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Reconstituirea. "La Timi[oara, pe 16 decembrie
[i în zilele urm`toare, nimeni nu se preocup` de
echilibrele europene. Urgen]a e tr`it` pe viu. Ora[ul
fream`t` de la o zi la alta: manifesta]ii, revolte,
represiune [i tiruri ale armatei. Totul începe în
seara de 15, la biserica reformat`..." Pân` aici e
bine. Survin la moment interferen]ele istoricilor
de circumstan]`, ale culeg`torilor de informa]ii
meni]i s` între]in` stereotipul c` m`m`liga nu
explodeaz` decât sub inciden]a unei mari provoc`ri.
“…‘ Spre sear`, "un b`rbat beat blocheaz` tramvaiul,
strigând [i râzând". (M` întreb cine o fi fost, c`ci
trei in[i – Ion Monoran, Daniel Z`g`nescu, {tef
Iord`nescu – au fost angrena]i în aceast` ac]iune…)
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1. Aleksandar Stoicovici, Vineri.1. Aleksandar Stoicovici, Vineri.1. Aleksandar Stoicovici, Vineri.1. Aleksandar Stoicovici, Vineri.1. Aleksandar Stoicovici, Vineri. Am
citit primele poezii ale lui Aleksandar Stoico-
vici în vremurile când, elev de liceu, recolta
premii pe band` rulant`. Cred c` la o lansare
a lui am afirmat mai în glum`, mai în serios,
c` în zonele de contact etnic se nasc fie
geniile, fie inadapta]ii. El este din Moldova
Nou`, loc de unde vin la Timi[oara o seam`
de poe]i sârbi. {i români. Care amintesc,
a[a cum amintesc [i poeziile lui Aleksandar
Stoicovici, de literatura lui Vasko Popa sau
Miodrag Pavlovici. Pentru a sublinia buna
a[ezare în tradi]ia unui vitalism prezent în
literatura sârb` (fiindc` un coleg care mi-
a atras aten]ia c` Aleksandar Stoicovici n-
ar [ti limba sârb`, se în[ela) citez SrebrenicaSrebrenicaSrebrenicaSrebrenicaSrebrenica
bluesbluesbluesbluesblues: "În loc de piatr` s`-mi ar`]i atunci
când ]ipi la mine/ o gingie de hien`/în locul
efigiilor de carne s`-mi aduci ochiul lui
Goliat/ aruncat zar la barbut// aici unde
îngerii poart` epole]i în loc de aripi/ unde
am r`scolit pentru ultima oar` din moarte/
cântecul lebedei// aici unde mi-am ridicat
propria biseric`/ ca s`-mi întind spre s`rutat/
icoana disper`rii". NimicNimicNimicNimicNimic-ul lui Stoiocovici
arat` a[a: "Ninge/ fl`c`rile se ridic` din
vechiul cinematograf/ toate filmele pe care
le-am v`zut înc`lzesc aerul/topesc fulgii//
raiul e un loc cu ape adânci //înainte s` m`
nasc/îmi amân toate zilele care mi-au r`mas
de tr`it". "E atât de vesel s` descoperi poezie
cult` pe bune, adic` în]esat` de arhetipuri
[i intelectualit`]i asimilate" scrie, în prezen-
tarea c`r]ii lui Aleksandar Stoicovici, Felix
Nicolau. Observa]ie important`: elementele
arhetipale ale sud-estulului românesc pulsea-
z` în volumul Vineri Vineri Vineri Vineri Vineri de Aleksandar Stoico-
vici, una dintre c`r]ile de referin]` ale poeziei
tinere din 2011. Nu [tiu dac` e vesel, dar e
definitoriu pentru poetul nostru.

2. Marius {tefan Aldea, Simfonia frânei2. Marius {tefan Aldea, Simfonia frânei2. Marius {tefan Aldea, Simfonia frânei2. Marius {tefan Aldea, Simfonia frânei2. Marius {tefan Aldea, Simfonia frânei.
Tot în stilul vesel, Felix Nicolau scrie c`
Marius {tefan Aldea "face parte din plutonul
tinerilor poe]i c`rora li se fâlfâie de genera]ia
anterioar`". Cum genera]iei anterioare nu-i
trece nici prin gând s` se supere, s`-l ascult`m
pe purt`torul ei de cuvânt, Robert {erban:
"Marius {tefan Aldea are atâta energie
poetic`, încât risc` s` se supratensioneze".
Adev`rul este c` Marius Aldea tr`ie[te
frenetic, poetic, delirant, solidaritatea cu cei
care au fost, cu cei foarte mari, cu prietenii
s`i, cu cei ai genera]iilor anterioare. Îi rescrie,
în numele "poeziei sale". Exist` o poezie a
solidarit`]ii (s`rb`tore[ti!) [i a încrederii în
mesajul s`u pe care n-am mai descoperit-
o în literatura anului 2011. Cu Sara pe dealCu Sara pe dealCu Sara pe dealCu Sara pe dealCu Sara pe deal,
poem pe care l-a[ selecta într-o antologie
a comentariilor lui Eminescu începe
a[a:"totul este frumos/buciumul sun` cu jale/
/...//[i dintr-odat` îmi amintesc/de mama
mamei mele/[i de mâinile ei care fr`mântau/
aluatul pentru cozonacii/de pa[ti sau de
cr`ciun/ cât de frumos este cu Sara pe deal/
pe cerul albastru norii sunt înghesui]i/ unul
într-altul ca ni[te coconi/ rochia ei este
dezm`] pentru fluturi/sandalele ei sunt palme
de copil/ p`rul ei este biciul cu care vântul/
se autoflageleaz` ca un c`lug`r// râsul ei
s`n`tos este [i al meu/ vorbim pu]in clipim
rar/ dau s` o s`rut/se retrage râzând chicotind/
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în timp ce de pe um`r îi alunec` po[eta/ de
acum exil pentru insecte/ fire de iarb` [i
dou` p`p`dii cu capul greu". Prima parte
din Simfonia frâneiSimfonia frâneiSimfonia frâneiSimfonia frâneiSimfonia frânei este orchestraorchestraorchestraorchestraorchestra. Din
orchestra lui Aldea fac parte Aleksandar,Aleksandar,Aleksandar,Aleksandar,Aleksandar,
vioara întâi, Eu, Domni[oara A. Mihaela,vioara întâi, Eu, Domni[oara A. Mihaela,vioara întâi, Eu, Domni[oara A. Mihaela,vioara întâi, Eu, Domni[oara A. Mihaela,vioara întâi, Eu, Domni[oara A. Mihaela,
Johnny, Ramona, Gabriela, Lari, CristiJohnny, Ramona, Gabriela, Lari, CristiJohnny, Ramona, Gabriela, Lari, CristiJohnny, Ramona, Gabriela, Lari, CristiJohnny, Ramona, Gabriela, Lari, Cristi
Marta, TataMarta, TataMarta, TataMarta, TataMarta, Tata. Nu [tiu dac` to]i cei din
orchestra lui Marius {tefan Aldea scriu poezii
(demne de ]inut minte!), dar orchestra
dirijorului Aldea mi se pare demn` de aten]ie.
A[ cita si din poemul inaugural, Aleksandar,Aleksandar,Aleksandar,Aleksandar,Aleksandar,
vioara întâivioara întâivioara întâivioara întâivioara întâi primele versuri, adev`rat
manifest genera]ionist: "Aleks, tati, la gente
esta muy loca/cineva ne vrea sigur [ifona]i".
Chiar dac` lumea e nebun`, dac` cineva îi
vrea [ifona]i, Aldea î[i p`streaz` încrederea
în fericitele întâmpl`ri ale poeziei viitoare.

3. Constantina Raveca Buleu [i3. Constantina Raveca Buleu [i3. Constantina Raveca Buleu [i3. Constantina Raveca Buleu [i3. Constantina Raveca Buleu [i
"Paradigma puterii în secolul al XIX-lea"."Paradigma puterii în secolul al XIX-lea"."Paradigma puterii în secolul al XIX-lea"."Paradigma puterii în secolul al XIX-lea"."Paradigma puterii în secolul al XIX-lea".
Scriam alt`dat` c` trebuie s` subliniem, cu
toate superlativele de veghe, energiile
tân`rului c`rturar Constantina Buleu care
î[i tr`ie[te în Paradigma puterii... Paradigma puterii... Paradigma puterii... Paradigma puterii... Paradigma puterii... pasiunea
de a recupera c`r]i, personaje, idei. Nimic
nu e l`sat s` moar` – nimic nu devine inutil.
În cele opt sute de repere bibliografice putem
descoperi autori fundamentali, filozofi de
seam` ai secolului, prozatori de referin]`,
dar [i edi]ii aproximative, antologii f`cute
pentru a satisface orgolii locale. Pe o singur`
pagin`, sunt unii lâng` al]ii Lamennais, cu
Cartea poporului sau drepturi [i datorii,Cartea poporului sau drepturi [i datorii,Cartea poporului sau drepturi [i datorii,Cartea poporului sau drepturi [i datorii,Cartea poporului sau drepturi [i datorii,
ap`rut` la Minerva în 1909, Le Bon, cu
Opiniile [i credin]eleOpiniile [i credin]eleOpiniile [i credin]eleOpiniile [i credin]eleOpiniile [i credin]ele [i tot Le Bon, cu
Psihologia maselorPsihologia maselorPsihologia maselorPsihologia maselorPsihologia maselor. Ce c`uta cartea lui
Lamennais în Bucure[tii editurii Minerva
la 1909, iat` o tem` de cercetare. Cu alte
c`r]i s`rim direct în istoria fr`mântat` a
actualit`]ii noastre. Lapierre Jean-William
cu eseul s`u asupra puterii politice [i a
inova]iei sociale ne arunc` direct în viitorul
pentru care exist` întrebarea Via]` f`r`Via]` f`r`Via]` f`r`Via]` f`r`Via]` f`r` stat?stat?stat?stat?stat?
Corpul [i sexul. De la greci la FreudCorpul [i sexul. De la greci la FreudCorpul [i sexul. De la greci la FreudCorpul [i sexul. De la greci la FreudCorpul [i sexul. De la greci la Freud de
Laqueur Thomas, tradus` de Valentina F`lan
pentru editura Cartea Româneasc` în 1998
î[i are rosturile lui în timpul prezent, iar
Las Casses, cu MemorialulMemorialulMemorialulMemorialulMemorialul s`u de la Sf.de la Sf.de la Sf.de la Sf.de la Sf.
ElenaElenaElenaElenaElena d` un [ir de l`muriri importante asupra
preferatului doctorandei, Napoleon. Cum
o seam` de englezi, francezi sau germani
sunt prefera]i în versiune italian`, PuterePuterePuterePuterePutere
[i societate[i societate[i societate[i societate[i societate (Potere e societa. Uno schemaPotere e societa. Uno schemaPotere e societa. Uno schemaPotere e societa. Uno schemaPotere e societa. Uno schema
concettuale per la ricercaconcettuale per la ricercaconcettuale per la ricercaconcettuale per la ricercaconcettuale per la ricerca politicapoliticapoliticapoliticapolitica) de Laswell
D.Harold [i Abraham Kaplan pot fi
simptomatici pentru preferin]ele autoarei.
O carte a lui Le Rider, Modernitatea vienez`Modernitatea vienez`Modernitatea vienez`Modernitatea vienez`Modernitatea vienez`
[i crizele identit`]ii[i crizele identit`]ii[i crizele identit`]ii[i crizele identit`]ii[i crizele identit`]ii care ar merita, ea îns`[i,
o participare la studiul puterii în imperiul
lui Franz Josef este în apropierea volumului
lui Eliphas Levi, Dogma [i ritualul ÎnalteiDogma [i ritualul ÎnalteiDogma [i ritualul ÎnalteiDogma [i ritualul ÎnalteiDogma [i ritualul Înaltei
Magii. RitualulMagii. RitualulMagii. RitualulMagii. RitualulMagii. Ritualul. Mai c`tre sfâr[itul paginii,
descoperim un [ir de traduceri italiene ale
c`r]ilor lui Levi-Strauss lâng` versiuni
române[ti ale aceluia[i.

Înc` din primul capitol al c`r]ii
descoperim c` ne afl`m în fa]a unui proiect
cultural major, coerent, în care timpul prezent
al culturii nu-i deloc nesemnificativ.
Dimpotriv`. Interrela]ionarea puterii cuInterrela]ionarea puterii cuInterrela]ionarea puterii cuInterrela]ionarea puterii cuInterrela]ionarea puterii cu

formele simbolice, formele simbolice, formele simbolice, formele simbolice, formele simbolice, capitolul inaugural,
distribuie câteva accente importante:
"Indiferent cum anume concepem puterea,
trebuie s` lu`m în calcul faptul c` semnele
[i distan]ele marcate de ea devin ostentative
prin mituri, ritualuri, ceremonii, imagini sau
simboluri". Sunt (cred) observa]ii noi, care
îndrept`]esc aceast` extraordinar` risip` (sau,
poate mai exact, investi]ie) de energie.
Fiecare subcapitol al p`r]ii întâi ar merita,
poate, realizarea unei echipe de cercetare
care s` studieze, de pild` Monarhia ca arhetipMonarhia ca arhetipMonarhia ca arhetipMonarhia ca arhetipMonarhia ca arhetip
psihologic. Regelepsihologic. Regelepsihologic. Regelepsihologic. Regelepsihologic. Regele sau Imaginea tat`lui.Imaginea tat`lui.Imaginea tat`lui.Imaginea tat`lui.Imaginea tat`lui.
FreudFreudFreudFreudFreud sau În`l]are [i putereÎn`l]are [i putereÎn`l]are [i putereÎn`l]are [i putereÎn`l]are [i putere. DurandDurandDurandDurandDurand sau
Selec]ia miturilor. Eliade.Selec]ia miturilor. Eliade.Selec]ia miturilor. Eliade.Selec]ia miturilor. Eliade.Selec]ia miturilor. Eliade. Sunt câmpuri de
cercetare majore pentru în]elegerea timpului
nostru [i a istoriei contemporane. Fire[te
c` decupajele ar fi putut avea [i alte referin]e
[i alte întinderi. Revolu]ia Francez` [i muta-Revolu]ia Francez` [i muta-Revolu]ia Francez` [i muta-Revolu]ia Francez` [i muta-Revolu]ia Francez` [i muta-
]iile din câmpul puterii, Profilul postrevo-]iile din câmpul puterii, Profilul postrevo-]iile din câmpul puterii, Profilul postrevo-]iile din câmpul puterii, Profilul postrevo-]iile din câmpul puterii, Profilul postrevo-
lu]ionar allu]ionar allu]ionar allu]ionar allu]ionar al secolului al XIX-lea, Secularizareasecolului al XIX-lea, Secularizareasecolului al XIX-lea, Secularizareasecolului al XIX-lea, Secularizareasecolului al XIX-lea, Secularizarea
în secolul al XIX-lea. Stat vs.în secolul al XIX-lea. Stat vs.în secolul al XIX-lea. Stat vs.în secolul al XIX-lea. Stat vs.în secolul al XIX-lea. Stat vs. Biseric` Biseric` Biseric` Biseric` Biseric` se
vor pune la punct cu ajutorul calculatoarelor
fiindc` teza este scris` în timpul [i pentru
timpul lor. Puterea ca fantasm` filosofic`Puterea ca fantasm` filosofic`Puterea ca fantasm` filosofic`Puterea ca fantasm` filosofic`Puterea ca fantasm` filosofic`
îi a[eaz` al`turi pe Kant, Hegel, Scho-
penhauer, Carlyle, Marx, Feuerbach,
Kropotkin, Godwin, Proudhon, Bakunin.

A[a, fiindc` venim dinspre Timi[oara,
a[ spune c` despre Spre pacea etern`. UnSpre pacea etern`. UnSpre pacea etern`. UnSpre pacea etern`. UnSpre pacea etern`. Un
proiect filosoficproiect filosoficproiect filosoficproiect filosoficproiect filosofic al lui Kant, text comentat
cu gra]ie de Constantina Raveca Buleu a
scris Eugen Todoran în 1945 în RevistaRevistaRevistaRevistaRevista
Cercului literar,Cercului literar,Cercului literar,Cercului literar,Cercului literar, un splendid eseu, desigur
în spiritul proiectelor utopizante ale
cerchi[tilor din primii ani postbelici.
Excep]ionale intui]ii sunt în Valen]ele puteriiValen]ele puteriiValen]ele puteriiValen]ele puteriiValen]ele puterii
în secolul al XIX-lea,în secolul al XIX-lea,în secolul al XIX-lea,în secolul al XIX-lea,în secolul al XIX-lea, ca [i în Puterea ocult`Puterea ocult`Puterea ocult`Puterea ocult`Puterea ocult`
[i conspira]iile[i conspira]iile[i conspira]iile[i conspira]iile[i conspira]iile. Cum ar fi trebuit s` predau
la editura Polirom (de vreo zece ani: un
termen limit` era 2001) un volum intitulat
Ras` [i clas` (Rasa [i puterea)Ras` [i clas` (Rasa [i puterea)Ras` [i clas` (Rasa [i puterea)Ras` [i clas` (Rasa [i puterea)Ras` [i clas` (Rasa [i puterea) îmi dau sema
ce performan]` e s` comentezi Rasa [iRasa [iRasa [iRasa [iRasa [i
putereaputereaputereaputereaputerea în câteva pagini. Un capitol realizat
cu aceea[i vitez`, dar cu o bun` adecvare
la tema cercet`rii este Utopia în secolul alUtopia în secolul alUtopia în secolul alUtopia în secolul alUtopia în secolul al
XIX-leaXIX-leaXIX-leaXIX-leaXIX-lea. {i aici fiecare capitol (sau
subcapitol) are (poate avea) în spatele lui
biblioteci întregi. Se deschid îns` c`i de
cercetare deosebit de ofertante [i atunci când
e vorba de Marx, de Jules Verne sau de
H.G.Wells. Ecoul utopicEcoul utopicEcoul utopicEcoul utopicEcoul utopic al Statului evreu,al Statului evreu,al Statului evreu,al Statului evreu,al Statului evreu,
Mesianismul rus î[i face loc între utopiiMesianismul rus î[i face loc între utopiiMesianismul rus î[i face loc între utopiiMesianismul rus î[i face loc între utopiiMesianismul rus î[i face loc între utopii sunt
îns` titluri preten]ioase – prea preten]ioase
pentru ceea ce realizeaz` autoarea în cele
patru pagini ale c`r]ii. Cam acela[i lucru
se întâmpl` [i în Literatura în oglindaLiteratura în oglindaLiteratura în oglindaLiteratura în oglindaLiteratura în oglinda
filosofiei. Dostoievski [i Nietzschefilosofiei. Dostoievski [i Nietzschefilosofiei. Dostoievski [i Nietzschefilosofiei. Dostoievski [i Nietzschefilosofiei. Dostoievski [i Nietzsche.
Spectaculos cu deosebire este VirtualaVirtualaVirtualaVirtualaVirtuala
obsesie sintetic` a secolului al XIX-lea.obsesie sintetic` a secolului al XIX-lea.obsesie sintetic` a secolului al XIX-lea.obsesie sintetic` a secolului al XIX-lea.obsesie sintetic` a secolului al XIX-lea.
Imaginea lui Napoleon,Imaginea lui Napoleon,Imaginea lui Napoleon,Imaginea lui Napoleon,Imaginea lui Napoleon,

{i a[ insista [i asupra felului în care
autoarea a[az` numele lui Demetriu G. Iones-
cu lâng` cele ale lui Jules Verne [i H.G.
Wells.

4. Florina CodreanuFlorina CodreanuFlorina CodreanuFlorina CodreanuFlorina Codreanu,ÊExisten]ele sânge-ÊExisten]ele sânge-ÊExisten]ele sânge-ÊExisten]ele sânge-ÊExisten]ele sânge-
lui. Eseu despre curgerea sângelui lui. Eseu despre curgerea sângelui lui. Eseu despre curgerea sângelui lui. Eseu despre curgerea sângelui lui. Eseu despre curgerea sângelui (câ[tig`-
toare a Concursului de debut al Filialei Cluj
a USR, Tez` de doctorat 2011) ) ) ) ) A[ numi
felul în care, prin recenzii, opera]iuni de
îndrumare [i sus]inere, {tefan Borbely î[i
define[te (mai) tinerii s`i colegi, "{coala
{tefan Borbely". Enorma cuprindere din c`r-
]ile Ravec`i Buleu, a Florinei Codreanu [i
a unor autori despre care vom scrie mai târziu
e recuperatorie, în cadrul unor proiecte cultu-
rale care atrag aten]ia asupra canton`rii
într-un prezent asasin al cercet`torilor, com-
parati[tilor, "istoricilor". Scrie Profesorul:
"La Florina Codreanu, dimpotriv`, ideea e
mai presus de materia textului [i [i-o subsu-
meaz`. Se simte, în volumul ei, amploarea
socio-cultural` a temei – reprezent`rile sân-
gelui în cultura universal` – [i faptul c`
volumul nu prezint`, deocamdat`, decât
e[antion`ri, condi]ionate par]ial [i de lecturi
exegetice mai noi, sosite din direc]ia
deconstructivismului [i a postmodernit`]ii.
Tematic, ea alterneaz` abord`ri clasice [i
unele mai noi, legate de semantica erosului
[i a corporalit`]ii, metodologia autoarei
pornind din istoria mentalit`]ilor [i din
psihoistorie, ecua]ia celor dou` "placente
sanguine" a lui Lloyd de Mause (cea
hr`nitoare [i cea otr`vitoare) generând dou`
semantici culturale complementare, una care
privilegiaz` ipostaza pozitiv`, energetic` a
sângelui [i o a doua care insist` pe
accep]iunile ei negative, terifiante, derivate
din latura neagr` a sacralit`]ii din
antropologie, cea care maculeaz`. Op]iunea
pentru ineditul temei sau pentru identitatea
sa cutumiar` le diferen]iaz`, din nou, pe
cele dou` autoare: Florina Codreanu calc`
pe un teren nedes]elenit în exegeza noastr`".

{i, f`r` s` ocoleasc` superlativele
necesare [i ele procesului pedagogic: "Teza
sanguin` a Florinei Codreanu porne[te de
la o distinc]ie fenomenologic`, cea a antitezei
dintre corp [i sânge, confirmat` de
antropologie sau de psihanaliz`: sângele
reprezint` "originarul", substan]a prim`,
nediferen]iat`, ceea ce îng`duie fenomenele
de "regresie" (prin violen]`, androginie sau
sexualitate), pe când corpul este un
"construct" cultural, la care se ajunge prin
simbolizare [i diferen]iere. Autoarea
sugereaz` foarte pertinent c`, la nivelul
diacronic al culturii [i mentalit`]ilor, sângele
a fost supus unui proces de eufemizare, de
transformare a negativului în pozitiv".

A \ncetat din via]`
MARIANA {ORA
c`rturar str`lucit,
cet`]ean de onoare
al Timi[oarei.
Revista noastr`
\i va consacra

paginile cuvenite
\n num`rul urm`tor.
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LA TOLCE VITA

MARCEL TOLCEA

CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2011
DECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIE

- 2 decembrie 1952 s-a n`scut Remus Valeriu Giorgioni Remus Valeriu Giorgioni Remus Valeriu Giorgioni Remus Valeriu Giorgioni Remus Valeriu Giorgioni
- 2 decembrie 1972 s-a n`scut Ilinca Ilian (Ilinca }`ranu)Ilinca Ilian (Ilinca }`ranu)Ilinca Ilian (Ilinca }`ranu)Ilinca Ilian (Ilinca }`ranu)Ilinca Ilian (Ilinca }`ranu)
- 5 decembrie 1973 s-a n`scut Ciprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcan
- 8 decembrie 1946 s-a n`scut Anton PalfiAnton PalfiAnton PalfiAnton PalfiAnton Palfi
- 8 decembrie 1958 s-a n`scut Isa SchneiderIsa SchneiderIsa SchneiderIsa SchneiderIsa Schneider
- 10 decembrie 1952 s-a n`scut Traian Pop TraianTraian Pop TraianTraian Pop TraianTraian Pop TraianTraian Pop Traian
- 11 decembrie 1938 s-a n`scut Kondrat Kristiane (Aloisia Bohn)Kondrat Kristiane (Aloisia Bohn)Kondrat Kristiane (Aloisia Bohn)Kondrat Kristiane (Aloisia Bohn)Kondrat Kristiane (Aloisia Bohn)
- 16 decembrie 1969 s-a n`scut Cristian GhineaCristian GhineaCristian GhineaCristian GhineaCristian Ghinea
- 16 decembrie 1956 s-a n`scut C`lin Andrei Mih`ilescuC`lin Andrei Mih`ilescuC`lin Andrei Mih`ilescuC`lin Andrei Mih`ilescuC`lin Andrei Mih`ilescu
- 16 decembrie 1953 s-a n`scut Leonard OpreaLeonard OpreaLeonard OpreaLeonard OpreaLeonard Oprea
- 17 decembrie 1948 s-a n`scut Nina Ceranu Nina Ceranu Nina Ceranu Nina Ceranu Nina Ceranu
- 18 decembrie 1950 s-a n`scut Marioara Voinovici BabaMarioara Voinovici BabaMarioara Voinovici BabaMarioara Voinovici BabaMarioara Voinovici Baba
- 18 decembrie 1940 s-a n`scut Ionel Iacob Bencei Ionel Iacob Bencei Ionel Iacob Bencei Ionel Iacob Bencei Ionel Iacob Bencei
- 18 decembrie 1951 s-a n`scut Böszörményi ZoltánBöszörményi ZoltánBöszörményi ZoltánBöszörményi ZoltánBöszörményi Zoltán
- 22 decembrie 1952 s-a n`scut Illes MihályIlles MihályIlles MihályIlles MihályIlles Mihály
- 25 decembrie 1940 s-a n`scut Cedomir Milenovici Cedomir Milenovici Cedomir Milenovici Cedomir Milenovici Cedomir Milenovici
- 25 decembrie 1941 s-a n`scut Maria Pongrácz (Popescu)Maria Pongrácz (Popescu)Maria Pongrácz (Popescu)Maria Pongrácz (Popescu)Maria Pongrácz (Popescu)

CU DECEMBRIE, 10

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA

PRIMUL MEU ÎNCEPUT DE ROMAN POLI]IST
"În meseria asta nu e r`u s` fii uneori porumbel", î[i spuse detectivul Rodolfo în timp

ce scrijelea cu briceagul în lemnul catolic al unui a[ez`mânt franciscan. Era trecut de
patru ale dup`-amiezii [i lumina intra în nava bisericii parc` u[or despicat` [i asimetric`,
asemenea unei caligrafii arabe de pe zidurile sta]iilor de metrou. De fapt, detectivul Rodolfo
nu putea observa acest am`nunt - ce se va dovedi important în rezolvarea cazului s`u -
fiindc` privea încordat la ceea ce urma s` deseneze cu briceagul pe banc`: litera H cu trei
linii orizontale. Nu î[i putea scoate din minte semnul ̀ sta tatuat pe care un criminal a ]inut
mor]i[ s` îl bifeze cu o arsur` de ]igar` pe trei cadavre descoperite la mama dracului, în
Angsteen, un banal or`[el de provincie din Norlisk. Trei victime f`r` nicio leg`tur` aparent`
între ele: ceasornicarul Drill, onorabilul judec`tor Borviz [i ministrantul surdo-mut Sergio
Bonaventura. De ce î[i tatuaser` ei o asemenea liter` misterioas` pe um`rul stâng [i cine
le-a dorit moartea? De ce doi aveau litera tatuat` pe um`rul stâng [i doar omul bisericii o
avea pe um`rul drept, cu o culoare de un verde mâlos? De ce nisipul din clepsidra judec`torului
Borviz se scurge cu 3-4 secunde mai repede decât orice clepsidr` din [coal`?

MAI, ÎN DECEMBRIE, CU ÎNGERUL {CHIOP
(POEM DE BLOG)

Ce soare frumos, în decembrie!     {i ce zefir de prim`var` la subsuoar`, de parc` lumea
toat` vrea s` se fac` mai tân`r`, mai curat`.     Mugurii se întorc de pe o parte pe alta în
bur]ile crengilor [i sunt la fel de nedumeri]i ca [i c`p[unile surinameze din marile magazine,
unde lunile Mai [i Iunie sunt chiar tinerele vânz`toare studente la Drept.

E o zumz`ial` [i de albine str`ine sub luminile semafoarelor, iar în igrasia din usc`toria
blocului meu miceliile fluier` admirativ, ca un ucenic din filmele române[ti comuniste,
dup` halatele albe uitate pe sârm`, în vreme ce, prin farmacii, penicilina se preg`te[te,
febril, s` plece în venele calde.

Handicapa]ii, paraliticii, uimitorii hemiplegici simetrici î[i flutur` allegro, molto vivace,
zâmbetul primit cadou luna asta de la îngerul [chiop [i se îndreapt`, asemenea unor p`s`ri
nemigratoare, spre stadionul municipal, acolo unde aripile de pui nemâncate vor ridica,
dup` închiderea festivalului, tribuna, cu tot cu tinerii suporteri, la cer.

Atunci cînd citesc ceva scris de Leon
Volovici m` gîndesc întotdeauna la modul
s`u simplu [i elegant de a r`spunde celor
mai dificile întreb`ri generate de lectura
c`r]ilor [i documentelor ori izvorînd din
experien]ele de via]`. Leon a fost un om
admirabil, sentimental [i chibzuit totodat`,
so] [i p`rinte model, propriul s`u profesor,
dar [i al celor mai apropia]i dintre numero[ii
s`i prieteni [i amici. Am avut ocazia s`-i
pre]uiesc nu doar crea]ia istoriografic` –
una excelent` prin rigoarea demn` de invidiat
[i prin echilibrul comentariilor/intrepret`rilor
-, ci [i puterea de a se dedica altora, de a
se apropia de ceilal]i prin curiozitate [i facere
de bine, de a dezv`lui lumea trecut` [i pre-
zent` printr-un soi de cercetare ce f`cea
mereu leg`tura între aparen]e [i l`untric,
între ceea ce se vede [i ceea ce se ascunde
înd`r`tul spuselor [i ac]iunilor. F`cea ab-
strac]ie de propria persoan`, în acest fel
fiindu-i lesne practicabil` cultura dialogal`.

Impresia ce mi-a f`cut-o în timpul lungii
mele vizite ierusalemitane petrecute în urm`
cu dou` decenii a fost una memorabil` prin
omenie, frumuse]ea gesturilor [i generozita-
tea sufleteasc`, prin în]elesul dat ideilor ce
le analizam împreun` în cursul lungilor noas-
tre discu]ii. Fusese un moment în care, îm-
preun` cu el, reflectam deopotriv` asupra
crea]iilor minunate ale c`rturarilor [i scriito-
rilor români [i la fa]a întunecat` a istoriei
interbelice a României, la fragmente din
publicistica exclusivist`, din ideologia radi-
cal` de dreapta, în care evreilor nu li se
mai recunoscuse locul [i rolul printre români.

În vremea în care ne-am întîlnit, conti-
nuam s` m` aflu într-o faz` a form`rii mele,
aceea în care descopeream, distan]îndu-m`,
neajunsurile [i constrîngerile institu]iilor
comuniste, aflam cum, de ce [i în ce scop
orientarea na]ionalist` amalgamase trecutul
cu prezentul. {i din acest punct de vedere,

ISTORICUL LEON VOLOVICI
(1938-2011)

întîlnirile de la Ierusalim cu Leon r`mîn
de neuitat. La fel, îndrumarea studiilor mele
în Biblioteca Na]ional`, controversele de
idei din noapte [i din zori, toate trimi]înd
la istoria evreilor români [i la cultura româ-
neasc` în ansamblul s`u. Prin Leon, dobîn-
disem mai mult` claritate, o mai bun` în]ele-
gere factolgic` [i o mai adecvat` punere
în valoare a ideologiilor ce au condus la
tragediile fascist` [i comunist` petrecute
în a[a-numitul ™secol al extremelor¤. Apoi,
el demonstrase calit`]ile amintite în articolele
[i studiile sale, în edi]iile [i dialogurile publi-
cate. Era un om al c`r]ii, era un profesor
prin voca]ie [i, ca orice autentic profesor,
ar`ta interes [i implicare fa]` de problemele
celuilalt/celorlal]i. S-a ocupat de cultura ro-
mân` [i evreiasc`, de fenomenul identitar
[i de na]ionalisme, de rea[ezarea operei lui
Mihail Sebastian la locul cuvenit, recuperînd
unul necunoscut nou` [i, astfel, reîntre-
gindu-i portretul uman [i intelectual. Îi sînt
recunosc`tor lui Leon pentru faptul c` mi-a
insuflat o perspectiv` analitic-critic` [i
ra]ional` asupra trecutului [i prezentului [i
regret enorm c` n-am fost în stare s` dau
continuitate [i consisten]` unei prietenii pe
care mi-a ar`tat-o cu asupra de m`sur`.

VICTOR NEUMANN
Timi[oara, decembrie 2011

2 decembrie2 decembrie2 decembrie2 decembrie2 decembrie, Casa "Adam Müller Guttenbrunn" din Timi[oara a g`zduit lansarea
volumului de poeme Amintiri despre ]`raniAmintiri despre ]`raniAmintiri despre ]`raniAmintiri despre ]`raniAmintiri despre ]`rani de Ion Marin Alm`jan, ap`rut sub egida
editurilor Hestia [i David Press Print. Cartea a fost prezentat` de criticii literari Cornel
Ungureanu, Adrian Dinu Rachieru [i Lucian Alexiu. Despre locul acestei c`r]i în contextul
operei scriitorului au mai vorbit, între al]ii, Iosif B`cil`, Ioan Petra[, Vladimir Jur`scu,
Mihai Dragomirescu, Nicolae Danciu Petniceanu, Mariana Gurza.

5 decembrie.5 decembrie.5 decembrie.5 decembrie.5 decembrie. A avut loc întâlnirea cu Monica St`nil`, Andrei Vakulovski [i Dumitru
Crudu. Au fost lansate cu aceast` ocazie volumul În gura foametei. M`rturii ale supravie]uiÎn gura foametei. M`rturii ale supravie]uiÎn gura foametei. M`rturii ale supravie]uiÎn gura foametei. M`rturii ale supravie]uiÎn gura foametei. M`rturii ale supravie]ui-----
torilortorilortorilortorilortorilor de Alexei Vakulovski [i Oameni din Chi[in`uOameni din Chi[in`uOameni din Chi[in`uOameni din Chi[in`uOameni din Chi[in`u de Dumitru Crudu. Despre oaspe]ii
din Chi[in`u, despre c`r]ile numite mai sus au vorbit Alexandru Vakulovski, Monica
St`nil`, Dumitru Crudu, Radu Pavel Gheo, Eugen Bunaru, Cornel Ungureanu [i al]ii.

8 decembrie. 8 decembrie. 8 decembrie. 8 decembrie. 8 decembrie. A avut loc, în Sala baroc` a Muzeului de art`, lansarea volumului
Hexachordos Hexachordos Hexachordos Hexachordos Hexachordos de {erban Foar]`. A citit din volum {erban Foar]`, a sus]inut un recital
de violoncel Alexandra Gu]u. Despre noul volum al lui {erban Foar]`, ca [i despre
opera scriitorului, au vorbit Marcel Tolcea [i Cornel Ungureanu

9 decembrie9 decembrie9 decembrie9 decembrie9 decembrie A avut loc lansarea unor volume editate/coordonate de Lucian Vasile
Szabo [i Gino Rado, de participan]i la evenimentele revolu]ionare din Timi[oara anului
1989. A fost de asemenea prezentat` [i revista Memorial 1989Memorial 1989Memorial 1989Memorial 1989Memorial 1989, Buletin [tiin]ific [i de
informare, nr. 2/2011, realizat de Editura Memorialul Revolu]iei. Au vorbit Traian Orban,
Titus Suciu, Ion Savu, Gino Rado, Vasile Bogdan, Dumitru Tomoni [i al]ii.

16 decembrie16 decembrie16 decembrie16 decembrie16 decembrie Au fost s`rb`tori]i laurea]ii premiilor timi[orene pe 2011: Aurel Gheorghe
Ardeleanu (premiul Academiei pentru dramaturgie), Iosif Cheie Pantea, Marcel Turcu
[i Lorette Br`diceanu Persem (premiile Pro cultura ale Consiliului jude]ean Timi[) [i
Balthasar Weitz [i Bianca Barbu (premiile Nikolaus Berwanger pentru literatur`,
sponsorizate de fiii scriitorului). Despre premii, despre opera premia]ilor au vorbit Maria
Pongrácz Popescu, Annemarie Podlipny, Iosif Cheie Pantea, Marcel Turcu.

O PRIN}ES~ LA "JOC SECUND"
Cel de-al doilea volum de versuri al Danei Catona, Prin]esa portocalie, recent ap`rut

la Editura Brumar, a fost lansat în prezen]a unui public numeros la libr`ria Humanitas
"Joc secund" din Timi[oara, sâmb`t`, 3 decembrie. Despre carte, despre multipla creativitate
a Danei Catona (artist plastic [i cadru didactic la Facultatea de Arte), despre timbrul
distinct al operei sale au vorbit Cornel Ungureanu, Adriana Babe]i [i Robert {erban.

TIMI{OARA ÎN CÃR}ITIMI{OARA ÎN CÃR}ITIMI{OARA ÎN CÃR}ITIMI{OARA ÎN CÃR}ITIMI{OARA ÎN CÃR}I
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UN DOCUMENTAR MAI PU}IN CUNOSCUT -
MIRCEA ELIADE: HIS NAME, HIS DESTINY MIRCEA ELIADE: HIS NAME, HIS DESTINY MIRCEA ELIADE: HIS NAME, HIS DESTINY MIRCEA ELIADE: HIS NAME, HIS DESTINY MIRCEA ELIADE: HIS NAME, HIS DESTINY 1

Dan PetroiDan PetroiDan PetroiDan PetroiDan Petroi: M-ar interesa, la fiecare om,
primul contact cu personalitatea lui Eliade.
Prima oar` când a]i auzit de el, în ce
împrejurare a]i aflat c` exist` un Eliade?

Mircea HandocaMircea HandocaMircea HandocaMircea HandocaMircea Handoca: Primul meu contact
cu opera lui Mircea Eliade dateaz` din anii
r`zboiului. Elev de liceu, citeam la internat
cu lanterna sub plapum` Maitreyi, Huliganii,
Întoarcerea din rai, care, atât pe mine, cât
[i pe ceilal]i colegi, ne fascinau. Eram
preocupa]i, bineîn]eles, de erotic`, de ac]iune
[i nu puneam probleme de construc]ie, de
felul în care reu[e[te prin diferite mijloace
ale monologului interior sau caracteriz`ri
specifice de personaje. Mai târziu, ca student,
am citit cu interes eseurile lui Eliade, lucr`rile
lui de orientalistic`, de istoria religiilor, îns`
la un moment dat am început s` fiu înfrico[at.
Prin 1958-´59, în România, cei care citeau
sau r`spândeau opere de Eliade, aveau de
p`timit. De atunci dateaz` celebrul proces
în care au fost implica]i mai mul]i scriitori,
filosofi, medici, care au f`cut ani grei de
închisoare doar pentru c` citiser` o carte a
lui Eliade. O artist` din România2 luase de
la Paris câteva c`r]i ale lui Eliade [i Cioran,
le adusese în România [i le împrumutase
prietenilor ei. Cineva a vorbit [i i s-a intentat
un proces în care Constantin Noica, filosoful
român, a fost unul din eroii principali.

----- Cum v-a]i hot`rât s` v` dedica]i operei
lui Eliade?

----- Nu-mi închipuiam nici atunci când
eram student, nici atunci când ajunsesem
profesor de liceu c`-l voi cunoa[te vreodat`
pe Mircea Eliade. Pân` în 1967 în România
nu era voie s` se vorbeasc` [i s` se scrie
de Eliade. Numele lui Eliade era tabu. Timp
de 25 de ani, deci între 1944-1967, numele
lui Eliade nu a ap`rut în presa româneasc`,
decât \n articole în care era denun]at ca un
transfug, du[man periculos al regimului
comunist. În 1967, toamna, au ap`rut primele
articole despre Eliade. M` ocupam atunci
de un scriitor român minor, care fusese în
aten]ia lui Eliade prin ́35-´36, scrisese câteva
articole despre el. Am g`sit pretextul [i pur
[i simplu i-am scris lui Eliade întrebându-l,
cerându-i am`nunte despre acest Bogdan
Amaru, dramaturg [i eseist r`pus la 28 de
ani. Spre surprinderea mea, Eliade mi-a
r`spuns [i, în scrisorile anului 1968-´69 evoc`
atmosfera Bucure[tiului epocii, nostalgia
fa]` de deceniul al patrulea, redac]iile
diferitor publica]ii, prieteni. {i, între mine
[i Eliade, de-a lungul anilor, s-a înfiripat o
ampl` coresponden]`. Cele peste 60 de
scrisori primite de la Eliade au încetat s`
mai fie simple epistole, ele constituie
documente de istorie literar`, în sensul c`
g`sim în ele numeroase date de istorie
literar`, de istoria filosofiei, despre geneza
diferitelor opere [i, pe nesim]ite, am sim]it
nevoia s` aflu despre Eliade cât mai multe
date, am primit c`r]i cu dedica]ie, apoi am
publicat numeroase articole în cincisprezece
ani. Ele totalizeaz` fantastica cifr` de 150.
Am stat de vorb` cu scriitori, actori, regizori,
oameni de stiin]` care l-au cunoscut pe
Eliade, am publicat un interviu cu Eliade
[i în revistele de specialitate [i în reviste
cu tiraj de mas` chiar. Am reu[it s` public
câteva din aceste interviuri care au avut o
singur` tem`: personalitatea lui Eliade,

UN EXEMPLU DE GENEROZITATE:
MIRCEA ELIADE (VIII)
MIRCEA HANDOCA

urm`rind atât via]a elevului, cât [i a
studentului, a profesorului universitar.

- Cum a]i realizat aceste interviuri? Pe
ce cale?

- Mai întâi, prilejul a fost constituit de
împlinirea, în martie 1982 a vârstei de 75
de ani. Eliade a acceptat s`-mi r`spund`
prin coresponden]` la circa 20 de întreb`ri,
am publicat aceast` convorbire într-o revist`
de prestigiu, în Via]a româneasc`3 [i a fost
programat` cartea de Convorbiri cu [i despre
Mircea Eliade în 19824. Au trecut zece ani
de atunci [i cartea, în ansamblul ei, nu a
ap`rut înc`. Mai am înc` r`bdare [i nu
dezarmez.

- Voiam s` v` întreb,dv., în calitate de
biograf al lui Eliade, v-a]i format o imagine
asupra lui. Spune]i-mi ce calit`]i v-au
surprins, cum l-a]i v`zut ca om, ca literat,
ca om de [tiin]`? Din aceste incursiuni pe
care le-a]i avut în diferitele aspecte ale vie]ii
lui Eliade; cum vi s-a conturat...?

- L-am cunoscut pe Mircea Eliade din
coresponden]` mai întâi, [i nu-mi închipuiam
c`, vreodat`, am s`-l întâlnesc. Felul în care
îmi imaginam personalitatea lui Eliade nu
a diferit prea mult de ceea ce am constatat
când l-am cunoscut personal. În urma
lecturilor operelor lui Eliade, a Jurnalului
[i Memoriilor l-am cunoscut treptat [i mi-am
dat seama de tr`s`turile lui de caracter. M-a
fascinat de la început extraordinara lui putere
de munc`, spiritul enciclopedic. Nu numai
pentru mine, ci pentru to]i tinerii, elevul [i
studentul constituie un exemplu. Este
imposibil ca cineva s` nu se entuziasmeze
v`zând un tân`r preocupat de probleme atât
de diverse, autor de lucr`ri originale de
istorie, de istoria religiilor. De[i nu era un
elev str`lucit, de[i în fiecare an r`mânea
corigent, îns` setea de cunoa[tere l-a
caracterizat atât pe elev, cât [i pe student.
Felul cum a trecut cu u[urin]` de la
preocup`rile de entomologie la cele de
chimie, la cele de alchimie dup` aceea,
preocup`rile pe care le-a avut fa]` de istorie
[i mitologie. Nu s-a mul]umit numai cu
însu[irea limbii italiene, pentru ca s`-l poat`
citi în original pe Papini, a celei engleze,
ca s` citeasc` operele lui Frazer, ci, la 16-
17 ani a înv`]at sanskrita, persana, ebraica.
Eliade, atunci când vorbe[te despre sine,
spune c` nu a avut talent deosebit în înv`]area
limbilor str`ine. El vorbea cu u[urin]` 10-
12 limbi. Mai târziu a vorbit portugheza [i
spaniola, engleza îi era familiar` înc` din
anii de liceu [i [i-a perfec]ionat-o în timpul
studiilor în India. Cred c` Eliade nu este
autorul unei singure opere. Sunt unii exege]i
care apreciaz` anumite aspecte ale crea]iei
sale: pe literat, sau pe orientalist, sau pe
istoricul religiilor. De multe ori, Eliade însu[i
spunea c` el este autorul operelor de
literatur`, de orientalistic`, de istoria
religiilor, de folcloristic`, de entomologie,
de antropologie. Aceste preocup`ri
enciclopedice care m-au fascinat, aflând,
descoperind pas cu pas aspecte inedite din
via]`. În fond, exist` o poveste a felului cum
am reu[it s` îmi pot face documentarea,
pentru c` nu era u[or. Dup` 11-12 ani de
coresponden]`, Eliade a acceptat s` îi
cercetez arhiva din ]ar`. Împreun` cu
filosoful român Constantin Noica am mers

la doamna Corina Alexandrescu, sora
scriitorului, care era în posesia unei adev`rate
comori. Trei mari l`zi de campanie, care
con]ineau manuscrisele de tinere]e,
însemn`rile, notele de curs la universitate
[i peste o mie de scrisori primite pân` în
1940. Am [ters praful [i am clasificat aceste
documente, le-am fotocopiat, le-am transcris
[i am transmis prin po[t` lui Eliade copii
dup` scrierile inedite din tinere]e. S-a bucurat
în mod deosebit [i am propus în ́ 80-´81
editarea Operelor complete ale lui Eliade,
mai întâi în 45 de volume de dimensiuni
uria[e, fiecare fiind proiectat s` apar` în
circa o mie de pagini, îns` nu era atât de
u[or ca în România anilor 1980 s` apar`
operele lui Eliade. Apoi proiectul s-a
transformat în 35, în 30 de volume, s-a mutat
de la editura Enciclopedic` la Editura
{tiin]ific`, la Editura pentru Literatur`, la
Editura Cartea Româneasc` [i de-abia anul
acesta a început editarea Operelor complete5
ale lui Eliade, primul volum urmând s` apar`
în 1993 [i sper`m c` în pragul anului 2000
cea mai mare parte a Operelor complete de
Eliade s` vad` lumina tiparului.

- Cum l-a]i v`zut pe Eliade, dumnea-
voastr`, din tot ce a]i citit despre el?

- L-am v`zut ca pe un zeu. Mai ales în
anii studen]iei. {i, pe m`sur` ce parcurgeam
lucr`rile [tiin]ifice ale lui Eliade, lucr`rile
literare, de eseistic`, pe m`sur` ce aflam
am`nunte despre sutele de personalit`]i în
diferite domenii, cu care luase contact, m`
întrebam dac` voi reu[i vreodat` s`-l
întâlnesc. Eram timorat, inhibat, aveam un
moment de...- [tiu eu - m` sim]eam inferior,

pentru c`, de[i parcursesem mii de pagini
scrise de Eliade, de[i intrasem în orizontul
cultural al spiritualit`]ii sale, nu st`pâneam
toate no]iunile de orientalistic` [i de istorie
a religiilor, [i m` întrebam dac` voi fi în
stare s` fac fa]` unei conversa]ii obi[nuite,
atunci când îl voi întâlni.

----- Cum vi s-a p`rut el?
M.HM.HM.HM.HM.H.- Cum mi s-a p`rut...M-am întâlnit

cu Eliade dup` trei ani de a[teptare. În '82-
'83, '84- am f`cut cerere ca s` merg s`-l
întâlnesc pe Eliade, s` merg la un simpozion
unde fusesem invitat s` prezint o comunicare
despre Eliade, dar nu am primit pa[aport.
În toamna lui 1985 am fost pentru dou`
s`pt`mâni la Paris, special, ca s` pot s`-l
v`d pe Eliade. {i, spre surprinderea mea,
am g`sit un om de o modestie ie[it` din
comun. Totu[i era con[tient de propria sa
valoare. Conversa]ia între noi s-a înfiripat
în mod firesc [i am reg`sit bun`tatea,
ospitalitatea, generozitatea, mi-a oferit
manuscrisele pe care le avea la Paris [i câteva
sute de scrisori, cerându-mi s` le cercetez
[i s` pun deoparte ce m` intereseaz`. "-Totul
m` intereseaz`, domnule Eliade!" i-am spus.
În mod firesc a scos din buzunar trei mii
de franci, mi i-a dat ca s` xeroxez a doua
zi aceste inestimabile documente. Mi-a d`ruit
apoi 150 de pagini din versiunea originar`
a Tratatului de istorie a religiilor, aceste
celebre Prolegomene de morfologie a
religiilor. Aceast` carte, care ap`ruse în 1949
la Paris, aceast` carte care l-a f`cut, de fapt,
celebru pe Eliade. Manuscrisul se afl`, în
momentul de fa]`, la Biblioteca Academiei
Române. Mi-a dat manuscrisul unei piese
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de teatru, Oameni [i pietre, scris` în perioada
'45-'46, pies` inedit`. Am publicat-o într-o
revist` de specialitate, Revista de istorie [i
teorie literar`. Am discutat cu Eliade felul
cum urma s` public operele sale
memorialistice, Jurnalul [i Memoriile, în
condi]iile regimului comunist. Am avut
10-12 [edin]e de lucru, am imprimat vocea
lui Eliade, am f`cut câteva fotografii
împreun` cu el [i am lucrat împreun`, pe
text, citind fraz` cu fraz`, pagin` cu pagin`,
oprindu-ne asupra eventualelor omisiuni pe
care scriitorul le critica: totalitarismul [i
comunismul care, atunci, în mod sigur nu
puteau s` apar`. Din fericire, Memoriile lui
Eliade au ap`rut in extenso, f`r` s` fie clintit`
vreo virgul`, dup` revolu]ia din decembrie
1989, la editura Humanitas.

- Care crede]i c` a fost, chiar a[a, în
condi]ii dificile, imaginea lui Eliade asupra
genera]iei, asupra celorlal]i, asupra oamenilor
de cultur` români, asupra tineretului?

- Eliade aprecia [i iubea, ]inea în mod
deosebit la tot ce se publica în România.
Am g`sit pe biroul s`u sute de xeroxuri ale
celui mai mic [i neînsemnat articol dintr-o
obscur` revist` dintr-un ora[ de provincie
din România. De[i operele lui erau publicate
în tiraje fantastice în peste 22 de ]`ri, el
]inea s` fie publicat în România. Se bucura
atunci când îi scriam, eu [i al]i coresponden]i
din ]ar`, despre încerc`rile de traducere a
operelor sale în române[te, despre eseurile
asupra operei sale.

- {i cum crede]i c` a fost receptat` opera
lui?

- În România, din p`cate, a putut s`
apar` dup` 1968. Au ap`rut mai întâi dou`
volume din romanele sale originale, Maitreyi
[i Nunt` în cer, opere scrise în perioada
interbelic`, volum ap`rut sub îngrijirea
criticului literar Dumitru Micu, apoi au ap`rut
nuvelele fantastice, sub îngrijirea nepotului
s`u, profesorul de la Amsterdam, Sorin
Alexandrescu. A existat un flux [i reflux
în perioada 1970-1985 asupra recept`rii
operei lui Eliade.

----- Ce efect crede]i c` au avut ele asupra
oamenilor, tinerilor?

- Un volum de Eliade se epuiza în câteva
ore în anii totalitarismului. Tirajele erau de
neînchipuit. La început 30.000 [i 40.000
de exemplare pentru o oper` de beletristic`.
}in minte cum, în 1988, când am reu[it s`
public, destul de greu, Romanul adolescen-
tului miop6 [i urmarea acestuia, Gaudeamus7,
toat` lumea a fost stupefiat`. 100.000 de
exemplare care s-au epuizat în câteva zile.

----- {i ce comentau oamenii, à propos de
aceste c`r]i?

----- Elevii de liceu, studen]ii erau înseta]i
s` prind` o carte de-a lui Eliade. Iat` un
am`nunt, dac` vre]i, anecdotic. Eliade, în
´69, îmi scrie la un moment dat, într-o
scrisoare: "Dac` n-ai reu[it s`-]i procuri un
volum din La ]ig`nci [i alte povestiri8, ]i-l
voi trimite eu de la Chicago." Cartea a ap`rut
în 40.000 de exemplare [i, într-adev`r, s-a
epuizat în câteva ore. A fost vândut` pe sub
tejghea, a[a cum se obi[nuia cu rarit`]ile
bibliografice. Deci Eliade era dispus, mai
în glum`, mai în serios, s`-mi trimit` din
drepturile lui de autor un exemplar al unei
c`r]i care ap`ruse în Bucure[ti, fusese
expediat` la Chicago [i apoi s` revin` în
Bucure[ti. Dup` ce am devenit posesorul
secretelor comorii manuscriselor lui Eliade,
plicurile mele care se îndreptau spre America
aveau greutatea a cel pu]in jum`tate de
kilogram. Ele erau burdu[ite cu xeroxurile,
cu dactilogramele scrierilor din tinere]e pe
care Eliade le citea [i era din ce în ce mai
entuziasmat. Uitase, de pild`, de volumul

din tinere]e, Adolescentul miop [i urmarea
acestuia, Gaudeamus, care se aflau în arhiva
din ]ar`. Mai întâi, în 1983-´84, am publicat
aceste c`r]i, fragmente din aceste c`r]i în
revista Manuscriptum. I le-am trimis lui
Eliade [i, într-o scrisoare, datat` 1985, aprilie
24, îmi scria: "Am citit cu mare interes
articolul dumitale despre spiritualitatea
româneasc`. Am citit, de asemeni,
fragmentele publicate în Manuscriptum.
Acum am curajul s` citesc în întregime
Romanul...". În coresponden]a pe care am
primit-o de la Eliade, de pild` în martie 1980,
dup` ce publicasem prima mea carte despre
Eliade, Contribu]ii biobibliografice9: "Drag`
Mircea Handoca, mul]umiri [i felicit`ri
pentru volum. Am primit alalt`ieri cele dou`
exemplare. Am citit cu emo]ie capitolul
Nostalgia patriei. Cîte observa]ii juste!
Selec]ia criticilor mi se pare instructiv` [i
util`."10 Numeroase mul]umiri din partea
scriitorului [i savantului am primit de-a
lungul anilor. Articolul semnat de mine,
Mircea Eliade [i spiritualitatea româneasc`
îl entuziasmeaz` [i scrie la un moment dat:
"Este foarte util, reveleaz` o dimensiune
important` a activit`]ii mele interbelice, pe
care nu mi-o mai aduceam perfect aminte.
Î]i mul]umesc."11

----- A]i intrat în posesia unor manuscrise
originale ale tân`rului Eliade.

