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Nu trebuie s` în]elegem c` editura [i
revistele lui Ondrej Stefanko publicau doar
scriitori din Slovacia, Serbia, România. Un
spa]iu amplu era acordat scriitorilor cehi,
polonezi, sârbi, maghiari. Or`[elul N`dlac
devenea un Centru al Europei culturale. Sau,
cum îmi pl`cea s` scriu, un Centru al perife-
riilor Europei Centrale. Sau: odat` cu Ondrej
Stefanko, ora[ul N`dlac a devenit un reper
al literaturilor mitteleuropene. Fusese, ca ora[
al grani]ei, un ora[ al privilegiilor economice.
Devenea unul al [anselor culturale.

Ca [i Jimbolia, de altfel.
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PETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICA
"Senza]ional tip, Arghezi! Se scula diminea]a,

la o or` a[a mai igienic`, pleca în ora[ la procese.
Tot timpul avea procese. Pleca \n ma[ina lui,
c` avea ma[in`. Ma[ina lui personal`. {i venea
la prânz acas`, mânca, dormea o or`, dup-aia
se ocupa de agricultur`. Asta era pasiunea lui.
Seara zicea: " Ia s` v`d, pro[tii ce [tiu?". Din
pro[ti nu-i scotea, da' îi iubea teribil pe Mitzura
[i Baru]u. |i culca [i dup-aceea îl a[teptau 12
ce[ti de cafea acoperite cu un prosop din fir de
cânep`. Pân` diminea]a bea. Spre diminea]` mai
r`mâneau dou`, trei ce[ti, dintre care una era a
lui Papa Luca. Dormea câte o or` diminea]a [i
dup`-mas`. Avea oase de cioban."

PROVINCIA C~RTURARILOR
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Un Centru: N`dlacUn Centru: N`dlacUn Centru: N`dlacUn Centru: N`dlacUn Centru: N`dlac. N`dlacul are, azi,
vreo opt mii de locuitori. Micul dic]ionarMicul dic]ionarMicul dic]ionarMicul dic]ionarMicul dic]ionar
enciclopedicenciclopedicenciclopedicenciclopedicenciclopedic ap`rut în 1973 scria c` ora[ul
are 8500. O topitorie de cânep` ar da acestei
localit`]i, aflate la grani]a Ungariei [i destul
de aproape de Serbia, o identitate mai clar`,
înc` subliniat` de num`rul mare de slovaci
care tr`iesc aici. Uneori sunt citate zilnic,
în ziarele care deplâng num`rul mare de
ore pierdute de [oferii camioanelor blocate
acolo, necazurile cu v`muirea: domnii va-
me[i a[teapt` [pag`. {paga de la cei care
ob]in oarece profit de la drumurile lor prin
]`rile str`ine. Dar se vorbe[te, pe la telejur-
nale, [i de num`rul cet`]enilor care a[teapt`,
în ma[inile lor, s` fie controla]i de acte:
pa[apoarte, c`r]i de identitate, hârtii ce expli-
c` misia. Stau prea mult. Infractorii n-au
dreptul s` treac` dincolo, iar gr`nicerii trebuie
s` p`zeasc` ]`rile vecine de infractori, zic
oficialii locului. De mul]i ani, gr`nicerii cei
vigilen]i cu cei care trec sunt prieteni buni
cu localnicii, fiindc` ei, cei din N`dlac, au
dreptul s` treac` în ]ara vecin` doar cu buleti-
nul. Cu cartea de identitate. Sunt, nu-i a[a,
o familie. În felul lui, N`dlacul este, prin
fraternizarea dintre localnici [i gr`niceri un
Centru al lumii. Grani]a e doar pentru ceilal]i.

DD
in 1972 un tân`r din N`dlac
a devenit cunoscut în
România prin poeziile sale:
prin 1982 trecea pe la

revista Orizont cu traduceri din Kundera,
Hrabal, din scriitorii cehi [i slovaci. Adic`
cehoslovaci. Cei de la Arad [i de la Timi[oara
puteau s`-i citeasc` [i s`-i în]eleag` un pic
mai devreme decât al]ii pe scriitorii din Ceho-
slovacia. Pe marii scriitori din Cehoslovacia.
Ondrej, traduc`torul, îi avea lâng` el pe
slavistul Corneliu Barboric` [i pe prozatorul
Florin B`nescu. Ultimul era mai bine a[ezat
decât el în spa]iul cultural ar`dean [i chiar
în teritoriul limbii române. Spun "spa]iul
cultural ar`dean" fiindc` ora[ul cel mai apro-
piat de N`dlac este Aradul. Iar despre Florin
B`nescu scriseser` deja, cu elogii, Sorin
Titel, Marcel Corni[-Pop, Mircea Mih`ie[.
În ceea ce-l prive[te pe Corneliu Barboric`,
autor al unei teze de doctorat despre Karel
Capek, dar [i al unei Istorii aIstorii aIstorii aIstorii aIstorii a literaturiiliteraturiiliteraturiiliteraturiiliteraturii
slovaceslovaceslovaceslovaceslovace (1976), al unor studii despre
mesianism în literaturile din Cehia, Slovacia,
Polonia etc. – era un slavist redutabil.

Poet notabil în 1980, bine a[ezat pe toate
listele avangardei optzeciste, Ondrej Ste-
fanko va atrage aten]ia asupra altor poe]i
de la N`dlac, Ivan Miroslav Ambru[, Dag-
mar Maria Anoca, Adam Suchansky, asupra
unui prozator ca Pavol Bujtar sau asupra
unui istoric literar ca Pavol Rosko[. Lite-
ratura cehoslovac` devenea, în vestul Româ-
niei, una care definea un spa]iu cultural.
Dup` scriitorii români de limb` german`,
maghiar` [i sârb`, ap`reau scriitorii de limb`
slovac`. O "Mitteleurop` a periferiilor" se
putea studia în lini[te de c`rturarii de la Arad
sau la Timi[oara, fiindc` trebuie s` subliniem
c` scriitorii de la N`dlac sunt slovaci. În

PROVINCIA C~RTURARILOR (II)CORNEL UNGUREANU
1993 are loc la N`dlac (8000 de locuitori)
Congresul mondial al Scriitorilor, Arti[tilorCongresul mondial al Scriitorilor, Arti[tilorCongresul mondial al Scriitorilor, Arti[tilorCongresul mondial al Scriitorilor, Arti[tilorCongresul mondial al Scriitorilor, Arti[tilor
[i Oamenilor de cultur` slovaci[i Oamenilor de cultur` slovaci[i Oamenilor de cultur` slovaci[i Oamenilor de cultur` slovaci[i Oamenilor de cultur` slovaci care îl aleg
pe Ondrej Stefanko pre[edinte. (Am
participat împreun` cu câ]iva prieteni la
Congresul de la N`dlac – în satul de grani]`.
Priveam mereu cerul ca s` vedem ce
elicoptere cu miliardari de peste ocean vor
ateriza aici sau cine [tie care literat ilustru
al sfâr[itului de mileniu va veni s` salute
Congresul. Pe urm` ne priveam din nou
buletinele de identitate – eram într-o zon`
de grani]`, puteam fi suspec]i.)

OO
ndrej va fi pîn` în 1996
pre[edinte, apoi vicepre[e-
dinte al Uniunii mondiale.
Va înfiin]a la N`dlac editu-

ra "Ivan Krasko", unde va tip`ri câteva sute
de c`r]i: antologii, istorii, sinteze despre
literatura/istoria slovacilor. Al`turi de Florin
B`nescu va realiza integrala Hrabal – versiu-
nea româneasc` a operelor marelui scriitor
ceh. În 1996 înfiin]eaz` revista lunar` biling-
v` Rovnobezne zrkadla/Oglinzi paralele,Rovnobezne zrkadla/Oglinzi paralele,Rovnobezne zrkadla/Oglinzi paralele,Rovnobezne zrkadla/Oglinzi paralele,Rovnobezne zrkadla/Oglinzi paralele,
care va propune traduceri ale scriitorilor
români în slovac` [i ale scriitorilor slovaci
în române[te. Dar nici un exclusivism slovac
nu amenin]` revista. Tot la N`dlac va apare,
sub conducerea lui Ondrej Stefanko, revista
slovacilor din România, Serbia, Ungaria,
Dolnozemsky Slovak.Dolnozemsky Slovak.Dolnozemsky Slovak.Dolnozemsky Slovak.Dolnozemsky Slovak.

Nu trebuie s` în]elegem c` editura [i
revistele lui Ondrej Stefanko publicau doar
scriitori din Slovacia, Serbia, România. Un
spa]iu amplu era acordat scriitorilor cehi,
polonezi, sârbi, maghiari. Or`[elul N`dlac
devenea un Centru al Europei culturale. Sau,
cum îmi pl`cea s` scriu, un Centru al perife-
riilor Europei Centrale. Sau: odat` cu Ondrej
Stefanko, ora[ul N`dlac a devenit un reper
al literaturilor mitteleuropene. Fusese, ca
ora[ al grani]ei, un ora[ al privilegiilor econo-
mice. Devenea unul al [anselor culturale.
Ca [i Jimbolia, de altfel.

Ondrej. Ondrej. Ondrej. Ondrej. Ondrej. S` recapitul`m: Ondrej Stefanko
a fost cel mai important "scriitor de con-
tact" al vestului românesc. {i al sudului
slovac. Nu numai dup` 1989 ci, a[a cum
se putea, [i înainte 1989. {i-a descoperit
mereu alia]i cu care traducea din scriitorii
importan]i ai literaturilor cehe [i slovace.
A tradus enorm [i a tip`rit literatur` de limb`
slovac` de pretutindeni, dup` cum a tradus
[i a tip`rit literatur` din ]`rile odinioar`
socialiste. A fost preocupat, în scris sau în
ac]iunile sale culturale, de "mitteleuropa
periferiilor", adic` de acea Europ` Central`
extins`, important` pentru în]elesurile ei
etnopsihologice. A stimulat tinerii autori
slovaci din România, a[a c` dup` 1989 a
putut s` realizeze la N`dlac un centru
mondial al literaturii slovace, cu o editur`
deosebit de vie [i o extraordinar` revist`
bilingv`. A dat versiuni necesare – cât de
necesare – nu doar ale unor opere
fundamentale din literatura slovac` [i ceh`.
A fost un personaj esen]ial al diasporei
slovace – un animator de seam` al ei.
Pre[edinte al Uniunii mondiale a scriitorilor,
arti[tilor [i oamenilor de cultur` slovaci între

1993 [i 1996, director al editurii "Ivan
Krasko" din N`dlac, a creat institu]ii care
au avut un rol important în dialogul culturilor
din Europa central` [i de r`s`rit. A treiaA treiaA treiaA treiaA treia
Europ`Europ`Europ`Europ`Europ` a avut în el un sprijin de n`dejde –
un consultant de o real` eficien]`. Gra]ie
lui, ac]iunile grupului A treia Europ`A treia Europ`A treia Europ`A treia Europ`A treia Europ` au avut
priorit`]i importante [i demersuri de o
eficacitate deosebit`. Scriitorul [i omul sunt
de neînlocuit, scriam în num`rul din luna
februarie al revistei Orizonizonizonizonizont. Dup` moartea
lui Florin B`nescu, moartea lui Ondrej
Stefanko, la începutul anului 2008, pune
sub semnul întreb`rii un Centru al scrisului
[i al vie]ii literare. Deci Ondrej Stefanko
[i-a încheiat extraordinara ac]iune cultural`
la începutul anului 2008. E greu de crezut
c` institu]iile imaginate de el vor supravie]ui.

Re]ea [iRe]ea [iRe]ea [iRe]ea [iRe]ea [i Centru. Semnele de întrebareCentru. Semnele de întrebareCentru. Semnele de întrebareCentru. Semnele de întrebareCentru. Semnele de întrebare
ale postmodernit`]ii: panidei, retro. ale postmodernit`]ii: panidei, retro. ale postmodernit`]ii: panidei, retro. ale postmodernit`]ii: panidei, retro. ale postmodernit`]ii: panidei, retro. Desigur,
satul (ora[ul) lui Ondrej define[te nu o capi-
tal`, ci o re]ea cultural` în care asist`m la
na[terea [i la afirmarea unui Centru. Nici
mâine N`dlac nu va putea fi uitat de cercet`-
torul literaturilor din Europa Central`. Cei
a[eza]i azi la Bratislava (odinioar` în regiu-
nea ha[urat` de ac]iunea lui Ondrej) se vor
defini ca personalit`]i ale altui Centru. Dar
[i a altui tip de Europ` f`r` grani]eEurop` f`r` grani]eEurop` f`r` grani]eEurop` f`r` grani]eEurop` f`r` grani]e. Este
greu s` compar`m ora[ul slav din vestul
românesc cu Moscopole, capitala din sud
a aromânilor, dar uneori este obligatoriu.
Moscopole ar reprezenta pentru noi, cu maxi-
m` eficacitate, nu ora[ul care, în secolul al
XVIII-lea avea o economie [i o cultur` pros-
pere, ci mesajul ora[elor disp`rute ale cultu-
rii. E greu s` spunem c` Moscopole emite,
prin tip`riturile sale panidei, dar, din unghiul
profesorului Max Demeter Peyfuss, n-ar fi
exclus s` se întâmple a[a. Ipotetic vorbind,
[i {aguna, [i Goga [i Mihada[ vin din Mos-
copole: ]inutul lor originar acesta este. Matri-
cialul lor exemplar – mitologic – poate fi

legat de acest Centru. O Gesamteuropa care
pleac` din sud. În Trafic de frontier`. ProzaTrafic de frontier`. ProzaTrafic de frontier`. ProzaTrafic de frontier`. ProzaTrafic de frontier`. Proza
genera]iei 80genera]iei 80genera]iei 80genera]iei 80genera]iei 80 Adrian O]oiu încearc` o expli-
care a rela]iei conceptelor de liminalitateiminalitateiminalitateiminalitateiminalitate
[i transgresiune[i transgresiune[i transgresiune[i transgresiune[i transgresiune. "Liminaliminaliminaliminaliminal, se [tie, deriv`
de la limenlimenlimenlimenlimen, care desemneaz` pragul. În
accep]ia curent`, pragul e un obiect f`r`
volum, o simpl` linie, dincolo de care începe
– în func]ie de perspectiv` – fie un loc numit
afar`afar`afar`afar`afar`, fie altul numit în`untruîn`untruîn`untruîn`untruîn`untru. Pragul este
un non-loc. Pragul îndeob[te nici nu exis-
t` decât ca indiciu al unui dincolodincolodincolodincolodincolo. Metaforic,
pragul desemneaz` intrarea, începutul ori
trecerea într-o nou` stare...". (Adrian O]oiu,,,,,
Trafic de frontier`. Proza genera]iei 80. Stra-Trafic de frontier`. Proza genera]iei 80. Stra-Trafic de frontier`. Proza genera]iei 80. Stra-Trafic de frontier`. Proza genera]iei 80. Stra-Trafic de frontier`. Proza genera]iei 80. Stra-
tegii transgresive,tegii transgresive,tegii transgresive,tegii transgresive,tegii transgresive, Editura Paralela 45, p.
40). Într-o nou` stare, într-un nou timp, într-o
nou` lume. Adrian O]oiu se sprijin` [i pe
ajutorul lui Victor Turner (The Drums ofThe Drums ofThe Drums ofThe Drums ofThe Drums of
Affliction: a study of religious process amongAffliction: a study of religious process amongAffliction: a study of religious process amongAffliction: a study of religious process amongAffliction: a study of religious process among
the Ndembu of Zambiathe Ndembu of Zambiathe Ndembu of Zambiathe Ndembu of Zambiathe Ndembu of Zambia, Clarendon Press,
1968): "Liminalitatea, marginalitatea [i
inferioritatea structural` sunt condi]ii în care
se genereaz` frecvent mituri, simboluri,
ritualuri, sisteme filozofice [i opere de art`.
Aceste forme culturale ofer` oamenilor un
set de tipare sau modele care sunt, la un
anumit nivel, revizuiri periodice ale omului
[i ale rela]iei omului cu societatea, natura
[i cultura". Dispari]ia grani]elor acestea
a[eaz` altele, pe care ar urma s` le studiem.
Ca [i liminalitatea, marginalitatea [i infe-
rioritatea structural`. Fenomenul N/O.S.
propune câteva teme de studiu pe care am
încercat s` le enun]`m mai sus. Dar fiecare
moment [i personaj inaugural tr`ie[te din/
prin destr`marea hotarelor. Gheorghe Laz`r,
din Avrig, teologul care e exclus din Sibiul
teologiei fiindc` ridic` paharul în cinstea
lui Napoleon (al globaliz`rii lui liberté, éga-
lité, fraternité, nu-i a[a) trece grani]a [i ajunge
în Bucure[tii limbii române, unde înfiin]eaz`
{coala: [i unde e [i matematician, [i filozof,
[i eroul unui limbaj universal.

FENOMENUL N./O.S.

PREMIU
Un juriu alc`tuit din {tefan

Borbély, Paul Cernat,
Caius Dobrescu, Mircea
Martin, Carmen Mu[at,

Virgil Podoab` a acordat
Premiul pentru critic`,Premiul pentru critic`,Premiul pentru critic`,Premiul pentru critic`,Premiul pentru critic`,

eseu, critic` literar`eseu, critic` literar`eseu, critic` literar`eseu, critic` literar`eseu, critic` literar`
al revistei

Observator cultural
lui CORNEL

UNGUREANU,
pentru volumul Istoria

secret` a literaturii romåne,
Editura Aula, 2007
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JIMBOLIA,
MON GLAMOUR

Du[an e sârb, cam pe trei sferturi; în rest, e Mitteleuropeäer.
De 25 de ani, s-a aciuiat în Düsseldorf. Tot ce m` lega de-acest ora[ (chit c`, pe

sfert, germanul, prin mam`, eu eram) era numai distihul lui Ion Barbu (referitor la Heinrich
Heine): "La Düsseldorf, o cadr`-n Bolkenstraße.../ În jil] adânc, Evreul Botezat."

Noi doi, f`r` a fi evrei, eram pe sfert, de ni se-ng`duie aceasta, gra]ie distihului (un
altul) al }vetaevei (dac` ]in bine minte): "În lumea asta preacre[tin`/ Poetul este un
evreu!"

V`zându-ne, adesea zilnic, ani de zile, la cafenea, prin baruri, acas` sau la [trand,
aveam un "cifru" personal, netrebuind s` (ne) d`m multe explica]ii. În '83, când a murit
Nichita, mi-a scris, cvasi-telegramatic: "Cântecul Larei nu mai este!" Se referea la o
poem` nichitian`: "Una mai am, dar nu spun care-i...", în care "care-i" era rima Larei
(din Doktor Jivago, desigur) [i-n care, instinctiv, Nichita ref`cea topos-ul trubaduresc
(sau mussetian: "Et je veux mourir pour ma mie/ Sans la nommer"), al t`inuirii numelui
Iubitei.

Du[an era ([i, când îl v`d, mai este) unul din rarii (mult prea rarii) in[i cu care po]i
vorbi despre femei f`r` s` luneci în trivialit`]i.

Cu ochi de un albastru cald [i cu un sex-appeal exotic, Du[an sufer`, adesea, din
amor, [i repet` vorba unui rus (colocator al lui, pe vremuri, într-o barac` din One[ti):
"Liubòvi, et` traghèdia!"

Pentru c` omul se cunoa[te nu doar dup` ce face el, dar [i din ceea ce re]ine [i
relateaz` (cu umor sau empatie) c` fac al]ii, închei acest sumar "portret" printr-o istorie
auzit` de Du[an, în copil`rie, de la un sârb ce emigrase-n America, prin '910.

Întâmpinat, în port, de-un compatriot, vede, pe chei, un b`trân falnic (ca, ad`ugam
noi, Walt sau Ezra), într-o [azubl` alb` (f`r` glug`) [i cu un mare papagal pe um`r.
Surprins de insolita apari]ie,  emigrantu-i cere emigrantului mai vechi s`-l abordeze pe
b`trânul ce aducea a... Dumnezeu [i s`-l întrebe cum e America, de fapt. R`spunsul
b`trânului: "I am America!"

Dù[ane, zdravo!

ZILE DE DOLIUNA}IONAL{ERBAN FOAR}~

DU{AN
PETROVICI

(C~RUIA-I SPUNEAM
{I SPUN DU{ANSKI!)

În vara dintre clasa a noua [i a zecea,
tat`l meu a fost numit primar la Jimbolia.
Urma, a[adar, s` ne mut`m acolo, s` îmi
pierd prietenii, s` ies cumva ud din copil`rie
direct pe Strada Adolescen]ei dintr-un ora[
str`in. Dincolo de buim`ceala plec`rii, am
intuit repede singura oportunitate: pentru
mine, era un bun prilej de a evada f`r` prea
mare scandal de la sec]ia Real` unde fusesem
exilat mai ales de mama. Protipendada ora-
[ului Sânnicolau Mare, ai c`rei ambasadori
se aflau chiar în biroul contabilei Tolcea
Ruica din sediul URCC, nu privea cu ochi
buni sec]ia Uman`. Am început totu[i clasa
a zecea la Uman` [i, în 17 octombrie, am
ajuns în Jimbolia. Un or`[el despre care nu
[tiam absolut nimic [i care mi s-a p`rut o
a[ezare excesiv de rectangular` [i cu din]ii
strica]i. Mai ales ai [vabilor. În plus, ace[tia
din urm` îmi ap`reau c` poart` o malforma]ie
aparte, ce li se z`rea mai ales la ie[irea din
ture: bicicleta. Bicicletele nesfâr[ite, ca un
roi de ]ân]ari metalici, ce n`p`deau zilnic
str`zile drepte [i largi dup` orele 3 ale dup`-
amiezii.

Dar ce limpede e c` eu nu [tiam atunci
nimic despre biciclet`, dup` cum nici nu
aveam s` ghicesc c` din]ii aceia neregula]i
[i sf`râmicio[i – o ironie a destinului în fa]a
impecabilei lor monturi sociale – aveau s`
fie înlocui]i cu al]ii, mai albi [i mai rezisten]i,
Afar`, în Germania r`d`cinilor din gingia
Istoriei.

A[adar, intru în noua mea clas`, condus
de un director adjunct care le spune, poso-
morât, celor din sal`: "E b`iatul primarului.
Ave]i grij` de el!" Dup` care se întoarce [i
pleac`. Dup` care eu am r`mas, m-am îndr`-
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gostit de vreo 3-4 colege, am terminat liceul,
am îmb`trânit oarecum. Între timp, i-am
cunoscut pe unii-al]ii: Dumitru Bårsil`, diri-
gintele meu, fratele poetului de pu]in mai
târziu, Mircea Bârsil`. Margareta Bartha,
profesoar` de francez`, c`reia Roland Bar-
thes îi trimisese câteva scrisori începute cu

un singular malgré soi: "Chère Madame
Bartha". P`rintele Mihail Avramescu. Doam-
na Sabina Avramescu, delicat` ca un bambus
din Indochina, cu care vorbeam uneori fran-
]uze[te chiar lâng` biblioteca or`[eneasc`.
Pe Alecu Costea, un minunat profesor de
român` care [tia cel mai bine din Jimbolia
s` râd`. {i noii mei prieteni, Vali Dinescu,
Nicu Perpelea sau Hansi Costea.

Apoi urmeaz` sâmbetele de la Casa de
cultur` cu dans, obiceiuri nem]e[ti, c`r]i
împrumutate de la P`rintele Avramescu în
mare secret: Guénon, Coomaraswamy,
Schuon. Pove[ti despre Eliade, Andrei Scri-
ma, Anton Dumitriu, Rugul Aprins, Kabbala,
ezoterism. În]eleg pu]in, m` prefac mult.

Dup` 89, ajung s` scriu despre Eliade
[i Guénon. Apoi traduc o carte a lui Guénon.
Ca un jimbolian ce sunt, cred!

Revista Orizont va publica în num`rul viitor pagini consacrate Monic`i
Lovinescu, lui Paul Miron [i lui Deliu Petroiu, personalit`]i de seam`
ale culturii române, creatori a c`ror prezen]` a însemnat enorm în devenirea
[i afirmarea spiritului românesc în secolul XX. Sunt nume de referin]`
care au dat secolului XXI al literaturii [i artei îndrept`]iri [i certitudini.
Monica Lovinescu a fost , în ultimele cinci decenii, un reper în op]iunile
culturale ale c`rturarilor de seam`, o voce ale c`rei consecin]e în via]a
literar` [i politic` a României, în scrisul românesc r`mân de neuitat.
Exemplar` prin curaj, demnitate, inteligen]`, Monica Lovinescu a constituit
un model al scrisului [i al atitudinii civice, înainte, dar [i dup` decembrie
1989. Paul Miron a definit exilul românesc într-un [ir de c`r]i, precum
[i prin sprijinul coerent acordat unor cercet`tori de seam` ai culturii
române. Membru important al Cercului literar de la Sibiu, prozator,
eseist [i om de spirit, precum [i profesor [i critic de art`, Deliu Petroiu
a dat via]`, în ultima jum`tate de veac, unei Timi[oare artistice moderne.

Fie-le ]`râna u[oar`!

Vineri, 4 aprilie. Vineri, 4 aprilie. Vineri, 4 aprilie. Vineri, 4 aprilie. Vineri, 4 aprilie. La întâlnirea cu Horst Fassel [i la lansarea volumului  Buehnene-
welten vom 18.-20.Jahrhundert. Deutsches Theater in den Provinzen des heutigen Rumaeniein/
Mapamondul scenic din sec. al  18-lea pân` în sec. al 20-lea. Teatrul     de limb` german`
în provincile României de azi     (Presa universitar` clujean`, 2007) au participat personalit`]i
ale teatrului [i ale dramaturgiei de azi. Au luat cuvântul, subliniind rolul eminentului
germanist,  Lucian V`r[`ndan, directorul  Teatrului german de stat din Timi[oara, Alexandru
Ruja, Alina Mazilu, Cornel Ungureanu, Maria Pongrácz Popescu [.a. |n cadrul  întâlnirii,
autorul a insistat  asupra rolului culturii din Banat în definirea Europei Centrale.

Vineri, 11 aprilie. Vineri, 11 aprilie. Vineri, 11 aprilie. Vineri, 11 aprilie. Vineri, 11 aprilie. Filiala Uniunii Scriitorilor a propus un dialog despre poezie [i
teatru cu Vladimir Jur`scu, la împlinirea a patruzeci de ani de prezen]` timi[orean` a
cunoscutului actor. Au vorbit despre rolul actorului în edificarea vie]ii culturale timi[orene
I.P.S Nicolae, Mitropolitul Banatului, Eugen Dorcescu, Ion Marin Alm`jan, Alina Mazilu,
Ildico Achimescu, Sabin Popescu, Camelia Orza, Ion Jurca Rovina. Vladimir Jur`scu
a vorbit despre trecerile sale prin literatur` [i teatru [i a încheiat cu un cuvânt despre
Radu Stanca.

Joi, 17 aprilie Joi, 17 aprilie Joi, 17 aprilie Joi, 17 aprilie Joi, 17 aprilie a avut loc Cenaclul artelor cre[tineCenaclul artelor cre[tineCenaclul artelor cre[tineCenaclul artelor cre[tineCenaclul artelor cre[tine. A fost lansat volumul de poezie
Cer t`iat în piatr` de dr. {tefan Bratosin (Fran]a). A fost vernisat` expozi]ia de art`
plastic` realizat` de Ioan Ro[ca St`nescu  [i Codru] {tef`nescu. Hora]iu Roman a interpretat
la flaut Partita în la minor de Bach. Au vorbit despre poezia lui {tefan Bratosin, dar [i
despre interferen]ele propuse de Cenaclul artelor cre[tine, Ro[ca N`st`sescu, Eugen
Dorcescu, Maria Pongrácz Popescu, Manolita Filimonescu, Constan]a Marcu, Cornel
Ungureanu

Mar]i, 22 aprilieMar]i, 22 aprilieMar]i, 22 aprilieMar]i, 22 aprilieMar]i, 22 aprilie, la libr`ria "Joc secund" a avut loc lansarea volumului Save  as...
de Riri Sylvia  Manor.  Au vorbit despre poeziile din scriitoarei din Israel   Dana Anghel,
Veronica Balaj, Victor Neumann, Cornel Ungureanu.

FILIALA
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Textele de pân` în 10.000 de semne
vor fi trimise pe adresa redac]iei
(Timi[oara, P-]a Sf. Gheorghe nr. 3)
pân` în data de 1 iulie a.c.

CONCURSUL  DE  PROZÅ  SCURTÅ
"FLORIN BÅNESCU"

Revista "Orizont" anun]` Concursul de proz` scurt` "Florin B`nescu",
destinat tinerilor de pân` în 25 de ani, debuta]i sau nu.

Un juriu alc`tuit din speciali[ti va
acorda urm`toarele premii:

Premiul I 350 EURO
Premiul II 200 EURO
Premiul III 150 EURO
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Dac` mi-a[ pune problema în termenii
acestei anchete, m-a[ descalifica, sau a[ ie[i
din pielea celui ce sunt [i a[ intra în aceea
a unui om ce tr`ie[te pentru propria lui
existen]` (bani, public, notorietate, politichie
[.a.). Îndoiala privitoare la viitorul romanului
revine ciclic în cultura român`, când numele
consacrate sunt trecute în rândul din spate,
iar în locul lor nu apar altele care s` domine.
S-a mai întâmplat în ultimele trei decenii
de vreo patru ori acest puseu de neîncredere
în roman, în romancier, în poveste, la urma
urmelor. {i asta în timp ce cultura occidental`
vorbe[te de "industria c`r]ii", de o "industrie
a romanului".

Parcurge]i, spre pild`, "Book Review",
editat de "The New York Times", care apare
s`pt`mânal în traducere [i în limba român`,
o revist` ce cuprinde cronici literare la cele
mai importante c`r]i ce apar în America [i
sunt sigur c` n-o s` apuca]i s` le citi]i pe
toate pân` la apari]ia urm`torului num`r din
revist`. {i e vorba doar de vârfurile literaturii
americane. Dar cea a ]`rilor din Europa,
din America Latin`, din China, Japonia?
Din Australia [i din Canada, dou` ]`ri tinere
cu autori deosebit de vioi în ceea ce propun
cititorilor, departe de complexele culturale
ale "satura]iei europene", departe de c`ut`rile
intertextualiste târzii ale unor scribi
universitari, opri]i între sert`ra[ele lec]iilor
înv`]ate cândva de ei, apoi transmise
discipolilor lor.

Citi]i doar romanele ap`rute s`pt`mânal,
la un pre] de înghe]at` de la cofet`ria
pensionarilor "Violeta", în colec]ia ziarului
"Cotidianul" [i-o s` descoperi]i imaginea
satului planetar al lui McLuhan transpus`
literar f`r` urm` de team` c` totul e consumat
[i nu v` mai r`mâne timp s` vegeta]i [i s`
cârcoti]i pe seama amatorismului cut`rui
sau cut`rui confrate din limitata literatur`
român`, de altminteri aproape inexistent`
pe pia]a mondial`, dar cu o seam` de
nemuritori locali.

Bun`oar`, Tracy Chevalier, pre[edinta
Societ`]ii Autorilor din Marea Britanie, ridic`
problema raptului ce se petrece cu textele
autorilor ce ajung la public gra]ie internetului,
înainte de a fi puse în vânzare în libr`rii.
"Sistemul vechi de remunerare a autorilor
— spune Chevalier — este o construc]ie
care începe s` crape. Încerc`m s` cârpim
g`urile prin legi [i litigii, dar avem nevoie
de m`suri radicale", recunoscând c` pe
Google best-seller-urile sunt accesate
fragmentar. Acolo se d` b`t`lia în Occident,
pentru c` internetul submineaz` indirect pia]a
"industriei de carte [i beneficiile fire[ti ale
autorilor".

Se poate pune problema a[a în anul 2008
în România? Nici vorb`, de vreme ce autorul
caut` un sponsor s`-[i publice o carte [i
p'orm` prime[te cadou 20 de exemplare din
propriul volum de la editor. Doar c` autorul
român [tie [i chestia cu internetul [i de
revistele ce-au ap`rut pe el, [i-[i public`,
la fel de gratis, textele în Germania, Anglia,
Fran]a, f`r` s` a[tepte bun`voin]` a
Ministerului Culturii sau a Institutului
Cultural Român s`-i fie propus` opera pentru
traducere în alte limbi. E o mi[care la care
particip` [i chema]i [i nechema]i, e drept,

care ajung în paginile virtuale ale revistelor
din str`in`tate de-a valma, dar e [i asta un
fel de participare la cultura mare a lumii.
E o prezen]` a momentului, dincolo de care
ea nu va mai exista decât dac` insist`. "Ce
mai poate romanul?" e o întrebare la care
se poate r`spunde printr-o alta "Ce mai e
nemurirea azi?" Or, dac` un autor î[i pune
problema în ace[ti termeni, cred c` a gre[it
destina]ia mesajului credin]ei sale.

}inând seama de aceste realit`]i,
ingurgitând s`pt`mânal, trei, patru c`r]i ce
se mai scriu prin lume, urm`rind ideile care
circul` în acest schimb necontrolat de nimeni
în lumea artelor [i literaturii, m` întorc la
proiectul meu "Traversarea cercului", m`
întorc la manuscrisele nepublicate înc` [i
a[tept clipa marii vacan]e, când s` pot fi
doar eu cu mine, cu propriile personaje, idei,
cu pove[tile înc` nescrise, pe care le târâi
cu mine pe la toate [edin]ele func]ion`re[ti,
atât de str`ine structurii mele, atât de
îndep`rtate gândurilor ce-mi dau sens în
aceast` existen]`, pe care mi-am dorit-o,
mi-am visat-o, ba mi-am chiar preg`tit-o
s` fie altfel, mai apropiat` de via]a pe care
[i-o permit azi unii dintre scriitorii tradu[i
pe care-i citesc, [i în total dezacord cu ceea
ce fac eu, acum. E un soi de masochism la
care m` supun de teama de a nu îmi îngro[a
sertarul cu c`r]i nepublicate. Simt c` mai
am mult de scris, iar lecturile m`
încredin]eaz` c` aceast` b`nuit` "criz` a
c`r]ii" e fals`, c` romanul va exista atâta
timp cât oamenii vor mai avea nevoie de
pove[ti. Chestia cu nemurirea e o prostie,
la care se va renun]a pân` la urm`, chiar
dac` în vitrina viitorului nu va mai fi decât
un singur volum din cele dou`zeci publicate
pân` acum. {i, la urma urmelor, ce e mai
important (cel pu]in pentru mine) e actul,
clipele de mare tensiune în care sunt doar
în`untrul lumii c`r]ilor. De aceea îmi iubesc
confra]ii de oriunde de pe mapamond. De
aceea le iubesc c`r]ile [i credin]a lor c` nu
fac o munc` inutil`, chiar dac` nu e totuna
cu a asfalta o autostrad` sau a bate un cui
pentru tabloul votiv al unui prin] ([i el
trec`tor). Momentele acelea, ale crea]iei,
m` justific` fa]` de mine, îmi justific`
existen]a pe p`mânt. De aceea îi iert, chiar
[i atunci când uit` c` pe fa]a p`mântului
mai exist` [i romanul românesc. Dar [tiu
c` nu e un concurs, c` nu e olimpiad`, pentru
c` dac` fa]etele vie]ii sunt mai schimb`toare
decât V`lul Maiei, subiecte pentru alte
pove[ti vor exista mereu, cu condi]ia s` nu
privim mereu doar ce se întâmpl` în imediata
apropiere, s` dep`[im condi]ia de simpli
spectatori didactici a ceea ce se petrece [i
se scrie aici, s` nu-i privim ca de la catedr`
pe cei ce ne citesc sau ne sunt modele de
personaje.

O asemenea întrebare, citit` retoric, ne
face s` ne îndoim de [ansele de izbând`
viitoare, ba chiar de o posibil` resuscitare
a speciei, cel pu]in la noi. {i, cu adev`rat,
sunt îndestule opreli[ti în h`]i[ul buruienos
ce se i]e[te prin împrejurimile lui socio-
culturale din mult prea scumpa — [i a[a
— noastr` Românie.

În absen]a unui cadru legislativ cât de

cât articulat al editurii [i al edit`rii, al
bibliotecii, dar în schimb, abunden]a altor
precarit`]i (ce ]in de lectur`, de cultur`, de
educa]ie [colar` [i a gustului), ca [i de
z`natica trepida]ie a vie]ii celei de toate zilele
— toate reflectate copios [i între]inute prin
tabloidizare, manelizare, mediatizare
agresiv-mimetic` a subculturii [i contra-
culturii, cine s`-[i mai permit` tihna z`bavei
pe sutele de pagini?! {i dac` cititori nu sunt…

Dar s` venim mai aproape de chestiune
[i s` n-o citim retoric, ci s-o tâlcuim. Ar fi
ceva mai lesnicios de la marginea ei; îns`
dac` nu uit c` eu însumi am încercat (cu
înce]o[ate [anse) romanul, atunci lucrurile
se complic`, fiindc`, sincer, ar trebui s` încep
prin a m` întreba — deloc retoric — încotro
m-a[ îndrepta acum sau când voi reveni la
el [i cum s` scriu pentru a o lua într-acolo.

Într-o discu]ie, nu demult, cu Paul Eugen
Banciu, m-am întâlnit cu opinia unui
cunosc`tor potrivit c`ruia ([i prin exprimarea
c`reia) am (re)început s` cred c` proza,
romanul mai ales, tinde s` recâ[tige [i s`
redescopere valen]ele [i virtu]ile povestirii
(în în]elesul priceput de mine de "poveste",
de nara]iune, dar [i de     act al nar`rii,     de
f`ptuire a povestitului). Crezând [i sperând
c` mi-o veni [i mie iar ap` la moar` [i dac`
"am s` am" vreme [i celelalte ce sunt
necesare prin preajm` ([i nu tristele
împrejmuiri de care vorbeam mai sus), atunci
am s`-ncerc, poate-poate oi izbuti acu mai
pe urm`, dac` n-am reu[it prea bine (ca s`
nu zic mai deloc) din prima.

Dac` ar fi, a[adar, s` spun ce cred c`
ar putea s` fac` romanul azi-mâine: s`
povesteasc` despre cum s-ar fi putut s` fie
lumea la care pân` mai ieri eram p`rta[
"volintir" de voie-de nevoie, pentru ca lumea
mea (pe ea a[ vrea s-o cuprind într-un viitor
roman, dar nu sunt deloc sigur c` asta voie[ti)
s` fie în]eleas`, credibil` [i acceptabil`, s`
nu m` ru[ineze, s` m` explice [i s` m`
vindece. S` m` [tearg` [i s` m` treac` în
contul cititorului. Cred c` numai în acest
chip a[ putea s` fiu de folos amândurora,
[i lui [i mie.

Jaloanele pentru ner`t`cirea drumului
într-acolo ar duce printre [i de la – la: "docu-
ment" (lumea întâmplat` — cea v`zut` [i
cea ascuns` — istoria tr`it`, istoria min]it`,
prezentul de care mai sunt în stare),

"memorie" (mai ales de-a de care m` ru[inez
ca de mica mea contribu]ie la lumea care a
fost cum nu trebuia s` fie, dar care contribu]ie
ar fi putut s-o fac` înc` [i mai rea decât a
fost s` fie — a[adar contribu]ia mea cea
creatoare de monstruozit`]i virtuale), în
sfâr[it "imagina]ia" (dup` cele dou`
cuprinzându-le [i animându-le), nu doar
ocazionat`, m`rginit` [i cenzurat` de
realitatea lumii [i de memorie (a[a cum le-am
descris), dar nici imagina]ia nelimitat`, cea
"cantitativ`", cea care, reîngurgiteaz` [i
asimileaz` formele abscons-conven]ionale
(luate cu sau f`r` copyright), ci imagina]ia
imprevizibil`, dar imprevizibil` pentru
autorul însu[i, mai ales pentru el, pentru a
nu fi "confec]ionat`" dup` re]eta dezavuat`
mai sus. Imagina]ia cea imprevizibil` este
"o problem` de calitate insolit`", de
sinceritate, de spontaneitate. Este, pe scurt,
cea care înseamn` (re)descoperirea spontan`
a lumii [i a abisurilor ei [i transpunerea
tuturor acestora în expresie stilistic`
individualizat`, care s` m` solidarizeze cu
cititorul — oricare ar fi el [i oricând ar veni
el — dar s` vin` el dintr-o ]ar` care i-a creat
[i i-a recunoscut respectivul statut: cel de
cititor. {i atunci el [i eu vom tr`i, de fapt,
într-o lume, desigur nu perfect`, dar vorba
optimist-stoic` a în]eleptului Leibniz — cea
mai bun` dintre lumile posibile.

Dar asta a f`cut romanul de când se
[tie el: a povestit despre una din lumile
posibile ar`tând ce-i lipse[te lumii noastre
spre a fi, cu adev`rat, cea mai bun` dintre
lumile posibile. De aceea romanul r`mâne
o specie incomod` [i ostenitoare. Incomod`
— pentru mai-marii lumii acesteia (de la
Dumnezeu în jos, ei vor s` r`mân` a[a cum
ei au dat-o [i-au l`sat-o s` fie); ostenitoare
— pentru cititor (prin nelini[tile ce i le
provoac`), dar mai ales pentru bietul scriitor.

În momentul de fa]` romanul tr`ie[te
un moment foarte bun, poate chiar unul
nemaiîntîlnit în istoria culturii. {tiu c` im-
presia general` este una invers`: c` oamenii
citesc mai pu]in. Nu e îns` tocmai a[a.

Romanul prosper`. Cel mai proteic gen
literar r`mîne în continuare [i cel mai prizat
de public. Iar în ultimii trei-patru ani am
asistat la un reviriment teribil al romanului

CE MAI POATE, AZI, ROMANUL? (2)
PAUL EUGEN BANCIU

IOAN VIOREL
BOLDUREANU RADU PAVEL GHEO
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românesc. Au ap`rut o mul]ime de scriitori
tineri, care au avut succes la publicul cititor.
Unele au ajuns repede la a doua edi]ie. În
contextul cre[terii interesului pentru carte,
au fost reeditate romane clasice [i
contemporane, care au avut [i ele succes.
Au fost reeditate [i romane ap`rute în
deceniul mai tulbure de dup` revolu]ie. Ca
s` dau un singur exemplu, romanul lui
R`zvan R`dulescu Via]a [i faptele lui Ilie
Cazane a ap`rut prima dat` în 1997, a luat
premiul pentru debut al USR [i era de neg`sit.
Acum a fost reeditat [i e deja citit [i comentat
atît de criticii specializa]i, de revist`, cît [i
de public (adesea foarte competent), pe
bloguri sau site-uri specializate.

În ultimii doi ani multe romane româ-
ne[ti contemporane au fost traduse în str`i-
n`tate – cu destul succes. Romanul Simion
liftnicul al lui Petru Cimpoe[u a cucerit cel
mai mare premiu literar al Cehiei. Dan Lungu
a scris romanul Sînt o bab` comunist` chiar
la cererea unei edituri franceze, la care îi
ap`ruse deja traducerea la romanul Raiul
g`inilor. Romanul Diminea]a pierdut` al
Gabrielei Adame[teanu a fost tradus în 2005
în Fran]a, iar în 2009 va ap`rea în Ungaria
[i Spania ([i, lucru demn de re]inut, e vorba
de o carte publicat` în România în 1983!).
Prima parte din masivul Orbitor al lui Mircea
C`rt`rescu a ap`rut în german` [i a avut
imediat cronici extrem de elogioase.
Romanul lui Filip Florian Degete mici a
fost achizi]ionat de cîteva edituri europene,
iar apoi, cu drept de exclusivitate, de o editur`
american`. A[adar, semnele sînt bune. De
fapt sînt deja mai mult decît semne.

Vremurile senine, în care romanul era
doar un obiect estetic, au trecut. Între timp,
am aflat c` el este, totodat`, [i un produs
cultural, adic` o marf` supus` legilor
economiei de pia]`. Chiar dac`-i un comer]
special, el trebuie f`cut profesionist, ca s`
mearg` bine afacerea. Am aflat c` exist` o
disciplin` ce se ocup` de psihosociologia
recept`rii, care ne dezv`luie c` oamenii sînt
supu[i unor legi discrete, chiar [i atunci cînd
cred c` hot`r`sc în deplin` libertate. Am
mai aflat, apoi, de manipularea prin
publicitate, [i c` trebuie s` [tii s` vinzi o
carte sau un autor. Astfel, romanul, cîndva
oper` unic`, singular`, neatins` în esen]a
naturii sale, devine parte a unor rela]ii
complexe, în continu` mi[care, ce-l trans-
form` [i-l alieneaz`. Unii îl v`d bolnav, ori
chiar îmb`trînit, [i-i recomand` s` se trateze
cu doze masive de interactivitate digital`,
s` urmeze o cur` de Messenger [i SMS.
Azi, cam asta ar fi direc]ia. Totu[i, editorii
înc` n-au dat faliment. Cînd vînd 2.000 de
exemplare se bucur` [i vorbesc de un
adev`rat succes. Probabil c` o astfel de carte
ajunge s` fie citit` de vreo 6.000 de persoane,
în timp ce audien]a unui post modest de
televiziune ajunge la 60.000 de persoane,
iar un meci de fotbal, sute de mii sau chiar
atinge milionul. Reveni]i cu picioarele pe
p`mînt, trebuie s` recunoa[tem c` acum
exist` un alt ritm, alte tenta]ii, alte oportunit`]i
[i c` nu prea mai avem timp. Pentru citit.
Vestea bun` e c` nevoia de poveste a r`mas
– depinde pe mîinile cui intr`.

Romanul... poate fi ,,b`rbatul bine" al
literaturii sau femeia mult visat`. Romanul

nu moare. El este tiparul – culcu[ în care
vrea s` se cuib`reasc` oricare scriitor. Ca
s`-l scrii î]i trebuie [tiin]`, iar [tiin]a vine
din l`untru. Talentul na[te aceast` m`iestrie.
Dac` treci prin literatura unui neam, ca
f`c`tor de literatur` trebuie s` la[i în urma
ta [i roman – nu este obligatoriu pentru poe]i.
De aceea cred c` acest gen literar r`mâne
etern reper. Performan]a scriitorului complet
se poate chema roman. Cred c` nu va pieri
niciodat` [i mai cred c` se cite[te, chiar dac`
ast`zi eu adun romane vraf, le a[ez pe
noptier`,privindu-le sear` de sear`, în
speran]a c` pofta de-a le deschide [i de a
le citi o s`-mi revin` curând. A[tept îns`
un roman care s`-mi ofere r`spunsuri. Cele
celebre de acum, parte dintre ele, m` alung`,
m` nedumeresc oarecum, ba chiar m`
întristeaz` – atâta urâ]enie, atâta umbr`, atâta
pustiu. S` scrii sute de pagini exacerbând
senza]ii, tr`iri viscerale, apuc`turi bolnave,
scârbe intime, etalånd cu non[alan]` alienarea
ca pe ceva firesc, ca pe ceva cresc`tor... în
fine, atâta triste]e... [i s` mai [i încurajezi
astfel de produc]ii, mie îmi displace profund
– dac` tot am fost întrebat`.

{i atunci citesc pân` una alta Psalmii,
Nichita St`nescu, Nicolae Cabasila [.a.m.d.
Oricum, romanul – eterna poveste – nu cred
c` se va l`sa vreodat` furat, [ters, abolit.
Romanul va fi mereu. {i mereu se vor na[te
cititori pentru acest tip de literatur`. Mai
fac înc` parte dintre ei, cei care-l citesc [i
dintre ei, cei care îl scriu. De aceea eu îl [i
iubesc. N-am s` pot s` m` despart niciodat`
de trupul lui, fiindc` el este înl`untrul meu.
E ca o respira]ie,ca un strig`t... nu-mi lua]i
aerul... cam a[a stau lucrurile cu romanul,
în ceea ce m` prive[te...

Ce mai poate, azi, romanul? Ce mai poate, azi, romanul? Ce mai poate, azi, romanul? Ce mai poate, azi, romanul? Ce mai poate, azi, romanul? Dar ce mai
poate nuvela? Dar ce mai poate poezia? Dar
ce mai poate drama? Ce mai poate, azi,
cuvântul? Ce mai poate, azi, cartea? Ce mai
poate [coala, ce mai pot bibliotecile? Ce
mai poate cultura? Ce mai poate agricultura?

Dar, ce nu poate banul! Dar, ce nu poate banul! Dar, ce nu poate banul! Dar, ce nu poate banul! Dar, ce nu poate banul! Romanul – gen
popular, ba chiar plebeu, dar [i proteic,
func]ie de public, func]ie de autor (?) func]ie
de vremuri – î[i pierde cititorii? Pardon!
Iat`: Harry Potter! Adev`rat – colector de
mituri ! Roman? Romanul care aduce banul!
Dar – ce mai e[afodaj, ce mai angrenaj, ce
ma[in`rie uria[`, ce enorm` ECHIPÃ
manipuleaz` pârghiile unui asemenea succes
DE PUBLIC! Deci: înv`]a]i, înv`]a]i,
înv`]a]i! Adic`: investi]i, investi]i, investi]i!
Personal, îns`, nu-mi bat capul cu problema
romanului: nu acolo-i buba!

