
Conservatorului filarmonic-dramatic din Iaºi,
cu o carierã impresionantã de peste treizeci de
ani, un cronicar dramatic lanseazã o premizã
foarte îndrãzneaþã: „nu aºteaptã altceva de la
un actor decât atâta cât trebuie sã dea pentru
ceea ce i se plãteºte” ºi considerã cã „d-na
Meriºescu dã adeseori mai mult decât cei 30 de
galbeni ce i se plãtesc”. Cu toate discrepanþele
economice existã o preocupare realã de
protejare a actriþelor, în 1877 intrã în vigoare
legea de reorganizare a sistemului teatral
românesc, Ion Ghica, preluând direcþia
Teatrului Naþional din Bucureºti, emite un
regulament de ordine interioarã „Despre
respectul cãtre artiste”.

Din tabloul prezenþelor feminine nu putea
lipsi ºi pioniera anonimã a criticii teatrale,
episod enigmatic ºi incredibil, exerciþiu spiri-
tual ºi ludic care se desfãºoarã în paginile
Românului, gazetã condusã de C.A. Rosetti,
unde cronica dramaticã este semnatã sub
pseudonimul Elena, de Maria Rosetti, soþia
acestuia (un alt demers detectivistic edificator).
În avancronicile sale, „foiþarul”, cum îi place sã
se numeascã, face descrierea detaliatã a
subiectelor, indicã frumuseþile ºi „sublimitãþile”
textului, educã atenþia cititorilor/ spectatorilor
nu spre „ce” se întâmplã pe scenã, cât pe „cum”
se întâmplã. Jocul (pseudo)identitãþilor atinge
punctul maxim când în paginile revistei apare
o cronicã negativã ce alimenta rivalitatea Matei
Millo-Mihail Pascaly, semnatã Florica, un alt
pseudonim al Mariei Rosetti, ºi polemica ce se
dezvoltã de aici, lecþiile despre rolul criticii
teatrale punctate de Maria, care semneazã acum
cu numele ei: „O criticã de teatru este foarte
anevoie de fãcut. Sã cere atâta tact, atâta
pãtrundere, o inteligenþã agerã, o mare
cunoºtinþã de artã, un suflet liber de orice
predilecþie”.

În muzeul imaginar al teatrului, Dimineaþa
actriþelor adunã fapte, mãrturii, completeazã
un plan de evoluþie, propune o grilã de lecturã
contemporanã pentru actriþele începuturilor,
într-un periplu extraordinar, original ºi singu-
lar.

spatele unor feþe impasibile”, spunea Robert Guillan
în cartea sa Gheiºele, referindu-se, bineînþeles, la
frumoasele din Þara Soarelui Rãsare. Este vorba
poate despre tensiunea vidului atotcuprinzãtor
care poate fi perceput dintr-o stare imobilã. Cum
râul îºi gãseºte sens în albia staticã. Literatura
gãseºte în fiecare cititor mai multe albii pe care le
umple cu sevã, pulsând ca sângele în vene.
Literatura bunã oferã viaþã. E viaþã. Literatura
este, din punctul meu de vedere, un privilegiu,
Omului i-a fost dat sã citeascã, sã urmãreascã
cuvintele pe pagini ºi sã se minuneze, sã se
descopere pe sine ºi sã dea o interpretare vieþii
sale. Literatura aº mai putea-o compara cu o
oglindã în care cititorul se vede pe sine în contact
cu alte ºi alte situaþii de viaþã, e tot el în acelaºi
timp altul, transformat.

– Ce nu va exista niciodatã în scrisul tãu?
– Vulgaritate în mod sigur nu va exista ºi nu

spun asta din pedanterie, ci pentru cã palierul
meu este pur ºi simplu altul. Existã în ce scriu
picanterii de limbaj sau situaþii pe muchie de cuþit,
însã asta e altceva. Cu arta mea nu cred cã aº
putea desfiinþa rãul sau urâtul, spre exemplu,
folosindu-mã de ele. Ar fi ca ºi cum aº desena un
mãr ºi aº scrie pe el mãr. Urâtul e desigur mult
mai tentant ºi mai expresiv, oferã o suprafaþã
rugoasã de care artistul poate mai lesne sã se
agaþe ºi sã construiascã ceva. Însã pe mine nu mã
intereseazã abordarea de acest tip. Opusul urâtului
expresiv nu cred cã e frumosul dulceag, cred în
miile de nuanþe de gri ce intervin între extreme.

Nu va exista un sens moralizator, nicio
dãdãcealã, de niciun fel, nu-mi propun sã fac
educaþie, sã dau verdicte, concluzii.

– Tu, la rândul tãu, ce citeºti? Cum citeºti? ªi,
cum ai prefera sã fii cititã?

– Am sã enumãr câteva cãrþi pe care le-am
citit, sau recitit de curând: Jón Kalman Stefánsson
– Între cer ºi pãmânt, Jose Saramago – Cain, Albert
Camus – Nunta, Yukio Mishima – Templul de aur,
Haruki Murakami – Ascultã cum cântã vântul,
Yoko Tawada – Ultimii copii din Tokio, Annick de
Souzenelle – Simbolismul corpului uman, Henry
Miller – Înþelepciunea inimii.

Existã cãrþi pe care le citesc subliniind cu
creionul anume fraze, îmi face plãcere sã simt
cuvântul, sã îl interiorizez. Îmi place cartea pe
hârtie, dar respect ºi variantele electronice, mã
bucur cã existã alternative pentru fiecare cititor. O
carte cred cã este un univers multiplu, fiecare
cititor vine spre ea cu propriul bagaj de cunoºtinþe,
de emoþii ºi o întâlneºte într-o anume luminã. Iar
ea îºi aratã anumite laturi, creând, ca într-un
caleidoscop, imagini ºi senzaþii concentric infinite.
Lectura devenind bidirecþionalã, hipnoticã, un act
vital. Mi-aº dori ca cititorii mei sã rãmânã cu o
senzaþie, nu chestii ce þin de intelect neapãrat, ci
mai mult de trãire.

– Au scriitorii un cititor ideal? Pentru cine scrii
de fapt?

– De multe ori m-am întrebat ºi eu: pentru
cine scriu? ªi de fiecare datã rãspunsul sincer a
fost: nu ºtiu. Nu am un cititor ideal. Un cititor
ocazional e la fel de valoros ca unul de tip „ºoarece
de bibliotecã”, s-ar putea ca primul sã-þi rãmânã
fidel, iar celãlalt sã te piardã într-un noian de
scriitori. Cartea, dupã cum am mai spus, dupã ce
îºi pãrãseºte autorul pleacã în cãutarea cititorului
ºi s-ar putea sã rãmânã pe raft ani buni, cu praf
mult pe ea. Nu conteazã. Dacã cititorul ei existã,
dacã nevoia lui existã, atunci toate se vor aranja
într-o bunã zi. Nu pot sã nu-mi aduc aminte de
destinul lui Bach, muzicianul redescoperit dupã
foarte mulþi ani de la moartea sa. Cei care scriu ca
sã publice cu tot dinadinsul, sã fie citiþi cu orice
preþ ºi sã ia premii, de multe ori sunt vizitaþi de
suferinþa nesaþului. Din punctul meu de vedere,
arta cere un mare dram de interiorizare ºi de
modestie autenticã, chiar dacã ne aflãm într-o
lume în care „exteriorul” pare a fi la mare preþ.
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