----- Din tinere]e... Romanul adolescentului
miop, Gaudeamus...

----- Numai un moment, dac` vre]i s`
relua]i..."Sînt fericitul posesor", de acolo.
Pofti]i...

----- Sînt fericitul posesor al manuscriselor
din tinere]e ale lui Mircea Eliade. Este vorba
de nuvelele inedite, scrise în liceu. Unele
cu un scris ordonat [i îngrijit, altele cu un
scris nervos, cu multe [ters`turi. Am de
asemeni în fa]` notele caietelor din India,
studiile asupra Upanishadelor, caietele de
sanskrit`, notele de lectur`, observa]ii pe
marginea c`r]ilor. Toate aceste documente
trebuie reluate, revalorificate pentru c`, în
fond, nici în România, nici în str`in`tate,
nu se cunoa[te ce înseamn` opera lui Mircea
Eliade12. Lui îi propusesem s` public`m 45
de volume dar, dac` fac o socoteal` mai
exact`, dac` iau în considera]ie cele peste
dou` mii de articole [i eseuri ap`rute între
anii 1921-1940, cred c` opera lui Eliade
cuprinde peste o sut` de volume. El însu[i
s-a comparat cu o alt` personalitate din
cultura german`, cu Goethe. {i în privin]a
multilateralit`]ii operei, [i în ce prive[te
amploarea acestei opere.

- “…‘13
– “În afar` de cele‘ peste 60 de volume

antume [i postume ale lui Eliade, mai exist`
peste 2000 de opere literare, eseuri
[tiin]ifice, publicate în revistele vremii. Mai
sunt, de asemeni, câteva sute de pagini de
manuscrise originale. Avea dreptate marele
filosof român Constantin Noica atunci când
îl compara pe Eliade cu Goethe, atât prin
multilateralitatea preocup`rilor sale, cât [i
prin dimensiunile extraordinare ale acestei
crea]ii. Este vorba de numeroase inedite.
Atât opere literare originale, care nu au
v`zut niciodat` lumina tiparului, cât [i
eseuri de orientalistic` [i istoria religiilor,
care reprezint` in nuce crea]iile de mai
târziu ale lui Eliade publicate în tiraje de
milioane de exemplare în peste 20 de limbi,
fiind r`spândite în peste 90 de ]`ri. Pentru
c`, de pild`, lucr`rile în limba portughez`
ale lui Eliade nu au fost r`spândite numai
în Portugalia, ci [i în toate ]`rile din America
latin`. Toate aceste inedite sper c` vor vedea
cândva lumina tiparului, pentru c` sînt de
o importan]` deosebit`14. Dar importante

sunt [i scrisorile lui Eliade de la marile
personalit`]i ale lumii. Exist` în arhiva mea
peste o mie de scrisori originale. Exist`,
de asemenea, numeroase fotocopii pe care
mi le-a d`ruit în 1985 Eliade. “…‘. Rela]iile
epistolare cu Evola sunt reprezentate prin
8 scrisori. Iat` dou` scrisori ale uneia din
cele mai mari autorit`]i în domeniul istoriei
religiilor. Atunci când i le-am ar`tat, lui
Constantin Noica nici nu-i venea s` cread`
c` în arhiva mea se aflau dou` scrisori ale
lui Rudolf Otto, din 1929. Rudolf Otto este
cel care îi accepta lui Eliade traducerea
în limba român` a lucr`rii sale celebre, Das
Heilige. Iat` aici scrisoarea pe care
Giovanni Papini i-a trimis-o lui Eliade la
8 martie 1929, scris` în fran]uze[te, "Cher
ami inconnu", este un adev`rat document
de istorie literar`. Acest "prieten necu-
noscut" va deveni un real prieten [i, dup`
25 de ani, Eliade îl va vizita la Floren]a
de câteva ori15, [i Papini îl va vizita de
câteva ori pe Eliade. Exist` în arhiva mea
fotocopia câtorva scrisori ale lui Papini,
datate 1952. Iat` aici coresponden]a lui
Buonaiuti c`tre Eliade, din anii 1926-1940.
Scrisorile lui Tucci, ale lui Pettazzoni. Mari
scriitori români, orientali[ti [i istorici ai
religiilor au corespondat de-a lungul anilor
cu Eliade16.

- Dumneavoastr` însu[i a]i sim]it nevoia
s` scrie]i o carte despre Eliade...

----- Da, am publicat dou` c`r]i despre
Eliade, am alte dou` c`r]i în manuscris. Anul
acesta a ap`rut la editura Minerva volumul
meu Mircea Eliade17. Cele 450 de pagini
ale c`r]ii fuseser` scrise, în linii mari, înc`
din 1980. Eliade cuno[tea 90% din capitolele
acestei c`r]i, pe care i le trimisesem în bur-
du[itele plicuri care plecau de la Bucure[ti
la Chicago. Nu este o carte de strict` spe-
cialitate, nu este o carte pentru ini]ia]i, ci
încearc` s` fac` cunoscut` personalitatea
omului, scriitorului [i savantului. La început
în câteva secven]e biografice prezint pe baza
unor documente inedite aflate în arhiva mea
elevul de liceu, studentul, apoi ce a însemnat
c`l`toria în India, întoarcerea lui Eliade la
Bucure[ti, urm`rind, tot pe baza
documentelor, felul în care, timp de cinci
ani, a fost profesor la Universitatea din
Bucure[ti, apoi ...“…‘

- Ce idei considera]i c` pot avea o
influen]` adânc` [i ast`zi asupra genera]iei
de tineri [i poate [i a genera]iei viitoare?

.- În domeniul lucr`rilor [tiin]ifice, în
operele lui Eliade, ideea sacrului care este
camuflat în profan este una din ideile de
baz` ale studiilor de istoria religiilor.

- În domeniul literaturii?
.-În domeniul literaturii Eliade a început

s` fie cunoscut în Occident destul de târziu,
cu toate c`, de pild`, în Germania, nuvela
fantastic` Pe strada Mântuleasa18 a cunoscut
un succes deosebit, atât în privin]a criticii
cât [i a cititorilor de rând. Traducerile
memorialisticii lui Eliade în Italia, Fran]a,
Spania, Portugalia, sunt deosebite. Iat`, în
fa]` am dou` traduceri relativ recente a
lucr`rilor beletristice, ap`rute la editura
Herder, Nunta în cer, roman fascinant scris
de Eliade într-o perioad` mai grea din via]a
sa, în anii 1938-´39. Eliade folose[te tehnici
diverse în lucr`rile sale literare: fie
monologul interior în |ntoarcerea din rai,
fie fresca ampl` social` în Huliganii. Ciudat,
aparent, c` aceste c`r]i nu sunt desp`r]ite
decât de un an: Întoarcerea din rai a ap`rut
în 1934, Huliganii în 1935 [i tehnica se
schimb`, pentru ca, doi ani dup` aceea, s`
apar` fantasticul din {arpele, fantasticul cu
specificul românesc din Domni[oara
Christina [i toate aceste modalit`]i diverse

s` fie topite, în fond, într-o fresc` social`
în care elementele realiste se împletesc cu
cele fantastice, în care sacrul e camuflat în
profan în capodopera lui Eliade19, tradus`
în peste zece limbi, nu numai din Europa,
ci [i din Asia – e vorba de – Noaptea de
Sânziene.20

Transcriere [i note:
Cristina SCARLAT21

__________________
1 Continu`m serialul nostru Eliade dup`

serialul care ar fi putut fi prezentat de c`tre
televiziunea german`, cea care l-a comandat,
în 1992, dac` proiectul ar fi fost finalizat
(a se vedea primul episod în care am relatat
povestea documentarului Mircea Eliade-His
Name, His Destiny, Monica Lovinescu [i
Virgil Ierunca despre Mircea Eliade, în
Orizont, nr. 2 (1541), 22 februarie, 2011,
p. 16). Am fi vrut s` aducem [i mai multe
informa]ii despre film`rile care au avut loc
(încercarea de a completa pasajele lacunare
ale înregistr`rilor, acolo unde transcrierea
a fost imposibil` din cauza calit`]ii sonore
deficitare, informa]ii "de culise" apoi –
dincolo de ceea ce a l`sat s` se subîn]eleag`,
pe alocuri, camera de luat vederi, "uitat`"
deschis` dup` ce momentul "oficial" al
film`rilor s-a încheiat), prelucrând materialul
pus la dispozi]ie de Dan Petroi – dar, din
2008, încerc`rile de a relua leg`tura cu
dumnealui au e[uat. Am încercat, în fiecare
episod, s` suplinim deficitul de informa]ii
prin notele de subsol [i comentarii, care în
varianta audio-video e mai pu]in sesizabil:
comentariile interlocutorilor [i imaginile din
timpul film`rilor se completeaz` coerent,
sus]inându-se. Am încercat s` elimin`m
eventuale(le) discrepan]e, transcriind fidel
textul dialogurilor – ceea ce a dus, fire[te,
la o oarecare "stânjeneal`" a recept`rii, dat
fiind gradul vizibil de oralitate în unele
momente ale film`rilor. Încercând s`
transpunem cât mai fidel ceea ce se întâmpl`
pe pelicul` [i s` red`m exact documentul
audio-video, nu am avut cum s` evit`m
aceste aspecte (repeti]ii, relu`ri, ticuri verbale
etc.). Având în vedere, îns`, calitatea de
document a materialelor publicate în acest
serial, aspectele acestea (ale oralit`]ii, care
în contextul filmului au o alt` rezonan]`
decât în simpla lor receptare transcris`) sunt,
cu siguran]`, u[or de trecut cu vederea. Ceea
ce nu [tirbe[te savoarea re-amintirii [i nu
anuleaz` emo]ia evoc`rii Maestrului.

2  Marieta Sadova.
3 Mircea Handoca, Mircea Eliade, pentru

o mai bun` în]elegere a condi]iei umane,
în Via]a Româneasc`, LXXVII, (1982),
februarie, nr. 2, pp. 23-29.

Continuare \n pagina 31
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VASILE BOGDAN
Mai degrab` cred c` ar trebui s` ne

întreb`m ce-i de f`cut cu criza lecturii care
bântuie acum civiliza]ia european`. Poate
c` aceasta se afl` exact la confluen]a dintre
criza economic` mondial` [i cea a creatorilor
de literatur`. Aflam deun`zi c` doar 3,5 la
sut` dintre reponden]ii unui sondaj de opinie
ar fi dorit ca Mo[ Cr`ciun s` le aduc` în
dar c`r]i. Preferau electronice, haine, de-ale
mânc`rii. C`r]i nu, pentru ce c`r]i în definitiv,
ce balivern` mai este [i asta cu hrana
sufleteasc`?… De aceast` hran` ciudat` au
grij` [tirile de la ora 17, care stâmp`r` setea
de senza]ional, de sânge, de atrocitate, fapte
care bat literatura. {i în definitiv ce ar mai
avea literatura de spus, c` de lec]ii de via]`
ne-am s`turat, iar de tr`irile unuia ce-[i spune
scriitor nu are nevoie nimeni, fiecare din
noi poate oricând s` scrie un roman ori o
poezie, d`-le naibii, ni[te vorbe colo, iar
bani s` le public, nici o problem`, umplu
rafturile cu ele… Asta e lumea în care tr`im,
în care actul crea]iei autentice plute[te între
eroism [i caraghioslâc, între inutilitate [i
lux nepermis, aproape indecent. Ne miram
c` dup` Revolu]ie nu s-a prea ivit mult
a[teptata literatur` de sertar, cea scris` cu
lampa f`cut` mic` sub plapum` de frica
Securit`]ii, strig`te în`bu[ite de protest
împotriva dictaturii. Acum nu ne mai mir`
c` aproape to]i scriitorii scriu aproape
exclusiv pentru sertar, s`-[i satisfac` un
capriciu, o blestemat` de nevoie aproape
fiziologic` de a se m`rturisi [i de a comunica
dar… Înainte vreme ne clasam pe genera]ii,
ne g`seam afilieri, ne consideram
descenden]ii… apoi precursorii… Azi
suntem pe cont propriu, bâjbâim în c`utarea
lumini]ei de la cap`tul tunelului. Ne întâlnim
în adev`rate s`rb`tori ale cuvântului la Filiala
Scriitorilor, ce-i drept, dar aceasta mai degra-
b` pentru a ne m`rturisi bucuria oarecum
subversiv` c` supravie]uim, c` respir`m,
c` mergem mai departe. Nu [tiu câ]i sunt
aceia care g`sesc în ei resurse pentru a-[i
construi o lume a lor, armonioas`, coerent`,
logic`. Cred c` leacul ni l-a sugerat de curând
un distins scriitor, Ion Marin Alm`jan, care
decis s` nu mai scrie, o fi [tiind el de ce,
s-a trezit într-o zi mângâiat de un vers [i a
scris o colec]ie de romane într-un singur
volum de poeme în proz`, admirabile. Oare
acesta s` ne fie viitorul?

CONSTANTIN BUICIUC
M` sperie doar criza literar`. Criza

economic` nu m` sperie deloc, pentru
simplul motiv c` ea va trece. Capitalismul,
atât de mult hulit de purt`torii de caschete
cu Che Guevara în frunte, ]intat cu steaua
ro[ie în cinci col]uri a lui Jose Marti, este
suficient de flexibil ca s` se strecoare printre
bolovanii crizei, la fel ca un râu[or de munte.
De criza economic` vom sc`pa cu siguran]`,
deci n-am de ce s` m` tem. Pe de alt` parte,
eu, înc` de pe vremea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, tr`iesc într-o continu` criz`
economic`. Sunt imun, cum s-ar zice, în
urma unei frumoase [i temeinice croniciz`ri.

În schimb, criza literar` m` doare, pentru
c` [tiu c` nu are s` treac`. Dimpotriv`, se
va adânci. Ea are, cred, dou` aspecte. În
primul dând, cartea pe suport de hârtie va
disp`rea în deceniile viitoare. Ea va fi

DE LA CRIZA ECONOMIC~, LA
CRIZA LITERATURII. DE CARE
V~ ESTE TEAM~ MAI MULT?

înlocuit` cu cartea pe suport electronic. Câtva
timp, vor mai exista, în num`r tot mai mic,
[i c`r]ile de hârtie, pân` când vor disp`rea
pe cale natural` to]i acei minuna]i cititori
care vor s` aud` fo[netul paginii, vor s`
miroase cerneala tipografic` [i imaginile
colorate ale c`r]ilor, vor s` citeasc` r`sturna]i
în pat [i ]inând, în echilibru, o cea[c` de
cafea sau un pahar mic de t`rie mare! Dar
s` nu ne facem griji. Aici nici nu-i vorba
de criz`! Toate mirosurile, fo[netele, întorsul
paginilor [i alte subtilit`]i moi sau tari vor
fi reproduse fidel prin procedee digitale!
În al doilea rând, exist` un mare necaz: dac`
romanul, poezia, teatrul, critica literar` nu
vor muri, în schimb vor disp`rea, cu
siguran]`, cititorii. Literatura va exista, dar
nu va mai fi citit` (aproape) de nimeni!
Scriitorii se vor citi între ei [i nici chiar
atât. Vizualul a p`truns cu bocancii lui
elegan]i, ca ni[te înc`l]`ri selenare, în
literatur` [i a strivit-o, a aplatizat-o, pân`
când ea, literatura, s`rmana, va ajunge la
dou` dimensiuni, ca o foaie de hârtie goal`!
De ce s` mai citeasc` romane b`ie]ii veseli
[i fetele frumoase, când se pot uita la filme?
Iar de poezii mul]i nici n-au auzit! De critica
literar` nici nu are rost s` aducem vorba!
Pesimistului care sunt i se poate spune c`
exist` o literatur` înfloritoare pe Internet.
În lumea electronic` fiin]eaz`, spre exemplu,
"Re]eaua literar`". Dar eu cred, [i a[ vrea
s` m` în[el, c` textele de acolo sunt "vizitate",
nu citite. Navigatorii din Internet plutesc
deasupra textului, cam ca avioanele de
recunoa[tere din al doilea r`zboi mondial
care zburau deaspra m`rii: v`d c` textul e
acolo, cu valurile lui, dar frumuse]ile din
adânc r`mân ascunse. Nimeni nu are timp
[i nici pl`cerea de a le descoperi…

ILIE CHELARIU
O criz` a literaturii ar p`rea c` nu se

exist`. Chiar [i în cele mai adânci str`funduri
ale celulelor staliniste, în timp ce unii se
umpleau de bani [i glorie maro, iar rafturile
cu maculatur`, exista un Radu Gyr care scria
în [oapt`, pe hârtia min]ii, versuri. Iar
globalizarea... na]ional` [i-a v`rsat hârd`ul,
f`r` fund, cu c`r]i în capul nostru, a[a c`
nu avem timp s` ne plictisim. Ba[ca miile
de festivaluri, festivit`]i, premii [i coroni]e
autohtone care se revars` pe toate canalele
media...

Totu[i, s-ar impune o întrebare: "Câte
oare le vor sparge vânturile, valurile?" Iar
în func]ie de spargeri, putem evalua dac`
exist` sau nu o criz` în literatur`.

Într-un poem publicat în urm` cu zece
ani, scriam: "sunt bogat, am mo[tenit un
muzeu, poezii împ`iate [i oase de cenacluri,
diorame cu triumfuri literare [i colec]ii
muceg`ite de premii". Cumva, problema
crizei în literatur` depinde de percep]ia
personal`... Ca editor, nu (între)v`d nici
m`car probabilitatea unei asemenea crize.
Ca poet, pozi]ia rabinului din Buhu[i mi
se pare cea mai corect`, de[i, uneori, dup`
câte o tur` de premieri la noi în breasl`,
îmi mai vin [i gânduri cu musta]` musc`...

În ce prive[te criza economic` – vede]i,
am schimbat ordinea, dar nu întâmpl`tor –,
ea-i poate speria doar pe cei înst`ri]i. Fiind
la limita subzisten]ei, nu am griji. În ce
prive[te burghezia cultural`, care d` pe avion
într-o lun` mai mult decât cheltuiesc eu cu

revista pe care o editez – "Orient latin" –
într-un an, evident c` au a se teme. Dar nu
e grav, c` doar Ministerul Culturii înc` are
sâni genero[i, iar politrucii locali – îi [ti]i,
indivizii ̀ ia cu r`suflarea rece [i urât-mirosi-
toare – îi a[teapt` cu bra]ele larg deschise.

Concluzionând din pozi]ia unui scriitor
român obi[nuit, "f`r` griji [i f`r` bani, ca
la dou`zeci de ani", n-avem nicio temere...

DAN NEGRESCU
Sincer scriind, nici una! În primul rând

pentru c` nu v`d leg`tura dintre ele; e ca [i
cum am asocia criza moral` (despre care
nimeni nu [tie exact în ce const`) cu criza
intestinal` (i. e. constipa]ia sau încurc`tura
de ma]e) sau cu cea biliar`, de[i aceasta
din urm` ar mai avea ceva semnifica]ie
spiritual` dac` ne gândim c` [i unii clasici
latini (Horatius, spre pild`) recomand`
drenarea bilei, c`tre prim`var`, pentru a
deveni mai dr`g`la[i, mai amabili, mai ie[i]i
din încrâncenarea sau criza hibernal`. G.
C`linescu remarca la un moment dat, cu
surprindere chiar, c` în timpul conflagra]iei
mondiale, perioad` de evident` criz` [i
economic`, înv`]`mântul filologic uni-
versitar luase propor]ii numerice [i calitative
de necrezut. El însu[i î[i public` frumosul
roman despre literatura român` "de la
origini" începând, în acea perioad`. Pentru
mine mai semnificativ` r`mâne m`rturia
distinsei [i nobilei magistre a latinei, M.
P., c`reia îi p`strez cognomenul de Marcia,
dup` care filologia clasic` avea (aparent)
nefiresc de mul]i discipoli în vreme de r`zboi
[i imediat dup` aceea. Iat` doar câteva
succinte exemple din care putem deduce
c` marile crize cu implica]ii economice îi
îndrum` pe unii spre remedii nea[teptate,
c`ci, cum bine spune Cicero, scrierile ne
înso]esc peste tot [i nu ne tr`deaz` niciodat`.
Apoi, nu pot s`-l ocolesc pe Seneca atunci
când îi d` cuvântului crisis în]elesul de
moment hot`râtor, schimbare decisiv`; moment hot`râtor, schimbare decisiv`; moment hot`râtor, schimbare decisiv`; moment hot`râtor, schimbare decisiv`; moment hot`râtor, schimbare decisiv`; de
vreme ce îns` nu individul hot`r`[te nici
schimbarea economic`, nici momentul
financiar, sperietura nu-[i afl` rostul.
Altminteri, nu cred în leg`tura dintre
bun`starea economic` [i boomul inspira]iei
literare; [i în cele mai falimentare perioade

se vor g`si g`[ti abile în ob]inerea de
sponsoriz`ri pentru a-[i împlini propriile
interese, adesea inepte în plan literar, mirabile
îns` din punct de vedere turistic-bursier,
declarând la nevoie binele general. În fine,
la aceast` problem`, parafrazându-l pe
Ieronim, chiar dac` lui nu i-a priit în de[ert,
exist` plante pe care pustia le înt`rât`,
f`cându-le s` vrejuie mai abitir.

De fapt, revenind la cele scrise initio,
trebuie s` remarc c` a[a-zisa criz` literar`
ar fi ceva precum criza moral`, adic` de
nedefinit [i de nul` credibilitate, tocmai prin
purt`torii de ...vorb`; cine poate proclama
criza literar` [i "pe ce te bazezi?", vorba
Parizianului? Eventual stolul criticilor [i,
mai mult, al istoricilor literari care –
parafrazându-l iar`[i pe prozatorul Ieronim
– astfel planeaz` printre piscuri imaginare
încât, lipsindu-le talentul, uit` de cele terestre.
C`ci, dac` despre criza economic` vorbesc
eminamente, dar deloc eminent, finan]i[tii
[i politicienii care au provocat-o, tot astfel
discursul românesc contemporan despre criza
moral` defuleaz` ca voma câinelui petrin
din boturile cele mai imorale. Dac` nu cred
în criza literar`, nu neap`rat spre a nu avea
istoricii literari ce amesteca, cred îns` în
criza individual` a scriitorului. Nu m` sperie
nici aceasta, ci m` tem de ea. Dar nu
întotdeauna. Exist` criza f`r` leac: adic`
absen]a gra]iei (de esen]` posibil divin`, pân`
la urm`) scriitorice[ti, când, la rece,
constat`m împreun` cu Horatius c` "se screm
mun]ii [i se na[te un ridicol [oarec". Cu
ajutorul unor apropia]i, binevoitori, se pot
ob]ine succese momentane, chiar premii,
dar criza r`mâne perpetu`, iar cazul e pierdut.
Grav`, dar inevitabil` pentru scriitorul "în
toat` puterea cuvântului" (s`-l cit`m [i pe
Maiorescu) este criza momentului crea]iei
insania, nebunia f`r` de care scrisul r`mâne
însemnare de buc`t`rie sau nici atât, pentru
c`, iar`[i hora]ian, "dac` vrei ca eu s` plâng
(eu, cititorul), trebuie întâi pe tine s` te doar`
(pe tine, scriitor)". Este criza care-l face pe
poetul antic s` scrie [i s` se arunce în craterul
vulcanului, este criza care îl face pe Catullus
veronezul s`-i scrie cu ur` [i iubire [i totu[i
suav frumoasei sale, declarându-se în acela[i
timp vesanus (smintit).
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Cred apoi în criza mai pu]in violent`,
dar temeinic` a prozatorului a[a cum o
descrie Ieronim care, îndurerat de moartea
prietenei sale, "sfânta [i demna de cinstire
Paula", simte c` totu[i trebuie s` ias`
inevitabil "din amu]ire, din sorbitul t`cut
al durerii", c`ci "oricât ar fi de ascu]it` [i
[lefuit` o sabie, dac` zace mult timp vârât`
în teac`, se p`r`gine[te din pricina ruginii,
iar str`lucirea falei de odinioar` i se pierde".

Spune un proverb maghiar c` "e mai
bine s` te temi, decât s` te sperii", în ideea
c` sperietura poate fi fatal`, deci unic`; totu[i,
ca scriitor pare preferabil` momentana
sperietur` (pe cât posibil nu ultim`) decât
teama f`r` de sfâr[it. {i totu[i, spre a da
satisfac]ie, neagr` îns`, întreb`rii, nu pot
s` nu remarc faptul c` o leg`tur` între criza
economic` [i cea presupus literar` ar exista
la nivel de individ: suicidul.suicidul.suicidul.suicidul.suicidul.

LAUREN}IU NISTORESCU
Un r`spuns scurt poate fi dat doar

evocând o legend` cultural` a anilor '80,
care-l are ca erou pe marele gânditor
Constantin Noica. Se zice c` un discipol
care-l vizita la Sâmb`ta de Sus (unul care
l-a renegat mai târziu, dar asta nu prea mai
conteaz`) l-ar fi avertizat, cu trimitere la
potenta]ii Vechiului Regim: "P`i nu vede]i
ce fac Ã[tia, maestre? " – la care Gânditorul
i-a r`spuns cu blânde]e: "Fii pe pace, n-au
Ã[tia atâta putere cât` imagina]ie avem noi!".
Morala fabulei: cât` vreme literatura î[i
respect` condi]ia [i dovede[te mai mult`
imagina]ie decât avatarurile mundane –
dintre care crizele economice sunt cele mai
u[or de îmblânzit –, nu avem a ne teme de
criz` nici pân` la genunchiul broa[tei.

Ê La urma urmei, ce ar fi aceea o criz`
a literaturii? Ce semne ar trebui s` c`ut`m
în câmpul crea]iei sau comunic`rii culturale,
ca s` putem spune c`, da, iat` balaurul crizei
cum se profileaz` la orizont? M` tem (de
fapt m` bucur nespus, dar a[a vine vorba)
c`, aici, orice analogie între cele ale literaturii
[i cele ale economiei nu este operabil`.
StilulÊoriÊideea literar` nu se tranzac]ioneaz`
la burs`, talentul nu poate fi luat în credit
cu buletinul, problemele de inspira]ie nu
au leg`tur` cu stabilitatea financiar`
mondial`, poate doar infla]ia s`-[i fac`
întrucâtva de cap prin zonele a[a-numite
"comerciale" ale literaturii (care mai va pân`
s` fie literatur` stricto sensu). Cu [ocurile
tehnologice sau civiliza]ionale este,
într-adev`r, o alt` problem` – numai c`, [i
în raza de ac]iune a acestora, singura form`
de criz` pe care o poate resim]i literatura
este una de cre[tere.

Alfabetizarea în mas` [i apari]ia tiparului
au generat o asemenea criz`, dar ea nu a
f`cut decât s` deschid` literaturii un câmp
de manifestare înmiit mai generos – [i la
fel se petrec acum lucrurile cu tehnologiile
informa]iei [i comunicarea cvasiinstantanee,
fa]` de care literatura tip`rit` are a se
comporta analog modului în care literatura
oral` a f`cut-o, la rândul ei, cu doar dou`-
trei veacuri în urm`. La fel vor sta lucrurile
[i dac`, s` zicem, într-un viitor oarecare,
e-literatura va fi la rândul ei determinat`
s` se deschid` spre o form` superioar`,
telepatic`, bun`oar` ([i tare a[ fi curios s`
v`d cum va ar`ta o recenzie de "carte", în
condi]iile în care criticul nu-[i mai poate
filtra opiniile fa]` de crea]ia autorului).

Dar – criz` a literaturii? Mi se pare o
sintagm` la fel de neverosimil` precum teza
despre dispari]ia dinozaurilor, în condi]iile
în care urma[ii în linie dreapt` ai acestora
cotcod`cesc în voie prin cur]ile gospod`riilor
de la sate. Nici m`car perspectiva ca num`rul
de cititori s` se reduc` sub cel al scriitorilor
nu poate pune în pericol literatura în sine
– [i dac` cineva crede c` o asemenea ipotez`

este doar o figur` de stil, merit` s` amintim
c` întâmplarea s-a mai produs. Pe
meleagurile [i în cultura noastr`, o asemenea
stare de lucruri caracteriza literatura pe care
ast`zi o numim str`român` – format` mai
ales din tratate [i colationes nedrept de pu]in
cercetate ast`zi, dar care au impregnat decisiv
spiritualitatea locului, chiar dac` num`rul
autorilor lor era (în condi]iile anarhiei din
antichitatea târzie) ceva mai mare decât al
celor care [tiau s` citeasc`, dar nu scriau.
De altfel, ceea ce ofer` contemporaneitatea
în ceea ce prive[te literatura nu are nici cel
mai mic element de contact cu ideea de criz`.
Se scrie mult, se scrie bine, se expe-
rimenteaz`, se recupereaz`, se revalorizeaz`,
se interfereaz`Ê– toate acestea fiind valabile
[i la scara local`, [i la cea a literaturii
na]ionale, [i în plan universal. C` nu avem,
poate, capacitatea de a în]elege întregul cu
care convie]uim, asta e o dram` pe cont
propriu: una pe care ar încerca-o [i o furnic`
ie[it` la plimbare pe cupola Capelei Sixtine,
dac` ar avea con[tien]a faptului c` sub
picioru[ele ei se întinde o nesfâr[it` ca-
podoper`.

LUCIAN P. PETRESCU
Criza economic`… criza literaturiiCriza economic`… criza literaturiiCriza economic`… criza literaturiiCriza economic`… criza literaturiiCriza economic`… criza literaturii…

Ce-o însemna asta, mai precis ? Sincer, cu
des`vâr[ire sincer – habar n-am! Acum s-o
lu`m pe rând.

1.Nu e, dup` am`râta mea de p`rere,
nici o criz` economic`. Economiile merg
ca [i pân` acum, finan]ele le urmeaz` tot
ca [i pân` acum [.a.m.d. Singura chestie
care nu mai merge este însu[i principiul care
a f`cut s` func]ioneze toat` aceast` lene[`
ma[in`-de-procurat-pl`cere-f`r`-de-durere
din Occidentul european [i din statele nord
atlantice. O "supraofert`" expandat` pe
câteva decenii în modul cel mai ridicol ([i
mai nesim]it) pe care l-ai putea lesne percepe
dac` ]i-ar mai r`mâne mintea întreag`. Între
atâtea r`sf`]uri pseudo-sindicaliste [i
bonusuri gonflate [i hilare (heliul o fi fost
vinovat), între atâtea externaliz`ri de mân`
de lucru [i pension`ri pe la 55 de ani, cu
s`pt`mân` de lucru, dac` se poate, de 35
de ore (c` de 20 nu s-a inventat înc`) – ce
se mai putea a[tepta ? O poveste cu iz discret
hollywood-ian despre marea criz` din
deceniul III [i IV al secolului trecut ? Sau,
cumva, o criz` sever` (de tip biliar) a unor
umfl`ri de finan]e virtuale tranzac]ionate
pe un sistem (m` repet) nesim]it bursiero-
birocratic care au n`scut un avorton, de pild`,
de tip englezesc (ce a fost [i ce a ajuns marea
na]iune britanic`) – 60% din bugetul ]`rii
în "cash virtual" ? Ei bine, cam a[a e [i criza
literaturii. O pecingine de lene, nesim]ire
[i tupeu, a[tept`ri gigantice muiate în eforturi
minime, toate asezonate cu parfumuri
fran]uze[ti cu esen]e str`mutate de la Grasse
pe malurile pline de loess m`nos ale Fluviului
Galben sau poate prin apropiere de Jaipur
– dac` tot îi zice unui flacon, înc` bine
apreciat, tot a[a, pe nume. Sper, sper c` n-o
s` ne externaliz`m [i scriitura, cum even-
tual [i spa]iile editoriale, prin zona Longshan
(nu v` lua]i dup` fonetic`, e tot pe malul
Fluviului Galben, [i e numele unei culturi
neolitice cam de 6.500 de ani vechime) sau
prin str`vechiul Punjab (de care suntem,
oricum, suficient de lega]i istorice[te).

2.Totu[i, s-o lu`m mai domol : literatura
se scrie a[a cum se [i cite[te. Adic` în metrou,
înainte de culcare (nu uita]i de efectul
sedativ-oniric), sau, mai elevat, într-o limb`
total necunoscut`, într-o libr`rie de lux de
prin Paris, Londra sau Stockholm, în
aplauzele finale ale asisten]ei pre]ioase [i
evident foarte pu]in numeroase. Esen]ele
tari doar în recipiente mici! Pitoresc, mai
ales în ultima variant`. Într-un proiect de
tip "Solitude". Bun` g`selni]` – excelent`

denomina]ie. Acum, serios vorbind, literatura
n-a fost niciodat` un obiect lejer digerabil
pentru mase. A fost, mereu, un fenomen
bini[or individual, intermitent vândut drept
bun public [i chiar obligatoriu (când a fost
la mijloc de vândut vreo ideologie de
serviciu). Ba chiar a beneficiat (nu în aceea[i
m`sur`, nefiind la fel de "palpabil`" precum
pictura sau sculptura) de un soi de mecenat,
în perioade, fire[te, sc`ldate în soarele
abunden]ei [i al nep`s`rii, a[adar, nicidecum
azi. Scriitorii s-au împ`r]it, mai mereu, în
indivizi cvasi-asociali – adic` în oglinzi ale
lighioanei suflet-trup cu un plus pentru spirit
(catolicii sus]in c` e aparte de primele dou`),
precum [i acei ilu[tri condeieri sociali –
îndeob[te scriitori de curte, strecur`tori de
vorbe etc. Sun` cam sulfuric, dar a[a percep
eu, acum, lucrurile. La urma urmei [i Voltaire
spunea ceva asem`n`tor despre medici (eu
fiind, m`car scriptic, unul dintre ei), c`
practic` îndeletnicirea de a bine dispune
bolnavul pân` când natura va binevoi s`-l
vindece. Cam a[a [i cu una din func]iile
cele mai sociale (cite[te publice) ale
literaturii. Au fost mari scriitori ai unei
singure c`r]i, cu des`vâr[ire asociali (vezi
Lowry – Under the Volcano, Ultramarine
din 33 fiind nev`zut` [i necunoscut`, sau
poate Radiguet – dac` Le diable au corps
[i Le bal du Comte d'Orgel se consider`,
în fapt, o singur` carte), [i scriitori de zeci
(sau sute) de c`r]i, citi]i obligatoriu în [coli
[i uita]i peste 3 decenii. Habar n-am. Criza
de care m` întrebi ne g`se[te cu gura c`scat`.
De folos literatura pare mai pu]in ca oricând.
Dar a fost, vreodat`, a[a, de-a dreptul ([i
de-a stângul), cuiva, de folos. Adic` – dincolo
de efectul sedativ sau hilar, de ce nu soporific,
la nevoie. NU {TIU. {tiu doar c` sunt din
ce în ce mai încredin]at c` nevoia de a înscrie
unit`]ile de m`sur` pentru grâne în
Mesopotamia [i pe malurile Nilului, de la
Uruk pân` la This (Egipt), probabil a f`cut
s` se nasc` [i o asemenea ispit`… Crede]i
c` povestioara lui Longos, "Dafnis [i Chloe",
s-a r`spândit întâi oral, pân` s`-[i g`seasc`
scribul ? Eu nu prea cred.

Dac` e s` m` iau dup` Giambattista
Vico – în Scienza Nuova, tocmai pasiunile
ori durerile au fost cele care au n`scut, la
omul cavernelor, strigatulstrigatulstrigatulstrigatulstrigatul vocalelor, apoi
al diftongilor, triftongilor, dar [i vorbireavorbireavorbireavorbireavorbirea
în versuriîn versuriîn versuriîn versuriîn versuri – ori chiar în cânturicânturicânturicânturicânturi – iambuliambuliambuliambuliambul
fiind, în spe]`, conduc`torul!*. Doamne, ce

manipulare – ar zice azi politicienii de o
parte [i de alta a Dun`rii. De ce fac mare
caz de Dun`re, pentru c` mai nou se [tie
c` de o parte sau de alta a Dun`rii s-a a[ezat
primul homo sapiens, venit prin migra]ia
"Aut of Africa III" sau poate IV, n`v`lind
barbar peste bicisnicul homo antecessor,
neanderthalianul local, c`ruia, blând, reflexiv
[i domestic, nu i-a mai r`mas nici o [ans`…

Restul e istorie. {i bineîn]eles –
TÃCERE !

Cum bun` parte din marea literatur`
de azi [i dintotdeauna r`mâne doar splendid`
[i intransigent` t`cere.t`cere.t`cere.t`cere.t`cere.

LUCIAN SCURTU
Nu-mi este team` de nicio criz`. Nici

de cea economic`, nici de cea literar`.
Foarte bine c` ele exist`, c` se provoac`

[i ne provoac`, irit` [i agaseaz`. F`r` de
ele scrisul meu ar fi redundant [i apatic,
dar incitat/excitat de ele datele problemei
se schimb` în bine. M` îngrijoreaz` o singur`
criz`, cea interioar`, [i [tiu prea bine c` atunci
când ea se va sfâr[i (dac` se va sfâr[i
vreodat`) nu voi mai scrie, s-au a[ avea foarte
pu]ine de spus. A[a cum în fizic` mi[carea
se na[te dintr-un dezechilibru, arta se na[te
dintr-o criz` metafizic` consumat` pe cont
propriu [i în nume propriu, depinde cum
[tii s` o valorifici, s` profi]i de iluminarea
[i de suferin]a ei, cum reu[e[ti s`-i storci
sevele ascunse. Metoda mea, cu riscul de
a m` deconspira, este una singur`: pânda.
E jenant, noi poe]ii, s` ne tot plângem de
criza economic` [i financiar`, o tânguire
(e drept, de mierl` însingurat`) ipocrit` [i
total aiurea, din moment ce mul]imi de c`r]i/
volume apar în dev`lm`[ie, amplificând
confuzia [i îngreunând ierarhizarea
axiologic` a autorilor. Nu sunt mai mul]i
sau mai pu]ini poe]i din cauza unor crize
de orice natur` ar fi ele. Fiecare poet/creator
î[i consum` criza de mai lung` ori mai scurt`
durat` de unul singur, [tiut` [i tr`it` numai
de el, consumat` [i uzat` numai de el. {i
atunci pot în]elege c` ea poate fi de orice
natur`, inclusiv nervoas`. Adic`, spune-mi
cât [i de ce criz` suferi, ca s`-]i spun cât [i
ce poet e[ti. {i cu cât criza ta, s` zicem de
natur` existen]ial`, este mai accentuat` (spre
disperarea celor din jur), cu atât [ansele
sporesc în scrierea unei c`r]i bune, care te-ar
putea plasa pe un raft valoric onorabil.

Prin urmare, sunt crizos, deci scriu!
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Istoricul nonconformist [i iconoclast
Lucian Boia nu dezam`ge[te niciodat`. De
data asta scrie despre intelectualii români
dintr-o perioad` c`reia na]ionali[tii îi ata[eaz`
câte un nimb izb`vitor (sau un colac de
salvare), în chip de scuz`. Nostalgicii puritani
ar trebui s`-[i revizuiasc` m`car acum
discursul privitor la interbelicul nostru solar.
Demersul lui Lucian Boia nu urmeaz` logica
strâmb` a conservatorilor (un caracter viciat
se traduce necesarmente într-o oper` lipsit`
de valoare), dar nici nu face concesii
zgomotoasei galerii stângiste, mereu gata
s` descrie indivizii ca pe ni[te cimpoaie prin
care bate vântul for]elor sociale. Parc` mai
mult decât în celelalte c`r]i ale sale, istoricul
cedeaz` vocea întâi documentelor epocii.
Tenta]ia speculativ`, marca unor bestsellers
precum Omul [i clima ori Între înger [i fiar`,
r`mâne aici rezervat`. Autorul selecteaz`
[i organizeaz` impecabil un conglomerat
impresionant de materiale arhivistice
ab]inându-se de la formularea judec`]ilor
morale tari. Î[i p`streaz` intacte discern`-
mântul [i ironia mu[c`toare. De altfel, în
cele mai multe cazuri comentariile sunt de
prisos. Temeinic documentat` [i scris` alert,
Capcanele istoriei. Elita intelectual` româ-
neasc` între 1930 [i 1950 nu este totu[i o
carte menit` s`-]i produc` entuziasme.
Dimpotriv`. Paginile ei con]in dezv`luiri
ce acoper` un spectru de la atroce la jenant.

LL
ucian Boia consider` c`,
privite retrospectiv, cele
dou` decenii au constituit o
adev`rat` "curs` cu

obstacole" pentru elita intelectual`. Practic,
numai între 1937 [i 1947 România a trecut
printr-o succesiune de [apte regimuri politice.
La timpul s`u, fiecare p`rea trainic, [i fiecare
i-a supus la câte un test pe intelectualii ]`rii.
Însufle]irile naive, lu`rile de pozi]ie aprige,
ata[amentul fa]` de o tab`r` sau alta,
derapajele ideologice nu pot fi judecate în
afara contextului istoric complicat. C`rturarii
activi în via]a public` [tiu par]ial regulile
([i ele versatile) jocului politic [i nu pot
anticipa consecin]ele op]iunilor pe termen
lung. Odat` prins în evenimentele din Europa
anilor respectivi, neutralitatea nu trecea drept
atitudine. Pe de alt` parte, dac` z`bove[ti
asupra motiva]iilor fiec`rui individ, ies la
iveal` aspecte [i mai tulburi. Prea des, din
gesturile intelectualilor r`zbat mai pu]in
convingerile [i debusolarea, [i mai mult o
nevoie feroce de afirmare, orgoliile,
fanatismul, pe scurt, o gam` inepuizabil`
de resentimente. A[adar, pe lâng` figurile
unor oameni confuzi, adesea dispera]i s`-
[i salveze locul de munc`, libertatea [i chiar
via]a, Capcanele istoriei identific` o hoard`
dezl`n]uit` de impostori, antisemi]i, tr`d`tori,
invidio[i, trasei[ti politici, turn`tori [i, mai
ales, oportuni[ti. Lucian Boia recunoa[te
dificultatea întreprinderii sale, sortit` de la
bun început s` r`mân` incomplet`. Autorul
echilibreaz` viziunea global` [i perspectiva
de jos în sus (el trebuie s` coreleze
semnifica]ia [i amploarea unui moment
particular cu implicarea diver[ilor

FALA NEAMULUI SAU CUM
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intelectuali, or, în privin]a surprinderii
caracterelor acestora din urm`, instrumentele
istoricului nu pot decât s` aproximeze).

Dac` evenimentele ne sunt în mare cu-
noscute, lista cople[e[te. Închizi cartea cu
sentimente amestecate, de disperare [i de
lehamite, pleo[tit din pricina senza]iei c`
intelectualul român trece prin istorie pe u[a
din dos, p`tat pe mâini [i adunat de spate.
Apoi, te indispune varza ideologic`. În gene-
ral, nevoia majorit`]ii de a se încolona la
stânga sau la dreapta mi se pare îngrozitoare,
de[i nu contest nim`nui dreptul de a-[i urma
convingerile [i idealurile atâta vreme cât
ele nu întunec` judecata. Studiul lui Boia
bate îns` ultimul cui în sicriul mitului polari-
t`]ii politice din România. La noi, stânga
[i dreapta sunt doar baloane de s`pun înd`r`-
tul c`rora se ascunde meschin`ria, dac` nu
chiar barbaria.

TT
ineri furio[i înfierau în anii
'30 mentalitatea rural` [i
"balega str`bun`" (expresia
lui Polihroniade), atacau

virulent genera]iile mai vechi [i aveau
con[tiin]a propriei misiuni doar ca s` schimbe
vechiul na]ionalism s`m`n`torist cu un
surogat de Lebensphilosophie nu mai pu]in
delirant. În loc de dezbateri estetice
veritabile, invective. În loc de argumenta]ie
filozofic` temeinic`, sofismele abraca-
dabrante ale lui Nae Ionescu. Redactorii
ziarelor [i revistelor culturale nu prea [tiu
nici ei de partea cui joac`. Aparent, faptul
c` în acelea[i publica]ii g`se[ti autori de
orient`ri diferite î]i între]ine iluzia s`n`toasei
c`i de mijloc. Lucian Boia observ` la un
moment dat în ce fel anii de dictatur`
comunist` ne-au f`cut s` percepem România
interbelic` mai democratic` decât a fost.
Din datele oferite de istoric reiese c` tocmai
echilibristica ideologic` [i cultura politic`
precar` au înlesnit c`derea în extreme. Revis-
ta Vremea, unde scriu de regul` sus]in`torii
legionarilor, colaboreaz` cu simpatizantul
comuni[tilor, Geo Bogza. Adev`rul oscileaz`
la fel de nesigur. Aici public` [i Lovinescu,
incolor ideologic. De[i nu se declar` antise-
mit, sus]ine la cenacluri teoriile rasiale ale
timpului [i deplânge iudaizarea presei româ-
ne[ti (chit c` îi consider` pe evrei indispen-
sabili pentru modernizarea cultural`). În anii
'30 evreii reprezentau 4% din popula]ia ]`rii,
dar, întrucât locuiau în special la ora[, pro-
centul persoanelor educate era mai mare
în rândul lor decât în rândul românilor. Cu
toate astea, accesul evreilor la posturile uni-
versitare, în institu]iile de stat [i în pres`
r`mânea restric]ionat, a[a c` se angajau în
sectorul economico-financiar [i practicau
profesiunile liberale. Pe m`sur` ce extrema
dreapt` devine tot mai agresiv`, deplasarea
intelectualilor evrei spre stânga era de la
sine în]eleas` (printr-un crud paradox istoric,
aceia[i intelectuali, câ]i au r`mas, vor fi
marginaliza]i [i epura]i de comuni[ti dup`
1948).

Academia Român` iese [ifonat` r`u.
Constant defazat`, pepinier` de intrigan]i
politici, loc de bârf` ce atrage strategi ai

loviturilor sub centur`, institu]ia cade când
pe stânga, când pe dreapta, dup` cum bate
vântul. Halucinant e întreg peisajul
universitar, care se schimb` radical odat`
cu guvernele. Haite venale, ascensiuni
fulminante [i c`deri dramatice, cariere
sinuoase, in[i aluneco[i, amantlâc mai mult
sau mai pu]in dovedit, turn`torii, scrisori
imunde, istericale, vanit`]i, vendete. În
materie de josnicie, nimic nu este excesiv.
Facult`]ile umaniste arat` mai jalnic decât
facult`]ile de [tiin]e exacte, atât sub aspect
moral, cât [i în privin]a competen]elor.
Patriarhale (femeile ajung rar s` urmeze o
carier` academic`) [i xenofobe, universit`]ile
sunt arene de circ [i stâlpi ai infamiei. De
exemplu, când legionarii ajung la putere,
gr`besc procesul de "românizare a
înv`]`mântului". {i nu doar pu]inii
universitari evrei au de suferit (în urma
legisla]iei antisemite intrat` în vigoare la
9 august 1940). Printr-o lege care stabilea
vârsta de pensionare la 65 de ani, lumea
academic` scap` rapid de profesori cunoscu]i
precum Iorga, R`dulescu-Motru, Negulescu,
Parhon sau Racovi]`. Se înfiin]eaz` "comisii
de revizie" exigente. Acestea aveau rolul
de a stabili noi criterii de cuantificare a
activit`]ii [tiin]ifice (aplicabile selectiv,
desigur) [i de a evalua conduita politic` [i
]inuta moral` a cadrelor didactice. Rezultatul
se vede imediat: tranferuri, destituiri,
denun]uri, calomnii, vân`toare feroce de
posturi [i func]ii. Doar comuni[tii au reu[it
s` compromit` mai tare mediul academic.

LL
ista ru[inoas` e interminabil`.
Am tot încercat s` verific,
pagin` dup` pagin`, dac` a
r`mas cineva curat. Ce iluzie!

Petre }u]ea, ini]ial un exaltat de extrem`
stâng`, îl salut` încrez`tor pe C`pitan dup`
câ]iva ani. Br`tescu-Voine[ti clocote[te de
fiere antisemit` în articolele din Universul.
De fapt, ur`[te pe toat` lumea. Zaharia
Stancu îi acuz` pe confra]ii fasci[ti în articole
vitriolante, dar [tie s-o fac` exact la
momentul potrivit, când regele începe
prigoana legionarilor. Asupra piruetelor
fanatice ale lui Emil Cioran, luate azi drept
expresia unui mare spirit efervescent,
comparabil cu Nietzsche, nu mai insist.
Camil Petrescu închin` osanale însiropate
regelui Carol II, în 1940, îl plaseaz` pe Hitler
peste Napoleon, considerând c` Führer-ul
a "rezolvat pentru prima oar` metodic în
istoria militar` problema moralului", dar îl
descoperim comunist convins [apte ani mai
târziu. Iat` fragmente ideale, comentate de
Lucian Boia, pentru manualele antielitiste
[i multiculturale de azi: "În regimul capitalist,
numai în ]`rile mari, unde tirajele sunt pe
m`sur`, scriitorul poate tr`i din scrisul s`u.
Doar c` se epuizeaz` muncind [i, atunci,
moare tân`r. Balzac, Molière, Shakespeare,
Beethoven, Descartes 'au murit între 50 [i
53 de ani, epuiza]i cu totul' (nu to]i au fost
scriitori [i nu toate regimurile în discu]ie
burgheze, dar ce mai conteaz` ?). În ]`rile
capitaliste mici e [i mai r`u; tirajele fiind
[i ele mici, scriitorul se epuizeaz`, f`r` a

putea m`car tr`i din scrisul s`u: 'e stors ca
o l`mâie. El d` totul [i nu i se d` nimic.'
A[a c` moare [i mai tân`r: exemplul lui
Eminescu. Doar scriitorii boga]i nu au
necazuri; ei tr`iesc pân` la adânci b`trîne]e:
Tolstoi, Goethe ... Oricum, un l`udabil efort
de adaptare ideologic` !"

SS
adoveanu, mereu penibil, cade
în picioare indiferent de regim,
p`strându-[i lirica [i pasiunea
pentru pescuit intacte. Mai ve-

ninos, matematicianul Dan Barbilian (poetul
Ion Barbu), con[tiincios nu numai când scrie
versuri, ci [i la întocmirea denun]urilor, î[i
sap` metodic colegii sperând s` fie promovat
conferen]iar de c`tre legionari, [i se plânge
c` e persecutat din pricina antisemitismului
s`u "hot`rât". Sub comuni[ti, evoc` vibrant
matematicienii evrei [i critic` imperialismul
american, [i în special universit`]ile de peste
ocean unde tinerii promiscui fumeaz` opium.
George C`linescu, atent la carier`, grijuliu
s` prind` valul potrivit, reu[e[te s`-i înfurie
atât pe antisemi]i, cât [i pe filosemi]i, iar
Istoria literaturii române, scris` în spirit rasist,
pe placul puterii antonesciene, devine un
bun prilej s` le-o pl`teasc` unor contem-
porani antipatici. Dup` r`zboi î[i reafirm`
voca]ia stângist` ini]ial`. Eugen Ionescu î[i
ascunde originile evreie[ti, de frica legio-
narilor, dar nu se sfie[te s` accepte un post
de consilier cultural la Vichy (1942), se
r`suce[te înfl`c`rat spre stânga (1944), îi
insult` în pres` pe Eliade [i Noica, salut`
victoria comunist` (1948). Odat` ajuns dra-
maturg celebru se transform` într-un ap`r`tor
al democra]iei [i într-un adversar al ideologiei
ro[ii. {i a[a mai departe. Vorba francezului,
chacun sa merde.

M` fr`mânt` o întrebare. L`sând
deoparte analogiile politice (oricât ar fi de
mizerabil timpul prezent, el nu se poate
compara cu acele vremuri înfrico[`toare când
s-au succedat regimuri asasine, de co[mar),
a[ fi curios s` aflu dac` istoricul care va
scrie peste [aizeci de ani povestea
intelectualilor din România va descoperi
caractere de calitate mai bun`.
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Matei Brunul este un roman tulbur`tor.
Gravitatea subiectului, ingeniozitatea
construc]iei, juste]ea tonului, profunzimea
medita]iilor, subtilitatea comentariilor
metatextuale, generoasele deschideri
alegorice, parcimonia stilistic` sunt doar
câteva dintre calit`]ile pe marginea c`rora
s-au scris multe cronici laudative1. S-a vorbit
mai pu]in îns` despre timbrul aparte al
nara]iunii care a[az` romanul al`turi de titluri
celebre ale literaturii central-europene,
precum [i despre paralelismele simbolice
care structureaz` materia epic` în acest
roman unde "nimic nu e întâmpl`tor", dup`
cum m`rturise[te autorul.

Textul este ingenios construit pentru
a între]ine iluzia fic]ional`: capitolele pare
[i cele impare alterneaz` trecutul [i prezentul
nara]iunii, f`r` ca aceste dou` trasee, subtil
împletite, s` se întâlneasc` înainte de finalul
c`r]ii. Episoadele din cotidianul Brunului,
amnezicul "îngrijitor de p`pu[i" din Ia[ii
anilor 1960, alterneaz` cu capitolele ce
recupereaz` periplul lui Bruno Matei prin
Italia lui Mussolini [i prin cele mai inumane
penitenciare ale României anilor '50 (Colonia
Peninsula, Gala]i, Ia[i). Misterioasele referiri
la accidentul suferit în timpul deten]iei, urmat
de amnezia care a [ters din via]a lui Bruno
ultimii dou`zeci de ani î[i au corespondentul
formal în aceast` scurtcircuitare a pove[tii,
c`ci trecutul este recuperat doar pentru cititor,
singurul care poate s` întregeasc` tabloul,
în vreme ce protagonistul nu are acces la
istoria personal`.

MM
ai mult: putem spune c`,
pornind de la un joc
onomastic, autorul
construie[te, în cele dou`

trasee biografice, doi protagoni[ti, fiindc`
între Bruno [i Brunul diferen]a e sensibil
mai mare decât cea a alter`rii unei vocale:
"El însu[i fusese cândva viu, într-un alt mod
decât acum, tr`ind o alt` via]` decât cea
de acum". Brunul este, într-un fel, inven]ia
ofi]erului de securitate Dumitru Bojin,
tovar`[ul îns`rcinat cu crearea unui "om
nou", a[a cum nici ideologii sovietici de
dup` Makarenko nu visaser`: "În prim` faz`
îl bucurase cumva asta. Pân` la urm`, sem`na
pe undeva cu o inven]ie tehnic`: iei un om
pu]in stricat pe alocuri, îl repari, dar nu-i
bagi piesele ini]iale, ci ni[te piese noi, mai
bune, care-l fac mai func]ional în contextul
actualei societ`]i, mai evoluate".