R`spunzând în r`sp`r, a[ spune – s`-[i
recâ[tige cititorii! Dar s` revenim la tonul
firesc pentru o dezbatere atât de important`.
Din p`cate întrebarea nu are conota]ii
conjuncturale, din fericire r`spunsul poate
fi formulat cu suficient` exactitate. Situa]ia
– interesul tot mai sc`zut pentru actul lecturii
– nu e nou`, nu e specific româneasc`. Ceea
ce se întâmpl` la noi acum, pe aiurea s-a
petrecut cu ani în urm`. Exist`, totu[i, o
particularitate a st`rilor de lucruri când
vorbim de ]`rile care s-au scuturat de
comunism începând cu anul 1989. În SUA,
Anglia, Fran]a etc., impactul cu televiziunea
s-a produs treptat, în func]ie de progresele
tehnice. Or ce s-a întâmplat la noi, ca de
altfel [i în celelalte ]`ri foste socialiste,

impune alt termen – explozie! De la un
program de 2 ore pe zi [i 1,5 posturi de
emisie, s-a ajuns la un num`r de televiziuni…
pe care, sincer, nu-l cunosc. Nu am date
statistice, cu toate astea nu cred s` gre[esc
afirmând c`, la noi, num`rul de posturi de
televiziune pe cap de cet`]ean este printre
cele mai mari din lume. Înainte de a prezenta
opinia în am`nunt – relatarea unei discu]ii
cu doi antrenori ai loturilor olimpice de
matematic`. Se [tie, liceenii no[tri câ[tig`
confrunt`rile interna]ionale an de an. Se
cunoa[te îns` mai pu]in faptul c`, în timp,
laurea]ii nu confirm` speran]ele puse în ei.
Explica]ia? Programa neadecvat`…
înv`]`mânt informativ, nu formativ… pentru
rezultate se apeleaz` la re]ete, elevii sunt
blinda]i cu cât mai multe [abloane de
rezolvare a problemelor… adic` sunt droga]i!
{i concursul, premiile, [anse pentru o carier`
de excep]ie. Numai c` de aici încolo
[abloanele nu mai folosesc la nimic [i cum
cercet`torul din el nu e bine format…

Acestea fiind zise, s` formul`m

r`spunsul. Factorii care pot reface rela]ia
dintre cititor [i roman, sunt educa]ia [i
scriitura. Elevul trebuie condus spre carte,
omul de la catedr` se impune s` fie mode-
rator, nu profesorul care [tie [i explic` totul.
Adic` subiectul prev`zut pentru o lec]ie e
bine s` fie prezentat în mare, cadrul didac-
tic s` precizeze sursele de informare, elevii,
studen]ii s` apeleze la bibliografie – s`
citeasc`! –, dezbaterea, gestionat` de spe-
cialist, s` fie sus]inut` de ei, determinante
fiind argumentele, asocia]iile de idei,
interpret`rile originale.

În urm` cu nu mul]i ani s-a b`tut moned`
pe textualism, intertextualism etc. Nu mai
deschide o asemenea carte nici m`car cel
care a scris-o. Cu toate astea se cite[te roman.
Se cite[te. Atunci când scriitura te face s`
nu la[i volumul din mâini.

R`spunzând cu convingerea c` lucrurile
stau chiar a[a, spun – s`-[i recâ[tige cititorii!

Anchet` realizat` de
LUCIAN ALEXIU

LUCIAN IONIC~

MARIE-JEANNE JUTEA
BÃDESCU

IOAN RADIN

TITUS SUCIU
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NOUla CURTEA VECHE

Temerar`, dar nu surprinz`toare. Pentru
c` Sorin Lavric (n. 1967) apar]ine genera]iei
de cercet`tori studio[i postdecembri[ti,  ajuns`
acum la maturitate, cu acces la toate sursele
[i asupra c`rora comunismul n-a mai avut
timp s` lase reziduuri stânjenitoare. Astfel,
o lucrare precum Noica [i mi[carea legionar`
apare firesc în succesiunea proiectelor sale
cu atât mai mult, cu cât e precedat` de o
exegez` a ontologiei lui Noica*. De aici e
de presupus o explicabil` curiozitate care l-a
ispitit înspre elucidarea consternantei ader`ri
a filozofului la "Mi[care". Temerar` totu[i
investiga]ia întrucât subiectul, înc` extrem
de sensibil dup` atâtea decenii, e un teren
minat, de-a lungul c`ruia reac]iile adverse
pot veni deopotriv` din dreapta [i din stânga.
Sorin Lavric e con[tient de toate aceste riscuri
care decurg [i din faptul c` tot ce s-a scris
pân` ast`zi despre "Mi[care" e marcat fie
de parti-pris-uri, fie de eludarea – prin ocultare
sau falsificare – a unor adev`ruri compro-
mi]`toare pentru o parte sau alta. El î[i asum`
riscurile [i î[i m`rturise[te deschis inten]ia
de a-[i asuma [i "exigen]a ivit` din nevoia
de a respecta adev`rul istoric." Adev`rul isto-
ric, îns`, poate fi respectat [i doar prin simpla
sa inventariere. Pas important [i acesta, f`r`
îndoial`. Problemele survin îns` în momentul
când, în loc de a-l judeca [i clasa prin sentin]e
peremptorii, cercet`torul, oricare ar fi el,
încearc` s`-[i explice adev`rul istoric.

Noica [i mi[carea legionar` este tocmai
genul de lucrare prin care autorul î[i desf`[oar`
investiga]ia cu scopul de a explica – în primul
rând de a-[i explica sie[i – un fenomen aparent
inexplicabil. Ca atare, Sorin Lavric formuleaz`
înc` din prima pagin` întrebarea care i-a
determinat demersul: Cum a fost posibil? E
o întrebare în trei variante, despre care se
poate spune c` a devenit ob[teasc` mai ales
dup` 1989, adic` dup` ce a început devoalarea
adev`rurilor secretizate în comunism.
Reproduc varianta a treia, integratoare: "“…‘
cum s-a putut ca atâ]ia in[i de o calitate uman`
remarcabil`, atâ]ia 'b`ie]i buni', s` fi trecut
de partea unei mi[c`ri care, judecat` cu ochii
prezentului, a fost neîndoielnic o întruchipare
a R`ului?" Sunt întreb`ri, constat` autorul,
c`rora pân` azi nu li s-a dat un r`spuns
rezonabil.

ÎÎ n schimb, spune el,  "s-au rostit
sentin]e, s-au aruncat anateme, s-au
compromis prestigii, s-au distrus vie]i

omene[ti". Este tocmai ceea ce Sorin Lavric
î[i impune s` evite, cu atât mai mult cu cât
nu suntem înc` siguri dac` abera]iile de felul
celor amintite pot fi a[ezate de acum la timpul
trecut. Chiar dac` nu în acelea[i ipostaze,
ele continu` s` bântuie [i ast`zi cu posibilitatea
distorsion`rii dreptei în]elegeri. Pe parcursul
investiga]iei sale, autorul se surprinde nu o
dat` fa]` în fa]` cu spectrul noilor abera]ii.
Astfel, bun`oar`, când, întemeiat pe m`rturii
[i documente, constat` c` Zelea Codreanu
avea o charism` fascinatorie irezistibil` care
"f`cea furori în rândurile tineretului din
provincie [i în ]`r`nimea analfabet`", de[i
"vorbea prost [i scria modest", Sorin Lavric
simte nevoia s`-[i preîntâmpine previzibilele
reac]ii: "A-i trece sub t`cere aceste tr`s`turi,
din teama de a nu fi anatemiza]i dup` regulile
corectitudinii politice (subl. R.C.), înseamn`
a min]i cu bun` [tiin]`." Dup` cum, din
acelea[i ra]iuni, î[i propune din start s` nu
considere realit`]ile trecutului uzând de
criteriile prezentului. Principii care, s` recu-
noa[tem, nu se întâlnesc chiar în paginile
oricui.

Ceea ce particularizeaz` acest studiu este,
a[adar, modalitatea de investigare a cazului
Noica. F`r` a subestima nici un moment
contextul istoric, politic, social, economic,
accentul cercet`rii cade prioritar pe factorul
psihologic considerat a de]ine o maxim`

O INVESTIGA}IE TEMERAR~
RADU CIOBANU

relevan]` în evolu]ia indivizilor sau a
fenomenelor: pe psihologia persoanei în cazul
lui Noica sau al unui Zelea Codreanu ori pe
psihologia colectiv`, de tip gregar, care a
conferit mi[c`rii legionare identitatea sa
inconfundabil`. Dup` cum tot din unghi
psihologic sunt considerate, en passant, [i
fenomene aparent colaterale temei, cum ar
fi ascendentul economico-financiar dobândit
de evrei în tân`ra Românie Mare, generator
al unui val proasp`t de antisemitism:
"R`spunsul franc ([i stânjenitor pentru cei
care vor s` vad` numai o fa]` a realit`]ii)
este c` evreii c`p`taser` acest statut prin
munc` [i îndârjire. Dârzenia pe care o
dobândiser` gra]ie unei educa]ii de milenii,
o educa]ie pe care o transmiteau cu
scrupulozitate din genera]ie în genera]ie ca
pe un semn al tragediei destinului lor, dârzenia
aceasta le conferea evreilor toate virtu]ile unui
factor civilizator." Evident, o asemenea
afirma]ie (nu e nicidecum singura de acest
fel) risc` reac]ia na]ionalismului xenofob.
Dup` cum constatarea charismei lui Codreanu
i-ar putea atrage autorului – cum s-a [i
întâmplat, de altfel, dinspre altera pars –
suspiciunea inept` de simpatizant inabil
disimulat. Chiar dac` autorul completeaz`
nu doar o dat`, pe parcursul investiga]iei sale,
portretul C`pitanului cu alte tr`s`turi cât se
poate de explicite: "Criminalul era pe cale
s` ajung` un idol, ba chiar mai grav, d`dea
semne c` va deveni un simbol." Iar când
personajul a c`rui for]` nu e decât corect
estimat` ajunge realmente un idol, autorul
î[i explic` fenomenul: "Ca un om s` devin`
idol este nevoie ca un mit s` se ]eas` în jurul
lui."

SSSSSS
tudiul lui Sorin Lavric este
structurat pe dou` planuri
dezvoltate în alternan]` [i aflate

pe acela[i nivel de importan]`. Primul
urm`re[te ceea ce anun]` titlul: modul în care
Noica a aderat la "Mi[care", ce a determinat
aceast` aderare [i ce consecin]e a avut ea.
Al doilea identific` tocmai c`ile prin care
s-a configurat acel mit cu – de asemenea –
consecin]ele sale dezastruoase, altfel zis, o
istorie a legionarismului, cu accent pe factorii
subiectivi. Pentru c`, spune Sorin Lavric,
"Toate înv`]`turile care au r`scolit istoria
omenirii, schimbând destine de oameni [i
mutând grani]e de state, au avut un mare
coeficient de fascina]ie psihologic`."(subl.
R.C.)     Primul plan este de fapt o biografie a
lui Noica, probabil cea mai complet` [i mai
empatic` de pân` acum, insistând de asemenea
cu predilec]ie asupra determin`rilor psiho-
logice înc` din copil`ria filozofului. Ca pre-
tutindeni de-a lungul acestei c`r]i, autorul
î[i argumenteaz` îndep`rtatul punct de pornire
a investiga]iei: "Uit`m adesea c` în educa]ia
unui copil rolul cel mai important îl joac`
starea de spirit ce domne[te în casa copil`riei
sale. Nu cuno[tin]ele pe care le dobânde[te
îi modeleaz` temperamentul, ci câmpul de
afec]iune p`rinteasc` în care este prins [i purtat
în primii ani de via]`." De pe aceast` linie
de start evolueaz` tân`rul sensibil, cult,
sociabil, politicos, rezonabil, care va ajunge
un "filozof a c`rui înzestrare ie[it` din comun
a h`r`zit o via]` tot atât de ie[it` din comun."

Cel mai ie[it din comun în aceast` via]`
a fost astfel episodul legionar pe care autorul
îl explic` tot prin resorturile sale psihologice:
"Când un asemenea om este scos din climatul
în care [i-a exercitat ani la rândul natura “…‘
când, a[adar, el este extras din mediul
excelen]ei sale [i aruncat în vasul clocotitor
al unei epidemii psihologice, acel intelectual
are toate [ansele s`-[i piard` m`sura." Tocmai
de aceea, capitolul cel mai tulbur`tor este
cel intitulat Condeiul legionarului, unde Sorin
Lavric urm`re[te articol cu articol evolu]ia
militantismului lui Noica, a c`rui "retoric`

superb`" adopt` acum un ton funebru,
vindicativ, o exaltare de misionar fanatizat,
o viziune eschatologic`, abandonându-[i
vechile convingeri asupra autonomiei
esteticului, impunând credin]a în rostul artei
de a preg`ti ivirea "omului nou" [i ajungând
la un moment dat pân` la sus]inerea
principiului totalitar al binelui înf`ptuit la
nevoie chiar cu for]a. E o analiz` realizat`
cu [tiin]ific` acribie [i cu artistic` pregnan]`
stilistic`, din postura unui "cititor atent,
preocupat s` în]eleag` psihologia celui care
putea s` scrie asemenea rânduri, a[adar a unui
cititor a c`rui grij` nu e s` dea verdicte [i s`
rosteasc` sentin]e ideologice, ci s` în]eleag`
onest ce se întâmpla în mintea lui Noica (subl.
R.C.) atunci când scria un astfel de text." S-
ar putea afla [i oare[cari circumstan]e
atenuante: filozoful n-a fost, la urma urmelor,
decât un militant de cabinet care ]inea s`
precizeze c` opteaz` pentru o dreapt` cul-
tural` [i nu politic` [i c`ruia "îi repugnau
adun`rile numeroase de oameni [i supunerea
la un program colectiv", iar funciara sa
civilitate i-a interzis s` publice vreun rând
antisemit, ba chiar i-a impus s` se situeze
de partea lui Sebastian în polemica iscat` de
prefa]a lui Nae Ionescu la romanul De dou`
mii de ani. Cu toate acestea, episodul nu
r`mâne mai pu]in consternant, iar am`nuntul
c` adjectivul însp`imânt`tor devine recurent
în analiza lui Sorin Lavric mi se pare cât se
poate de elocvent: "Judecat cu ochii omului
de azi, textul lui Noica e pe jum`tate
însp`imânt`tor, pe jum`tate ridicol. În epoc`
se prea poate s` fi sunt doar însp`imânt`tor."
Sau: "Privite de la în`l]imea istoriei adunate
între timp, articolele lui Noica însp`imânt`"
etc.

AA cesta r`mâne punctul cel mai
fierbinte în sens devastator din
existen]a filozofului. Sorin

Lavric urm`re[te desigur, cu aceea[i minu]ie
documentar` [i ceea ce a urmat: deziluzia,
sentimentul e[ecului, ororile deten]iei
comuniste, autorecluziunea de la P`ltini[ [i
senin`tatea târzie, cu unica aspira]ie de a-[i
putea scrie c`r]ile celor din urm` certitudini:
"Optica lui oricum ar fi, e bine – un fel de
amor fati în variant` româneasc` – va fi modul
în care Noica va reu[i s` treac` peste toate
e[ecurile vie]ii, relativizându-[i dezn`dejdile

[i dep`[indu-[i înfrângerile “…‘ În fond, nu
exist` dezn`dejde decât pentru cel care nu
poate vedea partea bun` a unei nenorociri."

Sorin Lavric a investigat cu succes un
t`râm inflamabil. Noica [i mi[carea legionar`
spulber` ni[te tabuuri [i devoaleaz` ni[te
adev`ruri secretizate sau falsificate îndeosebi
de propaganda comunist`. O carte care
totodat` deschide accesul înspre corecta
în]elegere a unor fenomene tulburi [i
tulbur`toare, de pe urma c`rora au r`mas sute
de mii de destine frânte. O carte solid`,
serioas`, care nu refuz` un salutar [i rezonabil
relativism, exercitându-[i în acela[i timp
seduc]ia [i prin calit`]ile ei literare: dl Sorin
Lavric e [i un scriitor. În fine, o carte stenic`
prin faptul de a fi fost scris` sine ira et stu-
dio, într-o vreme când mânia [i p`rtinirea
au devenit ingredientele vie]ii de fiecare zi.
_______________

* Sorin Lavric, Ontologia lui Noica. O
exegez`. Bucure[ti, Humanitas, 2005.

SORIN LAVRICSORIN LAVRICSORIN LAVRICSORIN LAVRICSORIN LAVRIC
Noica [i mi[carea legionar`Noica [i mi[carea legionar`Noica [i mi[carea legionar`Noica [i mi[carea legionar`Noica [i mi[carea legionar`
Bucure[ti, Humanitas, 2007
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Exist` ast`zi o vizibil` reticen]` fa]`
de scrisul despre "temele mari". Poate pentru
c` ele par "prea mari" prin compara]ie cu
m`run]i[urile ce domin`, inevitabil [i impla-
cabil, existen]a de zi cu zi. Poate pentru c`
aceste "bagatele", devenite presante, câ[tig`
teren [i blocheaz` privirea c`tre spa]ii mai
pu]in concrete, împiedicând filozofarea. Poa-
te pentru c`, într-un univers ahtiat dup` ac-
]iune, gândirea speculativ` este condamnat`
la marginalitate. Sau poate doar pentru c`,
dac` aspiri s` produci ceva mai mult decât
literatur` de uz casnic, e foarte greu s` pui
în discu]ie subiecte eterne f`r` a c`dea prad`
cli[eelor sau tenta]iei simplific`rii.

SS
eria de conferin]e pe care Gabriel
Liiceanu le transform` - în ultimii
ani - în c`r]i reprezint` o

provocare la adresa comodit`]ii. Autorul
atac` piepti[ o serie de topos-uri culturale,
scuturându-le de praful obi[nuin]ei prin
interpret`ri aparte. Scopul nu este formularea
unor adev`ruri absolute, ci lansarea unor
ipoteze. Autorul ne propune variante alter-
native de în]elegere a unor fenomene pe care
omenirea las` impresia c` le-ar fi clasat
demult, etichetându-le [i depozitându-le cu
grij` în sertare. "Despre ur`, atât cât s-a
vorbit, s-a vorbit de obicei în pereche cu
iubirea", constat` autorul. În volumele
Despre ur` [i Despre seduc]ie, Liiceanu
încearc` s` dea la o parte asemenea reflexe
asociative. Vorbind despre pasiuni din
perspectiv` cultural`, face experimente de
dez-anchilozare a articula]iilor gândirii.

"A pune ordine în conceptele funda-
mentale ale vie]ii nu este o chestiune de
pedanterie, ci un mod de a face periodic
curat în ograda min]ii [i a vie]ii tale". Astfel
se încheie cartea ce caut`, prin examinarea
am`nun]it` a cauzelor [i formelor de mani-
festare, antidotul urii. Astfel se poate explica
apetitul scriitorului pentru rearanjarea emo-
]iilor care ne guverneaz`: drept încercare
de (re)împrosp`tare spiritual`. În vreme ce,
în accep]iunea uzual`, ura [i seduc]ia se leag`
în egal` m`sur` de iubire, parcurgerea scrie-
rilor de fa]` adaug` noi dimensiuni. Vorbind
despre seduc]ie, eseistul porne[te de la etimo-
logie, de la sensul ini]ial al termenului -
"ducerea la o parte", cu nuan]area ulterioar`
de "ducere pe o c`rare gre[it`". De aici
analiza prompt` a ambiguit`]ii seduc]iei
exercitate ca form` de putere, de exploatare
a unui orizont pre-definit: "seduc`torul e
cel ce te ‚duce de partea' unei pl`ceri care
nu are la baza ei memoria nici unei
satisfaceri, ci doar o a[teptare a ei".

DD ac` scurta introducere feno-
menologic` are menirea de
a intriga cititorul, studiile de

caz ofer` o gam` larg` de posibile confrunt`ri
între corporalitate [i spirit. De la Platon sau
amour courtois pân` la senzualitatea
spiritului întrupat` în elitele culturale, se
aliniaz` cinci mari tablouri: victoria spiritului
asupra c`rnii, echilibrul între cele dou`,
triumful c`rnii din`untrul lumii spiritului,
explozia senzualit`]ii pure [i revan[a
spiritului prin cultur`. Fiecare situa]ie este
ilustrat` cu exemple pe cât de cunoscute,
pe atât de generoase înc` din perspectiva
semnifica]iilor latente, arareori explorate
îndeajuns.

Radiografiind dialogurile platoniciene,
concentrându-se pe Charmides, Alcibiade
[i sufletul înaripat, Liiceanu stabile[te de
la bun început semnul sub care se vor plasa
ipotezele de lucru: cel al istoriei culturale.
Trecând în revist` mari pove[ti de dragoste

M~TASE {I OTRAV~
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NOUla HUMANITAS

(Romeo [i Julieta, Heidegger [i Arendt) sau
tachinându-[i cititorii vulnerabili cu lovituri
metodic aplicate stereotipurilor (Don Juan
nu este seduc`tor în "sensul tare", în vreme
ce Isus da!), eseistul nu se rezum` la atât.
El refuz` s` defineasc` seduc`torul în linia
consacrat` - prin prisma instinctelor primare,
prin evaluarea cantitativ` a exerci]iului s`u
-, plasându-l mai degrab` în teritoriul
formelor [i ideilor. Astfel, seduc`tor va fi
cel care are puterea de a deschide în fa]a
celuilalt [i în interesul acestuia, o alt` lume
- "de o parte", a-parte.

În acest context, erosul se întâlne[te cu
logosul, cuvântul ajunge s` joace un rol
esen]ial în arta seduc]iei. Gabriel Liiceanu
pledeaz` pentru aprofundarea [i aproprierea
tiparelor culturale, care preced experien]a
tr`it`, ca modalit`]i de dezambiguizare a
existen]ei [i orientare eficient`. "Exist` un
tip de ‚mântuire' din care omul s` nu ias`
mutilat? Oricât de straniu, sau derizoriu,
sau ‚neîn`l]`tor' sau ‚elitist' ar suna, dintre
toate paradigmele de seduc]ie analizate, doar
cea cultural` a p`rut s` ob]in` acest echilibru
[i, astfel, s` aib` în mod obiectiv câ[tig de
cauz`. Ea singur` pare s` practice în mod
simultan seduc]ia din dou` direc]ii. Doar
ea pare s` fi inventat o colaborare posibil`
înl`untrul ambiguit`]ii care suntem [i care
constituie splendoarea, pe care nu [tim s`
ne-o asum`m, a fiin]ei umane".

{i totu[i, cultura se face [i depozitara
unor altfel de pasiuni, iar seduc]ia lipsit`
de impuls nobil, transcendent, poate ac]iona
[i în numele unor valori diferite de cele ale
spiritului. "Secolul nostru va fi fost secolul
organiz`rii intelectuale a urilor politice",
iat` ideea c`r]ii lui Julien Benda de la care
porne[te Gabriel Liiceanu. Discursul s`u
Despre ur` vizeaz` seduc]ii malefice [i
abandonuri incon[tiente, abisurile fiin]ei
umane [i umplerea lor cu reziduuri ale
con[tiin]ei. Este un discurs despre folosirea
instinctelor ca instrumente de manipulare,
despre utilizarea urii ca mijloc de decantare
a naturii umane [i de angrenare ulterioar`
în scopuri dintre cele mai diverse.

Dac` existen]a individual` se bazeaz`
pe auto-evaluarea în func]ie de cel`lalt,
"putem spune, simplificând, c` naturile
‚bune' [i cele ‚rele' se aleg la cap`tul fiec`rei
compara]ii cu cel`lalt: cei buni termin` prin
a admira [i a iubi ce le este superior sau
egal, cei r`i, prin a invidia [i a urî". Studiul
se bazeaz` pe explicarea urii ca neputin]`,
ca negativitate, ca minus. De la absen]a bucu-
riei tat`lui la vederea jertfei sale porne[te
crima lui Cain, replicat` în nenum`rate exem-
plare de-a lungul istoriei omenirii. De la
ea, ura spontan` "evolueaz`" spre cea cult`
[i cultivat`, care îl fascineaz` pe autor. Preo-
cuparea capital` a acestuia este dezlegarea
enigmei urii contemporane, generalizate,
izvorâte din rafinarea instinctelor [i punerea
lor în slujba ideologiilor.

FF
`când saltul de la crima originar`
c`tre tulburele secol XX, eseistul
eviden]iaz` poate una dintre cele

mai însp`imânt`toare tr`s`turi ale fenome-
nului studiat: impersonalizarea urii, urmat`
de profesionalizarea sa întru crearea unui
adev`rat sistem de justificare [i ‚schimbare
la fa]`'. "Ea poate fi indus`, argumentat`,
explicat`, teoretizat`, prev`zut` cu un scop,
cu un program [i pus` în mod sistematic la
treab`. Toate acestea se pot face dac` bezme-
tica ur` a lui Cain este încadrat` de o ideo-
logie. Din clipa aceea, ea cap`t` demnitate
istoric` [i aur` [tiin]ific`. Iar crima care o

înso]e[te este la rândul ei înnobilat`, de
vreme ce ]elul pe care ea îl sluje[te vizeaz`
binele celor mul]i [i, la limit`, al omenirii
toate". Pentru a sublinia reala valen]` a
unei asemenea afirma]ii, autorul a[az` sub
lupa necru]`toare aspecte ale uneia dintre
devastatoarele ideologii totalitare ale seco-
lului trecut.

AA
naliza documentelor constitu
tive ale Partidului Comunist
(Statutul Ligii [i celebrul

Manifest) se face cu instrumente (filo)logice.
Con]inutul acestora este tran[at din punct
de vedere al semanticii, al vocabularului
agresiv prin defini]ie, al abstractiz`rii ira]io-
nale, al demagogiei paroxistice. Demon-
stra]ia este interesant de urm`rit ca retoric`
[i tip de argumenta]ie, bazându-se pe o re]ea
de deduc]ii [i analogii construite în imediata
apropiere a textelor originale, generos citate.
Finalitatea nu este anatemizarea unei viziuni
politice, ci exemplificarea poten]ialului
legitimator al geniului teoretic - indiferent
de cauz`. Ultima parte a c`r]ii face jonc]iunea

dintre abstract [i concret, vorbind despre
modalit`]ile de insinuare a urii în mediile
presupus imune - cele intelectuale.

DD espre respectivul subiect în gen
eral, ca [i despre cazul particular
al României dup` 1948, se

discut` în termenii mo[tenirii ap`s`toare a
unei epoci de înflorire a urilor de tot soiul.
Încercând s` identifice principiile de
organizare a acestora, autorul indic` o serie
de poten]iale surse ale dezorient`rii na]ionale,
a c`ror con[tientizare [i acceptare ar putea
conduce la solu]ii viabile. Tratându-se un
subiect mai pu]in inefabil, mai "palpabil"
decât precedentul, tonul devine mai tran[ant,
argumentarea recurge, direct, la fapte [i acte
din trecutul [i prezentul imediat, l`sând în
planul al doilea sursele literare [i culturale.
Indiferent, îns`, de subiect [i de aderen]a
la maniera de abordare a acestuia, cele dou`
volume capteaz` interesul prin elegan]a
stilului, alerte]ea [i orginalitatea formul`rii,
gimnastica impus` min]ii în vremuri prea
adesea otr`vite [i del`s`toare.
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Cum ar determina un om s` cread` în fotografie? Bodoni Emese i-ar pune în fa]`
o imagine de-a lui Lewis Hine, reprezentând copii, Iancu Jianu n-ar prea face nimic,
pentru c` nu concepe "atei" în fotografie: "Suntem impresiona]i de ea zilnic, putem
vorbi de o invazie a fotografiei". Amândoi expun reportaj de c`l`torie în C`rture[ti,
între 8 aprilie [i 7 mai, dup` ce locurile prin care au trecut [i-au ales prin ei o imortalitate
sub]ire cât o pelicul`.

Vin din aceea[i direc]ie – grupul f:5,6 – cu stiluri diferite de-a tr`i succesul ("A]i
s`rit vreodat` în sus de bucurie dup` o fotografie reu[it`?" – Bodoni Emese: "chiar
dac` nu la propriu, da"; Iancu Jianu – nu), dar cu unghiuri apropiate de-a privi riscul
asem`n`rii cu ceilal]i (Emese: "cât sunt eu îns`mi nu cred c` exist` pericolul s` sem`n
cu altcineva"; Iancu: "nu cred într-un re]etar al originalit`]ii, dar cred într-o amprent`
proprie a personalit`]ii fiec`ruia"). Sunt foarte tineri, cu preg`tire în film, fotografie [i
cu ambi]ia de-a dep`[i bariere.

COSMIN LUNGU

Romanul Carte de colorat pentru orbi
mi-a atras aten]ia mai întâi prin titlul bizar,
u[or cinic, apoi prin fotografia lui Radu
Sandovici de pe coperta întâi – casele discret
înz`pezite îmi amintesc de satele de munte
din zona Sibiu-F`g`ra[. Salman Rushdie
spune undeva c` o copert` poate fi un ghid
teribil de în[el`tor, a[a c` am deschis volumul
la pagina de gard`. Despre autoare, Maria
Ellis, nu [tiam absolut nimic, îns` autopre-
zentarea scurt` [i plin` de umor spune mai
multe decât tradi]ionalul, deja, Curriculum
Vitae simandicos. Am considerat c` o prim`
carte scris` de cineva care s-a hot`rât, dup`
nou` ani "pe malul Pacificului, lâng` Los
Angeles", s` revin` în România trebuie s`
fie interesant`. {i nu m-am în[elat. Cartea
nu este doar interesant`. E un roman în toat`
puterea cuvântului, adic` dup` toate exigen-
]ele literare [i canoanele estetice clasice.

MM
aria Ellis a scris o con
sistent` istorie de
familie desf`[urat` pe
trei genera]ii. Nara]iu-

nea e orchestrat` ambi]ios, când la persoana
întâi, când la persoana a treia, exist` dou`
voci principale distincte, un arbore genea-
logic generos, iar dialogurile sunt credibile,
ultima fiind o calitate rar` la debutan]ii din
ultimii ani pe care eu i-am citit. Pove[tile
se ]es lent, cu migal`, f`r` timpi mor]i, predo-
min` regionalismul, [i nu ticul verbal stri-
dent. Comunismul este [i el prezent, dar
ca pur` situa]ie contingent`, ca eveniment
nefast, r`spunz`tor de deteriorarea unor
destine, niciodat` în prim-plan, cu lozinci,
nostalgii ieftine, defil`ri sau expuneri
politologice. O alt` calitate a romanului este
faptul c` fiec`rui personaj i se garanteaz`
partitura proprie. E drept c` uneori e greu
s` identifici precis rela]iile de rudenie,
momentul întâlnirilor dintre viitorii p`rin]i
[i bunici ai protagonistei, dar imaginea
complet` se limpeze[te pân` la urm`, iar
conflictele p`strate pentru final dau m`sura
unui suspense inteligent dozat. În ciuda
a[tept`rilor mele, Maria Ellis nu a scris un
roman al experien]ei americane, [i nici nu
mizeaz` pe conflictul dintre lumi diferite.
E de remarcat faptul c` în text nu apar deloc
neologisme preluate din limba englez` ori

ALEXANDRU BUDAC
CAMERA OBSCUR~

ghidu[ii semantice produse de suprapunerea
a dou` gramatici. Povestea e parc` adus`
din alt` perioad`, ca [i cum autoarea [i-a
reg`sit limba matern` a[a cum a l`sat-o.

AA
na-Maria, personajul prin
cipal, ea îns`[i o emigrant`
în Statele Unite reîntoars`
acas`, vrea doar s` adune

toate pove[tile de familie pe care [i le
aminte[te. Acolo unde faptele îi lipsesc,
imagina]ia intervine cu libertate deplin`.
Invocarea figurilor familiare din trecut,
scoate la iveal` o re]ea asimetric` de des-
tine ce pot fi scrutate "doar cu ochii min]ii,
a[a cum î]i po]i închipui desenele [i culorile
într-o carte de colorat pentru orbi." Reg`sirea
lui Nóri, prietenul coleric din copil`rie, în
ora[ul natal – de fapt, ni se sugereaz`, un
sat ridicat de comuni[ti la rang urban – [i
ultimele zile ale lui Paul, tat`l fetei, la sec]ia
de oncologie a spitalului Fundeni, petrecute
în compania sorei Nu]i [i a unui b`trân
macedonean care refuz` s` moar`, ocup`
cele mai multe capitole. În confesiunile lui
Paul f`cute pe patul de spital în anii '80 [i
în memoria r`scolit` a fiicei sale, reîntoars`
ast`zi acas`, se afl` sursele care structureaz`
toate celelalte pove[ti ca pe ni[te p`pu[i
Matrio[ka. Familia destr`mat`, copiii
traumatiza]i, nefericirea în s`r`cie [i
ghinionul de a poseda averi într-o perioad`
când bun`starea era considerat` o ofens`,
violen]a gratuit` [i rela]ia problematic` dintre
genera]ii diferite sunt laitmotivele romanului.
Maria Ellis mizeaz` excesiv pe efectul
înduio[`tor, dar nu poate fi negat fiorul poetic
al episoadelor izbutite, cum ar fi aceast`
hot`râre, m`rturisit` chiar în Prolog, de a
nu mai separa între fantezie [i realitate.

"Dar, fiindc` într-adev`r exist` un
Dumnezeu al copiilor, al be]ivilor [i al
pisicilor cu nou` vie]i, pesemne c` exist`
[i un Dumnezeu al c`ut`torilor de amintiri
orfane. Un gând nou s-a izbit cu puterea
unor tobe mari de orchestr` de interiorul
]estei mele: acolo unde nu puteam ajunge
cu amintirile, avem s` plec în imagina]ie.
Acolo unde nu puteam reconstitui o istorie,
avem s` construiesc eu una [i, mai mult
decât atât, aveam s` o declar, cel pu]in pentru
mine, realitatea final`.

CÅRTURE{TI
FOTOGRAFIE DE C~L~TORIE

A[a a fost familia mea, ace[tia au fost
oamenii pe care i-am iubit [i i-am urât eu,
[i ace[tia au fost oamenii pe care i-au iubit
[i i-au urât ei. “…‘

În fond, mi-am spus, dac` istoria este
re-scris` întotdeauna de înving`tori, de ce
nu mi-a[ lua în primire regatul ca un cer[etor
care descoper` târziu blazonul coroanei pe
tivul chilo]ilor cu care fusese g`sit, într-un
co[ule], de familia care de fapt nu era a lui
..."

MM
etafora fotografiei
developate "sub ochiul
ro[u al camerei ob
scure" îi semnaleaz`

cititorului maniera în care urmeaz` s`-i fie
înf`]i[ate istoriile triste, f`r` excep]ie, ale
unor familii rispite în toate col]urile ]`rii
[i pe care doar cartea le mai ]ine împreun`.
De fapt, ca s` preiau metafora, romanul
Mariei Ellis poate fi comparat cu un al-
bum de fotografii vechi ce se vrea neap`rat
studiat în plin` er` digital`. Atmosfera
bucolic`, în mare parte, s`rb`torile [i
înmormânt`rile, disputele legate de
gospod`rii [i vedeniile cu iele albastre,
certurile domestice [i jocurile copiilor nu
se integreaz` deloc în peisajul actual al
literaturii române. {i totu[i, compozi]ia
romanului nu este desuet`.

Pe alocuri, Carte de colorat pentru orbi
face impresie foarte proast` din pricina
gre[elilor elementare de ortografie [i de
punctua]ie (semnalate în detaliu de c`tre
criticii Marius Chivu [i Paul Cernat în
recenziile lor, altfel entuziaste, dedicate
romanului), exprim`rilor stângace [i a altor
erori stilistice, foarte u[or de suprimat de
un corector mai atent. Toate aceste
neglijen]e nu anuleaz` celelalte calit`]i ale
textului.

Debutul Mariei Ellis este admirabil, iar
sensibilitatea [i migala ce r`zbat din aceast`
carte indic` prezen]a pe scena literar` a unei
scriitoare care-[i ia voca]ia în serios.

Centrul Cultural Francez, Funda]ia A
Treia Europ` din Timi[oara [i Universitatea
Paris IV – Sorbona a organizat luni, 21
aprilie, lansarea volumului Le Banat: Un
Eldorado aux confins/ Banatul: un Eldorado
între frontiere (num`r special al
prestigioasei reviste Cultures d'Europe
Centrale, CIRCE, Paris IV – Sorbonne,
2007), un proiect al funda]iei "A Treia
Europ`" în cooperare cu Centrul
Interdisciplinar de Studii Central Europene
de la Universitatea Paris IV –Sorbona. Au
luat cuvântul Eric Baude, directorul
Centrului Cultural Francez din Timi[oara,
Adriana Babe]i, Xavier Galmiche
(Universitatea Paris IV – Sorbona), Cécile
Kovacshazy (Universitatea din Limoges),
Smaranda Vultur. Lansarea a fost precedat`,
în aceea[i zi, de colocviul Memorie [i
comunicare. Banatul intercultural, la care
au participat Xavier Galmiche (co-direc-
tor CIRCE), Cécile Kovacshazi
(coordonator editorial al revistei) [i o parte
din cercet`torii timi[oreni implica]i în acest
proiect: Adriana Babe]i, Vasile Docea, Alin
Gavreliuc, Otilia Hede[an, Victor
Neumann, Ioan Peianov, Smaranda Vultur.

Amplul volum (peste 350 de pagini)
reune[te studii istorice, literare,
antropologice, sociologice, etnologice, o
antologie de texte literare care tematizeaz`
Banatul ale unor autori români, germani,
maghiari, sârbi, slovaci, precum [i un bogat
material ilustrativ, care depune m`rturie
despre diversitatea cultural` a acestei

TIMI{OARA ÎN CÅR}I

regiuni. În data de 8 aprilie a.c., volumul
a fost prezentat unui numeros public în
spa]iul Universit`]ii Sorbona, cu sprijinul
ICR Paris. Au participat reprezentan]i ai
conducerii Universit`]ii Paris IV (Marie
Madeleine Martinet, directoarea {colii
Doctorale IV, M. Cahn (UFR des Etudes
Germaniques, J. Breuillard, Directeur de
l'UFR des Etudes slaves), conducerea ICR
Paris, cadre didactice, studen]i, traduc`tori,
scriitori. Din partea Funda]iei A Treia
Europ` au luat cuvåntul Adriana Babe]i
[i Smaranda Vultur, iar din partea CIRCE
Xavier Galmiche, Delphine Bechtel [i
Cécile Kovacshazy.

BANATUL: UN PARADIS ÎNTRE FRONTIERE
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I. Didascaliile lui Traian {tef (Paralela
45, 2006) – demers estetizant, încercând,
uneori, s` men]in` o gravitate clasicizant`,
o solemnitate gra]ioas`. Un recul al fiin]ei,
al vârstei, care valorizeaz`, implicit, inte-
rioarele/interiorul, claustralul. Retractilitate
[i lentoare. Totodat`, estetul e, prin natura
lui, om de interior. Salonul, cabinetul, c`m`-
ru]a sunt, la o adic`, spa]ii liturgice. Mirosul
cernelii, al hârtiei vechi, nu e mai prejos
decât al t`mâii. Nostalgia Imperiului e, ea
îns`[i, imperial`: "Un b`trân cojocar mi-a
d`ruit o bucat` de purpur`/De pe vremea
Împ`ratului/O ]in [i eu la mare cinste [i o
pip`i a[teptând".

PP
oetul apare în câteva ipostaze
clasice: ho] de cuvinte,
bun`oar`. Oficierile au
stranietatea lor, de[i sunt, ade-

sea, gesturi rupte din cotidian. {i, totodat`,
gesturi care rup cotidianul, produc ruptura
de nivel. Unele surplusuri clasicizante
bruiaz`, din când în când, fluen]a: "Tocmai
m` rugase o vecin` s`-i tai g`ina/{i în sângele
închegat încerc s` descifrez/Tainele viito-
rului". Aceste taine, adic` ultimul vers, ar
putea foarte bine lipsi. Poemul însu[i, Ho]
de umbre, de cuvinte, se încheie, de fapt,
pe pagina 15, de[i mai continu` pân` la
jum`tatea celei care urmeaz`.

Fine]ea [i [armul compara]iei: "o
poveste de iarn`/ca o lume postum`", "ar
vrea s` încetineasc` un pic inima/precum
corabia aproape de mal". O domolire blând`,
extatic`. Malul e cel promis, într-un sens
aparte. Cel promis fiec`ruia dintre noi,
inevitabilul. Trecutul e "strâns ca o plas`
de iepuri", tot dup` "principiul" plasei, aceste
versuri ]in, ca ni[te plute, poemul la suprafa]`,
stilistic vorbind. De[i la fel de importante
sunt greut`]ile care-l poart` în adânc. O
poezie ce nu-[i refuz` accesele de livresc,
mitologiile sunt procesate, reinvestite,
deturnate. Fiecare poet e un odiseu în felul
lui. Suavitatea, delicate]ea materiei con]i-
nute-n poem "contrasteaz`" cu gravitatea
formulei, a cadrului textual: "Vino ca lacrima
s`rat` pe buze/Vino ca sângele cald în
c`m`rile inimii". Acest contrast valideaz`
metafore gen "c`m`rile inimii". Formula
e, constant, invocatorie: "Tu, pleoap` a zeului
c`zut tu umbr` rozalie/Tu, c`ut`toare de
corp". E, cred, una dintre particularit`]i:
Traian {tef nu e grav "pân` la cap`t". Estetul
e vizibil [i prin fibra sa fragil`, delicat
senzual`, nu doar prin orchestra]ia poemului.
O gravitate amortizat`, bemolat` prin fine]e.

CC
ea de a treia sec]iune,
Didascaliile, începe retoric,
discursiv. Ca soldatul care
a[teapt`, r`mâne un fel de

comunicare poematic`. M-a[tept, de la poe-
mele lungi, de o discursivitate asumat`, s`
fie [i "for]oase". Debitul lor trebuie s` stâr-
neasc` imaginarul, s` genereze erup]ie im-
agistic`. Al treilea poem, Laud` pentru min-
tea cea proast`, e prima reu[it` a celei de
a treia sec]iuni. Soarele lui Traian {tef e
convalescent, lumina e, la rândul ei, blând`.
{i mult`. Seren`. E o simptomatic` clasic`:
"cu soare blând, ploi limpezi [i curcubeie".
Viorile sunt ve[nice – e, în acest atribut
nemuzical, ceva din lentoarea extatic` a
"muzicii/sunetului eternit`]ii". Dincolo de
un anumit prag poetic [i existen]ial, cuvintele
î[i transcend, oricât de cli[eistic ar suna,
sensul. Cu alte...cuvinte, se trece dincolo
de semantic` [i e resim]it` for]a magic`,
muzicalitatea intim`, care genereaz` sintag-
ma, versul, afinitatea dintre vocabule.

LECTURI "DE C~L~TORIE"
TUDOR CRE}U

Semnul lingvistic nu e, a[adar, arbitrar decât
la nivel profan.

Ultimele versuri ale c`r]ii sunt printre
cele mai bune: "Înc` pu]in [i o mare de
lumin` se va ar`ta/Doamne Dumnezeule cât`
lini[te/Când totul se petrece cum e scris/
Mai jos e cerul/Mai cald` [i mai prelung`
r`suflarea animalelor/{i contempla]ia copi-
lului/Care-l a[teapt` pe alt copil/Mai plin`
decât amnarul/{i scânteiaz` mâinile care
închid cartea".

*
II. Cunosc, din auzite, povestea lui

Gheorghe Mocu]a [i a fiului s`u: dup` ce
tat`l a învins în o boal` bicisnic`, a venit
rândul fiului. Tat`l l-a înso]it, i-a stat la
c`p`tâi prin spitale, la ora revoltelor din
toamna lui 2005, când Parisul era în fl`c`ri.
A rezultat astfel o carte pe coperta c`reia
cele dou` cuvinte-titlu sunt, sugestiv, desp`r-
]ite de un punct ro[u: C`l`torie. Exil.
(Brumar, 2007). Poetizarea rezid`, adesea,
într-o detaliere a "faptului" tragic [i, prin
aceasta, consistent poetic. Cuvintele grele
sunt înlocuite de cele exacte. Efectul e cu
atât mai...greu. Întâlnim dou` Parisuri, aflate
într-o rela]ie conflictual`. Un Paris al min]ii
[i culturii [i unul, mult mai concret, mai
marcant, cel tulburat de convulsiile sociale.
Complementar` [i, doar aparent, paradoxal`
e leg`tura dintre c`l`torie [i exil. Cele dou`
nu se exclud pentru c` sunt, ambele, încer-
c`ri, ini]ieri. "bântui parisul ca o hien` fl`-
mând`/[i pe m`sur` ce înaintez mi se pare
c` sunt/pompa unei siringi ce împinge otrava/

în venele fiului meu/.../îl m`nânc a[a gân-
desc/când mestec alimente f`r` gust/din far-
furiile de plastic". Multe poeme au o simplitate
diaristic`. E o poezie "facilitat`" de contactul
direct cu boala, cu proximitatea sinistr` a
mor]ii. E tocmai nuditatea poetic` a realului,
a dramei biografice. Cealalt` versiune a cap-
t`rii realului e cea a poemului reportaj, a
atmosferei sociale. Poemul se acutizeaz` prin
intermediul detalierii, al înregistr`rii minu-
]ioase, pân` se ajunge la o dilatare frapant`,

la o reprezentare gregar` a realului [i
"serialului" cotidian: "înghi]eam în sil` cartofii
cu maionez`/[i buc`]ile de crenvur[ti din cutia
de plastic/apoi morcovii [i la urm` bucata
de pui/lingându-mi buzele euforic".

DD
rama personal` acutizeaz`
percep]ia celei colective, a
Parisului "în fl`c`ri". Ora[ul
"arti[tilor" apare în lumini

opuse celor clasicizate, idilice. Luminile
ma[inilor incendiate.

Titlul hiperexpresiv al volumului de proz` scurt` semnat Costi
Rogozanu deruteaz` din prima. Jum`tate este scris în englez`: Fuck
the cool; jum`tate în român`: Spune-mi o poveste. Ronglez`, cum
ar veni. Convertit în limba mam`, titlul sun` astfel: s`-l ia naiba
pe cool! Un manifest direct împotriva anglicismului "cool", bar-
barism folosit frecvent de c`tre popula]ia tân`r`, în special, din
România ori de câte ori se simte nevoia exprim`rii a ceva [ocant
[i extrem de scurt. Pentru cei curio[i, statistic vorbind, volumul
con]ine mai mult "fuck" [i mai pu]in "cool". Partea derutant` e c`
nu [tim dac` scriitorul se adreseaz` cititorului sau invers. Costi
Rogozanu se consider` un tip anti-cool. În prefa]a de tip sternian
a[ezat` în mod justificat la sfâr[itul c`r]ii ("Asta ar fi prefa]a. Dar
dac` a[ fi început cu acest text idiot de justificare, atât de specific
amatorilor într-ale scrisului, sigur n-a[ fi avut vreo [ans` cu cititorul
de orice fel. A[a c` o pun la coad`, dar tot introducere r`mâne,
a[a, pentru lini[tea mea."(p.205)), autorul deosebe[te fic]iunea legal`
de cea ilegal`.

Citind pove[tile, prima impresie care m-a lovit a fost aceea de
actualitate. În "Noua literatur`" Costi Rogozanu m`rturise[te c` a
început s` scrie autofic]iunile unora care, spune el, nu [i le vor scrie
singuri niciodat`. S-a exersat, mai bine zis, în arta de a interpreta
diverse figuri pe care le po]i recunoa[te în via]a din jurul t`u. Cu
toate astea m` declar sceptic în privin]a efectului pe care l-ar avea
actualitatea c`r]ii asupra cuiva care este str`in de situa]ii, nu din
lips` de neuroni sau rea voin]`, ci pur [i simplu din lips` de experien]e
similare. Scriitorul a vrut s` spun` pove[ti, dar i-a ie[it o imens`
dorin]` de a comunica adânc cu personajele, de a le verifica tot
timpul reac]iile. Cam dou` sunt categoriile de cititori ai debutului
beletristic al lui Rogozanu: cei care se simt complici [i se reg`sesc
în unele dedesubturi ale cuplului pe care nu îl cunosc [i cei care îi
anticipeaz` deznod`mântul înc` de la început. A nu se în]elege c`
natura prozelor este una totalmente previzibil`.

Ca preferin]e personale am ales dou` bijuterii: "Exploziv" [i
"Frumuse]e, inteligen]`, dimensiuni, în]elegere". Prima dintre ele
e plasat` la jum`tatea distan]ei dintre legal [i illegal fiction, mai
degrab` de inspira]ie pulp fiction-ist`, a[ zice. O [arad` cu r`sturnare
de situa]ie hilar` [i planuri întret`iate.

ÎN A{TEPTAREA POVE{TII
LUCIAN MOCU}A

"Frumuse]e, inteligen]`, dimensiuni, în]elegere" e o satir`
în care întâlnim unul dintre cele mai tr`znite efecte moralizatoare
din literatur`. Viola este vedeta cu nume shakespearian (Twelfth
Night), prototipul adolescentei întârziate [i cosmopolite pe la
vreo 25 de ani, a c`rei educa]ie de femeie independent` a început
o dat` cu (p`zea!) filmul Ninth Gate din care nu lipse[te Johnny
Depp, a alunecat abrupt spre emisiunile lui Teo [i s-a împotmolit
cu un scrâ[net dureros de ambi]ii într-un abonament Cosmopolitan.
De altfel, cam toate personajele acestei c`r]i par coborâte din
paginile Cosmopolitanului [i ale altor reviste de scandal. Luca
Preda, eroul intelectualit`]ii, nu poate aspira la un post decent
de conducere decât de mân` cu o femeie influent` [i sexy, în
cazul nostru, Viola. Din fericire, asocierile cu Shakespeare nu
se opresc la numele eroinei din A Dou`sprezecea Noapte: "Chestia
cu scrisul fizic e o barbarie. Shakespeare t`ia la pene de gâsc`
m`car, dar asta cu computerul în fa]`, când ai dou` jocuri beton
cu icoane pe desktop, muzic` de ultim` or` [i vreo dou` filme
porno... mi se pare o situa]ie neverosimil` pentru scriitor. De
aia eu "scriu" numai atunci când nu fac absolut nimic, când sunt
în pauz`."(p. 191)

DD
espre efectul nociv al izol`rii b`rbatului într-o
societate majoritar feminin` s-a scris mult. Pân`
[i Hemingway a f`cut-o cu un secol în urm` în
volumul B`rba]i f`r` femei / Men without women.

Fuck the cool construie[te prin mijloace de expresie bine st`pânite
un crâmpei dintr-o literatur` minor` totu[i, în care b`rba]i de toate
vârstele graviteaz` asemenea sateli]ilor în jurul femeilor tinere
care î[i ating scopul prin d`ruirea trupului lor. Într-o lume a
showbizului patronat` de snobi [i fi]o[i (fi]o[ii trebuie s` dobândeasc`
prin efort ceea ce snobii au prin natur`), autorul reu[e[te o evadare
din ritualul banal al penetr`rii: "Singur`tatea te face un consumator
profesionist, aprofundezi fiecare etichet`, umpli de sens fiecare
obicei burghez obi[nuit. Filmele porno, de exemplu. Vreau s` v`d
un film în care ei au probleme cu erec]ia [i nu ejaculeaz` ca ni[te
tauri ]inu]i în abstinen]` zece ani, vreau s` v`d tipe care se chinuie
s` le-o scoale."(p.213)

A[a c` Fuck the cool, dar eu înc` a[tept Povestea.
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GRA}IELA BENGANOUL ABEL

(I) Un masiv proiect academic italian,
început în 1994 la editura Laterza sub
coordonarea lui Giovanni Filoramo, prinde
contur [i în versiune româneasc`: IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
religiilorreligiilorreligiilorreligiilorreligiilor, vol. I, Religiile anticeReligiile anticeReligiile anticeReligiile anticeReligiile antice, trad. S.
Scriitoru [i C. Dumitru, Polirom, Ia[i, 2008,
670 p. Primul din cele cinci tomuri figureaz`
constatarea autorilor c` "religia, sub forme
[i cu modalit`]i diverse [i complexe, a
redevenit una din componentele esen]iale
ale panoramei noastre culturale. Odat` apus`
teza amurgului sacrului [i odat` smuls`
seculariz`rii masca mitului [tiin]ific extins
pentru a explica [i legitima originile ™pro-
fane¤ ale gândirii moderne, soarele sacrului
lumineaz` din nou col]urile cele mai ascunse,
îndep`rtate [i refractare ale societ`]ii
postindustriale". Tonul lucr`rii este
compozit, erudi]ia bine temperat`, iar
bibliografia moderat`: nu în]eleg îns` cum
au reu[it universitarii din cizma italic` s`
redacteze un întreg volum incipient despre
homo religiosus, f`r` a-l pomeni nici m`car
în lista de lucr`ri generale din domeniu pe
specialistul care a consacrat mondial
sintagma, românul Mircea Eliade. Glumind
am`rui, sper c` nu avem aici tot un reflex
– ante litteram – al atitudinii xenofobe din
peninsul`, generate de infractorii indo-
europeni de na]ionalitate român`.

(II) Demn` de remarcat este [i începerea
echival`rii în român` a uneia din cele mai
impresionante expuneri a evolu]iei gândirii
umane: Frederick CoplestonFrederick CoplestonFrederick CoplestonFrederick CoplestonFrederick Copleston, IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
filosofieifilosofieifilosofieifilosofieifilosofiei, I, Grecia [i RomaGrecia [i RomaGrecia [i RomaGrecia [i RomaGrecia [i Roma, introd. Anton
Ad`mu], trad. {tefan Dominic Georgescu
[i Drago[ Ro[ca, Editura All, Bucure[ti,
2008, 490+L p. Profesorul iezuit de la
Universit`]ile din Roma [i Londra a publicat,
între 1946 [i 1975, o uria[` lucrare în 11
volume dedicat` urcu[ului [i meandrelor
filosofiei europene. Tomist declarat, el
concepe demersul istoriografic precum o
praeparatio evangelica, r`mânând totu[i
obiectiv pân` la cap`t. Poate de aceea l-a
selectat ra]ionalistul Bertrand Russell ca
partener într-o memorabil` Dezbatere asupra
existen]ei lui Dumnezeu, desf`[urat` la
Radio BBC în 1948 [i inserat` în volumul
de fa]`. Nu putem decât s` le menim de
bine, pân` la terminarea proiectului,
curajo[ilor editori.

(III) Am g`sit în libr`rii un nou tiraj
dintr-o elegant` carte, indispensabil` celor
preocupa]i de dreptul roman: IustinianiIustinianiIustinianiIustinianiIustiniani
InstitutionesInstitutionesInstitutionesInstitutionesInstitutiones, Institu]iileInstitu]iileInstitu]iileInstitu]iileInstitu]iile lui IustinianIustinianIustinianIustinianIustinian, introd,
text latin, note [i trad. rom. Vladimir Hanga,
Editura Lumina Lex, Bucure[ti, 2002, 338
p. De[i un manual juridic de referin]`, el
"se adreseaz` nu numai studen]ilor, dar [i
tuturor acelora pentru care dreptul [i
dreptatea constituie scopul final al societ`]ii
umane". Scrise într-o latin` de cancelarie,
tributar` unui imperiu bizantin ce revenise
la greac` în vorbirea curent`, Institu]iile
formeaz` al`turi de Codul din 529, de
Digestae [i Novellae ceea ce din veacul al
XII-lea pân` azi numim "Colec]ia dreptului
civil": Corpus iuris civilis, unul din
triumfurile magnifice ale min]ii umane
asupra spiritului gregar [i disolutiv.

(IV) Îl evocam recent pe romancierul
Liviu FrangaLiviu FrangaLiviu FrangaLiviu FrangaLiviu Franga, dar iat` c` nici clasicistul din

SINTEZE MONUMENTALE
domnia sa nu doarme, dovad` fiind studiul
Poe]ii latini [i poezia lor. De la Lucilius laPoe]ii latini [i poezia lor. De la Lucilius laPoe]ii latini [i poezia lor. De la Lucilius laPoe]ii latini [i poezia lor. De la Lucilius laPoe]ii latini [i poezia lor. De la Lucilius la
MartialisMartialisMartialisMartialisMartialis, vol. I, Editura Universit`]ii din
Bucure[ti, 2007, 172 p. C`utând s` refac`
"itinerariul ideilor poe]ilor latini privitoare
la esen]a activit`]ii [i existen]ei lor creatoare",
acest prim volum descrie cu profunzime [i
meticulozitate matricile ideatico–poetice
desprinse din textele unor talenta]i scriitori
antici: Lucilius, Lucretius, Catullus,
Vergilius [i Horatius. Demersul promite ca
la final s` constituie cel mai util manual
de poetic` latin` de la noi [i o lucrare de
referin]` pentru bibliografia general` a
domeniului filologic.

(V) Unul din cei mai profunzi teologi
ai catolicismului modern este prezent cu o
nou` sintez` hermeneutic` în libr`riile
noastre: Hans Urs von Balthasar, CuvântCuvântCuvântCuvântCuvânt
[i tain` la Origen[i tain` la Origen[i tain` la Origen[i tain` la Origen[i tain` la Origen, trad. M. Boldor [i Alin
Tat, Galaxia Gutenberg, Târgu L`pu[, 2007.
Cele dou` studii, publicate ini]ial în 1957,
caut` s` grupeze în jurul ideii dominante

CLAUDIU T. ARIE{AN

de Tain` marile idei telogice ale titanului
alexandrin – comparat cu Hegel ca mobilitate
spiritual` – ce credea cu t`rie c` Dumnezeu
nu este decât lumin` [i foc: "foc pentru orice

necur`]ie, lumin` f`r` umbr` pentru sfin]i".
Un veritabil model de "în]elepciune a
credin]ei" propagat` cu tenacitate de înv`]atul
helvet von Balthasar.

Prozatorul [i dramaturgul Aurel Gheorghe Ardeleanu revine
în aten]ia lumii literare cu Fratele nostru Abel [i alte dou`sprezeceFratele nostru Abel [i alte dou`sprezeceFratele nostru Abel [i alte dou`sprezeceFratele nostru Abel [i alte dou`sprezeceFratele nostru Abel [i alte dou`sprezece
povestiripovestiripovestiripovestiripovestiri *, o carte care poate fi citit` în mai multe feluri [i despre
care nu e chiar u[or s` scrii. Nu pentru c` autorul jucat pe mari
scene ale ]`rii ar avea nevoie de vreo dispens` de talent, ci din
cauza felului în care aparenta simplitate a nara]iunilor înv`luie
un text ambiguu [i complex, care împiedic` sistematic lectura într-o
singur` direc]ie.

Povestirile din Fratele nostru Abel... Fratele nostru Abel... Fratele nostru Abel... Fratele nostru Abel... Fratele nostru Abel... pornesc de la un detaliu
biografic insignifiant, pentru ca în jurul lui s` creasc` o ]es`tur`
al c`rei desen în relief urm`re[te o paradigm` existen]ial`. O c`l`torie
la Paris (Muzeul omuluiMuzeul omuluiMuzeul omuluiMuzeul omuluiMuzeul omului), dep`[irea unei interdic]ii (LunetaLunetaLunetaLunetaLuneta), obsesia
unui ratat (Casa din visCasa din visCasa din visCasa din visCasa din vis) sau percep]ia golului (Fratele nostru AbelFratele nostru AbelFratele nostru AbelFratele nostru AbelFratele nostru Abel)
sunt pretexte m`runte pentru ca nara]iunea s` se adune febril, ca
un iezer înconjurat pretutindeni de stânci. Dar ce altceva sunt
banalit`]ile, dac` nu ni[te adev`ruri care, înainte s` fie pr`fuite,
sunt validate de experien]` ? Proza lui Aurel Gheorghe Ardeleanu
face ca extragerea unui fragment de realitate s` capete, de multe
ori, o dimensiune cosmic`. Un ora[ (Parisul) se oglinde[te fa]` în
fa]` cu urbea natal` a naratorului, într-un joc de lumini [i umbre,
de culoare [i transparen]`, de idealitate [i e[ec. Retrospectiva schimb`
periodic prim-planul, episoadele curg în fluxuri [i refluxuri [i,
pân` la urm`, ceea ce p`rea o chestiune de memorie, impulsionat`
de un resort afectiv, deriv` într-o problem` ontologic`. A[ezarea
omului în lume st` la baza acestui volum în care fascina]ia delirant`,
c`derea în sine ori vidul exasperant disloc` [i reconfigureaz` spa]iul
au ralenti. Dinamismul nara]iunii nu e provocat, a[adar, de ritmul
agitat al intrigii, ci de felul în care personajele se raporteaz` la
spa]iu : îl invadeaz` (în LunetaLunetaLunetaLunetaLuneta), sacralizeaz` (StatuiaStatuiaStatuiaStatuiaStatuia), pulverizeaz`
(Marea de lutMarea de lutMarea de lutMarea de lutMarea de lut) sau demonizeaz` (Fratele meu AbelFratele meu AbelFratele meu AbelFratele meu AbelFratele meu Abel).

Povestirile lui Aurel Gheorghe Ardeleanu au în comun
recluziunea pe care [i-o construiesc personajele f`r` a se izola
propriu-zis de lume, dar dându-i, fiecare, alt în]eles. Chiar dac`
tipurile de solitudine difer` de la o nara]iune la alta, ele sunt provocate
de ecoul gândurilor unui om m`cinat de con[tiin]a z`d`rniciei.
De multe ori, personajele încearc` s` î[i g`seasc` în nevoia de
recluziune sentimentul propriei superiorit`]i. În LunetaLunetaLunetaLunetaLuneta, Vlad Verzea
încearc` s` în]eleag` via]a prin contemplare: sondeaz` de unul
singur profunzimile spa]iului, cu certitudinea c` acolo va g`si
adev`rul. Un artist (Scenaristul cosmicScenaristul cosmicScenaristul cosmicScenaristul cosmicScenaristul cosmic) nu-[i g`se[te locul în lume

[i     se caut` inutil printre iluzii, în timp ce taximetristul din StatuiaStatuiaStatuiaStatuiaStatuia,
refugiat în amintirea unei iubiri neimplinite, î[i aminte[te prea
târziu c` moare, dup` ce a uitat cu totul s` tr`iasc`.

Întotdeauna concentrat asupra con[tiin]ei individuale, prozatorul
mizeaz` pe ruptura dintre om [i societate. Fratele nostru AbelFratele nostru AbelFratele nostru AbelFratele nostru AbelFratele nostru Abel [i
Marea de lutMarea de lutMarea de lutMarea de lutMarea de lut scot în eviden]` înstr`inarea care cople[e[te personajul,
atunci când este împresurat de comunitate. Caracterul ei e hâd [i
capacitatea de mistificare, pe m`sur`. Cu atât mai interesante se
vor ar`ta leg`turile dintre evenimente sau reac]iile participan]ilor
la întâmpl`ri: O vin` existen]ial` difuz`, dar atotcuprinz`toare,
tensioneaz` meticulos pârghiile nara]iunii. Cople[ite de un pustiu
irepresibil, personajele nu mai au puterea s` tresar`. Se mul]umesc
s` tr`iasc` dezastrele f`r` s` participe propriu-zis la ele.

Referin]ele la propria scriitur` ]in de bagajul postmodern al
epicii, dar inser]iile metatextuale nu sunt nici abundente, nici
conven]ionale. Mici r`sf`]uri de narator, ele doar intensific`, acolo
unde este cazul, autoreferen]ialitatea. Pentru Aurel Gheorghe
Ardeleanu, nara]iunea nu este produsul demont`rilor [i reasambl`rilor
textuale, ci rememorarea [i, în acela[i timp, inventarea unui loc
în lume. În func]ie de cum îi umple (sau nu) contururile, personajul
are (sau nu) intui]ia neantului. Sorbindu-l din afar` sau erodându-l
pe din`untru, golul se manifest`, în primul rând, ca senza]ie. O
serie întreag` de percep]ii [i reprezent`ri se adun`, se amestec` [i
se desprind, astfel încât omul se vede pretutindeni înconjurat de
semne care indic` lestul trupesc [i toxinele con[tiin]ei. "S` scap
de golul ce mi se casc` violent sub t`lpi [i de tenebrele care sunt
pe cale s` m` înghit`, ]â[nesc în strad`. “…‘ Trecute prin pâcla
lacrimilor, culorile ora[ului î[i pierd consisten]a, masivele ziduri
se lichefiaz`, arborii se r`sucesc [i se frâng bezmetic [i toat`
viermuiala str`zii îmi pare acum o cumplit` de[ert`ciune." (FrateleFrateleFrateleFrateleFratele
nostru Abelnostru Abelnostru Abelnostru Abelnostru Abel)

Carte despre oameni, locuri [i agresiunea pustiului, FrateleFrateleFrateleFrateleFratele
nostru Abel [i alte dou`sprezece povestirinostru Abel [i alte dou`sprezece povestirinostru Abel [i alte dou`sprezece povestirinostru Abel [i alte dou`sprezece povestirinostru Abel [i alte dou`sprezece povestiri are în vedere [i rela]ia
dintre narator [i poveste. Dar [i o stranie, inevitabil` leg`tur` cu
(in)tangibilul : citind unele fragmente epice, pân` [i certitudinea
unor senza]ii cople[itoare se pulverizeaz` în abis.
___________________

* Aurel Gheorghe Ardeleanu, Fratele nostru Abel [i alteFratele nostru Abel [i alteFratele nostru Abel [i alteFratele nostru Abel [i alteFratele nostru Abel [i alte
dou`sprezce povestiridou`sprezce povestiridou`sprezce povestiridou`sprezce povestiridou`sprezce povestiri, cu o postfa]` de Eugen Dorcescu, Timi[oara,
Editura Hestia, 2007
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Despre cât de asem`n`tori sunt italienii
[i românii s-au str`duit s` scrie istoricii [i
oamenii de litere români decenii, chiar secole
la rând. Despre cât de neasem`n`tori – se
dau de ceasul mor]ii, de vreun an sau doi,
s` scrie politicienii [i ziari[tii italieni. Deci,
o concluzie pe care o poate trage [i un copil
de clasa a II-a este c` românii [i italienii
nu prea se pun de acord la capitolul afinit`]i.
Greu de spus, înfierbântat cum e[ti de pa-
triotism [i speran]e europene deopotriv`,
dac` adev`rul e la mijloc sau, din contr`,
undeva mai spre dreapta, dându-le ghes celor
care cred c` cel mai devastator moment din
istoria Romei de la invaziile barbare încoace
a fost acordarea dreptului de munc` cet`]e-
nilor români proasp`t poposi]i în peninsul`.

DD
ac` dorim s` alunec`m
pu]in mai la stânga, o s`
privim cu al]i ochi
afirma]ia lui Malaparte,

conform c`reia nimic nu este investit la ita-
lieni cu aceea[i importan]` ca masculinitatea
[i brand-urile sale cele mai curente. Para-
graful evocat în aceast` pagin` î[i pierde
izul de umor frust din inten]ia autorului [i
devine, din perspectiva studiilor de gen, un
enun] dubios – [i asta spus cu indulgen]`.
Alunecând a[a înceti[or c`tre stânga, g`sim
alte pun]i mai mult sau mai pu]in invizibile
între români [i italieni. Suprema]ia masculi-
nului este un dat incontestabil în comunit`]ile
balcanice, la fel de tradi]ionaliste ca [i cele
mediteraneene, dac` nu [i mai [i. Pân` aici,
toate bune ([i previzibile). De aici în colo
îns`, drumurile românilor [i italienilor se
despart, a[a cum au f`cut-o [i în pove[tile
celor cu nostalgii mai vechi de 1900 de ani.
Desp`r]irea este prilejuit` de un fapt foarte
simplu [i clar: dac`, în anii '60 [i '70, în
Italia lua avânt mi[carea feminist`, se scriau
primele c`r]i importante pe aceast` tem`,
se profilau direc]ii [i curente, în România
se da startul la Decretul 770. În anii '80, în
Italia lua fiin]` prima institu]ie universitar`
axat` în exclusivitate pe studiile de gen; în
acela[i deceniu, în universit`]ile din România
nu mai era loc decât pentru o singur` femeie,
cu hobby-ul chimiei.

CC  
onform gândirii tipic dupli-
citare a sistemului comunist-
ceau[ist român, femeia
pierdea de dou` ori în fa]a

b`rbatului, acolo unde în Italia – dac` tot
veni vorba – pierdea o singur` dat`. Spu-
nea, nu demult, la [tiri, un buliba[` bonom
[i inofensiv, în continuarea aceleia[i idei:
noi nu ne-am da fetele dup` români nici în
ruptul capului; cum, s` le trimit` la munc`?
Cu alte cuvinte, dac` tot e inferioar` [i nu
constituie vreun motiv anume de mândrie
pentru familie [i comunitate, m`car s-o l`s`m
acas`.

În aceia[i ani '80 mai sus evoca]i, femeia
român` era egal` cu b`rbatul. Adic` putea,
de exemplu, s` se angajeze vatman la tramvai
sau [ofer de troleibuz. {i atunci, conform
legilor lui Murphy, antenele troleibuzului
s`reau tocmai când se afla o femeie la volan
[i când turna cu g`leata. Poate c` accesele
mele feministe mi se trag tocmai de la
imaginea unor femei, purtând ni[te m`nu[i

imense [i jegoase, tr`gând din r`sputeri de
ni[te "]ag`re" nenorocite care, pe o ploaie
toren]ial`, nici nu se vedeau foarte bine [i
care se înc`p`]ânau s` nu se rea[eze pe fire.
Când mama era mic`, în plin` epoc`
stalinist`, î[i dorea s` devin`, inspirat` de
cinematografia nord-corean`, tractorist`. Eu,
în epoca de aur, visam s` port m`nu[ile
[oferului de troleibuz [i s` le fac în ciud`
tuturor b`rba]ilor pasageri care a[teptau
cumin]i pe scaunele vehicolului s`-[i termine
muierea treaba sau s` se opreasc` ploaia.
Dup` depunerea în siguran]` a troleibuzului
în depou, femeia egal` cu b`rbatul devenea
din nou inegal`: trebuia s` fac` vizita lu-
nar` la ginecolog pentru ca perechea de la
cârma ]`rii s` ob]in` norma de patru copii
pe cap de locuitoare.

Sau, într-un scenariu oarecum asem`-
n`tor: femeia egal` cu b`rbatul îmbr`ca
pufoaica sovietic` [i f`cea armata; tr`gea
cu pu[ca, se târa prin noroi, f`cea trac]iuni
la bar`, se l`sa umilit` de sergentul analfabet,
participa la munca patriotic` din toamn`,
culegând struguri cu pu]in noroc [i cartofi
cu mult ghinion. Chiar [i f`r` armat` îns`,
tovar`[a de via]` a b`rbatului era înv`]at`
din fraged` pruncie s` fac` fa]` vicisitudi-
nilor: ca [oim al patriei, pionier, utecist sau
om al muncii, ea era gata s` fac` insola]ie
la defil`rile de 1 mai [i 23 august, s` degere
de frig la spectacolele de mas` "Cântarea
României", pu]inul timp liber care-i mai
r`mânea folosindu-l, într-o manier` mult
mai feminin` [i artistic`, prin cântec [i dans
la "brig`zile" \ntreprinderii. Brigada, ]ine]i
minte, era combina]ia aceea comic` între
Lacul Lebedelor la c`minul cultural, schim-
bul trei la uzina metalurgic` [i coada la
benzin` de la Peco: ni[te proletari în salopete
se precipitau pe o scen` improvizat`, în timp
ce ni[te domni în costum citeau poezii patrio-
tice la microfon. La brigad`, arti[tii amatori
de sex masculin erau predominan]i, dar fe-
meia era, fire[te, cirea[a de pe tort. Ea putea,
de pild`, s` fac` piruete sau s` interpreteze
o arie dintr-o operet` proletcultist`. Dar toate
acestea numai dup` ce se postase cu mult
avânt, specific orei trei antemeridian, la coad`
la unt [i înainte de a mai descoperi, în drum
spre cas`, seara, c` "se dau" portocale la
alimentara din col]. Întoars` din turneu cu
brigada, aceea[i femeie trebuia s` spele, s`
calce, s` deretice [i s` g`teasc`, apoi s` fac`
temele la desen cu copiii, teme în care tova-
r`[a le cerea elevilor s` ilustreze urm`torul
vers dintr-o poezie ceau[ist`, pus` la dispo-
zi]ie de revista Cutez`torii, la care era musai
s` se fac` abonament pe deta[ament: "Pe
Lun` noi vom face tabere de pionieri".

În tot acest r`stimp, b`rbatul român,
ca [i omologii s`i italieni [i din alte ]`ri
sc`ldate în soarele sudului, î[i v`zuse de
proiectele sale patriarhale, ca la carte, din
cele mai vechi timpuri pân` în zilele noastre,
[i înc` î[i mai vedea de ele, nesmintit, cu
o continuitate demn` de întreaga admira]ie
a protocronismului, îmbr`]i[at la noi cu
acela[i entuziasm ca [i machismul. {i se
pune atunci întrebarea nu tocmai feminist`:
dac` Malaparte a avut dreptate, oare s` fi
avut [i buliba[a al nostru?

ITALIENII, ROMÂNII
{I STUDIILE DE GEN
DANA CHETRINESCU

"Organele genitale au avut întotdeauna o mare importan]` în via]a popoarelor latine
[i în special în via]a poporului italian. In istoria Italiei, adev`ratul drapel italian nu este
tricolorul, ci sexul, sexul masculin. Patriotismul poporului italian se afl` acolo în pubis.
Onoarea, morala, religia catolic`, cultul familiei, totul se afl` acolo, între picioare, totul
se g`se[te acolo, în sex, care în Italia este frumos, demn de tradi]iile noastre de civiliza]ie,
antice [i glorioase". Opinia lui Malaparte pare greu de respins dac` ne propunem s` o
supunem unui test transversal de-a lungul culturii italiene. De la Boccaccio pîn` la personajele
jucate de Mastroiani, f`r` s`-l mai punem la socoteal` pe vajnicul antologator de partide
erotice pe nume Giaccomo Casanova, italienii se pun în slujba zeului Penis [i încearc`
s`-l slujeasc` plini de zel, c`p`tînd drept r`splat` renumele unor insurpasabili mae[tri
întru virilitate, în asemenea m`sur` încît codrul r`mîne frate cu românul, îns` sexul masculin
pare s` devin` pentru vecie frate cu italianul. Dovada cea mai important` a prestigiului
erotic al iubitorilor de macaroane (le semnal`m freudienilor c` pîn` [i acest simbol pur
italian este unul falic) e nesfîr[ita cavalcad` a legendarelor turiste suedeze, pornite într-
un adev`rat pelerinaj sexual prin Peninsula cizmatic`, pelerinaj care nu se poate încheia,
desigur, decît în fa]a turnului înclinat din Pisa, cel mai venerat monument priapic din
Europa.

EE
xist` mai multe explica]ii ale faimei mondiale de care se bucur` purt`torii
de pantaloni din Italia, îns` cea mai interesant` este aceea propus` tocmai
de o turist` suedez`. Potrivit Augustei Swedenborg, legendele din folclorul
scandinav le atribuie italienilor talentul unic de a fi reconstituit situa]ia

paradisiac` originar`, cînd, a[a cum scrie Sfîntul Grigore de Nyssa, penisul se afla în
întregime sub controlul voin]ei, fiind un animal totalmente domesticit, gata s` intre în
erec]ie sau s`-[i recapete modestia flasc` în func]ie de injonc]iunile seniorului s`u, f`r`
nici un gest de revolt` ori vreo clip` de neascultare. Folosit doar în scopuri întru totul
legitime, departe de orice pl`cere anarhic` sau necontrolat`, el î[i urma st`pînul cu deplin`
fidelitate, gata s`-[i men]in` în]eleapta supu[enie pîn` la sfîr[itul vremurilor. Îns` dup`
ce s-a produs catastrofa originar`, iar omul a fost aruncat în lume, devenind o simpl`
dihanie heideggerian`, sexul b`rbatului s-a s`lb`ticit, refuzînd s` mai asculte poruncile
venite din partea suveranului s`u. Vasal vinovat de felonie, el a început s` se lase prad`
unor hachi]e [i unor acte de bravur` dezordonate, al`turînd e[ecuri rizibile [i triumfuri
demne de povestit lui Don Juan sau Casanova. Vinovat de insolen]e priapice, precum în
cazul monstruosului Mirabeau, sau acuzat de chinuitoare episoade de impoten]`, precum
în cazul unor Swift sau Gogol, a început s` semene tot mai mult cu o fiar` rebel` sau cu
un ins cu min]ile r`t`cite, astfel încît proprietarii s`i autoriza]i [i-au pierdut orice n`dejde
legat` de domesticirea lui [i au decis s`-l p`streze departe de ochii publicului, suportîndu-
i, în lipsa altei solu]ii acceptabile (vezi regretul lui Origene dup` ce a decis s` se castreze),
imprevizibilele capricii.  De la alungarea din Paradis, b`rba]ii î[i petrec întreaga via]` în
compania acestei fiin]e excentrice, îns` n-au g`sit nici un leac pentru a-i înfrînge nesupunerea.
Or, a[a cum m`rturise[te Augusta Swedenborg, italienii au dobîndit în chip misterios
[tiin]a de a-[i dresa penisul, f`cîndu-l s` func]ioneze la fel precum în splendidele vremuri
paradisiace, stîrpind orice urm` de rebeliune [i interzicîndu-i preten]iile autonomiste
(chiar dac` celelalte na]iuni sînt constrînse s` admit` existen]a unor Republicii Autonome
Penisiace pe teritoriul lor, în Italia nu exist` nici o astfel de regiune). Mîndri de un asemenea
privilegiu, sim]indu-se cei mai nobili dintre muritori, ei î[i petrec vremea în campionate
de fanfaronad` ori la sesiuni de t`iat frunza la cîini, socotind c` dup` ce au atins perfec]iunea
[i l-au b`tut la puncte pe efemerul supraom al lui Nietzsche, nimic din ceea ce e omenesc
nu le mai este str`in.

Ascultînd explica]iile Augustei Swedeborg, am în]eles pentru prima dat` c` protagonistul
unei fotografii v`zute acum un an la Palais de Tokyo din Paris nu putea s` fie decît
italian. Era vorba despre un tîn`r gol pu[c`, ]inînd un steag al Uniunii Europene pe sexu-
i învîrto[at, înconjurat de inscrip]ii în toate limbile celor 27 de state membre cu acela[i
con]inut: "Dorin]` de integrare"...

CIPRIAN V~LCAN
ITALIA GENITAL~
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Dac` ar fi s` ne raport`m la textele
literare ce reprezint` pretextul analitic al
acestui volum [i s` aplic`m una din metodele
autorului, ar trebui s` recunoa[tem c`
"hedonismul" nu face parte din seria
sinonimic` a cuvintelor "onoare" sau
"onorariu", [i nici nu poate caracteriza
spontan "lumile fic]ionale" ale lui Slavici.
{i totu[i, într-o alt` lectur` observ`m c`
Jeremy Bentham, unul dintre sus]in`torii
teoriei etice a utilitarismului, este unul din
punctele de referin]` în comentariul lui
Daniel Vighi. Doctrina etic` ce asociaz`
binele [i fericirea confortului material nu
este str`in` de afirma]iile naratorilor lui
Slavici în proze ca Mara, Budulea Taichii,
Popa Tanda.

CC
ând ne referim la scriitura
secundar`, paratextul critic pe
care îl ofer` Daniel Vighi este

atât efectul unui hedonism auctorial, cât [i
încercarea de a oferi o lectur` confortabil`
unui public larg situat ast`zi departe de
romanele lui Slavici, de lumea pe care acestea
o descriu, precum [i de modalit`]i narative
[i mode estetice ale secolului al XIX-lea.
Pariul c`r]ii ar putea fi validarea unei
(re)lecturi actuale, dintr-o perspectiv` mai
pu]in exploatat`. O rapid` scanare a
trimiterilor bibliografice puncteaz` nume
sonore precum Max Weber, Brian S. Turner,
Peter Saunders, Francis Fukuyama, Milton
Friedman, Zygmunt Bauman. No]iunile
centrale în jurul c`rora se construie[te
demersul interpretativ sunt cele de "Status"
(social), capitalism, comercializare,
negociere, management, marketing. Prin
extrapolare, mecanismele de constituire a
societ`]ii capitaliste (modernitatea burghez`
în variant` autohton`) determin` resorturile
narative ale prozelor lui Slavici, pân` la a
explica [i conduita personajelor.

Chiar dac` cele afirmate anterior pot
fi calificate drept erezii din perspectiva
modernit`]ii estetice, ele sunt coerente cu
schimbarea de paradigm` la care ader`
profesorul timi[orean. Ultimul capitol al
c`r]ii, "Ce (mai) este literatura ast`zi" (nu
interogativ-problematizant, ci senin-asertiv)
construie[te ceea ce ar putea ]ine locul unor
"premise teoretice". Chiar dac` ocup` for-
mal locul unei postfe]e, eseul poate fi citit
[i ca o necesar` introducere la analizele
cuprinse în volum.

PP
ornind de la locuri comune ale
criticii “"Tr`im altfel. Aceast`
schimbare profund` a mentalit`]ii

... a[az` literatura în alte rela]ii cu ea îns`[i
(...) Noutatea [i originalitatea sunt adev`rata
Fata Morgana a bietului creator" (216-217)‘
DanielVighi configureaz` un nou model de
lectur`/analiz`, fidel tendin]elor din cultura
postmodern` în care comentariul textelor
se face dinspre câmpul studiilor culturale,
al cercet`rilor sociologice, în dauna
autonomiei estetice [i a limbajului
autoreferen]ial. Literatura este, în
dimensiunea ei dinamic` "heraclitic`", o
form` ce mijloce[te cunoa[terea realit`]ii,
înso]ind transform`rile societ`]ii. Trimiterile
la istorici ai mentalit`]ilor precum Duby,
Le Goff, Delumeau, valideaz` demersul [i
actualitatea acestui gen de interpret`ri.

Analiza pe care Daniel Vighi o face
romanului Mara dovede[te interesul prioritar
al criticului pentru realitatea din afara
textului. Autorul se angajeaz` într-un pariu

DANIEL VIGHIDANIEL VIGHIDANIEL VIGHIDANIEL VIGHIDANIEL VIGHI
Onoarea [i onorariulOnoarea [i onorariulOnoarea [i onorariulOnoarea [i onorariulOnoarea [i onorariul
Editura Cartea Româneasc`,
Bucure[ti, 2007, 240p.

HEDONISMUL HERMENEUTIC
riscant: de a combate "proletcultismul de
ieri [i consumismul de azi" cu propriile lor
mijloace, într-o critic` eclectic` în care se
întâlnesc "hedonismul hermeneutic" [i
dimensiunea didactic` a interpret`rii ce
reune[te generoasele trimiteri enciclopedice,
citatele ample [i explica]iile cauzale. De
pild`, atitudinile pe care Slavici le atribuie
Marei sunt recontextualizate în cotidianul
citadin familiar cititorilor de secol XXI:
întreprinz`toarea v`duv` din Lipova de-acum
150 de ani ar putea fi "un bun director de
hypermarket", caracterizare care concureaz`
(dep`[ind chiar, prin exotic) surprinz`toarea
(odinioar`) afirma]ie a lui Nicolae Manolescu
despre prima bussiness woman din literatura
român`.

Asocieri la fel de spectaculoase se
remarc` din chiar survolarea "Cuprinsului",
cu titluri precum "Un Mercedes pe a c`ruiUn Mercedes pe a c`ruiUn Mercedes pe a c`ruiUn Mercedes pe a c`ruiUn Mercedes pe a c`rui
banchet` st` o edi]ie din banchet` st` o edi]ie din banchet` st` o edi]ie din banchet` st` o edi]ie din banchet` st` o edi]ie din IliadaIliadaIliadaIliadaIliada""""" sau "Persida,"Persida,"Persida,"Persida,"Persida,
teologul Codreanu [i internetul"teologul Codreanu [i internetul"teologul Codreanu [i internetul"teologul Codreanu [i internetul"teologul Codreanu [i internetul". Miza nu
este doar retoric`, pentru atragerea publicului
(chiar dac`, pe parcursul volumului, Daniel
Vighi se dovede[te un bun specialist în mar-
keting cultural), ci insinueaz` posibilitatea
unei continuit`]i între modelele lumii de ieri
[i ale celei de azi. Sintagma "cum ar spune...",
recurent` în demonstra]ie, cu trimitere la
sonorele nume ale bibliografiei sau la
personajele altor proze, vizeaz` traducerea
unui tip de discurs în altul, apropieri între
epoci diferite, sinonimii culturale care
stabilesc leg`turi, asem`n`ri, descenden]e.

AA
[a cum procedase într-un volum
anterior vizând literatura veche
(Între hanger [i sofa), Daniel

Vighi mizeaz` pe o poetic` a contrastelor
[i pe eviden]ierea paradoxurilor ascunse în
mai toate epocile [i ideologiile. Exist` în
lumea lui Slavici ([i, implicit, sugereaz`
analiza, în lumile fic]ionale ale romanelor
[i nuvelelor) un contrast central: cel între
"onoare" [i onorariu", între status-ul mo[tenit
[i cel dobândit. Op]iunea lui Slavici pentru
eroi apar]inând micii burghezii [i, implicit,
interesul pentru status-ul dobândit, ar fi,
sus]ine criticul, o caracteristic` a prozei
b`n`]ene, în contrast cu literatura "de peste
mun]i".

Daniel Vighi se întâlne[te în acest tip
de lectur` cu premisele unei metode cano-
nizate de-acum, cea a geografiei literare în
care (a[a cum argumenteaz` Cornel Ungu-
reanu în recenta Istorie secret` a literaturii
române) apartenen]a la un spa]iu cultural
[i a[ezarea într-un anumit context geo-politic
furnizeaz` posibile interpret`ri pentru textele
literare. Topografia localit`]ilor Lipova-
Radna, rela]iile interetnice specifice Europei
Centrale sunt reflectate minu]ios în Mara.
Prin urmare, nici demersul critic nu poate
ignora dimensunea geografic-istoric`, etnic`
[i religioas` a lumii fic]ionale create
(dimensiuni care, în Onoarea [i onorariul,
migreaz` din fic]ional în real, pân` la a
implica o sinonimie, dincolo de diferen]ele
ontologice, între realitate, reprezent`ri
fic]ionale [i nivelul semantic al textului).

"Lumea prin care a trecut" Slavici este
mai mult decât un intertext pentru eseul critic
al lui Daniel Vighi. Dimensiunea
autobiografic` a analizei este justificat` de
împ`rt`[irea aceluia[i context geografic cu
autorul comentat, Lipova, târgul de pe malul
Mure[ului, în dou` ipostaze desp`r]ite de
100 de ani de istorie. Rela]ia ipotetic`

(anecdotic`) dintre a[ezarea aflat` la periferia
Imperiului Habsburgic, or`[elul din România
comunist` [i apoi localitatea din anii '90
este între realiz`rile savuroase ale c`r]ii.
Umorul, ironia, tonul hâtru al micronara-
]iunilor ce imagineaz` eroina lui Slavici
traversând aceste contexte, e înc` un exerci]iu
de fantezie care, dincolo de posibila miz`
pedagogic`, vizeaz` un comentariu socio-
economic (de strategie de marketing) al ro-
manului. În acela[i registru de update herme-
neutic, ac]iunile Marei (sau anticiparea lor
în "vocea" naratorului omniscient) sunt un
"proiect de managemnt al produc]iei". Cu
riscul de a utiliza termeni "tari" pentru un
eseu de critic` literar`, putem afirma c` citate
ample din romanul lui Slavici sunt folosite
pentru a ilustra teorii socio-economice,
sugerând rela]ii cauzale între ideologiile
secolului al XIX-lea [i prozele lui Slavici.

CC
hiar [i variatele conexiuni
intertextuale [i demersuri
comparatiste sunt realizate pe

acelea[i temeiuri socio-economice. Astfel,
autorul comenteaz` posibile asem`n`ri/
deosebiri între eroii lui Slavici [i protagoni[tii
western-urilor americane, personjele din
prozele lui Ion Popovici B`n`]eanu sau Liviu
Rebreanu.

Surprinz`tor pentru un demers critic care
abordeaz` literatura din perspectiva teoriilor
extraliterare, eseul con]ine [i pasaje de
analiz` semantic`, în care serii sinonimice
implic` apropieri culturale (sau contraste,
a[a cum este [i omonimia dintre termenii
titlului: onoarea, ca principiu al societ`]ii
de tip medieval, [i onorariul, ca element
specific capitalismului), sau chiar analize
sintactice în care raporturi de coordonare
adversativ` [i subordon`ri concesive devin
relevante pentru a devoala ra]ionamentele
atribuite personajelor. Posibile sugestii de
analiz` semantic` sau de pragmatica
discursului ([i trimiteri la filosofii Steiner,
Rorty, Ricoeur) constituie indicii de analiz`
integrat` a prozelor lui Slavici, de pe pozi]ii
teoretice diferite, cu apropieri nea[teptate

între câmpuri teoretice diferite. A[a cum o
confirm` [i în capitolul final, eseul nu î[i
propune validarea estetic` a literaturii lui
Slavici. Op]iunea pentru etic a scriitorului
din {iria este specific` Banatului, culturii
mic-burgheze sau, în citarea lui Blaga, ar
fi vorba de un "barochism cultural" c`ruia
îi lipse[te anvergura estetic`. Daniel Vighi
îl urmeaz` pe Slavici, încercând rediscutarea
[i o posibil` recuperare a acestor "c`r]i ale
clasei de mijloc" ast`zi, f`r` a apela la crite-
riile literare ale analizei.

"Studiu monografic", cum î[i subintitu-
leaz` autorul cartea, Onoarea [i onorariul
poate fi citit [i ca un eseu în care Ioan Slavici,
lumea lui [i lumea prozelor b`n`]ene devin
pretextul pentru o interpretare a literaturii
prin teoriile sociologice, demers ce ar putea
furniza totodat`, în viziunea criticului
timi[orean, o în]elegere mai cuprinz`toare
a societ`]ii contemporane.

ELENA CRA{OVAN

NOUla POLIROM
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În spa]iul literar european poezia lui
Aron Cotru[ [i Lucian Blaga reprezint` pe
o mare suprafa]` dou` fe]e ale aceleia[i
orient`ri – expresionismul. Cu precizarea
c` Lucian Blaga a [i teoretizat orientarea
într-o ampl` privire exegetic` asupra fe]elor
culturale ale veacului al dou`zecilea.

VV
orbind despre noul stil, Lucian
Blaga discut` elementele
acestuia [i-i explic` specificul

ce se contureaz` prin opera lui Van Gogh,
Nietzsche, Strindberg, apoi analizeaz` teatrul
nou, sculptura nou`, fizica nou`. Prin Van
Gogh, Cezanne sau Holder, în arte s-a produs
o transformare a con[tiin]ei estetice, dup`
cum Nietzsche, care "reprezint` o mare
încruci[are de drumuri, poate cea mai im-
portant` în jum`tatea a doua a veacului
trecut"(sec. al XIX-lea) [i "rezum` în evolu]ia
sa accidentat` istoria plin` de cotituri a
veacului care i-a dat na[tere", a fost un
"preg`titor al expresionismului în evanghelia
ciudat` a lui Zarathustra". Cel care a
profetizat amurgul zeilor [i r`sturnarea
tuturor valorilor este considerat de Blaga
un precursor al expresionismului. Ideile din
A[a gr`it-a Zarathustra, structurile poetice
din ditirambii dionisiaci ai lui Nietzsche au
deschis artei moderne alte c`i, pe care veacul
al XIX-lea nu le-a cunoscut. Aceast`
transformare a con[tiin]ei estetice sugereaz`,
de fapt, noua poetic` a expresionismului.
To]i trei, arat` Blaga, [i-au rezumat veacul,
tr`indu-l cu putere, [i au profetizat elemente
ale unei noi epoci [i ale unui nou stil. "În
adev`r, dionisiacul lui Nietzsche, dinamica
lui van Gogh [i viziunea lui Strindberg devin
componente importante ale noului fel de a
vedea [i de a concepe lumea."(L. Blaga,
Fe]ele unui veac).

Resurec]ia mitului va fi o direc]ie
esen]ial` a expresioni[tilor. Filosoful gândea
mitic nu mitologic când f`cea profilul culturii
grece[ti ca rezultat al mi[c`rii dintre be]ie
[i vis, dintre dionisiac [i apolinic. În Feno-
menul originar, Blaga delimita cele dou`
tipuri de gândire. "A gândi mitic înseamn`
a continua linia vizionar` a mitului, a gândi
mitologic înseamn` doar a-]i îmbr`ca gându-
rile alegoric în haine luate de-a gata din
mitologie. Gândirea mitic` e aproape divina-
]iune, darul de a ghici intuitiv ascunsurile
existen]ei, de-a t`lm`ci prin icoane, care
sunt tot atâtea abreviaturi comprimate ale
unor mari experien]e, sau adânci presim]iri.
Plato gândea mitic când spunea c` în lumea
asta noi vedem numai umbrele unor realit`]i
superioare din alt` lume. Goethe gândea
mitic când vorbea despre planta originar`,
în a c`rei existen]` el credea ca un primitiv
în zeii s`i p`ro[i [i fantastici."

FF
e]ele veacului sunt v`zute de
Lucian Blaga în perspectiva
noului stil din care se va

configura expresionismul. Blaga exprim`
o îndoial` în leg`tur` cu explicarea
expresionismului exclusiv în rela]ie cu
naturalismul sau impresionismul de aceea
el explic` expresionismul nu prin pozi]ia
acestuia fa]` de natur`, ci prin valoarea pe
care o încorporeaz` sau dore[te s` o realizeze
[i s` o eviden]ieze. Pentru c` îns`[i naturalul
este relativ, nu se poate obiectiva în totalitate,
]ine de o anumit` percep]ie subiectiv`, nu
se poate defini exact ce se în]elege prin
natur`, cât este adaos spiritual [i cât define[te
ceva ce este dat sim]urilor. Blaga arat` c`
"arta impresionist` încerca s` fixeze impresii

FE}ELE EXPRESIONISMULUI
ALEXANDRU RUJA

momentane, se hr`nea din nuan]e [i se
str`duia s` redea fine]ea senza]iei imediate.
Cert, un suflet care-[i întinde necurmat
antenele spre lumea în ve[nic` schimbare
a impresiilor, tr`ind în ele [i prin ele, sfâr[e[te
prin a-[i pierde suportul substan]ial. Un
asemenea suflet devine tot mai mult o
multiplicitate de euri momentane."

Lucian Blaga aduce în definirea expre-
sionismului elemente noi, care nu se refer`
doar la exagerarea unor note individuale,
ci accentueaz` interiorizarea printr-o tendin]`
spre absolut. Altfel, diferen]ierea de
caricatural ar fi insuficient` [i greu de f`cut.
Caricaturalului – spune Blaga – îi lipse[te
întotdeauna raportul cu absolutul. Definirea
expresionismului doar prin poten]area
individualului ar fi o limitare la aspectele
negative ale sale, deoarece valoarea pozitiv`
în expresionism este absolutul.

Ceea ce caracterizeaz` orice stil, deci
[i expresionismul este valoareavaloareavaloareavaloareavaloarea fundamen-
tal`, pe care acesta are tendin]a s` o realizeze
sau chiar o realizeaz`. În cazul expresio-
nismului, valoarea esen]ial` este capacitatea
de transcenden]`, leg`tura cu cosmicul, în`l-
]area spre absolut. "În expresionism valoarea
pozitiv` e absolutul. Arta care tinde spre
tipic retu[eaz` individualul. Expresionismul
exagereaz` uneori acest individual, cum de
altfel îl poate [i complet înl`tura. De
însemn`tate r`mâne altceva. Durerea din
viziunea lui Grünewald ia propor]ii
supraindividuale, absolute. Aci, în acest
supraindividual e punctul decisiv [i rodnic,
de unde se poate încerca o definire. De câte
ori o oper` de art` red` astfel un lucru încât
puterea, tensiunea interioar` a acestei red`ri
transcendeaz` lucrul, tr`dând rela]iuni cu
cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, avem
de-a face cu un produs artistic expresionist."

DD
ionisiacul va deveni o tr`s`tur`a
expresionismului. Apolinicul
este apropiat de individual, de

corporalitatea uman`, de spa]iul limitat, pe
când dionisiacul presupune ilimitatului
dezl`n]uirea, ie[irea din trup/corp considerat
prea strâmt, o adev`rat` temni]` sau ocn`,
cum spuneau poe]ii. Poeme blagiene ca Da]i-
mi un trup voi mun]ilor, m`rilor, O, vreau
s` joc sau Veni]i dup` mine, tovar`[i sau
poemele cotru[iene Mun]ii, Pe pust`, O,
plec`rile, plec`rile... exprim` tocmai aceast`
dorin]` de rupere a limitelor, într-o atitudine
dionisiac`, de expansiune nelimitat`.
Asemenea crea]ii ale celor doi poe]i
reprezint` fe]e ale expresionismului. Poe]ii
expresioni[ti nu sunt preocupa]i de
corporalitate ca armonie uman`, nu sunt
atra[i de echilibrul formelor corporale, ci
mai degrab` de misterul trupului, de
metafizica lui într-o dorin]` de a atinge
transcenden]a spre divin. În acela[i timp
poe]ii expresioni[ti vedeau trupul, corpul
ca un spa]iu carceral pentru suflet (temni]`
la Blaga, ocn` la Cotru[). Rela]iunea cu
cosmicul, cu ilimitatul, cu absolutul nu se
poate face la nivelul materialit`]ii corporale,
ci la cel al evanescen]ei suflete[ti, doritor
s` zboare spre absolut.