Ofi]erul care p`c`tuie[te mereu prin
simplificare, traduce de aceast` dat` foarte
bine noua ideologie: "Se trecuse de la o epoc`
în care se practica exploatarea omului de
c`tre om la una în care, cu mijloace moderne,
scopul final devenise modelarea omului de
c`tre om". Modelarea este, în fond, mutilare,
iar Brunul devine subiectul ideal al opera]iu-
nii, este tabula rasa râvnit` de orice totali-
tarism. Falsa inocen]` îl apropie de statutul
marionetei; fragmentele din tratatul despre
arta p`pu[arului devin, la acest palier alego-
ric, un mise en abyme al întregului roman:
"La om sufletul e o necunoscut`. Sufletul
marionetei e îns` u[or de g`sit... el dicteaz`
mi[carea, ac]iunea, îi dicteaz` practic via]a.
Via]a marionetei st` în mâinile marione-
tistului. Niciodat` nu po]i manipula p`pu[a,
niciodat` n-o po]i face s` tr`iasc` a[a cum
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misele acestei analize vom descoperi cum
ofi]erul de securitate [i fostul pu[c`ria[ tr`-
iesc în "minunata lume nou`" a comunis-
mului conform acelora[i credin]e: "La drept
vorbind, tovar`[ul Bojin nu min]ea niciodat`.
Pe lâng` minciun` exista nu un singur adev`r,
ci dou` adev`ruri mari [i late. Un adev`r
din mintea proprie, care de cele mai multe
ori era bine s` r`mân` acolo. Iar cel`lalt
adev`r, tot mai important în via]a lui, era
adev`rul rostit oficial. Nu era nicio ipocrizie
la mijloc... Credea cu exact aceea[i fermitate
în amândou`". {i mai exist` un al treilea
tip de adev`r, straniu, imposibil de controlat,
"cel mai periculos lucru ce i se întâmplase
în ultimii ani" tovar`[ului Bojin, când, asis-
tând la o repeti]ie a p`pu[arilor, ceva se
cutremur` în el, descoperind vulnerabilitatea
axiomei celor dou` adev`ruri, îns` este repe-
de în`bu[it pentru ca ofi]erul s` revin` la
vechea dihotomie.

De cealalt` parte, Brunul intuie[te c`
"totul, absolut totul era o minciun` “…‘ {i
totu[i, tocmai pentru c` erau prea multe,
tocmai pentru c` erau atît de legate între
ele, tocmai pentru c` împreun` f`ceau un
soi de adev`r, sau m`car sunau a adev`r
atunci cînd îi fuseser` oferite ca explica]ii
de tovar`[ul Bojin, nu mai putea s` se revolte
din pricina lor". Iar la final, când toate între-
b`rile f`r` r`spuns se aglomereaz` într-un
al treilea adev`r, care ar putea da coeren]`
cioburilor, Brunul face un nea[teptat pas
înapoi.

Cu ani în urm`, la Canal, Bruno riscase
enorm doar pentru a atinge gardul de sârm`
ghimpat`, pentru paradoxalul sentiment de
libertate. La fel în timpul deten]iei la peniten-
ciarul din Ia[i, când îmb`tat de adierea liber-
t`]ii intuite pe balconul unui bloc în construc-
]ie, corpul lui Bruno nu se mai supune ordine-
lor, alege simbolic moartea (c`derea în golul
celor trei etaje, accidentul, amnezia). Peste
câ]iva ani îns`, Brunul nici nu va mai atinge
m`car gardul de sârm` ghimpat` de la fron-
tiera de Vest a României. Libertatea de "din-
colo" i-a devenit str`in`, [i b`rbatul îi întoa-
rce, literal, spatele: "Casa lui era singurul
loc de pe lume în care ar fi vrut s` se afle
acum. A[ezat la o mas`, cu o sticl` de vin
pe ea, cu tovar`[ul Bojin pe cel`lalt scaun".

GG
rotescul ridicol al jinduitei
intimit`]i cu securistul,
devenit singurul prieten,
ofer` pove[tii cel mai amar

final. Brunul reu[e[te s`-[i refuze "al treilea
adev`r" chiar mai statornic decât o face
Bojin. Ini]ial Bruno se ar`tase dezinteresat
de Istoria cea mare pe care o credea paralel`
cu istoria sa personal`, nu se închipuia atins
de ea. Dar ajunge s` intuiasc` brutalele inter-
sect`ri odat` cu arestarea: "Abia atunci, în
iarna dintre 1948 [i 1949, a început s` în]elea-
g` c` istoria mare avea întotdeauna o putere
covâr[itoare asupra istoriei mici, personale.
Chiar dac` nu întotdeauna aveai [i [ansa
de-a în]elege asta la timp." Iar în final Brunul
sfâr[e[te prin a renun]a la istoria personal`
[i a se identifica întru totul cu marea istorie:
"Bruno nu mai d`dea importan]` diferen]ierii,
rela]ia istoriei sale cu marea istorie începuse
s`-l oboseasc`, s`-i creeze prea multe con-
fuzii [i mir`ri, a[a încât renun]ase la dorin]a
de-a o mai în]elege".

vrei tu, dac` nu înve]i s`-i controlezi în
profunzime sufletul, indiferent de locul în
care se afl`. Sufletul sau centrul de greutate".

AA
utorul precizeaz` într-un
interviu c` personajul nu
este numit niciodat` Matei
Brunul. Autonomia ini]ial`

a protagonistului este incompatibil` cu noul
apelativ prin care tovar`[ul Bojin, sub
pretextul româniz`rii, "traduce" (tr`deaz`)
o identitate [i transform` un om într-o
fanto[`. Dup` rebotezarea de c`tre Bojin,
"Brunul" dubleaz` ca o necesar` apozi]ie
numele originar ("Bruno Matei, Brunul, a
dormit bine dup` acea prim` întâlnire cu
Bojin Dumitru... Prezentul, a aflat pas cu
pas Bruno Matei, Brunul, nu mai avea niciun
fel de leg`tur` cu bucata de trecut pe care
[i-o amintea"). Iar "Ziua în care Bruno Matei,
Brunul, avea s` ias` pe por]ile închisorii"
e [i cea în care noua identitate acapareaz`
cu totul "sufletul personajului", care pare
s` func]ioneze de acum doar ca un "centru
de greutate", cunoscut de cei din jur pentru
o cât mai abil` mânuire, ignorat îns` de Brun,
care va r`mâne, în ciuda eviden]elor, de o
inocen]` exasperant` chiar pentru cei
responsabili cu "reeducarea". Nici diabolicul
fenomen Pite[ti nu putea spera s` creeze
un individ l`crimând de recuno[tin]`,
fr`mântat de vinov`]ii autentice. Lipsit de
orice reper din trecutul personal recent sau
din istoria ultimelor dou` decenii, Brunul
este singurul care nu pricepe regula jocului.

Inocen]a, spune tratatul despre p`pu[ar,
este privilegiul marionetei sau al zeului. În
cartea lui LDT inocen]a artificial` vulnereaz`
fiin]a, o transform` în marionet` [i imprim`
textului un timbru aparte. Un calm straniu
înso]e[te cele mai neverosimile relat`ri,
înrudind romanul cu titluri definitorii pentru
spa]iul concentra]ionar central- [i est-
european. S-a afirmat c` nu se mai poate
scrie poezie dup` Auschwitz, c`, fa]` în fa]`
cu ororile Gulagului, literatura e o impietate.
{i totu[i, O zi din via]a lui Ivan Denisovici,
În afara destinului, Cript` pentru Boris
Davidovici g`sesc o solu]ie pentru indicibil.
Citind Matei Brunul în compania romanelor
lui Danilo Kiö [i Imre Kertész p`trundem
în emisfera (central)european` a realismului
magic: barocul [i fabulosul spa]iului sud-
american (nescutit nici acela de oroare) sunt
înlocuite de o poetic` aspr`, eliptic`.
Nenarabilul poate fi rostit printr-o maxim`
economie stilistic`, cu rezultate estetice para-
doxale. Torturile insuportabile, cotidianul
dezumanizant, alienarea, suferin]a atroce sunt
relatate în romanele acestea pe un ton aproa-
pe banal, iar uimirea ini]ial` a protagoni[tilor
este repede convertit` în acceptare senin`,
în contrast cu perplexitatea cititorului con-
temporan. La fel, Matei Bruno î[i imagineaz`
cum, la sfâr[itul pedepsei nu i se va anun]a
eliberarea, cum "vor trece alte zile, ani, zeci
de ani... pân` când va fi aruncat în spatele
bar`cilor, într-o stiv` de mor]i, a[a cum mai
ap`ruser` din când în când în Peninsula.
Dar pân` [i cu gândul ̀sta, care-l însp`imânta
uneori, începuse s` se împace".

O alt` dimensiune contrariant` a
romanului este cea a subtil-diabolicei
identific`ri dintre victim` [i tor]ionar. Pe
linia paralelismelor textuale afirmate în pre-

EE
ste surprinz`tor, totu[i, c`
Vasilache, p`pu[a de lemn
adus` din Italia în 1945 ([i
botezat` tot de c`tre Bojin

prin asimilarea reduc]ionist` cu marioneta
reprezenta]iilor de bâlci de la noi), recuperat`
dup` anii de deten]ie – singura lui leg`tur`
cu trecutul [i [ansa simbolic` de a accede
la memoria pierdut` – este, în final, aruncat`
peste gardul de sârm` ghimpat`, trece "din-
colo". Marioneta (care de-a lungul textului
a func]ionat ca un dublu inanimat, simbolic,
al protagonistului) prime[te în final, de la
autorul-p`pu[ar, libertatea care Brunului îi
este refuzat`. De[i aparent înc`p`]ânarea
de a r`mâne în ]ar` pare o afirmare a autono-
miei, refuzul de a mai fi manipulat de c`tre
Eliza (iubita-informatoare), finalul îl arat`
pe Brun ca pe un "burattino uman": sfâ[iat
de câinii gr`nicerilor, incapabil s` se mi[te,
cu mâinile [i picioarele atârnând, capul ple-
cat, spatele rezemat de turnul de observa]ie.
{i redevenit mut: "Deschise gura pentru a
mai zice ceva, r`mase a[a câteva clipe, apoi
î[i reapropie buzele uscate [i coborî privirea...
î[i alung` orice inten]ie de a-i mai vorbi.
Dac` putem b`nui c` p`pu[a impropriu nu-
mit` Vasilache va redeveni Pulcinella din-
colo de mutilantul gard de sârm` ghimpat`,
Brunul rateaz` [ansa de a redeveni Bruno.

Pe lâng` inevitabila lectur` de roman
al "obsedantului deceniu", Matei Brunul este
o tulbur`toare interoga]ie despre esen]a uma-
nului, despre suflet, limitele libert`]ii, ino-
cen]` [i manipulare. De[i amintirile celor
dou`zeci de ani sunt virtual recuperabile,
finalul imaginat de autor nu sugereaz` nicio
porti]` în acest sens, dimpotriv`. Previzibila
reîngropare a protagonistului într-un inter-
minabil [ir de interogatorii, acuza]ii, condam-
n`ri, într-un nou lan] al penitenciarelor
comuniste, transform` romanul într-o cript`
nu doar pentru Bruno Matei, ci [i pentru
Brunul, fanto[a "omului nou".
______________

1  Un dosar de pres` exhaustiv poate fi
consultat la adresa http://
www.facebook.com/pages/Matei-Brunul/
110813029026733.
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(I) La sfâr[itul fiec`rui leat suntem ispiti]i
de fantasma ierarhiz`rilor complete, a
clasamentelor definitive sau topurilor absolute.
Mai bine hai s` continu`m în nota constant`
a aprecierilor obiective de peste an [i s`
eviden]iem poate doar vârfurile evidente din
fiecare domeniu de referin]`. Arealul patristic,
de pild`, s-a îmbog`]it în 2011 din dou` surse
mai importante. Întâi, seria nou` din colec]ia
Patriarhiei Ortodoxe "P`rin]i [i Scriitori
Biserice[ti" (PSB) care a ajuns încet, încet
la volumul al IV-lea: Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,Sf. Vasile cel Mare,
Scrieri dogmatice [i exegeticeScrieri dogmatice [i exegeticeScrieri dogmatice [i exegeticeScrieri dogmatice [i exegeticeScrieri dogmatice [i exegetice, trad., introd.,

note Policarp Pîrvuloiu, D. Fecioru, Adrian
Muraru, Editura Basilica, Bucure[ti, 2011,
600 p. Preluând [i diortosind Omiliile la
Psalmi ale ilustrului patrolog Dumitru Fecioru,
actualul volum vine cu mai multe versiuni
originale din opera bazilian` (Despre rai,
Despre botez, Despre originea omului [i
Împotriva lui Eunomie) realizate la standarde
[tiin]ifice foarte ridicate de Ierom. Policarp
Pîrvuloiu, însu[i Secretarul Comisiei Patristice
ce se ocup` cu editarea întregii colec]ii. Pe
când mai purta numele de mirean Dionisie,
am avut bucuria de a fi membru la
Universitatea ie[ean` în comisia lui de
doctorat, demers remarcabil finalizat [i
printr-un solid tom de traduceri din "Tratatele
dogmatice [i apologetice" ale scriitorului
bisericesc Tertullianus. La fel de solide sunt
[i t`lm`cirile de fa]`, promisiuni ale unei
activit`]i de referin]` în domeniu.

(II) Pomenind volumul de mai sus, ajun-
gem [i la colec]ia ce l-a ad`postit în urm`
cu ceva timp, "Tradi]ia cre[tin`", cel`lalt izvor
sursologic credibil de care vorbeam. Dup`
o pauz` relativ`, 2011 a adus cu sine mai
multe volume interesante, dintre care cel mai
împlinit este chiar ultimul ap`rut: Ioan Gur`Ioan Gur`Ioan Gur`Ioan Gur`Ioan Gur`
de Aur, de Aur, de Aur, de Aur, de Aur, Omilii la statuiOmilii la statuiOmilii la statuiOmilii la statuiOmilii la statui, vol. I-II, edi]ie bilingv`
de Adrian Muraru, introd., trad., note Adrian
Podaru, Editura Polirom, Ia[i, 2011, 488+456
p. De[i se ridic` întrebarea de ce mai traducem
o dat` [i înc` o dat` texte deja existente în
versiuni române[ti – când golurile din litera-
tura cre[tin` clasic`, greco-latin`, sunt atât
de uria[e la noi – totu[i, fiind în fa]` un text
de mare prestigiu [i iactan]` al sfântului cappa-
docian, ne bucur`m firesc de competitiva
prelucrare a sa în româna teologic` actual`.
Coerent [i eseul introductiv dedicat de A.
Muraru, coordonatorul colec]iei, viziunii mo-
delator cre[tine a Chrysostomului, Ioan [i
reformarea Antiohiei: un proiect e[uat, desf`-
[urând cu elegan]` povestea confrunt`rii dintre
op]iunile culturale cre[tin` sau p`gân`: o b`t`-
lie profund influen]at` de factorul social în
situa]ia cet`]ii p`storite de aprigul ierarh dar
marcate deopotriv` de for]a intelectual` a
retorului Libanius. În vremuri grele, ap`s`toare
[i pline de temeri, Ioan Gur` de Aur le propune

VIORICA CÂL}ARU
P`rintele Ioan Petra[ cultiv` un lirism imnic, incantatoriu, hr`nit din mirabile bucurii

epifanice. Credin]a transfigureaz` [i re-sacralizeaz` fiin]a [i existen]a: "EPIFANIA/
dezlegare-n cuvânt [i în lume/ a CERULUI/ pe lini[tea alb` a z`pezii/ las visul s` cânte/
în`l]ându-[i t`mâia/ în forfota alb` a psalmilor// Doamne,/ TU te deschizi/ neînv`]a]ilor
mei ochi,/ EPIFANIA!" (Poem). Poemele din Cartea bucuriilor epifanice înfloresc în
cântece, rug`ciuni [i psalmi. Care exalt` bucuria extatic`, haric`: "acum te mai v`d doar
prin/ psalmul ce-l cânt/ c`ci m`-ncearc` atâta lumin` [i har.// mi-e[ti cer înverzit, de
jertf` pahar,/ candel`, mir odihnind pe p`mânt,/ [i m`-ncearc` atâta lumin` [i har/ [i
totul e-n jur/ sfânt,/ sfânt,/ sfânt…" (Lumin` lin`) În ceasul de vecernie al zilei, glasul
psalmistului se-nal]` patetic spre Cer, întru slava Celui ve[nic. Combustia tr`irii duhovnice[ti
atinge starea de gra]ie, sugerat` de o bogat` simbolistic` a luminii, de metafore aurorale:Ê"în
calmul acestei lumini/ mi se-mpr`[tie sufletul/ pân` nu mai r`mân decât semnele harului."
(Poem); "se scald` inima-ntr-un/ h`u de lumin`/ nu mai cunoa[te lucrurile/ vârsta din
pietre/ parc`-ntreg Cerul se-a[teapt`/ la / Cin`/ ce Tain`, ce Tain`/ prin lacrimi [i vetre/
cuvântul e gândul-ve[mânt/ peste noaptea mustind de lumin`" (Taina)

Dac` în Cartea bucuriilor epifanice poetul a creat adev`rate imnuri închinate bucuriei,
în L`crimarul înflorit, discursul liric este centrat pe simbolul lacrimei. Cele dou` volume
comunic` pe principiul complementarit`]ii. Atât bucuria, cât [i suferin]a reprezint` chei
de revelare a sacrului. Experien]a din Valea Plângerii este sublimat` în cântec, gra]ie
puterii mântuitoare a Cuvântului: "În Cuvânt Potirul/ fr`gezind lumin`/ în Potir cuvântul..."
(Potir-L`crimar) Poetul-peregrin str`bate un itinerar ini]iatic, caut`, cu aceea[i fervoare,
atât izvoarele luminii, cât [i "r`d`cinile Lacrimei"Ê: "la r`d`cinile Lacrimei/ cre[te moartea
mea/ frumoas` ca o lumin`/ de nimeni [tiut`/“…‘/ la r`d`cinile Lacrimei/ reu[esc s`-n]eleg
[i s` cânt/ înfr`]indu-m` cu c`lug`rii Cerului…" (R`d`cina-L`crimar) În Potirul versurilor
se adun` lacrimile fiin]ei "adulmecate", înfiorate de moarte. Izvorâte din evlavie, lacrimile
îl leag` pe om de Dumnezeu [i purific` r`nile trupe[ti [i suflete[ti: "în L`crimarul acestui
Ceas/am ajuns blândul Hrisov/ al Mor]ii" (Cânt I) Rug`ciunea decanteaz` otrava durerii.
Invocarea Îngerului dobânde[te semnifica]ii profunde. Acesta este, în egal` m`sur`, pav`z`
împotriva destr`m`toarei suferin]e [i c`l`uz` divin` spre Lumina Învierii: "înfrupt`-te,
Îngere, din Lacrima/ ce-ncepe/ s` sângere/ mai mult decât/ pietrele lumii/ pe care/ se-a[eaz`
Lumina/ slobozit` din CerÊ/“…‘/ Îngere, tu,/ Îngere, tu,/ înv`luie-mi rana/ prin care mai
v`d/mai aud/ ctitorindu-se-n Lun`/ L`crimar pentru Annah" (Înger în L`crimar); "ve[mintele
Lacrimei le scutur` Îngerul/ pajuri p`zesc în lumin` livezi/ prin nop]i se aprind c`rbunii
durerii/ Învierea te-a[teapt`-n L`crimar s-o a[ezi"(L`crimar I)

Autentic maestru al transfigur`rii st`rilor interioare, Ioan Petra[ tr`ie[te poezia ca
pe "liturghie în alb", ca pe "o form` elevat` de rug`ciune", cum spune un admirabil poet
din preajm`. Rug`ciunea care transcende firea cea lumeasc`, rupe contactul cu imanen]a,
cu vremelnicia [i propune "perspectiva înfiin]`rii [i a fiin]`rii în Dumnezeu". Poetul-
sacerdot oficiaz` marile Taine, ne împ`rt`[e[te Adev`rul christic: "tu, Prin] luminos, ai
deasupra sângelui,/ urmele marilor bucurii" (Poetul). Ardorile sufletului mistic înfloresc,
ca în poezia lui V. Voiculescu sau Ioan Alexandru, în acest univers s`rb`toresc. Dominanta
lui este recuren]a unor arhetipuri, simboluri, motive, imagini biblice. Cuvintele-cheie
(Lumina, Bucuria, Lacrima, Cuvântul, Cartea, Îngerul, Mirele, Potirul, Adev`rul) sunt
scrise cu majuscul`, în registru solemn, liturgic. Proximitatea cu Daniel Turcea, cel din
Epifania, devine obligatorie. Putem afirma, f`r` exagerare, c` lirismul "de mari transparen]e
[i purit`]i", pe care-l identifica Nicolae Manolescu în Istoria critic` a literaturii române,
analizând poemele din Epifania, este reg`sit [i aici.

POEZIA CA RUG~CIUNE

BUCURIILE C~R}II
CLAUDIU T. ARIE{AN

concet`]enilor s`i îngrozi]i de moartea violent`
o terapie a sufletului, mai u[or de întreprins
decât cea necesar` trupului [i necostisitoare
pe deasupra. Vorbele lui înaripate cap`t` rezo-
nan]` [i folos, credem noi, în orice perioad`
de criz`, fie ea real` ori indus` psihologic,
deci [i lectura unei atare "mângâieri duhov-
nice[ti" î[i g`se[te rostul hic et nunc.

(III) Continu` excelenta serie de autor
a celui mai prolific [i notabil gânditor danez
cu volumul al III-lea: S†ren Kierkegaard,S†ren Kierkegaard,S†ren Kierkegaard,S†ren Kierkegaard,S†ren Kierkegaard,
OpereOpereOpereOpereOpere. Dicursuri edificatoare (1843-1844).Dicursuri edificatoare (1843-1844).Dicursuri edificatoare (1843-1844).Dicursuri edificatoare (1843-1844).Dicursuri edificatoare (1843-1844).
Trei discursuri la ocazii imaginateTrei discursuri la ocazii imaginateTrei discursuri la ocazii imaginateTrei discursuri la ocazii imaginateTrei discursuri la ocazii imaginate, trad.,
introd., note Ana-Stanca Tabarasi, Editura
Humanitas, Bucure[ti, 2011, 687 p. Ilustrul
existen]ialist al "angoasei" a semnat pu]ine
c`r]i cu propriul nume, pseudonimele repre-
zentând v`luri predilecte prin ghicitura c`rora
personalitatea sa proteic` a gr`it lumii întregi
dar [i fiec`rei con[tiin]e în parte. El era convins
c` orice om se mântuie[te, dac` o face, doar
de unul singur, reforma spiritual` pe care a
întreprins-o el în mentalitatea cre[tin` compa-
rându-se cu cea adus` în filozofie de modelul
s`u întru toate, m`re]ul ironist Socrate. Tra-
duse competent [i d`ruit din danez`, cele 21
de "vorbiri" sunt de fapt tot atâtea omilii rostite
de un laic ce nu face caz de harul s`u teologic,
îndr`gostit iremediabil de cele sfinte, în acela[i
timp în]elept [i profund, riguros [i delicat,
concentrat [i surâz`tor. Modernitatea nu a
venit cu nimic comparabil în profunzime care
s` dep`[easc` îngrijorarea lui metafizic` [i
formidabila expresivitate stilistic` a nuan]`ri-
lor epistemologice declan[atoare ale atâtor
[i atâtor ecouri vaste pân` în vremile de acum.

(IV) Chiar dac` este la a treia edi]ie
(rev`zut` [i ad`ugit`), volumul din colec]ia
"Eseu" Ion Vartic, Ion Vartic, Ion Vartic, Ion Vartic, Ion Vartic, Cioran naiv [i sentimentalCioran naiv [i sentimentalCioran naiv [i sentimentalCioran naiv [i sentimentalCioran naiv [i sentimental
(Editura Polirom, Ia[i, 2011, 315 p.) nu [i-a
pierdut caracterul de eveniment livresc.
"Campionul criticii detectivistice române[ti",
cum îl crediteaz` Dan C. Mih`ilescu pe autor,
ne ofer` o rafinat` incursiune oceanografic`
(în sensul eseisticii eliade[ti) în via]a [i
cugetarea lui Emil Cioran, identificând
conexiuni nea[teptate sau cel pu]in înv`luite
în ce]uri septentrionale pân` la demersul de
fa]`. Ca fa]ete ale proteicului filozof de

extrac]ie român` se contureaz`, rând pe rând,
faldurile romantismului german, încrânce-
narea negatoare a anarhismului slav, com-
plexele balcanismului elegiac, sentimenta-
lismul schillerian, decaden]a princiar` a
despotului Caligula: toate coexistând în
creuzetul firii lui fr`mântate [i putând oricând
ajunge o "facultate dominant`" a personalit`]ii
sale iremediabil creative. O carte incitant`,
pl`cut` [i lesne de lecturat nu doar pentru
cei afla]i "pe culmile disper`rii" ori panica]i
de ineficien]a practic` a "îndreptarului
p`tima[" din recuzita genialului histrion
cultural de prin mansardele pariziene.
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O surpriz` volumul Amintiri despre ]`rani
de Ion Marin Alm`jan (Hestia/David Press Print,
Timi[oara, 2011). Surpriz`, pentru c` este un
volum de poeme, încolo interesul [i leg`tura
autorului cu spa]iul rural sunt de mult timp
constante ale literaturii pe care o scrie. Volumul
este o reîntoarcere într-un timp [i într-un topos;
este un timp al vârstei tinere, este un topos al
satului. Este un timp în care memoria a înregistrat
am`nun]it oameni, fapte, comportamente,
evenimente, este un topos al frumuse]ii naturale,
un topos consolidat în structuri specifice pe o
tradi]ie îndelungat`, în care for]ele malefice
destructureaz` [i distrug tradi]ia, schimb` în mod
tragic destine omene[ti. Aici în acest spa]iu real
[i fabulos, mitic [i istoric au existat [i s-au derulat
vie]i, s-au manifestat bucurii [i s-au consumat
drame. Volumul lui Ion Marin Alm`jan surprinde
prin for]a dar [i prin afectivitatea versului aceast`
complexitate existen]ial`. Un poem –
Autobiografic` - fixeaz` originea.

DD
e aici, poemele sunt un fel de
c`utare continu` [i de reg`sire
perpetu`, de reîntâlnire cu o lume
pe care mul]i nu au cunoscut-

o, iar pentru cei tineri exist` doar în c`r]i. Ima-
ginarul literar al poemelor au la baz` [i un puternic
substrat real. Drama masacr`rii cailor, coopera-
tivizarea for]at`, alterarea rela]iilor umane într-
un sat desprins brutal de tradi]ia sa sunt realit`]i
ale unei epoci istorice pe care literatura le-a înre-
gistrat [i le-a fixat într-un imaginar literar. Ele
se întâlnesc [i în poemele acestui volum. Cum
este aceast` elegie dramatic` a durerii [i a revoltei
pentru m`celul cailor : "Ecoul tobei r`zb`tea pân`
la noi/ Aducând ve[ti grele, porunci diavole[ti:/
"S` [tie tot natul c` într-o s`pt`mân`/ To]i caii
trebuie preda]i la comun`!"/ Striga mo[ Traiasca,
tobo[arul satului./ Am alergat to]i, taica, maica
[i eu, în grajd,/ Chidran forn`i lovind cu copita
podeaua,/ Î[i întinse botul c`utând în laib`rul
b`trânului/ Co]ca de ]uc`r cu care-l momise de
mic./ Chidran era bucuria [i fala noastr`./ Oamenii
ie[eau la por]i/ Urm`rind fermeca]i trapul regesc
al armigului./ Taica l-a dus într-o zi blestemat`
de mar]i/ Urm`rit de plânsul [i de jalea noastr`./
De atunci, de câte ori trec pe lâng` Pu]ul sec/
În care au fost arunca]i caii omorâ]i din ordin,/
Aprind o lumânare [i m` rog/ La dumnezeul
cailor,/ Pentru frumosul nostru Chidran."

Portretele acestea lirice, frescele acestea
poetice fixeaz` o lume, p`strat` vie în memoria
scriitorului. Este lumea satului, devenit` punct
de referin]` esen]ial, în func]ie de care se deruleaz`
secven]ele de poezie. Dincolo de dramele istoriei,
locul este unul al frumuse]ii naturale. "Între mun]ii
mei [i Dumnezeu/ Se întinde o scar` de frasin/
Pe care urc` [i coboar` îngerii,/ Cu vedre de
ca[ [i de brânz`/ {i câte o litr` de r`chie,/ Pitulat`
sub aripi./ Ca s` n-o vad` Atotputernicul. //Scara
Raiului// Este [i spa]iul în care s-a n`scut [i vine,
din str`funduri de lume arhaic`, doina.

Este, deopotriv`, o lume înv`luit` în mit [i
într-o realitate crud`, pe care poezia o devoaleaz`
cu sensibilitatea cuvântului, dar [i cu duritatea
lui. Scriitorul este, totu[i, o fire sensibil`, un
seismograf fin care înregistreaz` undele
cutremurului individual ori social, care afecteaz`
repere ale statorniciei de veacuri.

Închiderea cercului ar putea fi simbolul
cuprinz`tor pentru configurarea epic` a romanului
Întoarcerea din larg de Dan Flori]a - Seracin
(Editura Anthropos, Timi[oara, 2011). Romanul
începe [i se sfâr[e[te cu imaginea aceleia[i perechi
– Valentin [i Dora – [i imaginea aceluia[i
perimetru cultural: teatrul. Între aceste dou`
puncte ale imaginarului literar se deruleaz` epicul,
cu întret`ieri de epoci [i problematiz`ri de situa]ii.
Deci, o proz` înc`rcat` de epic, solid` în articula]ii,
cu o derulare care capteaz` cititorul în trama
ac]iunii. Dan Flori]a - Seracin este un scriitor
bine fixat în cultur`, în structura sa intelectual`
reverbereaz` elemente esen]iale ale culturii, fapt
u[or de recunoscut nu doar prin desele cit`ri sau
citate incluse în textul epic, ci mai ales prin
pozi]ionarea fa]` de actul crea]iei artistice, prin
modul de a structura [i desf`[ura proza.

Romanul are un consistent flux de
evenimente, din epoci diferite, cu personaje

LABIRINT CRITIC
ALEXANDRU RUJA

nu de certitudini este vorba, ci de credin]`, c`utare
[i îndoial`. "Nu voi [ti niciodat`/ nimic despre
natura Ta/ ireversibil`/ de[i asemenea celorlal]i/
sunt icoana ce p`streaz` în vopsele/ urma
Logosului divin/ Te sl`vesc [i te cânt/ f`r` ca
demersul meu/ s` dilueze Taina ce Te înv`luie/
f`r` s` tulbure/ inefabilul./ Te venerez îns` nu
sunt în stare/ s` Î]i în]eleg unicitatea/ [i cu atât
mai mult nesfâr[irea." //Asemenea celorlal]i//

O parte a poeziilor se a[az` dup` un anumit
ritual, fixând scene extrase în tu[e u[oare din
momente existen]iale ]esute [i cu un filigran epic.
"Acum când vârsta devine motiv/ de balad`/ [i
bretelele nop]ii prind a se întinde/ peste noroiul
din noi/ [i t`cerea din strad`/ prieteni mai vârstnici
gândul vi-l [tiu./ M` ve]i vinde!/ Ca pe un cuvânt

diverse, un flux de evenimente tr`ite, aflate,
c`utate, intuite, imaginate, preluate de c`tre
Valentin Opri]a. El este naratorul [i personajul
implicat în ac]iune, el preia [i stocheaz` fapte
[i evenimente povestite, este interesat de "jurnalul
lui grand - mere", el este cel care le poate relata
totul cândva "într-o viitoare carte", dup` cum
intuie[te [i î[i exprim` temerea monsieur G.
Epicul se desf`[oar` în planuri stratificate, prin
interferen]e [i conexiuni, disociind paliere
temporale sau ref`când evenimente disparate.
Reîntâlnirea cu Theodora Milea (Hodo[an)
încarc` epicul cu imaginea unor spa]ii u[or exotice
(Egipt) pentru ca s` intre apoi în întâmpl`rile
dominate, la început, de confuziile lui monsieur
G. (Ioan Opri]a – Valentin Opri]a). Acum sunt
introduse în structura epicului [i alte personaje
cu impact în desf`[urare, ca Olimpia, Aurore,
ofi]erul {erban, oncle Serge, Echim.

Romanul gliseaz` mereu într-o dubl`
perspectiv` – istoric` [i fic]ional`. Cartea se scrie
pe m`sur` ce memoria lui monsieur G. elibereaz`
înl`n]uirea de fapte cândva tr`ite, pe m`sur` ce
pagini din jurnal sau scrisori pot fi intercalate,
prin felul în care chiar amintirile lui Valentin
sunt exploatate epic, din relat`rile Theodorei etc.
Este un mod inteligent de a construi epic. Realul
povestirii tinde s` acopere, uneori, fic]ionalitatea
epicului. Actul scrisului este mereu un imbold
[i o pasiune pentru Valentin. Frecven]a cu care
se fac trimiteri la scriptor [i scriptural îngem`neaz`
liniile de modernitate ale romanului.

Arcul de timp sub care epicul se desf`[oar`
este extins, cuprinde via]a unor exponen]i din
genera]ii succesive. Valentin – personaj, narator,
confident [i martor – este acela care adun` în
coeren]a textului existen]ele diferen]iate [i dispa-
rate. O lume aristocrat`, în u[oar` degringolad`,
prins` în evenimente cu atac direct la moralitate
populeaz` din plin paginile romanului. Evocându-
[i via]a, monsieur G. puncteaz` ap`sat aventurile
amoroase cu tante Aurore. Maleficul {erban,
metamorfozat din ofi]er în avocat, va intersecta
via]a lui Valentin, de la ini]iala încercare de
racolare pân` la ac]iunea de rezolvare a succe-
siunii, ca reprezentant al Martei von Landauer,
[i aceasta un personaj cu o metamorfoz` dubioas`.
Aproape fiecare personaj din roman st` sub
semnul unei culpe, care îi tareaz`, treneaz` [i
frâneaz` traseul existen]ial. Tensiunea dramatic`
cu care este înc`rcat romanul vine [i din acest
tip de existen]` supus` culpei.

VV
olumul lui George Lân` –
Tulpina Mea Nev`zut` (Editura
Gordian, Timi[oara, 2011) –
schimb` registrul poetic, dar

p`streaz` o parte din atitudinea poetic` prin care
s-a impus în poezie – o libertate nedisimulat` a
exprim`rii, sensibilizarea limbajului pentru a
exprima profunzimea afectului, revolta
manifestat` deschis în discursul poetic,
inflexiunea elementului social în combina]ie cu
o derulare secven]ial` a afectului. Chiar dac`
volumul Bariera de la Voiteni include [i poezii
din volumul anterior, acestea concord` cu viziunea
unitar` a volumului. Femeia, poezia, alcoolul,
existen]a, moartea revin mereu, în structuri poetice
dominante, prin ipostaze diverse [i motive
recurente. Rela]ia femeie-idee sau femeie-moarte
intr` într-o poezie de for]` sugestiv`, cu proiec]ii
mitologice, ce îmbin` puritatea crea]iei cu
demonia tragicului.

Bariera de la Voiteni este un volum istoric
în evolu]ia [i cariera poetului, prin simbolul
barierei, care marcheaz` diferen]a dintre dou`
lumi; exist` o lume dincolo [i dincoace de barier`;
bariera are o dubl` conota]ie – temporal` [i
spa]ial`. Nu este vorba doar de o lume, ci [i de
un timp pe care bariera îl desparte, îl fragmenteaz`.

Bariera se leag` [i de volumul Tulpina Mea
Nev`zut`, pentru c` poetul transcende interdic]ia
unei bariere chtonice, p`mântene [i merge spre
întâlnirea cu o barier` spiritual`. Titlul volumului
este u[or misterios, abscons, apare aici tulpina
nev`zut`, aceea care se poate ridica spre înalt
în intimitatea medita]iei poetice. Majoritatea
poeziilor oscileaz` între schism` [i adula]ie, între
c`utare [i acceptare, între dorin]` [i renun]are.
Într-un registru atât de larg al medita]iei poetice

m` ve]i r`stigni/ ca pe un aliezeu/ pentru o sticl`
de vin/ [i un buzunar de merinde/ în fuga disperat`
de pustiu." //Cina de tain`// La fel se pot cita
poemele: Oglinda aceasta, M` ia cu fiori, Soldat
infinit.

AA
lte poeme sunt tensionate [i
tulburate de c`ut`ri [i nelini[ti.
"Ce pr`pastie sufletul meu/ [i
cu ce dublur`/ din dou`/ î]i

macini r`bdarea la moara de vânt/ undeva peste
puterile mele/ mirosind a ulei [i criblur`/ [i a
scândur` nou`/ pe jum`tate înfipt`-n p`mânt."
//Medita]ie// Metafora celui r`stignit pe cuvânt
revine în poezii (R`pciugosul se întoarce; Lua]i
aminte); este un semn al sacrificiului în crea]ia
poetic`.
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Avem în diaspor` un num`r impresionant
de personalit`]i de anvergur` care [i-au dobân-
dit acolo o notorietate întemeiat` pe serio-
zitate, competen]` [i talent. În majoritatea
cazurilor, ele sunt îns` pu]in sau deloc cunos-
cute în ]ar`, noi aflând de existen]a [i perfor-
man]ele lor din întâmplare [i nicidecum ca
urmare a vreunei preocup`ri oficiale. O reve-
la]ie în acest sens ne-a produs recent doamna
Monica Pillat cu surprinz`torul volum Ioana
Celibidache : o m`tu[` de poveste. Cartea
vine oarecum pe nea[teptate în completarea
excep]ionalelor volume Biruin]a unei iubiri
(2008), Sufletul nu cunoa[te distan]ele (2009)
[i Minunea timpului tr`it (2010), prin care
Monica Pillat a realizat o veritabil` epopee
familial`, unic` în literatura noastr`. Caracte-
rul ei insolit rezid` în faptul c` este o epopee
epistolar`, conceput` prin selec]ia inteligent`
[i apoi asamblarea în maniera montajului
din cinematografie a vastei coresponden]e
purtate timp de o jum`tate de veac între mem-
brii familie Pillat. Familie ilustr` [i r`muroas`,
excelând în personalit`]i proeminente cu vo-
ca]ii artistice, care au suportat cu demnitate
vicisitudinile erei comuniste, r`mânând în
toate împrejur`rile solidare, gra]ie unui liant
indestructibil, compus din cele trei virtu]i
cre[tine – iubirea, credin]a, speran]a.

MM
onica Pillat (n. 1947) s-a
format în spiritul acestor
valori, ceea ce explic`
respectul, evoluat pân` la

între]inerea unui adev`rat cult al familiei,
tot mai puternic pe m`sur` de familia se
stingea. Or, nu cred c` în spectacolul lumii
ar exista ceva mai magnific impresionant
prin tragism decât stingerea unei mari familii.
Iar motivul care a determinat-o pe Monica
Pillat s` se angajeze în laborioasa întreprin-
dere ce [i-a dobândit expresia prin cele trei
volume amintite, ni-l m`rturise[te autoarea
îns`[i chiar în cartea care ne re]ine acum
aten]ia : "Dup` moartea mamei, survenit`
în aprilie 2005, durerea [i dorul dup` to]i ai
mei disp`ru]i de-a lungul vremii (subl. RC)
nu mi s-au alinat decât prin scoaterea la lumin`
a mo[tenirii spirituale l`sat` de familia al
c`rei ultim descendent devenisem." Dar
"scoaterea la lumin` a mo[tenirii spirituale"
nu s-a încheiat, cum crezusem, o dat` cu
explorarea tezaurului epistolar al familiei,
iar volumul de fa]`, O m`tu[` de poveste, i
s-a impus pe nea[teptate, cum se va vedea,
chiar [i autoarei sale.

În mai toate marile familii exist` printre
m`tu[i, unchi, bunici, câte un personaj
fabulos, ex-centric, intrat în mitologia privat`
a neamului. În neamul Pillat, o astfel de
prezen]` a fost Pia, sora lui Dinu [i, astfel,
m`tu[a Monic`i. Plecat` din ]ar` în 1946 în
împrejur`ri aventuroase [i stabilit` în Anglia,
a p`strat tot timpul leg`tura cu familia, într-o
exemplar` comuniune spiritual`. Monica a
venerat-o, iar vasta coresponden]` pe care
a purtat-o cu Pia, cuprins` în volumul
Minunea timpului tr`it, poate fi socotit` o
capodoper` a genului epistolar nu doar în
literatura noastr`. Pia Pillat nu e îns` singura
m`tu[` ex-centric`. Mai este Ioana, înso]it`
de o aur` de mister, întrucât Monica nu o
[tia decât din pove[tile familiei, ajungând
s-o cunoasc` abia târziu, în 2009, când se
contureaz` [i ideea acestei c`r]i.

Tat`l Ioanei, Florian Procopie-Dumi-
trescu era frate cu Maria, so]ia poetului Ion
Pillat. Ioana (n. 1924) era, deci, veri[oar`
primar` cu Pia [i Dinu, tat`l Monic`i, c`reia
îi este astfel m`tu[`. E format` din acela[i
material uman ca [i Pia : vitalist`, solar`,
[tiind s` se bucure [i s` pre]uiasc` via]a,
voluntar`, nonconformist` [i refractar` la
orice constrângeri, p`r`se[te ]ara tot în 1946
[i tot în împrejur`ri aventuroase, stabilindu-

PORTRETUL UNEI DOAMNE
RADU CIOBANU

se la Paris. Ion Pillat îi remarcase talentul
literar, dar în cele din urm` Ioana a studiat
la Paris pictura, devenind o artist` de noto-
rietate. Este semnificativ` imaginea Parisului,
a[a cum l-a v`zut ea, cu un ochi de artist, în
1946, deoarece spune ceva [i despre caracterul
flamboaiant al personalit`]ii sale : "Aveam
o poft` de via]` extraordinar` în Parisul lui
Sartre, al lui Simone de Beauvoir, în locul
de na[tere al existen]ialismului. Se dansa
boogie-woogie, în cafenele cânta Juliette Gre-
co, se purtau discu]ii filozofice cu creatori
celebri. Efervescen]a ambian]ei de dup` r`z-
boi îmi stimula puterea creatoare, aveam o
sete de cunoa[tere intelectual` nem`rginit`.
M` sim]eam ca o p`dure în care se trezesc
în zori toate viet`]ile, tr`iam euforic, eram
liber`, nu-mi era fric` de nimic “…‘ Ceea
ce am re]inut din acea perioad` a fost ansam-
blul unei atmosfere culturale excep]ionale,
care m` umplea de bine, în timp ce ai no[tri
tr`iau iadul în ]ar`…" Din spirit de aventur`
petrece un timp scurt [i la Buenos Aires,
dar nu se acomodeaz`, nu-i place atmosfera
prea monden`, unde singura distrac]ie era
jocul de c`r]i, iar discu]iile o plictiseau
îngrozitor. Revine la Paris. Remarcabil este
c`, de[i frecventa toate mediile artistice [i
se sim]ea "ca o crati]` pe foc care fierbea
f`r` oprire", nu agreeaz` boema sordid` [i
î[i p`streaz` ]inuta : "În Fran]a, femeile
pictori]e sunt întotdeauna neîngrijite, prost
îmbr`cate, cu un aer de stânga. D` bine s`
fii de stânga. Eu sunt exact contrariul."

Primele dou` c`s`torii ale Ioanei au fost
ni[te experien]e intempestive, consecutive
unor iubiri pasionale [i efemere. Celei de a
doua i-a pus cap`t întâlnirea decisiv` cu Ser-
giu Celibidache, cu care a convie]uit 45 de
ani, pân` la moartea lui : "Sergiu era destinul
meu. Iubirile de pân` atunci m` ]inuser` capti-
v` în vremelnic. Cu Sergiu am avut revela]ia
iubirii eterne. Prin el am întrez`rit, ca printr-
un vitraliu de muzic`, prezen]a lui Dumne-
zeu." Asta, desigur, deoarece, cum ea îns`[i
spune : "Sergiu era profund mistic." Realitate
care le-a facilitat [i protejat existen]a într-o
comuniune spiritual` simbiotic` : "{tii ce a
spus Sergiu odat`, într-un interviu ? C` am
descoperit împreun` culorile în muzic` [i
sunetele în pictur`." Sfâr[itul brusc al unei
comuniuni atât de îndelungate nu poate fi
decât devastator pentru supravie]uitor [i nu-
mai efortul obstinat [i terapeutic de a-[i urma
lucrarea creatoare îl poate salva : "Am intrat
“la moartea lui‘ într-un tunel de durere. Ca
s` pot ie[i trebuia s` fac ceva (subl. RC).
De pictat nu mai puteam. Aproape doi ani
n-am mai pus mâna pe pensul`. Trebuia s`
fac ceva ca s` nu-mi pierd min]ile." Atunci
[i-a amintit c` întotdeauna i-a pl`cut s` scrie
[i le-a d`ruit tuturor celor ce l-au iubit pe
Maestru cartea Sergiu altfel : "A[a s-a înche-
gat cartea din tr`irile mele al`turi el timp
de 45 de ani, din experien]ele lui repovestite."

SS
unt întrist`toare, ca s` nu zic
cutremur`toare, impresiile pe
care i le-a suscitat Patria la întâia
ei revenire, în 1997, la o expo-

zi]ie organizat` de… UNESCO. A fost un
impact dur, ale c`rui efecte se cuvin re]inute:
"L`sasem o Românie elegant` [i bogat`, avid`
de cultur`, oamenii erau politico[i, aveau
]inut` (subl. RC), demnitate, noble]e. M-am
reîntors la vârsta de [aptezeci de ani pentru
a descoperi o ]ar` distrus` suflete[te [i
moralmente. O ]ar` delapidat` de comuni[ti,
cu oameni care vorbeau o limb` de o
vulgaritate, de o brutalitate nemaipomenit`,
v`dind o ignoran]` a[ putea s` zic violent`,
deoarece denigreaz` valorile esen]iale ale
umanit`]ii de alt` dat`. Tot ce am v`zut mi-a
smuls o bucat` de suflet." I-a mai venit inima
la loc abia în ambian]a vernisajului, când

s-a surprins cople[it` de mul]imea prietenilor,
a cunoscu]ilor [i necunoscu]ilor veni]i s`-i
aduc` omagiul lor. {i a recunoscut în acele
clipe ceva din "România de alt`dat`, bun`,
fierbinte, familiar`, avid` de cuno[tin]e,
însetat` de art`."

SS
pre deosebire de rela]iile de o
via]` cu Pia, Monica Pillat n-a
comunicat cu aceast` m`tu[`
înstr`inat` decât târziu. O vede

prima dat` în anii '90, la televizor, în emisiu-
nea lui Iosif Sava [i i se pare distant` [i rece,
totu[i cu o harism` irezistibil`: "Ioana apar]i-
nea unui t`râm inaccesibil, la care doar pu-
team visa din când în când." Un album de
art` dedicat operei Mariei Pillat, îngrijit [i
editat de Monica, ajunge apoi sub ochii Ioanei
Celibidache, îi resuscit` interesul pentru
aceast` nepoat` [i o invit` la Paris. Era în
2009. "Din toat` familia noastr` am r`mas
numai noi", îi spune ea nepoatei când, în
sfâr[it, se întâlnesc [i, în ciuda diferen]ei de
vârst`, între ele se stabile[te spontan o comu-
niune sufleteasc` plin` de afec]iune, ce reu-
[e[te s` anihileze golul pe care anii îl a[ezaser`
între ele. În locuin]a Ioanei de la Paris, plin`
de art`, de bun gust [i de amintirea Maestrului,
au loc îndelungate [i tandre confesiuni mu-
tuale, rememor`ri, evoc`ri. În tot acest timp
Monica e atent` [i la ambian]a cu totul aparte,
pân` la detalii discrete dar semnificative pen-
tru apartenen]a spiritual` [i op]iunile m`tu[ii
amfitrioane : "Pe biroul din salon am dat de
fotografia de nunt` a Regelui Mihai [i a Re-
ginei Ana, purtând semn`tura lor…" Mai
mult: propensiunea înspre percep]ii
paranormale a Monic`i, evident` înc` din
volumele anterioare, se întâlne[te cu cea a
m`tu[ii sale, astfel încât, de-a lungul acestor
sfaturi de tain`, amândou` au nu doar o dat`
sentimentul straniu c` "Toate fiin]ele iubite
pe care le pierdusem în timp p`reau c` se
întorc treptat, împresurându-ne."

În realizarea volumelor anterioare amin-
tite aici, Monica Pillat a beneficiat, dincolo
de cunoa[terea direct` a personajelor, de tot
acel bogat material epistolar. În memorabilul
portret [i totodat` în conturarea excep]io-
nalului destin al m`tu[ii de poveste, documen-
tul scris e suplinit de dialogul direct, de-a
lungul c`ruia interlocutoarea î[i deschide
sufletul, ceea ce, altfel, nu-i st` în obicei.

Fie c` e vorba de întâlnirile (dou`) de la Paris,
fie de dialogul între]inut apoi în continuare
prin e-mail, Monica Pillat are, ca [i în c`r]ile
anterioare, intui]ia semnificativului în selec]ie,
iar aceasta îi permite accesul la acea esen]`
care asigur` ansamblului echilibrul [i lumino-
zitatea, dar [i un u[or sfumato care între]ine
misterul unui adev`rat portret. În plus, toate
c`r]ile doamnei Monica Pillat, indiferent care
le-ar fi determinarea imediat`, s-au n`scut
din dragoste. Nu face excep]ie nici aceasta
: "Apropo – spune în final m`tu[a recuperat`
– [tii de ce mi-am dat via]a pe mâinile tale
în aceast` carte ? “…‘ De dragul bunicii tale,
de dorul lui Dinu [i al lui Neli am ajuns s`-
mi deschid sufletul încuiat cu trei lac`te. /
Totu[i a[ fi preferat ca pe copert` s` fie scrise
cu litere mari titlul [i numele noastre, iar
în`untru paginile s` fie albe."

AA
ceast` Doamn` a altor lumi
[i altor vremi ]ine pân` la
cap`t la discreta ei aur`
enigmatic`.

___________________
Monica Pillat, Ioana Celibidache: o

m`tu[` de poveste. Bucure[ti. Humanitas
“Convorbiri. Coresponden]`. Portrete‘, 2011.

NOUla CURTEA VECHE
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INTERFEREN}E:
TIMI{OARA – CHI{IN~U

Proiectul Interferen]e: Timi[oara – Chi[in`u a ajuns în acest an la cea de a treia edi]ie.
Cu sprijinul Uniunii Scriitorilor, filiala Timi[oara, proiectul a fost extins de la membrii ini]iali,
Atelierul de scriere creativ` Vlad Iovi]` [i Cenaclul Pavel Dan, la Uniunea Scriitorilor, filiala
din Timi[oara [i Cenaclul Republica al Bibliotecii Na]ionale din Chi[in`u. Pe lâng` evenimentele
deja cunoscute: [edin]e de cenaclu, lecturi prin cafenele culturale, lans`ri de antologii, în
acest an ne-am bucurat [i de un eveniment mai special. E vorba de lansarea a dou` c`r]i de
excep]ie: În gura foametei de Alexei Vakulovski [i Oameni din Chi[in`u de Dumitru Crudu.

Lansarea a avut loc în sala de cenaclu a revistei Orizont, luni, 5 decembrie. În ajun de
Mo[ Nicolae, pe o ploaie obositoare, lunea [i chiar seara, timi[orenii au fost prezen]i într-un
num`r impresionant [i nea[teptat. Eu b`nuiam c` prezen]a lui Dumitru Crudu va mobiliza
mul]imea, dar num`rul mare al celor prezen]i la eveniment m-a surprins [i pe mine. Dup`
ce criticul Cornel Ungureanu a prezentat ambele c`r]i, ar`tându-[i pe de o parte uimirea
fa]` de proza a[ezat` pe care mizeaz` mai nou Dumitru Crudu, iar, pe de alta – fa]` de
genealogia impresionant` a fra]ilor Vakulovski, au urmat interven]iile din sal`.

Viorel Marineasa, de[i a rememorat întâlnirea sa cu Dumitru Crudu, a p`rut mai preocupat
de m`rturiile despre foamete culese de Alexei Vakulovski, reprezentat la aceast` întâlnire
de mezinul s`u, prozatorul Alexandru Vakulovski. Domnul Marineasa a extins discu]ia
despre foametea din Basarabia înspre Ucraina [i celelalte zone care au p`strat documente
scrise în acest sens. Eugen Bunaru, nedezmin]indu-[i preocuparea pentru poezie, a avut o
discu]ie cu Dumitru Crudu legat` de fracturism [i de importan]a poeziei basarabene. Radu
Pavel Gheo a amintit rolul poeziei lui Dumitru Crudu [i al prozei lui Alexandru Vakulovski,
ambii reprezentând, pe genuri literare diferite, un moment de cotitur` în literatura român`.

Discu]iile au continuat [i pe parcursul întâlnirii, [i dup`, dar peste toate a r`mas bucuria
întâlnirii [i confirmarea c` proiectul Interferen]e a reu[it cu adev`rat s` lanseze o punte
cultural` între dou` extreme (atât geografic, cât [i social), Timi[oara - Chi[in`u.

MONI ST~NIL~

VEGHERI, PRIVEGHERI
GRA}IELA BENGA

NOUla HESTIA

La debutul cu Într-un pat sub cear[aful
alb (2005), Andra Rotaru a atras aten]ia
printr-un lirism straniu, cu accente violent-
suprarealiste. Sau, la o privire atent`, aparent
suprarealiste, pentru c` senza]iile co[mare[ti
nu erau trezite de o viziune, ci înso]eau
existen]a obi[nuit` a Fridei Kahlo – cea cu
care intra în dialog poeta. Transferul continuu
dintre sensibilitatea poetic` [i cea plastic`
nu putea fi sus]inut decât printr-o afinitate
veritabil` [i o tehnic` aparte, astfel încât –
de[i aflat` sub efigia biografic` a Fridei –
poezia Andrei Rotaru nu era mai pu]in
autoreferen]ial`.

DD
up` autoportretul cu m`[ti,
despre care s-a tot vorbit c`
ar sta la baza volumului de
debut, Andra Rotaru s-a

concentrat mai mult asupra jurnalismului
cultural, pân` când, în urm` cu un an, a
publicat o carte în care [i-a reafirmat structura
liric`. Cu melancolia ei firesc asumat`, f`r`
striden]e stilistice sau pre]iozit`]i culturale,
]inuturile sudului (Editura Paralela 45) propu-
ne o poezie în care temperatura fluxului
ontologic atinge limita înghe]ului. O enorm`
oboseal` se reflect` în lirica Andrei Rotaru,
o irepresibil` epuizare îi apas` f`r` încetare
poemele. Iar gravitatea inadapt`rii ontologice
e direct propor]ional` cu imobilismul tempo-
ral. Timpul nu se mai define[te prin curgerea
lui, ci prin înghe]ul într-un trecut care nu
poate stârni pulsa]iile prezentului. În ]inuturile
sudului, trecutul e cu totul altfel decât cel
pe care ni-l ofer` în mod obi[nuit istoria.
Într-un timp atemporal (încremenit pe un
alt`dat` cu rev`rs`ri diluviene) [i într-un spa]iu
aspa]ial, dar nu f`r` o amprent` a lui – perisa-
bil` [i totodat` autoregeneratoare –, poezia
Andrei Rotaru e interiorizat` f`r` comple-
zen]` [i metafizic` f`r` transcenden]`: "zilele
astea încep cu zilele de alt`dat`: / cineva
se a[az` pe marginea patului, / m` întreab`
dac` nop]ile sunt imprimate pe piele, / dac`
am visat cum m` acoper` nisipurile. / “miro-
sul t`u de brad se r`spânde[te în camera
mea.‘ / (var` de var`, mi se spune c` ai
disp`rut. c` trupul nu a fost g`sit, / plute[te
într-o mare. când intru ast`zi în ea, închid
bine ochii) / “…‘ //de atunci, unghiile nu
îmi mai cresc. / le acop`r cu mâinile altora,
apoi m` îndep`rtez. / oamenii se a[az` lâng`
mine, / vor s` prindem dimine]ile împreun`
/ f`r` s` [tie c` niciodat` nu îmi iau r`mas-
bun. / (sunt ca un vapor de lemn în care
port doar mor]ii)" ([i mai mult nisip) “…‘

OO
rice fiin]` claustrofil` caut`
o cochilie a ei, o retragere
într-un loc care s`-i permit`
plonjonul în sine. Poemele

Andrei Rotaru arat` cum locuirea în sine
nu presupune, ca în alte cazuri, [i o
colaborare cu lumea – în numele unei idei
care o transcende. Pân` la un punct, camera
poate oferi un perimetru ocrotitor. Dar
tavanul, podelele, varul de pe pere]i (care
apar obsedant în cea de-a doua parte a c`r]ii)
o transform` pe nea[teptate într-un cadru
amenin]`tor : ap`sarea paralizant`, strivirea,
teroarea albului cadaveric duc co[marul la
limite insuportabile (Jum`t`]ile, Ad`postul).
Iar când tavanul las` totu[i s` se vad` cerul,
dând iluzia unui temei real [i a unui orizont
de sensuri, ceea ce se descoper` nu e decât
începutul disolu]iei finale, ale c`rei semne
traverseaz` ]inuturile sudului aproape în
întregime : "doar un cear[af plute[te deasupra
patului. un cer întunecat, înghe]at. / ating
o parte a lui, se ridic`. m` for]eaz` s` scurm
în tavan. / îl dau deoparte. / atunci privesc

prin capetele unui cer desf`cut / gata s` se
reverse" (Tavanul). Dintr-o astfel de odaie
nu se poate evada. Ie[irile sunt false, c`l`-
toriile – scurte [i dezarticulate. Ferestrele,
Pervazul nu mediaz` intimitatea [i realitatea
exterioar`, nu leag` în`untrul de afar`. Închi-
se, ferestrele prelungesc co[marul interiori-
t`]ii într-un scenariu apocaliptic, cu ape care
str`bat pere]i, camere, case, desprind copaci,
înclin` podele [i descompun tot ce cuprind.

De altfel, în viziunea Andrei Rotaru
nimic altceva nu egaleaz` dimensiunea
terifiant` a expansiunii lichide. Angoasa pe
care o treze[te e reflexul mor]ii în fiin]` [i
arat`, deopotriv`, incapacitatea de a dep`[i
imediatul, pentru a descoperi sintaxa flexibil`
în care intr` acesta. Poemele absorb
rev`rsarea apei [i ignor` evolu]ia lumii.
Ridic` episodul (fragmentul) la rang de
întreg, pulverizând realitatea într-o dezordine
sf`râmicioas`. Lemnul putred, înv`lm`[irea
rezidual`, "un mucegai mai dens ca varul"
sau cerul cariat deriv` dintr-o lume spectral`,
în care existen]a se confund` cu un pelerinaj
agonic – între polul înghe]ului [i cel al
dispersiei lichide: "doar ca o umezeal` / care
se prelinge [i înghea]` la loc, trupul meu.
// cu adâncimi de sute de metri, cu trepte /
care coboar`, trupul meu. // o coborâre lent`,
prin întuneric. printr-o ap` înghe]at`. / doar
propriu-mi corp. trec repede prin el, m`
opresc. / a[a mor animalele în captivitate.
cu ghea]a solidificat` de-a lungul gâtlejului.
// într-o iarn` pe care am dus-o cu mine.
într-un trup din care apa intr` [i iese. (Apa)

Condamnat la a[teptare [i cu un singur
elan (al vegherii) – astfel apare însinguratul
personaj liric, a c`rui sensibilitate afectiv`
se izbe[te de o neîntrerupt` absen]`. Pân`
[i în rarele clipe în care pare aproape, b`rbatul
se dovede[te a fi compus din particule
incapabile s` formeze un întreg. Cuvintele
se surp`, ritualul erotic se dilueaz` iar
conduita prezen]ei tr`deaz` suprema]ia rece
a absen]ei (Sem`n`m). Îns` a da iubirii o
[ans` înseamn` a înv`]a s` veghezi. S`
a[tep]i. În poemele Andrei Rotaru, vegherea
se r`suce[te spre priveghere iar a[teptarea
unei prezen]e devine totuna cu a[teptarea
([i întâlnirea) sfâr[itului, într-un ]inut plin
de cire[i usca]i : "înaintez printr-o livad`
de cire[i usca]i ca printr-un tunel subacvatic,
/ frunzele au fost colorate într-un ro[u atât
de crud încât / la fiecare lucire a p`mântului
par c` iau foc. ni[te pe[ti î[i salt` corpurile,
/ [i le aga]` de crengi. o corabie cu lemnul
putrezit alunec` prin iarb`"... (Cor`bii)

CC
u un vizionarism care-[i
con]ine [i doza de risc
involutiv, Andra Rotaru
exploateaz` fantasme [i su-

gestii, excesul unei st`ri [i anemia ei tulbu-
r`toare. Mixeaz` o pulbere expresionist`
cu fluiditatea imaginii suprarealiste. Nu o
realitate contureaz` ]inuturile sudului, ci
mi[carea continu` a mai multor realit`]i,
impregnate de emo]ii, cânt`rite prin nervi
[i sesizabile prin sim]uri: "recunosc dimi-
nea]a / dup` zgomotul unui b`trân în scaun
cu rotile. / picioarele lui goale pedaleaz`
la nesfâr[it. / aici via]a începe printre z`brele.
m` îmbrac` în rochii interminabile, / [i viii
îmi aprind lumân`ri. în stânga, o clopotni]`
veche. // în ea, dansul meu devine violent,
/ îmi leag`n` trupul. prin dreptul ferestrelor
zidite, / într-o lumin` care cre[te. / [i nici
buchetele de p`mânt [i nici ochii celorlal]i
/ nu ajung în camera asta. ca o imita]ie, /
de parc` dai cu iarb` peste cear[aful care
m` acoper` / [i încerci s`-mi faci contur"

(alte dimine]i). Mi[carea realit`]ilor care
alunec` una în cealalt` face ca perimetrul
imprecis al ]inuturilor... s` fie imposibil de
trasat. Nici nu era aceasta menirea poeziei.
Ceea ce conteaz` este tocmai pregnan]a acestei
imprecizii. Nuan]area ei liric`. Transfigu-
rarea. Sau discre]ia m`rturisirii, felul în care
viziunea prinde contur din emo]ii, evitând
(f`r` efort sesizabil) ispita derapajelor teatrale.

AA
[a cum apare în poemele
Andrei Rotaru, relieful
interiorit`]ii define[te un
anume fel de a fi viu. {i

inspir`, iat`, aventura unei poezii care
pretinde iradierea vegherii, al`turi de re]etarul
privegherii nedefinite. Cât se întinde
claviatura de posibilit`]i lirice ale autoarei,
vom vedea la urm`toarea carte. {i spun c`
o a[tept cu destul` ner`bdare.
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Maria }enchea Maria }enchea Maria }enchea Maria }enchea Maria }enchea (..) Dup` ce am terminat
la Timi[oara liceul de muzic`, am dat admitere
la Cluj, la Facultatea de Filologie, speciali-
zarea francez`-român`. Am f`cut studiile cum
se f`ceau atunci – timp de 5 ani – [i am
terminat – o spun foarte simplu – [ef` de
promo]ie pe ]ar`. (...) Deci între 1964 [i 1969
am fost la Cluj. Mi-a oferit foarte mult Clujul,
am avut parte de o ambian]` care era propice
vie]ii intelectuale, studiului. Era biblioteca
universitar`, erau institu]iile de cultur`, pro-
fesorii. De exemplu, n-o s`-l uit pe profesorul
Henry Jacquier – cu el încep întotdeauna când
îmi amintesc de Cluj: un francez venit ca
lector în România, pe la 20 de ani. A r`mas
definitiv în România, a murit la 80 de ani,
nu s-a mai întors în Fran]a, s-a c`s`torit cu
o românc`. A fost [eful catedrei de francez`
de la Cluj. Era un om extraordinar, fermec`tor,
era capabil s` vorbeasc` despre orice subiect,
f`când ni[te digresiuni care erau deosebit
de interesante. }in minte c` notam la un mo-
ment dat [i digresiunile. Avea o forma]ie
de Sorbona. Era capabil s` ]in` un curs extra-
ordinar de structurat, de riguros, dar în mod
obi[nuit se desf`[ura din plin, liber, în aceste
minunate digresiuni. L-am mai avut pe dom-
nul profesor Ioan Niculi]`, care preda gra-
matic`, dar pe lâng` rigoarea – bineîn]eles,
care îl caracteriza, predând aceast` disciplin`
– era [i un om extraordinar de simpatic. (...)
{i-apoi, via]a cultural` a Clujului, cum spu-
neam; era un lectorat francez care organiza
[i vizion`ri de filme, erau opera, teatrul...
De altfel, universitatea îi premia pe studen]ii
cei mai buni, la începutul anului universitar
urm`tor, se d`deau premii în c`r]i [i în abo-
namente la oper` [i teatru.

– Cum de v-a]i gândit s` urma]i franceza?
A fost o pasiune?

– A fost o pasiune din copil`rie : am
avut de ales, s` spunem, între Conservator
[i francez`, dar de fapt, în sinea mea, tot
spre francez` înclinam. De ce? Cred c` a
avut un rol foarte important faptul c` tat`l
meu a f`cut studii în Fran]a [i doctoratul în
drept la Paris.....

– Dânsul a fost un model pentru Dvs,
în formarea profesional`l?

– Într-un anumit fel, pentru c` el era
jurist – deci într-un alt domeniu, dar tot al
[tiin]elor umaniste – de o fantastic` rigoare:
disciplin` intelectual`, rigoare, astea sunt
cuvintele care-mi vin în minte, când m` gân-
desc la tat`l meu. {i cu o deschidere intelec-
tual`, cu un orizont cultural fantastic! Dovad`
[i biblioteca pe care am mo[tenit-o de la tat`l
meu. {i-apoi a[ spune, în ceea ce prive[te
franceza, c` era pasionat de cultura francez`.
(...)

– Unde a]i locuit în Cluj?
– În gazd`. Aveam bunicii în Cluj, aveam

multe rude, deci nu eram printre str`ini. Bu-
nicii din partea mamei. Aveam, de altfel,
obiceiul de a merge la Cluj în fiecare var`,
la bunici. Bunicul meu a fost profesorul Ale-
xandru Borza, cel care a înfiin]at Gr`dina
Botanic` din Cluj... Clujul însemna dintotdea-
una ceva foarte important pentru mine.

– La terminarea facult`]ii, care erau
perspectivele de angajare?

– Perspectivele? Au fost extraordinare,
în acel an de gra]ie 1969, pentru c` s-a f`cut
o repartizare la Bucure[ti. To]i absolven]ii
din acel an, cu decanii facult`]ilor în frunte,
s-au suit în tren [i-au plecat la Bucure[ti.
Deci reparti]ia s-a f`cut în prezen]a tuturor,
la Bucure[ti, în ordinea mediilor.(...) Eu am

DESPRE ÎNCEPUTURI (III)
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MARIA }ENCHEA

ales postul la Universitate, deci s-a f`cut direct
prin reparti]ie ministerial`, ocuparea acestui
post. De la Bucure[ti venea ca absolvent`
[i colega mea, actualmente doamna Arjoca.
Eugenia Ieremia o chema atunci. Deci amîn-
dou`, în acela[i timp, am venit la Timi[oa-
ra.(...) Eram asistente – se chema c` sîntem
asistente stagiare. Dup` 3 ani am dat concurs,
cu toate etapele, cum se desf`[oar` [i ast`zi,
adic` un examen scris, oral, [i, evident, o
lec]ie..... Ca s` devenim "asistent titular" (...)

– Care erau, în general, criteriile de a
accede în sistemul de înv`]`mînt superior,
în acea perioad`?

– În general era competen]a. Media. Dar,
de obicei, media spunea ceva. Pentru c`...
trebuie s` recunosc acest lucru: în perioada
aceea, notele parc` aveau o valoare mai mare.

– Care erau criteriile de avansare?
– P`i depinde de fiecare dintre posturile

didactice, de gradele respective. Pentru
asistent era concursul, sigur c` da. În acel
moment, nu mai [tiu dac` se cerea s` ai [i
ni[te publica]ii, la modul foarte
strict...Oricum, am avut publica]ii. Îmi aduc
aminte, ca de un lucru foarte bun, f`cut de
profesorul Eugen T`nase, [eful catedrei de
francez` de atunci. Ne-a invitat pe doamna
Arjoca [i pe mine s` ne prezent`m lucrarea
de licen]` în cadrul Societ`]ii de Lingvistic`
Romanic`, filiala Timi[oara. {i apoi am
publicat un articol în "Analele Universit`]ii",
pornind de la lucrarea de licen]`. Deci a fost
ceva într-adev`r important pentru noi. (...)
{i în ce prive[te criteriile, ca s` ne întoarcem
la ele, pentru postul de lector, îmi aduc aminte
c` se cerea s` ai un num`r de articole publicate
[i s` fii înscris la doctorat, ceea ce era destul
de greu în perioada aceea. Dar mai trebuia
înc` un criteriu. Care, ast`zi, sigur c`...poate
i-ar face pe unii s` se uite a[a, cam în dung`:
trebuia s` fii membru de partid.

– N-au existat excep]ii?
– Au fost [i unele excep]ii, dar prea

pu]ine. Mult prea pu]ine. De[i [tiu c` au fost
f`cu]i conferen]iari domnul profesor Ciocârlie
[i doamna Mariana Popa, de la englez`, f`r`
s` fi fost membri de partid. În rest, nu. Mi
s-a spus foarte clar: "Tovar`[a, ai aici tot
ce trebuie, dar nu ai asta!" (...)

– Cine conducea facultatea, cînd v-a]i
angajat?

– Era decan profesorul Nicolae Pîrvu.
Dar nu a fost mult` vreme. Apoi a fost profe-
sorul Alfred Heinrich, de la catedra de rus`.
Care a r`mas în amintire ca o persoan`, m`
rog, nu numai riguroas`, dar [i inflexibil`
cîteodat`, o disciplin` de fier. Îns` eu am
avut rela]ii bune [i cu dânsul. Adic`, în gene-
ral, mi-a pl`cut s` dialoghez [i pe cât posibil
s` am raporturi normale, s` zic a[a, pe cât
se putea, cu toat` lumea. Alt decan a fost
profesorul Vasile {erban, apoi doamna Lucia
Atanasiu. Dup` care am început s` am [i eu
func]ii (râde), în sensul c` în 1990 am fost
solicitat` s` m` ocup de o comisie a planurilor
de înv`]`mînt. Aproape c-a[ spune c` dintot-
deauna m-am ocupat de întocmirea statelor
de func]ii ale catedrei (...) Apoi profesorul
Evseev, care ajunsese decan dup` decembrie
1989, m-a invitat s` fiu un fel de prodecan,
f`r` titlul de prodecan, dar s`-l ajut. (...) {i
de-atunci, n-am mai sc`pat de func]ii. Am
fost prodecan 13 ani [i decan 5 ani. Din ce
an a]i fost decan?

– Din 2004.
( Fragmente din interviul realizat de

Sînziana PredaSînziana PredaSînziana PredaSînziana PredaSînziana Preda, februarie 2011)

RICHARD SÂRBU
–V-a[ ruga s` îmi spune]i unde v-a]i început formarea profesional`.
– Mi-am început activitatea profesional` în raionul Or[ova, ca profesor de limba rus`,

mai întâi la o [coal` din comuna Iablani]a, locul meu natal. Dar asta a durat foarte pu]in
timp. În acea perioad` era foarte mare criz` de profesori specializa]i. Toate [colile din zon`
erau pline de profesori suplinitori, adic` absolven]i din liceu care erau introdu[i ca profesori
suplinitori. Cele mai fericite cazuri erau cele în care erau angaja]i înv`]`torii pe post de
profesor. În situa]ia aceasta am fost chemat la Or[ova. Am intrat ca profesor de liceu, foarte
tân`r, la 22 de ani.

– Cam în ce an se întâmpla asta?
– În 1959. Multe peripe]ii sunt legate de primii mei pa[i în carier`. Am fost repartizat

de la Bucure[ti. Fiind printre primii pe list`, ar fi trebuit s` prind un post bun în Banat. Îns`
la reparti]ie, prin fel de fel de vicle[uguri, au intrat al]ii înaintea mea [i pe când s` ajung eu
la rând, nu mai r`m`sese niciun loc în Banat într-o localitate care, vorba aceea, m`car s` fi
avut gar`. Dup` multe discu]ii în contradictoriu, am primit Borlova, despre care nu [tiam
nimic [i bineîn]eles c` n-am acceptat. Mi s-a repartizat pân` la urm` localitatea Armeni[,
îns` nici acolo nu am lucrat, fiindc` între timp au ap`rut solicit`ri din partea raionului Or[ova,
deficitar de cadre didactice specializate. A[a am ajuns mai întâi la Iablani]a, pentru dou`-
trei s`pt`mâni, iar apoi la liceu, la Or[ova, pentru o perioad` de doi ani. Dup` aceea, am fost
solicitat s` lucrez la sec]ia de înv`]`mânt, ca inspector [colar. Am refuzat, nu am acceptat
s` p`r`sesc cariera care îmi pl`cea foarte mult. Perioada în care am fost profesor la liceu,
în Or[ova Veche, reprezint` un moment foarte important pentru mine.

Înc` din primul an de activitate, an de an mi-am f`cut dosar pentru Institutul Pedagogic
din Timi[oara, dar îmi venea automat r`spunsul c` dosarul nu a reu[it la concurs. Nu am
[tiut de ce, îns` am aflat ulterior c` acest refuz se datora faptului c` p`rin]ii mei nu aveau
un trecut cum se cerea pe timpul acela: tat`l meu lucrase [i în Poli]ie, pe timpul lui Antonescu,
[i normal c` dosarul meu întârzia s` fie aprobat.

Am f`cut atunci un fel de târg cu cei de la Comitetul Raional de Partid. M-au asigurat
c` dac` accept s` lucrez doi ani la sec]ia de înv`]`mânt, îmi vor accepta dosarul. Trebuia s`
merg pe teren, s` fac tot felul de drumuri, s` particip la toate festivalurile care se f`ceau
atunci cu copiii, s` fac schimburi de experien]`, s` organizez cercuri etc. Am avut o perioad`
intens` [i totu[i pl`cut`. Dup` munca aceasta de doi ani, în 1963, în al treilea an am primit
r`spuns pozitiv, adic` dosarul a reu[it la concurs la Timi[oara [i puteam s` m` prezint pentru
postul de preparator la Catedra de Limba rus`..... (...) Am venit în 15 iunie 1963 ca preparator
de limba rus`. Aceasta a însemnat ruperea mea de Or[ova, un fel de divor] sentimental,
pentru c` acolo au fost cei mai frumo[i ani ai vie]ii mele. Diferen]a dintre mine [i elevele
din clasa a XI-a era mic`, eu aveam 22 de ani, iar cea mai mare elev` avea 20 de ani. Eram
tot timpul supus controlului lor exigent la îmbr`c`minte, la ]inut`. Oricum, am fost tot timpul
în rela]ii prietene[ti cu elevii.

Ca student, mi-a pl`cut s` fac dans popular. Am f`cut parte din ansamblul Centrului
Universitar Bucure[ti ca dansator popular, ansamblu cu care am c`l`torit [i în str`in`tate.
Bineîn]eles, când am ajuns la Or[ova mi-am dorit s` organizez un ansamblu de dans cu
elevii, în afara programului. {i astfel m-am apropiat de ei. Ca dovad` e faptul c`-i mai rev`d
înc` peste mul]i ani. Sunt cincizeci de ani de atunci [i fo[tii mei elevi mai organizeaz` înc`
întâlniri. Este o clas` care organizeaz` întâlniri în fiecare an.

În timpul acela, la raionul Or[ova f`ceam vizite la domiciliul elevilor [i pe insula Ada Kaleh.
Ne a[tepta turcul cu barca [i f`ceam vizite la elevii turci de acolo. Bineîn]eles, când s-a desfiin]at
insula, o parte dintre ei au plecat în Dobrogea, iar al]ii s-au mutat la Istanbul. Unul dintre fo[tii
elevi, care locuie[te în prezent la Istanbul, a organizat pe Bosfor întâlnirea de 47 sau 48 de ani
de la terminarea liceului [i ne-a invitat [i pe noi, fo[tii profesori, al`turi de colegi.

– Pentru c` a]i pomenit de perioada studen]iei dumneavoastr`, v` rog s`-mi povesti]i
mai multe despre facultate.

– Eu am terminat în 1959, la Bucure[ti, sec]ia de limba [i literatura rus`. Am fost tentat
ini]ial s` urmez o sec]ie de diploma]ie sau traductologie, dar pân` la urm` am r`mas la sec]ia
aceasta, pedagogic`. Am avut profesori buni, cum ar fi Emil Vrabie, cel mai mare slavist în
perioada respectiv`. El mi-a condus [i lucrarea de doctorat ulterior. Îl voi p`stra în amintirea
mea, pentru c` mi-a fost întotdeauna apropiat. Dintre cei mai renumi]i, a[ mai aminti-o [i
pe Ecaterina Flodor.(...)

(Fragmente din interviul realizat de Simona AdamSimona AdamSimona AdamSimona AdamSimona Adam, martie 2011)
Pagin` realizat` de SMARANDA VULTUR

RUSA, DIN NOU
Anii '80. Sec]ia de Francez`, profesori [i fo[ti absolven]i.
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NOUla POLIROM

Urmare din pagina 32
Ultimul capitol rememoreaz` lec]ia

despre Milton primit` la colegiul meu catolic
[i diferen]a de opinii avut` cu profesorul meu.
De[i n-ar fi admis-o, îl ura pe Milton. Îi
pl`ceau John Donne [i Shakespeare, întrucât
îi considera umani[ti catolici, în vreme ce
Milton încuraja uciderea regelui [i credea
în divor]. În universul catolic nimeni nu trebuie
s` cread` în divor]! Mai târziu, m-am contrazis
pe tema lui Milton [i cu Stanley Fish, care
crede c` acesta nu trebuie citit cu aten]ie, c`
trebuie s`-i ignor`m spusele [i frumuse]ea
poeziei. De[i i-am retip`rit cartea, Surprised
by Sin, cred c` e o lucrare profund viciat`.
Fish sus]ine c` Milton încearc` s` ne prind`
în capcan`: dac` î]i place poezia, e[ti un
p`c`tos. Eu cred în ideea de a te bucura din
plin de experien]`, iar Fish nu e de partea
mea. Cititul lent se refer` la timpul pe care
]i-l aloci pentru a putea gusta opera de art`.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Apropo de [coal`: te-ai întoarce
la catedr`? Î]i lipse[te predatul, l-ai relua?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Am predat în China [i mi-a f`cut
pl`cere. S-ar putea s` am ocazia s` fac acest
lucru în mod regulat, câte o lun` pe an. A[
fi încântat s` mi se ofere aceast` [ans`.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Ce ai preda?
L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Probabil chestiuni legate de estetic`

[i experien]a estetic`. Poate [i ceva despre
lectur` [i teoria literar`. A[ putea vorbi despre
modul în care s-a dezvoltat teoria literar` în
SUA din anii 1960 încoace, pornind de la
modelul european. În China am predat dou`
cursuri: unul era o scurt` istorie a criticii
literare de la T.S. Eliot pân` în prezent, cel`lalt
se concentra pe Eliot [i Virginia Woolf.
Vorbeam despre furia crescând` a Virginiei
Woolf în timp ce încerca s` g`seasc` loc
pentru o femeie în istoria literaturii engleze
[i despre cartea care o descrie. De cealalt`
parte, Eliot sus]inea c` trebuie p`strat controlul
absolut, c` arta nu trebuie s` reprezinte o
ocazie de a sim]i. Totu[i Eliot e în[el`tor,
încearc` s` ne p`c`leasc`: se folose[te de
reac]ia noastr` emo]ional` pentru a ne motiva
s` reac]ion`m la ceea ce scrie. Între cei doi
pare a exista un contrast imens, dar cred c`
ambii spun de fapt c` emo]ia trebuie s` fac`
parte din reac]ie. Despre asta vreau s` vorbesc:
despre felul în care tr`irea face parte din reac]ia
noastr` la o oper` de art`, ceea ce înseamn`
a-i afla locul în propria via]`.

C.C.: C.C.: C.C.: C.C.: C.C.: Cum au ajuns s` te intereseze Asia
[i China? Te-au fascinat dintotdeauna?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Cred c` da. Am fost întotdeauna
un interna]ionalist; de aceea a contat atât de
mult pentru mine c`derea zidului Berlinului.
În Biserica Catolic`, la zece-doisprezece ani
prime[ti confirmarea, unul dintre sacramente.
Trebuie s`-]i alegi un nume de confirmare.
Eu l-am ales pe Francis Xavier, sfântul care
merge în India [i, ulterior, în China. Am ajuns
s` în]eleg c` în catolicism e vorba de privirea
de ansamblu, de întreg. E [i parte din ceea
ce îmi place la Charles Taylor sau Bruno
Latour (i-am publicat patru sau cinci c`r]i):
perspectiva generic` asupra lucrurilor. Dac`
ar fi s` predau, m-a[ concentra pe rolul
emo]iei.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Te-ai vedea predând [i altundeva
decât în China?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Sigur. Întrebarea ar fi: cum s` o
fac. Trebuie s`-mi termin cartea [i s` nu
c`l`toresc excesiv. Totu[i mersul în China
m-a ajutat cu adev`rat. Prima mea c`l`torie
a fost în Italia, deci China e un fel de nou`
Italie pentru mine. Prima întâlnire cu Italia
a fost uluitoare. Zbigniew Herbert are o carte
despre ea. Pentru cei din nordul Europei a
merge în Italia reprezint` un [oc cultural. La
fel am sim]it [i eu când am ajuns în China.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: De câte ori ai fost în China?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Merg o dat` la doi ani, din 1996.
Iat` o poz` din Ora[ul Interzis, uite [i Lhasa
“arat` spre pozele din birou‘.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Exista [i o cânt`rea]` minunat`,
Lhasa de Sela… Apropo, ce fel de muzic`
ascul]i?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: În principal rock'n'roll.
C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Interesul pentru cultura popular`

se resimte în scrisul [i felul t`u de a gândi.
L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Am scris un eseu despre rela]ia

mea cu Elvis Presley în care folosesc ideea
lui Benjamin despre distragerea aten]iei. S-ar
putea s` îl includ în carte. La începutul
volumului am dou` capitole despre educa]ia
mea întru anesteziere [i felul în care am fost
înv`]at s` nu reac]ionez la operele de art`.
Primul moment se petrece la mine acas`, la
o mic` ferm` din Illinois. Eram atât de furios,
încât d`deam cu pumnii în perete, care s-a
cr`pat. Era cr`pat oricum. Începeam s` înv`]
s` nu simt. Urm`torul episod m` prezint` la
[coal`: o m`icu]` abuziv` ne spune povestea
eroinei ei personale, o femeie pe nume Maria
Goretti, care a tr`it în Italia secolului XX.
Din câte îmi amintesc, se temea s` nu fie
violat` de un b`iat din satul învecinat, a[a
c` [i-a cioplit un pumnal de lemn [i s-a sinucis.
Eram în clasa a doua, eram patruzeci în clas`
[i o c`lug`ri]` de dou`zeci [i cinci de ani,
cu o figur` candid`, ne-a spus tuturor aceast`
poveste oribil`. Am impresia c` ne-o spunea
în fiecare zi, de[i sunt sigur c` nu a fost a[a.
Episodul a f`cut parte din educa]ia mea: am
fost anesteziat, înv`]at s` nu simt.

Povestesc apoi o experien]` din educa]ia
mea catolic` ale c`rei rezultate nu au fost
atât de distructive la adresa emo]iilor.
Capitolul urm`tor vorbe[te despre felul în
care catolicismul m-a înv`]at s` cred în medie-
rea obiectelor, în faptul c` îmi pot schimba
via]a. De ce am atâtea lucruri ciudate în birou?
Pentru c` sunt convins c` obiectele reprezint`
for]e, mecanisme esen]iale de mediere. În
eseul despre Elvis povestesc cum, când aveam
cam zece ani, Elvis urma s` apar` la televizor,
la show-ul lui Steve Allen, care îi pl`cea foarte
mult mamei. Ca [i Allen, voia s` se amuze
pe seama lui Elvis. M` concentrez pe felul
în care procesul de a înv`]a s` cânte [i a deveni
capabil s` o fac` pe cont propriu a fost modul
în care Elvis [i-a trezit la via]` propriul suflet.
Aceasta e puterea artei: d` glas.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Î]i vezi cariera ca pe o reac]ie
advers` la educa]ia întru anesteziere?

L.W.: L.W.: L.W.: L.W.: L.W.: Cu siguran]`. Tot ce explorez în
ceea ce public se leag` de asta. Filosofii pe
care încerc s` îi public, de la Taylor la
Thompson, Brandom [i McDowell, vorbesc
cu to]ii despre în]elegerea operei de art` prin
intermediul sim]urilor [i impactul ei asupra
individului care o las` s` se întâmple.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Urma s` te întreb ce cite[ti de
pl`cere, dar încep s` cred c` cite[ti în mare
parte acelea[i lucruri pentru serviciu [i din
pur` pl`cere.

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Întrebarea e foarte bun`: îmi petrec
atât de mult timp în lumea teoriilor filosofice!
Unul dintre motivele pentru care îmi plac
melodiile pop e faptul c` au trei minute [i ai
ocazia s` experimentezi opera de art` în
întregime. Tot de aceea îmi displac multe
aspecte ale anumitor tipuri de utilizare a
Internetului, care permit doar experimentarea
unor fragmente infime de lucruri. V`d acest
"fragmentarism" ca opus "holismului". Cred
c` opera de art` trebuie parcurs` în întregime
pentru a fi experimentat` pe deplin. Vor exista
[i p`r]i plictisitoare, care trebuie parcurse [i
luate ca atare. Pot fi plictisitoare de primele
cinci ori, iar apoi s` nu mai par` atât de fade.
Poate sunt eu însumi plictisitor. Opera de
art` e o transformare a mea, dar nu am cum
s` [tiu acest lucru dac` nu o parcurg cu

adev`rat. Nu po]i l`sa pe altcineva s` fac`
asta în locul t`u. Nu exist` subtitut, nu po]i
delega responsabilitatea.

Chestiunea judec`]ii estetice face leg`tura
între ce scriu [i munca mea de editor. Nu
pot judeca întotdeauna c`r]ile ce ajung înaintea
mea. Unele pot fi foarte complicate. Am
impresia c` multe dintre studiile literare
profesioniste nu au nicio leg`tur` cu
experien]ele estetice, ci mai degrab` cu varii
idei pe care le au oamenii despre lucruri. Am
]inut o prelegere la MLA anul acesta, într-o
sec]iune despre critica literar` [i importan]a
ei. Am vrut s` descriu munca depus` de critic
a[a cum o v`d eu, a[a c` mi-am descris
întâlnirea cu anumite romane.

Revenind la literatura pe care o citesc:
ca mul]i al]ii, uneori plec în concedii [i citesc
romane. Acum doi ani am citit Veronica de
Mary Gaitskill, iar reac]ia mea a fost una de
rezisten]`, urmat` de con[tientizarea faptului
c`, de fapt, mi se p`rea c` a f`cut o treab`
foarte bun`. Am pornit de la "e o carte slab`"
[i am sfâr[it spunându-mi "Lindsay, cartea
chiar î]i place, doar c` nu vrei s` recuno[ti!"
Cred c` experien]a estetic` se aseam`n`
adeseori cu cea din povestirea lui Kafka,

Colonia penitenciar`. Dup` tortur` e[ti convins
c` experien]a ]i-a pl`cut cu adev`rat.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Cum împaci cultura popular`
considerat` de unii drept "joas`" [i munca
editorial` în sfera academic`, presupus` a fi
o ocupa]ie mai degrab` elitist`?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: În ambele sfere sunt în c`utarea
calit`]ii. Nu le percep neap`rat drept opuse.
În ce m` prive[te, experien]ele avute cu
operele de art` func]ioneaz` asemenea unei
hârtii de turnesol. În cazul unei opere care
îmi place lucrurile vor decurge dup` cum
urmeaz`: întâi e dificil`, apoi încep s-o
apreciez, apoi sunt cucerit. Aceasta e forma
pe care o va lua experien]a estetic`. Îmi
folosesc experien]ele dintr-un domeniu pentru
a le în]elege pe cele din altul. Mintea m`
îndeamn`: "Nu te gr`bi atât de tare. Mai sufer`
pu]in, poate va fi mai bine". Totul vine cu
încetinitorul. E o transformare, un proces,
ca s` revenim la Kafka. S-ar putea s`-]i
revizuie[ti judec`]ile.

(Va urma)
_____________

1  Interviu realizat în cadrul unui grant
de cercetare Fulbright Senior (Harvard
University, octombrie 2010-ianuarie 2011).
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Mihail Gorbaciov [i Ion Iliescu apar]in
aceleia[i genera]ii politice, au împ`rt`[it visuri,
mituri, iluzii proprii utopiei leniniste. La ora
actual`, cei doi fo[ti lideri simbolizeaz` ipos-
taze extrem de diferite ale rela]iei cu mo[te-
nirile comunismului: primulÊs-a desp`r]it de
lumea în care s-a formatÊde o manier` sincer`
[i irevocabil`, a permis [i a încurajat pluralis-
mul. Al doilea a r`mas legat prin mii de fire
de tradi]ia exclusivist`, conspira]ionist`, ultra-
centralist`, anti-democratic` [i intolerant` a
bol[evismului.Ê La 80 de ani, Mihail Gorba-
ciov are motive sa fie mândru: în mare m`sur`
gra]ie lui, un sistem ilegitim, inuman [i
ira]ional s-a pr`bu[it f`r` a genera un r`zboi
civil precum cel care a însângerat Iugoslavia
post-titoist`.Ê În timpul cât a condus URSS
s-a sfâr[it r`zboiul din Afganistan [i a fost
revocat "Doctrina Brejnev" a suveranit`]ii
limitate.Ê Filmul perioadei de glasnost care
a dat m`suraÊradicalei de-stalinizari, în final
a unei reale democratiz`ri, a fost C`in]a
(Pokoianie) de Tenghiz Abuladze, deopotriv`
o capodoper` estetic` [i o r`scolitoare m`rturie
politico-moral`. Terminat în 1984, filmul a
ajuns pe pia]` abia în 1987, la doi ani dup`
venirea la putere a lui Mihail Gorbaciov în
martie 1985.ÊÊSe încheia o er` plina de crime,
vendete, [i infamii, începea o alt` epoc`. Cel
care p`ruse ini]ial un aparatcik obedient,
recomandat de Andrei Grom\koÊdrept
succesor al decrepitului Konstantin Cernenko,
se dovedea un eretic reformator.

GORBACIOV, ILIESCU
{I PROBLEMA C~IN}EI

Nimeni nu va putea contesta vreodat`
rolul decisiv jucat de Mihail GorbaciovÊîn
gr`birea colapsului comunismului. Nu a fost,
fire[te, condi]ia suficient`, însa, în mod cert,
a fost cea necesar`. Ori, mai exact spus, una
dintre acestea. Cum scria cândva Zbigniew
Brzezinski, prezen]a unui ]ar revizionist mar-
xist la Kremlin a schimbat regulile jocului,
a creat un nou prag de a[tept`ri, de speran]e,
de posibilit`]i. M` refer la dublul în]eles al
revizionismului: cel din perioada Interna]io-
nalei a II-a, vestejit de Lenin [i Rosa Luxem-
burg, dar [i acela de dup` 1956, din Europa
de Est, ilustrat de gânditori precum Leszek
Kolakowski, Milovan Djilas, Agnes Heller,
Ferenc Feher, Mihaly Vajda, Gyorgy Markus,
Krzystof Pomian, Zygmunt Bauman, Karel
Kosik, Ivan Svitak, membrii grupului "Praxis"
etc. Pentru nostalgicii bol[evici, Gorbaciov
a fost arhi-tr`d`torul, un renegat mai perfid
[i mai periculos decâtÊteoreticianul social-
democrat germanÊKarl Kautsky, denun]at
furibund de Lenin \ntr-unÊvitriolant pamflet
menit s` justifice m`surile extremiste ale
"dictaturii proletariatului", adic` ale dictaturii
bol[evice.Ê

Pentru na]ionali[tii slavofili, a fost omul
care a distrus Imperiul. Pentru na]iunile din
statele satelizate de URSS (imperiul exterior)
[i din cele anexate (imperiul interior), a fost
cel care, fie c` a dorit-o sau nu, a declan[at
procesul auto-determin`rii lor. Pentru cei care
cred în virtu]ile societ`]ii civile, a fost
politicianul care a pus cap`t machiavelismului
poli]ienesc, a pus cap`t surghiunului lui Andrei
Saharov [i al Elenei Bonner [i a permis
formarea a mii de asocia]ii informale într-
un regim pentru care spontaneitatea era v`zut`
ca o form` de subversiune. A fost îns` cel
care a întrerupt de o manier` brutal`, în
Congresul Deputa]ilor Poporului, în
decembrie 1989, ultimul discurs al lui Saharov.
Poate c` tocmai acel moment, pe care în mod
cert l-a regretat, a contribuit la refuzul lui
Gorbaciov de a se alia cu partizanii restaura]iei
comuniste.Ê Bol[evicii sunt incapabili de

ERETICUL GORBACIOV
}ARUL REVIZIONIST {I IMPENITENTUL ILIESCU
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c`in]`. Din acest punct de vedere, tocmai
pentru c` a dovedit c` în]elege ce înseamn`
peniten]a, Gorbaciov poate fi socotit un om
politic care a rupt cu bol[evismul.Ê

Aici v`d o diferen]` esen]iala între el [i
Ion Iliescu ori Deng Xiaoping.     Niciodat`,
sub nicio form`, Ion Iliescu nu [i-a asumat
autocritic (un cuvânt pe care îl cunoa[te prea
bine!) rolul s`u în represiunile anti-studen]e[ti
din perioada 1956-1960.Ê Se pot oferi [i alte
exemple. Când am f`cut cartea de dialoguri
cu el, (Marele [oc, Ed. Enciclopedic`, 2004),
l-am întrebat dac` î[i aminte[te de acele
momente. S-a eschivat, a parat "dialectic".
L-am întrebat dac` [tia în epoc` despre faptul
c` hidrocentrala de la BicazÊa fost construit`
cu munca for]at` a de]inu]ilor politici. A spus
c` nu. Când l-am întrebat dac` are unele
regrete, a dat din umeri, parc` a[ fi vorbit
esperanto.

TRAGEDIA {I TRIUMFUL
APOSTATULUI

GorbaciovÊa comis erori monumentale,
a deschis prea târziu [i prea pu]in por]ile
sistemului în direc]ia pie]ii libere, a în]eles
cu greu [i multe ezit`ri c` f`r` a stabili o
alian]` principial` cu for]ele civic-liberale,
proiectul s`u de umanizare a regimului nu
avea [anse de izbând`. A subapreciat în chip
dezastruos capacitatea de rezisten]` a unei
nomenklaturi asediate, angoasate [i panicate.
Dup` decesul URSS în decembrie 1991, [i-a
revenit cu greu, a devenit obiect de deriziune
ori de ridicol consum publicitar. A înfiin]at
o funda]ie care s-a ocupat mai mult cu
difuzarea ideilor sale [i cu o hagiografie prea
pu]in credibil` decât cu analizele atât de
necesare ale dificult`]ilor democratiz`rii
Rusiei [i a întregului spa]iu post-comunist.

În istoria ascensiunii [i c`derii
comunismului în veacul al XX-lea, o istorie
plin` de iluzii, n`luciri, entuziasme, crime,
tr`d`ri, conspira]ii, minciuni, pasiuni febrile
[i dezam`giri nu mai pu]in intense, Mihail
Gorbaciov a simbolizat speran]a de schimbare
la un ceas când sistemul p`rea incapabil s`
ias` dintr-o agonie cronic`. Asemeni lui
Alexander Dubcek, a crezut în "comunismul
cu chip uman". Privit din perspectiva istoriei
mondiale (Weltgeschichte), a fost un personaj
deopotriv` tragic [i victorios. Tragic, pentru
c` a e[uat în multe din planurile sale esen]iale.
Victorios, pentru c` a schimbat lumea într-o
direc]ie mai pu]inÊamenin]`toare [i pentru
c`, în plan intern, a asigurat condi]ii pentru
reducerea umilirii individului.

Pornind de la titlul unui roman de Graham
Greene, , , , , politologul, profesor emerit la Ox-
ford,ÊÊArchie Brown a scris biografia secreta-
rului general al PCUS, cu titlul The Gorbachev
Factor.Ê Ulterior, Brown a scris un nou volum
în care a luminat modul în care, mai ales dup`
1987, Gorbaciov a îmbr`]i[at tezele revizio-
nismului marxist din perioada de dinaintea
Primului R`zboi Mondial (Eduard Bernstein
cu a sa lucrare Die Voruassetzungen des
Sozilaismus care pleda pentru renun]area la
viziunea cataclismic` asupra revolu]iei [i pro-
punea evolu]ionismul ca strategie politic` [i
economic`).Ê A fost meritul lui Gorbaciov
c` a refuzat s` utilize asasinatul în mas` pentru
a r`mâne la putere. A dus reformele hru[-
cioviste dincolo de orice visase vreodat`
intempestivul, vulcanicul, imprevizbilul Nikita
Sergheievici. A abandonat doctrina Brejnev
a "suveranit`]ii limitate".ÊÎn noiembrie 1987,
într-un discurs istoric, a condamnat crimele
stalinismului drept "neiertabile [i neuitabile".
A permis publicarea c`r]ilor unor Soljeni]în,
Ahmatova ("Requiem"-ul), Gumiliov, Zamia-
tin, Pasternak, Mandelstam, Brodski, Koestler,

Orwell, Grossman. A încurajat intelighen]ia
liberal` [i a respins ofensivele na]ional-
bol[evice. A redus drastic puterea aparatului
de partid [i a KGB-ului (a pl`tit pentru aceasta
prin faptul c` aceste dou` centre de putere
l-au tr`dat în august 1990). Strategia sa a
fostÊ ]inta atacurilor abjecte concentrate într-
un text intrat în istoria infamiei neo-staliniste
(articolul Ninei Andreieva din "Sovietskaia
Rossia", "Nu pot renun]a la principii", publicat
în 1988).

Pentru a în]elege rolul istoric al lui
Gorbaciov trebuie s` ]inem seama de anturajul
s`u format din intelectualii de partid, mul]i
fo[ti redactori ai revistei Problemele p`cii
[i socialismului care ap`rea la Praga,
simpatizan]i ai experimentului "socialismului
cu chip uman". Dar mai ales trebuie s`
insist`m asupra influen]ei exercitate de
Aleksandr Iakovlev, arhitectul politicii de
glasnost. Dup` n`ruirea URSS, Iakovlev a
mers mai departe decât Gorbaciov în ruptura
cu tradi]ia marxist`. A scris prefa]a edi]iei
ruse a C`r]ii negre a comunismului. Volumul
s`u, A Century of Violence în Soviet Russia,
a ap`rut în 2002 la Yale University Press cu
prefa]a lui Paul Hollander.Ê Motto-ul c`r]ii
sintetizeaz` filozofia violen]ei sociale
nes`buite a comunismului, deci acea
paradigm` pe care Mihail Gorbaciov a în]eles
s` o repudieze. "Cu cât reu[im s` împu[c`m
mai mul]i reprezentan]i ai clerului reac]ionar,
cu atåt mai bine". Sunt cuvintele p`rintelui
bol[evismului, Vladimir Ulianov (Lenin).

GLASNOST {I "BANDA
CELOR PATRU"

PentruÊbirocra]ii borna]i [i senili care
formau "Banda celor Patru" din Tratatul de
la Var[ovia (Honecker, Jivkov, Ceau[escu
[i Jakes), Gorbaciov era numele unui maladii
ce trebuia comb`tut` cu toate metodele po-
sibile. Nicolae Ceau[escu, pe care Gorbaciov
îl numea în discu]iile cu apropia]ii s`i "Adolf"
sau "Führerul nostru" a [tiut c` liderul de la
Kremlin este de fapt principalul s`u adversar.
Nu era vorba doar de o incompatibilitate psiho-
logic` între cei doi, dar mai ales de una ideolo-
gic`, de viziuni despre ce înseamn` socialism,
democra]ie, libertate [i adev`r. Dictatorul de
la Bucure[ti îl privea pe secretarul general
al partidului lui Lenin [i Stalin drept un

"deviator de dreapta" (a spus-o explicit), un
inamic al valorilor "socialismului multilateral
dezvoltat", deci al universului concentra]ionar
[i al procesiunilor sinistre de adulare public`
a unor mon[tri sociopa]i.Ê În mai 1987, cånd
a vizitat Romånia, Gorbaciov a fost cât se
poate deÊtran[ant în convorbirile cu corifeul
comunismului dinastic (prezent la discu]ii,
Ceslav Ciobanu, pe atunci consilier la Sec]ia
Interna]ional` a CC al PCUS, apoi ambasador
al Repubilcii Moldova la Washington, azi
profesor de economie la o universitate
american`, a publicatÊacum câ]iva ani un
articol pe acest subiect în revista East
European Politics and Societies).

Comparat cu Boris El]în, un revolu]ionar
veritabil (la începutul anilor '90), ÊGorbaciov
a fost de prea multe ori omul jum`t`]ilor de
m`sur`. Care au contat îns` imens în
dezintegrarea monolitului bol[evic. Gorbaciov
[i El]în s-auÊmaturizat politicÊîn perioada
marcat` de finalul cultului lui Stalin [i de
"Raportul Secret" al lui Hru[ciov. Cum
observa profesorul George Breslauer în cartea
sa Gorbachev and Yeltsin as Leaders, cei doi
au avut în comun capacitatea de a-[i construi
autoritatea, îns` mai pu]in pe aceea de a [i-
o men]ine. Cum spuneam, în ultimii ani când
s-a aflat în fruntea URSS, afl`m de la Archie
Brown, Gorbaciov l-a citit pe Eduard Bern-
stein, cunoscutul teoretician alÊevolu]ionis-
mului social-democrat, devenind tot mai con-
vins c`Êfanatismul ideologic leninist generase
un dezastru politic [i moral. Am scris pe larg
despre Gorbaciov în cartea mea din 1988
Mizeria utopiei (tradus` la Polirom) unde
identificam oscila]iile sale între socialismul
reformator [i neo-leninism.Ê Am revenit de
multe ori la semnifica]iile cruciale ale demer-
sului s`u reformator, între care catalizarea
tumultului revolu]ionar din 1989.Ê Vizita lui
Gorbaciov în Berlinul de Est, la începutul
lunii octombrie 1989, cu prilejul celei de-a
40-a anivers`ri a ceea ce s-a numit DDR
(RDG), a avut un efect direct asupra intesifi-
c`rii protesului civic din acea "republic`".
I-a spus cât se poate clar lui Honecker c`
URSS se va opune utiliz`rii for]ei împotriva
demonstran]ilor pa[nici. Nu se punea sub nicio
form` problema repet`rii situa]iei din iunie
1953.Ê

Continuare \n pagina 31
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Moartea Ceau[e[tilor. Adev`rul despre
o lovitur` de stat comunist` (Humanitas,
Bucure[ti, 2011; edi]ia francez`: La mort
des Ceau[escu, Bourin Editeur, 2009) este,
dac` nu m` în[el, a [aptea carte pe care
doamna Catherine Durandin (de data aceasta,
cu participarea lui Guy Hoedts) o consacr`
României. În calitate de profesoar` la
Institutul Na]ional de Limbi [i Civiliza]ii
Orientale (INALCO) [i la Institutul Superior
de Rela]ii Interna]ionale [i Strategice
(IPRIS), dumneaei s-a specializat în istoria
recent` a ]`rii noastre.

Procesul [i execu]ia so]ilor Ceau[escu
i-au oripilat pe francezi tocmai în anul când
s`rb`toreau Bicentenarul Revolu]iei (revo-
lu]ie care, fie vorba între noi, în ciuda "uma-
nismului cu voca]ie universal`", a cunoscut
destule atrocit`]i). Prin ce se întâmpl` la
sfâr[itul lui 1989, "România va surprinde,
va impresiona [i va deranja". Înc` din start,
autoarea/autorii se întreab` retoric dac` nu
trebuie s` vorbim "de o revolt` popular`
care înso]e[te o lovitur` de stat" (intresant`
ar fi [i ipoteza "o lovitur` de stat care profit`
de o revolt` popular`" - not` VM) [i dac`
"ar fi oare ast`zi posibil s` demont`m minciu-
na [i enorma înscenare a zilelor din decem-
brie, aceast` capcan` pe care câ]iva jurnali[ti
[i câ]iva cet`]eni români o percepuser` din
1990, f`r` a putea aduce probe". Arhivele
sunt acum accesibile, a[a c` se poate purcede
la demonstra]ia c` am avut de-a face cu "o
ruptur` bine pus` la punct".

Din mai 1987 pân` în decembrie 1989
s-ar fi dus o lupt` surd` între reformatorul
Gorbaciov [i "b`trânul stalinist" Ceau[escu.
Liderul român î[i crease cu mult înainte "o
imagine de [ef al unui stat cvasidisident"
în lumea occidental`, iar românii, în mod
tradi]ional antiru[i, s-au l`sat fascina]i mult
timp de politica sa cu puternice accente na]io-
naliste. S`r`cia [i marasmul în care se cufun-
da ]ara a determinat îns` o divizare a elitei
comuniste din România, din sânul c`reia
s-a n`scut "o opozi]ie t`cut` [i prudent`".
"La cap`tul r`bd`rii" au ajuns [i oamenii
de rând. Cu prilejul vizitei lui Gorbaciov
la Bucure[ti, între 25 [i 27 mai 1987, acesta
ar fi rostit implicit "condamnarea lui
Ceau[escu" atunci când i-a criticat modelul
autarhic. Anul 1988 aduce o perioad` de
acalmie în rela]iile dintre cei doi, dar
presiunile venite atât de Est, cât [i din Vest
asupra regimului din România se intensific`.
Doamna Durandin ([i dl Hoedts?) consider`
c` ultima întâlnire dintre Gorbaciov [i
Ceau[escu (Moscova, 4 decembrie 1989)
a fost "departe de a l`sa o impresie de
r`ceal`", îns` observ` c` fiecare, în chip
ireconciliabil, a r`mas pe pozi]ia sa.

Revolta de la Bra[ov este urm`rit`, în
mare, prin prisma lucr`rii Ziua care nu se
uit`, 15 noiembrie 1987, Bra[ov de Marius
Oprea [i Stej`rel Olaru. Ca mai târziu la
Timi[oara, manifestan]ii cânt` De[teapt`-
te, române (chiar în fa]a casei lui Andrei
Mure[anu!), dar se împotmolesc atunci când
trebuie s` abordeze partea din text care fusese
scoas` din manuale [i din antologii. Dup`
represiune, anchetatorii ]in mor]i[ s` ob]in`
m`rturii c` a fost vorba despre "un complot
urzit în str`in`tate".

Constângerilor Moscovei le urmeaz`,
începând din 1988, cele ale Washingtonului,
care-l consider` pe Gorbaciov un interlocutor
valabil. Prima luare de pozi]ie i-ar fi apar]inut
lui John Whitehead, secretar de stat adjunct,
cel ce critic` proiectul ceau[ist de sistema-
tizare a localit`]ilor tocmai la Budapesta,
în Ungaria, acolo unde se refugiaser` deja
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mii de cet`]eni români. Diplomatul american
î[i amplific` demersurile, prin mijlocirea
unor organisme ale Na]iunilor Unite, pentru
a crea un curent de condamnare cvasige-
neral` a regimului de la Bucure[ti [i pentru
a-l separa de contextul interna]ional. În
februarie 1988, doamna Durandin îl cunoa[te
la Kennan Institute din Washington pe
disidentul Mihai Botez, c`ruia-i face un
portret interesant: "...este nelini[tit, sus]ine
c` e urm`rit [i se teme pentru viitorul s`u
[i [ansele sale de supravie]uire. Spune lucruri
ciudate: se teme s` nu ajung` ]inta unor s`ge]i
otr`vite... (...) La Washington, o parte dintre
exila]ii români veni]i în Statele Unite la
începutul r`zboiului rece îl evit` pe Mihai
Botez, neavând încredere în el. Doar vine
din lumea comunist`. Nu ar putea fi un
agent? Un agent dublu. Zvonurile nu mai
contenesc. Este foarte izolat". Ca o concluzie
la acest episod, autoarea laud` politica
vizionar` pe termen lung a Departamentului
de Stat, care a avut flerul s` mizeze pe un
fost cadru de partid, în perspectiva c`, dup`
c`derea lui Ceau[escu, la Bucure[ti se va
instala o putere de esen]` gorbaciovist`.

Capitolul care analizeaz` "Scrisoarea
celor [ase" repet` con[tiincios date [tiute.
Re]ine, poate, observa]ia lui Michael Shafir
c`, în "lipsa unei veritabile tradi]ii marxiste",
nu au existat curente disidente în Partidul
Comunist Român, iar gestul b`trânilor
activi[ti a însemnat "prea pu]in" [i a venit
"prea târziu". În treac`t fie zis, Brucan î[i
arog` cam toate meritele, a avut u[` deschis`
la oameni de n`dejde ai lui Bush tat`l [i ai
doamnei Thatcher, dar [i la Gorbaciov
personal. Alt complotist, Alexandru
Bârl`deanu, îl contrazice din r`sputeri.
Încheierea e c`, tot mai în]eleapt` [i tot mai
legat` de popor, "Securitatea închide ochii",
de aici încep citatele din Virgil M`gureanu
[i din Alex Mihai Stoenescu, iar prin filele
c`r]ii prinde s` bântuie spiritul lor.