În poeziile citate ca [i la altele, se pot
observa elemente de poetic` expresionist`:
"Ca voi, o mun]ii mei,/ Am sângerat zadarnic,
m-am opintit mereu,/ Ca dintr-o strâmt` ocn`
s` scap odat' din mine:/ S` ies, s` scap, s`
fug,/ De piedeca-mi de hum`, de-al c`rnii
mele jug/ Despotic, zilnic, slut [i-omorâtor
de greu.../ {i str`b`tând, în voie, nem`r-

ginirea oarb`.../ Cu sufletu-mi ce totul
râvne[te s` absoarb`,/ S` m` înal] – s`lbatic,
statornic curcubeu –/ În setea-mi de lumin`,/
Cu cre[tetul în nouri,/ Ca voi,/ Du[mani [i
prieteni, Mun]ii mei!..."//Aron Cotru[,
Mun]ii//. Sau aceast` poezie blagian` a
dezl`n]uirii [i desc`tu[`rii în spirit
expresionist: "Veni]i lâng` mine, tovar`[i,
s` bem!/ Ha, ha! Ce lic`re[te-a[a straniu
pe cer?/ E cornul de lun`?/ Nu, nu! E un
ciob dintr-o cup` de aur,/ ce-am spart-o de
bolt`/ cu bra]ul de fier.// Sunt beat [i a[ vrea
s` d`râm tot ce-i vis/ ce e templu [i-altar!/
Veni]i lâng` mine, tovar`[i! Ca mâne-o s`
mor,/ dar v` las mo[tenire/ superbul meu
craniu, din care s` be]i/ pelin/ când vi-e dor
de via]`/ [i-otrav`/ când vre]i s`-mi urma]i!
–Veni]i dup` mine, tovar`[i!". //L. Blaga,
Veni]i dup` mine, tovar`[i//

DD
espre viziunea metafizic` în
crea]ia blagian` s-a scris relativ
mult. Mai redus despre poezia

lui Cotru[, care nu este mai pu]in tensionat`
[i înfiorat` de splendoarea drumului
cunoa[terii, dar este mai pu]in discutat` în
toate laturile complexit`]ii sale. "E-atâta liliac
în floare-aicea, Doamne,/ [i pe cruci atâtea
nume de-oameni/ cari au fost/ [i nu mai
sunt.../ atâ]ia prieteni dorm [i-ngra[`-acest
p`mânt,/ atâtea prim`veri, atâtea veri, atâtea
toamne,/ cu cari m-am coborât [i m` cobor
[i eu/ mereu,/ înfrânt,/ f`râm` cu f`râm`
în mormânt."//În cimitir// Înfiorarea în fa]a

misterului trecerii din aceste versuri, curgerea
eufonic` [i imaginea atemporal` a spa]iului
leag` poezia mai mult de viziunea blagian`.
{i, totu[i versurile apar]in lui Aron Cotru[.
Dup` cum urm`toarele versuri blagiene se
pot asocia u[or temperamentului poetic
cotru[ian. "O, vreau s` joc, cum niciodat`
n-am jucat!/ S` nu se simt` Dumnezeu/ în
mine/ un rob în temni]`, înc`tu[at./
P`mântule, d`-mi aripi:/ s`geat` vreau s`
fiu, s` spintec/ nem`rginirea,/ s` nu mai v`d
în preajm` decât cer,/ deasupra cer,/ [i cer
sub mine –/ [i-aprins în valuri de lumin`/
s` joc/ str`fulgerat de-avânturi nemaipo-
menite/ ca s` r`sufle liber Dumnezeu în
mine,/ s` nu cârteasc`:/ "Sunt rob în temni]`"/
/Vreau s` joc// Dorul de ve[nicie [i infinit
din poezia cotru[ian` traduce, de fapt,
tendin]a spre absolut, transcendentul,
rela]iunea cu cosmicul, într-o viziune de
profunzime [i multitudine de sensuri a
medita]iei metafizice. Întreb`rile nasc
zbicium`ri dramatice: "{i-nnebunit/ M-am
r`sucit, m-am r`zvr`tit,/ M-am întrebat de-
atâtea ori olog, zdrobit:/ de ce a vie]ii lege
sau nebuna întâmplare,/ A sem`nat atâta
dor de ve[nicie [i de infinit/ În v`zduhurile
gândului neputincios [i m`rginit,/ În trupurile
noastre [ubrede [i pieritoare?!" //Aron
Cotru[, M-am întrebat// Crea]ia fiec`ruia
dintre cei doi poe]i reprezint` fe]e ale
expresionismului [i un mod de sincronizare
cu poezia european`.

O NOU~ LIBR~RIE A TIMI{OAREI
În holul Filarmonicii "Banatul" (fosta sal` "Capitol") din Timi[oara s-a deschis o

nou` libr`rie: Caligraf. ligraf. ligraf. ligraf. ligraf. În urma unui parteneriat între Filarmonic` (reprezentat` de directorul
Ioan Coriolan Gârboni) [i Asocia]ia Cultural` "Maxima", libr`ria va fi [i un centru
cultural care va organiza [i g`zdui lans`ri de carte, audi]ii muzicale, lecturi, întâlniri cu
plasticieni, scriitori, muzicieni, expozi]ii de art`, mese rotunde pe teme culturale,
miniconcerte etc.

Primul eveniment a avut loc în diminea]a duminicii de 13 aprilie, iar protagonist`
a fost poeta Ioana Nicolaie, care a lansat cartea "Aventurile lui Arik" (editura "Corint
Junior"). În afar` de versuri, autografe [i cuvinte calde, Ioana a împ`r]it copiilor prezen]i
baloane, acadele [i "decora]ii" cu deja celebrul personaj Arik.

În aceea[i zi, seara, de la ora 18, în foaierul Filarmonicii, un numeros public a
venit s`-i asculte pe Mircea C`rt`rescu [i Gerhard Cseika lecturând, bilingv, din "Orbitor"
(G. Cseika fiind traduc`torul romanului în limba german`). Printre auditori s-a aflat   [i
primarul Timi[oarei, dl Gheorghe Ciuhandu, care i-a înmânat dlui C`rt`rescu o Diplom`
de onoare pentru activitatea sa cultural` din ]ar` [i din str`in`tate. Dup` lectur` au
urmat un [ir lung de întreb`ri [i autografe, care a prelungit întâlnirea pân` la ora 21.

Libr`ria Caligraf Caligraf Caligraf Caligraf Caligraf este deschis` zilnic, de la 10 la 21, iar gazde v` vor fi Simona
Bader, Robert {erban, Mihai Crîznic [i Marius Ciupertea.

CALIGRAF
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Pe m`sur` ce v`d cam ce [i cam cât se
mai [tie ast`zi despre comunismul românesc
cel 'multilateral' dezvoltat, simt nevoia s`
povestesc [i iar s` povestesc despre ce
însemna el pentru [tiin]a etnologiei. C`ci,
în multilateralitatea sa, comunismul nu
putuse l`sa deoparte cercet`rile etnologice,
care, pe vremea respectiv`, se numeau
folcloristice f`r` prea mari nelini[ti
paradigmatice, de[i…

De[i, dac` analizez lucrurile dinspre
prezent, poate c` tocmai aceast` op]iune
pentru 'folclor' ca denumire generic` pentru
un întreg set de studii [i preocup`ri insinua,
odat` cu defini]ia pe care [coala sovietic`
o d`dea disciplinei, anume c` ea trebuie s`
se ocupe doar de partea intens estetizat` a
literaturii, muzicii [i coregrafiei populare,
ideea c` miza acestei [tiin]e este aceea de
a se interesa de inefabilul pitoresc – idilic
al lumii rurale, de ceea ce era c`ldu], pl`cut,
dr`gu] [i cât mai str`lucitor cu putin]` în
interiorul acesteia.

SS
au, m` rog, lucrurile puteau s`
se abat` de la acest calapod
doar în anumite foarte limpede
determinate situa]ii. Folclorul

reu[ea s` aib` o încreng`tur` în lumea ur-
ban` în cazul în care era 'folclor muncitoresc',
stilul cântecului tradi]ional putea s` dobân-
deasc` sonorit`]i mai aspre doar dac` era
vorba despre 'cântecul revoltei sociale anti-
burgheze [i antimo[iere[ti'… Dar, cum c`uta-
rea acestor specii d`dea mari b`t`i de cap
institu]iilor oficiale ale disciplinei — care,
mai întâi, prin politrucii lor cei mai de
n`dejde, trebuia s` produc` asemenea texte
pentru ca, mai apoi, s` le disemineze în mase,
de unde s` le culeag`, în cele din urm`, cei
mai naivi dintre angaja]ii lor —, aceste
alternative au fost abandonate tacit [i f`r`
regrete în anii comunismului de dup` '68.

Din p`cate, odat` cu aceste subiecte au
disp`rut [i singurele segmente ceva mai relie-
fat sociale, fie [i artificial construite, din
configura]ia tematic` a domeniului, iar fol-
clorul a r`mas 'curat' [i alb ca 'spuma laptelui',
ca fe]i[oara ciobanului mioritic [i, last but
not least, s-a mulat tot mai mult pe imaginea
costumelor tot mai bine sp`late ale ansam-
blurilor artistice de amatori. În acela[i timp,
odat` cu reintroducerea în bibliografiile ofi-
ciale ale studiilor lui Blaga [i, mai apoi,
Mircea Eliade sau Constantin Noica, dome-
niul s`u agreat a devenit unul eterat, dens
simbolic, neap`rat cu deschidere filosofic`
de mare aprehensiune. Calitatea se suprapu-
nea peste caracterul anistoric, apolitic, aso-
cial, fiind apreciat estetismul pur.

În paralel cu aceste op]iuni majore [i
oficiale — care au [i condus, practic, la
compromiterea conceptului de folclor în
România postcomunist` [i au condamnat
interesul pentru culturile populare drept
derizoriu în ace[ti ultimi ani —, prezen]a
unor [efi informali dar unanim recunoscu]i
[i foarte competen]i la cârma disciplinei a
permis derularea unui set de activit`]i de
cercetare efectiv`. Chiar dac` cercetarea de
cabinet, cea de la care se spera s` elaboreze
instrumente de lucru, de genul tipologiilor
[i a corpusurilor de texte aferente era
prioritar`, totu[i terenul era [i el acceptat.
Cosmetizat pentru autorit`]i sub titluri
dezirabile politic, constrâns efectiv s` se
deruleze în anumite condi]ii (de exemplu,
în ultimele decenii ale comunismului,

A TREIA LEC}IE DE TEREN:PRAGMATISMUL
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cercet`torul nu mai avea voie s` locuiasc`
la ]ar`, ci doar la anumite hoteluri agreate
din re]eaua de turism [i alimenta]ie pub-
lic`, ceea ce îi îngreuna în mod extrem
comunicarea cu oamenii), prescurtat la
maximum [i împov`rat, câteodat`, de
dificult`]ile financiare, terenul se desf`[ura
totu[i, asigurând, oricât de distorsionat,
rela]ia disciplinei oficiale cu realitatea pe
care o revendica, par]ial, ca obiect de studiu.

În începutul anilor optzeci, unul din
tipurile de teren care func]ionau, efectiv,
în România, era cel f`cut de studen]ii (pre-
ponderent filologi), care puteau opta pentru
un asemenea tip de activitate ca 'practic`'
universitar`. Adev`rul e c`, în raport cu restul
alternativelor (fi[area acerb` în biblioteci,
ori munca de negru la alc`tuirea diverselor
studii bibliografice), terenul de folclor f`cea
concuren]` neloial`. Drept pentru care,
profesorii de folclor erau urâ]i cu discre]ie
dar consecven]` de colegi, situa]ie care nu
ignor a se fi perpetuat [i ast`zi, când orice
fel de practic` în facult`]ile de Litere a
devenit de mult` vreme oale [i ulcele.

Oricât de fragmentar, [ederea la sat sau
undeva în apropierea acestuia facilita accesul
la o lume real`, interesant` cel pu]in, dac`
nu fascinant` de-a dreptul, iar aceast` lume
era una complex`, divers`, plin` de probleme
care puteau fi identificate, formulate ca atare
[i la care merita s` reflectezi. C`ci nici
'folclorul', ajuns în fa]a realit`]ii, nu-[i mai
permitea s` bat` câmpii despre anistorisme
[i imobilit`]i pitore[ti…

Deoarece, îns`, studen]ii vedeau prea
multe lucruri [i discutau cu profesorii lor
[i mai multe în serile [i dimine]ile când nu
circulau prin sat s` povesteasc` cu oamenii,
la un moment dat fenomenul terenurilor
studen]ilor a trebuit pus [i el sub control.
A[a se face c`, începând din anul 1982 ([tiu
asta fiindc` tocmai terminasem anul al doilea
de facultate), terenul studen]ilor filologi din
România (oricum, destul de pu]ini pe vremea
aceea) s-a comasat într-o singur` loca]ie.
Prima loca]ie a fost Bucovina. Au urmat
Maramure[ul, Câmpia Transilvaniei, Oltenia
Nordic`. Regiuni pregnante etnografic,
regiuni – muzeu etnografic, a[ spune ast`zi…
Dar atunci nu spuneam asta, fiind mult prea
atent` s`-mi completez chestionarele în care
trebuiau contabilizate tot felul de lucruri
care mi se p`rea c` sunt cât de poate de
utile [i [tiin]ifice.

În vara lui 1989, cu foarte pu]in timp
înainte de Revolu]ie, am lucrat, pentru prima
dat` ca tân`r` asistent` [i coordonatoare de
echip`, undeva în Vrancea. Satul, numit
Hângule[ti, era unul dintre cele pe lâng`
care trecuse frontul în timpul Primului R`z-
boi Mondial, iar o parte din b`trâni erau
martorii disloc`rilor rapide de popula]ie efec-
tuate de autorit`]ile române în vederea asigu-
r`rii câmpului de lupt`. Desigur c` era mai
pu]in cunoscut ca satul vecin, Suraia, locul
unde ]`ranii se opuseser` colectiviz`rii, iar
ordinele pentru represiunea lor direct` fuse-
ser` dictate de chiar Nicolae Ceau[escu…

DD
rept este c` la 1989 nu [tiam
prea mult` teorie despre
importan]a studierii a exact
ceea ce este pregnant într-

o anumit` comunitate, despre faptul c` e
recomandabil s` re]ii ceea ce ea dore[te
neap`rat s`-]i comunice, ci, dimpotriv`,
credeam c` [tiin]a înseamn` s` bifezi acrib

chestionare, s` clasezi informa]ii, s` arhivezi
ordonat date [i, apoi, s` faci compara]ii
recurgând la un limbaj sofisticat… Îns`,
totu[i, ideea c` misiunea de teren ar fi aceea
de a culege informa]ii despre ceremoniile
na[terii, iar nu amintiri ale oamenilor despre
Primul R`zboi Mondial mi s-a p`rut scanda-
loas`. Ultimii mohicani ai evenimentelor
erau, deja, oameni foarte vârstnici. Dac`
nu atunci, când [i a[a se nimerise s` fim
acolo, când s`-i mai ascult`m?

Oficial nu mi-a dat nimeni dreptate.
Poate c` nici neoficial nu au fost cei mai
mul]i de p`rerea mea. Ceea ce m-a marcat,
îns`, a fost lec]ia pe care mi-a dat-o atunci
profesorul Mihai Pop. A coborât cu noi la
Hângule[ti. A preluat repede ini]iativa, apu-
când-o pe prima strad` care se ab`tea de la
[oseaua principal`. Apoi i-a abordat pe to]i
cei pe care i-a v`zut la strad` ori prin cur]i
[i i-a determinat, dup` dou`-trei întreb`ri,
s` stea de vorb` cu câte un student.

Când am r`mas doar noi doi [i
magnetofonul Uher (doar vreo 6 – 7
kilograme, o adev`rat` minune a tehnicii)
profesorul l-a întrebat pe primul trec`tor
unde locuiesc cei mai b`trâni oameni din

sat [i dac` se poate vorbi cu ei. Se putea,
ni s-a spus, cel întrebat tocmai îi v`zuse
acum câteva zile [i erau în bun` form`. Iar
noi ne-am îndreptat foarte – foarte încet,
fiindc` aveam atât de multe lucruri de
discutat, spre casa cu pricina.

AA
m g`sit-o, iar b`trânii
{erban, el — M`n`il`, ea
— Maria ne-au povestit
vreme de trei ceasuri bune

despre adolescen]a lor, despre r`zboi [i
despre drumurile haotice pe care le
str`b`tuser` în perioada în care au p`r`sit
satul.

Nu am mai discutat cu profesorul Pop
despre acea înregistrare decât dup` revolu]ie,
care, întâmpl`tor sau nu, a venit foarte
curând. Comportamentul s`u de atunci, mi
s-a p`rut, îns`, o lec]ie de pragmatism. S`
faci întotdeauna ceea ce sim]i c` trebuie
s` faci, ceea ce este de f`cut, chiar dac`
oficial ]i se cere altceva, îns` s` nu atragi
aten]ia asupra opozi]iei tale la ceea ce ]i se
cere. {tiu c`, privit` dinspre prezent, lec]ia
profesorului nu mai e cea mai moral` dintre
lec]iile posibile, dar cât` nevoie a[ avea s`
o fi înv`]at un picu] mai bine…
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NOUla EDITURA BASTION

Retorismul romantic al lui Hölderlin
din poezia Pâine [i vin, "…la ce bun poe]ii
în timpuri s`race?", este unul dintre pretextele
amplei medita]ii a lui Heidegger asupra
rostului poe]ilor în lumeÊ1. Mai poate fi
valabil` azi resurec]ia unui tip de romantism,
la prima vedere retrograd, o c`utare a unui
tip de poet care se revendic` din veacuri
apuse, deci inactual în lumea care se
ancoreaz` doar în imediat?

Pentru Heidegger, care extrage
în]elegerea poetului din tradi]ia liric`, "Poe]ii
sunt acei muritori care, cântându-l, p`trun[i
de gravitate, pe zeul vinului, dau de urma
disp`ru]ilor zei, r`mân pe urma lor [i, astfel,
le arat` muritorilor de un neam cu ei calea
ce duce spre schimbare. Eterul îns`, în care
singurii zeii sunt zei, este divinitatea lor."Ê2
Se întrevede astfel de ce, în propria sa schem`
ontologic`, dac` ar fi s` parafraz`m sintagma
aplicat` de Hugo Friedrich poeziei lui
Mallarmé, Ion Barbu î[i reprezenta ca ultim`
etap` a Ritmurilor pentru nun]ile necesare,
etap` obligatorie în drumul fiin]`rii poetice,

accederea în universul spiritualizat [i
sacralizat al Soarelui. Ultima strof` este una
elocvent` pentru în]elegerea rolului poetului
în lume, într-o deplin` succesiune
heideggerian`, de identificare a c`ii ce duce
la metamorfoza scontat` prin poezie: "Din
c`ld`ri de m`ri lactee, / La surp`ri de
curcubee, / - În firida ce scântee / eteree."

Prin volumul Manevrele de toamn`
(1996), Petre Stoica propune cititorului un
drum al poeziei de frontier`, transfer al
semnifica]iei geografice a cuvântului, folosit
adesea cu privire la izolarea poetului la
Jimbolia, spre taxinomia ideologiilor literare,
a clasific`rii poeziei sale. Putem extrage din
poezia lui Petre Stoica o func]ie catalitic`,
apelând desigur la termenul blagian, o
caracteristic` de tip orientativ-pedagogic,
a[a cum crede Heidegger despre poe]i?

Este cert faptul c`, reflectând sub di-
verse forme imaginea eului situat între limite,
poezia lui Petre Stoica ne ghideaz` spre
tensiunea f`r` grai a scind`rii. Nostalgia
odiseic` ni se relev` ca o tânjire aprig` dup`
locul numit Acas`, locul unui timp, f`r`
remediu pierdut pentru totdeauna. Nu
coordonata geografic`, neschimbat` pe tot
parcursul labirintului în lume este cea pe
care o reg`se[te Odiseu schimbat`, ci
reflectarea oscila]iei deal-vale, dup` cum
ar spune Blaga, în lume. Aceast` reflectare,
sub dominanta activ` a Soarelui ("Nun [i
stea") nu este decât o iluzie a lui Odiseu,
al c`rui filtru sensibil a suferit o muta]ie

MANEVRELE DE TOAMN~ ALE LUI
PETRE STOICA LA CEAS DE PRIM~VAR~
FLORIN OPRESCU

optic` ce îi transform` plaiul într-o nesfâr[it`
pust`, privat` de orice armonie a contrariilor.
În Odiseu reg`sim, a[adar, schimbarea care
îi alimenteaz` la nesfâr[it nostalgia,
sentimentul depeiz`rii [i al alien`rii, o acut`
tonalitate elegiac` a vocii care îi tr`deaz`
de fiecare dat` emo]ia întâlnirii cu spa]iul.

Poeziile lui Petre Stoica pariaz` o miz`
major` pe o tonalitate elegiac` specific`,
asumare plin` de riscuri în lumea noastr`
privat` din ce în ce mai mult de lirism,
frustrat` dramatic din cauza r`sfrângerii prea
violente a imediatului, brutalizat` de
automatisme lirice f`r` precedent, mai nocive
chiar decât sonorit`]ile goale ale avangardei
istorice. Evitând automatismele poeziei
concretiste, Petre Stoica reu[e[te într-un mod
superior s` dep`[easc` retoricele sonorit`]i
golite de sens ale multor poe]i contemporani,
disimulând cu succes tragicul cunoa[terii
în spatele unei izol`ri în universul domes-
tic [i în lumea ora[ului de provincie.

Universul s`u se contureaz` într-o
realitate derizorie, vl`guit` de energia vi-

tal` a lumii. Dintr-o banalitate sordid` a
provinciei, a frontierei, deci a limitei, poetul
percepe manevrele de toamn` aparent din
perspectiva spectatorului, din afara lumii.
Disimulând neimplicarea în procesul de
degradare a acesteia la interferen]a cu timpul
[i cu anotimpul, poezia lui Petre Stoica ni
se relev` ca un exemplu al adapt`rii
lirismului la prozaismul lumii actuale. Chiar
dac` aceast` poezie se adapteaz` unei
expresivit`]i actualizate, recunoscând ca
necesar` pre-facerea limbii artistice la
sensibilit`]ile de azi, ea camufleaz` o
tonalitate grav`, mascând tensiuni
existen]iale cu descenden]` în tendin]a etern`
a omului de a-[i exacerba Fiin]a, de a c`uta
r`spunsuri la întreb`ri fundamentale [i de
a-[i împ`rt`[i limitarea, c`ci, ca [i la Lucian
Blaga, omul nou "plânge cu lacrimi vechi".

În acela[i timp, manevrele de toamn`
aduc cu ele agresiunea unei vârste asupra
fiin]ei care se reg`se[te izolat, într-o
singur`tate profund`, c`ci: "eu r`mân
solitarul acestui or`[el vl`guit / construiesc
tunele sub ghe]arul c`r]ilor [i re- / construiesc
melodiile înainta[ilor altfel spus / trop`i într-o
singur`tate din care voi ie[i cu idealurile
decimate" (Solitarul ora[ului vl`guit).
Imaginea poetului cu idealuri decimate se
contureaz` fie în func]ie de agresiunea
vârstei, a manevrelor timpului, fie într-o
ipostaz` dramatic`, cea de vame[ "la grani]a
dintre somn [i nimic" (Vame[i la grani]a
dintre somn [i nimic), ca [i vârsta, aceasta

fiind o alt` frontier` imposibil de surmontat.
Manevrele de toamn` apar]in b`trâne]ii

ca vârst` a exacerb`rii sim]urilor [i a
tonalit`]ilor elegiace. În poezia Singur`tatea
noble]ele ei constat`m un fapt sugestiv, [i
anume c` "Împ`care este numele t`u
b`trâne]e". Activit`]ile domestice intrate într-
o rutin` alienant`, nu aduc, precum se
întâmpl` la Arghezi, tihna senectu]ii.
Domolirea existen]ei [i reconfigurarea
activit`]ilor dup` ritmurile domestice nu pare
a fi decât anticiparea altei vârste private de
lumin` [i de consisten]`. Astfel, "la ceasul
amurgului culeg legume / ud florile însetate
de via]` / cobor persienele aprind lumina /
…/ [i vine noaptea lung` [i visul". În
Moment anacronic, str`bunica, privind
"fotografia g`sit` în cuf`r", tr`ie[te odat`
cu nostalgia trecutului iminen]a mor]ii,
observând în "clocotul gr`dinii" cum "brusc
s-au înnegrit margaretele". Ne reg`sim în
fa]a unei inevitabile vârste, a unui inevitabil
timp care î[i exerseaz` manevrele f`r`
încetare, provocând bre[e elegiace în fluxul
poeziei lui Petre Stoica. Manevrele sale de
toamn` amintesc de altfel de cele ale poetei
Ingeborg Bachmann, într-un spirit de
purificare [i clasicizare expresionist`. În
poezia cu titlu semnificativ [i pentru volumul
lui Petre Stoica, Manevre de toamn`,
Bachmann surprinde efectul timpului [i
dramatica retragere în sine din fa]a trecerii:
"Timpul face minuni. Îns` dac` vine
inoportun / boc`ind în u[` a vinov`]ie: nu
suntem acas`. / În pivni]a inimii, f`r` somn,
m` reg`sesc iar`[i pe / pleava batjocurii-n
manevrele de toamn` ale vremii."3

Din perimetrul vie]ii “sale‘ de paznic
al c`r]ilor, Petre Stoica expune versuri
memorabile Din Cronica b`trânului (III),
într-un timp în care singura realitate plin`
de tensiuni lirice armonioase, cu iz romantic,

r`mâne voluptatea femininului care-i
invadeaz` universul livresc: "femeie / ce
nume s`-[i dau? rozmarin? / dalie? poate
sulfin`? // sau nume de coaps` / desprins`
din maluri de miere / s`-]i dau?". Finalul
acestei poezii, [i el în gam` romantic`,
reinstaureaz` fiin]a sub semnul tonalit`]ii
elegiace, dominant fiind sentimentul unei
incertitudini existen]iale determinat` de
urm`toarea manevr` a toamnei, c`ci: "se
apropie ceasul insomniei / [i nu [tiu".
________________

1)  Martin Heidegger, "La ce bun poe]ii?",
în Originea operei de artãOriginea operei de artãOriginea operei de artãOriginea operei de artãOriginea operei de artã, Traducere [i note
de Thomas Kleininger [i Gabriel Liiceanu,
Studiu introductiv de Constantin Noica,
Editura Univers, Bucure[ti, 1982.

2) Ibidem, p. 213.
3) În Atlas de sunete fundamentaleAtlas de sunete fundamentaleAtlas de sunete fundamentaleAtlas de sunete fundamentaleAtlas de sunete fundamentale,

Antologie, prezent`ri, traduceri [i postfa]`
de {tefan Aug. Doina[, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1988, p, 535.
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PETRE STOICA: Teoria marxist` era
baza înv`]`mântului... În marxismul de atunci
limbajul era de-o rigoare nemaipomenit`!
Dac` te ab`teai… erai, firesc, devia]ionist.
Ca s` pricepi ceva din limbajul vremii e de
citit scurta istorie a partidului bol[evic pe
care am reu[it s-o procur. Închipuie-]i!

DANIEL VIGHI.: O ai?
P.S.: O am, domnule! {i o s` o aduc aici

(la Muzeul presei din Jimbolia n.n.) pentru
cine studiaz` jurnalistica.

D.V.: E util.
VIOREL MARINEASA: Sigur!
D.V.: Cursul scurt îi zice…
P.S.: Da, cursul scurt.
D.V.: Bol[evic era antonimul lui

men[evic…
P.S.: Da, da, da. Ca o opozi]ie a lui

men[evic. Spre exemplu, Modest Morariu
era eminent student [i avea un limbaj mai
elevat. A r`mas corigent din cauza asta.

D.V.: Întrucât nu corespundea la limbaj?
P.S.: Nu. Dac` s-ar fi ab`tut de la limba

de lemn r`mânea repetent. Prin faptul c` a
întrebuin]at un limbaj, cum s` spun? Cu
sinonime. Limbajul trebuia s` fie de beton
armat, era mai mult decât… A[a s-a o]erit
c`nelu, a[a spuneam la cartea lui Ostrovski.

D.V.: A[a s-a o]erit c`nelul? A[a s-a c`lit
o]elul?

P.S.: Îl d`deau ca exemplu de romantism
revolu]ionar. În facultate materiile de baz`
erau câteva. Totu[i se f`cea carte. Bun`oar`,
la lingvistic`, istorie, gramatic`…

D.V.: Lingvi[tii erau buni, nu prea erau
obliga]i s` fac` politic`, de[i Stalin s-a b`gat
în lingvistic`.

P.S.: Ba f`ceau. Uite, Graur a f`cut o
chestie [i a p`]it-o. El era adeptul lui Banu.
Banu: c`l`uzitorul lingvisticii. {i diminea]a
apare în Scânteia teoria lui Stalin, care era
de bun sim], într-un fel, mai ales c` atunci
Academia se preg`tea deja s` introduc`
alfabetul chirilic. Numai c` teza asta a lui
Stalin s-a dovedit salvatoare: Aceasta spunea
c` "înving`torul impune limba."

D.V.: Înving`torul impune limba?
P.S.: Da, da, da. {i cine erau la noi

înving`torii? Romanii!
D.V.: Da, asta ]ine de istoria limbii,

într-un fel.
P.S.: Asta e teoria lingvisticii. A[a se

chema bro[ura aia lu' Stalin. Pân` [i la
recrutare te întreba: "Ce spune tovar`[ul Stalin
despre lingvistic`?" În sfâr[it! Deci erau câteva
materii, unde se f`cea carte. Câteva! La Rosetti
f`ceam carte, era foarte generos [i ne trecea,
dar la limbile str`ine erau mul]i studen]i
eminen]i! {i azi pot s` în[ir studen]i, înc` în
via]`, care au fost acolo. Foarte buni! 80%
era pleav`, dar 20% erau eminen]i, s` [tii!

D.V.: P`i, procentele sunt la fel…
P.S.: Nu-i adev`rat!

"TOAT~ VIA}A AM C~LCAT AICI,
{I MINA EXPLODA DINCOLO"
PETRE STOICA
DISCU}IE ÎN TREI LA GURA REPORTOFONULUI

Cu Petre Stoica discu]ia este palpitant` pentru c` Petre Stoica are o fabuloas` memorie
a omenescului din cultur`. Via]a literar`, a[a cum se arat` ea în pove[tile sale, nu are
nimic din reprobabilul ei fariseic [i snob. Este tonic`: o suit` de întâmpl`ri în care
scriitorii par ni[te golani minuna]i sau abjec]i. Vii. A discuta despre cultur`, a[a cum
discut` druckerii despre fotbal, este o performan]` doar a marilor scriitori care stau
firesc în cultur`. Petre Stoica tr`ie[te la Jimbolia printre c`r]i, amintiri, pres` din vremi
vechi, totul amestecat cu un soi de eroism al b`trîne]ii, al bolii, al vederii care se înce]o[eaz`,
al singur`t`]ilor b`trânului pe care le putem ghici la vreme de sear` sau în dimine]i
când totul pare sterp. Via]a [i marele scriitor împiedicat, din când în când, de sl`biciunile
omene[ti ale trupului s`-[i des`vâr[easc` cufundarea în amintiri, a[a ca [i cum ai deschide
seara, poart` la curte, [i descoperi lini[tea tihnit` a ceea ce [tiai c` e acolo dintotdeauna.

DANIEL VIGHI

D.V.: Azi s-au mai redus, nu mai sunt
20%, ai dreptate!

P.S.: ~ia care veneau la Litere, la
filologie, atunci, nu aveau bibliografie. Nu,
domnule! Acolo trebuia s` [tii totul, nu aveai
bibliografie.

D.V.: Nu era?
P.S.: P`i, eu o secund` n-am înv`]at

pentru examen!
D.V.: Aveai cultura proprie.
P.S.: Mi-am zis, nu se poate s` nu iau!

Ce întrebare s`-mi pun` s` nu iau? La
gramatic` îmi era pu]in fric`… Sigur, temele
la literatur` erau tâmpite: " Lupta pentru pace
oglindit` în poezia nou`." Numai c` m` bazam
pe lecturile mele!

D.V.: {i ai dat admitere?
P.S.: Da, am dat admitere [i mi s-a

întâmplat o chestie extraordinar`! Tocmai
era la mod` campania împotriva cosmo-
politismului. {ti]i chestia lui Crohm`lniceanu,
care a zis c` 90% din proza scurt` nu e de
calitate.

D.V.: Din literatura român`, cantitativ.
P.S.: Crohm`lniceanu era un ideolog, dar

era un ideolog cu mâinile parc` mai sp`late.
El a introdus în '53 un curs despre Rebreanu,
ceea ce pe vremea aia era nemaipomenit! A
amintit [i de Mateiu Caragiale, în sfâr[it!

V.M.: În ce an a introdus cursul despre
Rebreanu?

P.S.: În '53. Era ceva nemaipomenit
atunci.

D.V.: Rebreanu era totu[i socotit
reac]ionar.

P.S.: S` v` zic o chestie care a fost destinul
meu, de fapt. Coteanu [i cu {ora, care tocmai
veniser` din Fran]a. Un om minunat, {ora,
[i cu o biografie special`. Eu am ]inut mor]i[
s` dau la român`! A fost scandal mare c`
n-au vrut studen]i la român`: erau prea mul]i
[i au spus, domle', ̀ sta e din Timi[oara, [i
trebuie s` aib` accent.

D.V.: Adic` tu vroiai neap`rat la român`?
P.S.: Neap`rat! {i mi-a c`zut tema

primele influen]e asupra literaturii culte
române. Am dat-o cu romantismul francez,
cum [tiam eu manualele lui Medeoclu sau
Bujor, Dumnezeu mai [tie!

D.V.: Pa[optismul, toate alea înainte de
pa[optism!

P.S.: Da, numai c` ei voiau s` zic de
Kr\lov [i Pu[kin. {i am zis: da', tovar`[u'
profesor, eu [tiu cine-s ̀ [tia, da', ce leg`tur`
au cu pa[optismu'? Nu exist`!

D.V.: {i cu bonjuri[tii din lag`rul capi-
talist!

P.S.: Nu exist`! ~sta tot d`dea s` m`
prelucreze [i v`zând c` sunt înc`p`]ânat, m-a
dat afar`.

D.V.: Din examen?
P.S.: Din examen.
V.M.: Da' cine era? Nu mai [tii?
P.S.: În comisie era Coteanu.
D.V.: {i el a examinat literatur`?
P.S.: Da, literatur`. {i vin acas`, [i tata

m` întreab`:"Ei, cum a fost?" Nu-[i punea

problema. {i-i zic: "ei, tat`, eu cred c-am
picat!" "P`i, cum?" {i-i explic. Peste câteva
zile primesc telegrama: "vino, înscrie-te c`
ai trecut!" Mi-a dat Coteanu 10.

D.V.: Totu[i. Ai v`zut!
P.S.: Mi-a dat 10 Coteanu. El a jucat

teatru acolo.
V.M.: Fantastic!
D.V.: Da, pentru posibilii turn`tori?
P.S.: {tii ce era? Eram în anii în care

turn`toria nu prea func]iona în facult`]i. Înc`
nu func]iona. Erau ̀ ia de la Uniunea Na]ional`
a Studen]ilor Români, a[a se chema. ~[tia
erau zbirii facult`]ii [i fiecare an î[i avea
ciom`garii. ~[tia controlau ce cite[ti!

D.V.: În c`mine?
P.S.: În c`mine! Eu am stat foarte pu]in

la c`min. Nea Goe Manole, ̀ sta era la latin`,
dup-aia a trecut la istorie, [i de la istorie a
trecut la Dr`gan. A[a. Da' era b`iat bun la
început [i venit de la malul m`rii, ]`ran, dar
citea în francez` foarte bine, ceea ce era o
chestie atunci. Într-una din zile eu dormeam
în camer`, c` nu m` prea duceam la cursuri
[i vin în control turn`torii de la Uniunea
Na]ional` a Studen]ilor Români [i unul ridic`
perna de la patul lui Manole: "Ce! Ia uita]i-
v`, ce cite[te!" Era Madame Bovary în
francez`. A confiscat cartea. {i vine Boier,
care era [i prieten cu mine, era din grupul
lui Modest Morariu: "M`, zice, uite, m`, a
ie[it scandal."

D.V.: Erau examene severe la intrare?
P.S.: La-nceput, la filologie, erau mai

multe locuri decât solicitan]i.
D.V.: Hopa!
P.S.: P`i, da. Erau 360 de locuri [i 300

am fost. B`t`lia cea mare era pentru ISE.
D.V.: {tiin]e economice.
P.S.: Era o b`t`lie enorm`!
D.V.: Oare de ce?
P.S.: Dracu' [tie! {i cine pica acolo, venea

aici.
D.V.: Care nu luau la ISE.
P.S.: {i automat erau înscri[i. {i ̀ [tia

erau cei mai a' dracului!
V.M.: N-aveau nimic în comun cu

filologia.
P.S.: Înv`]au b`ie]ii. ~[tia erau cu

ciomagul: to]i s-au pr`p`dit în condi]ii
dramatice. Marcea s-a înecat în balt`.

D.V.: Pompiliu Marcea a venit de la ISE?
P.S.: P`i, erau un grup de olteni: Marcea,

Odobîcu, care a devenit [eful de birou al lui
Mizil, mi se pare. Dup` aceea St`v`ru[, ̀ sta
era cel mai al dracului: a intrat în copac.

D.V.: Cu ma[ina?

P.S.: Cu ma[ina. {i mai era unu
S`vulescu. ~sta era mai cumsecade.

V.M.: S`ndulescu?
P.S.: S`vulescu! To]i aveau complexe

de inferioritate fa]` de cei de la limbi str`ine.
V.M.: Dar pe tine te-au primit la

german`?
P.S.: M-au primit. M-a chemat decanul

care a fost profesor de gimnaziu la Giurgiu.
L-au f`cut decan, î]i dai seama! {i m` cheam`
acolo: "Tovar`[e Stoica, ne-am gândit s`
mergi la german`". Nu aveau studen]i la sec]ie.
"Nu, tovar`[e decan. Eu am venit pentru
literatura român`." Asta [tiam [i asta era
pasiunea mea.

D.V.: Scriai deja literatur`?
P.S.: Cum!? Scriam sonete suprarealiste.

În clasa a 5-a am scris sonete suprarealiste.
D.V.: {i ̀ sta ce-a zis? Avem nevoie la

german`, tovar`[e!
P.S.: {i eu zic: "Nu, dom'le, este o limb`

grea [i mie îmi place literatura român`. Cum
o s` înv`] eu acuma german`?" Nu [tiu ce…
~sta zice: "Domle' [i eu am fost profesor de
francez` [i nu mai cunosc o boab`." ~sta
era decan. Când eram în anul trei l-au dat
afar`.

D.V.: Pe cine?
P.S.: Pe ̀ sta. Pentru incompeten]`. {i

înghesuia studentele. Un nenorocit, un gunoi.
P.S.: În anul patru am o amintire

formidabil`: f`ceam seminarii comune, ad-
hoc. Oameni buni, vine profesorul cutare [i
vrea s` fac` sec]ia cutare. {i cineva a hot`rât
s` fac` sec]ia german`. Mul]i au ajuns acolo
din întîmplare [i pentru ca s` existe sec]ia.
Îi înv`]am eu literatura român`. Am avut un
coleg, Gogu, care a ajuns colonel la securitate,
tot a[a, for]at s` vin`. {i au mai venit dou`
nem]oane, da' astea lucrau la cenzur` la Neuer
Weg [i nu veneau decât la sfâr[itul anului.
La un moment dat am fost anun]a]i c` vine
o personalitate de la Comitetul Central al
partidului [i vrea s` testeze cuno[tin]ele
studen]ilor.

D.V.: Era mort Stalin?
P.S.: Da, [i Rosetti era reprimit. {i zice

`la din CC: "Ei, ce p`rere ave]i despre
Arghezi?" ~[tia gata s`-[i dea drumu' la gur`.
C` a fost un proces Arghezi, groaznic. Titus
Popovici ne-a demascat citind pe Arghezi.
Titus Popovici a fost un demagog [i un
intrigant f`r` de margini. Voi nu v` închipui]i
cât r`u a f`cut omul ̀ sta!

D.V.: Era coleg cu voi Titus Popovici?
P.S.: În sfâr[it, da' asta e alt capitol. {i

cum zic, ̀ [tia de la român` nu [tiau ce s`

PÂN~ {I LA RECRUTARE
TE ÎNTREBA: "CE SPUNE
TOVAR~{UL STALIN
DESPRE LINGVISTIC~?"
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fac`, s` dea drumu' la înjur`turi sau s` a[tepte.
Eu am b`nuit c` e ceva, sim]eam pulsul.
"Tovar`[e profesor, îmi place mult Arghezi!"
Zice: "Da' [tii vreo poezie social` pe din
afar`?" Pe vremea aia, jur, aveam o memorie!
{tiam foarte multe poezii, îmi pl`cea Arghezi
imens! Nu cât Bacovia, da' îmi pl`cea! Am
începu s` recit din Caligula. Dup` ce termin
m` întreab`: "La ce sec]ie e[ti? La român`?"
"Nu", zic, "la german`." I-a întrebat pe ̀ ia
de la român`: nimic! Mor]i! "P`i cum, un
tovar`[ de la german` [tie poezie din Arghezi,
[i dumneavoastr` de la român`, nu!" {i vine
pauza: m` trage la o parte. Cine era? Paul
Georgescu. Era mare la CC.

D.V.: Avea func]ie mare?
P.S.: Mare! Îmi spune: " Uite care e

chestia. Înfiin]`m acuma o revist`: Gazeta
Literar`, vrei s` lucrezi acolo la noi?" Pe
vremea aia tr`iam cu capu-n nori, nu eram
realist, [i-i zic direct [i impertinent: " S` [ti]i
c` nu-mi place realismul socialist!"

D.V.: I-ai zis direct? Pe coridor acolo?
P.S.: "Las` tu prostiile astea!", îmi spune.

"Las` prostiile astea, te pun la pagina X, n-ai
probleme din astea!"

V.M.: Asta când era, în '54?
P.S.: În '54!

P.S.: Dom'le, am r`mas cu NU [i la
revedere! {i îmi spune Paul Georgescu : "Când
vine repartizarea, s` vii neap`rat la mine!"
Am primit post de profesor la Lonea.

D.V.: Unde era Lonea?
V.M.: Prin Vaslui pe undeva.
P.S.: În Vaslui. Eram [i logodit. M` duc

la el. A rupt repartizarea. " Te rog s` te duci
la ESPLA [i s` cau]i pe Balaci s` te dea,
vede el, cu un post acolo". M` duc la Balaci,
un tip foarte cumsecade, era la catedra de
italian`, om de carte, cam mânc`tor de c`cat,
s`racu'! Am c`zut din lac în pu], vai de curu'
meu! M` duc acolo, era o uzin`, 40 de
redactori, singura editur`.

D.V.: Cât de cât…
P.S.: Era o grupare glacial`. {i vine un

grafician s` arate coperta la colec]ia Albina.
Eu proasp`t sosit, stând în picioare, a[teptând
s`-mi dea un scaun sau s` m` prezinte. Am
stat acolo, întâietate a avut graficianul. Ce
era? Ce reprezenta coperta? O combin` [i
un ]`ran cu secera în mân`. Lupan zice: "Nu
e bun` coperta. P`i, de ce? P`i, nu vezi ]`ranu'
`sta cu cât` încrâncenare se uit` la combin`?"

D.V.: Hopa!
P.S.: Când am auzit chestia asta, mi-

am zis c` dac` astea sunt criteriile de
apreciere, ce m` a[teapt`? V` da]i seama,
eram acolo tîn`r [i ceilal]i se întreabau: "ce
caut` ̀ sta aici? Noi ne [tim între noi, editur`
de stat, [i acuma vine neica nimeni". Mi-
au dat s` citesc manuscrise, chestii din astea
ale anonimilor, s`-mi spun p`rerea. Mi-au
pus acolo în fa]`, ni[te chestii, ni[te c`caturi
de îmi venea s` vomit. Dup` vreo dou`
s`pt`mâni de intoxicare din-asta, m-am dus
din nou la Balaci [i i-am spus c` îmi dau
demisia [i plec, chit c` n-aveam ce s`
m`nânc? "P`i, de ce," m` întreab` mirat.
{i iar`[i îi spun povestea cu realismul so-
cialist: "nu suport, nu v` sup`ra]i, nu suport."
D` telefoane la Lupan [i pân` la urm`: "
Ce-ai vrea dom'le s` faci aici?" Zic: " S`
lucrez la subsol, s` fac corectur`." N-avem
locuri, da' te trimitem acolo pân` se ive[te
un loc. M-am dus la corectur`, acolo am
g`sit o lume fenomenal`. Foste so]ii de
ambasador, ziari[ti vechi, numai din ̀ [tia
epura]i.

D.V.: Mi[to! Lumea marginalizat` de
regim.

P.S.: A[a. {i domnul Ionel Marinescu,
`la cu p`l`rie zicea una, dou`: "îi bag în pizda
m`-sii de comuni[ti!" Zic: m`, asta-i lumea
mea, în sfâr[it! M-am sim]it foarte bine, de[i
fetele erau cam ca]e, cu facultate f`cut` ca
lumea, dar n-aveau dosar. Asta a fost [ansa
mea. Dup-aia am avansat precorector.

V.M.: {i precorectorul ce atribu]ie avea?
P.S.: Precorectorul stiliza. Vasile era [eful

sec]iei, ̀ sta era tata lui Paul Cornea.
D.V.: Tata lui Paul Cornea?
P.S.: Tata lui Paul Cornea, care era

senza]ional de cumsecade. Avea gura mare.
Începusem s` ne încheg`m grupul: cu Nichita
(St`nescu), cu Matei (C`linescu). {i veneam
la servici dup` be]ie, adormeam cu capul pe
manuscrise, f`ceam gre[eli urîte, în sfâr[it!

V.M.: {i Nichita lucra acolo?
P.S.: Nichita lucra la Gazeta Literar` cu

juma' de norm`. {i ceilal]i to]i erau corectori:
Modest Morariu, Matei C`linescu! A[a s-a
[i spus la un moment: via]a corectorilor.

V.M.: Aici ai scris Amintirile unui fost
corector?

P.S.: {i aici: dup` mine veneau fetele
[i g`seau la gre[eli, ceva de groaz`! {i tot
timpul m` pârau!

D.V.: Te pârau la tata lui Paul Cornea,
care era [efu'.

P.S.: Da, el era [efu' [i el trebuia s` decid`.
D.V.: {i ce-]i spuneau? Tovar`[u' Stoica,

las-o mai u[or cu gre[elile!
P.S.: Da! Între timp am debutat în presa

cultural`. Aveam articole publicate. În sfâr[it,
d`-i în m`-sa! {i într-o zi vine la mine, zice:
"{tii ce m-am gândit, dom'le? Ca s` scap de
gurile astea spurcate ale colegelor dumitale
î]i fac un program special. Sub pretextul c`
avem urgen]e de la o zi la alta, vii la trei
aici, când ele pleac`, [i lucrezi dou`, trei ore,
[i dup-aceea pleci acas`". {i eu dormeam
pân` la dou`, c` noaptea eram …

D.V.: ...la chefuri.
P.S.: ...[i veneam mahmur, la un mo-

ment dat mi l-au dat dup` masa pe Radu
Albala, alt` figur`! Un om foarte sub]ire. {i
mergeam la Porti]a s` bem câte o ]uic` pân`
seara [i dup-aia ne întorceam s` semn`m
condica.

V.M.: Ce era Porti]a asta?
P.S.: Porti]a era un birt în apropiere. {i

ce f`ceam? Câteodat` mai venea la birt unu'
Papa Luca, a[a-i spuneam. Într-o zi al adus
un mald`r de scrisori! Ce erau astea?
Indica]iile lui Arghezi, seara, pentru el. El a
fost tipograful lui Arghezi. La M`r]i[or a]i
fost?

D.V.: Nu!
P.S.: Avea tipografie acolo. N-a mai

r`mas decât brevetul de me[ter tipograf al
lui Arghezi. Într-o noapte au venit muncitorii,
prin '51-'52, [i au înc`rcat totul în camion.
Dom'le, aceste indica]ii pentru Papa Luca erau
literatur`, domnule! Absolut! Nu era ceva
banal de felul: "te rog, drag` domnule, f`
asta sau ailalt`!"

D.V.: Bag` linotipu' cutare.
P.S.: Indica]ie literar` pur`! Probabil

c` a mo[tenit acest pachet Paul Cornea. ~la
ne-a povestit via]a lui Arghezi cum decurgea.
Senza]ional tipul! Se scula diminea]a, la o
or` a[a mai igienic`, pleca în ora[ la procese.
Tot timpul avea procese. Pleca cu ma[ina
lui, c` avea ma[in`. Ma[ina lui personal`.
{i venea la prânz acas`, mânca, dormea o
or`, dup-aia se ocupa de agricultur`. Asta
era pasiunea lui. Seara zicea: " Ia s` v`d,
pro[tii ce [tiu?". Din pro[ti nu-i scotea, da'
îi iubea teribil pe Mitzura [i Baru]u. Îi culca
[i dup-aceea îl a[teptau 12 ce[ti de cafea
acoperite cu un prosop din fir de cânep`.
Pân` diminea]a bea. Spre diminea]` mai
r`mâneau dou`, trei ce[ti, dintre care una
era a lui Papa Luca. Dormea câte o or`
diminea]a [i dup`-mas`. Avea oase de
cioban.