Sec]iunea despre Timi[oara debuteaz`
cum nu se poate mai neinspirat: Anda R.,
profesoar` de limba [i literatura francez`
la Craiova (cea care beneficiase f`r` rost
de câteva pasaje în "Introducerea" lucr`rii),
revine insipid cu m`rturisirea c` "nu dore[te
s`-[i aminteasc`". Aflându-se cam la jum`ta-
tea distan]ei dintre capitala Banatului [i Bu-
cure[ti, ca spectatoare TV, poate c` n-o fi
avut ce s`-[i aduc` aminte. Nici copiii anilor
1980 n-ar avea memorie. Sursele doamnei
Durandin pentru episodul Timi[oara nu sunt
clare. Pe 29 de pagini apar [ase note de
subsol: (1) ambasadorul Fran]ei de atunci,
Jean-Marie Le Breton, nu d` semne (într-
o carte publicat` în 1996) c` ar fi înregistrat
la modul dramatic prin ce trecea ora[ul; (2)
precizare despre ELBA [i despre întâietatea
european` a Timi[oarei în privin]a ilumina-
tului electric; (3) discu]ie a autoarei cu procu-
rorul militar Dan Voinea; (4) trimitere la
un text propriu, La Trahison, referitor la
mistificarea din Cimitirul S`racilor; (5) Libe-
ration constat` c` nu au fost 4 623 de mor]i
la Timi[oara; (6) se consemneaz` editorialul
lui Dominique Pouchin din Liberation, 4
aprilie 1990: "La Timi[oara, dincolo de min-
ciuni, afl`m c` revolu]ia român`, oricât de
tulbure ar fi fost, se poate scrie f`r` ghili-
mele". În rest, se succed informa]ii asupra
c`rora nici bibliografia final` (s`rac`, fragil`,
uneori dubioas`) nu ne d` vreun indiciu.
R`mân, desigur, munca de teren, m`rturiile
culese sau primite de-a gata.

Eva Barki, avocat` pentru Amnesty In-
ternational, le telegrafiaz` în 1 decembrie
1989 pre[edin]ilor Bush [i Gorbaciov, averti-

zându-i despre "genocidul minorit`]ii ma-
ghiare din România" [i semnalându-le cazul
Tokes. Dumitru Diacov, în 2009 (pe atunci,
în 1989, [ef al agen]iei de [tiri TASS la
Bucure[ti; ast`zi, politician în Republica
Moldova; b`nuit c` ar fi fost ofi]er KGB):
"Nu era nevoie decât de o scânteie [i decla-
ra]iile pastorului Tokes au venit pe un teren
preg`tit". Amintirile fostului ambasador Le
Breton: aflase c` la Timi[oara pastorul lute-
ran (sic! - calvinist) Tokes atac` regimul
în predicile sale; crede c` "a fost un caz de
disiden]` prost tratat de organele de secu-
ritate". Când armata deschide focul asupra
demonstran]ilor, agen]iile de pres` intr` în
derut`. Cu deosebire active sunt cele din
Budapesta [i din Belgrad. Sosi]i în 22 decem-
brie la Timi[oara, jurnali[tii de la Le Monde
[i Liberation se las` sedu[i de ideea b`ii
de sânge. Abia peste câteva luni î[i dau seama
de renghiul tip Dracula. Cam pu]ini mor]i.
Doamna Durandin intr` în leg`tur` cu profe-
soara Smaranda Vultur de la Universitatea
de Vest, cu Asocia]ia Memorialul Revolu]iei
16-22 Decembrie, cu Asocia]ia 17 Decem-
brie Timi[oara, consult` Arhiva de Istorie
Oral` a Funda]iei A Treia Europ`. Toate
acestea vor "s` analizeze, s` [tie, s` în]eleag`".

Alte izvoare: un colonel de securitate,
un profesor de liceu care-[i plimb` câinele,
o contabil` a comitetului UTC (?), Irina (care
Irina?).

Reconstituirea. "La Timi[oara, pe 16
decembrie [i în zilele urm`toare, nimeni nu
se preocup` de echilibrele europene. Urgen]a
e tr`it` pe viu. Ora[ul fream`t` de la o zi
la alta: manifesta]ii, revolte, represiune [i
tiruri ale armatei. Totul începe în seara de
15, la biserica reformat`..." Pân` aici e bine.
Survin la moment interferen]ele istoricilor
de circumstan]`, ale culeg`torilor de infor-
ma]ii meni]i s` între]in` stereotipul c` m`m`-
liga nu explodeaz` decât sub inciden]a unei
mari provoc`ri: iat`-i, h`l`duind prin Timi-
[oara, pe tipii care vorbesc române[te cu
un pregnant accent rusesc, uite n`vala vânz`-
torilor ambulan]i polonezi [i ru[i (absurd:
asta se întâmpla de fiecare dat` înaintea
s`rb`torilor; neamurile noastre din Bucovina
de nord se i]eau cu asemenea prilejuri; aveau
în cap câ[tigul material [i nicio revolu]ie -
not` VM). "...o femeie isteric` începe s`
strige în fa]a casei lui Tokes. (...) Aceast`
femeie nebun` atrage curio[ii." Spre sear`,
"un b`rbat beat blocheaz` tramvaiul, strigând
[i râzând". (M` întreb cine o fi fost, c`ci
trei in[i – Ion Monoran, Daniel Z`g`nescu,
{tef Iord`nescu – au fost angrena]i în aceast`
ac]iune. Pe de alt` parte, trebuie spus c` în
fa]a Casei Tokes se aflau câ]iva scriitori
tineri cu pu]in` oper` publicat`, în acela[i

timp gazet`rind pe la revista Forum studen-
]esc. Nu aveau /înc`!/ leg`turi cu CIA [i
cu KGB. N-au venit acolo stârni]i de ]ipetele
unei persoane alienate. Or fi fost, unii, un
pic r`chia]i, î]i trebuia ceva curaj ca s` înfrun-
]i tu, terchea-berchea, un sistem profund
încopciat.

Doamna Durandin, din inocen]`, a ratat
o clip` important`: acolo, în fa]a casei
parohiale a unui pastor maghiar - minoritar
prin etnie, îns` minoritar [i prin credin]`,
deoarece ungurii din ora[ sunt în majoritate
catolici -, în 16, s-a cântat prima oar`
De[teapt`-te, Române, ceea ce poate fi
considerat un paradox al istoriei de mai
încoace: un vechi refren al emancip`rii
na]ionale a românilor din Imperiul Habs-
burgic propunea, prin vocile timi[orenilor,
o înc`rc`tur` semantic` pe dos – s` ie[im
din izola]ionismul na]ional-ceau[ist, îm-
preun` cu ungurii, cu sârbii, cu polonezii,
cu Gorbaciov, în Europa. - VM). Derularea
evenimentelor din zilele urm`toare e pre-
zentat` confuz. Zilele tensionate de 18 [i
19 decembrie scap` de sub controlul autoarei.
De pild`, 20 decembrie devine 19 (cic` atunci
muncitorii ar fi ocupat Pia]a Operei).

Obsesia doamnei Durandin const` în
faptul c`, "odat` cu evenimentele de la
Timi[oara apar elementele unui extraordinar
puzzle, care se va completa – dezordonat -
cu împu[c`turi [i haos atât la Bucure[ti, cât
[i în numeroase alte ora[e de provincie".
Pentru domnia sa, zilele de 17-21 decembrie
r`mân stigmatizate prin imaginile din
Cimitirul S`racilor, puse în circula]ie de mass
media, cea a cadavrului femeii cu pruncul
pe pântece reprezentând o înscenare scan-
daloas`. "Anomalii bizare", exclam` autoa-
rea, admi]ând c` din standardele r`zboiului
rece nu puteai sc`pa "f`r` simbolistica valu-
rilor de sânge v`rsate". (De dragul demon-
stra]iei, Catherine Durandin nu pomene[te
nimic despre persoanele împu[cate atunci
[i îngropate laolalt` cu cele provenind de
la Institutul Medico-Legal; nu acord` impor-
tan]` episodului privind primii mor]i ai Revo-
lu]iei – cadavre transportate la 600 de kilo-
metri de locul crimei, incinerate, iar cenu[a
– aruncat` într-o gur` de canal de la Pope[ti-
Leordeni./ Nu-i atrage aten]ia faptul c`, în
20 decembrie 1989, Frontul Democratic
Român prezenta un program politic coerent;
remarc` doar, din pl`cerea teoriei, c`, pe
lâng` afi[ele în române[te, nem]e[te [i
ungure[te, ar fi fost [i o variant` ruseasc`...,
f`r` s` aib` în vedere c` sârba se afl` între
cele patru limbi de circula]ie ale Banatului
[i c` leg`turile cele mai apropiate cu lumea
cvasiliber` într-acolo duceau.)

Continuare \n pagina 19
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PIC~TURA DE CUCUT~pic`tura de cucut`

I.I.I.I.I.

Zile atât de libere încâtZile atât de libere încâtZile atât de libere încâtZile atât de libere încâtZile atât de libere încât
nu se moare.nu se moare.nu se moare.nu se moare.nu se moare.
Un carnet [i o limb` str`in`Un carnet [i o limb` str`in`Un carnet [i o limb` str`in`Un carnet [i o limb` str`in`Un carnet [i o limb` str`in`
înseamn` [i aceast` meserie:înseamn` [i aceast` meserie:înseamn` [i aceast` meserie:înseamn` [i aceast` meserie:înseamn` [i aceast` meserie:
s` ridici privireas` ridici privireas` ridici privireas` ridici privireas` ridici privirea
[i s` r`mâi cu fruntea sus,[i s` r`mâi cu fruntea sus,[i s` r`mâi cu fruntea sus,[i s` r`mâi cu fruntea sus,[i s` r`mâi cu fruntea sus,
ca un copil ce se urc` pe marginea c`ziica un copil ce se urc` pe marginea c`ziica un copil ce se urc` pe marginea c`ziica un copil ce se urc` pe marginea c`ziica un copil ce se urc` pe marginea c`zii
s` fumeze.s` fumeze.s` fumeze.s` fumeze.s` fumeze.

KARAOKE
ADRIAN BODNARU

II.II.II.II.II.
Sunt s`rb`toriSunt s`rb`toriSunt s`rb`toriSunt s`rb`toriSunt s`rb`tori
[i pozele sângereaz` în haine.[i pozele sângereaz` în haine.[i pozele sângereaz` în haine.[i pozele sângereaz` în haine.[i pozele sângereaz` în haine.
Din [coal` am înv`]at s` tai buzunare,Din [coal` am înv`]at s` tai buzunare,Din [coal` am înv`]at s` tai buzunare,Din [coal` am înv`]at s` tai buzunare,Din [coal` am înv`]at s` tai buzunare,
s` ajung la ele [i s` le pansez cât mai repede.s` ajung la ele [i s` le pansez cât mai repede.s` ajung la ele [i s` le pansez cât mai repede.s` ajung la ele [i s` le pansez cât mai repede.s` ajung la ele [i s` le pansez cât mai repede.
O fac oriunde,O fac oriunde,O fac oriunde,O fac oriunde,O fac oriunde,
mai ales în g`ri [i aeroporturi,mai ales în g`ri [i aeroporturi,mai ales în g`ri [i aeroporturi,mai ales în g`ri [i aeroporturi,mai ales în g`ri [i aeroporturi,
unde b`rba]ii cred u[or în miracole,unde b`rba]ii cred u[or în miracole,unde b`rba]ii cred u[or în miracole,unde b`rba]ii cred u[or în miracole,unde b`rba]ii cred u[or în miracole,
iubite [i fiice.iubite [i fiice.iubite [i fiice.iubite [i fiice.iubite [i fiice.
Apoi, a[tept senin, între lumini albastre,Apoi, a[tept senin, între lumini albastre,Apoi, a[tept senin, între lumini albastre,Apoi, a[tept senin, între lumini albastre,Apoi, a[tept senin, între lumini albastre,
s` fie duse în albumes` fie duse în albumes` fie duse în albumes` fie duse în albumes` fie duse în albume
cu flori proaspete în fa]`cu flori proaspete în fa]`cu flori proaspete în fa]`cu flori proaspete în fa]`cu flori proaspete în fa]`
[i sacouri de c`l`torie al`turi.[i sacouri de c`l`torie al`turi.[i sacouri de c`l`torie al`turi.[i sacouri de c`l`torie al`turi.[i sacouri de c`l`torie al`turi.

PIA BRÎNZEU
Joi, 15 ianuarie 1998.Joi, 15 ianuarie 1998.Joi, 15 ianuarie 1998.Joi, 15 ianuarie 1998.Joi, 15 ianuarie 1998. Plou` cu pic`turi mari [i repezi. P`mântul înghite hulpav apa din cer,

dar spectacolul naturii m` las` indiferent`. Motivul: voi vizita o cas` inaccesibil` mie pân` acum.
Ea a existat doar în imagina]ia mea, unde [i-a avut locul s`u tainic [i bine p`zit. Pe nea[teptate
îns` existen]a sa a devenit realitate. La col]ul unde strada principal` din Jimbolia se întretaie cu
str. Dr. Diel exist` o cl`dire impun`toare prin ferestrele ei largi [i parterul înalt, o cl`dire de care
se leag` multe pove[ti din copil`ria mea. Aici au tr`it str`bunicii mei, aici s-a n`scut [i a copil`rit
bunicul, dar tot aici s-a oprit în loc, pentru câteva decenii, istoria familiei. Casa a fost expropriat`
dup` r`zboi [i fiind locuit` de mai multe serii de chiria[i, nu am putut, pân` ast`zi, s` o vizitez.
De parc` istoria i-ar fi pus z`voare grele peste u[i.

{tiam din pove[tile mamei c` era vr`jit` de biblioteca sculptat`, înalt` pân` în tavan. Era
plin` de c`r]i, mai ales medicale, în german` [i maghiar`. U[ile groase din lemn alb [i obloanele
mari, care se împ`turesc lateral pentru a fi ascunse în canatul geamurilor, d`deau un aer maiestuos
înc`perilor. Fotoliul sculptat de la masa de scris era un scaun chinezesc din timpul dinastiei Qing,
cu un sp`tar mai pu]in obi[nuit. În medalionul central avea inserat` o plac` mare de marmur` cu
blazonul familiei Csekonics, al grofului îngrijit de str`bunicul [i care, într-o bun` zi, l-a r`spl`tit
oferindu-i acest scaun.

Copil` fiind, îmi imaginam cum [edea str`bunicul la masa aceea [i scria (cu peni]a? cu stiloul?)
re]ete, scrisori [i, mai ales, c`r]i po[tale adresate nepoatei de la Timi[oara, adic` mamei mele, cu
ocazia zilei ei de na[tere. M` ascundeam, în gând, sub scaunul masiv, r`sfoind c`r]i pentru copiii
de la începutul secolului trecut, frumos colorate [i greu de citit din cauza literelor gotice. A[a
f`cuse, probabil, [i bunicul, împreun` cu Luiza [i Olga, surorile lui; a[a urma s` fac` [i mama,
peste câteva decenii.

A trebuit s` a[tept aproape o jum`tate de secol ca s` pot vizita interiorul casei. Evenimentul
s-a datorat poetului Petre Stoica. El a fost cel care mi-a dat o veste bun`: prim`ria ora[ului Jimbolia
este dispus` s`-mi pun` la dispozi]ie o cl`dire pentru un eventual muzeu dedicat str`bunicului
Diel. Intâlnirea cu directorul spitalului, dr. Mircea Coda], contabilul Augustin Boldor [i primarul
ora[ului, c`rora li s-a ad`ugat la un moment dat [i Petre Stoica, pare regizat` de sus, din ceruri.
Cuprin[i de dorin]a de face ceva pentru Jimbolia, vin cu to]ii în întâmpinarea mea [i îmi ofer` –
nesperat – câteva înc`peri chiar în casa str`bunicului. O vizitez plutind de fericire [i m` opresc la
geamul de unde bunicul adolescent a f`cut o fotografie. Strada e aceea[i, neschimbat` dup` aproape
un secol, doar pomii sunt ceva mai de[i [i mai înal]i.

Ii voi comunica impresiile mele lui Petre Stoica:
"Drag` Petre,
Am revenit acas`, la Timi[oara, într-o stare de spirit pe care nu ]i-o pot descrie. Am fost

cople[it` de emo]ie când am putut intra pentru prima oar` în casa b`trâneasc` atât de des men]ionat`
în pove[tile p`rin]ilor mei. Am crescut între adev`rurile lor grele, importante, despre oameni ce
p`reau [i ei foarte importan]i în gândurile celor din jur [i în legendele, parc` din ce în ce mai
frumoase pe m`sur` ce cre[team, conturate de mama [i bunica mea. Sentimentele oscilau între
revolta fa]` de nedreptatea f`cut` acestor oameni, pleca]i cu to]ii în eternitate [i par]ial uita]i, [i
bucuria c` totu[i statuia str`bunicului n-a fost demolat` din fa]a prim`riei. A rezistat peste ani [i
am ajuns ca ast`zi, în sfâr[it, s` simt c` pot face [i eu ceva - cum frumos o spune Corneliu Baba
- pentru b`trânii no[tri sfin]i. Va fi un mic muzeu al medicinei, iar dou` înc`peri vor fi dedicate
familiei, pentru a se vedea cum tr`iau oamenii în acest col] de Mitteleuropa. Voi expune obiecte,
haine [i documente: certificate [colare în trei sau patru limbi, c`r]i de vizit` [i nume adaptate din
german` în maghiar`, român` sau sârb`, scrisori [i certificate de na]ionalitate schimbate dup` cum
se schimba istoria. Toate acceptate f`r` prea mari complexe identitare, cu naturale]e [i senin`tate.

În plus, am început un "Jurnal jimbolean", în care mi-ar place s` includ [i impresiile tale. Ai
putea din când in când s`-]i notezi [i tu câte ceva despre "Cum se na[te o cas` memorial`"?/.../

Pe moment, acestea ar fi gândurile mele. Mi se plimb` obsesiv în cap, precum, probabil,
rimele în cel al unui poet. O [tii mai bine decât mine, desigur, pentru c` tu ai tr`it din plin pl`cerea
de a na[te un rând bine scris [i bucuria de a expune obiecte vechi, atinse frumos de trecerea vremii.

Cele bune,
Pia"

De fapt nu [tiu la ce te poate ajuta o
introspec]ie. Dar poate c` nu e doar atât, o simpl`
etalare a tuturor c`r]ilor din mân`, pentru a putea
s` iei o hot`râre, silindu-l pe adversar s` etaleze
[i el. Pierzi sau câ[tigi. Alt` variant` nu exist`.
La urma urmelor, toate autoportretele pictorilor
de la Rena[tere [i pân` azi nu sunt altceva decât
ni[te introspec]ii. "Domnilor, vrea s` spun`
pictorul, acesta sunt eu la cincizeci de ani!"
"Acesta sunt eu la treizeci!" "Acesta sunt eu la
[aizeci [i trei de ani!" Spune Leonardo în ultimul
dintre autopotretele sale de la 1515 [i se înf`]i[eaz`
ca un b`trân în]elept, care mai avea de tr`it doar
patru ani.

Acesta sunt eu la [aizeci [i opt de ani. Prea
b`trân suflete[te pentru a nu intra în criza vârstei
celei mai ingrate, prea tân`r s` nu sper c`-mi
voi duce la cap`t toate proiectele. Se [tie c`
oamenii din Evul Mjediu îmb`trâneau mai repede
decât cei de azi. Chipul lui Leonardo st` m`rturie
acestui fapt. Dincolo de severitatea privirii, e o
împ`care cu lumea, cu ceea ce a tr`it, cu zilele
care-i st`teau în fa]`. A[a ar trebui s` ar`t`m cu
to]ii la [aizeci [i trei de ani, nu chinui]i de în-
treb`ri [i r`spunsuri contradictorii. Ne lipse[te
senin`tatea destinelor împlinite, con[tiente c`
au f`cut pân` la vârsta aceasta tot ceea ce au
visat.

Dac` am [ti dinainte ceea ce ni se va întâm-
pla, probabil c` nu am mai vrea s` tr`im. Dac`
am [ti dinainte c` abia dup` patru e[ecuri po]i
câ[tiga o b`t`lie n-am renun]a la lupt`. E[ecurile
ne înt`resc, ne determin` s` încerc`m înc` o dat`
[i înc` o dat` pân` 1a o victorie probabil`.
E[ecurile ne între]in speran]a, voin]a de a continua,
dorin]a de a avea parte [i de împliniri. Doar c`
pentru acestea suntem cel mai pu]in preg`ti]i.
E mai u[or s` învingi o dat`, decât s`-]i consolidezi
o pozi]ie de dup` o b`t`lie câ[tigat`. Adversarul
[tie asta [i î[i g`se[te mijloacele s` devin` el
înving`torul, î[i adun` for]ele, î[i elaboreaz`
strategia, î]i caut` punctele slabe, [i a[teapt`
momentul în care s` porneasc` atacul. Via]a e
un r`zboi continuu. O succesiune de strategii [i
tactici ce presupune o continu` stare de veghe.
Uneori obosim [i renun]`m de bun` voie la lupt`,
ori suntem bloca]i în propriile dileme, capabili
de cele mai nes`buite hot`râri. Chipul unui om
la [aizeci [i trei de ani are întip`rite în ridurile
de pe fa]`, în cutele de sub pome]i, în privirea
adunat` între pleoape întreaga istorie a vie]ii lui.
Suma tuturor evenimentelor prin care a trecut.

Un autoportret este o introspec]ie sever`,
nu o simpl` imagine ce presupune zeci de pagini
scrise despre ceea ce a fost, despre cauzele [i
efectele marilor tr`iri ale sufletului s`u. Un
autoportret este un     roman autobiografic, scris
f`r` menajamente, pentru a da o imagine cât mai
limpede asupra motivelor pentru care omul a
luat o hot`râre major` într-o clipa de cump`n`
privitoare la via]a sa. Portretul unui demnitar
sau rege nu va cuprinde atâta sinceritate niciodat`,
pentru c` el trebuie s` exprime de la bun început
senin`tatea puterii, siguran]a în fa]a viitorului
pentru a umili lumea [i din rama de pe perete.

Puterea presupune dominarea celor din jur,
chiar [i atunci când mijloacele superiorit`]ii afi[ate
sunt blânde, când privirea celui din tablou eman`
deta[are de cele lume[ti, când nu inspir` team`,
ci mai degrab` admira]ie. Tr`im într-o lume a
caricaturilor acum. Tu[ele subliniaz` carac-
teristicile deformante ale chipului puterii, dintr-o
frond` sus]inut` de comentatori politici, de
gazetari, de scriitori. Arareori po]i întâlni un chip
charismatic, înf`]i[at pe m`sura caracterului s`u.
E o lume a urâ]eniei, egalizatoare, o lume a
desenelor animate, unde se moare de-a binelea,
ca pe front. Respectul fa]` de cel de deasupra e
o simpl` conven]ie superficial`, o negociere a
locului sigur f`cut` de subaltern cu acceptul
patronului, care, oricât ar fi de puternic î[i simte
subminat` permanent pozi]ia.

E un fel de echilibru între for]ele ce iau parte
la confruntare, un echilibru instabil care
deosebe[te epoca noastr` de tot ce a fost pân`
acum. Un fel de mers pe sârm`, ce presupune
din partea tuturor o aten]ie încordat`. Chiar [i
scriitorul sau artistul simt, în raporturile lor cu
lumea, acest echilibru precar ce nu le poate asigura
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a[ezarea de care ar avea nevoie pentru a putea
s` intre în competi]ie unii cu al]ii, s` creeze acea
mas` critic` de oameni valoro[i din rândul c`rora
s` se ridice câteva genii. Portretul caricatural
al lumii de azi, când orice intr` în deriziune,
când oricine poart` peste chipul real o masc`
buf`, se r`sfrânge [i asupra oamenilor de art`
dornici s` epateze, s` fie pe placul lumii, dar [i
al criticilor, incapabili s`-[i scruteze propriile
suflete, propriile gânduri, propriile speran]e de
viitor, propriul trecut, a[a cum a fost. S`
recunoasc` m`car în fa]a lor ce nu suport`, ce
îi indigneaz`, care le sunt adev`ratele dileme
dincolo de stilul artistic, de cromatica interioar`,
de modele ce traverseaz` toate artele [i literatura.
E o stare de compromis în toate, care dilueaz`
curajul omului de a se lua în serios, chiar de a
privi cu gravitate adev`rata fa]` a luminilor.

Sfâr[itul marilor imperii a ascuns întotdeauna
o îmbinare paradoxal` între înt`rirea vigilen]ei
poli]iene[ti, pe de o parte, [i c`derea în derizoriu
a tuturor legilor [i cutumelor dup` care se guver-
neaz` lumea. Apari]ia concomitent` a afi[ului
propagandistic [i a caricaturii politice. Între
acestea dou` nu-[i poate avea loc autoportretul
unui artist ajuns la vârsta senectu]ii, unde s` se
reprezinte pe sine a[a cum este în realitate, de
teama cârcota[ilor care i-ar putea înt`ri tu[ele
caricaturale.

Îndr`znesc s` dau la o parte aceast` temere
[i s`-mi continui t`r`g`natele mele introspec]ii,
s` m` descop`r a[a cum sunt acum, în fa]a marii
dileme de dup` abdicare, chiar dac` poimâine
o s` mi se afle am`nuntele necesare pentru a
îngro[a tu[ele caricaturale. Poate c` nu doresc
s` iau parte la acest joc al derizoriului, în care
nimic nu poate fi atât de grav încât s` nu se
transforme într-o tragi-comedie. Poate c` prin
structur` am în suflet ceva dramatic, poate c`
perspectiva din care abordez aceste am`nunte
de via]` este una melancolic`, astenic` [i nu
tonic`, a[a cum se dore[te în lumea de azi, prea
bolnav` s`-i mai pese de suferin]ele altora. Poate
c` modul de abordare al soartei mele e unul gre[it,
de[i [tiu c` ajun[i la vârsta mea, to]i oamenii
î[i pun cu o gravitate paralizant`, acelea[i
întreb`ri. Argumentul favorabil mie e acela c`
mi-am demonstrat înc` puterea de regenerare,
voin]a de a dep`[i blocajul interior determinat
de oboseal` [i de precaritatea s`n`t`]ii. Dup`
cum [i voin]a de a crea mai departe, indiferent
de ceea ce mi se va oferi de c`tre via]`.

Vreo optsprezece ani am fost scriitor în
rezerv`, cu laten]ele explodând în puseuri de
câteva s`pt`mâni. Ani în care m-am compl`cut
în postura de om liber, care vede cu aceia[i ochi
[i celelalte zone ale ]`rii, [i Capitala [i lumea
de aiurea. M-am construit cu ani în urm` c` f`c`tor
de c`r]i [i, cu toate cele de care sunt con[tient
acum, de locul secund acordat omului de carte,
artistului, [tiu c` voi continua s`-mi fac meseria
comunicând ce voi avea de spus celorlal]i. În
anii ace[tia m-am întors la cel dinainte, când
Banatul era doar una dintre zonele acestei ]`ri
[i nu principala, când ]ara întreag` era pentru
mine locul de desf`[urare al "oamenilor-
personaje" pe care i-am creat [i pe care-i iubesc.

Zeci de ani am vizitat celelalte ora[e din
]ar` [i am descoperit c` peste tot oamenii sunt
la fel, c` nu era o p`rere gre[it` a mea vis-a-vis
de moldoveni, ardeleni, olteni sau b`n`]eni [i
am f`cut tot ce mi-a stat în putin]` s` demonstrez
c` nu sunt unii cu nimic mai buni ca al]ii. Am
încercat s` în]eleg de ce românul e într-un fel [i
slavul în altul, de ce for]area programatic` a unora
de a se situa într-o continuitate cu fostele imperii
e o absurditate. De ce Sankt-Petergsburgul e la
fel de important pentru cultura european` ca [i
Parisul. Am încercat s` trec peste imput`rile
privind provenien]a mea moldo-ardelean`, într-un
spa]iu atât de plin de sine cum e Banatul, peste
gesturile celorlal]i care m` f`ceau s` le simt
toleran]a fa]` de mine, muncind pentru ei ca un
emigrant oarecare de aiurea, care pentru a
supravie]ui trebuie s` demonstreze permanent
c` e util. Nu mi se poate imputa decât c` am
fost prea blând. A[a mi-e firea, [i-apoi, de[i în
realitate sunt încrâncenat, am l`sat celorlal]i
sentimentul unei deta[`ri superioare.

JURNAL DE FAMILIE
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Cifra exact` de 4 623 de mor]i o contrariaz` pe doamna Durandin. Ea ar fi fost livrat` presei

din Ungaria de c`tre un refugiat român de origine maghiar`. "Cu o total` bun`-credin]`, ora[ul
ofer` jurnali[tilor o infla]ie de victime", constat` autoarea. Recapitulând, devine mai concesiv`:
"informatorii de la TASS, de la Belgrad [i de la Budapesta s-au în[elat [i, prin rico[eu, au indus
în eroare presa occidental`. Locuitorii Timi[oarei au tr`it un haos impresionant. Ei nu i-au min]it
pe jurnali[ti, ei vedeau mor]i peste tot, nutrind în acela[i timp speran]a de libertate." "O revolu]ie
tulbure", asta a fost. (Surprinz`toare r`mân câteva erori aparent minore: 20% din popula]ia Timi[oarei
ar fi maghiar`, în loc de 8%; în ora[ ar locui sa[i, [i nu [vabi.)

Fiind cunosc`toare a limbii române, n-ar fi stricat ca doamna Durandin s` consulte c`r]ile
scrise pe aceast` tem` de Miodrag Milin, Radu Ciobotea, Titus Suciu, Marius Mioc, Claudiu Iordache,
Lucian-Vasile Szabo [.a., precum [i buletinele [tiin]ifice editate de Memorialul Revolu]iei. Drept
e c` ar fi necesar ca scriitorii, istoricii, memoriali[tii timi[oreni s` fac` eforturi pentru a dep`[i
sfera unei audien]e locale.

Evenimentele din Bucure[ti (intervalul 20-25 decembrie 1989) sunt privite în ideea complotului
ce dobânde[te consisten]`. "Bine jucat!" exclam` autoarea urmându-l pe istoricul britanic Peter
Siani-Davies (The Romanian Revolution of December 1989, London, 2005). În acest scop, dumneaei
cro[eteaz` elemente de circula]ie curent` dup` revolu]ie cu pasaje din c`r]ile datorate turn`torului
emerit Alex Mihai Stoenescu (maestru în arta manipul`rii), lui Mihai Tatulici, lui Silviu Brucan,
cu extrase din presa interna]ional` [i cu m`rturii colectate de la persoane având pondere social`
divers`. De semnalat un excelent flashback cu Nicolae Ceau[escu vorbind la Congresul al XIV-
lea al PCR din noiembrie 1989: "Declara]iile sale sunt salutate îndelung. Nu are deci motive s` fie
lini[tit? Este încurajat de ova]iile prelungite, atunci când se opune ungurilor [i sovieticilor, declarând,
cu felul s`u de a vorbi sacadat [i solemn, c` trebuie s` se în]eleag` bine c` lichidarea capitalismului
[i construirea socialismului sunt garan]ia dezvolt`rii societ`]ii. În termeni brutali: nici o deviere
de la linia partidului. {i el, comunistul român, salut` în mod special Revolu]ia din Octombrie, ca
pentru a p`stra memoria slab` a ru[ilor! El este adev`ratul revolu]ionar, ducând mai departe mo[tenirea
anului 1917! Revine neobosit asupra necesit`]ii de a continua R`zboiul Rece, asupra confrunt`rii
ineluctabile dintre capitalism [i socialism..."

Bine surprins` e gâlceava celor ce au dat lovitura de stat [i au instrumentat execu]ia Ceau[e[tilor
pe fondul euforiei [i al naivit`]ii populare. Iliescu: "viziune simpl`", tran[ant`, expeditiv`; execu]ie
rapid`, ca s` înceteze v`rsarea de sânge. M`gureanu: ezitant, "un judec`tor care se îndoie[te",
c`utând "un mod de a se umaniza în propriii ochi". Brucan: împinge responsabilitatea pe St`nculescu
[i pe Gelu Voican Voiculescu. Dan Voinea: se eschiveaz`, nu spune cine i-a dat ordinul. Gelu
Voican Voiculescu: "persoan` lipsit` de temeri", "versiune fantasmagoric`" despre zeci de mii de
invadatori (str`ini, se în]elege) înarma]i. Etc. Procesul a purtat amprenta minciunii, aceasta "provenind
din tradi]ia felului în care sunt elimina]i oamenii în ]`rile comuniste".

Bref. "Problema Timi[oarei" e defectuos tratat`. Pentru coeren]a argument`rii, i]ele complotului
sunt v`zute chiar [i unde nu este cazul. O carte pentru uzul francezilor, dar util` [i pentru români,
ca s` [tie cum sunt percepu]i din afara ]`rii. O aplica]ie necesar` pentru masteranzii de la INALCO.

P.S. În num`rul viitor voi scrie despre cartea Terori[tii printre noi de Grigore Cartianu [i
despre apari]iile recente de la Editura Memorialul Revolu]iei 1989.

Fojg`iala omeneasc` din ora[ul de pe Bega
din urm` cu dou` veacuri are în turbulen]a ei
matinal` mul]i dintre cei care lucreaz` în sectorul
ter]iar, cum se spune în lumea globalizat`. Adic`
cei de prin pr`v`lii, dughene, meseria[i de toate
felurile, chiar [i lustruitorii de pantofi din sta]ia
de diligen]`. Institu]iile vremii încearc` s`-i stru-
nesc`, s`-i ]in` sub control [i s` limiteze munca
la negru. Dovada o g`sesc în fi[a din Fondul
Deleanu cu num`rul 3729 în care "Forul comercial
Handelsgremium anun]` to]i negustorii c` sunt
obliga]i s` comunice acestui for atât angajarea,
cât [i plecarea din serviciu a tuturor ucenicilor,
practican]ilor: vânz`tori, contabililor angaja]i,
(în caz) contrar certificatele acestora nu vor fi
vizate [i patronii vor pl`ti o amend`. În
Tmsw.Hg.1856; 266".

Lautréamont a[az` umbrela pe ma[ina de
cusut. Proced`m asemenea cu fi[ele noastre.
Amestecul de na]ii [i meserii st` al`turi cu ofertele
de sorturi de brânzeturi [i vinuri. Printre ele g`sim
inclusiv pelinul: "M. Siebenhaor vinde brânz`
Lipton [i vermut rascian (pelin?) În Tmsw.Hg.
1856; 248" (fi[a 7683). Trebuie s` m`rturisiesc
c` paranteza [i semnul întreb`rii sunt ale doamnei
Deleanu. Ne întreb`m (hermeneutic!) de ce anume
una. De ce anume cealalt`. Zicem a[a: semnul
întreb`rii a fost provocat de "vermutul rascian",
mai precis de denominativul calificativ care
înso]e[te b`utura: rascian se poate traduce prin
vorbele Rascian style [i se refer`, în acest caz,
la arhitectura medieval` sârbeasc` din vremea
gloriosului voievod {tefan Nemania dar [i a
urma[ului s`u regele, {tefan DragutinÊcare s-a
dus la Domnul în capul prim`verii, în luna martie,
ziua 12, anul 1316. (http://en.wikipedia.org/wiki/
Rascian_architecture).

Pe timpurile marelui comandir Eugeniu de
Savoia rascienii erau, în accep]iunea gloriosului
tron al Kakaniei, atât românii, cât [i sârbii, adic`
ortodoc[ii. {i asta chiar dac` sârbii erau rascienii.
Prin urmare, tronul august imperial socotea
românii un fel de sârbi care vorbesc alt` limb`!

V`zând asemenea îndeletniciri semantice
kakaneze à la Lautréamont, punem [i noi umbrela
pe ma[ina de cusut [i d`m fuga în vremea lui
Peter Solderer, primar al urbei Temeswarului
între anii 1722 -1742, când s-a fost pus` c`r`mida
Prim`riei Vechi, dar a bântuit [i ciuma din anii
1738-1739. Livius Ciocârlie îl gratuleaz` pe pri-
marul Solderer, zicându-i "memorabilul cîrmui-
tor". Peter fu proprietarul – printre altele – al
unei cl`diri impozante, doldora de chiria[i pe
care acela[i autor îi prenum`r` cu nume [i meserii
într-o defilare saturat` de culoare exotic`. Printre
chiria[ii negustori, vrednici de pomenire sunt
"Franz Zwimer, Rudolf Krauthahn [i Franz Gem-
berth" care, ni se spune "au ]inut cîrcium` în
trei înc`peri". Nu departe, în acela[i imobil, e o
pr`v`lie pe col] manageriat` de "b`canii Ioan
Armenier [i Kiriak Atanasko". Nu lipse[te de
aici nici "evreul de provenien]` spaniol` Jacob
Moyses" (...), "b`canul Sar[an Armenier, cafegiul
Stanco Bogdan [i Thomas Radli, negu]`tor evreu.
(...) La parter mai locuia Valentin Hannemann,
comis voiajor." (Ciocârlie, Un burgtheater
provincial, 34-35).

Orice ar fi, cu ace[ti comercian]i de pripas
trebuie s` [tii s` comunici. {i mai ales s` te impui,
altfel te calc` în picioare. Te las` f`r` grai [i
f`r` gologani în pung`. Mai ales pe ace[tia îi
au în vedere. Tocmai de aceea te bag` în seam`,
î]i zâmbesc onctuos, te scarpin` în cre[tet [i te
mângâie cu privirea. Nu pentru tine, ci pentru
banii t`i, asta s` ne fie clar oricui. Stephen Dedalus
st` de vorb` chiar despre asta cu domnul Deasy
care spune exact cum st`m cu ei, cu negu]`torii.
Cu aceste lighioane pedepsite prin r`t`cirea
ahasveric`:

"- Un negustor, spuse Stephen, este unul
care cump`r` ieftin [i vinde scump, fie el evreu
sau gentil, nu-i a[a ?

-Au p`c`tuit împotriva luminii, spuse solemn
domnul Deasy. Pîn` [i în ochii lor po]i s` vezi
întunecimea. {i din cauza asta sînt r`t`citori pe
fa]a p`mîntului pîn` în ziua de ast`zi. (James
Joyce, Ulysse, 41).

Nici la noi, prin Banat, lucrurile nu stau

COMERCIAN}I
DE PRIPAS
DANIEL VIGHI

altfel: "Nici nu s-au terminat bine r`zboaiele,
cînd Habsburgul a [i început s` vînd` Turcului
bog`]ii din minele Banatului luate de la el. Sîngele
osta[ilor c`zu]i nici nu se zvîntase, cînd negustori
iste]i au [i pornit cu m`rfurile lor, ca s` umple
visteria cotropitorului, care pl`tea metalul la min`
cu 30 de florin]i chintala [i o vindea cu 45 [i cu
50, împr`[tiind-o în roza vînturilor (...)." (Virgil
Birou, Drumuri [i popasuri b`n`]ene, 88)

STOCUL DE C~R}I DE JOC
Anun]ul pr`v`liei "M.S. Magyar-Cetate str.

Hauptwachgasse, 66 [i Ω" (fi[a 3629) referitor
la "soldarea stocului de c`r]i de joc" este corect
din punct de vedere semantic. Cuvântul provine
din francez` [i înseamn` exact ceea ce au dat
spre publicat proprietarii magazinului din Cetate,
strada Hauptwachgasse: solder – a lichida un
stoc. Trebuie s` ne imagin`m c` la mijlocul veacu-
lui al XIX-lea jocul de c`r]i era ceva asem`n`tor
nebuniei de ast`zi denumite gambling. Casinouri
cu ma[in`riile electronice nichelate, lume elegant`
[i vicioas`, bani [i cupoane, totul s-a n`scut din
c`r]ile de joc. În Principate jocul de c`r]i stârne[te
pasiuni aprige [i un lexic cvasinecunoscut. C`m`-
ra[ul Stamate Birlic din romanul lui Nicolae
Filimon despre ciocoi vorbe[te o limb` aiuritoare
în vreme ce, vorba autorului, "manevreaz`" un
pachet de c`r]i: "Facem un otuzbir de englingea
pîn` se va g`ti masa?" R`spunsul este pe m`sur`:
" Mai bine o pan]arol`, arhon c`m`ra[e, r`spunse
Dimache Pingelescu, sco]înd o punguli]` cu mah-
mudele din buzunarul de jos al antereului."
(Filimon, Opere, II, 101)

Dincolo de lexic avem [i alte cele greu de
adus în pagin`: intui]ii vagi, spaime, temele mari
ale misterelor, o indicibil` amenin]are de tradi]ie
medieval` se adaug` p`catului care plute[te u[or
[i greu de b`gat în seam` peste stocul de c`r]i
de joc de la pr`v`lia "M.S. Magyar - Cetate str.
Hauptwachgasse, 66 [i Ω". Plutirea nel`murit`,
nedefinit` [i nedeterminat` o g`sim ascuns` [i
în istoria semantic` a casinoului care este la
origine cuvânt italian [i denume[te mici a[ez`ri
obscure, dar [i chio[c de var`, din acelea pe care
le vedem adesea prin parcuri, dar [i bordel care
tot cas` e, dar una închis` privirilor caste [i
nepricepute sau încruntate religios. Jocul de c`r]i
are de toate în straturile sensurilor sale. Dar mai
ales, cum spuneam mai sus, sensuri obscure [i
ap`s`toare. Istoricul Jean Delumeau desprinde
dintr-un exemplu chiar aceste în]elesuri într-un
studiu, de-acum notoriu, despre fric` [i p`cat:
"Un joc de c`r]i olandez din secolul XV reprezint`
34 de oameni de diferite condi]ii, de la împ`rat
pîn` la cel din urm` valet [i, în plus, Via]a pe
cale de a face baloane de s`pun [i, bineîn]eles,
Moartea" (Delumeau, P`catul [i frica, 94).

Nu este deloc întâmpl`toare rela]ia dintre
pasiunea pentru jocul de c`r]i a lui Mircea Bastard,
un june erou timi[orean dintr-un volum de
povestiri al lui Costel Babo[ (care locuia aproape
"de (..)calea ferat`, col] cu Emil Zola") [i r`utatea
întrupat` de mam`-sa. Jocul de c`r]i î[i d` mâna
cu r`ul din te miri ce unghiuri nea[teptate.

Rela]iile cu jocul de c`r]i pot fi înc` mai
întortcheate. Persida " se sim]ea jignit`" de patima
lui Na]l pentru acesta cu toate c` îi aducea mu[terii
în crâ[m` [i umpleau masa de pahare, suduiau
gros, unii dintre ei duh`neau peste m`sur`. Persida
caut` s` dea de în]eles oricui era interesat s`
deslu[easc` daravera c` nu era interesat` de câ[tig
sau de pierdere, c` jocul de c`r]i ar fi s` fie o
chestiune de pl`cere [i doar atât. (Slavici, Mara,
374). În povestirea Orientarea pisicilor a lui Julio
Cortazar jocul de c`r]i e o r`t`cire prin arcanele
unui t`râm l`untric prin care r`t`ce[te frumoasa
Alana care "devenea [i mai mult decât ceea ce
credea ea c` este, intra pentru o clip` într-o lume
imaginar`, ie[ind din ea îns`[i, deplasându-se
de la o pictur` la alta, comentându-le sau t`când".
Aceast` peregrinare halucinat` din imagine în
imagine e asemenea (cui altcuiva?) unui "joc
de c`r]i pe care orice nou` contemplare îl amesteca
pentru cel care, t`cut [i atent, r`mas pu]in în
urm` sau luând-o de bra], vedea succedându-se
regii [i a[ii, pica [i trefla" (Julio Cortazar, Cît
o iubim pe Glenda, 51).

REVOLU}IA DIN C~R}I (I)
VIOREL MARINEASA
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LINIA ORIZONTULUIDE ION BARBU

Luni, 28 noiembrie 2011Luni, 28 noiembrie 2011Luni, 28 noiembrie 2011Luni, 28 noiembrie 2011Luni, 28 noiembrie 2011
În ultima jum`tate de lun` am tras

dou` drumuri pân-la Bucure[ti, cu trenul.
Lungi, obositoare [i-n... fund, de câte nou`
ore unul. Ori doi, c` m-am [i întors. Fizic,
rupt. Psihic – euforizat. De necrezut c`
un drum pân`-n Capital` genereaz` [i
astfel de st`ri, nu doar pe cele de
nervozitate [i lehamite. Primul drum l-am
f`cut ca s` merg la prima edi]ie a Galei
poeziei contemporane, la Ateneu. 26 de
poe]i au fost invita]i de c`tre criticul
Nicolae Manolescu s` citeasc` din
versurile lor. Am fost convins c` nu va
fi nimeni în sal`. S-o fi n`scut românul
poet, dar nu [i r`bd`tor. Nu cu al]ii. A
fost coad`! Lung`, cuminte [i pe dup`
Ateneu. Iar coada aia a umplut toate
scaunele din`untru, cu peste 800 de
oameni. Care au stat smirn` dou` ore
jum`tate [i au ascultat. Nici acum nu-mi
vine s` cred c` a fost real: coad` la poezie?!

Al doilea drum l-am f`cut ca s` ajung
la târgul de carte Gaudeamus. De când a
început criza, pia]a româneasc` de carte
e în nas. Iar nasul, plin de... bulion. La
ultimile dou` edi]ii ale târgului, lumea a
fost pu]in` [i speriat`. Mai to]i editorii erau
convin[i: va veni sfâr[itul lumii. {i uite
c` a venit sfâr[itul lui 2011 [i un puhoi
de lume a n`v`lit la Romexpo ca s` cumpere
c`r]i, s` ia autografe, s` vad` scriitori ori

JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN

s` asiste la lans`ri! Târgul ar`ta ca un
furnicar. Dar unul care nu fojg`ia dup`
haleal`, ci dup` carte.

Am avut 23 de lans`ri. La 21 dintre
ele am fost un fel de... DJ, care a moderat,
vorbit, citit, f`cut probe de microfon, reglat
sta]ia de amplificare. Cert e c` toat` lumea
a p`rut mul]umit`. Chiar [i poetul Alex
Manta, care n-a venit la lansarea propriei-i
c`r]i din motive de... pseudonim. Asta e:
dac` vrei s` fii ca Pessoa, te ]ii de anonimat
cu din]ii.

Întâmpl`rile astea dou`, gala [i târgul,
mi-au adus Bucure[tiul mai aproape. Mai
aproape de inim`.

Joi, 1 decembrie 2011Joi, 1 decembrie 2011Joi, 1 decembrie 2011Joi, 1 decembrie 2011Joi, 1 decembrie 2011
Cu fiic`-mea la parada militar`. Ne

facem intrarea triumfal` pe Republicii,
cântând "Trece]i batalioane române
Carpa]ii", "Drum bun, drum bun, toba bate"
[i "Am plecat din sat [i militar m-am
înrolat". Mai mult ea cânt`, dar e repertoriul
meu... Orice b`rbat r`mâne cu obsesia
armatei, mai ales dac` a trecut prin ea. Prin
armat`, vreau s` zic. Îi explic Crinei ce e
cu 1 Decembrie, dar [i cu fiecare ma[in`
[i uniform` ce se perind` prin fa]a noastr`.
{i de data asta – ca de fiecare dat` când
se d` câte-un film cu solda]i/lupte/r`zboaie
la TV –, Crina m` întreab` curioas`: "Tata,
tu care dintre ei e[ti?"

RADU PAVEL GHEO
Scurta mea c`l`torie la Istanbul de la mijlocul lunii octombrie, ca urmare a invita]iei

Ministerului Culturii de a participa la Tîrgul Interna]ional de Carte, a fost, cum spuneam,
un prilej de a descoperi un ora[-lume, pe care imagina]ia mea ([i educa]ia din [coal`) îl
asocia cu un imperiu disp`rut. Sau chiar cu dou`: otoman [i bizantin.

În imaginarul comun Istanbulul este [i un ora[ al nego]ului, iar acest renume [i-l
respect` întru totul. E, cred, primul lucru pe care îl observi cînd ajungi acolo [i nu se
poate s` nu vizitezi bazarul, istoricul bazar de Stambul, unde afacerile se împletesc frumos
cu turismul. Pe arcada din piatr` a uneia din numeroasele intr`ri în coridoarele întortocheate
[i cuceritoare ale acestuia scrie "Kapali Carsi – Grand Bazaar", [i un an: 1461 – anul în
care s-a inaugurat imensa pia]`, cl`dit` din piatr` [i c`r`mid` bizantin` proasp`t capturat`
de la cre[tini, odat` cu întreg ora[ul. Dac` intri pe str`zile lungi [i ramificate ale acestuia,
ai mari [anse s` te pierzi printre nenum`ratele dughene (în turc`: dükkan). Exist` uli]e
întregi cu magazine de bijuterii (aur, argint, pietre pre]ioase), ]es`turi, podoabe, oale,
mirodenii, sticl`rie... fiecare zon`, fiecare str`du]` cu specificul ei, fiindc`, în ciuda a
ceea ce cred novicii, în[iruirea mai multor magazine cu aceea[i marf` – s` zicem bijuterii
– unul dup` altul spore[te vînz`rile tuturor bijutierilor. {i, da, am v`zut aur, vitrine cu
chintale de aur, [i mi-am amintit de comoara lui Ali Baba. Doar eram acolo, în lumea
lui. Nici zona buchini[tilor, plasat` strategic aproape de ie[irea spre universitate, nu m-
a l`sat indiferent.

Dar în Istanbul se fac toate genurile de comer]. Exist`, desigur, magazine de toate
soiurile, iar m`rfurile apetisante expuse în vitrine nu au întotdeauna pre]urile afi[ate –
pentru c` e[ti în Orient, unde (aproape) orice se poate negocia. Îns` cel mai tare m-a
impresionat un fel de nego] grassroots, pe care l-am v`zut din zi pîn` în sear` pe str`du]ele
aglomerate de lîng` hotelul unde am stat. Pe-acolo ma[inile circulau cu greu, ap`reau
mereu camionete pline cu marf` sau ce urmau s` fie umplute – doar c` printre ele circulau
nestingheri]i, pe mijlocul str`zii, vînz`tori de pl`cinte, care î[i purtau t`vile (tipsiile, din
tc. tepsi) în echilibru pe cap, ca acum sute de ani, [i î[i strigau oferta. Strig`tele lor se
împleteau cu cele ale vînz`torilor de sucuri de fructe de la col]uri de strad`, sucuri mai
naturale decît orice produs "bio": pe o t`r`bu]` de lemn cu rotile st`teau l`zi cu mere,
portocale, l`mîi, rodii [i un storc`tor din metal cu manivel`, rapid [i eficient. Î]i alegeai
fructele, vînz`torul ]i le storcea într-un pahar [i beai pe loc acolo, în strad`. Neigienic,
poate, dar savuros. Standardele de igien` din U.E. ar face s` dispar` [i pl`cintarii, [i
vînz`torii de sucuri ambulan]i – [i ar fi mai mare p`catul.

Tot acolo, pe str`zi, roiau hamali cu un fel de roabe-t`rgi cu dou` ro]i, pe care c`rau
f`r` r`gaz, în toate direc]iile, colete imense. Coletele erau f`cute din pînz` alb` [i solid`,
cusut` zdrav`n la margini [i cu un fel de urechi lungi la col]uri, ca s` poat` fi apucate
[i c`rate. Pe pînz` era scris` cu carioca sau vopsea adresa destinatarului [i to]i – hamalii,
roabele lor [i coletele – p`reau veni]i din secolul al XIX-lea. M-am oprit s` citesc o
adres` sau alta de pe pînza groas` [i alb`: Murmansk, Islamabad, Ispahan... Ecouri exotice,
lumi îndep`rtate, dar asta arat` [i cît se întinde re]eaua aceasta comercial` aparent vetust`,
dar foarte dinamic`. Nu-i de mirare c` acum, într-o perioad` de criz` global`, Turcia a
avut o cre[tere economic` de 8%.

Într-o fotografie pe care am f`cut-o unui astfel de pachet scrie mare "Bereket Tekstil.
Laleli". Laleli e cartierul istoric în care am stat la Istanbul, iar restul cuvintelor nu mai
au nevoie de traducere pentru urma[ii romanilor. {i nu sînt singurele. Cuvinte care în
limba român` au un parfum arhaic sau poetic î]i r`sar acolo brusc în fa]`, dobîndind sau
redobîndindu-[i denota]ia autentic` [i astfel reînnoindu-se în mintea celui ce le reevalueaz`.
Cum se întîmpl`, de exemplu, cînd treci pe lîng` ni[te vitrine mari, care te invit` la un
ali[veri[ ori ofer` marf` toptan. Sau cînd dai s` ie[i pe o porti]` turnant` [i vezi un anun]
care spune c` acolo ioc ie[ire. Sau cînd accelerezi motorul ma[inii pe [osea [i vezi un
panou care te avertizeaz`: "Yava[ yava[".

Pentru un turist limba, mai ales într-o ]ar` str`in`, înseamn` mai mult decît simpla
rostire. Uneori ascunde pove[ti sau realit`]i nel`murite. Mie, de exemplu, mi s-a p`rut
ciudat c` în cartierul Laleli, unul din cartierele istorice [i turistice ale Istanbulului, auzeam
pe strad` mult` rus`. Foarte-foarte mult`. La hotel recep]ionera se descurca mai bine în
ruse[te decît în englez`. Unele magazine aveau firma [i anun]urile scrise direct în rus`,
cu chirilice – [i uneori doar în rus`. Dac` ]i-ar fi spus cineva c` ai nimerit într-un ora[
rusesc invadat de emigran]i turci, ai fi putut considera ideea plauzibil`. Explica]ia am
aflat-o îns` de la Lumini]a Boscan, coordonator de proiecte la ICR Istanbul [i o bun`
cunosc`toare a locurilor: pur [i simplu acea zon`, cu dever bun (din tc. devir, desigur),
era controlat` de mafia ruseasc`. Blonzii m`t`h`lo[i [i siguri pe ei care treceau pe acolo
erau de fapt la ei acas`.

Astfel am v`zut [i o alt` form` a globaliz`rii. Cînd spunem "globalizare", noi ne
gîndim doar la sincronizarea lumii noastre central- [i est-europene cu Occidentul luminat.
Dar exist` [i o alt` latur` a globaliz`rii, în cealalt` direc]ie. În Istanbul-Constantinopol,
ora[ul în care tramvaiele trec pe lîng` coloane imense de marmur` pr`v`lite lîng` trotuar,
r`m`[i]e ale unui fost forum roman, al`turi de care se vînd pantofi [i se aude chemarea
la rug`ciune a muezinului din moscheea de vizavi, orice pare posibil.

C~L~TORIE LA
STAMBUL (II)
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Robert {erban: Robert {erban: Robert {erban: Robert {erban: Robert {erban: Te-am sunat într-o
diminea]` [i te-am întrebat ce faci. "Merg
s` scriu la roman, la libr`ria C`rture[ti",
mi-ai r`spuns. N-a[ fi crezut c` preferi
dinamica [i zgomotele unui astfel de spa]iu
singur`t`]ii [i lini[tii din camera ta de lucru.
E o noutate pentru tine scrisul în spa]ii
publice? }ine de un… experiment sau ai
antrenament?

Pavel {u[ar`: Pavel {u[ar`: Pavel {u[ar`: Pavel {u[ar`: Pavel {u[ar`: Prefer s` scriu în locuri
publice, la bibliotec`, la cafenea, în mijlocul
mul]imii sau cu televizorul al`turi, pentru
c` singur`tatea, fie [i aceea a propriului birou,
este plin` de tenta]ii. Ea nu-]i ofer` privilegiul
abstragerii, al reg`sirii sinelui în plin`
dinamic` a vie]ii, ci te invadeaz`, insidios,
cu tot felul de fantasme. Nu degeaba s`rmanii
siha[tri, acolo, în singur`tatea lor elementar`,
geologic`, a[teptînd îngerii, se luptau
pemanent cu dracii. Sigur`tatea este cel mai
nociv produs etnobotanic, este dizolvant`
[i halucinogen`, un gol generator de miraje,
de mla[tin` [i de nisipuri mi[c`toare. {i chiar
dac` este un act solitar, scrisul nu trebuie
în]eles ca un ritual, ca un dans, în singur`tate;
dimpotriv`, este o baie în lume, o scufundare
în capilarele ei în plin` combustie [i Êdoldora
de seve. Iar tenta]iile de care vorbeam mai
sus nu sînt de natur` mistic`, nici metafizic`
[i nici m`car erotic`, ci, mai curînd, ele
privesc panica de a sta prea mult [i prea
aproape de tine însu]i. Pentru c` atunci cînd
se întîmpl` asta, ori e[ti necru]`tor [i te arunci
în aer ca un cecen îmbr`cat în trotil, ori
e[ti înduio[at, amnezic [i mult prea clement,
ca un hermafrodit gata s` se autofecundeze.
Cum cea de-a treia cale, aceea a lucidit`]ii,
a analizei corecte [i a deciziei juste, nu exist`
sau, dac` exist`, e mai plicticoas` decît
mersul trenurilor, prefer s` nu-mi prea dau
prilejul nici s` m` flagelez, dar nici s` m`
împac cu ceea ce, în mod normal, ar trebui
s` m` revolte. A[a c`, din instinct de
autoconservare, merg la ceain`ria C`rture[ti,
un loc absolut minunat, [i scriu. Solitar, dar
nu singur! A, era s` uit, mai este ceva extrem
de important. În locurile publiceÊ întîlne[ti
priviri, te love[te aerul dizlocat de
nenum`ratele trupuri tinere [i ml`dioase în
mi[care, adulmeci parfumuri subtile, iar dac`
ai impertinen]a de a crede c` totul î]i este
dedicat, scrii al naibii, pe viu, cu porii în
alert`, alungîndu-]i din preajm` toate n`lucile
compensatorii. Nu e mi[to? Pe bune! Hai
la C`rture[ti!

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Avem [i noi la Timi[oara. O s`
dau o rait`… De câ]iva ani croie[ti un fel
de continuare a "Pove[tii pove[tilor" a lui
Creang`. De ce dureaz` atât? Pe unde e[ti
cu povestea? E adev`rat c` o seam` de
scriitori români contemporani sunt personaje
în romanul t`u?

P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: A[a e, un fragment chiar a ap`rut,
cu mai mul]i ani în urm`, în revista OrizontOrizontOrizontOrizontOrizont.
Am început s` scriu acest text, care se
nume[te Povestea povestitorilorPovestea povestitorilorPovestea povestitorilorPovestea povestitorilorPovestea povestitorilor, imediat
dup` ce a ap`rut, la Editura Nemira, o
c`r]ulie, un voluma[, aproape de neobservat
pe standurile unei libr`rii, în care erau trei
texte: Povestea pove[tilorPovestea pove[tilorPovestea pove[tilorPovestea pove[tilorPovestea pove[tilor a lui Creang`,
Povestea pove[tilor genera]iei '80 Povestea pove[tilor genera]iei '80 Povestea pove[tilor genera]iei '80 Povestea pove[tilor genera]iei '80 Povestea pove[tilor genera]iei '80 a lui
Mircea Nedelciu [i un text critic, o
hermeneutic` a celor dou` pove[ti, dar [i a
motivului în general, în stilul lui unic, semnat
de Luca Pi]u. Dac` povestea lui Creang`
era la fel de proasp`t`, de profund` [i de
surprinz`toare dup` atîta vreme, dac` textul
lui Pi]u era solid [i spectaculos la nivelul

SCRIU CU O PL~CERE NEBUN~,
DAR CU PAUZE DE REALIMENTARE
PAVEL {U{AR~

în]elegerii, al gîndirii, dincolo de barocul
narcisiac al stilului, Povestea…Povestea…Povestea…Povestea…Povestea… lui Nedelciu
era surprinz`tor de slab`, expozitiv`,
pedestr`, f`r` miz` [i f`r` alonj`. Chiar [i
f`r` miz` textual`, ca s` zic a[a. Contrariat,
ba chiar revoltat de acest e[ec al lui Nedelciu,
mi-am zis, ca s` fiu cinstit, [i îndemnat de
o tîn`r` poet` [i jurnalist` care avea mare
încredere în capacitatea mea de a produce
m`sc`ri, hai s` scriu eu o Poveste, îns` una
a povestitorilor, în care s` m` joc pu]in cu
motivul, dar [i cu literatura în general. {i
uite-a[a, ceea ce credeam c` se va mîntui
în vreo zece pagini, mi-a luat, pîn` acum,
cî]iva ani, iar paginile au ajuns pe la vreo
dou` sute. Personajele sînt, evident, Creang`,
Nedelciu [i mai ales Luca Pi]u, care este
un fel de revelator al lumii literaturii, un
fel de diavol [chiop care face totul vizibil,
care unific` timpii, care simultaneizeaz`
istoria, care face transparente acoperi[urile
unei existen]e stratificate. Sigur, fiind o
Poveste a povestitorilor, în carte intr`
nenum`ra]i scriitori contemporani, scriitori
pe care îi citesc cu voluptate [i cu admira]ie,
în majoritate optzeci[ti, dar ei sînt prezen]i
aici nu ca persoane civile, ci ca fiin]e literare,
nu corpul lor fizic m` intereseaz`, ca s` fiu
pu]in esoteric, ci corpul lor astral, cel care
se plimb` liber [i neîngr`dit prin eterul literar.
De ce dureaz` atît? Simplu, orice pul` care
se respect` mizeaz`, oarecum, pe durat`.
Chiar [i pe durata scrierii [i, mai ales, pardon
de expresie, pe voluptatea scrierii, fiindc`,
de ce s` nu recunosc, scriu cu o pl`cere
nebun`, dar cu pauze de realimentare. Unde
am ajuns? P`i, tot acolo, fiindc` literatura
este o permanent` mi[care în cerc, iar Luca
urmeaz` acum s` intre în cercul lui Agopian.
Abia a[tept [i eu întîlnirea, pentru c`
Stimfalida î[i tr`ie[te deja preludiul, chiar
[i a[a, de una singur`.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Între timp, cât ai realimentat, ai
finalizat un roman despre Regina Sissi, de
care te-ai declarat îndr`gostit înc` din
copil`rie.Ê Scriind la el, s-a mai stins din
platonica pasiune? Când îl publici?

P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: Robertino, SissiSissiSissiSissiSissi nu este un roman,
este un poem. De fapt [i Povestea poves-Povestea poves-Povestea poves-Povestea poves-Povestea poves-
titorilortitorilortitorilortitorilortitorilor tot un poem este. Am înv`]at de la
Gogol [i de la Erofeev, de la Venedikt, nu
de la Victor, mai exact din Suflete moarteSuflete moarteSuflete moarteSuflete moarteSuflete moarte
[i din Moscova – Petu[ki,Moscova – Petu[ki,Moscova – Petu[ki,Moscova – Petu[ki,Moscova – Petu[ki, ce este un poem.
Am înv`]at, atît! A nu se citi mai mult [i a
nu se în]elege altceva. Sissi este gata de
mai bine de zece ani, dar nu am publicat-
o pîn` acum.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Nu-i vina mea c` tu e[ti ca un
iluzionist: o carte apare, alta dispare, una
se scrie, alta s-a terminat de un deceniu,
dou` dospesc pe mânec`…

P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: Toate c`r]ile mele au fost l`sate
la dospit, cele mai multe dou`zeci de ani,
cîteva doar 3-4, iar SissiSissiSissiSissiSissi, zece. Din moment
ce o carte a fost scris`, ea iese din orice
regim de urgen]`, mai ales c` trebuie s`-[i
dovedeasc` vitalitatea, [i cum ar putea-o
face altfel decît a[teptînd? {i… a[teapt`,
ce poate s` fac` [i ea! Dac` totul va merge
normal [i Dumnezeu ne va fi, tuturor,
aproape, SissiSissiSissiSissiSissi va ap`rea la anul, ghici la
ce editur`? Ai dreptul la o singur` încercare.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Brrr… Simt un frison!
P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: Bravo, sigur c` da, ai ghicit! Am

tradus textul în maghiar`, iar acum este la
traducere în german`. Cum s` apar` o carte
cu Sissi altfel decît ([i) în limbile fondatoare
ale Dualismului! Da, este o carte la care

]in foarte mult, o carte care m-a obsedat,
care m-a urm`rit înc` din copil`rie, din
perioada în care i-am cunoscut [i i-am în]eles
pe unii dintre ultimii solda]i ai Imperiului.
Pentru ei Sissi nu era nici Împ`r`teasa [i
nici Regina, era o parte a fiin]ei lor, era o
prezen]` mereu activ` [i perfect interiorizat`.
{i a[a, prin contagiune, m-am îndr`gostit
de ea nebune[te. Ceea ce nu s-a terminat
nici acum, ba, dimpotriv`, s-a consolidat.
Uite, acum cî]iva ani, prin 2003, cred, chiar
am primit un r`spuns de la ea, am o scrisoare
absolut splendid` [i chiar nu [tiu ce s` fac,
s` o public sau s` nu o public în carte. Jur,
nu bat cîmpii! Dac` vrei, ]i-o trimit s-o cite[ti.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Abia o a[tept! O s-o citesc cu voce
tare într-o cafenea din Viena… Din când
în când, la r`stimpuri, mai sco]i din sertar
câte un volum de poezie scris demult [i îi
faci vânt în lume. Rela]ia ta cu poezia se
rezum` doar la recuper`ri ori scrii în
continuare [i versuri?

P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: Par]ial, am r`spuns deja. Nu sînt
recuper`ri, ci a[a se nasc ele, a[a ajung în
spa]iul public. Scriu continuu, a nu se în]elege
tot timpul, dar scriu la zi, f`r` s` public îns`,
în t`ietur` proasp`t`. Uite, de pild`, acum
am în lucru urm`toarele c`r]i de literatur`,
de poezie, mai exact, în diverse faze de
elaborare: Babel-camping, File de jurnal,Babel-camping, File de jurnal,Babel-camping, File de jurnal,Babel-camping, File de jurnal,Babel-camping, File de jurnal,
Cele [apte ora[e, Edi]ie critic`. Cele [apte ora[e, Edi]ie critic`. Cele [apte ora[e, Edi]ie critic`. Cele [apte ora[e, Edi]ie critic`. Cele [apte ora[e, Edi]ie critic`. Toate fac
parte dintr-un proiect amplu, nu sînt izolate,
de sine st`t`toare, insule r`t`cite. Dac` o
s` reu[esc s` duc proiectul pîn` la cap`t, [i
iar trebuie s` invoc aici ajutorul de sus, totul
se va coagula în dou` c`r]i, care vor fi cele
dou` episoade ale uneia singure de fapt. Cam
asta! Scriu, a[adar, f`r` s` m` spetesc [i
f`r` s` cad în bulimie literar`. Apropo, cartea
Carcase de cristalCarcase de cristalCarcase de cristalCarcase de cristalCarcase de cristal, scris` în intervalul 1998
-2000, gata de tipar înc` de atunci, nu am
publicat-o înc` [i s-a cam plictisit s` mai
a[tepte. Poate tot la anul!

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: E oarecum ciudat c`, de[i e[ti unul
dintre cei mai aprecia]i [iÊ activi critici de
art`, nici m`car nu ai strâns într-o carte sutele
de cronici scrise de-a lungul celor 15-20
de ani. Spun nici m`car, fiindc` eu m-a[ fi
a[teptat la o istorie a artei plastice române[ti
de la tine. Ai o strategie personal` în zona
asta?

P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: P.{.: Ei, aici lucrurile sînt ceva mai
complicate [i merit` o discu]ie în detaliu.
În cei aproape dou`zeci de ani de scris
continuu despre art` s-au adunat cam 2500-
3000 de pagini: cronici, studii, eseuri etc.
Am refuzat sistematic ([i programatic) s`
public c`r]i adunînd laolalt` cronici. Era
simplu, umpleam o bibliotec` [i, pîn` la
urm`, poate chiar era un act util. Numai
c`Ê eu am o alt` reprezentare a c`r]ii, îmi
imaginez cartea ca pe un bloc compact, cu
nucleu [i for]e centripete, [i nu ca pe o saco[`,
mai mult sau mai pu]in înc`p`toare, în care
intr` orice, fie ele [i m`rfuri compatibile.
Textele polemice, de pild`, pot fi grupate,
pentru c` unitatea lor, genul lor proxim, îl
constituie discursul, atitudinea, [i nu
continuitatea de ordin tematic, s` zicem.
{i, poate, la un moment dat chiar o s` le
public, dar nu am insomnii din pricina
faptului c` nu am f`cut-o pîn` acum. În restul
textelor despre art`, în cronicile expozi]iilor,
în portretele de autori, în considera]iile
teoretice, în analiza mai larg` a fenomenului
artistic românesc zace, latent, un material
enorm [i, în ceea ce m` prive[te, foarte
pre]ios. A[ fi putut, la rigoare, s` pun totul

cap la cap [i s` conturez un fel de istorie,
fie a artei contemporane, fie chiar una extins`
la interbelic sau chiar la fondatori. Numai
c`, din punctul meu de vedere, vremea
istoriilor a trecut. Istoria, ca form` cultural`,
ca institu]ie, este inutil` [i trist`, poate chiar
bîntuit` de stafii, ca un spa]iu industrial
dezafectat [i cu geamurile sparte. Istoria,
ca form`, [i historismul, ca atitudine, ca
filosofie, [i-au consumat resursele în secolul
al XIX-lea în prima jum`tate a secolului
XX. A privi lumea cronologic, în succesiune,
nu este mai mult decît un exerci]iu epic,
cvasific]ional, adev`rul faptului finit nefiind
mai mult decît capacitatea de persuasiune
a autorului însu[i, m`sura în care el a reu[it
s` comunice verosimil. Atunci cînd
informa]ia consuma timp, [i percep]ia era
obligat` s` intre în scenarii cronologice.
Acum, cînd informa]ia circul` în timp real,
cînd ea se transmite exploziv [i simultan,
percep]ia îns`[i este simultan` [i în timp
real. A[adar, axa diacronic`, pe care s-a
fundamentat historismul, este complet
substituit`Ê de cea sincronic`, în care se
manifest` simultaneitatea. Suprimarea
timpului a generat o extensie propor]ional`
a spa]iului. În aceste condi]ii, eu nu-l mai
pot privi pe Brâncu[i, de pild`, ca un
precursor al lui Apostu, ci, cu voia
dumneavoastr`, pot privi imaginarul lui
Apostu ca unul care precede, formal,
imaginarul brâncu[ian. Tipologic, Apostu
este un sculptor romanic, adic` pregotic,
în vreme ce purismul brâncu[ian este mult
mai tîrziu, atît ca filosofie general`, cît [i
ca sintax` propriu-zis`. Iat`, de pild`, ce
se întîmpl` cu istoriile literaturii care au
ap`rut în ultimii ani [i vei evalua singur
propor]iile e[ecului. {i asta nu-i prive[te
neap`rat pe autori, sau îi prive[te în m`sura
în care n-au perceput inadecvarea, ci prive[te,
în cea mai mare m`sur`, caducitatea Istoriei
ca institu]ie. Acum în]elegi de ce am refuzat
s` scriu o Istorie a artelor plastice române[ti,
dar mi-am adunat, [i adun în continuare,
material pentru o Panoram` a artelor plasticePanoram` a artelor plasticePanoram` a artelor plasticePanoram` a artelor plasticePanoram` a artelor plastice
române[tiromâne[tiromâne[tiromâne[tiromâne[ti, adic` pentru o sintez` care
prive[te doar cronologia formelor, într-o
simultaneitate a existen]ei [i a manifest`rii
lor efective. De-asta!

Interviu realizat de
ROBERT {ERBAN
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Telexul se oprise în jurul orei patru [i
treizeci de minute, nu înainte de salutul de
r`mas bun al celui de la Agerpres care, în
plin` noapte înc`, ura tuturor din firm`,
ironic, "o zi bun`". O u[urare str`b`tea prin
toat` cl`direa ca un bunc`r huruitor, resim]it`
de fiecare dintre fiin]ele acelea obosite care
treceau peste ultimele praguri ale epuiz`rii
fizice [i psihice, prin câte o gur` de coniac
sau de cafea, luat` în grab`. Era momentul
culesului ultimelor [tiri sau corecturi, ce
veniser` prin telex, la linotipurile noi, la
vremea aceea, ce-[i purtau matri]ele literelor
cu clinchetul lor profan, ce puteau aduce
fericirea sau nenorocirea celor despre care
urmau s` se toarne rândurile de plumb.
Cuvinte, propozi]ii, nume, întâmpl`ri
transformate în rânduri de plumb, sub aburii
toxici ce emanau din cazanele ve[nic
clocotitoare ale linotipurilor.

Pe acolo trecea via]a unor oameni, a
unei ]`ri, a unei lumi ce-[i încheiase ziua
dincolo de miezul nop]ii, poate prin hoteluri,
pu[c`rii, balamucuri, cârciumi, sub ro]ile
unei ma[ini sau aiurea, sub clar de lun`,
pe aleile vreunui parc, într-o incert` vârst`
adolescentin` ce ajunge s` parcurg` ca o
vân` pulsând o întreag` via]` de om. Toate
se petrec deodat`, dar nimeni nu vede decât
ceea ce i se întâmpl` lui, ca o lume v`zut`
prin ochii chiori ai unei libelule, ce nu pot
focaliza decât ceea ce e exact în fa]a lor.

Culesul ultimelor [tiri mai dura vreo
jum`tate de or`, dup` care urma corectura
f`cut` de patru oameni, gr`m`tici ce nu aveau
în minte decât acorduri, dezacorduri [i
virgule, cacofonii accidentale sau voite, f`r`
s` mai fie aten]i la sensul textelor pe care
le citeau. Urma, la fel de absent`, viza [efului
de la externe, care [tia c` totul fusese bine
verificat înainte de a se trimite un material
prin telex, viza redactorului de serviciu, care
mai g`sea câte o virgul` ce schimba sensul
frazei, în fine, viza cenzorului, care relua
ceea ce mai citise pe parcursul nop]ii, s`
fie sigur c` nu-i va sc`pa nicio gaf` a
redactorilor, corectorilor ori vreo dubl`
interpretare a sensurilor unei fraze [i, în fine,
viza "capului limpede", acel redactor venit
dup` miezul nop]ii doar pentru a reciti
complet întreg ziarul înainte de a da drumul
rotativei printr-un BT, adic` "bun de tipar"
pentru care avea s` r`spund` solidar cu to]i
ceilal]i care contribuiser` la apari]ia
respectivei edi]ii a ziarului. O efemerid`,
care murea odat` cu apari]ia urm`torului
num`r de a doua zi. Vie]i de o zi petrecute
noaptea pentru a stimula h`rnicia unora sau
a le aduce sfâr[itul carierei altora, în câteva
clipe.

Munc` de mercenari din Legiunea
Str`in` luptând pe teritorii despre oamenii
c`rora nu [tiau prea multe, decât c` sunt
b`rba]i [i femei, c` au vin bun [i ]uic`, iar
femeile lor se d`ruie la fel de u[or ca [i
g`inile în cote]ul [i împrejmuirea aceea, ca
de lag`r, din jurul lui, unde e un singur coco[
pintenat. Armele lor: un pix, o ma[in` de
scris, o coal` de hârtie [i un bloc notes cu
nume stâlcite, auzite în goana interviurilor
ori a simplelor consemn`ri de opinii. A[a
s-a scris [i se mai scrie istoria de o zi a
vremilor acestora [i înc` mai vechi, c`ci
cuvintele se pare c` nu au valoare decât dac`
sunt spuse cu duio[ie sau r`stit, direct, odat`
cu suflul expira]iei duhnind a alcool, ]ig`ri
sau a past` de din]i mentolat`, a lapte ori
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pur [i simplu a râgâial` de toxin` din stomac.
Cu dou`zeci de ani în urm`, cu dou`zeci

de ani mai târziu, totul e la fel, doar BT-
ul, "bunul de tipar" nu mai are conota]ia
numelui celor mai bune ]ig`ri bulg`re[ti ce
se g`seau pe pia]a marilor hoteluri civile
[i de partid unic, desemnând un nivel de
trai ceva mai r`s`rit decât "m`r`[e[tile"
române[ti. Jocul de cuvinte dintre ]ig`ri [i
viza de apari]ie a num`rului de ziar era mereu
în centrul glumelor acelor oameni obosi]i,
bucuro[i parc` de mizeria lor, mirosind a
alcool, tu[ tipografic [i plumb. Plumbi. Doar
mirosul de praf de pu[c` lipse[te din`untrul
bunc`relor acelora f`c`toare de nenorociri
pe hârtie, s` le dea oamenilor de acolo
întreag` duhoarea trupelor de mercenari.
Chiar [i sulurile de hârtie de ziar, aglomerate
cu toatele într-un cap`t al s`lii celei mari,
unde e [i rotativa "Plamag" eman` un miros
ciudat, de carton presat f`cut din toate c`r]ile
casate [i aruncate la DCA, sau cum i se
mai spune ast`zi locului unde se duc toate
cele tip`rite, gânduri, idei dep`[ite de vreme,
ori uitate de lume, necitite vreodat` de
nimeni, ori r`sfoite doar [i lecturate pe
diagonal` de vreun elev sau student gr`bit
s`-[i ia examenul, ori de câte un pensionar
dornic s`-[i retr`iasc` via]a ca pe un vis
trecut în fraze cu litere tip`rite. Rotativa e
tab-ul, tancul, ma[ina de r`zboi ce ajut`
pifanului s` ia cu asalt o a[ezare de inamici
pa[nici sau violen]i, doar c` în loc de obuze
[i cartu[e folose[te hârtie reciclat` din
pungile de la alimentara, din resturile de
fibre din sacii de iut` ro[i de [obolani prin
hambarele comunale, înainte de a fi înc`rca]i
în camioane [i expedia]i, plini de f`in` sau
boabe de grâu sau porumb spre ora[e sau
la export, din stuf, dac` hârtia se mai face
[i la Letea sau din r`m`[i]e de lemn de brad,
dac` sulurile vin din Bu[teni sau Finlanda.

Armamentul greu, din ce în ce mai
sofisticat, în bur]ile c`ruia treb`luiesc oameni
specializa]i în doar una sau dou` dintre
opera]iuni repetându-[i de fiecare dat` când
lucrurile nu ies cum ar trebui: "C` niciodat`
nu e s` nu fie cumva!", ca acel Otvos, dup`
câ]iva ani de la data când dobândise meseria
de rotativar. Poze colorate ori alb-negru
ar`tând celor de a doua zi fe]ele mai marilor
zilei, ale celor neînsemna]i ori ale târfelor
de salon, gata s` se m`rite cu oricine ar putea
s` le asigure un trai de lux [i excursii în
Thailanda [i Hong Kong. Noaptea se petrec
toate acestea ca într-un r`zboi început, odat`
cu primul ziar, pe la mijlocul veacului al
XIX-lea, când cititul era singura pl`cere a
alfabetizatului [i pân` mâine, când totul se
va petrece în reprize gâfâite de scurte
informa]ii pe laptop sau calculator, scurte
cât un act sexual dintre un iepure [i puitoarea
progeniturilor lui.

Noapte de noapte acela[i scenariu. Pe
la [ase diminea]a porne[te rotativa într-un
zgomot infernal, de locomotiv` gata s`
deraieze în orice clip`. La opt fix ziarul e
pe masa primului secretar, pre[edintelui
consiliului jude]ean, a pre[edintelui ]`rii sau
a supu[ilor s`i, a patronilor, [efilor de
institu]ii [i întreprinderi, a cet`]eanului de
rând. Timpul nu are limite decât pentru mine,
pentru cel`lalt, pentru cel ce-[i vede numele
sau fotografia tip`rit` pe hârtie mai proast`
sau mai bun`. Se scrie despre moarte [i
despre ceea ce fac cei vii cu u[urin]a cu
care urm`re[ti un material prost la care

participi afectiv de parc` ar fi vorba de via]a
ta de mâine. De aceea ceea ce se petrece
acum pare s` se fi întâmplat cu ani în urm`
sau se va petrece mâine sau poimâine cu
fiecare dintre noi, [i în special cu mine, care
am aceast` via]` povestit`, moart`, vie,
nea[ezat`, strâmtorat` de prezen]a sau
absen]a cuiva din imediata apropiere a
sufletului meu. Exist [i nu exist. Aceasta e
dilema hamletian` a fiec`ruia dintre noi,
personaj sau nu al unei fic]iuni, care e îns`[i
via]a, de[i se face o delimitare foarte clar`
între roman, proz` scurt`, ca fic]iune, [i toate
[tirile ce se petrec prin fa]a ochilor inserate
în toate ziarele de pe p`mânt, fie c`
informa]iile vin de la NASA, de la NATO,
de la FMI, de la UE sau de la bordelul unde
[i-a petrecut ultima noapte de dragoste cel
care în diminea]a urm`toare [i-a început
r`zboiul cu inamicul de moment, sau pentru
o vreme, pe care trebuie s`-l biruie, dac`
nu vrea s` fie ucis el.

Noapte de noapte acela[i scenariu.
Huruitul rotativei de r`zboi înc` cutreier`
în celulele pl`mânilor [i inimii tuturor celor
ce st`tuser` în bunc`rul cu miros de plumb
[i hârtie coapt` [i tu[ de catran, de[i tirajul
pornise la ora [ase, iar oamenii erau chiori
de oboseala unei nop]i petrecut` în zgomot
[i maxim` concentrare, la opt [i jum`tate
are loc operativa când impresiile primului
om din jude], coroborate cu cele ale
redactorului [ef, de ba[tin` un fost cioban
ridicat cumva în func]ia respectiv` prin bani
[i ceva [coli, sunt comunicate întregului
colectiv redac]ional, total absent la ceea ce
se zice, ori intuind viitoare piste de exploatat.
Unii erau abia sosi]i de pe la cârciumi, al]ii
înc` buimaci din alcovurile doamnelor mai
darnice ale c`ror so]i, figuri importante în
urbe, erau pleca]i în delega]ie ori în
str`in`tate, ca oricând, oriunde, la vreme
de pace.

Între to]i nedormi]ii aceia veni]i doar
cu trei ore de somn, dup` [obol`nimea
tipografiei cu hainele impregnate cu miros
de plumb, tu[ tipografic, alcool [i cei cu
gulerele stropite cu v`rs`turile celor
îngurgitate peste noapte, ori cu ele
impregnate cu mirosurile diafane ale unor
parfumuri aduse de so]ii adulterinelor de
prin c`l`toriile lor prin str`in`tate se stabilea
o cumplit` distan]`, dac` nu chiar ur` sau
invidie [i ur`. Pentru c` acolo, la operativ`,
vina unui redactor, de cele mai multe ori,
pentru un nume gre[it sau o [tire, nu era a
[efului de sec]ie, ci totul c`dea pe umerii
aparatului tehnic, a redactorului de num`r,

a secretarului general de redac]ie, rup]i de
oboseal`, umili]i, v`zu]i ca ni[te victime
sigure, ca ni[te paria, de[i terminaser` cu
to]ii ni[te facult`]i de prestigiu, unde fuseser`
colegi. Singura diferen]` ce apare pe par-
cursul unei luni în favoarea celor umili]i
era ziua de salariu. {obolanii [i plumbul
aveau un pre] mai bun.

Apoi totul se ia de la cap`t. Pentru unii
câteva ore dintr-un alt somn, pentru al]ii
plecatul pe teren, cu clinciuri sau chefuri
[i tot felul de în]elegeri între cei vizita]i [i
agresorii lor veni]i de la ziar.

Ieri, azi, mâine. Oamenii care nu se ur`sc
înseamn` c` ascund ceva, dau totul pe seama
unui fel de iubire care duce la indiferen]`
[i dispre]. Toate adunate într-un singur om
cu numele Mihai sau Gheorghe sau Elena
sau Natalia. De fapt nimeni nu [tie ce vrea.
De fapt nimeni nu [tie decât c` r`ul e în
prezen]a celuilalt. Dac` te prive[ti în oglind`
o s` vezi chipul altcuiva despre care nu [tii
mare lucru. Cel din sufletul t`u este altul.
Pove[tile sunt f`cute s` aminteasc` doar de
cel despre care crezi c` e[ti tu. Pove[tile
sunt f`cute s` treac` timpul ca [i filmele
de la televizor.

* * *
Matei ajunse la liziera p`durii. Urcase

pe jos gândindu-se la ultimele vorbe ale lui
Duma, înainte de a se desp`r]i în poarta
tipografiei: "S` [tii c` exist` litere bune [i
litere rele, a[a cum sunt [i cuvinte bune [i
cuvinte rele, pentru c` la urma urmelor din
litere se fac [i cuvintele… {i cifrele sunt
de dou` feluri… Uite, mie, bun`oar`, patru
nu-mi aduce noroc, dar nou` înseamn`
victorie. {i ce e patru altceva decât un nou`
f`r` cre[tet [i ceva mai rigid?…"

Î[i aduse aminte de o vorb` a
profesorului s`u de istoria filosofiei care
le repeta mereu un citat din Aristotel: "M`i
fra]ilor, s` [ti]i c` oamenii inteligen]i schimb`
între ei idei, cei obi[nui]i, informa]ii, iar
cei pro[ti, bârfe…" N-apuc` s`-[i g`seasc`
locul între cele trei categorii pentru c`
undeva, nu departe, la poalele dealului
împ`durit se auzir` câteva focuri de arm`.
Î[i aminti c` pe undeva, prin zona aceea,
era un poligon [i se gândi c` probabil poli]i[tii
au ceva trageri de noapte, pentru c` armat`
nu se mai f`cea de un an decât pe bani pentru
cei ce voiau s`-[i câ[tige astfel existen]a,
cu riscul vie]ii în cunoscutele "zone de
conflict", care n-aveau nicio leg`tur` cu
teritoriul ]`rii.

Porni în direc]ia aceea s` se dumereasc`



orizont

23 www.revistaorizont.ro

NOUla HUMANITAS

FICTION&COfiction&co

despre ce era vorba. Nu mai [tia cât era
ora [i cât din noapte avea s`-l acopere cu
negreala ei. Îi veni în minte tam-nisam
povestea vie]ii lui Homer, care tr`ise orb
[i scrisese epopeile ce trecuser` peste milenii
despre Troia [i r`zboiul ei [i despre Odiseu.
Noaptea ochilor lui fusese mai bogat` decât
lumina zilelor pe care le tr`ia el, Matei Jianu,
absolvent de filosofie, neadaptat la via]`,
cu mari r`spunderi fa]` de o familie din care
nu avea pe nimeni lâng` el. La ce-i folosiser`
cei cinci ani de facultate dac` acum ajunsese
s` citeasc` zilnic sute de litere bune [i rele,
bârfe [i informa]ii seci, adic` mai nimic din
toat` mi[carea marilor idei pentru care se
preg`tise. "Sunt un om, în cel mai bun caz,
mediocru, pentru care idealul e constituirea
unei familii cu o bun`stare medie, silindu-se
s` reziste bombardamentului de truisme ce
se poart` din gur` în gur`. Incapabil s` mai
pun` mâna pe o carte mai de d`i doamne,
pentru c` totul e sex, bombe, be]ii, droguri,
perversiune, crime, sinucideri [i o [erp`rie
de intrig`rii profitoare pentru unii [i
p`gubitoare pentru al]ii. "Vip-uri de o zi,
despre care citesc, dar nu pot s` le uit, decât
dac` m` apuc [i eu s` beau ca Duma [i to]i
redactorii [i tipografii ̀ [tia nenoroci]i care
se bucur` de un stipendiu pe care-l fac praf
într-o s`pt`mân`… Dac` n-a[ fi ceea ce sunt
n-ar trebui s`-mi port ochii peste numele
lor, peste faptele lor, interpretate de redactorii
mei în fel [i chip, dup` cum le dicteaz`
patronul, ori alte vip-uri de o zi despre care
vor scrie de r`u s`pt`mâna viitoare, dac`
aceia cad în groapa cu lei…"

Împu[c`turile se auzeau tot mai limpede
iar ecoul lor era preluat de p`durea ce se
ridica deasupra ora[ului [i duse în cer, undeva
unde nu spuneau nim`nui nimic despre o
lupt` între bine [i r`u, între r`u [i r`u, între
bine [i bine, ca în literele din linotipul cu
matri]ele lui Duma care scriau zilnic pove[ti
efemere despre ni[te efemeride ce nu-[i
g`seau locul pe p`mânt.

Din pu]ina armat` f`cut` la terminarea
facult`]ii, vreo [ase luni când cu ultima dintre
genera]iile preg`tite în felul acela pentru a
fi ofi]eri de rezerv`, adic` un fel de carne
de tun de prim` linie cu grade de subloco-
tenen]i, apucaser` [i ei s` trag` cu ceva din
armamentul din dotarea armiei române,
TT-uri, care nimereau ]inta doar dac` le
aruncai de la zece metri f`r` cartu[e în ele,
kala[nicovuri, pu[ti mitraliere, ba chiar ni[te
mitraliere cu afet, ce f`cuser` poate al doilea
r`zboi mondial, deslu[i c` împu[c`turile ce
se auzeau puteau s` fie de pistol.

Se apropie mai mult de locul cu pricina,
dumerindu-se s` era un poligon pentru
exerci]ii. Nu-l mâna nici un fel de curiozitate,
ci mai degrab` teama de h`rm`laia câinilor
ce b`teau cu l`tr`turile lor din toate cur]ile
[i de pe str`zile de la marginea ora[ului.
N-avea la el nicio bât` s` se apere de javrele
acelea. Ocoli mai aproape de liziera p`durii
[i constat` c` iarba prin care-[i purta pa[ii
era uscat`, semn c` a doua zi aveau s` vin`
ceva ploi. A[a-i r`m`sese în minte o pova]`
a unui cioban f`r` somn pe când b`tea
c`r`rile F`g`ra[ului. "Dac` diminea]a, înainte
de r`s`ritul soarelui, iarba nu e înrourat`,
se cheam` c` a doua zi o s` plou` ori va fi
urgie…" Nu-[i d`dea seama de ce r`m`sese
cu fraza aceea în minte dar întotdeauna
avusese încredere în ceea ce spuneau oamenii
simpli care, f`r` calcule statistice sofisticate,
constataser` peste sute de ani c` lumea merge
într-un fel, dac` semnul e a[a, sau altfel,
dac` semnul e altul.

Ajunse la marginea poligonului.
Trecuser` dou` r`zboaie mondiale [i o
revolu]ie în care ]intele puse în fa]a armelor

erau vii. Cele pe care le z`rea erau din carton,
nu prea departe de cei ce le luau la ochi cu
pistoalele lor. Atâta doar c` oamenii aceia
plini de extazul desc`rc`rii armelor lor nu
erau îmbr`ca]i în ceva uniforme, nici de
poli]i[ti, nici m`car de rutieri[ti. Se temu
s` înainteze mai mult, ne[tiind cu cine avea
de-a face. Se a[ez` pe o brazd` mai înalt`
s` contemple de acolo joaca aceea a
b`rba]ilor care dup` câte o tur` de [ase
împu[c`turi se apropiau de ]inte, num`rau
g`urile, apoi într-o veselie nefireasc` se
întorceau la locurile lor de tragere, luminate
slab de câteva lanterne, beau ceva din ni[te
sticle, râdeau gros [i-[i aruncau unul altuia
vorbe de duh, cu femei, b`utur` [i sfin]i
p`gâni din înjur`turile de toat` ziua.

Ceva ca un fulger negru sonor trecu
prin apropierea capului s`u. Se dumeri
deîndat` c` era un rico[eu dintr-un cant de
]int` ratat`, ori poate c` n`zdr`vanii aceia
civili, cu cravatele l`sate peste c`m`[ile albe,
cum le dibuise cu privirea la lumina slab`
a lanternelor, îl luaser` la ]int` pe el,
mogâldea]a aceea întunecat` de pe brazda
din dep`rtare. Abia dup` [ocul acela auzi
[i cântecul coco[ilor din cur]ile caselor de
la marginea ora[ului. Poate era doar o joac`
ca între b`rba]i, pu]in înainte de sosirea
zorilor ori el, umbra aceea de pe brazd`
aducea, în ochii ]inta[ilor, cu un câine
vagabond, r`t`cit dincolo de ultimele ziduri
ale a[ez`rii. În oboseala care-l cotropise cu
totul [uieratul glon]ului aceluia nu-i d`du
niciun fior de team`, ba mai degrab` îi d`du
curajul s` se ridice [i s` se apropie, mai pe
ocolite, de grupul vân`torilor de ]inte.

Când ajunse la vreo cincizeci de metri
îl orbir` dintr-o dat` patru lanterne. Focurile
contenir`. Nu le vedea fe]ele, ci doar
contururile siluetelor, f`r` s` poat`
recunoa[te pe cineva.

"B`, nu ]i-e fric` de moarte?!" îi strig`
o voce grea de b`utur`.

"D`-l dracu, c`-i unu de la ziar!" replic`
alt` voce.

"Ce cau]i pe-aci, ori vii de pe la vreo
mândr`?!" auzi o a treia voce.

Abia dup` ce se apropie mai mult îl
recunoscur`, f`r` s`-l scape din lumina
orbitoare a lanternelor. Era la jum`tate de
pas de ei când începu s` le deslu[easc`
chipurile. Ce putea era doar s`-i salute, pentru
c` nu avea de unde s`-i cunoasc` bine pe
to]i cinci. Erau doi patroni [i trei procurori,
care tr`seser` mai mult ca sigur un chiolhan
la unul dintre restaurantele mai retrase,
deschise special pentru întâlnirile de tain`,
cu feti]e tinere [i b`uturi scumpe, cu frig`rui
de mistre] [i c`prioar`.

Î[i strânser` mâinile, de parc` n-ar fi
petrecut toat` noaptea împreun` [i acum
se revedeau la desf`cutul zilei. Matei r`mase
stingher în mijlocul lor, ne[tiind dac` era
nimerit s` le spun` c`, dup` ce plecase din
tipografie, h`l`duise peste marginile ora[ului
pân` la liziera p`durii.

"Hai, bea [i dumneata!" îl îmbie unul
dintre b`rba]i, întinzându-i o sticl` aproape
goal` de whisky. "…Da de unde-ai ap`rut?…
Puteam s` te împu[c`m, doamne fere[te…
Ce cau]i la ora asta aici?!"

"Asta a[ fi putut s` v` întreb [i eu…
{i-apoi n-are voie omul s` se plimbe aiurea
noaptea prin p`dure?"

De[i îl împresuraser` cu toate întreb`rile
acelea pe rând, nu îndr`zniser` s`-l ia peste
picior ori s`-l descoase mai mult cu vorbele.
Î[i contenir` joaca [i pornir` cu to]ii spre
ma[inile l`sate la mai bine de dou` sute de
metri, în spatele poligonului aceluia, departe
de cap`tul primei str`zi m`rgina[e. Câinii
nu conteneau cu l`tratul, asmu]indu-se unii

pe al]ii din cur]ile oamenilor, de parc` ar
fi dat de veste c` se apropie haita de lupi.

Matei mergea al`turi de ei [i i se n`z`ri
c` e iar`[i între muncitorii din tipografie
care duhneau odat` cu l`satul serii de var`
a alcool. Amu]iser` cu to]ii, de parc` prezen]a
intrusului le stricase joaca. Abia dup` ce
ajunser` în apropierea ma[inilor unul dintre
ei nu se putut ab]ine s` nu spun` [optit: "Asta
ne mai lipsea!" apoi îl invitar` în una dintre
ma[inile acelea [i-l întrebar` unde s`-l lase.

Zorii desenau contururile dealurilor
dinspre r`s`rit. Matei se mira c` nu avea
habar de numele niciunuia dintre cei pe care-i
cunoscuse atât de intempestiv, în diminea]a
aceea, [i într-un fel se sim]ea vinovat c`
intrase peste ei dintr-o curiozitate copil`-
reasc`. Pe drum nu fu întrebat decât dac`
în ziarul de a doua zi va ap`rea ceva legat
de afacerea cu lemne din zona Ghervi[ului
Mare. Neg` într-o doar`, l`sând s` se
în]eleag` c` e str`in de ceea ce va ap`rea

în diminea]a aceea la chio[curile ziarelor.
Abia dup` ce coborî din ma[in` sim]i

oboseala care i se acumulase în trup. Trecu
strada spre blocul unde-[i avea apartamentul
constatând din nou c` iarba în diminea]a
aceea era f`r` rou` [i î[i ridic` privirea spre
cer. Într-adev`r, spre apus, pe deasupra
mun]ilor, se z`rea o gean` de nor, care pân`
la prânz ar fi putut s` aduc` o furtun`. Nu
încerc` s`-i judece în vreun fel pe cei pe
care-i întâlnise, pentru simplul motiv c` [i
colegii lui participau mereu la chiolhanuri
ce se terminau în cel mai bun caz într-un
poligon sau alcov de femei cu b`rbatul plecat
prin str`in`tatea locului. Se întreb` doar de
ce b`rba]ii simt mereu nevoia s` se descarce
de toat` negreala zilelor tr`gând cu pu[ca,
bând pân` la dispari]ia lumii imediate, ori
b`tându-se.

Fragment din romanulFragment din romanulFragment din romanulFragment din romanulFragment din romanul
Piranha (judec`torul)
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Acordeon, vioar`, pian, chitar` [i contrabas.
Cinci instrumente cu istorii diferite. Aduse la
via]` pe scen` de cinci interpre]i, din cinci sfere
muzicale distincte. Alin Stoianovici, Sascha Bota,
Roxana Yvonne-Co[ereanu, Ionu] Doroban]u [i
Johnny Bota. Cu to]ii au nume rezonante pentru
melomani. Dar când pui unul peste altul trecuturile
lor muzicale iese la iveal` un amestesc viu colorat
de influen]e: jazz, folclor, muzic` clasic`, iar
lista poate continua. Cum s-a reunit un grup atât
de eclectic pentru a interpreta muzica lui Astor
Piazzolla? A fost dificil` g`sirea unui teren
comun? Care sunt provoc`rile lansate de
intepretarea unei muzici numite adesea excentric`
– cu construc]iile ei luxuriante [i virajele abrupte,
seduc`toare? Despre toate astea [i despre cum
a ajuns Anivertango un spectacol itinerant –
plimbat, printre altele, de la Opera din Timi[oara
la ArCub în Bucure[ti, via studiourile TVR –,
am povestit cu cei cinci membri ai trupei Nuevo
Tango Quintet.

ANIVERTANGO:
POVESTEA.

De unde a pornit totul? De la acordeon [i
vioar`, cum era poate [i firesc, dat fiind c` acestea
sunt instrumentele centrale în formula preferat`
de interpretare a lui Astor Piazzolla: cvintetul.
Mai exact, de la Alin Stoianovici [i Sascha Bota.
Primul – acordeonist freelance, implicat în
proiecte muzicale diverse, de la folclor la fusion-
uri cu rezonan]` etno. Al doilea – violonist la
Camerata din Salzburg, dar binecunoscut [i
amatorilor de jazz, care l-au v`zut cântând al`turi
de trupe locale. Amândoi – interesa]i de muzica
lui Astor Piazzolla, acest inovator îndr`zne] al
tangoului argentinian. Compozitor nescutit de
controverse, primit cu circumspec]ie, adesea chiar
r`ceal`, în ]ara sa natal`. Numit de unii profanator
al unui gen muzical sacru în Argentina, idolatrizat
de al]ii, etichetat ca reinventator al tangoului.
Recunoscut în întreaga lume ca unul dintre cei
mai importan]i compozitori argentinieni
contemporani.

"Muzica lui Piazzolla m` intereseaz` de
mult` vreme [i am studiat-o cu aten]ie înc` de
pe la începutul anilor 2000, când am petrecut o
perioad` lung` în Statele Unite", spune Alin
Stoianovici. "Am auzit interpret`ri [i reinterpret`ri
ale muzicii lui. M-a fascinat". De fapt, totul a
pornit de la "mult` energie [i curiozitate",
completeaz` Sascha Bota. De la dorin]a de a
în]elege cum func]ioneaz` tangoul argentinian
modern, "care sunt roti]ele ce pun mecanismul
în mi[care". În plus, "am vrut s` cunosc mai
bine stilul de interpretare al lui Alin, s` încerc`m
un proiect comun – acordeon [i vioar` – iar apoi
am asociat asta cu muzica lui Piazzolla [i cu
faptul c` se împlinesc 90 de ani de la na[terea
lui", adaug` el. Trupei i s-au ad`ugat curând trei
nume sonore, pentru a întregi formula de cvintet.

"Cu to]ii suntem implica]i în mai multe
proiecte", m`rturise[te contrabasistul Johnny
Bota. "Pentru mine, orchestra Filarmonicii este
num`rul 1 pe list`, dar [i Bega Blues Band, pe
care am hot`rât s` o duc mai departe dup`
dispari]ia lui Kamo, [i cred c` am reu[it. Roxana
Yvonne-Co[ereanu e o pianist` reputat`, iar în
plus pred` la Liceul de Muzic`. Ionu] Doroban]u
e o apari]ie cunoscut` pe scena timi[orean` de
jazz [i pred` la Conservator. Îns` toate aceste
proiecte individuale ale noastre s-au rea[ezat în
momentul în care ideea lui Sascha de a încropi
aceast` forma]ie a început s` prind` contur". Astfel
s-a n`scut Anivertango.

Debutat pe scena Operei din Timi[oara în
martie 2011, când manifest`ri din toate marile
centre culturale ale lumii ne-au amintit c` cel mai
celebrat compozitor argentinian ar fi împlinit 90
de ani, spectacolul Anivertango a fost un eveniment
r`mas cu litere de-o [chioap` în calendarul cultural
al anului. Sala plin` pân` la refuz, comunicarea
perfect` dintre cei cinci arti[ti de pe scen`, fe]ele
transfigurate ale oamenilor care s-au ridicat de
pe scaune pentru a aplauda, energia pasional` a
nuevo tangoului care se r`spândea molipsitor
dinspre scen` – toate au prevestit cu succes c`
acesta nu va fi un spectacol singular. Au urmat
apari]ii TV [i înregistr`ri în studio, concerte în
Bucure[ti [i înc` un concert în Timi[oara. Iar
acestea sunt, cu siguran]`, doar începutul.

"MINUTELE PE CARE
LE PETRECEM PE SCEN~
SUNT UNICELE CARE
CONTEAZ~"

Tangoul revigorat, scos de Piazzolla din
tiparele sale tradi]ionale, degaj` o vitalitate sedu-
c`toare, molipsitoare, antrenant`. "Am un prieten
care îmi povestea: {tii, abia am reu[it s` o scot
pe nevast`-mea din cas` [i s` o aduc la concert.
Eram amândoi obosi]i [i irita]i. Apoi dup` concert,
a fost incredibil, ne-am întors acas` [i am f`cut
dragoste nebune[te", poveste[te amuzat Alin
Stoianovici. Muzica lui Piazzolla are tocmai acest
efect de resuscitare a pasiunii în ascult`torii s`i,
de trezire a unei vitalit`]i [i a unei bucurii primare.
Nuevo Tango Quintet reu[e[te s` coaguleze cu
succes acest ghem de emo]ii generat de muzica
lui Piazzolla [i s` îl transmit` mai departe c`tre
public. Dar oare cum te sim]i pe scen`, ca
generator al unor astfel de reac]ii?

"Minutele pe care le petrecem pe scen` sunt
unicele care conteaz`; tot ce a fost înainte, tot
ce urmeaz` dup`, dispare. E tr`ire pur`, e euforie",
spune Alin Stoianovici. "De obicei ne 'adun`m'
pe scen`", completeaz` chitaristul Ionu]
Doroban]u. "Acolo intr`m cu adev`rat în muzica
lui Piazzolla. Acolo îl în]elegem la modul cel
mai profund. Am senza]ia c` sunt într-un loc
sacru, în care trebuie s` existe un aer aparte".

Cei cinci arti[ti cu ale lor experien]e muzicale
diferite se reunesc pe terenul comun al nuevo
tangoului, pentru c` eclectismul acestei muzici
se asorteaz` perfect cu atmosfera eterogen` a trupei.
"Muzica lui Piazzolla e un vector. Un vector care
ne pic` bine. Avem experien]e multiple, care î[i
g`sesc referin]` în muzica lui Piazzolla. Muzica
lui e, practic, un creuzet în care se adun` mai
multe stiluri muzicale, un eclectism, care vine
din tangoul tradi]ional, dar împ`rt`[e[te [i istoria
jazz-ului [i a muzicii clasice. Astfel d` posibilit`]i
de interpretare multiple, neb`nuite. Muzica lui
poate fi tratat` atât cu vulgaritatea barului, cât [i
cu sobrietatea scenei formale, uneori chiar [i cu
o atitudine ludic`, copil`reasc`. Po]i construi pe
marginea ei o serie de st`ri, iar ea se preteaz` la
toate", adaug` Ionu] Doroban]u.

Melanjul plin de vigoare dintre fine]ea muzi-
cii simfonice, senzualitatea nostalgic` a tangoului,
dar [i prospe]imea experimental` a jazz-ului a
stârnit inspira]ia unui num`r impresionant de
muzicieni. Reinterpret`ri [i remixuri ale muzicii
lui Piazzolla au migrat din sala de concert pe
cele mai populare posturi de radio. Mereu între
fastul culturii înalte [i aerul underground al
cluburilor de noapte. Unde se situeaz` Nuevo
Tango Quintet în trena interpre]ilor lui Piazzolla?

"Nu am vrut s` îl reducem pe Piazzolla la
fast-food music", m`rturise[te Sascha Bota, "ci
s`-l readucem pe scena de concert simfonic". Cum
se explic` succesul rapid al acestui proiect, în
ciuda refuzului de a aborda o turnur` facil`,
comercial`? "Nuevo tango e o muzic` ce ne vine
bine. Nou`, românilor. Nu numai din perspectiva
interpre]ilor, ci [i a publicului", crede Ionu] Doro-
ban]u. De ce? "Poate mai ales datorit` experien]ei
postbelice, în care tangoul [i roman]a [i-au tr`it
anii de glorie. Aerul de mic Paris fa]` de care
suntem cu to]ii nostalgici. Exist` o nostalgie pentru
altceva [i la publicul tân`r. Muzica lui Piazzolla
e o muzic` de scen`, cultivat`, nu are trivialitatea
muzicii de bar, comerciale", adaug` chitaristul.
Prin Piazzolla, publicul – mai ales cel tân`r –
redescoper` melodia, într-o er` în care muzica
se bazeaz` aproape exclusiv pe ritm. O er` în
care dac` rogi pe cineva s` î]i fredoneze piesa
preferat`, va recunoa[te dezarmat c` nu poate:
sunt doar ni[te beat-uri de nereprodus cu vocea
uman`. "Piazzolla înseamn` reîntoarcerea la melo-
die, la esen]a muzicii", completeaz` Johnny Bota.

Mai departe de con]inutul s`u muzical, succe-
sul Anivertango se poate explica [i prin faptul
c` a fost gândit drept mai mult decât un simplu
concert. Anivertango înseamn` un spectacol în
toat` puterea cuvântului, o real` întâlnire cu Astor
Piazzolla. Secven]ele de interpretare, plasate într-
un decor bine asortat muzicii, sunt întrerupte
de pauze în care pe ecranul enorm plasat pe scen`
apar secven]e de interviu cu compozitorul argen-
tinian. Alese [i asamblate atent, ele construiesc
spectacolul ca pe un experiment multietajat,
impresionant, în care faci cuno[tin]` nu doar cu

muzica lui Piazzolla, ci [i cu omul în sine. Îl
auzi [i îl vezi vorbind, îi urm`re[ti logica [i
aplombul frazelor, iar apoi observi cum se reflect`
ele în compozi]iile muzicale.

PIAZZOLLA {I
REGÂNDIREA TANGOULUI

Piazzolla a [ocat nu o dat` publicul argen-
tinian cu afirma]ia sa radical`: "Tangoul nu mai
exist`!". Genul muzical [i-a tr`it vremurile de
glorie pe str`zile din Buenos Airea în anii '50,
dar a murit odat` cu apari]ia rock-ului [i a altor
genuri populare, obi[nuia s` spun` el. "Tangoul
meu, îns`, are bra]ele deschise c`tre prezent",
ad`uga compozitorul cu vanitate nedisimulat`.
Cum a fost regândit tangoul pentru a deveni nuevo
tango? Aplicând re]eta eclectismului. În ton cu
trecutul bogat în influen]e al muzicianului – n`scut
în Mar del Plata (Argentina), crescut în New
York, student la Paris, iar apoi reprezentant simbo-
lic al muzicii din Buenos Aires –, stilul muzical
pe care l-a definit combin` genuri [i redefine[te
limite. Nuevo tango înseamn` o infuzie rafinat`
de sonorit`]i clasice combinat` cu expresivitatea
lasciv` a jazz-ului, dar [i întinderea no]iunii de
armonie spre noi limite, specifice muzicii contem-
porane. Înseamn` contrapunctarea unei sonorit`]i
elegante, duioase, cu întors`turi t`ioase [i rupturi
bru[te, energice. Adic` sfidarea a[tept`rilor avute
deopotriv` de ascult`torii tangoului tradi]ional
[i de cei ai muzicii clasice. Dar [i seducerea,

POZ~ DE GRUP: NUEVO TANGO QUINTET
ADINA BAYA

f`r` drept de apel, a amândurora.
"Am pornit cu dorin]a de a reproduce cât

mai fidel caracterul pieselor lui Piazzolla. Am
c`utat s` red`m [i cele mai mici ornamente muzi-
cale, neprecizate în partitur`. S` sim]im [i s`
transmitem cât mai clar spiritul muzicii de Buenos
Aires", spune Sascha Bota. "Apoi am realizat
c` fiecare are un mod personal de interpretare.
Unii dintre noi se simt mai bine punctând dou`
sunete în loc de trei sau un glissando pu]in mai
larg. Dar când auzim rezultatul, nu e niciun dubiu
c` el convinge", adaug` violonistul.