D.V.: O via]` totu[i grea.
P.S.: Ai v`zut cum îi tremurau mâinile...

[i fuma Chesterfield.
D.V.: Chesterfield erau ]ig`ri burgheze!
P.S.: Americane, foarte tari. Erau la mod`.
V.M.: De unde le scotea?
P.S.: Mai tot timpul au existat, ani de

zile! La Constan]a veneau, în plin stalinism,
Chesterfield. Uite a[a îi tremurau degetele!
Da' nu a l`sat ]igara din degete pân` la
moarte…

D.V.: A fumat mult?

P.S.: Foarte mult. {tiu când s-a dus
Baconsky la el în vizit`, prima dat`, i-a dus
un cartu[ de Chesterfield. Era un mare
sus]in`tor al Stelei [i al lui Baconsky.

P.S.: Noi am f`cut altfel armata. Sâmb`t`
diminea]a: teoria tragerii, balistic`, infanterie
la facultate [i o lun` pe câmp. Pe la C`l`ra[i,
dup-aia, la Flore[ti, lâng` Cluj, a doua
convocare. Noi care eram la filologie: la
artilerie! Î]i dai seama c` [tiam doar tabla
înmul]irii!

D.V.: Acolo era mai tehnic?
P.S.: Trebuia s` calculezi repede tragerile.
D.V.: Traiectoria…
P.S.: Acolo erau doi, trei care [tiau,

restu'… ca fînu'!
D.V.: A]i ajuns s` trage]i cu tunu' ?
P.S.: Mie îmi pl`cea s` fiu telefonist,

numai c` am primit s` ne prezent`m la cinci
materii la examen: tragere, balistic`, no]iuni
de infanterie. C`caturile lor. Dac` le luai pe
toate, sau patru, primeai propunere de
sublocotenent; dac` luai trei, jum`tate instruit;
dac` luai mai pu]in, r`mâneai la regiment.
Da' n-a r`mas nimeni! Eu la trei m-am oprit
[i bine am f`cut! ~ia to]i au fost concentra]i
în fiecare an, eu n-am mai fost concentrat,
am r`mas soldat instruit. {i când m-am v`zut
cu chestia de la armat` în buzunar, cu
facultatea f`cut`, am trecut la represalii
verbale. Aveam ]int` fix` pe unu' Matache,
pre[edintele sindicatului pe an pe care tot
timpul îl înjuram. El [tia chestia asta, îmi
spunea Puiu [i mi-a zis dup` ce am terminat
facultatea: " M`i, Puiule, uite care-i chestia!
Tu m-ai înjurat tot timpul, î]i spun eu acuma
o chestie! Când s-a pus problema în '52, când
au venit marile epur`ri, cu Luca, cu Teohari,
jum`tate din facultate s-a golit! Tata lu' cutare
a avut ma[in` de treierat, altu', pr`v`lie,
suficient s`-l dea afar`! La tine s-a [tiut ce
se întâmpl` cu p`rin]ii c` tata t`u a fost notar
regal. {i s-a pus problema s` te dea afar`.
™Bine, bine¤, le-am spus, ™îl d`m afar`, da'
cui mai ]ine cursuri tovar`[ul Lothar
R`d`ceanu? Nu o s` mai avem anul doi! ¤"

D.V.: Hopa!
P.S.: Nu mai avea cui s` predea tovar`[u'

R`d`ceanu! Lothar R`d`ceanu era în descre[-
tere. La început fusese în Comitetul Central,
dup-aceea [ef de catedr` la ISE, dup-aia l-
au trimis aici la facultate s` predea literatura
german`. Omu' [tia carte, ̀ sta-i adev`ru'!

V.M.: Era parc` bucovinean.
P.S.: Da, neam] bucovinean.
D.V.: Da' tu erai singurul student sau

cum?
P.S.: Da. Nu mai avea cui s` predea!

Eram singurul student!
D.V.: Fantastic!

P.S.: Fetele alea, ]i-am spus, veneau la
sfâr[itul anului. {i ̀sta a[a a zis: " Da' tovar`[u'
Lothar R`d`ceanu…"

D.V.: R`mâne f`r` studen]i!
P.S.: Am avut noroc în via]a mea de multe

ori!
D.V.: Chiar!
P.S.: Am c`lcat aici, [i mina era dincolo.
D.V.: {i te-ntâlneai cu R`d`ceanu? Te

duceai la cursul lui?
P.S.: Da, da. {tii ce mi[to decurgea chestia

cu Lothar R`d`ceanu? În primul rând ne-au
f`cut un birou special, ne-au adus covor, doi
securi[ti în uniform` st`teau la u[` afar` [i
unu' la poart`.

D.V.: La facultate?
P.S.: Ni[te figuri din astea patibulare,

ceva de groaz`. Era unu' înalt cu picioare
cr`c`nate [i unu' ceacâr, ceva în genul ̀ sta,
[i m` întreab`: " E bun profesoru'? E bun?"
Adev`ru' e c` era foarte elegant tipu'…

V.M.: Provenea dintre liderii sociali
democra]i.

P.S.: A f`cut o mare porc`rie, în sfâr[it!
El avea [i studii despre Aron Cotru[, despre
Blaga. Era intelectual! Lothar R`d`ceanu a
fost al doilea om dup` Titel Petrescu.

D.V.: În partidul social democrat?
P.S.: Exact! Când s-a pus problema s`

se uneasc` PSD cu PCR, sigur c` social-
democra]ii, majoritatea, n-au vrut.

D.V.: Clar!
P.S.: Vroiau s` pun` laba pe elita

muncitorimii care era la social-democra]i.
D.V.: Da! Clar!
P.S.: To]i tipografii erau social-democra]i.
D.V.: {i ceferi[tii.
P.S.: De tradi]ie. Titel Petrescu era bolnav

când era congresul PSD. {i a venit [i a citit
o scrisoare în numele lui Titel Petrescu ca
s` se unifice cu partidul comunist.

D.V.: Lothar a citit-o?
P.S.: Lothar a citit o scrisoare falsificat`.
D.V.: Groz`vii!
P.S.: În tot cazu', dac` Titel Petrescu a

cerut asta, sigur c` membrii comitetului nu
aveau ce zice. Dup-aia s-a aflat.

D.V.: C` e fals?
P.S.: Da! Presa a scris. În '46 se mai putea

scrie.
V.M.: {i pe Titel Petrescu l-au b`gat la

zdup?
P.S.: Pe el l-au b`gat mai târzior, odat`

cu Maniu. În perioada cât a fost regele, era
înc` poli]ia veche. Pe mine, când m-a dus la
curtea mar]ial`, numai c` nu l-au b`tut pe
soldat care era total nevinovat. "Cum aduci,
m`, un copil la curtea mar]ial`? P`i, s` tr`i]i,
a[a a fost ordinul." Sau un alt caz extraordinar.
E [i în cartea neagr` a comunismului. Ce s-a
întâmplat? S-a f`cut o grev` muncitoreasc`
la Jimbolia: angaja]ii erau obi[nui]i de 1 Mai
s` primeasc` porc de la patron. S-a na]ionalizat
fabrica [i au mai primit ciuciu. În]elegi? {i

Continuare \n pagina 18

LA CORECTUR~, DUP~
BE}IE, ADORMEAM
PE MANUSCRISE AM FOST SINGURUL

STUDENT LA CURSUL
LUI LOTHAR
R~D~CEANU!
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`[tia au cerut porc [i au intrat în grev`, asta
era în '48 toamna. Mai e un proces pe care
n-am s`-l uit niciodat`! Vine o femeia adus`
acolo, acuzat` c` a f`cut-o pe tovar`[a Ana
Pauker, curv`. B`, la care am tres`rit [i noi
acolo, elevii aresta]i!

D.V.: Hopa!
P.S.: {i unul dintre judec`tori o întreab`

pe acuzat`: "Nu v` sup`ra]i, în ce rela]ie sunte]i
cu reclamanta?": "P`i noi de 20 de ani ne
tragem de p`r!" {i judec`torul spune: "A]i
v`zut? A min]it reclamanta, acuzata n-a
înjurat-o pe tovar`[a Ana Pauker! Achitat`."

D.V.: Ai v`zut !?
P.S.: Decizia se mai putea…
V.M.: Se mai putea înc`?
P.S.: Teroarea cea mare a început în '50,

pân` atunci au organizat aparatul.
D.V.: Represiv ca lumea!
P.S.: Pân` atuncea se putea.
D.V.: Da, da, da, da. Hai s` revenim la

Lothar R`d`ceanu. {i intrai la el acolo, treceai
de securi[tii ̀ ia doi…

P.S.: Cursu' era f`cut de unu Fingler. Era
un curs de economie politic`, de fapt.

D.V.: Aha!
P.S.: O plictiseal` mortal`. Lothar citea.

Dar nu erau o problem` pentru mine cursurile
astea: un c`cat! Tot timpul îl provocam la
discu]ii literare. El era foarte civilizat de altfel,
[i a fost membru al Comitetului Central, la
început!

D.V.: Tovar`[ii de drum.
P.S.: Tovar`[ii de drum, exact! Lui i se

spunea Lothar Ceasul, pentru c` în timpul
r`zboiului a fost importator de ceasuri din
Elve]ia.

D.V.: Frumoase amintiri! Interesante!
Spune acuma, când ai început s` strângi
colec]iile astea de pres`?

P.S.: În Timi[oara, vis à vis de
restaurantul Lloyd, pe col], era un chio[c de
lemn. A[a! {i eu cump`ram toate ziarele, eram
atunci în clasa a cincea de liceu. Veneau patru
numere de Dreptatea, patru veneau!

D.V.: C`utau s` limiteze tirajele de
opozi]ie!

P.S.: Nu le d`deau hârtie!
D.V.: Clar!
V. M.: A[a a încercat Iliescu dup` '90.
D.V.: {i în 2000.
P.S.: Aici era, la chio[c, un evreu cu

urechile atât de mari [i de o bun`tate
nemaipomenit`!

D.V.: Aha!
P.S.: {i pe el l-a impresionat c` un copil

în pantaloni scur]i vine [i cump`r`, [i
L`tr`toru' B`n`]ean (Lupt`torul B`n`]ean,
n.n.), [i Scânteia, dar [i Dreptatea. Îmi f`cea
cu ochiul, c` mul]i voiau s` ia Dreptatea, se
d`dea nu [tiu cât s` iei un num`r, nu [tiu cât
se d`dea ca s`-l cite[ti! Era unul dintre pu]inii
evrei sus]in`tori ai lui Poli. Timi[oara era
împ`r]it` la fotbal. Erau ceferi[tii [i clubul
lor de fotbal în conducere c`ruia erau numai
evrei [i unguri. Ungurimea [i evreimea ]inea
cu CFR. Politehnica era a românilor. Când
se întâlneau aceste dou` echipe, s`reau scântei!

V.M.: A r`mas chestia asta [i când eram
eu în liceu.

P.S.: Adev`rul este c` ̀ [tia de la CFR
au avut bani. {i juc`tori ceva mai buni. Au
avut performan]e pe care nu le-au mai atins
dup-aceea. Au fost pe locul II odat`! Eu eram
pe stadion la Bucure[ti, când au jucat cu
Progresul. Progresul a pierdut cu 7-0.

D.V.: Progresul era echip` bun`.
P.S.: Duminic` a jucat finala…
V.M.: … Cupei [i i-a b`tut cu 1-0.
P.S.: Le-am v`zut pe toate!
V.M.: {i dac` nu pierdeau cu 7-0, lua

titlul atunci Poli.
P.S.: Era o echip` capricioas`, cum sunt

echipele studen]e[ti. Lui Andrei R`dulescu
îi ie[eau degetele din bocanci, nu aveau bani.
Nu primeau nimic, dom'le, decât cartel` dubl`
[i la sfâr[it doar un costum, asta era tot! Pe

când la CFR îi îndopau! Asta e alt` poveste!
Unde se duceau cele dou` echipe? La Bucu-
re[ti. P`i, când venea Poli, domnule, la Bu-
cure[ti stadionul urla numai Poli! Putea s`
joace cu oricine, [i cu Rapid!

D.V.: Deci avea sus]in`tori Poli în
Bucure[ti.

P.S.: Poli [i U erau echipele cele mai
iubite din România. Pentru c` la Poli nu putea
s` joace unul din afara studen]imii. To]i
trebuiau s` fie studen]i sau, m` rog, asisten]i.
Dar s` fie din cadrul universit`]ii. Nu puteai,
ca ast`zi, s` te cheme Poli [i s` aduci juc`tori
din Brazilia! Puteai s` fii asistent, nici aici
nu prea mergea, student neap`rat! Se accepta
ideea de asistent!

V.M.: Da, spre exemplu Cojereanu.
P.S.: Cojereanu a venit mai târziu. Îmi

amintesc c` a fost o problem` cu Vasilievici,
parc`-l chema. El era la medicin` [i s-a pus
problema dac` are dreptul s` joace la Poli.

D.V.: Ai v`zut?
P.S.: Pân` acolo s-a mers. {i aveau echip`.

Aveau dresuri, sau cum se spunea pe vremea
aceea? Echipament foarte frumos. De ce au
preluat culorile lui Chinezu n-am în]eles! P`i
asta ce au acum, alb-violet, erau culorile lui
Chinezu.

V.M.: A lui Chinezu erau?
P.S.: Sigur! Ei aveau chilo]i negri, c`m`[i

albe, [i-aici un triunghi tricolor [i un P
caligrafiat foarte frumos! {i m` pomenesc
cu violetul ̀ sta, care era a lui Chinezu, echip`
mare, nimic de zis!

V.M.: {i Ripensia cum era?
P.S.: Aha! P`i, [i aici e o poveste! Chinezu

era a industria[ilor maghiari [i evrei, [i
Ripensia a industria[ilor români. ~[tia jucau
tricolor. Aveau c`m`[i galbene, chilo]i ro[i-
alba[tri [i jambiere ro[ii. {i eu i-am apucat
în divizia B, nu mai erau ce-au fost, nu [i-au
mai revenit!

D.V.: Dup` r`zboi nu [i-au mai revenit…
P.S.: Aveau numa' vedete. Bun`oar`, în

poart` mai ap`ra Pavlovici, Kotormani, înc`
doi, trei, printre care Bindea.

D.V.: I-ai v`zut jucând pe ̀ [tia?
P.S.: I-am v`zut, erau b`trâni! Domle',

n-o s`-l uit niciodat` pe Kotormani, care era
înalt pân` în tavan! {i când deschidea picioru,
avea un compas, r`dea tot a[a. Tot! {i cine
mai ap`ra destul de bine era Zombori, care
era al treilea portar al lui Poli. {tiu c` omul
lor era Pantera Neagr`, a[a-i spunea lui
Pavlovici.

V.M.: {i pe Pavlovici l-am cunoscut.
P.S.: Erau doi portari mari: Pavlovici [i

David. A]i auzit? Când a f`cut 1-1 în Italia,
la Roma, presa din Italia a scris: David-Italia,
1-1. A ap`rat inimaginabil!

V.M.: ~la a jucat la Bucure[ti undeva.
P.S.: M` rog, era… S-o l`s`m asta cu

fotbalul, c` îmi e scârb` acuma! Cu grasu'
`la de 4 metri cubi care vinde juc`tori. Pe
Torje îl vinde, vinde pe ̀ la, pe ̀ la. Înainte
m` îmboln`veam dac` pierdea Poli! Dac`
pierdea Poli nu m` duceam la [coal`.

D.V.: {i-acum suntem destul de
am`râ]i…

P.S.: Erau sus]in`torii lui CFR, [i veneau
[i te nec`jeau.

D.V.: Unde? La [coal`?
P.S.: Erau b`t`i. Se b`teau pe culoar

b`ie]ii [i în clas`. Druckerii.
D.V.: Da' de ce CFR avea totu[i un suport

a[a de mare în Timi[oara?
V.M.: C` era echip` muncitoreasc`.
P.S.: M`, era echip` muncitoreasc`. S`

[tii c` mai era un club foarte bun, nu era de
nivelul ̀ sta, care era al Partidului Comunist:
Clubul Atletic Muncitoresc Timi[oara. El avea
mai mult atletism [i o echip` de divizia B,
foarte bun`! Mai era una iar`[i bun`,
Progresul, [i una care era cea mai bun`, era
ILSA. Unde era în poart` Lipo]i, birjarul din
fabric`, avea platform`, st`tea acolo. L-a luat
Steaua.

D.V.: Pe Lipo]i?
P.S.: Pe Lipo]i!
V.M.: ILSA avea [i echip` de polo foarte

bun`. Foarte bun`, campioan` na]ional`!

P.S.: {i la atletism, atletele noastre mari
au plecat de la ILSA. Fotbali[tii nu erau pe
vremea aia vedete, st`teau de vorb` cu copiii,
pe noi ne chemau s` le pas`m mingi ca s`
trag` la poart`. Sau la intrare, o vreme, elevii
nu aveau voie, trebuia s` cumpere bilet. {i
noi îl a[teptam întotdeauna pe nenea Andrei,
[i nenea Andrei b`ga câte 20. Era foarte iubit,
b`rbat frumos!

V.M.: Care? Andrei R`dulescu?
P.S.: Da. Eu am [i scris o od` la moartea

lui.
V.M.: Dar el din Bucure[ti a venit?
P.S.: Tat`l lui era pre[edintele clubului

Venus. {i acolo a înv`]at el fotbal. Spunea
c` era [coala lui Mubis, celebrul Mubis grec.
Ei vorbeau la col].

D.V.: Cine, fotbali[tii?
P.S.: Porcu' ̀ la de Boro[, mare portar,

vindea meciuri. A vândut meciul o dat` CFR-
ului, [i o dat` Gloriei Arad. Era mare portar!
Când a jucat România-Ungaria [i am pierdut
cu 8-0, portar era Boro[ de la Timi[oara. Cel
mai bun de pe teren a fost Boro[, la 8-0, î]i
dai seama!

D.V.: 8-0. Fantastic!
P.S.: {i era cel mai bun de pe teren. Era

român. Ei mai aveau [i un inter Boro[.
V.M.: {i o extrem` au avut.
P.S.: ~sta a venit pe vremea lui Co[-

m`neanu.
V.M.: Un om mic.
P.S.: Da, unu' mic.
V.M.: ~sta era ungur.
P.S.: {i-i lui spunea Lipo]i Andrei bacsi:

"ascult` tu la mine, b`i Lipo]i, dac` nu-]i bag
m`car dou` goluri!" M`, [i se-ntâlnesc, am
a[teptat cu sufletul la gur`. I-a zdrobit Poli
cu 6-0.

D.V.: Pe Venus?
V.M.: Nu. Pe CCA.
P.S.: Dom'le a f`cut o curs` Andrei

R`dulescu, i-a l`sat pe to]i jos, c` era mare
dribleur. Patru goluri a b`gat! {i a ap`rut în
Sportul Popular B`n`]ean un articol în care
se spunea c` echipa CCA-ului a jucat la nivelul
unei echipe din divizia B. A doua zi
s`pt`mânalul a fost suspendat.

V.M.: Da' asta în ce perioad` a fost?
P.S.: În perioada cea mai bun`, '49-'50.

'49 înc` nu eram student, eram în ultimul
an. I-a zdrobit Poli! Era [i primul lor an, da'
nu mi-aduc eu aminte. Cu Poli am atâtea
amintiri!

D.V.: Astea-s foarte frumoase …
P.S.: Da' s` vezi c` Poli era la handbal

cea mai bun`. La handbal în 7.
V.M.: În 11.
P.S.: Da, în 11. Dar, domnule, CCA î[i

recrutau oamenii prin ordin de chemare în
armat`, prin tot soiul de tertipuri. {i la un
moment dat, domnule, are loc o busculad`
pe teren provocat` de cei de la Steaua. ~[tia,
Poli, [tiau ce-i a[teapt`. Dom'le s`-i despart`
s` nu se bat`, chestii, dar erau gr`mad` acolo.
Sigur c` i-au zdrobit în b`taie pe ̀ [tia! {i a
doua zi apare un comunicat al federa]iei:
"Întrucât echipa Politehnica Timi[oara s-a
purtat huliganic pe teren, trebuie suspendat`

pe via]`!" Î]i dai seama? Echipa asta cea mai
bun`! Ca peste trei zile s` apar` alt comunicat:
"Întrucât echipa Politehnica [i-a f`cut auto-
critica, federa]ia a acceptat cererea lor de a
fi transfera]i la echipa CCA." Clar, clar ca
bun` ziua!

V.M.: I-a desfiin]at!
P.S.: {i `[tia care ]in cu Steaua, cu

Dinamo, când aud îmi vine s` le dau în cap!
D.V.: Da, corect! A[a-i!

D.V.: Revenim la Muzeul Presei. {i-ai
început, în anii de atunci, de la acel chio[car
cu urechi mari s` cumperi Dreptatea. Dar tu
ai ]inut presa aia sau nu?

P.S.: Ascult`, eu mi-a[ fi p`strat toate
ziarele, toate, da' n-a[ fi avut loc!

D.V.: N-ai fi avut loc.
V.M.: Eu credeam c` de la tat`l t`u ai

deprins chestia asta.
P.S.: Nu, nu. Noi eram abona]i la

Universul Copiilor, am uitat s` pomenesc,
da' de-abia a[teptam. Universul Copiilor, ̀ sta
era v`zut bine. A[a, [i venea Universul, acolo
la func]ionari era aproape obligatoriu s` fii
abonat la Universul, era Vestul timi[orean
[i dup` ce a fost suspendat, s-a fost transformat
în Dacia.

V.M.: {i Pamfil {eicaru fiind plecat, cine
se ocupa de Universul?

P.S.: Pamfil {eicaru a plecat înainte cu
trei zile de 23 August. El a [tiut.

D.V.: A sim]it în aer.
P.S.: Pamfil {eicaru a plecat de frica lui

Antonescu la Viena. La noi, ziarul Universul
era preluat de mo[ P`troan`, a[a îl chema.

D.V.: Ce fain îl chema!
P.S.: Venea la [apte [i din locomotiv`

aruncau sacu', [i mo[u' era cu [areta. La 9 le
aveam pe astea trei. Ah! Mai era Revista
Finan]elor, aia era a lui tata.

V. M.: {i mo[ P`troan`, cine era ̀ sta?
P.S.: Un b`trân, era po[ta[ul.
D.V.: {i el aducea ziarele…
P.S.: El împ`r]ea po[ta.
V.M.: Asta la sat la voi?
P.S.: În timpul r`zboiului.
V.M.: La Peciu?
P.S.: Nu la Peciu, la Deta. Eu am copil`rit

la Deta. A[a cu mo[ P`troan`… Eu aveam
camera mea cu o bibliotec` frumoas`, ca elev.
Prin '45 aveam s`pt`mânal perchezi]ii.

D.V.: Perchezi]ii?
P.S.: Venea plutonierul, î[i cerea scuze

[i zice: "Domnu' Stoica, ierta]i-ne," c` era
subordonatul lui tata [i avea respect: tata era
cineva. "Nu pentru dumneavoastr`, dar uita]i
o reclama]ie." Reclamagii erau comuni[ti din
Deta. "Tre' s` facem perchezi]ii."

D.V.: El era notar regal, tata t`u?
P.S.: Sigur c` nu d`deau curs la faptul

c` g`seau presa burghez` acas` la noi.
{i-atunci, dom'le, tot soiul de lucruri din astea
îmi notasem. Am avut de mic afinit`]i cu
tineretul Partidului Na]ional ]`r`nesc. Eu la
14 ani am fost secretarul tineretului. Sever
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Bocu m-a pus pe scen`, ]i-am povestit, nu?
D.V.: Da, da.
P.S.: {i sigur c` da, când i-a luat pe ai

mei, Dreptatea a r`mas în pod. Am multe
Drept`]i din vremea aia. S` [tii c` Dreptatea
apare [i-acum. Prin 24 ale lunii, mi se pare,
[i cu aceea[i copert` tot timpul. Dac-o iei
strict istoric, cel mai vechi ziar de pe pia]`
este Dreptatea, care apare acuma sub o form`
nenorocit`, mic`, tabloid`, nu mai e ce-a fost…

D.V.: Când ai început s` cumperi?
P.S.: De student.
D.V.: În studen]ie înc`! Pe unde le g`seai,

c` nu era foarte la-ndemân`?
P.S.: Pe vremea studen]iei! P`i, tu [tii

ce-i ̀ la talciocul?
D.V.: Era fabulos, c`linescian.
P.S.: Pe doi lei. Dom'le, erau oameni care

mureau de foame.
V.M.: Ca-n Scrinul Negru. Aici avea

dreptate C`linescu.
P.S.: Exact! Acolo cump`rai un Tonitza:

cu doi poli o schi]`. M-am dus cu Stelaru,
poetul, [i era în iarmaroc tot ce vrei în lumea
asta! Acolo unde locuiam eu, în Dude[ti, era
o vale a plângerii.

V.M.: Acolo era talciocul?
P.S.: Un talcioc senza]ional! {i ca s` vezi,

cu Stelaru vânam pe acolo ba una, ba alta,
nu prea aveam bani. {i ridic`, dom'le, un Blaga
de jos, edi]ie definitiv`. Nu erau probleme,
le cump`rai foarte u[or [i repede.

V.M.: Nu erau interdic]ii?
P.S.: Nu, nu. Interdic]ia a venit cu mult

mai târziu [i anticariatele, culmea, erau destul
de liberale! Dac` te cuno[teau î]i scoteau de
sub pult. Dom'le, cump`ram la talcioc, da'
tot noi le vindeam, c` n-aveam ce s` mânc`m.
Într-o zi vine Modest, a avut în vizit` pe
cineva, un coleg din Hunedoara, nepotul lui
Vladimir Donescu care a scos o revist` [i
un ziar, foarte bun! Vremea, se numea. Foarte
bun! Le am la Muzeu! M`, [i zice ̀sta: "b`ie]i,
dac` ave]i bani, în câteva ore, trebuie s`
evacueze locuin]a, [i vînd". Repede am fugit
la P`duchele de Aur, lâng` Unirii, un fel de
strad` unde se cump`rau haine vechi, ca s`
fac rost de bani. Am luat repede ni[te
pantaloni, am fugit acolo, într-adev`r o vil`
superb`! Domnule, o camer` imens` numai
cu c`r]i. El fiind proprietarul Vremii, î]i dai
seama, to]i autorii îi trimiteau.

D.V.: Îi d`deau c`r]i cu autograf.
P.S.: {i luam cu toptanu', cât puteam noi

s` d`m c` nu aveam bani. Da' ce triste]e: într-o
or` trebuia s` p`r`seasc` tot! Mai am câteva
volume, pe unele le-am vândut, cred c` mai
am vreo zece exemplare de felul ̀ sta cu
dedica]ie pentru Vladimir Donescu, care ]i-am
spus, s`-]i ar`t aici, are o revist` foarte fru-
moas`. Cu caracter mai mult cultural-politic.

D.V.: Bine [i revistele mai vechi, cum
ai pus mâna pe ele? Albina, [i toate astea?

P.S.: Le-am cump`rat la anticariat, eram
prieten cu to]i anticarii. {i le-am luat atunci,
nu cu ideea de a face un muzeu, Doamne
iart`-m`, ci s` am o bibliotec` cât mai colorat`,
cât mai variat`.

D.V.: Da' ai avut pasiunea asta a
bibliotecii, a colec]iei, a colec]ionarului? Asta
e o pasiune …

P.S.: Nu v` pute]i imagina ce-am avut
[i ce-am v`zut la via]a mea, c`r]i cu dedica]ii
grele! Am avut toat` opera lui Ilarie Voronca.
La ora asta, dac` a[ avea toate volumele pe
care le-am cump`rat, a[ putea s`-mi fac o
vil`. Nu v` pute]i imagina cât cost` ast`zi
un volum de avangard`! Am volumul lui
Voronca de debut: Restri[ti. {ti]i voi cu cât
s-a vândut la casa Elizer, la Bucure[ti, la
licita]ie, volumul respectiv ilustrat de Vic-
tor Brauner? Cu cât crezi c` s-a vândut, acum
vreo patru ani? Am cartea pus` acolo la mine.
Cu cât crede]i c` s-a vândut?

D.V.: Cu cât?
P.S.: Cu 43 de milioane.
D.V.: Ai de mine!
P.S.: Revista Agora unde a debutat

Stelaru, are [i cele patru poezii române[ti
ale lui Paul Celan. În Germania se vinde cu
dou` mii de m`rci.

V.M.: Dou` mii de m`rci!
P.S.: Dou` mii de m`rci! Paul Celan!

Ce dou` mii de m`rci, dom'le, gre[esc! 12
mii !

V.M.: 12 mii!
P.S.: 12 mii, am gre[it. {tiu de la Peter

Motzan. {i m-a întrebat: " Ai Agora? Am!"
Da' nenorocirea este c` Sfetca a t`iat cele
patru poezii ale lui Stelaru, c` nu mai aveau
haz! 12 mii, Agora!

V.M.: Sfetca a t`iat!
P.S.: Sfetca mi-a dat-o, dar f`r` poeziile

astea!
V.M.: De ce? De fric`?
P.S.: Nu i-au pl`cut, nu erau poezii

politice. Agora, singurul num`r f`cut de
Vijelie [i lucrat cu Ion Caraion.

D.V.: {i ai dat de ea?
P.S.: Mi-a dat-o el. Mi-a d`ruit-o, dar

poeziile astea erau decupate [i în Germania
se vindea cu 12 mii de lovele. Nebunia asta
cu Paul Celan! Sunt foarte mul]i iubitori!

V.M.: Ei au un sentiment de mil` fa]`
de el?

P.S.: Eu î]i spun ce s-a întâmplat în '40...
[tiu toat` povestea pe care mi-a povestit-o
Margul-Sperber care avea o bibliotec`
formidabil`. Era în lag`r la Buz`u, [i pe o
ploaie din-asta m`runt` citea o carte. {i vine
un sergent TR [i-l întreab`: "Ce cite[ti,
domnule?". Spune: Cuvinte potrivite. Zice:
"Bine dom'le, desear` s` vii la mine s` m`
cau]i" Mi-a povestit Margul-Sperber, m`
duceam des la el.

V.M.: Margul-Sperber ce era? Buco-
vinean, neam], ce era?

P.S.: Evreu. Î]i dai seama cum era? {i
i-a dat sergentul un bilet de tren [i o scrisoare,
una pentru Pillat [i una pentru Margul-Sperber.
Ion Pillat era un fel de mama refugia]ilor,
scriitorii din Polonia, m` rog, de peste tot îl
c`utau [i el le g`sea un rost. Administrator
al mo[iei lui Pillat era un evreu din Bucovina,
ca s` nu-l duc` în lag`r. {i s-a dus Celan la
Margul-Sperber. A citit scrisoarea [i a luat
leg`tura cu Pillat. {i a tr`it patru ani, nimeni
nu s-a legat de el.

V.M.: Dar p`rin]ii lui au murit în lag`r?
P.S.: A[a se pare. Dup` r`zboi a fost

angajat la Cartea Rus` [i când nu i-a mai
pl`cut, a plecat.

V.M.: A putut s` plece?
P.S.: A plecat la Viena. Dar la Bucure[ti,

în plin fascism, a fost sub protec]ie? I-a dat
locuin]` Pillat? {i Margul-Sperber l-a ajutat.
~[tia doi l-au îmbr`]i[at, i-au dat haine, i-
au dat mâncare sau o fi lucrat pe undeva! În
administra]ia lui Pillat erau numai evrei.
Contabili, [efi contabili, evrei de Bucovina,
scriitori. Ca s` n-aib` probleme.

D.V.: Da, zi despre Muzeul Presei mai
departe, Petre.

P.S.: Ce cu Muzeul Presei?
D.V.: Muzeul Presei, s` vedem mai

departe. Cum vezi tu c` studen]ii ar putea
s` lucreze aici? S` ne gândim a[a un pic…

P.S.: Mie mi-ar trebui un student care
s` fie ghid. Unul care absolv` acum [i l-a[
pune ca s` înve]e istoria presei. Am aici
volume, c`c`l`u! Dom'le, dup` mine, dou`
s`pt`mâni, dac`-i harnic înva]` istoria presei.
Eu n-am citit. Pe sfânta mea cruce dac` am
citit vreo istorie a presei, dar e un cumul în
ani!

D.V.: Asta e interesant c` amesteci
informa]ii oarecum tehnice din lumea
tipografilor cu aceea a unor personalit`]i [i
presa apare ca un fenomen uman, viu.

P.S.: Numai de la Carandino cît` istorie
a presei am aflat? V` da]i seama dac` sear`
de sear` stam de vorb`. Despre ce discutam?
Despre ]`r`ni[ti [i despre pres`. P`i, numai
ce mi-a spus mie Carandino poate deveni o
carte.

D.V.: Mirosul de cerneluri tipografice,

de plumb, de linotipuri.
V.M.: La ce ziar a lucrat el?
P.S.: Carandino a fost întotdeauna de

stânga. A lucrat la Facla prima dat`, la Facla
lui Cocea, cu Vinea, ̀ [tia erau trei crai. Când
ie[eam diminea]a de la curve, zice Vinea,
frumos ca Isus Cristos.

D.V.: Are [i în Lunaticii, în finalul
romanului a[a.

P.S.: {i Cocea, el era proprietarul ziarului
– fiul generalului Cocea, care a avut mari
merite, a fost aghiotant regal. {i fi-su' a devenit
un anarhist, m`, ceva sinistru a fost N. D.
Cocea. Sinistru!

V.M.: A scris pamfletele împotriva
regelui.

P.S.: Da' înainte de moarte a chemat totu[i
preotul la împ`rt`[anie, ca s` vezi, totu[i frica!
{i spunea Carandino despre Cocea c` avea
o canapea. Veneau aici a[a, tot felul de dudui
[i la un moment dat povestea a venit una
foarte frumoas`: "Bun` ziua! Bun` ziua!
Doresc s` colabor`m", le-a spus. ~[tia trei
crai ascultau [i se uitau mai mult la picioarele
ei, la fa]a ei. "Ei, cite[te-mi!", zice Cocea.
"Ce scrii?" "Maxime!", zice. "Ehee, la vârsta
asta!", zicem.

D.V.: Maxime?
P.S.: Da. "Ia cite[te!" {i frumuse]ea cite[te

o chestie, ceva de felul: "Decât o dat` [i prost,
mai bine de dou` ori [i bine". "Oho, da'
dumneata ai talent, ai talent! Ia loc acolo pe
canapea!" Pove[ti din astea. Carandino îmi
spunea: "Eu scriam, domnule, un articol care
ap`rea în zece reviste."

D.V.: Unu' în zece?
P.S.: "Aveam poli]istul meu pe care-l

pl`team [i-mi d`dea [tirea înaintea altora.
{i m` duceam cu [tirea peste tot, pentru c`
trebuia s` îmi între]in so]ia." C` era o vedet`,
trebuia s` aib` blan`, inele". Avea nevoie
Carandino de bani, [i ̀ [tia la revistele astea
de bulevard, c` a[a se chemau atunci, îl pl`teau
bine.

V.M.: Cine-a fost nevasta lui?
P.S.: Lili Carandino, mare actri]`. Vorba

vine, asta i-a trebuit! Dom'le, el nu voia, dar
ea neap`rat dorea s` fug` în Occident, când
au fost tra[i pe sfoar`. Mi-a povestit în
am`nun]ime toat` istoria.

D.V.: Toat`?
P.S.: {i la proces...
D.V.: Cu procesul ̀ la când au plecat.
P.S.: T`m`d`u.
D.V.: T`m`d`u, a[a, a[a!
P.S.: {i la proces, la tribunalul militar,

`[tia î[i b`teau joc. Ziceau: "are Lili ce i-a
trebuit?" Mi-a povestit c` în momentul când
au hot`rât s` plece, ea a luat numai pozele
nud [i m`nu[ile lungi. {i ̀ [tia, gardienii, [i
le aruncau prin sal` unul altuia, î[i b`teau
joc. Toat` chestia cu T`m`d`ul o [tiu pe din-
afar`.

V.M.: Cât a f`cut pu[c`rie?
P.S.: P`i, a fost condamnat, conform le-

gilor de atunci, pentru trecere ilegal` a frontie-

rei. To]i au primit trei ani, da' dup` trei ani
veneau automat cu alte chestii a[a c` a f`cut
temni]` complet` pân` în '64, a[a ceva.

D.V.: Fantastic! A ie[it cu ultimele
plutoane eliberate.

V.M.: Cornel Ungureanu a publicat ni[te
scrisori ale lui Carandino c`tre Buteanu.

P.S.: P`i, era prieten cu Buteanu, î]i spun
eu cu cine era prieten. Mergea la casa
scriitorilor [i m` chema [i-mi spunea: "Ia,
s`-]i prezint un b`n`]ean de-al t`u!" A[a l-
am cunoscut pe Buteanu. Era Buteanu, apoi
Tase Damian, [i el era din cercul lor, Tudor
Mu[atescu [i Adrian Maniu – era mai prieten
cu Mu[atescu, da' mai pu]in cu Carandino.
Carandino avea gur` spart`.

V.M.: {i la un moment dat, nu [tiu dac`
nu se apropiase de cercul lui Eugen Barbu,
Carandino?

P.S.: Nu, nu, nu, nu. Nu exist`, nu ex-
ist`! Îi detesta mortal! Ei încercau s`-l laude.
Nu! Î]i spun eu! Nu exist`, nici nu se pune
problema, Doamne, iart`-m`!

D.V.: Spune-mi Petre, în cadrul muzeului
n-ar fi interesant, din ce poveste[ti, s` fie [i
o sec]ie de vie]i ale marilor ziari[ti? Cu obiecte,
cu imagini, cu monografii.

P.S.: Domnule, demult am spus, printre
altele, s` ]inem permanent o conferin]` despre
figura unui mare gazetar.

D.V.: Medalion.
P.S.: P`i da, i-am spus lui Viorel. Prima

a [i fost gândit`, Cornel Ungureanu s`
vorbeasc` despre Slavici, care e un caz cu
totul aparte.

D.V.: Cu totul aparte, da!
P.S.: Nu mai explic eu, [ti]i foarte bine

ce s-a întâmplat! ~sta a fost un pro-german
adev`rat, a crezut. N-a fost ca Arghezi sau
ca al]ii care s-au vândut pe bani.

D.V.: Conjunctural…
P.S.: Da, el a crezut în chestia asta. Un

om care a suferit din pricina maghiarimii.
El a trebuit s` plece de la piari[ti cu Adam
Müller Guttenbrunn, la Hermannstadt, la
Sibiu. {i dom'le, Slavici a fost un om adev`rat,
un produs al civiliza]iei germane. În]elegi?
El, când l-a cunoscut Eminescu, scria foarte
prost române[te. Eminescu îl corecta.

D.V.: Ca [i Rebreanu.
P.S.: {ti]i asta, nu mai am eu ce s` v`

spun! A intrat pe nedrept la pu[c`rie. A[a,
[i l-a scuipat Iorga pe strad`, spune în memorii.

D.V.: Spune, spune.
P.S.: Pe Arghezi l-a durut în cur toat`

chestia.
V.M.: {i Slavici cu Arghezi nu s-a iubit

deloc.
P.S.: Nu, n-am întâlnit înc` rânduri în

care s`-l sictireasc`. Cu cine avea Arghezi
probleme non-stop era Iorga.

D.V.: Iorga, da.
P.S.: Mie îmi plac mult prozele lui

Arghezi, sunt peste poezia lui. Spune undeva

Continuare \n pagina 20
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ReporterReporterReporterReporterReporter: {tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate
maghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Ce
anume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai la
Jimbolia?Jimbolia?Jimbolia?Jimbolia?Jimbolia?

Kaba GáborKaba GáborKaba GáborKaba GáborKaba Gábor: Am primit reparti]ie dup`
facultate, în sudul ]`rii, la Corabia [i acolo
s-a n`scut Andreea noastr`. So]ia mea e
românc` [i pentru mine a fost important s`
o înv`] limba mea matern`. Am c`utat un
loc de munc` în zona de vest a ]`rii [i în
final am ajuns la Jimbolia.  Am început cu
Sighetul Marma]iei  [i am tot venit pe fâ[ia
de vest.

— Sunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la al
doilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i în
fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-
tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?

— Dup` ace[ti opt ani de activitate,
pentru jimboleni nu mai este un paradox.
O comunitate î[i alege primar o persoan`
care s` poat` face cât de mult pentru
colectivitatea respectiv`; alege acel primar
în care poate s` aib` încredere. Atunci, în
momentul vot`rii, nu trebuie s` primeze
neap`rat criteriul etnic. {i eu am demonstrat,
în ace[ti opt ani, c` nu criteriul etnic m`
c`l`uze[te în ac]iunile pe care le desf`[or
în Jimbolia [i c` nu fac vreo diferen]` între
oamenii de diferite etnii.

— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus
la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?

— — — — — Nu mi-am finalizat toate obiectivele,
dar majoritatea au fost realizate. Fa]` de
ce mi-am propus ini]ial, pe parcurs au mai
ap`rut [i alte oportunit`]i. A[a c`, de fapt,
am f`cut mai multe lucruri decât mi-am
propus, chiar dac` nu f`ceau parte din
proiectele ini]iale.

— A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?
— De pild`, realizarea sistemului de

canalizare în tot ora[ul Jimbolia, înfiin]area
unei cantine sociale, finalizarea asfalt`rii
în tot ora[ul, în special a trotuarelor.

— Aflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` în
Jimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare de
institu]ii sociale.institu]ii sociale.institu]ii sociale.institu]ii sociale.institu]ii sociale.

— — — — —  Sunt patru institu]ii sociale. Una
dintre ele, c`minul de b`trâni are o istorie
de multe decenii. Aici, 92 de persoane în
vârst` sunt bine îngrijite, în condi]ii
deosebite. O societate normal` trebuie s`
acorde aten]ie categoriilor de oameni
defavorizate. Normal c` apar copii cu handi-
cap sau handicapul apare datorit` unei gre[eli
genetice, deci inevitabil. {i atunci o societate
normal` se ocup` de ace[ti membri ai ei.
În 2002 am înfiin]at un centru pentru copii
cu handicap, numit "Nu m` uita". Ace[ti
16 copii vin aici în fiecare zi, opt ore. Sunt
adu[i [i du[i acas` cu microbuzul, m`nânc`
micul dejun [i masa de prânz, sunt ferici]i.
Pân` la înfiin]area centrului, ace[ti copiii
nu ie[eau în societate, erau ascun[i undeva
în ultima camer` a casei. Acum, familia are
opt ore libere pe zi pentru a-[i rezolva alte
probleme, astfel încât copiii s` fie primi]i
cu dragoste dup`-masa, când ajung acas`.
Un alt centru social s-a format pentru
ajutorarea copiilor din familii s`race: e vorba
de asocia]ia Blythswood, care îngrije[te 40
de copii, oferindu-le  masa de prânz, masa
de sear` [i îi ajut` la preg`tirea lec]iilor pentru
a doua zi. Asocia]ia Scop, din Timi[oara,
a venit acum câ]iva ani de zile în Jimbolia
[i a deschis un centru pentru familii cu
probleme.

— Am aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primar
a]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numit Observatorul
de Jimbolia. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de
jurnalist?jurnalist?jurnalist?jurnalist?jurnalist?

— Nu de jurnalist, ci mai degrab` de
organizator al unui ziar. A lipsit atunci o
publica]ie care s` se ocupe de problemele
m`runte, dar apropiate jimbolenilor; de aceea
am înfiin]at în februarie 1995 acest
Observator de Jimbolia. Un s`pt`mânal în

MICUL WEIMAR
AL BANATULUIKABA GÁBOR, PRIMARUL JIMBOLIEI

trei limbi: [apte pagini în limba român`,
iar pagina a opta jum`tate german`, jum`tate
maghiar`.

— Care este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cu
localnicii?localnicii?localnicii?localnicii?localnicii?

— — — — — Cu to]i jimbolenii am rela]ii bune,
chiar apropiate, a[ putea spune. Trebuie s`
fiu aproape de oameni ca s` [tiu care sunt
problemele lor în ora[ [i s` încerc`m s` le
rezolv`m.

.— În încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune ceva
inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?

— — — — — Se spunea, la începutul secolului XX,
c` Jimbolia este un mic Weimar al Banatului,
asta pentru c` era plin de arti[ti, de
compozitori, de pictori. Exista o via]`
comunitar` deosebit` în ora[ [i când via]a
comunitar` este a[a de dezvoltat`, sigur c`
apar [i valorile artistice. Ar mai fi cele [ase
muzee frumoase, când le ve]i vizita pe toate,
ve]i fi de acord cu mine. Faptul c` tr`iesc
a[a de multe minorit`]i [i na]ionalit`]i în
Jimbolia [i se în]eleg foarte bine, faptul c`
popula]ia majoritar` are t`ria s` aleag` un
primar din rândul minorit`]ii, asta nu creeaz`
probleme.

— În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,
în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,
Jimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmente
frumos.frumos.frumos.frumos.frumos.

— — — — — Este frumos într-adev`r! Trebuie s`

le mul]umim celor din 1766 care au fondat
ora[ul în felul acesta, cu str`zi largi. Nici
nu s-au gândit atunci cât de folositor va fi
pentru modernitate s` ai loc pentru toate
utilit`]ile.

Interviu realizat de
ANDREEA SAMOIL~
[i ANDREEA SICOE

în proze, la un moment dat, c` nu [tiu
ce s-a întâmplat [i Iorga parc` ar fi spus ceva
pozitiv despre Arghezi [i, m` rog, a fost a[a
un armisti]iu de vreun an, doi, dar au luat-o
de la cap`t [i Arghezi zice: "Am t`cut pân`
acum, am t`cut, dar v`d c` domnul Iorga iar
a început." {i de-acolo, d`i [i trage. Iorga
era u[or de ironizat, avea chestii de-astea
caraghioase. {i cum spun, n-am întâlnit
undeva unde Arghezi s`-l sictireasc` pe
Slavici. Acuma, cum s` spun, tablete numai
eu am aici de la 1 la 1500, colec]ie complet`.
Tablete, î]i dai seama! Dup` 23 august au
scos Cotidianul. Au ap`rut [apte numere, dar
Comisia de control…

D.V.: Aliat`?
P.S.: Aliat`. L-a suspendat. Pentru c`

Arghezi a crezut c` e democra]ie, ca pe
vremuri.

D.V.: Da, da. {i a început cu criticile.
P.S.: {i dup-aceea a avut rubric` la

Adev`rul, care nu era porc`ria de-acum, era
un ziar foarte bun.

D.V.: Cu demnitate.
P.S.: {i avea tablete grele de tot. Îmi

amintesc foarte bine. La procesul lui
Antonescu l-au chemat pe Arghezi s` spun`
cât de prost a dus-o la Târgu Jiu.

D.V.: În lag`r?
P.S.: {i Arghezi le zice: "în fiecare sear`

m` invita comandantul la un curcan, la un
[pri], la un pocker.

D.V.: La un pocker mai ales!
P.S.: {i spunea: "cum dom'le, eu eram

liber acolo! Ã[tia m-au ferit ca s` n-am
probleme cu nem]ii." Povestea o [ti]i cum
s-a întâmplat? Cînd a scris tableta Baroane?
Nu [ti]i?

D.V.: Nu, nu.
P.S.: Dom'le, la vernisajul unei expozi]ii

dup` c`derea Stalingradului, Killinger, care
nu prea era diplomat, era cam spurcat la gur`,
i-a f`cut pe români ]igani. {i Mihai Antonescu
a fost de fa]` [i a fost foarte afectat, [i s-a
sf`tuit cu consilierul lui. Cum s`-l potcovim
pe neam]?

D.V.: Cum s` i-o pl`tim?

P.S.: Tot de la gazetari o [tiu, c` nu l-am
cunoscut pe Mihai Antonescu, numai pe
Carandino. {i la ESPLA am avut colegi
gazetari vechi care mi-au confirmat treaba.

P.S.: {i [i-au zis: "dom'le, singurul care-l
poate potcovi este Arghezi". {i a[a a scris
Baroane [i a ap`rut, parc` în Independen]a.
Ordinul de retragere a ziarului a venit dup`
ce s-a epuizat tirajul. În câteva ore toat` lumea
a aflat. {i poveste[te Baru]u în amintirile lui,
în care nu prea cred, în Steaua scrie, c` în
timp ce Gestapo-ul venea cu ma[ina s`-l
aresteze – c` într-adev`r Hitler i-a cerut capul
lui Arghezi – s-au încruci[at cu ma[inile
armatei române care-l arestase, chipurile, pe
Arghezi. Numai c` Gestapo-ul nu avea dreptul
s` opereze pe teritoriul românesc. De-aia cred
c` Baru]iu a vrut s` dramatizeze. Nici un
cet`]ean român nu a fost arestat de Gestapou.
Ei aveau dreptul s` aresteze doar spioni
germani afla]i pe teritoriul României.

D.V.: A[a era tratatul diplomatic
V.M.: Aminte[te-]i, Petre, de opera]iunea

Autonomus în care a fost implicat ginerele
lui Sever Bocu, care la fel a sc`pat datorit`
faptului c` l-au protejat serviciile secrete din
armata român`.