Poate cea mai dificil` sarcin` revine tocmai
solistului. El e singurul care cânt` la un instrument
ce, de fapt, nu exist` în cvintetul de baz` al lui
Piazzolla. Adic` la acordeon cromatic, nu la
bandoneon. "El e cel mai mare performer, pân`
la urm`", spune Johnny Bota. "{i f`r` s`-[i
doreasc` neap`rat o interpretare foarte fidel` a
lui Piazzolla, Alin reu[e[te s`-i urm`reasc` mereu
spiritul [i felul de expresie", adaug` el. Mereu
în centrul scenei, acordeonul acapareaz` vizibil
întreaga aten]ie. Îns` nu eclipseaz` restul
instrumentelor, ci mai degrab` faciliteaz` un
dialog permanent între ele, în care fiecare preia,
pe rând, conducerea. "Mul]i asocieaz` acordeonul
cu folclorul [i muzica l`ut`reasc`, îns` am v`zut
[i experimentat interpret`ri de muzic` clasic`
absolut surprinz`toare cu acest instrument. Muzica
lui Piazzolla demonstreaz`, pân` la urm`,
versatilitatea lui", spune Alin Stoianovici.
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a[a cum se scufund` încet în p`mînt, cîte un centimetru pe an,
edificiul cel alb al prim`riei cu donjon-ul ei cu tot,
cu primar cu tot,
iar ferestrele de la parter sînt acum cu luminile
jum`tate aprinse în p`mînt
[i f`r` perdelele tremurînd în aer
dup` care cîte un func]ionar întîrzîie îmb`trînind
singur,
iar vîntul s`rb`tore[te tot singur pe turn înfoind steagul s`u ud.
degetele deasupra tastei într-o coregrafie ce se prelunge[te în
sincope
deasupra fiec`rui cuvînt
încît t`cerea îl închide etan[ într-o crust` ermetic`
iar gura e [i ea ca un clopot cu limba t`iat`
precum în ebo[a lui hokusai
cel care [i-a vîndut numele la b`trîne]e
unor discipoli fideli,
dar iat` c` noaptea se adun` toate la locul lor
precum pe etajere imaginare,
chipul t`u st` deasupra în spatele meu
c`ci scriu cu spatele la tine
precum a[ purta o cocoa[` zilnic în scris,
iar tu e[ti aceea, o, zei]` grea,
c`ci ast`zi este ieri cînd am plecat de acas`
f`r` s` mai întorc capul înapoi,
iar ieri este ceea ce o s` vin` de la apus,
ori de la r`s`rit,
de sus ori de jos,
de aici ori de oriunde cînt`
ceasurile
lini[te
nu adormi]i

POEMUL LUNII DECEMBRIE
CVADRATURA CERCULUI
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Pozi]ia artei în societatea actual`,
fragilizat` de prelungita criz` – de identitate,
de autenticitate, de limbaj, nu mai este aceea
de reper conceptual ([i nici etic). Modelul
ei apare ast`zi bruiat, sl`bit, diminuat, contestat
de to]i. Starea de criz` genereaz` îns`, la rândul
ei, o situa]ie de imprecizie [i impredictibilitate,
înc`rcat` de poezia tulbure a neclarit`]ii:
îndoiala, nesiguran]a, incertitudinea sunt tot
atâtea st`ri psihice generatoare de nelini[te
[i în final de tensiune. Aceast` tensiune,
amplificat`, are poten]ial creator, ar putea
s` dea na[tere unor crea]ii, care s` exprime
mai adecvat angoasa contemporan`, transpus`
la scar` planetar`.

Expozi]ia Posibil - Nesigur, deschis` la
Hala Timco a reunit un grup de arti[ti
timi[oreni din genera]ia mijlocie [i tân`r`;
unii dintre ei au ales s` se exprime prin
fotografie [i film, au fost sedu[i de
minimalismul reprezent`rii optând pentru
fotografia alb/negru sau pentru film`rile în
care nu se întâmpl` nimic, eliminând surplusul
de expresie [i c`utând o estetic` a vidului.
Pentru Sorin VremeSorin VremeSorin VremeSorin VremeSorin Vreme timpul apare suspendat
în filmul s`u video Barja purpurie, barja gri,
în care imaginea supradimensionat` a unui
peisaj acvatic traversat de o barj` induce o
ambiguitate în percepere mi[c`rii, realizat`
cu încetinitorul [i dând senza]ia de
încremenire. Efectele urm`rite de artist – de
stagnare, de plictiseal`, de gol – sunt rezultatul
manipul`rii modului de filmare.

Acela[i tip de paradox, aceea[i estetic`
a vidului, a nimicului se reg`se[te în lucr`rile
lui Sorin Neam]uSorin Neam]uSorin Neam]uSorin Neam]uSorin Neam]u, care utilizeaz` fotografia
[i filmul video ca pe ni[te medii asem`n`toare,
supuse cercet`rilor sale în scopul decript`rii
lumii înconjur`toare sau a propriului corp.
Cercetarea banalului, a nespectaculosului îl
conduce îns` spre imagini despre percep]ie,
cu ajutorul c`ruia artistul se define[te pe sine:
ochiul care vede [i înregistreaz`, descrie [i
recompune spa]iul (seria de fotografii intitulat`
Peisaj normal), definit [i prin prezen]a sau
absen]a culorii. Spa]iul este descris prin
tatonare [i în filmul video reprezentând o
câmpie, înregistrat` lent printr-o mi[care a
camerei de filmat descriind 360 de grade.
"Peisajul normal" este de fapt banalul care
ne înconjoar`, dar lipsa spectaculozit`]ii cap`t`
unele accente dramatice, acute, în momentul
în care este asociat` cu fragila condi]ie uman`,
tulburat` de îndoial`. În lucrarea Dubiu artistul
asociaz` unui film video ce dezv`luie o subtil`
intimitate corporal` (prin înregistrarea
pulsului, tres`rind regulat în vasele de sânge)
cu o fotografie neclar`, din cea]a ei
compunându-se cuvântul scris pe un geam
aburit [i care define[te întreaga stare de
îndoial`, de nesiguran]` a ansamblului. Un
subiect apropiat - percep]ia spa]iului - îl
preocup` [i pe Andrei RosettiAndrei RosettiAndrei RosettiAndrei RosettiAndrei Rosetti, care concepe
o derulare de secven]e, sincopate de mi[care,
deoarece artistul înregistreaz` imaginile în
secven]e separate, din viteza trenului. Voit
neatractive, fotografiile alb/negru alterneaz`
claritatea cadrului definind un instantaneu
"[arf" cu neclaritatea unor imagini ce apar
voalate, v`zute printr-un ecran obturator –
fereastra vagonului, aburit` sau stropit` de
pic`turi de ploaie, exprimând nu numai o
c`utare pur vizual`, ci, în acela[i timp, [i o
poezie existen]ial`.

Modalit`]ile de înregistrare a imaginilor,
viziunea asupra lumii înconjur`toare nu difer`
esen]ial de la un artist la altul în expozi]ie,
unele idei p`rând a fi reluate [i aprofundate
mai departe sub alte aspecte de ceilal]i
participan]i. Pentru Liliana Mercioiu PopaLiliana Mercioiu PopaLiliana Mercioiu PopaLiliana Mercioiu PopaLiliana Mercioiu Popa,
fotografia alb/negru înseamn` o c`utare
perceptiv` complementar` altor lucr`ri de tipul

POSIBIL – NESIGUR. FOTOGRAFIE,
VIDEO, INSTALA}IE ÎN TIMI{OARA
ILEANA PINTILIE

instala]iei, obiectului sau chiar al picturii. În
seria de fotografii O lume r`sturnat`,
reflectarea aduce în discu]ie o realitate
secundar`, ob]inut` prin notarea efectului de
oglindire. Între alb [i negru, artista prefer`
tonurile de trecere – griurile, care aduc mai
mult` fine]e [i rafinament, dar [i un fel de
halo al lucrurilor devenite ireale. Lucr`rile
alc`tuite din texte, cu verbe definind ac]iuni,
creeaz` o instala]ie pe peretele din expozi]ie,
transmi]ând mai degrab` o vibra]ie optic`,
perceput` ca un puls, decât o provocare a
dezv`luirii con]inutului semantic.

Pornind de la un fapt biografic, lucr`rile
lui Renée RenardRenée RenardRenée RenardRenée RenardRenée Renard exprim` într-un mod extrem
de subiectiv o înc`rc`tur` emo]ional` de o
intensitate neobi[nuit`. Leg`tura dintre spa]iul
expozi]iei, fosta hal` de fabric` transformat`
azi în spa]iu vizual, amintirea tat`lui ei care
a lucrat în acel loc, unde acum se afl` lucr`rile
artistei, sunt exprimate prin dou` fotografii
montate pe câte o folie metalic` [i un film
video purtând titlul generic: This Moment,
Forever. Inspirat` din acest trecut, din ideea
de suferin]`, de durat` [i de trecere, de iluzie,
având un substrat emo]ional, artista ajunge
la o serie de reprezent`ri abstracte, în fa]a
c`rora privitorul comunic` empatic.

Experimentator al mai multor limbaje
artistice, dintre care cel vizual [i cel muzical
sunt mai cunoscute, Sa[a-Liviu StoianoviciSa[a-Liviu StoianoviciSa[a-Liviu StoianoviciSa[a-Liviu StoianoviciSa[a-Liviu Stoianovici
creeaz` în expozi]ie un fel de atelier deschis
publicului, propunând o instala]ie video cu
interven]ia privitorilor. Imaginea video,
rezultat al efectelor ob]inute electronic, se
compune din alternan]e cromatice, unde
sonore retransmise vizual, l`sând impresia
unei improviza]ii alerte de forme vagi, ca
într-un vis sau într-o reverie halucinogen`.
Absen]a unui subiect precis sau a unor
construc]ii articulate las` deschis`
interpretarea imaginilor, percepute tot ca un
fel de fascina]ie a vidului. Fotografiile lui
Tudor VremeTudor VremeTudor VremeTudor VremeTudor Vreme, transpuse în formate de mari
dimensiuni, rivalizeaz` cu structuri grafice,
preluate din natur`, dar care, supradi-
mensionate, conduc la definirea unei viziuni
monumentale. Texturile vegetale dau na[tere
unor ritmuri dinamice, bine articulate plastic,
cu referire direct` la natura înconjur`toare.
Dar supradimensionarea, fragmentarea,
estomparea liniei orizontului contribuie la
o deta[are a imaginilor de peisaj [i o apropiere
de experimentul vizual.

Combinând fotografia cu instala]ia,
lucrarea lui Ciprian CiucleaCiprian CiucleaCiprian CiucleaCiprian CiucleaCiprian Ciuclea, intitulat` ambiguu
Înc` sunt aici, mediaz` între tehnologie [i
corpul uman, iar asocierea celor dou` ele-
mente, care genereaz` dou` tipuri de viziuni,
apare destul de stranie. Instala]ia se compune
dintr-o caset` metalic` ridicat` pe un suport,
care ad`poste[te în interior o fotografie a
artistului, întins pe spate [i plutind printre
nori [i o structur` metalic` purtând un mic
monitor, pe care se deruleaz` film`ri cu nori.

Pornind de la un concept al lui Baudrillard
dezvoltat în cartea sa "Simulacre [i simulare",
Aura B`l`nescuAura B`l`nescuAura B`l`nescuAura B`l`nescuAura B`l`nescu imagineaz` un ambient
sculptural, intitulat De[ertul realit`]ii [i în
care privitorul ar trebui s` fie imersat pentru
a constata goliciunea, vidul acestei realit`]i,
care ne înconjoar` [i care nu este decât o
copie a unui original îndep`rtat. "Decon-
struirea" realit`]ii se traduce printr-o structur`
de tip instala]ie, care nu mai este un obiect
estetic, dup` cum men]ioneaz` autoarea, ci
un ambient sculptural intens colorat în ro[u
[i în care domin` suprafe]ele oglindate
reflectând o imagine vag`, f`r` obiect, a unui
mic monitor incorporat.

Poate dominat` de acela[i spirit critic
asupra umanit`]ii, Simona Nu]iu GradouxSimona Nu]iu GradouxSimona Nu]iu GradouxSimona Nu]iu GradouxSimona Nu]iu Gradoux

descoper`, nu f`r` o tres`rire de nelini[te,
humanoizi care au suferit o muta]ie genetic`
[i care se apropie mai mult de fiin]e hibride,
cu vagi tr`s`turi umane, dar domina]i de un
caracter vegetal (Rizomi). Întin[i pe p`mânt
[i dezvolta]ii parc` unii din al]ii, aceste f`pturi
deriv` dintr-o viziune SF, alimentat` îns` cu
temerile noastre, cu obsesia corpului manipulat
genetic, cu transform`rile unei biologii sc`pat`
de sub control, devenit` agresiv` [i
primejdioas`. Viziunea ei, de destr`mare a
umanit`]ii prin manipulare, r`mâne poate cel
mai pur co[mar recompus pe deplin în fa]a
privitorilor.

Criticile aduse societ`]ii se întrev`d [i
în picturile-obiect, precum [i în instala]ia lui
Cosmin Haia[Cosmin Haia[Cosmin Haia[Cosmin Haia[Cosmin Haia[, care discerne ironie cinic` în
"competi]ia deschis`", de tip american, pentru
a deveni un om bogat (Ten Ways to Get Rich)
sau care demonteaz` modelul clasic absolut
al artei, tabloul lui Leonardo (My Mona Lisa
doesn't smile). În aceste picturi-obiect artistul
experimenteaz` utilizarea unor mici tuburi
de neon colorat, care dau o dimensiune
obiectual` picturilor. Pentru Sorin OncuSorin OncuSorin OncuSorin OncuSorin Oncu
societatea contemporan`, corupt` [i alienat`,

se afl` pe marginea pr`pastiei, în pragul unui
dezastru ecologic ([i, s` ne amintim, aceste
dezastre regionale s-au repetat pân` acum
de mai multe ori). Purtând un titlu semnificativ
– One Day in Oil – instala]ia, conceput` de
el din nenum`rate recipiente de diverse
m`rimi, con]inând un lichid negru – referire
la petrol, se ridicat` ca o perdea în fa]a
privitorului. Etichetele diferitelor recipiente
noteaz` con]inutul din interior, condensând
sentimente umane cu caracter general,
echivalând deci cu e[antioane prelevate din
înc`rc`tura psihologic` a umanit`]ii.

Lucr`rile celor doisprezece arti[ti pun
în eviden]` tot atâtea modalit`]i de critic` a
societ`]ii sau a reprezent`rii [i a limbajului,
în fond cu referire direct` la limbajele artistice
utilizate de lumea contemporan`. Dar dincolo
de aceste aspecte, iluzia este cea care men]ine
în via]` realitatea, pentru a cita din nou un
paradox al lui Baudrillard, iar aceast` iluzie
anim` benefic [i crea]ia artistic`.
______________

* Ilustra]ii cu imagini din spa]iul de
expozi]ie realizate de Tudor Vreme, Renée
Renard.

LA MUL}I ANI,
CONSTANTIN FLONDOR!
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La începutui lui octombrie, citesc în
programul festivalului Enjoy Jazz, cum c` Nils
Petter Molvaer va da un concert solo, într-un
atelier de artist, undeva pe lâng` Heidelberg.
Îmi este foarte clar c` la data tip`ririi anun]ului,
biletele trebuie s` fi fost deja epuizate. Într-un
avânt tineresc o întreb totu[i pe responsabila cu
presa dac` exist` vreo [ans` de participare. Femeia
m` prive[te cu un fel de mil` [i-mi spune c`, de
fapt, în total s-au pus în vânzare vreo 10 bilete.
Uit pentru o vreme toat` t`r`[enia [i m` consolez
cu gândul c` am s`-l v`d oricum în concert cu
Stian Westerhus. Cu o s`pt`mân` înainte de recital
cineva posteaz` pe Facebook un anun] care-]i
promite c` dac` dai LIKE pe un blog cultural,
ai [anse s` câ[tigi un bilet la concertul solo al
lui NPM. Nu cred deloc în chestii de genul ̀ sta,
dar intru totu[i pe blog, citesc câte ceva [i dau
un LIKE, c` vorba aceea, oameni suntem. Cu
trei zile înainte de spectacol primesc un mesaj
care m` în[tiin]eaz` c` sunt fericita câ[tig`toare
a biletului [i "anun]`-ne imediat dac` cumva nu
po]i veni, ca s` mai facem repede o tragere".
Cum s` nu pot? Pot! Pe când dau s` confirm,
m` tr`zne[te gândul c` în seara respectiv` am
ore. Sigur c` nu m-a gândit, c` doar nu era vorba
s` câ[tig. Încep s`-mi fac ni[te socoteli pe care
le sucesc pe toate p`r]ile, dar pân` una alta
confirm. Treptat, realizez c` va trebui s` renun]
[i la concertul cu Edgar Knecht, care e în aceea[i
sear` în Heidelberg, [i mai realizez c` f`r` ma[in`
pot ajunge la Ladenburg într-un sfert de or` numai
dac`-mi cresc peste noapte ni[te aripi.

În ziua concertului salvarea vine de la Martha
care, sosit` cu o zi înainte pentru concertul cu
Nik Bärtsch's Ronin, propune s`-[i amâne pleca-
rea, ca s` m` ia de la [coal` la opt f`r` un sfert
[i s` m` depun` în Ladenburg. Accept imediat.
Doar de asta avem prieteni. Seara la ore, le spun
cursan]ilor mei c` am o situa]ie special`, c` recu-
per`m alt`dat` [i mai ciupesc vreo [apte minute.
Sar în ma[ina care m` a[teapt` în parcarea [colii
[i pornim odat` cu ploaia. În ma[in` m` schimb
cu o febrilitate care-mi aminte[te de escapadele
adolescentine. Încerc s`-mi leg în cap un [al de
m`tase chinezeasc`, care nu vrea s` stea nicicum.
Pe când intr`m în Ladenburg observ c` mi-am
uitat mobilul acas` [i realizez c` nu am niciun
ban la mine. Undeva, într-o parcare, Martha îmi
întinde 50 de euro pe care îi smulg din mânâ [i
o zbughesc f`r` s-o mai salut. E opt fix [i plou`
m`runt. În jur, nici ]ipenie. O iau la întâmplare
[i la un moment dat întâlnesc o umbr`, care,
întrebat` din mers, îmi spune c` sunt pe drumul
cel bun spre centru. Fug prin ploaie [i deodat`
m` trezesc în strada principal`. Pavajul de piatr`
luce[te alunecos, o fântân` clipoce[te în treaba
ei, cl`dirile medievale traversate de bârne maronii
par toate aplecate spre r`scrucea din alte secole.
Luminile pale ale magazinelor închise [i lic`rul
lumîn`rilor din restaurante dau str`zii pustii un
aer straniu, u[or gotic, iar eu nu [tiu dac` s-o
iau în sus sau în jos. În timp ce, ]intuit` în loc,

LA R~SCRUCE,
CÂNTEC DE TROMPET~
ADRIANA CÂRCU

caut febril cu privirea num`rul vreunei case, îmi
aud pulsul b`tînd în tâmpl`.

Trag aer în piept [i, pe când îl eliberez încet,
aud un fir de sunet venit din susul str`zii: sunet
de trompet`. Îl urmez [i m` aflu curând în fa]a
unei vitrine. Prin geamul tivit de lumân`ri îl v`d
pe Nils Petter Molvaer cântând, a[ezat în fa]a
unei cortine ro[ii. Spa]iul în care [ed înghesui]i
pe b`nci 24 de spectatori nu este mai mare decât
camera mea de zi. În intrândul u[ii stau aduna]i
câ]iva oameni care au venit s` asculte, m`car
de afar`, [i care m` las` s` trec cu greu. Cineva
m` întreab` dac` am bilet, dar ocupat` s` absorb
fiecare sunet, nu-i r`spund. M` strecor în`untru
[i r`mân nemi[cat`, în picioare, lâng` u[`.

Dup` lini[tea a[ezat` a înc`perii ai putea
crede c` show-ul a început demult. Nils, întors
spre sine, las` sunetele s` umple spa]iul dintre
noi f`cându-ne s` percepem acel fluid diafan
numit pneuma. Tonul lui, de[i preluat de inginerul
de la mixer ("the man who makes me sound",
cum va spune mai târziu) are o calitate intim`,
o c`ldur` ca aceea pe care ne-o dobânde[te vocea
atunci când ne adres`m cunoscu]ilor. În spatele
pleoapelor plecate, Nils Petter Molvaer pare s`
exploreze interiorul propriului univers în c`utarea
acelor sunete care se înso]esc cel mai bine - acum,
aici -, ca apoi s` le dea apoi fiin]` într-un act
irepetabil. Spa]iul evocat de muzica lui nu are
întindere, el este cel al unei înc`peri înguste, în
care un artist împ`rt`[e[te misterul crea]iei cu
o mîn` de oameni ce stau s`-l asculte.
Ascultându-l îmi amintesc felul în care [i-a definit
muzica cu un an în urm`; atunci când l-am întrebat
cum i-ar zice într-un cuvânt. Cuvântul lui a fost:
deschis`. Deschis` este acum [i u[a spre acel
teritoriu intim, unde crea]ia î[i relev` misterele,
iar tatonarea sufletului devine aproape vizibil`;
un teritoriu populat cu doruri, regrete [i [oapte;
locul în care suntem, cea mai mare parte a
timpului, cu to]ii, singuri. De acolo privind, a[a
cum voi face eu, cea f`r` loc, pentru întreaga
or` a concertului, deslu[esc o cut` a obrazului
[i o strângere a genei; aud un strig`t r`gu[it [i
un vaiet adânc ce, apoi transformate, dau muzic`
în forma cea mai pur`. Acolo, în fa]a mea, poetul,
cufundat în propria-i solitudine, pune o suferin]`
nenumit` într-un cântec ce str`bate str`zile pustii
ale unui sat german.

Concertul se sfâr[e[te cu un suspin pierdut
într-o lini[te plin` de ecouri, pe care le ascult`m
îndelung cu to]ii. Nils Petter Molvaer ia trompeta
de la buze, se ridic` în picioare [i ne spune, cumva
stânjenit, ca n-a mai cântat niciodat` pentru atât
de pu]ini oameni. Se uit` în jur. Nu are cum s`
p`r`seasc` "scena", iar noi, de[i continu`m s`-l
aplaud`m, [tim c` nu va mai urma nici un bis.
Mai târziu, la cina oferit` de directorul festivalului,
profitând de anima]ia general`, m` întorc spre
Nils [i îi povestesc despre lumea în care am
p`truns prin cântecul lui. El m` cerceteaz` atent
o clip` [i apoi, zâmbind, îmi r`spunde: Suntem
cu to]ii oameni, nu-i a[a?

— — — — — Memoria colectiv` re]ine orice, mai
pu]in fapte precum cele pe care le-a]i f`cut
dumneavoastr` . E foarte simplu pentru cei
din genera]ia de ast`zi s` reduc` toat` crima
comunist` la ni[te fapte oarecare asimilate
istoriei. Se poate merge înainte f`r`
"îndrum`tori"?

Doina CORNEA:F`r` îndrum`tori, da.
F`r` modele, nu! Un model e mult mai mult
decât un îndrum`tor. Dar nu se poate merge
înainte f`r` a cunoa[te istoria ultimelor
genera]ii care ne-au precedat.

— — — — — Într-o scrisoare deschis` adresat` lui
Ceau[escu revendica]i necesitatea reform`rii
înv`]`mântului. Ast`zi, cum îl vede]i? Cum
ar trebui s` arate, care sunt reperele spre
care ar trebui s` se îndrepte?

Doina CORNEA: Înv`]`mântul trebuie
adaptat cerin]elor societ`]ii [i stratific`rii
ei: în func]ie de însu[irea într-un grad mai
mic sau mai mare de cultur` general`, de
cuno[tin]e teoretice sau tehnice, umaniste
sau [tiin]ifice, mergându-se chiar pân` la
crearea unor [coli cu profil pur tehnic. La
fel [i examenul de absolvire trebuie conceput

diversificat, mergându-se de la un profil pur
teoretic pân` la înlocuirea lui cu un examen
final de verificare a m`iestriei în însu[irea
unei meserii.

— — — — — În "Puterea fragilit`]ii", ap`rut` la
Editura Humanitas în 2006, sus]inea]i c`
"Scrisoarea din 23 august" cuprinde
programul dumneavoastr` politic, valabil,
presupun - dup` cum nu s-au schimbat prea
multe lucruri -, [i ast`zi. Avea]i în vedere
faptul c` nu e posibil nici acum un dialog
sincer între Putere [i Na]iune, în schimb
exist` abuzurile, corup]ia, nedreptatea etc.
Se [tie cum au ap`rut [i între]inut toate aceste
lucruri. Mai crede]i în puterea societ`]ii
civile?

Doina CORNEA: Dialog sincer nu e
posibil decât între oameni cinsti]i. Ceea ce
ne lipse[te în cel mai mare grad – fie c` e
vorba de sindicate, de societatea civil`, de
oamenii politici – este tocmai cinstea.

— — — — — Domnule Iuhas, privitor la cele de
mai sus, exist` [i un element "fatal" de
continuitate în dezastru sau, altfel spus, e
vorba de o "imposibilitate" care, de la un
punct încolo, excede politicul?

DIALOG SINCER NU E
POSIBIL DECÂT ÎNTRE
OAMENI CINSTI}I
DOINA CORNEA
{I LEONTIN IUHAS

Leontin IUHAS: Poate nu în]eleg
întrebarea… dar nu pot s` v`d o continuitate
în dezastru! Chiar [i cei aproape cincizeci
de ani de dezastru comunist din istoria
noastr` au fost posibili pentru c` noi, românii,
i-am f`cut posibili… F`r` sprijinul,
complicitatea sau indiferen]a noast`, nu ar
fi fost posibili!

— — — — — În tot ce vi s-a întâmplat înainte de
1989, ceva impresioneaz` foarte mult, [i
anume faptul c` nu a]i fost singur`, ci al`turi
de fiul dumneavoastr` , Leontin Iuhas, [i
fiica dumneavoastr`, Ariadna Combes.
Acesta a fost darul pentru c` a]i ales s` fi]i
liber`?

Doina CORNEA: Da, a fost familia mea
apropiat`, care m` iubea… Dar au fost [i
al]ii pe care i-am sim]it aproape de sufletul
meu. To]i ace[tia au venit singuri spre mine
f`r` ca eu s` fi întreprins ceva anume pentru
a-i atrage. I-am îmbr`]i[at doar, în ceva mai
vast decât noi to]i. Acesta a fost darul nostru
comun, un Dar care ni s-a d`ruit atunci. Apoi,
neavând grij` de el, l-am pierdut. Va reveni?
… Cu siguran]`, când o nou` suferin]` ne
va purifica.

— — — — — Domnule Iuhas, scena cu puloverul
de lân` din perioada arest`rii este tulbur`tor
de intim` [i de sugestiv` pentru situa]ia în
care v` afla]i atunci. Era în 1987. Avea]i
vreo intui]ie privitoare la c`derea regimului,
vreo speran]` legat` de schimbarea statutului
dumneavoastr` de "du[mani ai poporului",
în perioada imediat urm`toare?

Leontin IUHAS: Nu, nu aveam nicio
intui]ie! Dar, cu siguran]`, aveam speran]a!
De mic copil, [tiind de la bunica mea de
Majestatea Sa Regele Mihai care tr`ia în
exil, aveam speran]a reîntoarcerii lui!. Închis
fiind, aveam speran]a eliber`rii mele
împreun` cu mama mea. Sora mea fiind
plecat` în Fran]a, aveam speran]a ca într-
o zi s` putem circula liberi… s` o pot vizita,
f`r` s`-mi fie respins` cererea de pa[aport…
s` poat` veni [i ea, f`r` s` fie întoars` de
la frontier`. Aveam speran]a c` într-o zi voi
putea circula pe strad` f`r` ca dup` mine
s` se ]in` securi[tii scai… Aveam speran]a
c` într-o zi voi putea merge lini[tit în
concediu f`r` ca ma[ina mea s` fie urm`rit`
– pân` la mare, sau oriunde mergeam – de
ma[ini ale securit`]ii. Aveam speran]a ca
într-o zi copiii mei s` tr`iasc` într-o ]ar`
liber` [i normal`.

— — — — — Dar dumneavoastr`?
Doina CORNEA: V`zând ce am ajuns,

eu nu mai aveam nicio speran]`. Nu credeam
decât în cei pe care i-am v`zut înainte [i
acum nu mai erau. Ac]iunile mele erau un
omagiu adresat lor.

— — — — — Nu a]i sacrificat totul pentru pictur`,
dar a]i "expus" tot ce avea]i mai de pre] ,
adic` familia, de dragul Adev`rului pentru
care nu se târguia prea mult` lume în
perioada comunist`. Ce fel de rela]ie trebuie
s` între]ii cu propria-]i con[tiin]` pentru a
face ceea ce trebuie s` faci?

Doina CORNEA: To]i r`spundem de
o mo[tenire; ea este o permanen]` [i trebuie
s` o p`str`m cu grij`.

Interviu realizat de
DIANA CORCAN
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La Rabanal de los Condes am dormit
în Mân`stirea Sfintei Clara. Seara am asistat
la o slujb` - oficiat` o dat` pe an de c`tre
12 preo]i - în cinstea Sfântului Francisc de
Assisi, care, în drum spre Compostela, popo-
sise la mân`stirea clariselor, c`lug`ri]e de
clauzur`. La slujb` le-am v`zut cântând,
dar în spatele unui zid desp`r]itor. Or`[elul
cu case frumoase din piatr` ne-a încântat
cu bisericile lui romanice, dar în special cu
biserica lui Santiago, distrus` în timpul r`z-
boiului, \ns` reamenajat`, salvându-se porta-
lul cu sculpturi în piatr` [i cele câteva ziduri
r`mase, transformând incinta într-un extraor-
dinar muzeu de obiecte religioase, mobilier
de cult, haine preo]e[ti sau obiecte de uz
tradi]ionale. La cap`tul localit`]ii, trecând
un pod romanic, aflat` pe drumul de peleri-
naj, Mân`stirea Sf. Zoilo era transformat`
par]ial în Parador Nacional – hotel de înalt`
clas` instalat în castele sau vechi Mân`stiri
-, par]ial în muzeu. Iar în fa]` se întindea
un drum vechi romanic, din dale mari de
piatr` care str`b`tea o p`dure de plopi tineri,
prin care curgea un râu acoperit de frunzi[
[i de copaci b`trâni. O oaz` nesperat`.

BB
urgos [i Leon, marile ora[e
întâlnite pe drum, ne-au dat
ocazia s` vedem un mod de
via]` rafinat, elegant, oameni

pl`cu]i la vedere, amabili, case impozante,
catedrale vestite prin frumuse]ea lor
ad`postind mormântul Cidului, muzee sau
galerii cu comori de art` medieval`. În
ambele am nimerit la sfâr[it de s`pt`mân`
[i ne-am bucurat de Târgurile medievale
organizate pe str`zi, apreciind noi, în mod
deosebit, partea cu specialit`]i locale, [unci,
cârna]i, brânzeturi, pâini [i vinuri de toate
felurile [i pentru toate gusturile, de care îns`
nu ne-am atins decât cu ochii, din cauza
restric]iilor de bagaj.

Imposibilitatea de a lua [i cel mai mic
obiect a fost destul de frustrant`, fiindc`
ofert` am fi avut: de la vase de ceramic`
în forme ie[ite din comun, la pelerine [i
p`l`rii dup` modelul pelerinilor din trecut,
l`mpi pentru livingul lui Gela, borcane de
sparanghel, sticle de vin, saci de castane
comestibile adunate de pe drum... pân` la
un magazin de decora]ii [i antichit`]i care
urma s` se închid` [i de unde am fi putut
pleca cu jum`tate din con]inut dac`.....

Exist` [i o latur` umoristic`. La Santo
Donmingo de la Calzada po]i s`-]i iei ca
amintire un coco[el în amintirea celui care,
deja fript, a s`rit din tigaia judec`torului [i
a început s` cânte, infirmând acuza]ia de
furt dat` unui pelerin nevinovat. În amintirea
acestei minuni, în catedral` e instalat un
cuibar cu gratii în care tr`iesc de ani de zile
un coco[ [i o g`in` alb`. Hugonell, fiul
spânzurat, dar înviat [i el, apare acum în
magazinele de delicatese în cutii cu "spânzu-
r`]ei" din aluat cu migdale. Sau te po]i delecta
[i cu câte un Santiaguito, sfântule] din coc`.
În catedrala din Burgos exist` o sculptur`
numit` popular Papamoscas, adic` cel care
pap` mu[te, din cauza mutrei de prost`nac
a personajului care st` cu gura c`scat`.
Bineîn]eles c` po]i bea cafe con leche –
minunata cafea cu lapte din Spania, împreun`
cu câ]iva papamoscas dulci.

Exist` [i multe surprize pl`cute pe drum.
Ca de exemplu cina luat` într-un albergue,
unde fusesem distribuit` de hospitaliera la
masa cu vorbitori de spaniol` [i unde am
constatat c` cei din Montevideo [tiau de
Eliade [i de Herta Müller, astfel c`, pân`
la urm`, toat` seara s-a vorbit despre Româ-
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nia trecut` [i prezent`. Sau uimirea noastr`
într-un s`tuc, Villar de Mazarife, unde în
Casa Muzeu Antolin se g`seau mii de obiecte
legate de istoria telefonului, precum [i exem-
plare de telefoane de la cele mai vechi pân`
la cele mai noi. St`pânul casei - un factotum,
mo[tenise casa de la tat`l lui, o cur`]ase,
reparase [i o dedicase istoriei telefonului,
mânat de pasiunea colec]ionarului pe care
nu mul]i o în]eleg. Pivni]a casei mai dezv`-
luia un aspect din trecutul vinicol al satului,
pere]ii scobi]i într-un sol nisipos care în
contact cu apa deveneau duri, unde printr-
un orificiu pornit de sus, din strad`, se l`sau
s` cad` strugurii, presa cu care se storceau,
canalele care duceau licoarea c`tre alt` înc`-
pere, sculele, m`su]a, sc`unelele... toate ne
dezv`luiau o tradi]ie din p`cate pierdut`.

Alt` surpriz` a fost supa-crem` de
castane cu cimbru [i coaj` de portocal`, de
un rafinament nemaiîntâlnit. Sau Javi,
proprietarul celei mai cochete pensiuni în
care am dormit, care era la baz` electrician,
dar era [i proprietar [i constructor, designer
[i pictor, casa fiind f`cut` de el, respectând
stilul tradi]ional, decorat` tot de el [i care
mai era [i buc`tar des`vâr[it servindu-ne
un pisto perfect, merluza a la plancha [i
flan f`cut în cas`. Apoi era om de munte,
ghid, organiza drume]ii, seri culturale cu
muzic` [i poezie [i în plus m-a înv`]at cum
s`-mi masez piciorul ca s` îmi atenuez
durerile provocate de tendinit`. Javier era
tân`r [i cu p`rul strâns într-o coad` la spate
[i, dup` spusele Gelei, sem`na cu sculptorul
Gaga tân`r. Sau alt tân`r deosebit, Hora]iu,
din Constan]a, de 25 de ani, cu care am
umblat ultima parte din drum împreun` [i
cu care parc` ne cuno[team de când lumea.

SS
urprizele puteau fi [i de alt`
natur`, adic` acele ajutoare
ap`rute din senin care te
scoteau din încurc`tur`, ca

atunci când Gela disperat` plângea singur`
în Catedrala din Ponferrada, când s-a apropiat
un preot de ea [i i-a întins un toiag, spunîndu-
i atât: ia-l c` o s` te ajute! Atunci Gela a
în]eles spaniola [i a în]eles [i mai multe [i
de toiag nu s-a desp`r]it pân` la Timi[oara.
De atunci mersul ei leg`nat s-a schimbat
într-unul hot`rât [i a început s` vad` [i cele
mai ascunse semne-indicatoare de pe drum,
a[a c` n-a mai fost chip s` o lu`m pe c`i
gre[ite. Sau întâmplarea mea când, ajuns`
la o r`scruce, ezitam între un drum de pelerini
cu bicicleta [i alt drum de pelerini per pedes,
ne[tiind pe care s`-l aleg ca s` pot urca
muntele cu piciorul îndurerat pe care abia
mai c`lcam. Eram singur` cât vedeai cu ochii
[i deodat` a ap`rut un pelerin care mi-a zis:
Ia-o pe la dreapta dac` ai probleme la picior,
c` eu am f`cut ambele drumuri [i cel din
stânga e foarte greu. {i a[a am urcat cam
7 km singur`, pe un drum lin, prin p`dure,
cu copaci umbro[i [i ciripit de p`s`rele. Pe
om nu l-am mai v`zut niciodat` ca s`-i
mul]umesc, fiindc` despre cum era cel`lalt
drum am aflat de la Gela [i Hora]iu.

În provincia Leon am trecut prin Mara-
gateria [i El Bierzo [i regiuni cu mult specific
local, vestite în istorie datorit` preocup`rilor
mai deosebite. Maraga]ii, în trecut, porneau
prin ]ar`, cu m`garul sau calul, [i f`ceau
comer]. {tiau ce se întâmpl` [i în afara satului
[i-n lume. El Bierzo e vestit prin clima lui
mai moale, mediteranean` care favorizeaz`
cre[terea legumelor [i acolo, servit` de o
copie a lui Hora]iu M`l`ele, am [i mâncat
cele mai bune ro[ii din ultimii zeci de ani.
Apoi am intrat în Galicia [i de la început

ne-au întâmpinat din baruri melodii de origi-
ne celtico-galleg`, de care ne-am îndr`gostit
pe loc. Au ap`rut p`durile, treptat castanii
au disp`rut fiind înlocui]i cu stejari. C`lcam
pe straturi de ghind` [i de jir, peste tot erau
vaci alb-negre cu ugere imense, treceam prin
sate pline de baleg` [i de grajduri, localit`]ile
mici au devenit mai neînsemnate, un perma-
nent miros dulce –acri[or al fânului fermentat
î]i cam muta nasul din loc. Bisericile erau
reduse ca dimensiuni, p`strate în stil romanic,
cu clopotni]a pe fronton [i cu o ciudat` scar`
de acces pe dosul lui. Specifice sunt ni[te
construc]ii din c`r`mid` sau lemn, unde se
p`streaz` grânele [i [tiule]ii. Galicia e ]ara
misterului, t`râmul ce]urilor, cu p`duri în
care cu u[urin]` te po]i pierde [i unde spiritele
s`l`[uiesc în trunchiul copacilor, cu sunete
de cimpoi [i pove[ti cu meigas, vr`jitoare
în care gallegii "nu cred, dar [tiu c` de existat
exist`". E influen]a celtic` [i un aer care-mi
aducea aminte de Maramure[. Mirosul
fânului [i al fumului de la incendiile de pe
mun]i e înlocuit cândva de parfumul discret,
dar insistent al eucalip]ilor. "De treci codrii
de aram`, de departe vezi albind [i auzi
mândra gl`suire a p`durii de argint"...a[a
recita, inspirat`, Gela la vederea p`durilor
tinere de eucalip]i, care în primii ani au frunza
lat` cu str`luciri turcoaz-argintii. Apoi cresc
foarte înal]i [i foarte drep]i [i în r`coarea
dimine]ii te îmbat` cu parfumul lor.

DD
ar pe lâng` efortul la care
am fost supuse, bucuriile au
fost mult mai mari. {i acum
vorbesc numai pentru mine,

fiindc` fiecare tr`ie[te propria experien]`
care e destul de greu de tradus în cuvinte.
Drumul nu e unul singur, e câte un "drum"
al fiec`rui c`l`tor. Motiva]iile sunt ale fiec`-
ruia [i cu siguran]` sunt complexe. La slujba
care se ]ine pentru pelerini, zilnic la ora 12,
la Catedrala din Santiago de Compostela,
preotul s-a referit la misterul care îi face
pe oameni s`-[i p`r`seasc` casa [i s` vin`
de la asemenea dep`rt`ri, s` str`bat` drumul,
cu bucurie [i suferin]`, având drept ]el acea
Catedral`. Este un drum în care chiar dac`
porne[ti ca un c`l`tor, treptat te transformi
în pelerin, drumul devine o rug`ciune [i e[ti
con[tient c` urmezi calea str`b`tut` de atâ]i
pelerini înaintea ta. Pân` la urm`, negre[it,
majoritatea îl caut` pe Dumnezeu; dar mai
întâi se caut` pe sine însu[i, pornind fiecare
prin a-[i m`sura for]ele, limitele, rezisten]a.
Dup` ce dep`[e[ti îns` confruntarea cu
propriul fizic, dup` ce intri într-o oarecare

rutin`, privirea ]i se diversific` [i începi s`
]i-o întorci spre interior. Drumul te [i ajut`,
fiindc` dup` un peisaj spectaculos, la un
moment dat acesta devine plat [i monoton,
zile întregi, timp în care sim]urile ]i se rafi-
neaz`, percepi nuan]ele din afar`, dar, în
special pe cele din`untru. Drumul e ca o
metafor` a vie]ii. Într-o lun` î]i retr`ie[ti
via]a, condensat` [i esen]ializat` [i în lipsa
partenerilor [i a altor privitori, judec`tori
sau admiratori care te înconjoar` în mod
obi[nuit, acum te ai pe tine în toate rolurile
[i e[ti singurul evaluator care vede [i calit`]ile
[i defectele. Nu c` nu le-ai fi [tiut, dar poate
c` niciodat` atât de clar [i concentrat. {i
nu e vorba c` dore[ti neap`rat s` te schimbi,
dar e vorba s` devii con[tient [i s` accep]i
ceea ce e[ti, sau cât ]i se dezv`luie în aceast`
c`l`torie cu [i spre tine însu]i. Mersul de
unul singur, zile întregi, în consonan]` cu
tine [i cu natura, î]i ascute sim]urile, î]i adau-
g` [i o alt` dimensiune, te face p`rta[ la
anumite taine ale universului; ]i se pare c`
p`s`rile cânt` pentru tine, c` iarba nu fo[ne[te
ci î]i [opte[te, c` pârâia[ul sau izvorul cu
ap` rece apare ca s` te r`coreasc` pe tine,
[i, involuntar, începi s` te por]i ca Alesul
din pove[ti, salvezi gâze, mai c` ai cur`]a
pomii de usc`turi, aju]i pe cine are nevoie,
cu un dezinfectant, o pastil`, o vorb` sau
pova]`, o traducere....[i începi s` crezi chiar
c` un înger te înso]e[te, fiindc` de câte ori
e[ti la ananghie, sau ai vreun gând, ca din
senin ]i se ive[te ajutorul sau cape]i "cadouri".
Totul e s` vezi [i s` fii con[tient de ce ]i se
întâmpl`. Cred c` nu e om care s` nu str`bat`
drumul acesta cu folos, indiferent pân` unde
ajunge sau unde-l întrerupe. Fiindc` de fapt
pelerinul merge pe un drum care el în sine
e important [i are ca ]el s` se întoarc`, nu
ca nomadul, care pleac` ca s` ajung`. {i
Compostela asta înseamn`: un sfâr[it care
este de fapt un început. Pe drum suferi, te
bucuri, r`spunzi provoc`rii necunoscutului
pe care îl ai ve[nic în fa]`. Dar la întoarcere
începi s`-]i dai seama c`, de fapt, sfâr[itul
e de fapt începutul. Atunci începi s` analizezi
traseul spiritual pe care l-ai parcurs, abia
atunci începi s` faci diferen]a dintre turistul
care se duce s` viziteze [i cel care este vizitat.
Cum? Este misterul drumului [i misterul
vie]ii. Acela[i mister care vara asta m-a
purtat, nepl`nuit, la Roma, ora[ul lui Petru,
la Efes, la mormântul lui Ioan [i la Compos-
tela, unde este venerat Iacob. {i nu înainte
de a m` închina la mân`stirile Bucovinei
[i Moldovei unde au tr`it str`mo[ii mei.



orizont

28www.revistaorizont.ro
NARRENTURMnarrenturm

CIPRIAN V~LCAN
"Deux maisons d'édition chinoises ont traduit par erreur, puis mis en vente, une version

érotique des contes des frères Grimm, avant de retirer des librairies ces histoires très libertines,
a rapporté mardi 7 décembre la presse chinoise. Les deux éditeurs, China Friendship Publishing
Company et China Media Time, ont pris comme base de traduction une libre adaptation
des contes par un duo d'auteurs japonais publiant sous le nom de Kiryu Misao. <Nous
n'arrivions pas à trouver l'édition originale allemande des contes de Grimm, alors nous
nous sommes servis d'une édition japonaise>, a expliqué au journal Global Times un responsable
de China Media Time, identifié sous le nom de M. Yuan. Dans cette édition revue et adaptée
pour un public adulte, Blanche-Neige se transforme en nymphomane et a des relations
sexuelles avec son père et les sept nains. A sa mort, un prince nécrophile tombe amoureux
de son cadavre. <Le livre n'était pas destiné à des enfants, mais il a été placé dans les
rayonnages de la littérature enfantine, nous avons donc demandé son retrait>, a déclaré M.
Yuan"(Le Monde, 8 decembrie 2010).

Henry Redskin, directorul circului Globen din Hanovra, fiul unui sc`p`tat aristocrat
britanic, a lansat la sfîr[itul anului 1932 un proiect ce avea s` trezeasc` un foarte mare
interes mai ales în rîndul antropologilor [i sociologilor. El [i-a propus s` finan]eze întemeierea
unei colonii europene în nordul Ugandei, colonie populat` în exclusivitate cu oameni socoti]i
în mod unanim foarte pro[ti. Spirit excentric, Redskin era convins c` pro[tii aveau s` duc`
o via]` paradisiac` la ad`post de privirile intruzive ale de[tep]ilor, lenevind pa[nic pîn` la
moarte [i ucigînd cu voluptate, în func]ie de circumstan]e, p`duchi, pureci, c`pu[e, mu[te
sau ]în]ari, f`r` nici o preocupare pentru viitor, f`r` nici o urm` de angoas` sau de disperare.
Absolut sigur c` omul are nevoie de o campanie de imbecilizare programat` pentru a dobîndi
fericirea, c` a-i citi pe filosofi e calea cea mai direct` înspre pierzanie, c` a-]i pune întreb`ri
e cel mai grav p`cat s`vîr[it împotriva naturii, Redskin sus]inea c` umanitatea poate fi
salvat` numai prin suprimarea in[ilor tortura]i de anxietate [i prin elogierea modelului bivolului
african. Pentru el, nu exista nimic mai nobil decît un animal mul]umit de condi]ia lui, plesnind
de s`n`tate [i alergîndu-[i toat` ziua rivalii prin savan`.

Suferind de depresie, complexat de statura lui liliputan` [i de imprevizibilele sale crize
de epilepsie, Redskin credea c` va g`si calea spre mîntuire ocupîndu-se de soarta singurilor
oameni ce aveau [ansa de a fi ferici]i, ocupîndu-se de pro[ti. A supravegheat personal alegerea
primilor trei sute de pro[ti demni de a fi trimi[i în Africa, dornic s`-i selecteze pe cei mai
stupizi cu putin]`, ]inînd s` se conving` singur c` în creierul lor nu exista nici cel mai modest
lic`rit de inteligen]`. Sf`tuit de un prieten teosof, i-a privit pe to]i candida]ii drept în ochi
pentru a fi sigur c` sufletul lor e pustiu [i c` orice goril` s-ar sim]i bine în compania lor.

Dup` o lun` de munc` neîntrerupt`, vaporul care trebuia s`-i transporte înspre noua lor
patrie era gata s` ridice ancora de la Bristol. Redskin î[i freca mîinile de bucurie, felicitîndu-
se c` a reu[it s` aleag` cei mai pro[ti oameni din lume. Ziari[tii se înghesuiau s`-i ia interviuri,
antropologii se dovedeau entuziasma]i de îndr`zneala proiectului s`u, ar`tîndu-se preg`ti]i
s` cerceteze dezvoltarea unei asemenea comunit`]i artificiale de îndat` ce li se va permite
accesul pe teritoriul coloniei, psihologii declarau c` vor fi nevoi]i s` dezvolte noi teste de
inteligen]` potrivite pentru ace[ti oameni, iar filosofii vorbeau despre condamnabila înjosire
a speciei umane în numele ambi]iei unui bog`ta[ st`pînit de capricii inacceptabile, cerînd
guvernului Maiest`]ii Sale s` pun` cap`t acestui plan smintit.

În vreme ce publicul era pasionat de aceste dispute între savan]i, John Poster, un pierde-
var` cinic, a c`rui singur` pl`cere era s`-i [ocheze pe burghezi, a hot`rît s`-l ridiculizeze
pe Redskin folosindu-se tocmai de mig`loasa lui punere în scen`. Strecurîndu-se pe vapor
dup` l`sarea întunericului, i-a convins cu u[urin]` pe pro[ti c` împreun` cu ei urmau s`
c`l`toreasc` mai multe cufere pline cu aur [i pietre pre]ioase, necesare pentru a finan]a
colonia lor din Uganda. Orbi]i de l`comie, pro[tii l-au silit pe c`pitan s` ridice ancora, [i
de îndat` ce s-au îndep`rtat suficient de ]`rm, au început s` distrug` interiorul vaporului,
c`utînd cu înfrigurare urmele comorii. Echipajul, care a încercat s` se împotriveasc`, a fost
aruncat în valuri, iar pro[tii nu s-au oprit decît atunci cînd au observat c` apa a început s`
p`trund` în corabie prin g`urile f`cute de loviturile de tîrn`cop. Au încercat s` se salveze,
îns` cei mai mul]i dintre ei nu [tiau s` înoate, a[a c` a fost nevoie de doar cîteva minute
pentru ca 285 dintre ei s` se înece. Supravie]uitorii au ajuns la mal abia înspre diminea]`
[i au fost transporta]i la spitalele din apropiere.

Aflînd deznod`mîntul farsei pe care o pusese la cale, John Poster i-a trimis o scrisoare
lui Redskin, povestindu-i cele întîmplate. Lovitura a fost prea dur` [i Redskin [i-a tras un
glon] în cap. A fost înmormîntat în cimitirul de la Hanovra, lîng` un dresor de crocodili [i
o contorsionist`.

CORABIA PRO{TILOR

Din Le Monde1, afl`m c` pornografia s-a
demagnetizat într-atât încât a devenit basm de
noapte bun`. China, care produce [i vinde orice,
cu condi]ia s` fie mai mult [i mai mare decât
acela[i produs comercializat pe alte continente,
a lansat pe pia]` o colec]ie de basme în variant`
hard, traduse dup` o edi]ie japonez` mai degrab`
decât dup` edi]ia german` original` a Fra]ilor
Grimm. Cu Alb`-ca-Z`pada [i o trup` de pitici
perver[i, basmele copil`riei se mut` în tab`ra
adult`.

Pentru c` a ie[it scandal, editura chinez`
a retras imediat de pe pia]` povestirile
revolt`toare [i prea pu]in educative. Îns` epopeea
avatarurilor basmului clasic nu începe [i nu
se sfâr[e[te cu p`]ania chinez`. S` începem
cu începutul. Nu este foarte sigur care este acela,
dar putem evoca o serie de observa]ii de istorie
cultural` a basmului, a[a cum le formuleaz`
Robert Darnton2. El observ` recuren]a
agresivit`]ii [i cruzimii în pove[ti pe care ne-
am obi[nuit s` le consider`m idilice [i
etan[eizate. În varianta lor original`, primitiv`,
aceste pove[ti se desf`[urau într-o atmosfer`
de co[mar. Înaintea culegerii lor din cultura
oral` [i a lans`rii lor pe pia]a interna]ional` în
variant` tip`rit` [i adaptat` (pentru prima oar`
în secolul al XVII-lea de c`tre Charles Perrault),
Frumoasa din p`durea adormit` sau Scufi]a
Ro[ie circulaser` liber, acoperind vaste zone
rurale [i comunit`]i numeroase, în versiuni
necenzurate, adesea foarte diferite de ce citim
ast`zi copiilor înainte de culcare. Frumoasa
adormit`, pe care cu greu o putem desp`r]i acum
de muzica gra]ioas` a lui Ceaikovski, fusese,
în folclorul francez [i german din care a r`s`rit,
o femeie abuzat`. Violat`, în com`, Frumoasa
na[te numero[i copii care, înfometa]i, încep
s-o devoreze de vie, pentru a fi apoi, la rândul
lor, mânca]i de mama Frumoasei. O alt`
povestire cu ampl` acoperire în mediul rural
al modernit`]ii franceze timpurii p`streaz` un
tipar asem`n`tor al canibalismului: mama î[i
ucide fiul, a c`rui sor` îl g`te[te, apoi, pentru
a-l servi tat`lui la mas`. Ceea ce arhiveaz` aceste
povestiri este o lume plin` de brutalitate [i
violen]`, o lume ira]ional` al c`rei canibalism
simbolic devine simptomatic pentru greut`]ile
[i pericolele vie]ii de zi cu zi, în care
supravie]uirea este preocuparea principal`.

Dup` epurarea basmelor de violen]ele
extreme, prin procesarea lor pentru un public
cu o moralitate burghez` standard, aceste
povestiri devin forma primar` de divertisment
educativ pentru copii. Chiar dac` personajele
[i gesturile lor nu mai [ocheaz`, finalul fericit
nu este înc` un must have. Pentru Andersen,
povestea Micii Sirene este mai instructiv` dac`
tân`rul public înva]` o lec]ie social` simpl`,
[i anume aceea c` oamenii din dou` lumi diferite
r`mân pe veci incompatibili [i neferici]i
indiferent cât s-ar str`dui s` se în]eleag`. În
consecin]`, Mica Siren` piere în spuma valurilor
în timp ce Prin]ul o alege pe prin]esa din carne
[i oase. Aceast` lec]ie nu mai este îns` valabil`
în universul democratizat [i corect politic al
cinematografiei americane, un secol mai târziu.
Aici, Eric [i Ariel triumf` nu doar în fa]a r`ului,
ci [i în fa]a familiei [i prejudec`]ilor.