P.S.: Am citit [i cartea.
V.M.: Da, extraordinar` cartea, esen]ial`

pentru istoria României.
P.S.: Ce vreau s` spun? Înc` o chestie!

Vezi, totu[i, nem]ii erau mai fraieri. La
telefoane era director unu' dintre Br`tieni:
era director general. {i toate comunicatele
armatei germane de pe teritoriul României
care veneau de pe frontul din r`s`rit treceau
prin Palatul Telefoanelor. Toate astea erau
ascultate de un profesor. Cel care se ocupa
de treaba asta, [eful catedrei de francez` din
Bucure[ti, era în echipa de ascultare sub
obl`duirea lui Br`tianu. Sigur c` s-a aflat de
chestia asta. A aflat [i Cristescu …

D.V.: ...care era [eful siguran]ei…
P.S.: Multe lucruri nu se [tiu cum s-au

petrecut.
D.V.: A[a cum zici. Chiar a[a!
Transcriere: OANA DOBO{I

NOUla POLIROM
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ReporterReporterReporterReporterReporter: {tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate{tim c` sunte]i de na]ionalitate
maghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Cemaghiar` [i c` veni]i din jude]ul Bihor. Ce
anume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai laanume v-a determinat s` veni]i tocmai la
Jimbolia?Jimbolia?Jimbolia?Jimbolia?Jimbolia?

Kaba GáborKaba GáborKaba GáborKaba GáborKaba Gábor: Am primit reparti]ie dup`
facultate, în sudul ]`rii, la Corabia [i acolo
s-a n`scut Andreea noastr`. So]ia mea e
românc` [i pentru mine a fost important s`
o înv`] limba mea matern`. Am c`utat un
loc de munc` în zona de vest a ]`rii [i în
final am ajuns la Jimbolia.  Am început cu
Sighetul Marma]iei  [i am tot venit pe fâ[ia
de vest.

— Sunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la alSunte]i primarul Jimboliei tot la al
doilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i îndoilea mandat. Nu crede]i c` v` afla]i în
fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-fa]a unui paradox, datorit` faptului c` majori-
tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?tatea localnicilor acestui ora[ sunt români?

— Dup` ace[ti opt ani de activitate,
pentru jimboleni nu mai este un paradox.
O comunitate î[i alege primar o persoan`
care s` poat` face cât de mult pentru
colectivitatea respectiv`; alege acel primar
în care poate s` aib` încredere. Atunci, în
momentul vot`rii, nu trebuie s` primeze
neap`rat criteriul etnic. {i eu am demonstrat,
în ace[ti opt ani, c` nu criteriul etnic m`
c`l`uze[te în ac]iunile pe care le desf`[or
în Jimbolia [i c` nu fac vreo diferen]` între
oamenii de diferite etnii.

— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus— În ace[ti opt ani de mandat a]i dus
la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?la bun sfâr[it tot ce v-a]i propus?

— — — — — Nu mi-am finalizat toate obiectivele,
dar majoritatea au fost realizate. Fa]` de
ce mi-am propus ini]ial, pe parcurs au mai
ap`rut [i alte oportunit`]i. A[a c`, de fapt,
am f`cut mai multe lucruri decât mi-am
propus, chiar dac` nu f`ceau parte din
proiectele ini]iale.

— A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?A]i putea numi câteva?
— De pild`, realizarea sistemului de

canalizare în tot ora[ul Jimbolia, înfiin]area
unei cantine sociale, finalizarea asfalt`rii
în tot ora[ul, în special a trotuarelor.

— Aflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` înAflându-ne pentru prima dat` în
Jimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare deJimbolia, am observat un num`r mare de
institu]ii sociale.institu]ii sociale.institu]ii sociale.institu]ii sociale.institu]ii sociale.

— — — — —  Sunt patru institu]ii sociale. Una
dintre ele, c`minul de b`trâni are o istorie
de multe decenii. Aici, 92 de persoane în
vârst` sunt bine îngrijite, în condi]ii
deosebite. O societate normal` trebuie s`
acorde aten]ie categoriilor de oameni
defavorizate. Normal c` apar copii cu handi-
cap sau handicapul apare datorit` unei gre[eli
genetice, deci inevitabil. {i atunci o societate
normal` se ocup` de ace[ti membri ai ei.
În 2002 am înfiin]at un centru pentru copii
cu handicap, numit "Nu m` uita". Ace[ti
16 copii vin aici în fiecare zi, opt ore. Sunt
adu[i [i du[i acas` cu microbuzul, m`nânc`
micul dejun [i masa de prânz, sunt ferici]i.
Pân` la înfiin]area centrului, ace[ti copiii
nu ie[eau în societate, erau ascun[i undeva
în ultima camer` a casei. Acum, familia are
opt ore libere pe zi pentru a-[i rezolva alte
probleme, astfel încât copiii s` fie primi]i
cu dragoste dup`-masa, când ajung acas`.
Un alt centru social s-a format pentru
ajutorarea copiilor din familii s`race: e vorba
de asocia]ia Blythswood, care îngrije[te 40
de copii, oferindu-le  masa de prânz, masa
de sear` [i îi ajut` la preg`tirea lec]iilor pentru
a doua zi. Asocia]ia Scop, din Timi[oara,
a venit acum câ]iva ani de zile în Jimbolia
[i a deschis un centru pentru familii cu
probleme.

— Am aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primarAm aflat c` înainte de a ajunge primar
a]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numita]i condus s`pt`mânalul numit Observatorul
de Jimbolia. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de. Ave]i cumva aptitudini de
jurnalist?jurnalist?jurnalist?jurnalist?jurnalist?

— Nu de jurnalist, ci mai degrab` de
organizator al unui ziar. A lipsit atunci o
publica]ie care s` se ocupe de problemele
m`runte, dar apropiate jimbolenilor; de aceea
am înfiin]at în februarie 1995 acest
Observator de Jimbolia. Un s`pt`mânal în

MICUL WEIMAR
AL BANATULUIKABA GÁBOR, PRIMARUL JIMBOLIEI

trei limbi: [apte pagini în limba român`,
iar pagina a opta jum`tate german`, jum`tate
maghiar`.

— Care este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cuCare este rela]ia dumneavoastr` cu
localnicii?localnicii?localnicii?localnicii?localnicii?

— — — — — Cu to]i jimbolenii am rela]ii bune,
chiar apropiate, a[ putea spune. Trebuie s`
fiu aproape de oameni ca s` [tiu care sunt
problemele lor în ora[ [i s` încerc`m s` le
rezolv`m.

.— În încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune cevaÎn încheiere, ne pute]i spune ceva
inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?inedit despre ora[ul Jimbolia?

— — — — — Se spunea, la începutul secolului XX,
c` Jimbolia este un mic Weimar al Banatului,
asta pentru c` era plin de arti[ti, de
compozitori, de pictori. Exista o via]`
comunitar` deosebit` în ora[ [i când via]a
comunitar` este a[a de dezvoltat`, sigur c`
apar [i valorile artistice. Ar mai fi cele [ase
muzee frumoase, când le ve]i vizita pe toate,
ve]i fi de acord cu mine. Faptul c` tr`iesc
a[a de multe minorit`]i [i na]ionalit`]i în
Jimbolia [i se în]eleg foarte bine, faptul c`
popula]ia majoritar` are t`ria s` aleag` un
primar din rândul minorit`]ii, asta nu creeaz`
probleme.

— În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,În zilele pe care le-am petrecut aici,
în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,în tab`ra de jurnalism pentru studen]i,
Jimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmenteJimbolia ne-a ap`rut ca un or`[el realmente
frumos.frumos.frumos.frumos.frumos.

— — — — — Este frumos într-adev`r! Trebuie s`

le mul]umim celor din 1766 care au fondat
ora[ul în felul acesta, cu str`zi largi. Nici
nu s-au gândit atunci cât de folositor va fi
pentru modernitate s` ai loc pentru toate
utilit`]ile.

Interviu realizat de
ANDREEA SAMOIL~
[i ANDREEA SICOE

în proze, la un moment dat, c` nu [tiu
ce s-a întâmplat [i Iorga parc` ar fi spus ceva
pozitiv despre Arghezi [i, m` rog, a fost a[a
un armisti]iu de vreun an, doi, dar au luat-o
de la cap`t [i Arghezi zice: "Am t`cut pân`
acum, am t`cut, dar v`d c` domnul Iorga iar
a început." {i de-acolo, d`i [i trage. Iorga
era u[or de ironizat, avea chestii de-astea
caraghioase. {i cum spun, n-am întâlnit
undeva unde Arghezi s`-l sictireasc` pe
Slavici. Acuma, cum s` spun, tablete numai
eu am aici de la 1 la 1500, colec]ie complet`.
Tablete, î]i dai seama! Dup` 23 august au
scos Cotidianul. Au ap`rut [apte numere, dar
Comisia de control…

D.V.: Aliat`?
P.S.: Aliat`. L-a suspendat. Pentru c`

Arghezi a crezut c` e democra]ie, ca pe
vremuri.

D.V.: Da, da. {i a început cu criticile.
P.S.: {i dup-aceea a avut rubric` la

Adev`rul, care nu era porc`ria de-acum, era
un ziar foarte bun.

D.V.: Cu demnitate.
P.S.: {i avea tablete grele de tot. Îmi

amintesc foarte bine. La procesul lui
Antonescu l-au chemat pe Arghezi s` spun`
cât de prost a dus-o la Târgu Jiu.

D.V.: În lag`r?
P.S.: {i Arghezi le zice: "în fiecare sear`

m` invita comandantul la un curcan, la un
[pri], la un pocker.

D.V.: La un pocker mai ales!
P.S.: {i spunea: "cum dom'le, eu eram

liber acolo! Ã[tia m-au ferit ca s` n-am
probleme cu nem]ii." Povestea o [ti]i cum
s-a întâmplat? Cînd a scris tableta Baroane?
Nu [ti]i?

D.V.: Nu, nu.
P.S.: Dom'le, la vernisajul unei expozi]ii

dup` c`derea Stalingradului, Killinger, care
nu prea era diplomat, era cam spurcat la gur`,
i-a f`cut pe români ]igani. {i Mihai Antonescu
a fost de fa]` [i a fost foarte afectat, [i s-a
sf`tuit cu consilierul lui. Cum s`-l potcovim
pe neam]?

D.V.: Cum s` i-o pl`tim?

P.S.: Tot de la gazetari o [tiu, c` nu l-am
cunoscut pe Mihai Antonescu, numai pe
Carandino. {i la ESPLA am avut colegi
gazetari vechi care mi-au confirmat treaba.

P.S.: {i [i-au zis: "dom'le, singurul care-l
poate potcovi este Arghezi". {i a[a a scris
Baroane [i a ap`rut, parc` în Independen]a.
Ordinul de retragere a ziarului a venit dup`
ce s-a epuizat tirajul. În câteva ore toat` lumea
a aflat. {i poveste[te Baru]u în amintirile lui,
în care nu prea cred, în Steaua scrie, c` în
timp ce Gestapo-ul venea cu ma[ina s`-l
aresteze – c` într-adev`r Hitler i-a cerut capul
lui Arghezi – s-au încruci[at cu ma[inile
armatei române care-l arestase, chipurile, pe
Arghezi. Numai c` Gestapo-ul nu avea dreptul
s` opereze pe teritoriul românesc. De-aia cred
c` Baru]iu a vrut s` dramatizeze. Nici un
cet`]ean român nu a fost arestat de Gestapou.
Ei aveau dreptul s` aresteze doar spioni
germani afla]i pe teritoriul României.

D.V.: A[a era tratatul diplomatic
V.M.: Aminte[te-]i, Petre, de opera]iunea

Autonomus în care a fost implicat ginerele
lui Sever Bocu, care la fel a sc`pat datorit`
faptului c` l-au protejat serviciile secrete din
armata român`.

P.S.: Am citit [i cartea.
V.M.: Da, extraordinar` cartea, esen]ial`

pentru istoria României.
P.S.: Ce vreau s` spun? Înc` o chestie!

Vezi, totu[i, nem]ii erau mai fraieri. La
telefoane era director unu' dintre Br`tieni:
era director general. {i toate comunicatele
armatei germane de pe teritoriul României
care veneau de pe frontul din r`s`rit treceau
prin Palatul Telefoanelor. Toate astea erau
ascultate de un profesor. Cel care se ocupa
de treaba asta, [eful catedrei de francez` din
Bucure[ti, era în echipa de ascultare sub
obl`duirea lui Br`tianu. Sigur c` s-a aflat de
chestia asta. A aflat [i Cristescu …

D.V.: ...care era [eful siguran]ei…
P.S.: Multe lucruri nu se [tiu cum s-au

petrecut.
D.V.: A[a cum zici. Chiar a[a!
Transcriere: OANA DOBO{I

NOUla POLIROM
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De curând, am tr`it o bun` perioad`
de timp obsedat` de litera K. Totul a pornit
de la invita]ia de a ]ine prelegerea inaugu-
ral` a conferin]ei "Europa Central` [i lumea
anglo-saxon`", organizat` de Universitatea
Cre[tin` Partium de la Oradea [i de vizita
f`cut` ora[ului Lugoj de compozitorul
Kurtág György. Evenimentele m-au obligat
pentru o vreme s`-mi mut preocup`rile spre
zona central-european`, s` urm`resc felul
în care este ea perceput` în literatura [i critica
de limba englez`, dar [i s` descop`r c` toate
lucrurile se pot lega sub semnul unei litere.
Fie c` m` gândeam la litera simpl`, precum
cea care reprezint` numele eroului lui Kafka,
sauÊla ipostaza sa dubl`, simbol al monarhiei
chezaro-cr`ie[ti [i al variantei sale literare,
Kakania, sim]eam c` prin acest semn intru
într-un teritoriu labirintic, greu de definit
geografic [i v`luros, nesigur, pierdut cumva
în ce]urile unei istorii [i ea mi[c`toare,
datorit` mai ales variatelor puncte de vedere
din care a fost abordat`.

MM
-am l`sat, totu[i, ispitit`,
[tiind c` este pl`cut din
când în când s` nu fii
sigur de ceea ce spui, s`

nu delimitezi clar conceptele, s` te supui
unei aventuri riscante, care, în cazul meu,
este [i o aventur` identitar`, legat` de ceea
ce înseamn` s` fii central-european, ast`zi,
într-o Românie a Uniunii Europene. În loc
de a ceda curiozit`]ii de a [ti, m-am l`sat
puratat` de nesiguran]a misterului, a unui
concept fuzzy, greu de delimitat într-o
prezentare de o or`. Speram s` descop`r
ceva nou în acest teritoriu al luminilor [i
al umbrelor, s` dau peste o poezie a
necunoscutului, a intui]iei, unde mai degrab`
sim]i decât gânde[ti. În cel mai r`u caz, îmi
spuneam, acest mister al continentului m`
va face s` evoluez precum "c`l`torul men-
tal" al lui William Blake: prin c`utare, el
devine din ce în ce mai ne[tiutor [i este astfel
supus unei perpetuue întineriri.

Termenul "Mitteleuropa" a fost inventat
de Friedrich Naumann în 1915. Fidel politicii
lui Metternich, Naumann credea într-o zon`
central` a Europei, care includea [i Germa-
nia, unind-o cu ]`rile monarhiei austro-un-
gare printr-o limb` comun`. Dup` primul
r`zboi mondial, conceptul a ajuns s` aib`
o accep]iune mai larg`, cuprinzând Elve]ia,
Lichtenstein [i ]`rile baltice, dup` cum se
poate vedea din "Who's Who"-ul anilor
1933-34, sau o accep]iune mai restrâns`,
redus` la ]`rile fostei monarhii austro-ungare.
Complica]ii greu de rezolvat au ap`rut atunci
când ]`ri ca Italia, România sau Ucraina,
considerate sud-, sud-est sau est-europene,
au ajuns s` includ` o parte din teritoriile
central-europene ale fostei monarhii.

Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial,
Europa Central` pare s` fi disp`rut cu totul.
Datorit` Cortinei de Fier [i a expansiunii
imperiului sovietic, o mare parte a Europei
Centrale a devenit estic` din punct de vedere
politic, în timp ce din punct devedere istoric
[i cultural apar]inea vestului. Aceasta a fost
marea tragedie subliniat` de Milan Kundera
într-un eseu publicat în Fran]a anului 1983,
eseu care a atras din nou aten]ia asupra Euro-
pei Centrale. Tot în anii optzeci, i se al`tur`
lui Kundera vocile puternice ale lui Danilo

SUB SEMNUL LUI K
PIA BRÎNZEU

Ki[, Konrád Gyorgy, Timothy Garton Ash
[i ale multor altora, pentru ca tot atunci
Czeslaw Milosz, Elias Canetti [i Jaroslav
Seifert s` primeasc` premiul Nobel. Trei
scriitori central-europeni premia]i într-un
singur deceniu sunt o dovad` de necontestat
c` atât dramatismul regiunii, cât [i senin`-
tatea sa armonioas` asigur` o nea[teptat`
vivacitate literar` autorilor s`i [i ofer` un
model de convie]uire ce poate deveni un
exemplu bun de urmat pentru tot
mapamondul.

Dup` 1989, jocul ambiguit`]ii pare s`
continue. Integrarea european` transform`
Europa Central` în Europa de Vest sau, mai
exact, în partea estic` a vestului. Regiunea
devine iar atractiv` din punct de vedere
cultural [i turistic, iar scriitori ca Malcolm
Bradbury, Paul Bailey sau Dervla Murphy
o descriu în romanele lor, profitând de
întâlnirea cu mentalit`]ile descoperite în
aceast` parte a continentului pentru a-[i
reconsidera propria lor identitate na]ional`
[i european`.

Cum este delimitat` ast`zi Europa
Central` de c`tre istoricii, filozofii sau esei[tii
anglo-saxoni? Timothy Garton Ash, John
Willett, Michael Heim sau Richard Collins
cad de acord c` r`mâne o zon` a întreb`rilor
care nu [i-au primit înc` r`spunsul [i c`
geometria sa variabil` depinde de momentul
istoric al abord`rii sale. Analizat` la rece,
a treia Europ`, ca s` folosesc [i eu termenul
inspirat al echipei conduse de Adriana Babe]i
[i Cornel Ungureanu, apare ca un amestec
de bune [i rele, cu o existen]` discontinu`,
dar [i o atmosfer` specific`, datorit`
aritecturii ora[elor, a teatrelor în limba
german` [i a produc]iilor cinematografice
aparte; cu o tradi]ie evreiasc` important`,
dar [i un sindrom al marginalit`]ii greu de
dep`[it; cu un extraordinar poten]ial
multicultural [i multilingvistic, dar [i cu o
istorie lung` a unor grele suferin]e etnice,
generate de r`zboaie, masacre [i pogromuri.

TT
oate aceste lucruri sunt
analizate de cercet`torii
anglo-saxoni cu mintea
limpede a unor persoane

exterioare, neimplicate, dispuse s` contureze
de la distan]` o imagine definit` din
perpectiva imagologiei ca o hetero-imag-
ine. Ea se nuan]eaz`, îns`, dac` o complet`m
cu imaginile insider-ilor, a celor care sunt
ei în[i[i central-europeni. Aici putem
delimita dou` categorii distincte: emigran]ii,
cei care au p`r`sit Europa Central` în
favoarea unei ]`ri vestice, în special în
perioada dictaturilor comuniste, [i cei care
au r`mas pe loc, înfruntând urgiile vremii.
Imaginea conturat` de primii este o alo-
imagine, adic` imaginea unui insider care
a devenit outsider [i s-a distan]at de ]ara [i
regiunea sa european` nativ`, pe când cea
conturat` de cel de-al doilea grup este o
auto-imagine. De aceea [i atitudinile lor
difer`. Emigran]ii scriu îndemna]i de dorin]a
de a se întoarce [i contureaz`, sub semnul
lui nostos, un teritoriu al memoriei. Ei scriu
visând, mai implica]i emo]ional, mai
apropia]i [i mai calzi decât un outsider,
r`mânând, totu[i, în afara grani]elor regiunii.
Europa Central` devine pentru ei un mit,
acea "patrie imaginar`"Ê a lui Rushdie, unde

se întorc expatria]ii în reveriile lor, ferici]i
s` revin` într-o zon` a nostalgiei [i a
proiec]iilor utopice ce ofer` siguran]`
trecutului atunci când viitorul este în alt`
parte. Iar pentru urma[ii lor, deja integra]i
în ]ara de adop]ie, Europa Central` e t`râmul
sacru al str`mo[ilor, unde se reg`sesc
r`d`cinile, predestin`rile [i virtu]ile identitare
ale familiei. Iat` de ce tineri prozatori ca
Jonathan Safran Foer sau Daniel Mendel-
sohn, porni]i în c`utarea bunicilor lor [i a
unui iudaism ancestral, au ast`zi un succes
r`sun`tor în America. Nu e numai faptul
c` nostalgia ilumineaz` totul, a[a cum afirm`
Kundera [i o repet` Foer în titlul romanului
s`u Totul e iluminat (2002), ci [i pentru c`
un stetl ucrainian – cum este Bolechow/
Bolechiv/Bolechów, descris de Mendelsohn
în Cei pierdu]i: În c`utarea celor [ase din
[ase milioane (2006) – ofer` prin pluralitatea
sa lingvistic`, etnic` [i religioas` o sintez`
istoric` interesant de explorat din punct de
vedere literar.

ÎÎ
n fine, pentru cei r`ma[i acas`,
cei care au înfruntat asprimile
politice ale diverselor epoci,
Europa Central` r`mâne un spa]iu

al sim]irii, pe lâng` cel al gândului sau al
visului. Europa Central` este [i monarhia
austro-ungar` sau iadul holocaustului, dar
[i gustul unei buc`]i de Dobos Torte, de
[ni]el vienez consumat cu dulcea]` de afine,
[i de multe alte mânc`ruri, savurate al`turi
de sunete, culori, texturi sau mirosuri
specifice. Cel mai bine se observ` acest lucru
în Constructorul ora[ului, un roman dedicat
de Konrád György unui ora[ central-
european nenumit, pe care nici Dumnezeu,
zice el, nu îl poate defini. Aici e locul unde
Konrád vede cum se suprapun straturile
a[ez`rilor [i ale identit`]ilor central-europene,
aici simte cum i se umple gura de cli[ee
sau cum psalmii mediocrit`]ii îi otr`vesc
sufletul, aici percepe obsesiile spirituale,
literare, architecturale [i militare comune
unei geografii paradoxale [i unui spa]iu
subcon[tient aparte.

Ei bine, toate acestea le tr`iesc [i eu în
cele dou` locuri ale bunicilor mei: Jimbolia
[i Lugojul. Jimbolia este un fel de Bolechow,

cu multiplele sale nume – Jimbolia / Hatzfeld
/ Zsombolya / Zombolia – [i cu str`zile
copil`riei mele, unde te plimbai conversând
simultan în cel pu]in trei limbi [i acceptând
cu toleran]` opinii, etnii [i religii diferite.
{i acest ora[ tr`ie[te de câ]iva ani buni sub
semnul aceleia[i litere neromâne[ti, K. M`
refer aici la primarul Kaba, cel care a ridicat
Jimbolia restaurându-i cl`dirile [i
monumentele vechi, d`ruindu-i centre pentru
copii [i b`trâni, muzee, statui, o cafenea
literar` [i multe, multe altele. El a fost cel
care m-a ajutat s` organizez Casa Memo-
rial` "Karl Diel", despre care s-a scris
suficient de mult ca s` nu o mai fac aici.
Vreau numai s` subliniez, în prelungirea
literei K, pe care am g`sit-o [i în prenumele
str`bunicului meu, c` aceast` cas` se vrea
o ilustrare a felului în care a tr`it o familie
central-european` în Jimbolia secolului
trecut. Cu bun` [tiin]` am a[ezat în vitrine
c`r]i de vizit` în patru limbi, certificate ale
mamei mele, care a urmat [coala german`,
maghiar` [i român`, precum [i fotografii
unde este îmbr`cat` în costum tirolez,
[v`besc, maghiar sau românesc. Am ales
acte de na[tere, botez sau deces în mai multe
limbi, declara]iile de na]ionalitate maghiar`
sau român` ale unor germani care, ajungi
pe aceste meleaguri, au trebuit s`-[i mute
identitatea dintr-o etnie într-alta în func]ie
de cum se mutau grani]ele peste Jimbolia.
O f`ceau îns` cu senin`tate [i f`r` orgolii,
trecând de la Karl la Károly sau Carol ca
[i cum nu ar fi fost vorba despre ei, ci despre
o zon` ce trebuia cartografiat` modest [i
prietenos.

AA
cela[i lucru este valabil [i
pentru familia tat`lui meu
din Lugoj. De[i erau
români, vorbeau germana,

maghiara [i franceza, iar bunicul Nicolae
fusese [i el, pe rând, Miklos sau Nikolaus.
Mi-am reamintit cu mare emo]ie de ei, când,
în ultima zi a lunii martie, m-am intersectat
din nou cu litera bucluca[` [i cu ceea ce
înseamn` s` fii central-european ca urmare
a vizitei f`cut` Lugojului de compozitorul
Kurtág György.

Continuare \n pagina 31
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NOUla CARTEA ROMÅNEASC~

Cunosc`tor al mai multor limbi [i culturi,
descriptor pasionat de detalii factologice,
interpret original, Borsi Kálmán Béla se
num`r` între istoricii contemporani din
Ungaria cu îndelungi [i fecunde preocup`ri
privind temele de istoria României.
Experien]a istorico-istoriografic` [i diplo-
matic` l-au a[ezat adesea în prim planul
rela]iilor ungaro-române1. Aidoma celor mai
autentici c`rturari, Borsi Kálmán Béla [i-a
f`cut un ideal din eviden]ierea cooper`rii
transculturale a diverselor grupuri care
populeaz` regiunile Europei Est-Centrale.
N`scut în Transilvania, el este un foarte bun
cunosc`tor al limbii [i culturii române. Adept
al unei perspective înnoitoare asupra
trecutului, discursul s`u este unul întemeiat
pe date riguros examinate.

VV
olumele ori studiile sale tind
s` l`mureasc` atît fenomenele
convergente ale politicilor

trecutului, cît [i acelea care au generat
divergen]e [i nemul]umiri de ambele p`r]i.
Unul dintre ele, recent editat, dezv`luie un
fragment necunoscut din istoria Timi[oarei
[i a Banatului de dup` primul r`zboi, anume,
procesul Levente. Intitulat Cinci genera]ii
[i ceea ce urmeaz`. Procesul Levente din
Timi[oara2, volumul are ca punct de plecare
cea dintîi acuza]ie de iredentism adresat`
maghiarilor din Banat [i Transilvania.
Potrivit informa]iilor invocate de autorit`]ile
române, scopul maghiarilor din Banat [i
Transilvania a fost s` provoace o revolt`
simultan` în mai multe ora[e [i s` fac`
prizonieri din garnizoana român`.
Conspiratorii au cooptat [i elevi, de unde
prezen]a în ac]iunile lor a Asocia]iei Levente
a tineretului maghiar. Arestarea [i
împrocesuarea lui Mihály Niamessny, liderul
tineretului maghiar din Timi[oara, precum
[i a comilitonilor s`i, a fost între primele
m`suri (noiembrie 1919) luate de oficilit`]ile
române împotriva celor ce manifestaser`
sentimente antistatale [i organizaser` ac]iuni
împotriva armatei române3. Asemenea
procese s-au repetat periodic, cele mai
cunoscute desf`[urîndu-se la Oradea [i Cluj.

Autorul arat` cum, în cursul tratativelor
de la Paris [i Londra, diploma]ia român`
s-a servit cu iscusin]` de exemplul procesului
Asocia]iei Levente de la Timi[oara. Cu toate
c` au fost p`strate pu]ine izvoare privind
procesul, Borsi Kálmán Béla reconstituie
fragmente ale acestuia, bazîndu-se pe
informa]iile inserate în ziarele timpului [i
în jurnalul doamnei Margit Maneszi, mama
lui Mihály Niamessny. Procesul a început
la Tribunalul Militar din Timi[oara sub con-
ducerea pre[edintelului Cur]ii Mar]iale, colo-
nelul Virgil Economu, [i s-a încheiat la Sibiu
în toamna anului 1920. Istoricul vorbe[te
despre 44 persoane de diferite vîrste [i din
toate categoriile sociale care au fost împro-
cesuate. Potrivit datelor culese de Borsi
Kálmán Béla, depozi]iile martorilor ar fi
fost luate cu for]a de poli]ie, jandarmerie,
siguran]`, armat`. Starea de spirit a popula]iei
ora[ului Timi[oara era una confuz`, iar trau-
ma maghiarilor se datora pierderilor suferite
de Ungaria în urma r`zboiului. Istoricul arat`
c` în amintitele împrejur`ri neîn]elegerile
româno-maghiare porneau de la explica]ii
opuse: în vreme ce pentru maghiari, Aso-

PROCESUL LEVENTE: TIMI{OARA {I BANATULDUP~ PRIMUL R~ZBOI MONDIAL
VICTOR NEUMANN

cia]ia Levente [i Mihály Niamessny simbo-
lizau eroismul, pentru români, ac]iunile lor
echivalau cu asasinatul ori conspira]ia. Dac`
pentru maghiari, pierderea regiunilor Banat
[i Transilvania însemna sfîr[itul, pentru
români, unirea cu Vechiul Regat al României
simboliza des`vîr[irea statului na]ional. În
urma procesului, Mihály Niamessny a fost
condamnat, ulterior fiind eliberat [i predat
Ungariei în schimbul unor prizonieri români.
Tîn`rul Mihály Niamessny avea s` se
stabileasc` la Budapesta, disp`rînd în condi]ii
misterioase, în 26 iunie 1926, în preziua
sus]inerii tezei de doctorat.

Procesul Niamessny – repede uitat – a
fost timp de doi ani în centrul aten]iei opiniei
publice din Banat. Ca parte a Imperiului
habsburgic [i, ulterior, a Monarhiei Austro-
Ungare, Banatul avusese o dezvoltare eco-
nomic` aidoma celorlalte regiuni ale Europei
Centrale. Pozi]ia sa geografic` privilegiat`
l-a transformat în teatrul unor aprinse dis-
pute militare între Ungaria, Serbia [i
România. Dup` ce în noiembrie 1918 se
proclamase republic` de sine st`t`toare,
Banatul avea s` fie ocupat de armata sîrb`,
apoi, de armata francez` [i, în final, începînd
cu 3 august 1919, de armata regal` român`.
Ziarele tip`rite la 28 iulie 1919, precum [i
afi[ele lipite pe toate str`zile Timi[oarei,
anun]au ordinul regelui Ferdinand al
României potrivit c`ruia teritoriile
comitatelor Timi[, Torontal [i Cara[-Severin
deveniser` parte integrant` a statului român.
La acea dat`, popula]ia regiunii vorbea cinci
limbi - româna, germana, maghiara, sîrba,
bulgara -, identitatea etnografic` fiind
secundar` comparativ cu meltingpot-ul creat
de politicile [i de interferen]ele cultural-
comunitare din secolele anterioare4. Ca
urmare a tratatului de pace de la Versailles,
popula]ia regiunii devenise parte compo-
nent` a statului român. Procesul Asocia]iei
Levente de la Timi[oara din 1919-1920 [i
mai ales originile nobiliare ale familiei
Niamessny - Manaszy reprezint` pentru
Borsi Kálmán Béla un prilej de a rescrie
fragmente din istoria Banatului în secolele
al XVIII-lea [i al XIX-lea.

CC inci genera]ii [i ceea ce
urmeaz`.... cuprinde capitole
dense privind evolu]ia societ`]ii

b`n`]ene în epoca modern`5, paragrafe bine
scrise, beneficiind de o bogat` [i foarte
divers` informa]ie. Sînt eviden]iate, pe rînd:
colonizarea regiunii [i politicile Casei de
Habsburg, dezvoltarea urban`, industriali-
zarea Timi[oarei, conexarea ora[ului [i a
regiunii la sistemul de transporturi inter-
na]ional, introducerea energiei electrice,
reorganizarea administra]iei [i construirea
institu]iilor utile economiei6. Existen]a mai
multor consulate la Timi[oara în a doua
jum`tate a secolului al XIX-lea e explicat`
prin pozi]ia geostrategic` a regiunii, una
care atr`sese interesul puterilor mari [i
mijlocii din Europa. Locuitorii au savurat
reu[itele moderniz`rii, autorul f`cînd ob-
serva]ia c`, în pofida rezultatelor remarcabile
sau poate tocmai de aceea, societatea refu-
zase s` vad` mersul politicii externe, res-
pectiv, situa]ia na]ionalit`]ilor7.

Diversitatea ipotezelor de lucru [i a per-
spectivelor dezvoltate de istorici se datoreaz`,

se pare, unghiului identitar din care este
abordat` o asemenea tem`. Trebuie s` remarc
faptul c` lucrurile nu erau similare în toate
ora[ele Transleitaniei (zona de la est de
Leitha din cadrul Monarhiei dualiste, admi-
nistrat` de Ungaria), iar politicile Budapestei
nu fuseser` agreate ori urmate de toate regiu-
nile aflate în subordinea sa. Atitudinea aceas-
ta s-a datorat nu atît opozi]iei fa]` de maghia-
rizare - cum au observat unii istorici c`rora
orientarea na]ional` li se p`rea esen]ial` -,
cît mai ales structurii demografice diferite
de la o regiune la alta, deci, aspira]iilor cultu-
rale diverse ale locuitorilor lor. O perspectiv`
comparativ` arat` c` fizionomia Timi[oarei
în a doua jum`tate a secolului al XIX-lea
era distinct` fa]` de aceea a Budapestei.
Ora[ul de pe Bega fusese marcat de politicile
habsburgice anterioare, în timp ce Budapesta,
sub impulsul na]ional-romantic, avea s` fie
atras` de ideea asimil`rii comunit`]ilor ling-
vistice aflate în subordinea sa.

În pofida faptului c` dup` 1867 devenise
una dintre capitalele dublei monarhii –
politicile privind dezvoltarea economic` [i
emanciparea social` fiind apreciabile -,
Budapesta nu era suficient de preg`tit` s`
gestioneze diversit`]ile culturale din regiunile
aflate în propria administra]ie. De aici au
rezultat controversele în jurul temei "na]io-
nalit`]ilor" [i interven]iile Casei "cezaro-
cr`ie[ti", controverse ori interven]ii vizibile
mai ales dup` încheierea compromisului
austro-ungar. Politicieni de talia unui József
Oetvoes – reprezentînd segmentul aristo-
crat-liberal cu o mare deschidere intelectual`
fa]` de orice fel de alteritate – demisionaser`
din func]iile publice atunci cînd abordarea
lor democratic` fusese amendat` de
majoritatea liderilor Ungariei.

CC
u toate tensiunile existente în
monarhie, interferen]ele
b`n`]ene continuaser` s` creeze

o cultur` amalgamat` cultural, etnografic

[i psihologic. Societatea timi[orean`
acceptase pozi]ia de subordonare fa]` de
Ungaria [i Budapesta, dar nu î[i negase
nicicînd diversitatea cultural-lingvistic` [i
nici tendin]a contopirii identitare într-un
meltingpot. Însemnele ei cosmopolite
r`m`seser` principala referin]` identitar` în
perioada cuprins` între 1867 [i 1918.
Politicile ungare din a doua jum`tate a
secolului al XIX-lea nu intraser` întotdeauna
în consonan]` cu aspira]iile culturale ale
Timi[oarei. Dar, cum foarte corect puncteaz`
istoricul, ele erau în acord cu înclina]iile
timi[orenilor pentru industrie [i comer].
Timi[oara devenise un respectabil centru
administrativ, sediul unor importante
institu]ii interna]ionale, al diverselor culte
religioase. Ora[ul era faimos în Europa
pentru produc]iile sale de pantofi, textile,
p`l`rii, bl`nuri, materiale de construc]ii,
clopote, alimente, tutun, b`uturi alcoolice,
bere [.a. Se dezvoltase într-un "ritm
american", f`r` s` fi avut vreun rival în zona
de est a Monarhiei.
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OO
rient`rile Banatului, dar mai
ales ale Timi[oarei erau
vizibile în extinderea societ`]ii

burgheze, în ata[amentul pentru autonomia
administrativ`, în multiplicarea mariajelor
mixte, în atitudinea cosmopolit` a or`[enilor.
În demonstrarea ideii de maghiarizare a ora-
[ului, Borsi Kálmán Béla invoc` statisticile,
ceea ce nu întotdeauna furnizeaz` o baz`
credibil` pentru cunoa[terea ponderii unuia
sau altuia dintre grupuri8. Remarcabil` este
îns` dezv`luirea raporturilor dintre maghiari
[i evrei [i invocarea modelului civic mul]u-
mit` c`ruia ora[ele Europei Centrale [i-au
construit propria identitate. În asemenea
împrejur`ri, istoricul subliniaz` importan]a
rela]iilor dintre indivizi [i dintre comunit`]i.
Paginile dedicate rolului evreimii regionale
aduc informa]ii [i interpret`ri înnoitoare,
autorul invocînd rolul ei esen]ial în cultura,
[tiin]a, industria, comer]ul [i cultura civic`
a ora[elor Banatului. Trimiterile bibliogra-
fice, lungile note [i comentarii de subsol
înso]esc asemenea paragrafe [i arat` cum
anume un grup uman pu]in numeros a fost
în m`sur` s` construiasc` institu]ii [i ramuri
economice-cheie, s` se dedice idealului eman-
cip`rii sociale [i competi]iei profesionale.

Volumul Cinci genera]ii [i ceea ce
urmeaz`.... se refer` [i la evolu]ia [i statutul
familiilor nobiliare din Banat [i din
Timi[oara, împrejurare în care autorul
prezint` acest segment social ca unul ce a
contribuit la formarea con[tiin]ei na]ionale
ungare9. Civismul popula]iei regiunii este
socotit ca fiind de sorginte nobiliar`, motiv
pentru care e adus` în discu]ie mi[carea
demografic` din Banat. De exemplu, istoricul
sus]ine c` descenden]ii aristocra]iei str`ine
deveniser`, dup` trei genera]ii, liderii
n`zuin]elor na]ionale maghiare. La acest
capitol, se cuvine s` facem cîteva men]iuni
care s` contribuie la mai buna în]elegere a
statutului regiunii: a. denumirea de Banat
a fost contestat` de st`rile nobiliare maghiare,
deoarece p`strarea ei ar fi demonstrat c`
regiunea nu a fost parte a regatului Ungariei;
b. în 1741, Maria Theresia a promis
reintegrarea Banatului în Ungaria, respectiv,
absorbirea acestuia în administra]ia civil`
a comitatelor, transferul avînd loc în 1779
(p`r]ile sudice ale Banatului au fost
organizate într-o grani]` militar`, form`
administrativ` valabil` pîn` la 1872); c).
numele de Banat nu a mai fost uzitat de
administra]ia ungar` între 1779 [i 1849,
regiunea fiind împ`r]it` în comitatele Timi[,
Cara[-Severin [i Torontal.

SS
pre deosebire de Transilvania -
independent` în interior [i
autonom` în politica extern` –

nobilimea din Banat disp`ruse o dat` cu
ocupa]ia turc` din anii 1551-1716. Aceasta
a marcat o discontinuitate în istoria social`
[i politic` ale regiunii [i a f`cut ca
organizarea Banatului s` fi fost adesea
distinct` în raport cu Ungaria [i Transilvania.
A[a se explic`, o dat` în plus, asumarea
rolului de regiune de grani]`, ceea ce devine
[i mai evident în vremea Habsburgilor.

Situa]ia demografic` aminte[teÊ[i ea
acest lucru. Colonizat în secolul al XVIII-
lea [i în primele decenii ale secolului al XIX-
lea cu popula]ii de diverse origini, german`,
slovac`, ceh`, bulgar`, francez`, italian`,
spaniol`, maghiar`, Banatul avusese [i
atunci, [i mai tîrziu, o popula]ie majoritar`
româneasc`. Potrivit statisticii func]ionarului
imperial Johann Jakob Ehrler, la 1774,

germanii num`rau 53.000 de locuitori; sîrbii
[i grecii, 100.000; maghiarii [i bulgarii, 2400;
evreii, 340; românii, 220.00010. Dup`
Francesco Griselini, autorul celei dintîi
monografii dedicate istoriei regiunii [i
publicat` în anul 1780, sîrbii num`rau 78.780
de locuitori; bulgarii, 8683; ]iganii, 5272;
coloni[tii germani, italieni [i francezi 43201;
evreii, 353; românii, 181.639.

DD
espre condi]ia geografic`
frontalier` ce va contribui la
definirea statutului social [i

cultural al regiunii Banat afl`m [i din istoria
regimentelor gr`nicere[ti înfiin]ate de Casa
de Habsburg. {i în acest caz, a fost vorba
de o popula]ie multilingv`, format` din
români, germani, slavi, maghiari. Unul dintre
cele mai importante regimente fusese acela
al popula]iei române[ti din zona montan`
a regiunii, cunoscut sub numele de
regimentul româno-ilir. La 1783, acesta nu-
m`ra 99 de sate cu 11.313 gr`niceri valizi
[i 4.561 semi-valizi, iar la 1791, 113 sate
militarizate, cu 63.007 locuitori11. La 1816,
popula]ia întregii grani]e militare b`n`]ene
num`ra 91.207 de români, 83.199 de slavi,
14.523 germani, 2.849 maghiari, 1.114 de
alt` origine12. Din punct de vedere confe-
sional, popula]ia Banatului montan avea
urm`toarea componen]`: 168.403 ortodoc[i;
18.139 catolici; 6.136 reforma]i; 191 evrei13.

Spre deosebire de Transilvania, unde
aristocra]ia avea pondere numeric` [i o mare
putere politic` [i economic`, în Banat, în
absen]a acesteia, Habsburgii avuseser`
libertatea de a institui propriile lor politici
sociale, economice [i educa]ionale, stimulînd
competi]ia [i reu[ind mai lesne [i mai
devreme formarea celui dintîi segment al
burgheziei. În mediile din sudul Banatului,
geneza elitelor militare în rîndul popula]iei
locale a fost relevant` în ordinea emancip`rii
]`ranilor [i moderniz`rii unui important
segment al acesteia. Înnobilarea mai multor
membri de vaz` ai familiilor macedo-
române, a unor ofi]eri români cu merite
deosebite în armata imperial` [i a cîtorva
evrei ce contribuiser` la înnoirea treburilor
publice a readus în aten]ia b`n`]enilor statutul
social pierdut în secolul domina]iei turce[ti.

Preciz`rile de mai sus nu m` împiedic`
s` recunosc – împreun` cu Borsi Kálmán
Béla – c` ideea nobiliar` revenise în via]a
societ`]ii b`n`]ene începînd cu secolul al
XVIII-lea. Fenomenul a fost posibil prin
cump`rarea de titluri, cîteva sute la scara
regiunii [i cîteva zeci în Timi[oara. Noul
segment social nu beneficia îns` de
privilegiile unei nobilimi de sînge, nu avea
for]a politic` [i administrativ` comparabil`
cu a predecesorilor [i nici autonomia
financiar` a aceleia din Transilvania. Nu
era succesoarea noblimii medievale. Avusese
îns` o interven]ie demn` de re]inut în
statuarea normelor de convie]uire, în
instituirea reperelor culturale [i civice [i în
promovarea economiei moderne. În anii
1840-1918, multe asemenea familii nobiliare
se achitaser` admirabil în rolul burgheziei,
ceea ce, uneori, mi-a prilejuit folosirea
expresiei burghezie aristocratic`. Refacerea
traseului meandrat al familiei Niamessny,
întîlnirile ei cu diverse culturi, trecerile
succesive dintr-o identitate într-alta etc., i-a
prilejuit lui Borsi Kálmán Béla redes-
coperirea unei istorii pe cît de fascinante,
pe atît de plin` de surprize. Volumul Cinci
genera]ii [i ceea ce urmeaz`. Procesul
Levente de la Timi[oara con]ine valoroase

contribu]ii documentar-interpretative, o bun`
contextualizare a evenimentelor din trecutul
Timi[oarei [i o excelent` evaluare a trecu-
tului regiunii în func]ie de rela]iile bi- [i
multiculturale. Publicarea c`r]ii în român`
va fi binevenit`, c`ci ea va demonstra nu
numai diversitatea punctelor de vedere, dar
mai ales posibilitatea dezvolt`rii unei fecunde
complementarit`]i istoriografice [i culturale
româno-ungare.

În ultima sa misiv` adrsesat` lui Ernst
Nolte, François Furet spune c`, dup` fas-
cism [i comunism, "a în]elege [i a explica
trecutul nu mai este un lucru atît de simplu".
În ceea ce prive[te Banatul – asupra c`ruia
ideologiile na]ionale î[i disputaser` auten-
ticitatea în func]ie de reale sau aparente
identit`]i etnografice -, trebuie s` spun c`
recunoa[terea amalgam`rii valorilor este una
dintre pu]inele metode ce pot defini mai
obiectiv identitatea cultural-istoric`. Rolul
Imperiului a fost acela de a fi reu[it s`
promoveze nu doar limba [i cultura german`
ori s` colonizeze [vabii vorbitori de limb`
german` –, ci s` [i organizeze mai multe
culturi [i religii într-un sistem administrativ
[i social cu norme de coabitare comune.
A[a se explic` importan]a acordat` codului
civic, mai util convie]uirii popula]iilor ur-
bane decît diferen]ialismul comunitar-
etnografic sau religios. S` mai re]inem c`
- în pofida folosirii aceleia[i limbi germane
-, o deosebire major` exista între marea
Austrie catolico-imperial` condus` de
despo]i toleran]i, contamina]i de ideile
progresiste ale secolului al XVIII-lea [i mica
Prusie protestanto-regal` atras` de reforme
moderne, dar [i de etica militar`. A[a se
face c` în culturile sociale, pedagogice,
administrativ-teritoriale au existat diferen]e
notabile [i acestea erau de observat nu doar
la emi]`tori, ci [i la receptori. Banatul a avut

parte mai mult de influen]a paradigmei
culturale imperiale, ceea ce a generat o mai
bun` asumare a modelului cosmopolit
iluminist al Vienei.

Aspectul din urm` a fost vizibil pîn`
la mijlocul secolului al XIX-lea, atunci cînd
politica Habsburgilor d`dea cele dintîi semne
de oboseal` în fa]a propagandei etno-na]io-
nale germane a Prusiei. Schimbarea de orien-
tare s-a oficializat prin acceptarea compro-
misului austro-ungar din 1867, respectiv,
prin crearea Monarhiei Austro-Ungare.
Compromisul va influen]a setul de valori,
în sensul accept`rii (controlate, pîn` la un
punct) a etnografiz`rii locuitorilor în temeiul
originii, istoriei, limbii, religiei. Trebuie îns`
s` observ`m c` în regiuni precum Banatul
ideea etno-na]ional` nu era dominant` nici
la vîrful societ`]ii, nici în lumea industrial-
comercial` [i nici în recunoa[terea identit`]ii
or`[enilor. Schimbarea de optic` promovat`
de teoria identitar` german` fusese acceptat`
cu întîrziere [i, par]ial, comparativ cu alte
regiuni14.

Dac` plurilingvsimul [i buna coabitare
a cultelor catolic, ortodox, greco-catolic,
mozaic, reformato-calvin, luterano-evan-
ghelic au reprezentat o reu[it` în Banat, una
pe care a mizat Viena [i pe care o asumaser`
f`r` rezerve numeroase familii de burghezi,
meseria[i, muncitori, negustori [i comer-
cian]i, tot atît de adev`rat este c` trecerea
de la o religie la alta, multiplicarea familiilor
mixte [i meltingpot-ul demografic indica
o identitate recognoscibil` în oricare din
teritoriile Europei situate între dou` imperii,
între dou` sau mai multe biserici, între valori
de provenien]` divers`, între comunit`]i cu
tradi]ii distincte, între na]iuni [i/sau state-
na]ionale diferite. Amestecul identitar –
aidoma asimilismului – a fost refuzat de
curentul radical etno-na]ionalist. În regiuni
precum Banatul – [i el nu e un caz singu-
lar în Europa – popula]iile s-au creionat ca
identit`]i de grani]` sau transfrontaliere [i
transculturale.

Continuare \n pagina 31

ÎN LOC DE CONCLUZII:
COMPLEXELE
ÎN}ELESURI ALE
IDENTIT~}ILOR LOCAL~
{I REGIONAL~
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PIC~TURA DE CUCUT~pic`tura de cucut`

KARAOKE
ADRIAN BODNARU

Zilele urc` iar piciorul paharului. Le a[teapt` spuma, cât un cotor de carte sub]ire,
necitit`. Ea poart` desuuri simple, de prim`var`, dar înc` se însereaz` în bl`nuri aurii.
Crengile î[i tocesc vr`biile tari pe z`pada p`strat` la rece, în buzunarul de la piept al
c`m`[ii; scriu ]ipete aproape cum se scrie: cu litere gri, ascu]ite. Obrazul cre[te gr`bit
întunericul: îl înva]` deja s` merg` pe biciclet`.

PIA BRÎNZEU
A c`l`tori pân` în inima Transilvaniei înseamn` a sta nou` ore într-un tren mizerabil.

Geamurile lui sunt de obicei a[a de murdare încât cu greu vezi peisajul ce se deruleaz`
dincolo de ele. Iar când, dup` mai multe ore de lectur`, î]i ridici ochii obosi]i în sus, dai
peste un tavan atât de ruinat încât ]i se face ru[ine c` apar]ii aceluia[i popor ca [i amploaia]ii
C.F.R.-ului. Straturile de jeg ce stau s` se desprind` [i s` cad` în capul c`l`torilor nu
sunt altceva decât un strig`t disperat dup` ajutor, strig`tul unei na]iuni care are reale
probleme cu drumurile, c`ile ferate [i cur`]enia. Iar dac` a construi o [osea sau a schimba
garniturile de tren este un lux pe care nu ni-l putem permite, a pune ap` [i s`pun pe
pere]ii unui vagon nu presupune altceva decât a trece peste neglijen]a unui popor adormit
în nesim]ire.

Revolta mea de c`l`tor cu trenul m-a f`cut, îns`, s` m` gândesc asupra faptului c`
foarte rar ne ridic`m ochii în sus s` vedem ce ne desparte de ceruri. Iar scriitorii, de[i î[i
culc` adeseori eroii prin felurite paturi, nu descriu tavane. Pere]ii cu u[i sau ferestre sunt
mult mai atractivi pentru c` ofer` [ansa de a fi str`b`tu]i cu ochiul sau piciorul. Tavanul
nu se deschide de obicei [i nici nu e decorat. De aceea, a sta întins pe spate pare sinonim
cu a fi inactiv. Nu m` refer aici la copiii prea fragezi înc` pentru a se ridica în picioare
sau la b`trânii incapabili de a mai p`r`si patul. M` gândesc la momentele când lenevim,
refuzând verticalitatea pentru a nu fi obliga]i s` întreprindem ceva. Orizontalitatea pare
atunci îmbietoare pentru c` opre[te spectacolul vie]ii, ne îndeamn` s` ]esem gânduri, nu
fapte, [i ne pune în fa]a ochilor un tavan dincolo de care nu putem trece.

{i totu[i... Exemplele clasice ale persoanelor întinse pe spate, cum ar fi Arhimede
în baie, Newton luându-[i o mic` pauz` de la cuget`rile sale matematice sau comato[ii
din romanele lui Beckett, infirm` imposibilitatea asocierii între inactivitate [i creativitate.
A sta întins în reverii poate, într-adev`r, opri gândirea logic` [i jocul inteligen]ei, dar nu
blocheaz` imagina]ia. Atât Arhimede, cât [i Newton au descoperit ceva util pentru omenire,
iar Molloy, eroul comatos al lui Beckett, vede tavanul mi[cându-se în sus [i în jos, asemenea
uterului matern în durerile na[terii [i simte cum, murind, se na[te din nou. Se apropie,
prin urmare, de întâiul tavan perceput de om, de cel al peretelui uterin, care, atunci când
ajunge s` se mi[te, se rupe [i expulzeaz` f`tul din prima sa re[edin]`. {i ultimul tavan
face, de fapt, acela[i lucru. Când p`r`sim via]a pentru a ne întoarcem acolo de unde am
venit, ne spune Mircea Eliade, el se despic` pentru a ne l`sa s` trecem prin el spre cele
de deasupra noastr`.

De curând am v`zut un tavan cu adev`rat frumos. Se afl` într-o cl`dire Jugendstil,
cl`dit` pe la 1900 la Ciacova, micu]ul ora[ din apropierea Timi[oarei. Decora]ia luxoas`
a mo[tenirii habsburgice creeaz` o atmosfer` aparte, legat` de art` [i bun`stare, de bucuria
de a imagina un perete frumos [i de pl`cerea de a-]i opri ochii pe el. Admirându-l, m-am
întrebat dac` nu cumva acesta este explica]ia faptului c` elevii clasei a VIII-a din localitate,
dup` numai trei ani de englez`, sunt în stare s` dezbat` complicatele probleme ale
stereotipurilor de gen într-o limb` vorbit` fluent [i aproape f`r` nicio gre[eal`...

PE SPATE
Dac` te-ai oprit înseamn` c` te temi

sau c` nu po]i mai mult. Dac` prive[ti înapoi
înseamn` c` e[ti în criz` [i scormone[ti dup`
momentele din via]` când te-ai aflat la
r`scruce de drum, s` descoperi cum ai
ac]ionat atunci, s` reiei jocul, s` cau]i
momentul când norocul sau ne[ansa ]i-au
t`iat drumul, s` deosebe[ti semnele dup`
care s-ar mai putea deslu[i calea de ales,
pentru a putea atinge din nou momentele
de mare împlinire de alt`dat`. Doar c` nimic
nu seam`n` cu ce a fost, iar iluzia unei clipe
de fericire, chiar dac` seam`n` cu [ansa de
alt`dat`, nu mai aduce nimic nou. Toate în
via]` se petrec doar o singur` dat`. Chiar
[i marea dragoste — ce duce adeseori la
c`s`torie, dincolo de care încep avatarurile
vie]ii, cu str`lumin`rile puseurilor petrecute
în alcovurile altor femei —, [i ea are o vârst`
dictat` biologic pentru procrea]ie. E perioada
personajelor de basm, cu trudele lor pentru
a se accepta [i g`si, de a-[i elimina rivalii
sau rivalele, cu gelozii [i împ`c`ri pasionale.

Povestea celor [apte vaci slabe [i [apte
grase a fost spus` de un în]elept b`trân, ajuns
la vârsta la care nu-i mai r`m`sese altceva
de f`cut decât s` priveasc` în urm`, s`
socoteasc` bunele [i relele [i s` fac` o sta-
tistic` a lor, f`r` s` le mai spun` urma[ilor
c` vi]elele primelor [apte sunt celelalte [apte
[i c` dup` o genera]ie bun` vine, cu
obligativitate, una proast`. A[a cireada nu
poate avea, dup` regula biblic`, decât
[aptezeci de vaci, unele cu lapte, altele sterpe
[i bune numai de carne, dar folositoare la
ceva, totu[i. Povestea spus` de acel b`trân
ascunde [i adev`rul c` fiecare dintre cele
[apte vaci sunt mereu altele, care, chiar dac`
seam`n` unele cu altele, fiind de un sânge,
nu sunt acelea[i.

Dac` r`mâi s` numeri vacile, descoperi
c` într-o via]` ai avut zece sau mai pu]ine
gospod`rii, ai avut mai multe identit`]i, ai
fost când mare, când mic, când victorios,
când învins, ai trecut peste greut`]i uneori
f`r` s`-]i dai seama de efortul depus, alteori
chinuindu-te s` te bucuri de ceva venit pe
nepreg`tite, de care nu e[ti în stare s` profi]i,
de parc` nu s-ar cuveni.

Cel de odinioar` era un altul, mai
sprinten, mai deschis riscului, mai nep`s`tor,
ajutat de sângele din vine, de o vârst` la
care toate par u[or de f`ptuit. O vârst` a
risipirii, pe care o regre]i la b`trâne]e, dar
fii sigur c` dac` ai fi tr`it-o altfel, ai fi ajuns
altundeva.

"Totul se petrece o singur` dat`" o spun
celorlal]i chiar biologii, care [tiu c` din cinci
în cinci ani, fiin]a devine cu totul alta, cu
alte celule [i alt sânge, din ce în ce mai
îngro[at, mai domolit. Dac` între timp ]i
se întâmpl` s`-]i petreci câteva s`pt`mâni
în afara lumii, absent la ea, bucurându-te
de fiecare clip` de atunci, ori pendulând
între via]` [i moarte, cu vise obsesive, la
marginea existen]ei, fiind convins c` mai
este ceva [i dincolo de moarte, trebuie s`
[tii dinainte c` reîntoarcerea la cel de
odinioar` se face anevoios, pentru c` tu nu
te întorci la anii pe care i-ai avut, ci la
obi[nuin]e de dinainte, la ni[te oameni pe
care i-ai avut aproape, dar pe care nu mai
vrei s`-i revezi, dorindu-]i s` începi o alt`
via]`, într-un alt peisaj, într-un alt mediu
[i între al]i semeni.

E ciudat sentimentul pe care-l are un
sinuciga[ dup` o tentativ` e[uat`. Gestul
lui e o fug` de o lume care-l agresa pân`
dincolo de marginile suportabilit`]ii. E o
încercare de a-[i începe o alt` via]`, într-o
alt` lume mai pu]in ostil`, ca [i a consu-

DAMNAREA
PAUL EUGEN BANCIU

matorului de droguri sau be]ivului, care atâta
timp cât sunt sub efectul narcotizant, tr`iesc
cu iluzia descinderii într-un alt t`râm. O
lume paralel`, mai apropiat` de sufletul lor,
mai pu]in agresiv`, unde-[i pot dezvolta
propriile gânduri pe care le pun pe hârtie,
le cânt` sau le imortalizeaz` în culoare. Exi-
st` în gestul crea]iei ceva din cel al
sinuciga[ului. O lume moare pentru a fi
înlocuit` cu imaginea sa dintr-o alt` lume
paralel`, apropiat` sufletului celui ce s-a
reg`sit pe sine.

Chinuitoarea reîntoarcere la cei pe care
i-ai p`r`sit vremelnic face din creator un
martir al propriei sale opere, în]eleas` de
fiecare diferit, chiar dac` inten]iile sale sunt
detectabile, dac` a reu[it s` traduc` în
întregime mesajul s`u din timpul actului.
E un fel de sinucidere e[uat`, dincolo de
care cel de al`turi în]elege doar c` are de a
face cu un om bolnav, fa]` de care nu nutre[te
sentimente de compasiune, ci dimpotriv`,
victima se vede pe el, care trebuie s` suporte
toate hachi]ele duse de la o extrem` la alta,
ale celui ie[it din obi[nuitul vie]ii cotidiene.
Un nebun, un arierat, un om lâng` care e
imposibil de tr`it, imprevizibil, ie[it din
rândul celorlal]i, tr`indu-[i momentele de
libertate extrem` [i cele de agonie la o
intensitate greu de acceptat.

Ce se uit` e faptul c` ace[ti oameni,
care jinduiesc o via]` dup` o existen]` nor-
mal`, s-ar anchiloza în clipa în care totul
s-ar rezuma doar la hran`, haine, conven]ie,
divertisment. Ei ar ajunge s`-[i pun` cap`t
zilelor. Paleta li s-ar întuneca, cântecele ar
suna fals, iar textele scrise ar deveni banale.
Conven]iile î[i cer drepturile fiind f`cute
de oameni obi[nui]i. Conven]iile anchilo-
zeaz` orice, dar nim`nui nu-i pas` decât
de clipa imediat urm`toare din via]a lui.
Adeseori cel de al`turi e doar un apendice
util al ascensiunii proprii. Adeseori într-o
familie, rolurile se schimb` pe parcursul
anilor, femeia având ultimul cuvânt, dup`
ce epuizeaz` toate resursele celui de al`turi,
îndep`rtându-l de lumea lui, de credin]ele
lui, de speran]ele lui, de propriul drum pe
care [i l-a ales, pentru c` dincolo de toat`
truda lui ea a[teapt` doar beneficiile care-ar
putea-o a[eza pe treapta de mai sus a
societ`]ii.

Tr`im într-o lume care-[i m`re[te în
propor]ie geometric` conven]iile [i care
elimin` brutal orice iese din tiparele acceptate
de societate. Place jocul natural al actorilor,
dar nu [i via]a lor de noapte, plac lucr`rile
dintr-o expozi]ie, dar nu [i be]iile ce înso]esc
adesea actul crea]iei pictorului, place
romanul dar nu [i tensiunile apocaliptice
ale celui ce scrie, dorin]a lui de a r`mâne
departe de lumea c`reia i-a destinat cartea.
Ori poate c` dintre to]i ace[ti creatori, doar
actorul [i muzicianul î[i doresc neap`rat
aplauze pentru fapta lor.

O criz` din sufletul unui creator arat`
cu totul altfel decât cea a unui om oarecare
din societate. Ce e cumplit, e faptul c` tot
mai pu]ini sunt cei capabili s` accepte crizele
acestor suflete chinuite de propriile lor
reprezent`ri ale lumii. Dac`-[i duc via]a în
singur`tate arti[tii se disipeaz`, tr`ind într-o
zon` eterat` a propriilor tr`iri, rup]i de lume,
evitând crizele, tot mai departe de ceea ce
a[teapt` poate ceilal]i de la ei. Î[i tr`iesc
cu maxim paroxism îmb`trânirea, r`scolesc
prin amintiri dup` perioadele în care erau
a[eza]i deasupra lumii [i se cred r`ma[i acolo
f`r` s` realizeze vreodat` c` de fapt oamenii
i-au uitat.
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Profesoara de literatur` comparat`
scria, în anii liceului, poezii; în anii facult`]ii
b`nuiam c` va deveni critic literar (pub-
lica în Orizont recenzii, articole, p`reri
legate de literatura de azi [i de mâine). Pe
urm` s-a specializat în literatura italian`,
francez`, englez` [i a tradus vreo zece c`r]i
în române[te, a tradus din române[te înc`
altele, multe. {i-a dat doctoratul cu o tez`
despre Urmuz, iar cartea ei intitulat` Urmuz
[i criza  imaginarului european dezvolta
fa]ete noi ale comparatismului, imprevi-
zibile. Ar fi trebuit s` urmeze alte studii,
c`r]i, traduceri, alte dialoguiri cu studen]ii,
cu profesorii, cu colegii ei de catedr`. N-a
mai fost timp. În ultimii ani, asediat` de
boli necru]`toare, s-a reîntors la poezie –
[i-a reg`sit vocea [i senin`tatea de odinioar`.
Un [tiu dac` din risipa de Caiete de semi-
nar, de bruioane de curs se vor aduna c`r]i
care s` o exprime. Dar sunetul poeziilor
sale, ultimele, va putea p`stra intact mesajul
c`rturarului, al dasc`lului [i al prietenului.
(Cornel Ungureanu)

CARMEN

Carmen Daniela P`dure/Blaga s-aCarmen Daniela P`dure/Blaga s-aCarmen Daniela P`dure/Blaga s-aCarmen Daniela P`dure/Blaga s-aCarmen Daniela P`dure/Blaga s-a
n`scut la 16 iulie 1955 [i a \ncetat dinn`scut la 16 iulie 1955 [i a \ncetat dinn`scut la 16 iulie 1955 [i a \ncetat dinn`scut la 16 iulie 1955 [i a \ncetat dinn`scut la 16 iulie 1955 [i a \ncetat din

via]` \n 31 martie 2008.via]` \n 31 martie 2008.via]` \n 31 martie 2008.via]` \n 31 martie 2008.via]` \n 31 martie 2008.
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Fragmentul de proz` care urmeaz`
fructific` st`rile pe care le-a încercat autorul
lor cînd [i-a vîndut apartamentul
investitorului italian Guido.

S-a holbat la pachetocul cu bani; ce zic
bani? DM, mai bine, de[i dac` st` [i se
gînde[te îl trec fiori la gîndul c` în urm`
cu mai bine cî]iva ani numai, dac` ar fi fost
prins cu DM ar fi ajuns direct pe mîna
securi[tilor [i de acolo la Popa {apc`, la
pu[c`rie, printre de]in`torii de valut`,
valuti[ti, cum li se spunea cu dispre]ul cu
care ast`zi sînt privi]i [menarii, am`rî]ii ̀ [tia
de capitali[ti de doi bani care stau în fa]a
noilor b`nci înfiin]ate în sedii ca lumea, a[a
cum este [i asta, Banca Felix, acolo stau
[menarii c` te sperii de ei. Te acosteaz` direct
cu întrebarea general`: dolari, m`rci, forin]i,
[i toat` lumea, printre ei desigur [i Ilie, trec
pu]in gr`bi]i, agasa]i, [i numai str`inii ̀ [tia,
italienii [i turcii, nu au probleme, se mi[c`
al`turi de [menari, discut` cu ei, fo[nesc
[i învîrt bancnotele verzi care stîrnesc atîta
respect amestecat cu team`. A[a c` nu îi e
la îndemîn` lui {feic momentul în care
Guido, investitorul, a[az` pachetocul cu bani
direct pe mas`, iar` gestul lui este urmat
de condi]ionarea clar`: "signore, dac` dai
la mine casa, eu asta dau la tine": pachetocul,
adic`. Se uit` fascinat a[a cum se întîmpl`
cu biata broasc` în momentul în care [arpele
o fixeaz` cu ochii lui reci [i rotunzi, lipsi]i
de pleoape. Pe urm` [arpele apuc` broasca
[i o înghite [i ea bate încet din picioare în
gura lui mare. "Hei, nu te l`sa furat de
aspectul banilor", pare c` îi strig` cineva

lui Ilie din dosul urechilor. "Nu te l`sa orbit
de dorin]e: în]elegi, Ilie? Mi[c`, m`i Ilie,
încet din pleoape, foie[te-te plictisit pe
fotoliu, prive[te-l calm [i direct în ochi pe
investitor [i nu te l`sa intimidat. Tr`im în
capitalism, aici e altfel, trebuie s` nu te ar`]i
nicidecum în vreun fel care s` te afecteze".
Prin urmare, avînd {feic în minte sfaturile
acelei voci procedeaz` la scrutarea specific`
a investitorului, se mi[c` alene, se uit`
dispre]uitor la pachetoc, se scarpin` stra-
tegic în ceaf`, la baza nasului. "Ei, nici chiar
a[a, vezi c` treci în extrema cealalt`", îi
spune vocea l`untric` chiar în momentul
în care {feic î[i îndrepta, a[a într-o doar`,
degetele spre pachetoc, ca s`-l dr`m`luiasc`
indiferent, surpat de spleen. Asta face. Numai
c` nu merge chiar a[a, sîntem în capitalism
[i nu e de glum` cu regulile economiei de
pia]`, aici e care pe care, fiecare cu ale lui,
individualismul este la putere, concursul,
competi]ia, toate astea sînt foarte a dracu'.
Va trebui s` analiz`m, zice glasul con[tiin]ei
lui Ilie, de trei ori cum trebuie s` proced`m
înainte de a a decide în cuno[tin]` de cauz`.
A[adar, fii atent Ilie {feic, adversarul t`u,
competitorul, pricepe c` joci treaba cu
indiferen]a fa]` de pachetoc [i tu trebuie
s`-i dai lui impresia c` pricepi c` el pricepe.
Va trebui s` v` confrunta]i [i pe terenul ̀ sta
ca s` învingi. În]elegi, ce-]i spun? Ce te ui]i
a[a de mirat la mine? Ai sarcin` s`-l uluie[ti
pe macaronar, abia atunci vei fi sigur c`
i-ai distras aten]ia de la competi]ia asupra
pre]ului, asupra cererii [i ofertei care
guverneaz` pia]a. L-a privit deodat` cu o

OANA DOBO{I
• În 30. 03. 2008 Atelierul civic Ariergarda [i-a continuat traseul expedi]ionar al

inventarierii valorilor de patrimoniu din jude]ul Timi[. Obiectivele au fost: Castelul contelui
Mercy [i biserica romano-catolic` din Carani; B`ile C`lacea; conacul [i biserica romano-
catolic` din Hodoni, iar în Lovrin, conacul Liptay [i o cas` din anul 1906 de pe strada
Nisipului, nr. 119.

• Castelul contelui Mercy, actualmente apar]inând omului de afaceri b`n`]ean Nikolaus
Mann, se afl` într-o ruin` total`, gata, gata s` se d`râme. Al`turi este o uria[` moar`
modern` a proprietarilor, a[adar fondurile ar exista, lipse[te doar interesul pentru cultura
[i istoria Banatului!

• B`ile C`lacea prezint` un poten]ial turistic ridicat datorit` apelor termale din zon`
[i a cadrului natural; poten]ial ce nu este valorificat îndeajuns. Serviciile turistice sunt
precare [i de aceea turi[tii nu iau în calcul aceast` sta]iune!

• La Hodoni am dat de o biseric` romano-catolic`, cu o arhitectur` interesant`, ce
nu este trecut` pe lista de patrimoniu a jude]ului Timi[. Consider`m c` aceast` biseric`
ar trebui s` intre în aten]ia celor de la Direc]ia de Patrimoniu. Pe lista de patrimoniu a
jude]ului, la categoria B, pozi]ia 231, exist` o casa din anul 1906 în Lovrin, desfigurat`
în roz [i bleumarine din imagina]ia aberant` a proprietarilor, care nu a fost deloc cenzurat`
de autorit`]ile locale în grija c`rora ar trebui s` se afle zestrea patrimonial`. Tot la Lovrin,
fa]ada conacului Liptay – acum Sediul de cercet`ri didactice [i agricole – este n`p`dit`
de crengi, l`st`ri[ [i buruieni! La fel [i parcul din spatele conacului!

• Datorit` acestei expedi]ii [i a semnalelor de alarm` trase de Atelierul civic Ariergarda,
omul de afaceri Nikolaus Mann a declarat la radio Timi[oara c` va înapoia Prim`riei
Sânandrei castelul contelui Mercy! Deocamdat` nu este foarte clar ce înseamn` acest
lucru pentru viitorul prestigiosului simbol al Banatului istoric. Vom încerca s` avem, o
întrevedere cu primarul din comuna Sânandrei de care apar]ine satul Carani. Un alt semnal
îmbucur`tor este [i declara]ia omului de afaceri Ion }iriac, care a asigurat opinia public`
timi[orean` c` Abatorul nu va suferi modific`ri care s` strice imaginea sa istoric` [i c`
acesta va fi integrat dup` model european în ansamblul viitorului mall!

• În 6.04.2008 Atelierul de proz` Ariergarda a descins, pentru a doua oar`, pe urmele
criminalului de r`zboi Androhov, în satul Bulci, unde acesta s-a ascuns timp de mai bine
de 20 de ani! Se pare c` numele s`u real nu este Ivolschi, a[a cum b`nuiam noi dup` cele
aflate în arhive! Ivolschi este un alt refugiat, din Moldova, care a fost arestat în 1947.
Deci e vorba de un alt destin! Surpriza zilei: o poz` a criminalului nostru împreun` cu
so]ia sa, care, am aflat, era croitoreas`! Probabil aceast` poz` va ilustra coperta c`r]ii
care, încet, încet prinde contur!

• La ultima [edin]` a atelierului de proz`, am f`cut o scurt` recapitulare a celor
aflate în urma excursiei de la Bulci, urmând ca pentru data viitoare fiecare participant
al acestui proiect epic s` scrie în continuare un text de aproximativ 3000 de caractere,
ce va fi dezb`tut [i comentat!

"... ce vrei mata, aiasta nu-i o flaræ, îi o
biatæ gubernie", îmi spusese în urmæ cu zece
ani, atunci când am venit pentru prima oaræ
în Basarabia, poetul Emilian Galaicu-Pæun.
(Andrei Vartic pomeneøte de existenfla unei
"mici creaturi geopolitice" - "Timpul",
24.03.2008).

Un deceniu nu a fost de ajuns pentru
ca situaflia sæ se clarifice. Dimpotrivæ.
Oficialitæflile fac caz, aberant, de "limba
moldoveneascæ", revin în actualitate tezele
sovietice despre aøa-zisul imperialism
românesc. Cæderea în timp nu e perfectæ,
nu e totalæ, se vorbeøte despre compa-
tibilitatea cu Europa, despre o posibilæ
integrare în UE. De curând, Monica Heintz,
cercetætor în antropologie la Universitatea
din Nanterre, a realizat (împreunæ cu antro-
pologul român Alin Rus) filmul fiara de
aici, flara de dincolo, constatând "identitatea
duplicitaræ" a multor politicieni moldavi
(ambiguitate ce se transmite dramatic øi
pernicios populafliei), care "neagæ public
apartenenfla lor româneascæ prin acfliunile
lor politice", dar în particular aratæ færæ dubii
conøtiinfla de a fi români (apud "Courrier
de Moldavie", Bulletin de la section moldave
de l'Union Internationale de la Presse
Francophone, nr.37, juin-juillet 2007).

M-am nimerit la Chiøinæu de 27 martie,
atunci când peste o mie de oameni s-au adunat
în sala festivæ a Hotelului LeoGrand pentru
a marca împlinirea a 90 de ani de la unirea
Basarabiei cu România. Se strânsese multæ
neræbdare disperatæ acolo. Oratorii cereau,
rând pe rând, reunirea cu flara, dar
discordanflele dintre ei ræsæreau la tot pasul.
Dupæ defecfliunea cu efecte catastrofale a
liderului charismatic Iurie Roøca, cu sprijinul

cæruia comuniøtii au acaparat puterea, se pune
problema nu atât a unirii forflelor democratice,
ci a "unirii unioniøtilor", crede Ilie Bratu,
preøedinte al Miøcærii Unioniste din Republica
Moldova (v. "Timpul", 24.03.2008).

Într-o uøoaræ, dar constantæ pierdere de
vitezæ, comuniøtii l-au înlocuit pe prim-
ministrul demisionar Vasile Tarlev cu
"inatacabila" Zinaida Greceanâi pe post de
tehnocratæ. Constantin Tænase, director øi
editorialist al ziarului "Timpul", demonteazæ
impecabil stratagema voroninianæ: e adeværat
cæ doamna Greceanâi s-a næscut la Tomsk,
deoarece pærinflii sæi fuseseræ deportafli în
Siberia; numai cæ dumneaei face parte din
categoria "urmaøilor deportaflilor (ce) îi
slujesc cu credinflæ pe urmaøii celor care i-
au deportat", færæ sæ emitæ vreodatæ "o opinie
claræ øi tranøantæ faflæ de atitudinea plinæ
de batjocuræ a actualei guvernæri vizavi de
foøtii deportafli", dupæ cum nici asupra
"declarafliilor antinaflionale scandaloase ale
lui Voronin" nu s-a pronunflat, ceea ce denotæ
cæ "aceøti oameni nu-øi slujesc flara, ci
partidul care le-a dat funcflii" ("Timpul",
25.03.2008). Geaba asemænærile fizice, în
proporflie de 75%, cu Margaret Thatcher.

Ræstimp, unii artiøti basarabeni îøi væd
de boema lor precaræ: poetul Eugen Cioclea,
"cel mai trist poet din Europa", træieøte cu
doi cartofi pe zi, læsându-se devorat de
romanul la care tocmai scrie, iar pictorul
Ion Vârschi locuieøte în atelier, unde îøi face
foc cu lemne strânse din parcurile
Chiøinæului, ameninflat permanent de
agresiunea mafioflilor, cærora le-a achitat
datoria de o mie de dolari, dar care simt
nevoia sæ-i jefuie din când în când særæcia
("Jurnal de Chiøinæu", 27.03.2008).

DOAMNA DE FIERA BASARABIEI A VÆZUTLUMINA ZILEI LA TOMSKVIOREL MARINEASA

OMAGIU LA HA{EK

furie abia re]inut`, pe urm` a apucat
pachetocul, apoi l-a l`sat, pe urm` a prins
în podul palmei balerina de pe mobil`, de
pe servanta de al`turi, [i a început s` o
mîngîie excitat. Apoi a început s` salte u[or
în podul palmei celeilalte pachetocul, a[a
ca [i cînd ar fi pus la cîntar balerina dintr-
o mîn` cu pachetocul din cealalt`. A reu[it!
Iac`t` cum se holbeaz` tîmp avocatul acestui
Guido, [i prietenul lui, malacul taciturn pe

DANIEL VIGHI

nume Ghi]`, dar [i investitorul. Numai c`
el, din chiar cauza experien]ei lui capitaliste,
se mir` cel mai pu]in de gesturile lui Ilie
menite s`-i distrag` aten]ia de la faptul c`
ar fi jucat un teatru al indiferen]ei fa]` de
pachetoc [i c` acest fapt, prin chiar
întîmplarea lui atît de nea[teptat`, ar fi putut
s`-l dezv`luie ca fiind vr`jit, ame]it, atras
cu totul de mirajul lui, desf`[urat deodat`
acolo pe mas`.

BULETIN DE {TIRILITERARE ARIERGARDA
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RADU PAVEL GHEO
M` consider un cet`]ean pa[nic, cu respect fa]` de lege [i cu un grad mare de toleran]`

fa]` de ceilal]i. {i totu[i în ultima vreme, de cîte ori m` plimb prin ora[, cînt în minte
copil`re[te cam a[a: "Vine, vine prim`vara,/ Se afum` Timi[oara,/ Ma[inu]e pe cîmpii,/
S` le zgîriem, copii!" Doar c` nu putem s` le zgîriem, c` s-ar chema c` facem acte de
vandalism. Nici s` le dezumfl`m cauciucurile sau s` le spargem parbrizele nu putem,
fiindc` tot vandalism se cheam`. {i atunci ce s` facem? S` ne frec`m nep`s`tori de
ziduri? S` ie[im senini pe [osea, în b`taia ro]ilor altor ma[ini, cele care n-au apucat s`
se vîre cu botul pe trotuar? S` s`rim peste [obolanii de metal care blocheaz` aproape
complet trecerea oamenilor normali, pe dou` picioare, de las` numai atîta loc cît s` treac`
o pisic` prost hr`nit`?

Trotuarele nu mai sînt demult trotuare, în sensul etimologic al cuvîntului. Au devenit
rotoare, locuri unde se aburc` ro]ile ma[inilor [i în]epenesc acolo ore în [ir. Nu mi se
pare deloc normal.

{tiu, peste tot în ora[ele României e la fel. {i lucrurile stau din ce în ce mai prost.
Ma[inile se înghesuie peste tot: pe trotuare, pe spa]iile verzi, ba chiar pe cîte unul din
sensurile de circula]ie de pe str`zile mai m`rgina[e, pe care îl blocheaz` complet. Asta
e. N-avem ce face. Una din replicile cele mai b`t`ioase pe care le-am auzit e: "{i unde
ai vrea s` parcheze bie]ii oameni?" O alt` replic`, de data asta cu tent` politic`, sun` cam
a[a: "Dac` incapabilii ̀ ia de la prim`rie n-au fost în stare s` fac` locuri de parcare!"

Numai c` lucrurile nu stau chiar a[a. Adic` adev`rul e pe undeva pe la mijloc, iar
din perspectiva mea de pieton înr`it ([i îndr`gostit de Timi[oara) nu e nici m`car la
mijloc, ci la cap`tul opus. Opus automobilelor. Mai ales c` automobilele nu sînt oameni.
În primul rînd nu m` intereseaz` pe mine, ca pieton, cet`]ean al ora[ului [i pl`titor de
impozite, unde parcheaz` ma[inile, atîta vreme cît ocup` trotuarele. Adic` rotoarele, fir-
ar al naibii!

În al doilea rînd, chiar dac` în general o fi adev`rat c` nu sînt suficiente locuri de
parcare – mai ales c` orice posesor de automobil prefer` s` mearg` cinci sute de metri
cu ma[ina decît pe jos –, în anumite cazuri particulare poate fi la fel de bine [i o scuz`
mincinoas`. De exemplu, în Timi[oara, la cap`tul unui bulevard m`ricel (Ciprian Porumbescu,
dup` pia]a B`lcescu), s-au construit cîteva zeci de locuri de parcare cu plat`, pentru care
s-a sacrificat o bun` bucat` din spa]iul verde de protec]ie dintre trotuar [i [osea. Am
trecut de cîteva ori pe acolo [i am v`zut aproape întotdeauna o gr`mad` de locuri goale
în parcare. În schimb, la zece-dou`zeci de metri dup` ce se termin` parcarea începe iar
un spa]iu verde – deci f`r` plat` – pe care se cocoa]` ma[in` dup` ma[in`. Lucrurile stau
la fel în pia]a Mocioni. A[adar, nu e suficient s` se g`seasc` locuri de parcare. Trebuie
s` fie [i gratis. Adic` pe rotoare, cum ziceam.

De, a ajuns [i românul la un mic grad de prosperitate [i vrea fiecare m`car o ma[in`
mic`. {i e greu s` schimbi obiceiurile proaste dup` ce s-au format serios. De[i solu]ii
exist`. Nu m` gîndesc neap`rat la unele excesiv de agresive, de[i în alte ]`ri balcanice
s-a încercat [i a[a ceva. Am citit într-un num`r mai vechi din Dilema veche un text al
Magdalenei Boiangiu despre "Panterele str`zii", o organiza]ie a pietonilor din Grecia
care încearc` s`-[i fac` singur` dreptate. Membrii acestei organiza]ii "merg pe str`zile
Atenei [i lipesc pe automobilele parcate pe trotuar un afi[ portocaliu Day-glo, unde m`garul
de pe locul [oferului spune ™Parchez unde vreau¤. ™Nu sîntem subversivi, nu vrem confruntare.
Nu vrem s` atac`m proprietatea cuiva¤, spune arhitectul Panaiotis Panopoulos, [eful
organiza]iei, în timp ce lipe[te un afi[ pe un jeep parcat pe o alee pietonal`" (Dilema
veche, nr. 197/ 16.11.2007).

Eu a[ fi de acord cu o asemenea ac]iune. Doar avem [i noi m`garii no[tri. Doar c`
prestigiul de care se bucur` automobilul într-o ]ar` plin` de complexe de inferioritate [i
complexa]i social e mult prea mare ca s` dea cineva dreptate unei organiza]ii de... i-auzi,
de pietoni! Poate c` o solu]ie mai eficient` (sau mai rentabil`) ar fi taxarea cu o sum`
fix` pentru parcare a oric`ror ma[ini oprite pe proprietatea public`, fie ea [osea sau
trotuar. Probabil c` unora o asemenea m`sur` le sun` mai degrab` a amend`, dar nu e.
Mai ales în contextul actual.

Dar m-a[ bucura s` aud [i în România de vreo ac]iune precum cele din Grecia. Iar
dac` dau impresia c` exagerez, a[ fi curios s` [tiu cui i-ar pl`cea s` se plimbe lini[tit pe
trotuarul lat din jurul Catedralei Mitropolitane [i s` se trezeasc` claxonat cu disperare de
o ma[in` care vine pe trotuar – m` rog, rotor –, pe unde rula cu aceea[i senin`tate ca pe
un bulevard cu opt benzi? Dar s` fie lovit de o ma[in` în fa]a casei ori a[teapt` un autobuz
într-un refugiu? E deja prea mult. Chiar [i pentru o na]ie complexat`.

PLIMBARE
PE ROTOARE

LINIA ORIZONTULUIDE ION BARBU

Cu Flora a început prim`vara la Galeria
Pro Arte, din Lugoj. Chiar în 21 martie, de
echinox, Flora R`ducan a lansat un amplu…
Skykykykyky reportreportreportreportreport. Câteva zeci de lucr`ri, majoritatea
uleiuri, în care miza pe culoare a artistei
este m`rit`. Nici nu se putea altfel, fiindc`
subiectul, "personajul" principal, este cerul.
Dar nu cel "clasic", senin, azuriu, ci unul
poten]at de o lumin` a tranzi]iei, a grani]ei,
de lumina tainic` a amurgului; ori – în unele
lucr`ri – cerul ce se lumineaz` a ploaie, sau
cel care se stric`, anun]ând furtuna. În toate
aceste tablouri exist` un numitor comun
activ: lumina este emanat`, nu primit` din
afar`.

Compozi]iile Florei R`ducan de pân`
acum erau recognoscibile fiindc` aveau
tumult, vrie, un sistem de turbulen]e care
le f`ceau s` par` mi[c`toare. În aceast`
expozi]ie, impresia c` peisajele se schimb`
chiar sub ochii no[tri, c` sunt însufle]ite,
c` dau afar` din rame este amplificat`.
Pensula]ia – ce pare o polemic` între
Cézanne [i Van Gogh – induce aceast`
senza]ie de cinetic`. Dar mai e ceva:
p`trunderea înl`untru lumii pe care o
pictez`, în magma ei. O bun` în]elegere a
mecanicii [i a legilor interne dup` care
func]ioneaz`. Iar apoi urmeaz`
deconstruirea [i recompunerea.

E o lume a orizontului, care nou`, ca
oameni în vitez`, cu ochii mai mult pe ceas,
f`r` timp de privit, ni se înf`]i[eaz` anost`,
fad`, banal`, lipsit` de substan]`. Îns` Flora

FLORA R~DUCAN,
LA SKY REPORT
ROBERT {ERBAN

vede c`, acolo, în dep`rtare, exist` o via]`
interioar` teribil`, a[a cum doar un…
mu[uroi de furnici mai are. Chiar [i din
apropiere un astfel de mu[uroi nu ni se arat`
decât ca o ridic`tur` de pâmânt, un relief
comun, un dâmb. Trebuie s` intr`m în el –
cum altfel decât stricându-l? – ca s`
observ`m toate acele intersti]ii, tuneluri, toat`
aceea fo[`ial`, mi[care înnebunit` a
insectelor. Flora reu[e[te s` ipostazieze o
metafizic` a peisajului, a caselor (acolo unde
sunt), a spa]iului, f`r` s` fie patetic` ori
pre]ioas`.

Pictura sa este sedimentat`, grea, cu o
temperatur` de combustie aflat` în
ascensiune, care genereaz` erup]ia de lumin`.
Minu]ioasele construc]ii peisagistice (seria
"Nori în Amsterdam" este relevant` în acest
sens), cu o logic` interioar` de mare fine]e,
sunt [i rezultaul unor raporturi cromatice
bine studiate, peste care se suprapune o
eficient` intui]ie plastic`.

Dac` arti[tii de [evalet încearc`, de
regul`, s` "prind`" lumea, s` o imortalizeze,
s` fure clipa, s` o zideasc`, Flora R`ducan
caut` s` o dinamiteze, s` o fluidizeze. Ea
ajut` lumea dintre rame s` mearg` mai
departe, s` î[i continue via]a. Îi face vad
spre dincolo. Asta întrucât autoarea "Sky
report"-ului posed` o gândire descripitiv`
[i narativ`, în acela[i timp. Fiecare tablou
are povestea lui interioar`, pe care [i-o
tr`ie[te [i o "spune" printr-o expresivitate
plastic` nu de pu]ine ori tulbur`toare.
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Sînt în New York de patru zile. În a patra zi individul care vinde
hotdogs la col]ul str`zii d` u[or din cap în semn de recunoastere, italianul
de la bistro-ul unde iau micul dejun m` salut` cu "good to see you again".
Încep s` am un sentiment de apartenen]`. De data asta trec nep`s`toare
pe lîng` cele dou` turnuri angulare din pia]a zgomotoas` preocupat` de
noua mea ]int`: MoMA!

Ca preambul vizitez expozi]ia de broderie [i recipiente de la Mu-
seum of Arts and Design. Fire de a]`, fire de p`r sau chiar de peeling
cosmetic se constituie în scenarii de vis sau de co[mar, în inscrip]ii [i
simboluri sau în peisaje zdren]uite. O procesiune suprarealist` de potiruri
[i calicii le secondeaz` de la distan]`. Înghesuit între colo[ii de pe 53rd
Street, aparent anonim, The Museum of Modern Art se desf`[oar` în
interior ca o instala]ie în continu` mi[care, ce te confrunt` la fiecare nivel
cu o nou` perspectiv`. Agore înalte, unghiuri în trompe l'oeil, siluete
profilate pe tablouri care î[i relev` brusc valen]a ambiental`; ora[ul însu[i
v`zut prin urzeala fin` a jaluzelelor ca printr-o sit` de offset. {tiu de ani
de zile c` în MoMA sînt expuse cîteva sculpturi de Brâncu[i, iar vizita
mea este [i o expedi]ie secret` în c`utarea lor.

Îmi trebuie dou` zile ca s` parcurg toate nivelele, trecînd succesiv
prin st`ri de reverie, de încîntare, de trans` [i de amuzament, cînd la
etajul 5, cu pu]in înainte de ie[ire, le descop`r grupate pe un postament
alb. Sînt [ase, majoritatea p`s`ri. În stînga, M`iastra în zbor sublim. În
dreapta, un fragment din Coloana infinitului, pe care în zilele demult
îndep`rtate o urm`ream uluit` cum str`punge înaltul, în vreme ce a[teptam
o deta[are la Timi[oara h`l`duind prin parcurile din Tîrgu Jiu. Domni[oara
Pogany, elegant` [i solitar`, adast` cu gra]ie în lumea gîndului devenit
form` purä, care dus doar cu un pas mai departe s-ar volatiliza din nou
plutind în neant. În înc`perea al`turat`, un pe[te pal de marmur` vegheaz`
siluetele albastre din dansul lui Matisse.

Ies din muzeu pe înserat [i m` resincronizez la via]a terestr`; vreau
s` ajung la Bloomingdale's. Tot un fel de muzeu, de fapt. În timp ce
a[tept la semafor, aud o voce "Hello, beautiful!". M` întorc [i v`d o negres`
care-mi zîmbe[te larg. "Hello, beautiful!", îi r`spund contaminat` de surîsul
ei. Acesta este New York-ul pe care-l iubesc. Sîmb`t` diminea]a, u[or
amuzat`, u[or blazat`, str`bat mul]imea de turi[ti din pia]` cu deta[area
pe care ]i-o d` experien]a. O iau din nou spre sud. Pe 6th Avenue, un cort
alb, limuzine, care dintr-un motiv misterios m` fac mereu s` pufnesc în
rîs, echipe de filmare, flashuri. Modele - agrafe, gene false, diamante [i
bl`nuri - alergînd în pîlcuri de la un show la altul: The New York Fash-
ion Week. M` al`tur presei [i fac [i eu cîteva fotografii, doar pentru a
gusta senza]ia. Sus pe cl`diri, pancarte ro[ii anun]` lansarea unui nou
serial TV "Jungle Lipstick", de acela[i autor ca [i "Sex and the City".
Str`zile miros a alune pr`jite, a scor]i[oar`, a frig`rui, a mirodenii orientale

Musicalul "Pr`v`lia ororilor" de Howard
Ashman, muzica: Alan Menken, Teatrul
Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din
Timi[oara.
Regia: Vas-Zoltán Iván, decorul: Werner
József, costumele: Húros Annamária,
coregrafia: Pataky Klára, direc]ia muzical`:
Gulyás Levente. Cu: Balázs Attila, Tar
Mónika, Dukász Péter, Kiss Attila, Magyari
Etelka, Tokay Andrea [.a.

Musicalul Pr`v`lia ororilor realizat de Teatrul
Maghiar reprezint` a doua punere în scen` a
acestui text la Timi[oara1. Este un spectacol de
amploare, alert, viu, bine construit de c`tre
regizorul Vas-Zoltán Iván, care îi adaug` pove[tii
un mesaj actual percutant. La baza piesei Pr`v`lia
ororilor st` comedia neagr` low-budget The little
Shop of Horrors, regizat` de Roger Corman dup`
scenariul lui Charles B. Griffith în 1960. Pornind
de la acest film, Howard Ashman creeaz` în 1982,
împreun` cu Alan Menken, musicalul Off-Broad-
way Little Shop of Horrors, care va servi la rândul
s`u ca punct de plecare pentru filmul regizat în
1986 de Frank Oz.

Subiectul e simplu: Seymour [i frumoasa
Audrey lucreaz` împreun` într-o flor`rie de pe
Skid Row, la New York. Proprietarul, Mister
Mushnik, un b`trân antipatic [i autoritar îl
persecut` [i îl ironizeaz` pe tân`rul aflat pe post
de ]ap isp`[itor. Seymour este îndr`gostit în tain`
de Audrey. Întâmpl`tor, el intr` în posesia unei
plante extraterestre cu aspect inofensiv, pe care
o boteaz` sugestiv Audrey II. Într-un moment
în care flor`ria pare s`-[i dea ob[tescul sfâr[it,
Mushnik fiind amenin]at de faliment, Audrey
II înseamn` resuscitarea afacerii. Folosindu-se
de nevoia de ata[ament pe care o resimte orfanul
Seymour, Mushnik îl adopt` pe acesta pentru a
se asigura c` tân`rul nu va disp`rea cu planta.
Singura problem` este c` micu]a [i ginga[a
Audrey II se dovede[te a fi în realitate o plant`-
vampir, iar unica hran` cu care pofta ei poate fi
satisf`cut` e sângele proasp`t de om. Seymour
devine o celebritate datorit` plantei care se
dezvolt` [i cre[te cu sângele pe care îl suge din
degetul lui. Dup` apari]ia inopinat` la flor`rie
a lui Orin Scrivello, prietenul sadic [i pervers
al lui Audrey, Seymour se decide s` îl înfrunte
pe acesta. Orin moare intoxicat cu gaz, iar
Seymour î[i hr`ne[te planta cu corpul r`posatului.
Urm`toarea victim` e Mr. Mushnik, apoi îns`[i
Audrey, iar în final Seymour. Audrey II devine
suficient de puternic` [i de influent`, iar scopul
s`u este de a se înmul]i [i de a deveni planta
omniprezent` în casa omului de rând.

Decorul musicalului este marcat de prezen]a
pe scen` a plantei, o crea]ie complex`,
multifunc]ional`, viu colorat`, care capteaz`
aten]ia. Audrey II cre[te, vorbe[te, se mi[c` [i
devoreaz`, iar în final domin` spa]iul scenic printr-
un performance expansionist care face to]i banii.
Pe lâng` ea, scena este o flor`rie en brique palid`,
f`r` prea mari preten]ii. Costumele create de
Húros Annamária sunt pestri]e, foarte diversificate
ca stil [i palet` cromatic`: de la "fermec`tor-
]ip`toare" la uniforme de lucru cumin]i, de la
"trendy-cool" la agresiv-sexuale dup` caz, servind
economiei spectacolului.

Punctul forte al mont`rii rezid` îns`, în mod
cert, în presta]ia actorilor. Trupa Teatrului Ma-
ghiar formeaz` o echip` închegat`, omogen`.
Coregrafia Klárei Pataky este dinamic`, provo-
catoare, îndr`znea]`, mai ales la dansul la bar`
al Mónik`i Tar, cu siguran]` cea mai condimentat`
scen` din spectacol. Actorii cânt` [i se mi[c`
bine, sunt foarte expresivi. Fermec`tor este perso-
najul creat de Balázs Attila (în Seymour), stângaci,
neajutorat, timid, mereu dep`[it de situa]ie. Parte-
nera sa, Tar Mónika str`luce[te în rolul Audrey,
alternând, foarte natural`, între naivitate [i provo-
care. Extrem de bine conturat [i interpretat este
grupul de fete "de cartier" ce aminte[te într-o
oarecare m`sur` ca inten]ionalitate de corul antic.
Pr`v`lia ororilor este un musical ce merit` vizionat
de to]i iubitorii genului, dar [i de cei care vor
s` vad` o trup` de actori excelen]i, cântând
conving`tor live.

"Monumentul", de Colleen Wagner, Teatrul
"G.A. Petculescu", Re[i]a
Regia [i scenografia: Alexander Hausvater,
muzica: Daniel Simion. Cu: Constantin Bery
[i M`lina Petre

La Re[i]a Monumentul începe în foaier, cu
fum, lumân`ri [i atmosfer` ap`s`toare. Pe trepte
sunt întinse dou` cadavre de femei goale, mânjite
cu sânge. Sunt tinere [i frumoase, expuse pictural
într-un tablou infernal. P`trunderea în sal` se
face pe întuneric. Decorul e sever, geometric,
minimal, cu un bazin de nisip dreptunghiular
în centru. În fundal se înal]` o form` ce aduce
a piramid`, în timp ce proiec]ii de linii asemeni
unor rafalele str`pung peisajul. Tavanul de sârm`
ghimpat` coboar` în anumite momente, dând
senza]ia de sufocare [i amintind de metodele
medievale de tortur`. Stetko (Constantin Bery)
se a[az` pe scaunul electric [i î[i începe discursul
surescitat despre violurile [i crimele comise în
r`zboiul din Bosnia. R`zboiul e servit drept
justificare, întrucât violul era un obicei uzual,
practicat f`r` îndoieli ori regrete. Apare Mejra,
interpretat` de M`lina Petre, [i îl elibereaz`. Rolul
c`l`ului [i cel al victimei se dovedesc a fi
inter[anjabile. Amândoi sunt, de fapt, victimele
ma[in`riei infernale care este r`zboiul. Muzica
live configurat` de Daniel Simion [i cântat` de
muzican]i în straie populare e trist`, patetic` [i
ascute sim]urile.

Punerea în scen` e violent`, încrâncenat`,
sfidând limitele. Stai ca spectator ]intuit de scaun
[i î]i vine s` urli de ce de ce de ce… Spectacolul
e visceral, te r`scole[te. Combinarea emo]iei cu
starea de vom`, cu repulsia [i furia îi reu[e[te
lui Alexander Hausvater prin introducerea
iepura[ului în spectacol. Prezen]a acestuia pe
scen` adus de Mejra înduio[eaz`, c`ci exist`
umanitate în inuman: un violator, un soldat-

LA RAMP~
ALINA MAZILU

NEW YORK: CENU{~ {I DIAMANTE (2)
ADRIANA CÂRCU

[i a gaz de e[apament. Traficul huruie în puseuri; pietonii [i [oferii au
înv`]at s` convie]uiasc` într-o armonie dinamic`. Pe 5th Avenue, în plin
lunchtime, un vînz`tor ambulant cu un morcov în mîn` face reclam` la
cu]ite de cur`]at zarzavaturi. Pe m`sur` ce m` apropii de Gramercy str`zile
se lini[tesc. Un parc cu alei pietruite. Hotelul. Am citit despre el, l-am
v`zut în reviste str`lucitoare, l-am vizitat virtual [i totu[i am impresia c`
p`trund într-un spa]iu nedefinit. Aerul de opulen]` juc`u[`, stilul eclec-
tic, aduc o adiere din trecut, o boare de viitor. Privesc în jur cu un sen-
timent de mîndrie. Anda, prietena mea, a conceput obiectele frumoase
pe care le privesc, a creat aceast ambient subtil, confortabil, provocant.