Walt Disney reprezint`, în fapt, un alt avatar
al basmului. Înc` din anii 1940, Disney se erijea-
z` într-un influent comunicator cultural, promo-
vând valori care dep`[esc grani]e lingvistice
[i religioase, exhibând modele esen]ializate care
scot personajele [i textele din istoria lor [i le
replaseaz` într-un univers paralel. Desenele
animate, în consecin]`, nu mai seam`n` nici
cu folclorul din care au r`s`rit, nici cu repoves-
tirea lor de factur` romantic-burghez`, ci cu....
Shakespeare. Astfel, pentru unii observatori,3
Shakespeare se potrive[te ca o m`nu[` obiec-
tivelor corporatiste ale mega-produc`torilor de
film, acelea de a standardiza obiceiurile de
consum ale publicului larg pentru a domina
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pia]a. În acest fel, Shakespeare reu[e[te ce nici
cu gândul n-a visat ([i nici Adorno n-a dorit),
[i anume s` suprapun` sisteme artificiale peste
experien]a natural` a pl`cerii. Aluziile la Shakes-
peare, sunt, pentru Disney, un capital cultural
pre]ios, ajutând produsul de divertisment s`
câ[tige aprobarea criticilor serio[i, a sistemului
educa]ional [i a claselor de mijloc, educate,
adulte, care vor considera de bun augur s`-[i
încurajeze copiii s` priveasc` desene animate
hollywoodiene. Când Disney îl cite[te pe
Shakespeare, în filme ca Regele Leu (care pare
s` aib` destul de multe în comun cu Hamlet
sau chiar cu Henric al IV-lea, prin rela]ia tat`-
fiu, prezen]a unchiului malefic, responsabiliza-
rea fiului), Mica Siren` (o frumoas` versiune
a Furtunii, cu un tat` magician în]elept, o fru-
moas` îndr`gostit` împotriva voin]ei tat`lui [i
cu numele lui Ariel asigurând raportul intertex-
tual) [i Aladin (cu un papagal pe nume Iago),
Bardul din Stratford încurajeaz` modele puritane
de dezvoltare, care asociaz` maturizarea [i ini]ie-
rea cu disciplina [i armonizarea rela]iilor între
genera]ii. În acest fel, Disney împu[c` doi iepuri
dintr-o lovitur`: Shakespeare d` un plus de
prestigiu intrigilor simple [i previzibile, pe când
popularitatea desenelor animate perpetueaz`
afec]iunea publicului fa]` de piesele [i perso-
najele shakespeariene.

Basmele sunt min` de aur [i pentru teore-
ticieni ai literaturii, care descoper` în intriga,
stilul, limbajul, construc]ia personajelor din
pove[tile copil`riei o lung` serie de invariante
[i modele estetice sau narative. Nu ne aplec`m
aici asupra curentelor bine-cunoscute care inven-
tariaz` morfologia basmului, dar putem semnala
un volum inedit, care î[i propune s` ofere un
model posibil de predare a literaturii cu ajutorul
Scufi]ei Ro[ii4. Scopul acestui nou manual de
literatur` este de a detalia modul în care povestea
[i mitul Scufi]ei Ro[ii sunt exploatate în diverse
discursuri contemporane [i de diverse genuri,
de la povestiri [i poezii, la fabule [i reclame.
Aceast` cercetare, care se trage din lingvistica
cognitiv`, pragmatic`, stilistic` [i naratologie,
dore[te s` dovedeasc` [tiin]ific rolul deosebit
de important pe care îl joac` basmul Scufi]ei
Ro[ii în cultura actual` [i s` ofere studen]ilor
interesa]i de studiul literaturii un instrument
valid de lectur` [i analiz`.

Avatarul num`rul 4 al basmului se
profileaz` pe fundalul s`rb`torilor Cr`ciunului.
Ultima variant` de povestea Mo[ului d` de-o
parte [i pattern-ul familiei reunite [i fericite
[i identity kit-ul lui Santa Claus. Arthur, eroul
improbabil al acestei epopei animate, este un
ciudat care provine dintr-o familie disfunc-
]ional`, iar lumina [i magia Cr`ciunului se
rezum` la luciul nichelat al aparaturii dintr-
un centru opera]ional high tech, ascuns într-
un bunc`r plasat la Popul Nord. Pentru a mai
salva ceva din mitul lui Mo[ Cr`ciun, patronii
cinematografelor care difuzeaz` povestea lui
Arthur au plasat, la casele de bilete, o cutie
po[tal` ro[-verde, pentru scrisorile copiilor c`tre
Mo[ul. Ceea ce se vede cu ochiul liber (sau
chiar [i cu ochelarii 3 D) la film este c` cercul
se închide, se pare, [i basmul revine la vârsta
de dinaintea romantismului.
______________

1 Le Monde, 8 decembrie 2010.
2  Robert Darnton, Marele masacru al pisicii

[i alte episoade din istoria cultural` a Fran]ei,
Polirom, Ia[i, 2000.

3 Richard Finkelstein, "Disney cites
Shakespeare: The limits of appropriation, in
Christy Desmet [i Robert Sawyer (ed.),
Shakespeare and Appropriation, London,
Routledge, 1999, pp.179-196.

4  Codru]a Go[a [i Andreea {erban, Can
Ever Little Red and the Wolf Live Happily
Ever After? A Multiple Text-oriented Approach
to the Age-old Story, în preg`tire la Editura
Universit`]ii de Vest din Timi[oara.
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"Mereu agitat`, plin` de via]` cinetic`
[i cinematic`, la fel ca ]ara îns`[i" – a[a e
creionat` strada urban` în jurnalul new-
yorkez de c`l`torie al lui Jean Baudrillard.
Un spa]iu în care "scena istoric` sau politic`
nu conteaz` prea mult, îns` virulen]a
schimb`rii “…‘ este mare: e chiar violen]a
modului de via]`". Baudrillard fotografiaz`
energia vital` a str`zii americane [i îi intuie[te
sursa în conflictul perpetuu ce define[te via]a
metropolei. Oricând preg`ti]i s` atace sau
s` fie ataca]i – mental, verbal, fizic –, actorii
str`zii new-yorkeze degajeaz` o for]` [i o
vitalitate care se opun decisiv letargiei din
spa]iul urban al "lumii vechi", crede
observatorul francez. Tonul profund agresiv
al instinctului primar de supravie]uire
define[te atmosfera urban`, pune în mi[care
mecanismul s`u social. {i reprezint` tocmai
culoarea dominant` a ambi]ioasei vederi pe
care Martin Scorsese ne-o trimite din New
York-ul anului 1846 prin filmul Bandele
din New York (Gangs of New York).

O vedere din America visceral`,
s`lbatic`, m`cinat` de ecoul violent al
dictonului "ucide sau vei fi ucis". Camera
popose[te în cartierul Five Points din New
York (ast`zi parte din Manhattan) [i face
zoom pe detalii dintr-o lume tenebroas`.
Escroci, ho]i de buzunare, b`t`u[i de strad`
[i prostituate. Un babilon al imigran]ilor
s`raci, în care mormanele de gunoi domnesc
pe str`zi înecate în noroi, p`tate periodic
de sângele ce rezult` din luptele clanurilor
etnice [i religioase rivale. Vizitat în 1850,
cartierul l-a [ocat pân` [i pe Charles Dickens
[i l-a f`cut s` declare c` e cu mult mai
îngrozitor decât orice [i-a putut imagina
venind din East End-ul londonez. Un spa]iu
în care mizeria [i s`r`cia coexist` cu haosul
[i barbarismul, în care limita dintre via]`
[i moarte e atât de fin`, încât risc` s` devin`
inobservabil` – oricine poate fi oricând ucis
la capriciul lui Bill "The Butcher". Adic`
al M`celarului: tartore sadic al violen]ei,
cel ce reu[e[te s` se impun` stârnind un
amestec maladiv de ur`, groaz` [i fascina]ie.
"Am patruzeci [i [apte de ani. Patruzeci [i
[apte", roste[te gânditor Bill într-una dintre
scene. "{tii cum am reu[it s` r`mân în via]`
atât? To]i ace[ti ani?", continu` el. "Stârnind
team`! Când cineva a furat de la mine, i-am
t`iat mâinile. Când m-a jignit, i-am t`iat
limba. Când s-a ridicat împotriva mea, i-am
t`iat capul, l-am înfipt într-o ]eap` [i l-am
ag`]at într-un loc din care s` poat` fi v`zut
de toat` lumea de pe strad`. A[a se p`streaz`
ordinea lucrurilor. Prin team`".

Acest discurs e suficient pentru a v`
demonstra c` Bandele din New York nu e
un film pentru cei slabi de înger. Dup` cum
ne-a ar`tat foarte clar deja în Taurul furios
(Raging Bull), B`ie]i buni (Goodfellas) sau
Casino, Martin Scorsese nu face economie

Bandele din New York (The Gangs of
New York) e un titlu pe care l-a]i întâlnit
m`car pe afi[ele ultra-premiatului [i nomina-
lizatului film al lui Martin Scorsese (2002).
În spatele furtunoaselor confrunt`ri stradale
de secol XIX redate pe marele ecran se afl`,
ca de atâtea ori, o carte. Transpunerea pe
pelicul` pare a fi fost îns` destul de aproxima-
tiv` ca volumul lui Herbert Asbury s` nu
figureze drept surs` de inspira]ie în momentul
nominaliz`rii la Oscarul pentru "scenariu ori-
ginal". Totu[i, aceast` "istorie informal` a
lumii de jos"1 merit` aten]ia cititorului pasionat
de detalii mai pu]in cunoscute ale epocilor
ce au modelat lumea modern`. În cazul de
fa]` e vorba de o poveste din Manhattan, insul`
pe care se spune c` olandezii ar fi cump`rat-
o de la popula]iile indigene pentru o sum`
modic` la începutul secolului XVII.

Momentele descrise de Asbury se petrec
mai târziu, retrasând în linii mari evolu]ia
adeseori conflictual` a unui important nucleu
al imigra]iei în SUA. Perioada acoperit` e
secolul XIX, cu ecouri ce se întind pân` spre
apari]ia primei edi]ii a c`r]ii (în 1928). Aceasta
avea s` fie republicat` la începutul mileniului
urm`tor, cu un Cuvânt înainte inedit semnat
de Jorge Luis Borges. Acesta vorbe[te despre
durii Americii în formare dup` o scurt`
medita]ie asupra interlopilor Argentinei natale.
"Povestea bandelor din New York are întreaga
confuzie [i cruzime a cosmologiilor barbare
[i o parte însemnat` din enormitatea [i
stâng`cia acestora. Haoticele evenimente se
petrec în pivni]ele fostelor ber`rii transformate
în c`mine pentru negri, într-un New York
City decrepit, pe trei nivele, cople[it de bande
de infractori precum Îngerii Mla[tinilor2,
rev`rsându-se din guri de canal în expedi]ii
de maxim` violen]`".

Într-adev`r, metropola incipient` nu are
nimic din aura romantic` a epocilor boeme,
din zilele de glorie ale jazzului sau din
atmosfera generos-cosmopolit` ce i-a
consolidat reputa]ia de capital` a celor hot`râ]i
s`-[i croiasc` soarta peste ocean. Dimpotriv`,
ea se configureaz` în jurul stabilimentelor
dubioase din Five Points, zon` r`u famat`
din Manhattanul inferior, delimitat` de str`zile
Broadway, Canal, Bowery [i Park Row. Focar
al bolilor [i criminalit`]ii, mahalaua constituia,
la mijlocul secolului XIX sediul fuziunilor
etnice ce aveau s` devin` emblematice "lumii
noi". Toleran]a [i buna în]elegere nu carac-
terizau îns` rela]iile dintre clanurile de irlan-
dezi dezl`n]ui]i [i afro-americani afla]i în
c`utarea unei emancip`ri timpurii (prin com-
para]ie cu restul Statelor Unite). Asbury
prezint` un univers f`r` legi ori scrupule,
dominat de mizerie, frustrare, s`lb`ticie [i
l`comie, aflat la cheremul primilor adev`ra]i
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la scene de o violen]` izbitoare. Nu ne cru]`
[i nu ne face favoruri. Dimpotriv`, ne arunc`
f`r` menajamente în vâltoarea unei lumi
în care agresiunea func]ioneaz` ca o
gramatic` a vie]ii. Puncteaz`, subliniaz`,
define[te. Jucând un rol ce nu ar trebui s`
lipseasc` din niciun manual de actorie,
Daniel Day-Lewis îl a[eaz` pe Bill în centrul
acestei lumi. Face din el un personaj
magistral, o întruchipare perfect` a liderului
interlop, cu toat` carisma [i cu tot exerci]iul
permanent al violen]ei pe care le presupune
aceast` pozi]ie. Omorându-[i adversarii cu
aceea[i precizie [i lips` de scrupule cu care
tran[eaz` carnea de la m`cel`rie, Bill
transform` filmul lui Scorsese într-unul cu
adev`rat memorabil. Adic` te ajut` s` treci
cu vederea pân` [i minusurile pe care
regizorul nu le-a putut evita în ducerea la
bun sfâr[it a unui proiect atât de ambi]ios
(vezi lungimea filmului sau sporadica lips`
de coeziune a scenariului [i senza]ia c` se
înham` totu[i la un scop prea mare, prea
greu de prezentat într-un mod credibil [i
coerent).

De[i nu e niciun dubiu c` ar fi meritat,
Day-Lewis nu a luat Oscarul pentru acest
rol în 2003. Avea s` îl ia îns` cinci ani mai
târziu, pentru unul ce reproduce un alt
personaj arhetipal al Americii viscerale, în
Va curge sânge (There Will Be Blood) de
Paul Thomas Anderson. Dac` acolo se trasa
na[terea industriei ce avea s` defineasc`
ascensiunea economic` a Statelor Unite –
exploatarea petrolului –, filmul lui Scorsese
se concentreaz` pe un alt început. Cel al
ora[ului New York a[a cum îl [tim ast`zi,
adic` pe post de simbol al "utopiei realizate",
cum ar spune Baudrillard, al întruchip`rii
visului împlinit. {i cum orice na[tere implic`
"sânge [i durere", dup` cum remarc`
personajul lui Leonardo di Caprio la un
moment dat, felia de istorie american` pe
care ne-o serve[te filmul lui Scorsese
demonstreaz` c` mirajul din jurul Statuii
Libert`]ii nu face excep]ie de la regul`.
______________

1  Baudrillard, Jean, America (ed. a 2-
a), Editura Paralela 45, Pite[ti 2008.

2  V. Cawthorne, Alec, Interviu cu
Martin Scorsese, “Online‘ http://www.bbc.
co.uk/films/2002/12/19/martin_scorsese_
gangs_of_new_york_interview.shtml

terori[ti ai New York-ului.
Titlurile capitolelor reflect` starea de fapt

urm`rit`: Leag`nul bandelor, P`cat pe malul
apei, Pira]ii râului, Uciderea lui Bill M`celarul,
Prin]ul gangsterilor sau Ultimele r`zboaie între
bande rezum` un amalgam atroce de corup]ie,
viciu [i vandalism f`r` limite. Cititorul
p`trunde într-o serie de locuri ale pierzaniei,
cl`diri-stindard ale unui teritoriu tenebros,
[i e martor al crimelor, abuzurilor, torturilor,
jafurilor, r`fuielilor [i rebeliunilor ce definesc
un New York alternativ, lipsit de str`lucire
[i ambi]ii înalte. Scriitor [i jurnalist, Asbury
poate fi b`nuit de exagerare a dimensiunilor
dezastrului sc`pat de sub control pe o perioad`
destul de îndelungat` sau de roman]are
senza]ionalist`. Cu toate acestea, textul  trimite
la documente [i statistici de epoc`, la presa
[i autorit`]ile vremii, fiind înso]it de ilustra]ii
relevante (fotografii ale figurilor tutelare ale
infractorilor în serie sau reprezent`ri grafice
ale necontenitelor aventuri din labirintul de
str`zi [i interese). Mai mult, cercet`torul unui
fenomen greu de investigat sau elucidat
complet ofer` avizilor de informa]ie [i o list`
bibliografic` detaliat`, al`turi de un fascinant
mini-dic]ionar de termeni argotici ("împ`rat"
= om beat; "Iacob" = scar`; "broasc`" = poli]ist
[.a.m.d.)

Trecând în revist` "eroii" unor vremuri
[i locuri tulburi (în afara nenum`ratelor bande
cu lideri [i membri de temut [i traiectorii
nedesp`r]ite de cele ale poli]iei, politicienilor
[i institu]iilor locale, se remarc` [i o popula]ie
feminin` cu ocupa]ii [i apuc`turi dintre cele
mai diverse, adesea mai abile [i mai bine
organizate decât "competi]ia"), Herbert
Asbury î[i ]ine promisiunea f`cut` de la bun
început: "Cartea nu e un tratat de sociologie
[i nu pretinde c` ar oferi solu]ii la problemele
sociale, economice [i criminologice ridicate
de gangsteri “…‘ E o încercare de a înregistra
cele mai spectaculoase momente ale
cet`]eanului refractar care a reprezentat o
amenin]are incomod` în New York timp de
aproape o sut` de ani [i de a oferi suficiente
indicii despre viciul, s`r`cia [i corup]ia politic`
din fundal pentru a-l face în]eles".
Retrospectiv, optimismul autorului cu privire
la dispari]ia fenomenului bandelor înainte ca
termenul de "gangster" s`-[i înceap`, practic,
fulminanta carier` nu poate p`rea decât naiv.
Povestea sa new-yorkez` ofer` îns`, f`r`
îndoial`, o lectur` palpitant` iubitorilor de
suspans [i istorii alternative.
_____________

1  Herbert Asbury, The Gangs of New
York. An Informal History of the Underworld.
Arrow Books, Random House, Londra, 2002.

2  Swamp Angels.
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"Despre iubire. Întoarcerea refulatului"
scrie criticul literar Irina Petra[ în revista
clujan` TribunaTribunaTribunaTribunaTribuna, nr. 220 (1-15 noiembrie
2011), referindu-se la poezia de dragoste
din ultimele dou` decenii. Întregul eseu este
de g`sit [i pe internet [i merit` lecturat în
întregime. ● Iat` un fragment din el: "...în
ciuda exhib`rii senzuale [i sexuale sau tocmai
de aceea, una dintre marile teme tradi]ionale
ale poeziei – dragostea – se vl`guie[te,
dispare, se invizibilizeaz`. Sub tirania
imaginii "str`ine", se recurge la vedenia
obscen`, despuiat`, f`r` distan]` [i privacy
sufocant`. Vizibilitatea total` a corpului
sexuat e uciga[`. Lumina scialtic` a directe]ei
f`r` perdea anuleaz` taina, misterul, "poezia".
Explozia quasi-pornografic` a sexualit`]ii
din anii 60 încoace nu-i decât recuperare
[i reabilitare a senzualului, a visceralului
dup` epoci de uscat ra]ionalism, îngr`diri
mic-burgheze, tabu-uri religioase. Sexul
eliberat de stigmatul "p`catului" a r`zbit
la lumina zilei. În doze diferite, de la caz
la caz, el vorbe[te. Ie[irea din ipocrizie are
nenum`rate urm`ri bune, dar nu aduce cu
sine efectele scontate. Impasul e tot mai
evident. Poezia de azi nu mai are/nu mai
poate avea nimic "romantic" în ea, decât,
poate, romantismul pe dos al dezinhib`rilor.
Iubirea ca în c`r]i sau ca în filme este un
construct, asimilat de societatea uman`
dinspre livresc [i func]ionând ca am`gire
[i model secole în [ir, dar care î[i reveleaz`,
sub ochiul dezîncântat al sincerit`]ii obscene,
ridicolul. O poezie a iubirii, a îndr`gostirii,
a fiorului nu mai e cu putin]`. Str`b`tut`
de sexe tumefiate, dezgolite, de penetr`ri
– veritabile ]intuiri ale sexului opus –, poezia
erotic` de azi exerseaz` maniere de
imobilizare a dezinvolturii feminine."

POLITICA {I
TELECAPITALI{TII

Bogdan Ghiu discut` cu Teodor Ajder
despre ce vine dup` Evul Media, în
ContrafortContrafortContrafortContrafortContrafort, nr.9-10/2011. Domnul Ghiu
crede c` vine/a venit "Telecapitalismul", o
fiar` greu de... desenat. Totu[i, Domniei sale
îi reu[e[te. Întregul "desen" e în revista ce
apare la Chi[in`u, noi am ales un... col]:
"Arta contemporan` mi se pare, în
momentele ei oneste, singurul teren în care
se mai discut` [i disput` în mod deschis
idei politice, adic` necesitatea [i posibilitatea
relu`rii, reîntemeierii [i relans`rii ideii de
democra]ie. Politicul, indiferent de regimuri
sau de separa]ia fals`, ecran, dreapta-stânga,
a tr`dat societ`]ile [i s-a predat capitalului.
Ceea ce se nume[te corup]ie, v`zându-se
în ea, ipocrit, doar un accident corectabil,
este de fapt rela]ia social` actual` de baz`,
singurul articol al contractului social actual.
Deci politicul, adic` democra]ia, trebuie
relansate, iar arta, câmpul artei este, în
momentul de fa]`, singurul în care aceste
lucruri sunt discutate deschis [i, mai ales,
în mod creativ. A[a cum suntem compu[i
din ap`, la fel suntem compu[i din politic:
totul în noi e politic (deci totul este istorie,
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iar istoria se creeaz`). Arta [i mass-media
fac îns` politic` în mod metaforic. În
momentul de fa]`, sub accelerarea imprimat`
de Criz`, consider îns` c` suntem pe cale
de a dep`[i regimul metaforic, estetic, al
politicului (în care contra-semnele artei se
lupt` cu semnalele mass-mediei), [i c`
tineretul global, care se simte în plus, inutil,
discriminat, relanseaz` politicul propriu-zis,
politicul literal, pe care pân` acum mass-
media n-a f`cut decât s`-l falsifice, servind
monopolurile politico-economice, iar arta
s-a str`duit s`-l ]in` treaz [i chiar s`-l
resusciteze. Tr`im – cred, sper! – un moment
al repolitiz`rii mul]imilor, al recuceririi
politicului de c`tre pluralitatea în neîncetat`
cre[tere a oamenilor."

PRESIM}IREA TAINEI
Revista ArcaArcaArcaArcaArca (nr. 10-11-12) este ilustrat`

cu lucr`rile artistei timi[orence Delia Corban,
despre care colegul s`u de breasl`, Onisim
Colta, scrie un aplicat [i rezonant text critic,
intitulat "Delia Corban – sculptura ca form`
de presim]ire a tainei", din care cit`m: "Delia
Corban [i-a construit în timp un sistem
propriu de articulare a unui repertoriu atent
ales de motive, forme [i semne a c`rui
coeren]` îi d` aura unei organice întâlniri
dintre tradi]ie [i actualitate. Ea recurge la
gândirea simbolic` pentru c` îi serve[te cel
mai bine modului s`u de exprimare. Pe
trunchiul formelor simbolice "vechi" de
secole [i milenii (r`scrucea, piramida, turnul,
etc.) ea vine cu distilarea, cu epurarea dozat`
a modernit`]ii. Este consecin]a discret` a
solidei sale culturi vizuale. Unduirii unei
scriei codificate cu obâr[ii medievale ea îi
pune al`turi simplitatea curat` a geometriei
de factur` minimalist`. Modul de rela]ionare,
scenografia ansamblului, regia de lumini,
în cazul unei personale, amintesc atât de
frontalitatea icoanei bizantine, cât [i de
cuceririle artei ambientale. Toate acestea
converg spre configurarea unei lumi de forme
[i sensuri care transfigureaz` spa]iul. Într-
o ambian]` a lucr`rilor Deliei Corban
calitatea spa]iului, a timpului se schimb`.
Te sim]i parc` într-un loc de tain` în care
ritualul e aproape, e pe punctul de a începe.
Temporalit`]ii clipei i se infuzeaz` fiorul
eternit`]ii."

CU ACCENT PE
LITERAR~!

Datorit` galopului cailor care ne-a
zgâl]âit mai tare decât trebuia, în num`rul
trecut ni s-au mi[cat mâinile [i am dat de
vreo dou` ori cu oi[tea-n gardul Turului.
Astfel, revista condus` de poetul Ciprian
M`ce[aru, din care am preluat un fragment
din dialogul cu Dan C. Mih`ilescu se
nume[te AccentAccentAccentAccentAccent culturalculturalculturalculturalcultural. Apoi, ancheta cu
tema "Cât ]ine de foame o carte publicat`",
a Manuelei Goilea, a ap`rut în RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia
literar`literar`literar`literar`literar`, nu în cea... liber`, cum scris-am.
Sorry: Erratum Ro[iorum Vest!

RO{IORII DE VEDE

IOAN PALICI
Pentru o ]ar` ce cî[tigase triumfal cel mai grozav r`zboi al secolului trecut [i plutea

într-un fabulos vis parc` f`r` sfîr[it, impertinen]a rudelor s`race de peste ocean care se
treziser` s` dea lec]ii de muzic` celor ce inventaser` rockul, era un afront mult prea
mare. Trebuia s` existe undeva în toat` aceast` mare Americ`, cineva în stare s` dea
cu tifla arogan]ilor englezi de la BeatlesBeatlesBeatlesBeatlesBeatles.

Beach BoysBeach BoysBeach BoysBeach BoysBeach Boys porniser` la drum ca o afacere de familie; trei fra]i, un veri[or, [i
cî]iva prieteni bronza]i, îmbr`ca]i în c`m`[i înflorate, grozav de plini de via]` în petrecerile
zgomotoase pe nisipul fierbinte al plajelor ticsite de fete frumoase. Muzica lor simpl`,
dar melodioas`, cîntat` în armonii vocale superbe a prins imediat [i în sfîr[it p`rea s`
existe cineva demn s` se ia la trînt` cu BeatlesBeatlesBeatlesBeatlesBeatles care, iat`, în 1965, cu Rubber Soul,
r`sturnaser` complet felul în care trebuia compus [i interpretat rockul. Brian Wilson,
compozitorul [i eminen]a cenu[ie a trupei, a primit bucuros provocarea [i albumul Pet
Sounds a fost – în pofida dezorient`rii ini]iale a publicului – o reu[it` deplin`, iar urmarea,
melodia single Good     Vibrations – un triumf, socotit` [i acum, unul dintre cele mai
bune [i bine produse cîntece rock. R`spunsul BeatlesBeatlesBeatlesBeatlesBeatles a venit cu alt` lovitur` nimicitoare,
LP-ul Revolver [i Brian a strîns din]ii dar a jurat c` va face un album mai bun decît

toate dinainte. Luni întregi a experimentat în studio, a înregistrat melodii în variante
nenum`rate, niciodat` satisf`cut pe deplin [i pentru c` dorea profunzime pentru versurile
melodiilor a angajat un textier de marc`, pe Van Dyke Parks. Doar c` încet au început
s` apar` problemele; ceilal]i din trup` n-au în]eles obsesia pentru perfec]iune a lui Brian,
voiau succesul facil de pîn` atunci, mai mul]i bani, faim`. Pe deasupra, au mai fost de
vin` [i drogurile. În vara anului 1967, cu cîteva s`pt`mîni înainte s` apar` Sgt. Peppers.,
sesiunea de înregistr`ri pentru proiectul Smile a fost întrerupt`. Lovitura pentru Brian
a fost n`ucitoare. O vreme a l`sat balt` trupa a revenit apoi, dar lucrurile niciodat` n-
aveau s` mai fie ca înainte. Obliga]iile contractuale presau teribil [i o parte din materialul
original a fost recuperat pentru albumul Smiley Smile. Un lucru bun, dar to]i au în]eles,
am`rî]i, c` ie[iser` din joc. {i totu[i, dup` aproape 40 de ani, Brian definitiveaz` pe
cont propriu albumul a[a cum îl imaginase odinioar`. Era îns` o revan[` venit` mult
prea tîrziu.

{i cum povestea trebuie s` aib` un final fericit, anul acesta, materialul original cu
variantele nenum`rate ale melodiilor menite s` compun` albumul, a ie[it \ntr-o somptuoas`
[i complet` edi]ie pentru colec]ionari, speciali[ti [i cei care mai au vreme pentru muzica
adev`rat`, sub titlul SmileSmileSmileSmileSmile SessionsSessionsSessionsSessionsSessions.

"Sitting on a park bench/eyeing little girls with bad intent/Snot running down his
nose /greasy fingers smearing shabby clothes/." Asemenea neconven]ionale [i, hai s`
le zicem, deranjante versuri, cum cele de mai sus nu erau obi[nuite în textele ce inso]eau
cîntecele rock. Au fost s` apar` în melodia AqualungAqualungAqualungAqualungAqualung ce începe [i d` titlul albumului
ap`rut în 1971, scris de Ian Anderson [i colegii de la Jethro TullJethro TullJethro TullJethro TullJethro Tull. Era albumul cu num`rul
patru dintr-o carier` str`lucitoare început` în 1968 [i continuat` cu poticnelile de rigoare,
pîn` în zilele noastre, cînd apare edi]ia aniversar` la 40 de ani. Pe lîng` melodiile originale
s-au mai ad`ugat înc` 14 versiuni alternative, remixuri, altele care nu [i-au g`sit atunci
locul în conceptul original. Surprize nu exist`, dar totul \nt`re[te [i mai mult mesajul
ini]ial structurat în jurul a dou` teme majore. Una aproape neobi[nuit de profund` implicînd
distinc]ia între Dumnezeu [i religia institu]ionalizat`, cealalt` preocupant` \ntotdeauna
sub aspectul problematicii celor marginaliza]i de societate. A[a prezentate, lucrurile
par rebarbative, dar melodiile albumului sînt de-a dreptul minunate, oscilînd cu fine]e
de la for]` [i agresivitate la compasiune [i în]elegere calm`. Astfel, mesajele dorite
cap`t` [i mai mare for]`. Ar trebui pomenit din cap în coad` întreg albumul; nimic nu
sun` r`u acum dup` patru decenii [i de asemenea fapte pu]ini sînt în stare.

Norocul este al nostru, cei care încerc`m s` le st`m al`turi.

PROOROCK PE NET
ZÎMBETUL DE PE URM~
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UN EXEMPLU DEGENEROZITATE…
Urmare din pagina 5

4 Mircea Handoca, Convorbiri cu [i despre
Mircea Eliade, Editura Humanitas, Bucure[ti,
1998. În Cuvânt înainte (p. 5), prof. Handoca
noteaz`: "Cartea de fa]` a fost scris` (...) în anii
1980-1981. (...)." De[i programat s` apar` în
martie 1982, când Eliade a împlinit 75 de ani,
"Manuscrsisul s-a plimbat (...) pe la editurile:
Eminescu, Cartea Româneasc`, Dacia, Porto-
Franco, f`r` s` vad` lumina tiparului. Humanitas
a fost singura receptiv` imediat la valoarea lui
documentar`." A doua edi]ie a ap`rut în 2006
la editura Criterion Publishing.

5 N-au ap`rut decât dou` volume din seria
de Opere: volumul 1, Isabel [i apele diavolului,
editura Minerva, Bucure[ti, 1994, edi]ie îngrijit`
[i variante de Mihai Dascal, note [i comentarii
de Mihai Dascal [i Mircea Handoca, studiu
introductiv de Ion B`lu. Volumul 2, Maitreyi,
editura Minerva, Bucure[ti, 1997, edi]ie îngrijit`
[i variante de Mihai Dascal, note [i comentarii
de Mihai Dascal [i Mircea Handoca. Prof. Mircea
Handoca ne m`rturise[te c` "de volumele III [i
IV s-a ales praful [i pulberea, editura fiind
privatizat`." La editura Humanitas au ap`rut
primele patru volume din Scrierile de tinere]e
(1996, 1998, 2003, 2008). Cele câteva sute de
eseuri publicate de autor în revistele interbelice
nu au primit pân` azi copy-right-ul de a fi tip`rite
în volume. Informa]ii oferite de prof. Mircea
Handoca într-o epistol` din 16 noiembrie 2011.

6 Mircea Eliade, Romanul adolescentului
miop, text stabilit de Adrian Bota, postfa]` de
Mircea Handoca, Muzeul literaturii Române,
Bucure[ti, 1988.

7 Mircea Eliade, Romanul adolescentului
miop (I [i II), text stabilit, Cuvânt înainte [i tabel
cronologic de Mircea Handoca, editura Minerva,
Bucure[ti, 1989.

8 9 Mircea Eliade, La ]ig`nci [i alte povestiri,
Studiu introductiv de Sorin Alexandrescu, Editura
pentru Literatur`, Bucure[ti, 1969.

10 M. Handoca, Mircea Eliade- contribu]ii
biobibliografice, Societatea literar` "Relief
românesc", ap`rut` sub egida Institutului de
Teorie Literar` "G. C`linescu", Bucure[ti, 1980.

11 Vezi Mircea Eliade, Europa, Asia,
America…, Coresponden]` A-H, ed. Humanitas,
1999, vol. I. p.401.

12  Mircea Handoca, "For]a crea]iei române[ti
în viziunea lui Mircea Eliade", în "România
literar`", 16 mai 1985, pp. 20-21.

13 Aceste texte au ap`rut în primul volum
al Scrierilor de tinere]e, subintitulat Cum am
g`sit piatra filozofal`, ed. Humanitas, 1996.

14 Nu am putut recupera întrebarea.

15 Cele cinci volume ale Biobibliografiei lui
Mircea Eliade  (1997, 1998, 1999, 2007, 2010-
publicate la editurile "Jurnalul literar" [i "Criterion
Publishing") semnate de prof. Mircea Handoca
înregistreaz` 12.208 titluri. Lor se adaug` [i
volumul din 1980, Mircea Eliade. Contribu]ii
biobibliografice, Societatea literar` "Relief
românesc", Bucure[ti.

16 Papini.
17 Prof. Mircea Handoca a publicat

coresponden]a emis` de scriitor în trei volume
intitulate Europa, Asia, America..., la editura
"Humanitas"- 1999, 2004, 2004. Scrisorile primite
au ap`rut cu titlul Mircea Eliade [i coresponden]ii
s`i, în cinci volume- 1993, 1999, 2001, 2006 [i
2007, publicate la editurile "Minerva" [i "Criterion
Publishing".

18 Mircea Handoca, Mircea Eliade.Câteva
ipostaze ale unei personalit`]i proteice, editura
Minerva, Bucure[ti, 1992.

19  Mircea Eliade, Auf der Mântuleasa Strasse,
traducere de Edith Silbermann, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1972.

20 Bernard Pivot considera, într-o lucrare de
sintez`, romanul Noaptea de Sânziene printre
primele zece c`r]i din literaturile Europei Centrale
(La Bibliothèque idéale, Ed. Albin Michel, 1990,
p.8).

21  Convorbirea se întrerupe brusc. Urmeaz`
câteva minute de înregistr`ri în care camera de
luat vederi z`bove[te pe manuscrisele lui Eliade
[i pe fotografii din arhiva prof. Mircea Handoca.

Expediindu-i acest text înaintea public`rii,
prof. Mircea Handoca mi-a scris, în epistola datat`
16 noiembrie 2011: "Dup` 20 de ani, citind (cu
nostalgie!) interven]ia mea, am constatat c` nu
prea e faimoas`. M` consolez spunându-mi c`
am completat-o în anii urm`tori cu peste dou`
mii de pagini prin zece volume: Pe urmele
lui...(1996), Via]a lui... (2000), Pro Mircea Eliade
(2000), Eliade [i Noica (2002), Jurnalul inedit
(2005), Noi glose despre...(2006), Mircea
Eliade,un uria[ peste timp (2008), Mircea Eliade.
Pagini reg`site (2008), Mircea Eliade [i
contemporanii s`i (2009), Fost-a Eliade
necredincios? (2011). În filmul televiziunii
germane nu erau importante cuvintele, ci
imaginile: fotografii, facsimilele manuscriselor
inedite [i ale romanelor, scrisori avându-l pe
Eliade expeditor [i destinatar, autografe. De-abia
în 2004 am reu[it s` le reproduc într-un album
intitulat Mircea Eliade-o biografie ilustrat` (ed.
"Dacia", Cluj-Napoca)."

22 Aceast` lucrare a fost posibil` cu sprijinul
Programului Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane în cadrul proiectului
POSDRU/1.5/S/78342.
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Am discutat adeseori aceste chestiuni

cuÊHoria-Roman Patapievici. Îmi spunea
autorul Omului recent c`, dup` p`rerea sa,
lideriiÊregimurilor autoritare se impart în
cei gata s` foloseasc` for]a, deci s` ordone
masacre în mas` (v. recentul caz Gaddhafi)
[i cei care refuz` s` aib` sânge pe mâini.
Cred c` merit` reflectat la aceast` idee pe
care, eu unul,Êo împ`rt`[esc.Ê Toate datele
probeaz` c`, dac` n-ar fi intervenit
Gorbaciov, Honecker [i asociatii s`i erau
gata s` urmeze macabrul exemplu dat de
liderii chinezi în iunie acela[i an, când au
organizat baia de sânge din Pia]a
Tienanmen.Ê Cât îl prive[te pe Ceau[escu,
acesta a recurs la for]` f`r` urm` de ezitare.
Nu cunosc vreo reac]ie a lui Ion Iliescu între
16 [i 22 decembrie 1989, vreun gest, public
sau privat, de condamnare a ac]iunilor
criminale ale unui regim aflat în com`
terminal`. Putea trimite o scrisoare de
condamnare a represiunii care s` fie
transmis` la Radio Europa Liber`.ÊNu a
f`cut-o, invocând c`Êera urmarit zi [i noapte.
Putea m`car trimite o scrisoare personal`
c`tre Ceau[escu.ÊA preferat s` tac`,
a[teptându-[i, r`bd`tor [i r`zbun`tor, clipa.

GROPARUL
BOL{EVISMULUI

"Oamenii fac istoria, dar o fac în
împrejur`ri care nu depind doar de voin]a
lor", scria Marx într-un celebru pasaj din
18 Brumar al lui Louis Bonaparte (citez din
memorie, dar ideea este aceasta).Ê Motivat
de ra]iuni complexe, psihologice, politice
[i morale, for]at de, dar [i for]ând condi]iile
istorice, Gorbaciov [i-a asumatÊdestinul de
gropar al bol[evismului, deci a f`cut istorie.Ê
Din acest punct de vedere, efectul interven]iei
sale în istoria comunismului este opusul celei
a unui Ion Iliescu. Gorbaciov, ca [i Imre

Nagy ori Dubcek, a în]eles c` f`r` pluralism
nu poate fi vorba de emancipare uman`.
Ion Iliescu a fost [i r`mâne un spirit ostil
pluralismului (civic, politic, economic,
social, cultural).Ê Când a în]eles c` sistemul
nu poate fi salvat decât prin violen]` (o
salvare temporar`, fire[te), Gorbaciov a ales
s` nu recurg` la represiune. Sigur, pentru
Vladimir Putin [i ceilalti membri ai fac]iunii
numite siloviki, urma[ii direc]i ai KGB,
dispari]ia URSS a fost "suprema catastrof`
geopolitic` a veacului al XX-lea".Ê Pentru
prietenii societ`]ii deschise îns` a fost vorba
de finalul unui experiment utopic soldat cu
zeci de milioane de victime.Ê

Cånd critic` în aceste zile neo-
autoritarismul falsei democra]ii putiniste,
Gorbaciov r`mâne fidel angajamentului s`u
de dup` 1987.Ê Vreau s` fiu bine în]eles:
nu-l idealizez pe acest fost prim-secretar
de regiune de partid, un personaj care [i-a
f`cut întreaga carier` în aparat cultivând
protectori precumÊMihail Suslov, Fiodor
Kulakov [i Iuri Andropov.Ê Am scris despre
declinul s`u din ultimii ani, când a ajuns,
în multe privin]e, o copie tot mai pu]in
relevant` a omului de stat de odinioar`.Ê
Dar nu avem voie s` uit`m cum ar`ta lumea
în 1985 [i cum s-a transformat ea în anii
schimb`rilor declan[ate de Gorbaciov. Nu
putem uita c` având de ales între pluralism
[i bol[evism, Gorbaciov a dovedit curajul
[i onestitatea s`Êse despart` nu doar de
stalinism, ci [i de minciuna comunist` în
ansamblul ei. Ca [i protectorul s`u vreme
de decenii, Nicolae Ceau[escu, în iunie 1990
Ion Iliescu a optat exact invers. Este vorba
aici de prezen]a ori absen]a a ceea ce se
cheam` inteligen]` morala [i capacitate de
înv`]are politic`, elemente care îl disting
pe omul politic veritabil de manipulatorii
cinici [i de demagogii amorali.

ERETICUL GORBACIOV

NOUla CARTEA ROMÅNEASC~
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C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Vorbeai mai devreme despre
catedrele de Englez`: cât de mult` ideologie
se reg`se[te ast`zi în catedrele de Englez`
din SUA? S-a schimbat în vreun fel
abordarea literaturii?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Ideologia a schimbat abordarea
literaturii, impunând corectitudinea politic`.
Ie[im, încet, din acest tip de reac]ie: avem
atâtea de f`cut!

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Cum pot fi ele duse la bun sfâr[it?
L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Accentuând interac]iunea

oamenilor cu operele de art`, observând
forma [i gândindu-ne la perspectiva de
ansamblu. Transformarea se petrece gra]ie
unor indivizi precum Charles Taylor, care
aduc în prim-plan noul tip de apreciere a
privirii de ansamblu [i se racordeaz` la el.
Am publicat trei sau patru c`r]i ale lui Taylor,
printre care Secular Age [i Sources of the
Self. Acesta ofer` o interpretare a sensurilor
teoriei romantice germane. Unul dintre
lucrurile pe care am ajuns s` le în]eleg mai
bine în perioada petrecut` la Minnesota a
fost însemn`tatea teoriei romantice [i
filosofiei germane. Acest lucru a avut un
impact deosebit asupra teoriei literare de
care m-am ocupat la Minnesota.

În acest moment are loc o rena[tere a
filosofiei americane de limb` englez`. Cel
mai important filosof de limb` englez` din
lume, John McDowell, pred` la Pittsburgh
[i lucreaz` cu Robert Brandom, fost student
al lui Rorty. C`r]ile le sunt foarte citite în
Europa; eu am patru sau cinci c`r]i ale lui
Brandom. În filosofia american` se credea
c` exist` o ruptur` între filosofia continental`
[i cea analitic`. Cei pe care îi publicam erau
de p`rere c` putem renun]a cu totul la aceast`
distinc]ie, întrucât cele mai bune exemple
de filosofie continental` au contribuit în mod
direct la dezvoltarea filosofiei analitice.
Filosofia analitic` trebuie s` îl recupereze
pe Hegel. Am publicat patru sau cinci c`r]i
de John McDowell, care pred` un curs
dedicat acestuia. Una dintre urm`toarele c`r]i
ale lui Brandom va fi despre Hegel. Toate
acestea sunt schimb`ri importante.

Unul dintre cei mai interesan]i filosofi
din genera]ia tân`r` este Michael Thompson
de la University of Pittsburgh, autorul
volumului Life and Action. Opera sa e
cunoscut` în Europa. Thompson conduce
par]ial c`tre redescoperirea filosoafei engleze
Elizabeth Anscombe, din ale c`rei scrieri
am publicat trei volume la Minnesota. Recent
am publicat [i o carte despre ideile ei. A
criticat extrem de puternic Oxfordul pentru
acordarea unei diplome onorifice lui Truman
în anii 1950, pe motiv c` acesta bombardase
Hiroshima [i Nagasaki. Acest lucru m` ajut`
s` în]eleg de ce o abordare holistic` a vie]ii
e preferabil` atomismului. Truman [i
ap`r`torii lui ar spune c` unica lui inten]ie
era s` pun` cap`t celui de-al Doilea R`zboi
Mondial. Anscombe admite c` se poate s`
fi inten]ionat acest lucru, dar [i s` ucid`
câteva sute de mii de civili japonezi. Ac]iunea
e întreaga ac]iune, nu doar o parte a ei. Acesta
e [i motivul pentru care sunt atât de încântat
de ce am putea face în viitor.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Ce crezi despre interesul cititorilor
pentru [tiin]ele umaniste? Mul]i caut` ghiduri
de întrajutorare, lucruri practice. Se observ`
vreo schimbare semnificativ` în orientarea
general` a publicului?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Dragostea fa]` de tehnologie pare
s` îi fi hipnotizat pe oameni. În America,
presiunea de a avea bune cuno[tin]e tehnolo-
gice sau digitale e necru]`toare, de[i mediul

ARTA E ADEV~RATA PROCLAMA}IE
DE EMPANICIPARE (II)
INTERVIU CU LINDSAY WATERS

digital nu e în]eles corect. Desigur, compu-
terele func]ioneaz`, [tim, dar sunt doar unel-
te, nu un nou mod de via]`. Oamenii sunt
distra[i de ideea c` aceste noi solu]ii tehno-
logice le-ar putea aduce sensul vie]ii. De
aceea autori ca Taylor au multe de oferit.
Tocmai am publicat o carte de Robert Bellah,
Religion in Human Evolution, despre evo-
lu]ia religiei [i dezvoltarea ei mondial` între
anii 1000 [i 500 î.Hr. C`utarea sensurilor,
a marilor chestiuni existen]iale, a devenit
mai pu]in important` pentru cei preocupa]i
de corectitudinea politic`. A fi atent la poezie
nu e practic. Sunt convins c` lipsa slujbelor
îi va face pe oameni s` mediteze [i s`-[i
pun` întreb`ri. Astfel, c`utarea sensurilor
se va intensifica, în vreme ce solu]iile
tehnologice par mai pu]in eficiente. La urma
urmelor, se presupune c` marile inven]ii
tehnologice au fost cele care au provocat
c`derea burselor.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Am citit o parte din scrierile tale.
Vorbe[ti despre readucerea sufletului în tot
ce ne înconjoar` [i în]elegerea cuvintelor
prin intermediul inimii, al intensit`]ii.
Aceast` teorie are de a face cu încrederea
ta în eseu ca surs` a revigor`rii?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Am publicat trei mii de pagini
din scrierile lui Walter Benjamin. Paul de
Man m-a condus la Benjamin, iar Benjamin
m-a ajutat s` m` concentrez pe experien]a
literar`, estetic`. Asemenea experien]e m`
fac s` m` pierd în opera de art` [i în mine
însumi, iar apoi s` îmi revin [i s` descop`r
c` am ceva ce seam`n` cu un suflet. Lectura
e un exerci]iu spiritual. A te for]a s` cite[ti
ceva este, uneori, o pl`cere, dar dup` ce ai
f`cut-o de câteva ori. Po]i citi cu dificultate
[i nepl`cere un text de Kafka, dar la a treia
parcurgere poate deveni o surs` de încântare.
Dac` sapi adânc, descoperi genul de art`
care te d` peste cap. Cred c` e motivul pentru
care oamenilor le plac abord`rile moraliste:
te scutesc de suferin]`. Dar dac` suferi, s-
ar putea s` câ[tigi experien]a de a-]i descoperi
sufletul. Astfel î[i câ[tig` opera de art`
valoarea suprem`.

Acesta e singurul mod în care [tiin]ele
umaniste pot conta: ajutându-i pe oameni
s` în]eleag` c` au suflete. E o form` de via]`
[i un exerci]iu spiritual. Foucault a vorbit
mult timp despre moartea subiectului;
ulterior s-a referit totu[i [i la grija de sine.
Grija de sine echivaleaz` cu dezvoltarea unui
sine. Am publicat Empire de Hardt [i Negri,
care s-a vândut în foarte multe exemplare.
Într-o sec]iune se vorbe[te despre producerea
subiectivit`]ii ca despre un lucru esen]ial
într-o lume în care diversele guverne vor
s` te transforme într-o ma[in` de achizi]ionat
obiecte. Te sim]i adeseori de parc` ]i s-ar
anihila orice calitate asem`n`toare sufletului.
E[ti un card de plastic. Nu faci decât s`
mergi la mall [i s` cumperi.

Voi publica o carte consistent` de scrieri
ale lui Gayatri Spivak. La un moment dat,
acum zece ani, urma s` se numeasc` Red
Thread. I-am spus c` mai e nevoie de lucru,
iar acum se va numi An Aesthetic Education
in an Age of Globalization. Aceast` concen-
trare pe ce reprezint` experien]a estetic` face
parte dintr-o transformare extrem de favora-
bil` [tiin]elor umaniste. Atât Gayatri, cât
[i eu am lucrat mult cu scrierile lui Paul de
Man, care p`rea s` îi ridiculizeze pe Schiller
[i pe unii dintre cei care l-au urmat pe Kant
[i au vorbit despre educa]ia estetic`. Cu toate
acestea, amândoi respingem de acum aceast`
idee a lui de Man: asemenea experien]e pot

conduce la dezvoltarea a ceva apropiat de
subiectivitate, de plenitudinea sufleteasc`.
E unica modalitate de a cultiva ceva diferit
într-o lume care, altfel, nu-[i dore[te decât
s` te transforme într-un simplu consumator.
Societatea de consum a fost minunat` cât
timp oamenii aveau slujbe [i puteau
consuma. Acum nu mai e cazul [i au nevoie
de alte ocupa]ii.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Folose[ti mult conceptele de citire
[i scriere lent`. Ce reprezint`?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Sunt formul`ri mai simple în locul
preten]ioaselor Erlebnis [i Erfahrung.
Erlebnis desemneaz` experien]a brut`, în
vreme ce Erfahrung e experien]a tr`it`.
Citirea lent` e o modalitate de a îmi descrie
propria experien]` estetic`. La recitire,
dezvolt o rela]ie mult mai strâns` cu operele
parcurse. Se poate întâmpla s` îmi plac` [i
când le citesc rapid, dar sunt total diferite
când le explorez în profunzime. E un proces
înrudit cu cele men]ionate de Proust sau
Merleau-Ponty. Este, cu siguran]`, ceea ce
descrie Benjamin. Am înv`]at toate aceste
lucruri de la Benjamin. Le-am înv`]at, într-
o oarecare m`sur`, [i de la de Man, de[i el
nu prive[te produsul finit în acela[i mod.
Cu siguran]` nu vorbe[te despre suflet.

Pe parcursul citirii lente se poate produce
o l`rgire a perspectivei. Recitind The Waste
Land, îmi amintesc cum m-am sim]it parcur-
gându-l prima dat`. P`strez înc` noti]ele
de pe marginea exemplarului meu. Era prima
dat` când îmi cump`ram o carte de poezie:
The Waste Land and Other Poems. Eram
în primul an de facultate [i îmi amintesc
cât de uluit am fost. C`utam cuvinte în dic]io-
nar. Cred c` aceasta e principala înv`]`tur`
a [tiin]elor umaniste: s`-i fac` pe oameni
s` citeasc` atent [i s` realizeze c` la primele
câteva lecturi se prea poate s` nu în]elegi
totul. Î]i poate pl`cea, dar nu vei în]elege.

Prima mea lectur` a The Waste Land
a fost obligatorie, pentru [coal`, dar am
sfâr[it prin a aprecia cartea. Prin parcurgeri
repetate, îmi pot l`rgi experien]a [i descoperi
c` am o carier` legat` de operele de art`.
Exist` c`r]i cu care am o rela]ie permanent`,
care se schimb` în timp. Prima dat` când
citesc ceva, m` poate interesa s` parcurg
intriga cu repeziciune. Dac` e bun`, abia
a[tept s` termin cartea; timpul nu m`
preocup`. Dar când reiau cartea, acesta se
poate dilata. Experien]a variabilit`]ii timpului
m` ajut` s` în]eleg c` diferen]a m` prive[te
pe mine [i rela]ia mea cu opera de art`. E
ceva în genul madlenelor lui Marcel Proust.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Ce cau]i la o carte bun`, personal
[i profesional?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Caut lucruri care s` schimbe
domenii, s` provoace dezbateri. În momentul
de fa]`, la nivel elementar, caut lucruri bine
scrise.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Din punct de vedere stilistic?
L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Da.
C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Mai reprezint` arta scrisului

frumos o preocupare în mediile academice
din America?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Ca umanist, nu po]i s` studiezi
c`r]i sau opere de art` [i s` nu scrii bine.
Una dintre întreb`rile pe care mi le pun în
eseul "Slow Writing" e de ce a[ vrea trei
sute de pagini de la cineva care nu poate
scrie trei pagini sau chiar trei propozi]ii bune.
Unii autori, de Man, de exemplu, scriu foarte
bine. De ce s` nu cerem asta de la noi? Ca
editor, m` gândesc: cum o s` conving pe
cineva s` citeasc` o carte dac` nu are o
introducere, titluri de capitole [i pasaje bune?

Hot`rârea mea pentru anul nou e s` nu m`
mai uit peste manuscrise scrise prost.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Î]i permi]i s` o respec]i?
L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: Bun` întrebare! Mi-o pun [i eu

mereu. Am fost întotdeauna convins c`
trebuie m`car s` încerc s` caut ceva bun în
fiecare propunere de publicare primit`. Unii
nu ajung la treizeci de pagini bune, dar au
formul`ri excelente [i, prin urmare, nevoie
de ajutor. Orice autor are nevoie de ajutor.
E greu de crezut câte interven]ii de redactare
s-au f`cut la Noua istorie literar`. Când
echipa mi-a editat propriul eseu, m-am sim]it
ca la un spa scriitoricesc. Mi-au rearanjat
toate oasele, a fost ca un masaj fantastic.
Cred, totu[i, c` trebuie s` scriem mai bine.
Limba nu e o simpl` unealt`, nici ceva ce
poate fi abuzat. Dac` nu î]i agresezi calul
sau ma[ina, n-ar trebui s` o faci nici în ce
prive[te scrisul. M-au deranjat mereu cei
care-[i distrug chitarele, de[i în filmul Blow
Up, unul dintre exemplele principale pe care
le folosesc în cartea despre Slow Reading,
se zdrobe[te o chitar`.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: La ce lucrezi acum? Care e
urm`torul proiect scriitoricesc?

L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: S` termin cartea despre care
vorbeam.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: În ce stadiu se afl`?
L.W.:L.W.:L.W.:L.W.:L.W.: La un moment dat avea 550 de

pagini. Acum am redus-o la 350 [i am o
idee mult mai clar` despre coloana vertebral`
a unui volum ce va vorbi despre întoarcerea
pe propriile urme pentru a repeta o experien]`
estetic`. În acest mod, ea se transform` din
simpl` întâlnire în experien]`. Primul capitol
se refer` la experien]a Jimi Hendrix.
Capitolul central se concentreaz` pe Blow
Up (povestirea [i filmul). Urmeaz` un capitol
despre Edward Said: nu cuprinde ideile sale,
ci povestea exerci]iilor cu profesorul de pian
[i a anumitor lucr`ri pe care le cânt` mereu.
I-am citit pe Bergson [i Deleuze în chestiuni
ce ]in de repeti]ie. G`sesc c` tocmai repeti]ia
poate îmbog`]i experien]a lecturii. Vreau
s` investighez asemenea situa]ii, întrucât
în ele îmi simt sufletul deschizându-se. Nu
cred c` avem cu adev`rat suflete pân` nu
am tr`it a[a ceva. În`l]area spiritual` nu e
ceva permanent, palpabil, ci mai degrab`
o flac`r` ce arde o perioad` scurt` de timp.

Primul capitol al c`r]ii mele vorbe[te
despre întoarcerea la un concert al lui Jimi
Hendrix - la Providence, în 1969.
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