Urm`toarea mea ]int` este Bowery, un alt hotel. V`d cadranul uria[
al ceasului de la intrare de departe, portarul deschide u[a cu o plec`ciune.
În`untru, lumin` difuz`, catifea, piele [i lemn lustruit; lumea a[ezat` pe
fotolii [i sofale lucreaz` la notebooks sub abajururile ce arunc` o lumin`
mieroas`; st` la taifas, joac` table. Este holul unui club englezesc cu o
tent` colonial`. M` gîndesc din nou c` aceast` atmosfer` s-a n`scut în
mintea Andei [i încerc s`-mi imaginez, f`r` success, fazele unui asemenea
proiect. Iau un taxi înapoi la hotel, privesc ora[ul dintr-un unghi diferit,
mai rapid, mai centrat. {oferul îmi spune c` trebuie s` facem un ocol; în
Chinatown e parad`, anul nou chinezesc.

În camera mea, sprijinindu-m` cu n`dejde pe Vermeer pe care am
înv`]at s`-l accept ca speteaz`, aprind televizorul ca s` aflu c` Barak Obama
conduce competi]ia electoral` [i c` Hillary Clinton [i-a concediat managerul.
Sînt obosit`, dar datorit` unei conversa]ii avut` cu Anda diminea]a, aleg
de pe pay-TV un film pe care de fapt nu voiam s`-l v`d. Filmul se nume[te
Patru luni, trei s`pt`mîni, dou` zile. Este ultima diminea]` [i de afar` se
aud strig`tele unui grup care demonstreaz` împotriva Scientologiei. În cafeteria
confortabil`, scriu ultimele note [i sorb din cafeaua cu lapte, cufundat` în
sofaua alb` acoperit` cu un pled ro[u. C`l`toria mea se apropie de sfîr[it.
M` hot`r`sc s` mai dau o rait` pe Broadway. Ies în soarele crud [i m` uit
din nou la zgîrie nori. Deodat`, în mijlocul trotuarului, un pantof nou-nou].
Oamenii se opresc o clip` întreb`tori. O femeie spune, "Somebody lost a
shoe". Eu, cu capul plin de art`, "or maybe it's an installation". Altcineva
r`spunde,"Could well be".* The New Yorkers!

Soarele se acoper` de nori repezi [i din senin începe s` viscoleasc`.
Pale de vînt îmi taie r`suflarea. Taxiul m` a[teapt`. E vremea s` plec. De
pe Brooklyn Bridge m` întorc ca s` arunc ora[ului o ultim` privire. Tot
ce v`d este un vîrtej de z`pad` [i vînt.

New York, 10 februarie 2008
__________________

* O femeie spune, "Cineva a pierdut un pantof". Eu, cu capul plin
de art`, "sau este o instala]ie". Altcineva r`spunde,"Foarte posibil".

ma[in` teleghidat` plânge din cauza unui iepura[.
Spre final cei doi descoper` cadavrele, care

inund` scena parc` prea mult. Senza]ia de co[mar
se amplific` atunci când Mejra îi d` lui Stetko
în bra]e trupul neînsufle]it al Annei: poveste[te
detalii din via]a fetei [i devine evident (pentru
cei care nu ghiciser` înc`) faptul c` e vorba despre
propria fiic`. Cei doi se t`v`lesc prin nisip sub
rafale de ap`: sunt supravie]uitori, victime, destine
amputate. Vor s` scoat` adev`rul la lumin` prin
ridicarea un monument simbolic pentru victime,
apoi trebuie s` înve]e s` ierte.

Textul autoarei canadiene Colleen Wagner
e sfâ[ietor (de[i e previzibil). Mejra e în interpre-
tarea M`linei Petre lipsit` de nuan]e [i scade
din tensiunea mont`rii, în schimb Bery creeaz`
un Stetko extraordinar – pe rând fanatic, obscen,
dezumanizat, însp`imântat, disperat, uman, cu-
prins de remu[c`ri, organic. Alexander Hausvater
face un spectacol insuportabil, imposibil de uitat.

La Bucure[ti, în cadrul Festivalului Na]ional

de Teatru, Monumentul m-a l`sat în schimb indi-
ferent`, nereu[ind s` m` impresioneze. L-am
urm`rit distan]at`, percepându-l ca îndulcit, cu-
min]it (la intrarea în sala de spectacole, victimele
sunt îmbr`cate, scena violului e f`cut` mult mai
soft, Constantin Bery p`strându-[i pantalonii pe
el). Alt` schimbare ar fi faptul c` muzican]ii r`mân
pe scen` pe tot parcursul piesei, dar par stânjeni]i
[i stângaci atunci când nu cânt`. În afar` de aceasta
actorii sunt crispa]i, detensiona]i, nereu[ind s`
transmit` emo]ie. Lipse[te momentul în care
Mejra îi d` cadavrul Annei lui Stetko în bra]e
[i co[marul e personalizat. Îns` cel mai mare
deserviciu i-a fost f`cut mont`rii de confortul
pe care îl ofer` sala Teatrului Mic, cu fotolii
plu[ate, [i distan]a dintre actori [i spectatori pentru
c` Monumentul e un spectacol cutremur`tor doar
privit de aproape, într-un spa]iu redus.
______________
1 prima fiind o montare a Teatrului German care
dateazã din anul 1993

UN MUZICAL ÎNDR`ZNE} DE DOU~ ORI
MONUMENTUL
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V-a]i sim]it cumva stînjeni]i cînd, c`l`torind cu avionul, a]i fost invitat s` v` scoate]i
din func]ie telefoanele mobile? Dac` da, acum pute]i r`sufla u[ura]i. Comisia Uniunii
Europene a reglementat chestiunea.

Utilizarea celularelor este de-acum îng`duit` – r`mînînd la discre]ia companiei
aeriene cu care zbura]i s` permit` sau nu deschiderea în timpul zborului a telefonului
mobil [i a laptop-ului, companiile neputînd ignora nici "dorin]a pasagerilor", nici "realit`]ile
vie]ii moderne". Lua]i-v` a[adar r`mas bun de la lectura, de la a]ipeala sau chiar somnul
tihnit ori pur [i simplu de la contemplarea geografiei norilor pe timp de zbor. În viitor
vecinul dumneavoastr` va putea vorbi dup` pofta inimii la telefon, ve]i putea afla multe
despre afacerile sale, despre familie, via]a personal`, despre cît de important este el sau
ea [i desigur, cum se putea altfel, interlocutorul de la cel`lalt cap`t al nev`zutului fir,
leg`tura f`cîndu-se "via satelit".

Condi]ia telefonatului de la mare în`l]ime este ca antenele s` nu se afle la sol.
Lufthansa [i Air Berlin, ca [i alte companii mari, între care Air France, din respect
pentru lini[tea c`l`torilor au renun]at deocamdat` s` dea curs ofertei Comisiei Uniunii
Europene. Ceea ce confirm` din nou c` de[i situa]iile în care "oferta dicteaz` cererea"
devin tot mai numeroase [i insidioase, ele pot fi înc` evitate.

C` a[a stau lucrurile, m-a convins "la sol" un afi[ publicitar, expus în sta]iile de
autobuz: un adolescent, a[ternut pur [i simplu pe treptele unui edificiu oarecare, vorbe[te
la telefon. În mod bizar îns`, trupul s`u aplatizat creeaz` impresia unui corp de gum`
din care a ie[it aerul. Bra]ele, umerii pieptul [i desigur capul, sunt înc` normale, vii,
dar promit [i ele – dac` se d` curs sloganului publicitar – s` se "dezumfle": Germania
tr`nc`ne[te pîn` nu mai poate sau, într-o traducere ceva mai îngrijit` – de[i sintagma
de pe afi[ face parte din limbajul familiar – Germania vorbe[te pîn` la epuizare … pe
un pre] de nimic.

Cum îns` la mare altitudine [i pre]urile cresc – autorit`]ile europene care vegheaz`
asupra telefoniei mobile se a[teapt` din partea ofertan]ilor la o reglementare transpa-
rent` [i inovativ` a costurilor rezervîndu-[i dreptul de a interveni doar cînd acestea
sunt prea piperate.

Oricum, deschiderea celularelor se va putea face doar la o în`l]ime de peste 3000
de metri pentru a nu perturba manevrele de decolare [i aterizare.

Revenind cu picioarele pe p`mînt dintr-un zbor în care din toate p`r]ile am fost
bruia]i de conversa]iile vecinilor, nu vom mai fi cu certitudine deranja]i în tren, în
tramvai, pe strad`, de logoreea generalizat` fiindc`, nu-i a[a, parafrazîndu-l pe ra]ionalistul
Descartes, s-ar putea spune acum, dup` ce utilizarea telefoanelor mobile este permis`
[i în avion: cu cît deschid mai des celularul, dau SMS-uri sau scriu bloguri pentru atît
mai mul]i… exist!

VORBI}I PÎN~
NU MAI PUTE}I!
RODICA BINDER

FO{NIND A LINI{TE
Ce nep`s`tor curge Cri[ul
Galvanizînd soarta
M` simt obosit
Travestit în ninsoarea statuilor
Fotograful inventeaz` strada
Maltrateaz` umbra unui trup cu pasul femeii
Fo[nind a lini[te

MIROSURI PLINE
DE CLIPE
R`s`ritul cro[etat pe marginea dimine]ii
Înf`[oar` ochiul în primejdia de a fi izvor
Fo[nesc herghelii de întreb`ri
În umbra sortit` s` moar`
În mirosuri pline de clipe

ÎNFLORIREA PIETREI
L`crimînd scrii pe aripa unei libelule
Despre eternitatea dezbr`cat` de figura]ia
unui ho]

Cît de concret` este emo]ia
În fa]a hîrtiei care deplînge înflorirea pietrei

TRAMVAIELE PLINE
DE MÎINILE NOASTRE
Tramvaiele pline de mîinile noastre
Devor` templul
Trupuri tinere
R`nesc memoria
Cu atingeri
Care dezintegreaz` trecutul
Ne iubim pe o fereastr` întredeschis`
Incandescent viitorul poart` trupul t`u
Ca pe o tor]`
Uitat în discipoli
Profetul
Se cutremur` în respira]ia unei pl`ceri
Tramvaiele pline de mîinile noastre
Nasc turnuri
S` poat` vesti prezentul

BUN~ DIMINEA}A,
FEMEIA MILENIULUI III
Sub povara tinere]ii
Respiri prin palm` copil`ria
Cu dimine]i de octombrie
Cît` întîmplare pe umerii t`i! Alte întîmpl`ri
nasc rîuri în privirea ta

Ceasornicul deghizat într-o herghelie de cai
pa[te prezentul

Diminea]a face reveren]e f`pturii tale
Cît` blînde]e în salutul
Bun` diminea]a femeie a mileniului III

ZIDUL
O adiere plin` de rugin` alint` zidul pu[c`riei
Secret` atingerea unui labirint
Cimitirul mu[c` din castitatea zidului
Înainte s` moar`
O pic`tur` din lini[tea livezii cu vi[ini a
adormit în praful de pu[c`

O s` r`sar` alt` lini[te ca s` putem pl`ti
chiria

Pentru planta]ia cu pomi ce înfloresc carnea
Deasupra o priveli[te cu lipitori devor` zidul

AZI NOAPTE
Azi noapte s-au sinucis trei felinare
Au r`mas tor]ele s` ard`
Pribegind prin caimacul cafelei
Aruncat cu neglijen]` de o amant` pe trotuar
Al`turi un s`rut vagabond atinge mu]enia
clipei

Discre]ie total`

POEME
GHEORGHE VIDICAN

În concluzia jura]ilor.

}~RM
Am dirijat marea printr-un apeduct
Vîslesc mut prin stropul de rou`
Buc`]i de pesc`ru[i r`nesc orizontul
Desenez diminea]a pe fumul din pu[ca
vîn`torului

Ochii miros a r`s`rit
Barca pescarului iube[te o amfor`
Înving`torii poart` tor]e
Învin[ii devor` detaliul poemului

Am improvizat tr`gînd de limb` sufletul
Un dang`t de oftaturi coloreaz` orizontul
Ne e fric` de ecoul de cear` al serii
Soarele aprinde copacii
Î[i g`se[te umbra tremurînd într-o pînz` de
paianjen

CAZINO
Totul se învîrte în jurul plictiselii pierdute
la poker

Se deschid cur]i interioare în trupul
dansatoarei de la bar`

Cap`tul unei str`zi danseaz` iluzia sub o
umbrel` ferit` de ploaie

Se desf`[oar` degetul în virginitatea
implorat` s`-[i curme via]a

Un boss îi aduce cadou iubitei un covrig
Îl aga]` de urechi s` nu fie acuzat de [antaj
O chitar` drogat` domestice[te trupurile
]ipetele dezvirgin`rii se aga]` de r`s`ritul
soarelui

ZI DE {COAL~
Te opre[ti [i prive[ti un ochi cu privirea
altui ochi

Curge unul în cel`lalt
Lipse[te desmierdarea
Acel nimic ce poate deturna lumina
Începi s` recuno[ti ora[ul pe care l-ai ascuns
în ghiozdan

Îl sprijini de mîna iubitei
O bucat` de zid a r`mas uitat` în pupitrul
b`ncii

Stingher a început s` hoin`reasc` prin pînza
de p`ianjen

Glasul dirigintei arde chibritul
Fumeg` îng`duitor poemul

ULTIMUL S~RUT
Ocazional m-am oprit în fa]a degetului t`u
Exist` oglinzi în care deznod`mîntul e sens
giratoriu

Am recunoscut p`l`ria din vitrin`
Ai purtat-o la parada de mod`
Homosexualii aplaud` semnele de circula]ie
R`mas` în patru labe camera dragostei
noastre

Latr` la amintiri
Sînii î]i înfloresc în glastr`
Ultimul s`rut are ochii fal[i.

CU GURA C~SCAT~
T~CEREA Î{I
POTRIVE{TE ZÎMBETUL
Pentru sfîr[itul discursului
Îngenunchem cu sfial` în aplauzele
care fac cearc`ne Cri[ului Repede

femeia de serviciu de la gr`dini]`
are rîsul cît cupola circului
sunt fericite furnicile ce m`r[`luiesc
prin privirea copilului plin de principii

nimeni nu o poate opri pe femeia de servici
de la gr`dini]`

s` desfac` amurgul ca pe un ceasornic
mai apoi s` împart` juc`rii copiilor

sunt clipe camuflate într-o zgîrietur` de asfalt
autodistrugerea e un flagel al s`rutului
dau foc nudului unei femei cu o c`p[un`

ÎNTREB~TOR {I ABSURD
COCO{UL DE MUNTE
toarn` smoal` peste încerc`rile mele de a
fi tîn`r

focul coboar` în oasele orizontului
e o în]elegere între p`rin]ii mei [i un cet`]ean
respectabil

s` tr`d`m uimirea
cu umbra z`vorît` în mu[c`tura cîinelui

S~RUTUL IUBITEI
Hoin`resc prin cortul incendiat de str`zile
cu felinare

Desfigurate de coapsa cu amintiri
Se strecoar` subversiv coroana regal` a
broa[tei ]estoase

În ochiul osta[ului
El alearg` descul] prin s`rutul iubitei

NUNT~
Am p`rul piept`nat de cioburi
C`l`torite în calea[ca tras` de mînjii de piatr`

Ai copil`riei
O form` revolu]ionar` a emo]iei crescut`
în clepsidr`

Imposibil` convie]uirea mîinilor mele
Cu rochia miresei
Împodobit` cu pepeni
{i lacrimi de diamant
Simt felinarul încruci[înd destinul
Cu sîngele viperei
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Western? Thriller poli]ist? Film noir?
Horror plin de violen]`? Lista de genuri pe
care le-am putea îngr`m`di pe eticheta
filmului ce [i-a revendicat în acest an patru
premii Oscar, trei premii BAFTA (British
Academy Film Awards), plus zeci de alte
nominaliz`ri [i premii la festivaluri din
întreaga lume, nu se opre[te aici. Nu ex-
ist` ]ar` pentru b`trâni (No Country for Old
Men), pelicula regizat` de fra]ii Coen dup`
romanul omonim al lui Cormac McCarthy
reu[e[te s` pun` în încurc`tur` pe orice adept
fidel al clasific`rilor riguroase. Asta dup`
ce îi dezam`ge[te toate a[tept`rile de tip
cauzal privind scenariul.

Dac` v` spun c` ac]iunea se petrece în
Texas, c` implic` o crim` sângeroas` în
de[ert, mexicani certa]i cu legea [i un [erif
adulmecând urmele r`uf`c`torilor, verdictul
e simplu: western. Avem tot ce ne trebuie
în el: cowboy ce vorbesc molcom [i cântat
cu dulcele accent sudic, î[i poart` p`l`riile
cu boruri ridicate, c`m`[ile în carouri, blugii
[i cizmele din piele de crocodil, cu bot ascu]it,
iar la nevoie mânuiesc abil pu[ca – pe scurt,
respect` tipicul pân` la ultima liter`. Aproape
c` ne-am a[tepta s` apar` Clint Eastwood
c`lare de pe undeva, cu teaca pistolului mereu
deschis`, [i în final punând c`tu[e f`pta[ilor
mexicani. Dar Eastwood întârzie. În locul
lui îl avem pe Tommy Lee Jones, cel pu]in
la fel de bun [i jucând pe un teren ce îi e
foarte apropiat tematic, nu numai pentru c`
actorul e texan din na[tere, ci [i pentru c`
în 2005 a debutat regizoral cu un film
localizat tot în proximitatea imediat` a
de[ertului: westernul Cele trei înmormânt`ri
ale lui Melquiades Estrada (The Three
Burrials of Melquiades Estrada).

Dac` adaug c` întreaga ac]iune se învârte
în jurul unei valize pline cu dou` milioane
de dolari, bani destina]i unei tranzac]ii cu
stupefiante sfâr[ite printr-o crim` sângeroas`,
eticheta pare din nou simplu de dedus: thriller
poli]ist. De[i f`r` prea multe urm`riri cu
ma[ini în vitez` sau schimburi dramatice
de focuri, filmul cultiv` un suspans ce te
]ine absolut lipit de ecran. Suspans f`r` cu-
vinte, cu miz` aproape exclusiv` pe imag-
ine [i sunet. Pu]inele dialoguri func]ioneaz`
mai degrab` ca tu[e de umor negru decât
ca piese în puzzle-ul imposibil al unui lan]
de crime. Dar dac` pe parcurs înc` mai tragi
speran]e c` la un moment piesele dislocate
se vor uni într-un întreg, finalul e o decep]ie
total`. De nic`ieri începe s` ruleze genericul
cu distribu]ia, tocmai când a[teptai un dezno-
d`mânt care s` dea sens [irului lung [i
sângeros de omoruri, ce aduce filmul aproape
de sfera unui horror violent. Cu o min`
implacabil` [i o atitudine terifiant de calm`,
ca scoas` dintr-un film de Hitchcock, Javier
Bardem este cel care joac` rolul psihopatului
suprem, ce ucide sistematic [i meticulos cam
toate personajele pe care le întâlne[te.
Silen]ios, sobru [i cu sânge rece, el urm`re[te
"norocosul" g`sitor al valizei cu dou`
milioane de dolari.

Prezen]a uciga[ului t`cut [i interioarele
în care el î[i duce la bun sfâr[it crimele fac
din film o experien]` apropiat` genului noir.
Spa]iile obscure, întunecate, violen]a gratuit`,
zugr`vit` cinic, story-ul discontinuu, aflat

la limita incredibilului, [i crimele comise
f`r` a clipi sunt coduri vizuale [i tematice
care aduc elemente noir. Poate cea mai
[ocant` dintre toate este una dintre primele
scene, în care personajul interpretat de
Bardem, având mâinile legate cu c`tu[e,
reu[e[te s` ucid` un poli]ist. Îl surprinde
din spate [i îl sugrum` cu lan]ul c`tu[elor.
Sunt câteva secunde lungi în care cei doi
se zbat încle[ta]i pe podea, unicele sunete
audibile fiind gâfâielile victimei în preajma
sufoc`rii [i scâr]âitul pantofilor s`i pe podea,
agitându-se în ritmul turbat al apropierii
mor]ii.

Actri]a Kelly Macdonald, care s-a
transformat din adolescenta sco]ian` tem-
peramental` ce apare în Trainspotting într-o
veritabil` femeiu[c` texan` pentru a juca
în Nu exist` ]ar` pentru b`trâni (No Coun-
try for Old Men), vorbe[te despre încadrarea
tipologic` a filmului în al]i termeni. Într-un
interviu în culisele de pe platoul de filmare,
ea d` un verdict tran[ant: "E vorba pur [i
simplu de marca fra]ilor Coen. E un film
ce le poart` amprenta cinematografic`".

Citându-l pe Stanley Kubrick printre
influen]ele cinematografice, Ethan [i Joel
Coen sunt doi realizatori ce în ultimii ani
au devenit cunoscu]i mai degrab` pe scena
neconven]ional` a filmului independent decât
la Hollywood. Dup` succesul din anii '90
al peliculei Fargo (ce le-a adus un alt Os-
car pentru scenariu), cei doi au continuat
s` scrie [i s` fac` filme ce deviaz` într-un
mod proasp`t de la [abloanele holly-
woodiene. Pelicule ca Marele Lebowski (The
Big Lebowski) [i Confesiunea unui anonim
(The Man Who Wasn't There) consolideaz`
tr`s`turile unei m`rci cinematografice numite
"fra]ii Coen". Melanj de film noir [i accente
de umor cinic, aplicarea subversiv` a
scenariului tipizat al filmului poli]ist, evitarea
oric`rei structuri narative de tip cauz`-efect
în favoarea unor surprize perpetue pentru
audien]` – iat` câteva dintre tr`s`turile m`rcii
personale a celor doi. Deloc u[or de urm`rit
pentru spectatorul obi[nuit cu produc]ii de
serie în care [tie cam de la început cum se
va finaliza povestea, dar continu` s` se uite
din iner]ie sau plictiseal`, Nu exist` ]ar`
pentru b`trâni (No Country for Old Men)
aduce o varia]ie binevenit` în cinematografia
american`.

UN FILM NU-{TIU-CUM(CAUT ETICHET~)
ADINA BAYA

Despre Cormac McCarthy am mai scris
nu demult. Oscarul câ[tigat de fra]ii Coen
pentru cel mai bun scenariu adaptat dup`
una dintre c`r]ile sale ne d` prilejul s`
revenim în "no man's land"-ul dintre Texas
[i Mexic, zona preferat` ca fundal de autorul
american. Western-ul este mai apropiat
temporal nou` decât în Trilogia Frontierei.
În 1980, pe malurile celebrului Rio Grande,
Llewelyn Moss d` peste r`m`[i]ele unei
confrunt`ri: bani, droguri, cadavre în jurul
unor camionete abandonate. O afacere de
milioane pare s` fi e[uat; nu [i pentru
veteranul de r`zboi. Poate experien]a din
Vietnam îi d` sângele rece pentru o decizie
de maxim risc: ia banii [i devine din vân`tor
vânat. Pe urme îi pornesc, cu scopuri diferite,
un psihopat, un recuperator [i un om al legii.

Acest cvartet execut` partitura sumbr`
din No Country for Old Men. În vreme ce
criticii se întrec în a-l plasa pe McCarthy
în compania unor predecesori impresionan]i
– Dostoievski, Melville, Conrad,
Hemingway, Faulkner –, el însu[i apeleaz`
la asemenea nume. Titlul romanului reia
versul din deschiderea poemului Navigând
spre Bizan] de W. B. Yeats. "This is no
country for old men" – a[a începe c`l`toria
metaforic`, prilej de rememorare [i medita]ie.
Similar debuteaz` terifiantul roman din 2005
[i traseul printre umbre al [erifului Bell,
vocea în surdin` a celui ce a v`zut (prea)
multe. El va fi c`l`uza cititorului printr-un
teritoriu unde r`ul pare sc`pat de sub con-
trol, iar violen]a nu necesit` pretexte pentru
a sem`na victime.

Pretextul exist`. Nebunia narcoticelor,
dezumanizarea f`r` întoarcere stau la baza
unei c`r]i unde moartea pânde[te [i învinge
la fiecare pas. Romanul este un thriller din
cele mai întunecate: sîngele curge în valuri,
împu[c`turile [i exploziile se ]in lan], goana
contra unui cronometru diabolic te ]ine cu
sufletul la gur`. În mod ironic, cea mai plin`
de vitalitate carte a lui McCarthy este [i
cea mai explicit morbid`. {i totu[i, nu
mormanul crescând de trupuri neînsufle]ite
captiveaz`. Deriva generalizat`, haosul pe
care personaje u[or etichetabile îl creeaz`
[i între]in sunt constantele unei lumi ie[ite
din min]i. {eriful Bell atrage aten]ia asupra
expansiunii domina]iei r`ului: aparte-urile
sale meditative inserate printre scene de
ac]iune încetinesc t`v`lugul pierzaniei.
Discursul de observator implicat sun` a
predic`: el însu[i purt`tor al unui secret,
r`mâne totu[i unicul lupt`tor în slujba
binelui. {i singurul în via]`.

Moss este un "last action hero" ce
pl`te[te scump tenta]ia de moment. Hot`rârea
de a-[i însu[i bani murdari nu îl caracteri-
zeaz` [i nu îi va servi. Dimpotriv`, îl va
expune for]elor unite ale unui r`u care, în
ciuda chipurilor distincte, vine de peste tot.
Nu exist` sc`pare. Modul în care McCarthy
se dispenseaz` de protagonist se înscrie în
cinismul ce propulseaz` intriga. Moss dispare
într-o parantez`; dup` multiple confrunt`ri,
experien]e limit` [i salv`ri ingenioase, are
parte de un sfâr[it lipsit nu doar de glorie,
ci [i de romantismul tradi]ional ata[at
r`zvr`titului. În ]ara nim`nui, ordinea fireasc`
a lucrurilor a fost demult dat` uit`rii.

Personajele negative cap`t` mai mult`

CEASUL MOR}IICRISTINA CHEVERE{AN

greutate. Carson Wells este un fost agent
cu experien]` considerabil` în rezolvarea
afacerilor dubioase. Angajat de unul din
p`gubi]ii afacerii cu droguri, ia urma lui
Moss [i a inamicului acestuia. Fost coleg
de "breasl`", Anton Chigurh e întruchiparea
r`ului absolut, ira]ional, de nest`vilit. Uciga[
în serie, sadic, sociopat, m`soar` cu privirea
neclintit` tabloul dezastrelor l`sate în urm`.
Portretul s`u r`mâne întip`rit în memorie
ca punct forte. De o inteligen]` malefic`,
se las` ghidat de un determinism ce îl ajut`
s`-[i justifice crimele: este o simpl` unealt`
a sor]ii, iar cei sacrifica]i asemenea unor
vite sunt executa]i din propria lor vin` [i
voin]` (vezi pasajele antologice ale arunc`rii
cu moneda pentru deciderea sor]ii).

Geniul lui McCarthy st` în dialogurile
perfect orchestrate, cu replici distribuite
aproape matematic, de o claritate [i concizie
ce elimin` ambiguit`]ile interpretative.
Nimeni nu vorbe[te mai mult decât e nevoie,
gesturile spun totul. Detaliile pot deveni
sinistre prin insisten]` [i implica]ii,
conversa]ia se reduce la minimum.
Comunicarea este cvasi-irelevant`, fiecare
î[i cunoa[te dinainte menirea [i op]iunile.
Totu[i, scriitorul nu pierde ocazia de a-[i
exersa talentul pentru accentele tipice sudului
sau descrierile de peisaj – pe cât de lugubre,
pe atât de precise, f`când din trecerea textului
pe pelicul` o simpl` formalitate.

No Country for Old Men func]ioneaz`
la fel de bine în registru video [i audio.
Complexitatea discursului aparent simplu
[i ac]iunii reduse la elemente de baz` rezid`
în deschiderea textului c`tre spectacol.
McCarthy este regizor de imagine [i maestru
de sunet. Oricât de amenin]`tor ar suna,
personajele par gata s` sar` din pagin`,
transferând lupta în imediat. Miza dep`[e[te
proiectarea unui bun film de ac]iune: cursa
febril` a protagoni[tilor st` în centrul unei
medita]ii asupra dimensiunilor r`ului [i
imposibilit`]ii de a-l îngenunchea.
Pesimismul perspectivei este contrabalansat
doar de acele personaje mereu secundare
la McCarthy: femeile, stabilitatea [i
loialitatea din via]a unor b`rba]i mereu pe
fug`. Într-adev`r, nu e deloc o ]ar` pentru
b`trâni. Poate pentru c` nimeni nu tr`ie[te
îndeajuns.
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PETRU UMANSCHI
Asocierea unei anomalii biologice cu starea de fapt a unor lucruri în show-biz-ul

mondial nu e deloc for]at`, ve]i vedea. Boala Wilson e una sever`, aidoma tuturor bolilor
care atenteaz` la bietul organism în scurta [i agitata noastr` existen]`. Departe de mine
preten]ia de a-mi aroga priceperi în domeniul medical, chiar dac`-mi voi permite s` v`
informez sumar despre sindromul amintit în titlul rândurilor de fa]`.

Se estimeaz` c` una din 30.000 de persoane e atins` de maladia care afecteaz` ficatul
din cauza excesului de cupru, absorbit peste valorile normale de acest organ. Faptul,
evident, provoac` tulbur`ri fiziologice asupra c`rora nu insist`m din lips` de cuno[tin]e
medicale, dar [i pentru c`, oricum, în momentul de fa]` nu ne prive[te acest aspect.

Principala cauz`, dac` nu chiar unica, a îmboln`virii pare a fi consecin]a unui obicei
(nociv) al unor popula]ii care încurajeaz` c`s`toriile între membrii aceleia[i comunit`]i/
familii pentru ca – ]ine]i-v` bine! – averile dobândite în timp s` nu se înstr`ineze. Cu
alte cuvinte, f`-te frate cu dracu' pân` treci puntea, chiar dac`, odat` ajuns acolo, ai
cr`pat definitiv! Se pare c` în zonele împ`durite, izolate din Scandinavia se mai practic`
acest procedeu de sinucidere lent`; la noi, cei mai mul]i purt`tori ai defectului genetic
se afl` în comuna Ruc`r. Cum organele afectate iremediabil de sindromul cu nume de
vedet` rock american` – Brian Wilson din The Beach Boys sau Wilson Pickett ar fi doar
dou` exemple – sunt nu doar ficatul, ci [i creierul [i ochii, degenerescen]a e mai mult
decât devastatoare: eu o v`d la fel de periculoas` ca [i cancerul. Când vor înv`]a oamenii
c` dac` s`n`tate nu e, nimic nu e? Se întreprinde, oare, ceva concret pentru con[tientizarea
oamenilor asupra pericolelor care-i pasc pe cei care perpetueaz` acest obicei doar pentru
a deveni ni[te mor]i boga]i?

S` trecem îns` la ale noastre [i s` facem o compara]ie cu sindromul Wilson, al c`rui
final e... "decesul mortal", cum ar spune Schwartz Calboreanu (hâtru de felul s`u de
când îl [tiu), [i arealul muzicii de divertisment actuale. Nu-mi fac un titlu de glorie afirmând
c` urm`resc pas cu pas evolu]ia (uneori involu]ia) divertismentului sonor autohton [i
interna]ional. În fond, aceasta este datoria de comentator muzical [i de pasionat al unui
segment sonor pe cât de adulat, pe atât de ignorat. Aten]ie, m` refer aici nu la fenomenul
general care înflore[te financiar an de an, ci la resorturile back-stage ale acestei Cenu[`rese
a artei sunetelor, asupra c`reia planeaz` un diletantism profesional atunci când vine vorba
de a-l teoretiza. În general, critica muzical` – la noi sau aiurea – nu dep`[e[te în în`l]ime
genunchiul broa[tei. Se apuc` de teoretiz`ri stupide cei care au dat-o în bar` cu fotbalul,
c` aici (vorba vine) se pricep to]i.

La începutul anilor '90 – iertat` s`-mi fie ceea ce unii confra]i vor socoti lips` de
modestie – eram printre pu]inii care atr`geau aten]ia celor interesa]i cu adev`rat în destinele
muzicii rock asupra goliciunii curentului deviant trash. Serialul meu "Energia disper`rii",
publicat în Orizont [i preluat de confratele Andrei Parto[ în "Vox, Pop & Rock" (dup`
aproape dou` decenii, iat`, î]i mul]umesc, Andrei!), mi-a adus suficiente injurii, infinit
mai numeroase decât aprecierile. Ce p`zeau confra]ii, redactori în presa scris` sau au-
dio-vizual`? T`ceau mâlc, spre a nu fi considera]i de cei mai tineri "demoda]i". N-au
trecut doi ani [i mie, celui care le cântam prohodul înc` de la na[tere detractorilor ce
r`geau în microfoane pe fond de chitar` monocord, mi s-a al`turat o armat` de colegi.
OK, nu era prea târziu s` constate c` prin t`cerea lor, atunci când puteau gr`bi procesul
separ`rii grâului de neghin`, s-au f`cut vinova]i vizavi de cei care le a[teptau judecata
de valoare în arealul simul`rii creativit`]ii rock. O perioad`, din cauza "t`cerii mieilor",
suficiente forma]ii au fost cotate ca "anacronice", creându-li-se un fals complex de inferioritate
prin limitarea accesului la emisiunile radio sau TV. Apologia marelui nimic detrona
valoarea autentic` în favoarea simulacrului de dou` parale.

Mi-amintesc de un schimb de replici ascultat la o emisiune german` a MTV de prin
'92. Dou` adolescente vorbeau despre un recital Skid Row, una din ele afirmând: "Tu,
ai v`zut ce total a fost Sebastian Bach când a s`rit de pe box` direct pe scen`? Ce fain
î[i scutura pletele? Dar jeans-ii mula]i pe picioare? Tr`snet!". Despre muzica propriu-
zis` a grupului n-am auzit nici un cuvânt. Dar poate c` nici nu aveau ce s` vorbeasc`
cele dou` despre muzica grupului. Poate c` n-am dat exemplul cel mai nimerit, mai bine
era s` m` opresc asupra dead metal-ului "înl`n]uit" în tipare p`guboase, care azi nu mai
intereseaz` absolut pe nimeni, nici chiar pe fl`c`ii din p`durile Norvegiei, acolo unde
b`nuiesc c` locuitorilor nordici le-a venit mintea la cap [i în privin]a consecin]elor unor
c`s`torii cu centrul de interes orientat spre p`strarea averilor, chiar cu riscul blestemelor
sindromului Wilson...

SINDROMUL WILSON

Pagini dense îi dedic` revista Verso
(nr.34/2008) lui Tzvetan Todorov ● Teore-
ticianul francez de origin` bulgar` a publicat,
anul trecut, la Flammarion, eseul Literatura
în pericol ● {i, de la apari]ia c`r]ii, lumea
literar` francez` tot discut`, analizeaz`,
polemizeaz` pe aceast` tem` ● Dar iat` c`
nu numai francezii ● Luigi Bambulea
semneaz` studiul Cronica unei mor]i literare,
în care, pe capitole – "Destinul intelectual
al lui Todorov", "Todorov [i totalitarismul",
"Proiectul cultural al lui Todorov", "Contex-
tul lans`rii [i mizele eseului" etc. –, sunt
"decupate" zonele esen]iale ale operei [i vie]ii
(asta e, opera [i via]a...) lui Todorov, dar
[i ale ultimei sale c`r]i ● "Tzvetan Todorov
activeaz` alarma: literatura este în pericol!"
– sub acest titlu public` Andrei Moldovan
o ampl` cronic` la volumul aflat în discu]ie,
care insist` asupra necesit`]ii stimul`rii
lecturii în sistemul de înv`]`mânt francez,
dar [i a necesit`]ii unei reforme a studiului
literaturii ● Reforma ar trebui axat` pe
contactul direct al elevilor cu c`r]ile, nu pe
cel intermediat de critici [i teoreticieni, a[a
cum se întâmpl` ast`zi ● În a[teptarea
apari]iei eseului lui Todorov [i în române[te,
v` oferim un fragment din replica univer-
sitarului francez la una dintre întreb`rile
formulate de Saeed Kamaly Dehghan, în
cadrul unui interviu: "Ar fi de tot trist ca
to]i marii scriitori s` nu apar]in` decât
trecutului. Este clar c` nu talentele lipsesc
azi, ci c` ceva anume, în conjunctura
ideologico-eseistic` actual`, nu este propice
cre`rii de mari opere. E dificil s` pui degetul
exact pe acest lucru care lipse[te, dar cred
c` este un fapt c` literatura francez`
(considerat` în ansamblu) – cu toate c` are
scriitori de talent – nu num`r` ast`zi foarte
mari autori. Pe ace[ti mari autori, care ne
emo]ioneaz` [i c`rora, citindu-i, li se spune
c` operele lor sunt cu adev`rat formidabile,
îi g`sesc ast`zi mai degrab` în alte literaturi
(se-n]elege, europene) (...) Dintre scriitorii
care s-au n`scut [i care au crescut dup` epoca
R`zboiului, nu exist` nici un nume pentru
moment, pentru mine, care s` se impun`
cu o astfel de for]`. Înc` o dat`, asta nu
înseamn` c` scriitorii de azi duc lips` de
talent".

Uite o întrebare care st` în titlul
"Contrafortului" lui Mircea Mih`ie[, din
România literar` (nr. 13): "Când a]i scris
ultima oar` o scrisoare de dragoste?" ●
De nu ave]i r`spuns, c`uta]i-l pe cel al
autorului Metafizicii detectivului Marlowe
● Dar din r`spunsul lui Gabriel Dimisianu
la interoga]ia "... de ce a acceptat compro-
misurile, în anii '60, genera]ia mea?" cit`m,
nu v` l`s`m s` visa]i prea mult: "A fost
desigur febrilitatea caracteristic` tinerilor,
graba nest`pânit` de a ne vedea publica]i
în condi]ii a c`ror schimbare nu o
întrez`ream. {i a mai fost ceva: influen]a
pe care o aveau asupra noastr` acei oameni
de gust din epoc` de care am vorbit,
descoperitorii [i sprijinitorii no[tri. Ne-au
publicat, dar ne-au [i sf`tuit s` admitem
compromisurile, inoculându-ne ideea c`
f`r` compromisuri nu se poate, c` f`r` a
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le face nu este cu putin]` s` exist`m literar.
Or, lucrul cel mai important era s` exist`m.
Nu am f`cut-o din pornire malefic`, nici
vorb`, cum s-a speculat mai târziu, ci din
încredin]area sincer` c` aceasta e singura
cale de urmat" ● Ion Simu] crede, în cronica
sa la O panoram` critic` a poeziei române[ti
din secolul al XX-lea, c` autorul, Marin
Mincu, e un schismatic ● Iar dac` citim o
parte dintre numele poe]ilor... nepanorama]i
de M.M. (Horia Stamatu, Ion Stratan,
Mircea Dinescu, Traian T. Co[ovei, Forin
Iaru), e greu s`-l contrazicem pe
"opiniomanul" Simu] ● "Bomba" detonat`
în num`rul 12 al României literare de c`tre
Marta Petreu, continu` s` cad` [i în acest
num`r 13 ● "Diavolul [i ucenicul s`u: Nae
Ionescu – Mihail Sebastian" aduce în
discu]ie – vorbim ca la [tirile de sear` –
lumea cultural` româneasc` interbelic`,
"reflectoarele" fiind puse, în special, pe
figurile lui Nae Ionescu [i Sebastian ●

Pentru cine a citit Jurnalul lui Sebastian,
eseul Martei Petreu este un du[ îngrozitor
de rece, fiindc` relev` o fa]` cunoscut` de
foarte pu]ini a autorului romanului De dou`
mii de anii...: sus]in`tor vânjos al "G`rzii
de Fier" [i al ideilor legionare ● În scris,
în mai multe articole de pres`, fiind coleg
cu însu[i Zelea Codreanu, în paginile
Cuvîntului ● En garde!

Ne imagin`m ce zâmbet... tare a c`p`tat
autorul Ieudului f`r` ie[ire când a dat cu
ochii de urm`torul titlu, pe un raster... gri:
"Ioan Es. Pop – 50. O armonie în genul
viziunilor florale" ● Dar dup` ce g`se[te
urm`toarele... parfumuri: "Totul se
submineaz` totului, reflec]ia medita]iei [i
dorin]ei de a fi în Sinele unui loc anume,
chiar dac` niciodat` n-a fost acolo. O vraj`
continu`, un fel de basm, o poveste f`r`
sfâr[it, un crez cât un labirint din care nu
se poate ie[i, o mi[care centrifugal`, o patin`
cu sens giratoriu, o virtualitate descompus`
punct cu punct, linie cu linie..." ● Am citat
din Victor Sterom, pe care l-am descoperit
recenzent în Nordul literar (nr. 3) ● Norocul
e c` mai mult de 2/3 din "recenzie" e citat
poetul Pop, dar chiar [i a[a merit` lecturat
textul... critic.

Noi n-am ocolit "ancheta" din
Dilemateca de pe martie, unde o p`rin]i
[i copii, sau numai p`rin]i, ori doar copii,
sunt chestiona]i: "Ce ave]i în comun?" ●
R`spunsuri care mai de care mai simpatice,
mai calde, mai ironice ● To]i scriu, dar nu
seam`n` ● Sau dac` seam`n`, n-ai zice ●
Cel mai... politic r`spuns îl d` Angela
Marinescu ● O fi dintr-un exces de
originalitate, o fi pe bune? Cu mâna pe
inim` nu putem zice nici, nici, de[i ea,
inima, e acolo unde e ● A. Marinescu,
vorbind [i despre fiul Alexandru Matei:
"Avem în comun faptul c` suntem amândoi
de stânga, irevocabil, din burta mamei
noastre".
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A fost un eveniment cultural remarcabil, dac` ]inem cont de celebritatea sa în Europa.
N`scut la Lugoj [i tr`it un timp la Timi[oara, s-a impus ca artist în Ungaria [i Fran]a prin
compozi]ii care modernizeaz` [i simplific` limbajul muzical, legându-l, în acela[i timp, de
literatur`. Împreun` cu doamna Marta, formeaz` un cuplu care mi-a amintit de prietenii
bunicilor mei lugojeni, de acele figuri alese, unite printr-un mariaj care trecea adeseori de
nunta de aur [i care, de la bun început, tr`da armonia so]ilor dispu[i s` înlocuiasc` pasiunea
din tinere]e cu o complementaritate echilibrat` [i greu de atins a masculinului împletit cu
femininul. Desigur, ambii vorbesc mai multe limbi, Kurtág fiind fluent în cel pu]in [ase,
dintre care, desigur, nu lipse[te româna.

Prezen]a compozitorului la Lugoj s-a datorat distinsului profesor Constantin T. Stan, un
devotat slujitor al culturii lugojene. Ocazia a fost folosit` pentru a onora compozitorul cu
titlul de doctor honoris causa al Universit`]ii Na]ionale de Muzic` din Bucure[ti, dar [i cu
cel de cet`]ean de onoare al Lugojului. Festivit`]ile oficiale au cuprins [i un moment emo]ionant
pentru mine, atunci când mi-a predat compozi]ia Colind`-balad`, op. 46., dedicat` memoriei
unchiului meu, Felician Brînzeu, profesorul s`u de român` la liceul "Coriolan Brediceanu".
Mi-a m`rturisit c` acest unchi, pe care nu l-am cunoscut niciodat` pentru c` a ajuns s` tr`iasc`
în Turcia [i a murit cam pe când m` n`[team eu, l-a impresionat a[a de mult ca dasc`l, prin
dragostea lui fa]` de limba român` [i fa]` de muzic`, încât l-a folosit ca model pentru tot
restul vie]ii sale. Iar muzica nu o poate în]elege cu adev`rat decât atunci când o pred`. S-a
observat acest lucru [i la concertul oferit de elevii [colii de muzic` din Lugoj, unde [i-a uitat
rolul de invitat de onoare [i a intrat în pielea sa de profesor, comentând sever spectacolul
copiilor. Momentul a fost impresionant prin for]a compozitorului de "a face s` se întâmple
ceva", a[a cum, de fapt, le cerea tinerilor s` interpreteze piesele sale muzicale. Dac` nu se
întâmpl` nimic, insista el, sunetele se pierd în aer [i nu pot ajunge pân` la spectatori. Doar
dac` instrumentul, fie el pian, vioar` sau flaut, este atacat, cople[it, lovit sau mângâiat cu
adev`rat, doar atunci energia sa se transform` în iubire [i doar atunci spectatorii î[i deschid
inimile pentru a primi cadoul oferit de interpret, vibrând împreun` cu el a[a cum î[i dore[te
compozitorul. Pân` [i pauzele reverbereaz` sonor dac` atingi clapele cu har. Iar când o
f`cea Kurtág, repetând demonstrativ câte o secven]` muzical` cântat` de copii, sim]eai cu
adev`rat diferen]a între o interpretare cuminte, tehnic exact`, [i interpretarea sa plin` de
pasiune. To]i cei din sal`, cu mic, cu mare, au în]eles astfel de ce nu a îmb`trânit compozitorul:
iubind arta [i f`când cadou celorlal]i o bucat` din sim]irea lui, a alunecat mereu înapoi înspre
tinere]e, în ciuda trecerii timpului. Tot ei au în]eles c` muzica sa nu se las` capturat` în
totalitate nici de minte, nici de corp, ci r`mâne un proces mereu neîncheiat de descoperire,
a[a cum se întâmpl` [i cu Europa Central`. Conducându-ne, sunet dup` sunet, de-a lungul
unui drum seduc`tor, unde nu posedarea interpretativ` a unei compozi]ii trebuia s` fie unica
siguran]`, ci procesul explor`rii ei, Kurtág s-a situat, aristocratic, al`turi de Kafka, Kerényi,
Ki[, Klimá, Klimt, Kodály, Koestler, Kokoschka, Konrád, Kraus, Kuhn, Kundera [i Kusniewicz.
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Chiar [i originea numelor se cuvine

în]eleas` ca rezultat al identit`]ii multiple,
chiar dac` sociologii [i istoricii continu` s`
dea curs specula]iilor partizane spre a
demonstra apartenen]a persoanelor la un grup
sau altul. Iat` de ce rescrierea istoriei nu va
fi privit` ca o mod`, ci ca o necesitate a
regîndirii reperelor culturale [i politice.
__________________
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Dac` încearc` s` tr`iasc` o via]` mai
aproape de ceilal]i, crizele interioare se ]in
lan], oscilând între clipele de maxim`
produc]ie [i tr`ire [i cele de angoase profunde,
devenind insuportabil pentru semenii din
apropierea lor. P`rin]ii sunt cei ce suport`
cel mai greu ca unul din copiii lor s` ias`
din rândul celorlal]i [i s` tr`iasc` via]a cu
disperarea cu care ar fi mereu în pragul
sinuciderii. So]iile accept` câtva, apoi î[i iau
gândul de la cei cu care s-au c`s`torit, [tiind
c` n-o s`-i poat` schimba niciodat`, dar
sim]ind c` trebuie s`-[i tr`iasc` [i ele via]a
de oameni mai aproape de toate conven]iile
impuse de ei.

Exist` [i teama creatorului de a ie[i din
rândul celorlal]i. Ea îi face pe unii, poate pe
cei mai mul]i dintre cei ce ar putea s` devin`
mari personalit`]i, s`-[i caute o slujb` care

s` le asigure o anume independen]` fa]` de
familie, tr`ind cu iluzia c` pot fi [i una [i
alta, [i mari arti[ti [i mari pedagogi, s` spunem,
pentru c` mul]i cred c` înv`]`mântul [colar
sau universitar e salvarea în compromisul pe
care [i l-au asumat. Aici se afl` secretul
e[ecului. Sinuciderea ratat`. Aceast` pozi]ie
comod` între dou` universuri, unul particu-
lar tot mai erodat de cel`lalt, [i unul al
conven]iilor necesare supravie]uirii în
societate. Degeaba crede creatorul c` dorin]a
lui nu e de a supravie]ui, pentru c` pariul
s`u e cu un fel de eternitate particular`, ori
aceea ]ine de societatea c`reia i se adreseaz`
[i de cea, [i mai complex`, care va veni. Un
pariu în alb, care-l face s` r`mân` [i s` îngroa[e
masa mediocrit`]ii, s` cread` în breasl` mai
mult decât în sine, ca într-un fel de familie
în]eleg`toare, care-l accept` a[a cum este,
pentru c` [i ceilal]i sunt la fel.



orizont

32CONFERIN}ELE MICROSOFTconferin]ele microsoft

cyan magenta yellow black

www.revistaorizont.ro




