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1. PAUL IORGOVICI.1. PAUL IORGOVICI.1. PAUL IORGOVICI.1. PAUL IORGOVICI.1. PAUL IORGOVICI.
Cu cincizeci de ani \n urm`, când se

\mplineau dou` centenare, la Timi[oara se
\ntâlnea o elit` intelectual`, de la Constantin
Daicoviciu la G.Iv`nescu [i Ion Curea
(rectorul Universit`]ii din Timi[oara) pentru
a s`rb`tori evenimentul. La alt` aniversare,
mai apropiat` de noi, \n 1979, Cri[u Dasc`lu
[i Doina Bogdan Dasc`lu tip`reau o
excep]ional` edi]ie a Observa]iilor de limb`
româneasc`, prefa]at` de profesorul {tefan
Munteanu. De fapt, Observa]ii de limb`
rumâneasc` prin Paul Iorgovici f`cute "s-
au tip`rit \n cr`iasca universit`]ii tipografie",
\n Buda, la 1799.

Ar trebui s` cit`m câteva rânduri din
introducerea Observa]iilor.., La cetitori: "|n
c`rticica aceasta, cetitoriule binevoitor, vei
vedea cuvintele limbii noastre române[ti ca
ni[te r`m`[i]e a limbii unei na]ii care au
num`rat cândva mul]i puternici \mp`ra]i,
dintre care pre IULIU Chesariu [i Avgust
|mp`ratu [i acum, prin lunele de pre numele
lor a[a numite IULIE, AVGUST \n toate
calendarele române[ti, precum [i \n mineiu
românesc de toate lunele, adic` mineiu de
ob[te, spre vicinic` laud` pomenim./ Precum
cuvintele care vorbim [i numele care purt`m
ne m`rturisesc pre noi a fi urm`torii na]ii
romane[ti, a[a [i starea noastr`, a rumânilor
de acuma, ne arat` c` a[a departe am c`zut
din floarea [tiin]elor [i a limbii, cât acuma
cuvintele de [tiin]e, care s-au \ntrebuin]at
\n r`d`cina limbii care noi o vorbim, se par
noao \n starea aceasta a fi streine./Iar tu,
cititoriule binevoitor, dac` vei deschide ochii
min]ii tale [i vei str`bate la r`d`cina
cuvintelor a limbii noastre, adec` de vei
judeca de limba noastr` nu dup` p`rere, ci
dup` fiin]a limbii te vei \ncredin]a c`
cuvintele cele de lips` \n limba noastr` pentru
[tiin]e se cuprind \nv`luite \n r`d`cina
cuvintelor a limbii noastre [i pentru aceea
s-au z`uitat din limba noastr`, pentru c`
[tiin]ele, ca pricin` a cuvintelor acelora, s-au
vestejit \n limba noastr` una cu starea na]ii".

Admirabilii editori blindeaz` pagina cu
subsoluri l`muritoare, din care nu lipsesc
c`r]ile lui {incai, Radu Tempea, Pavel Vasici
[i Heliade. Mai sunt citate din Heliade
R`dulescu: "Vrednice de toat` lauda sunt
sfaturile pentru cum s` se \ndrepteze limba
rumâneasc` ale d...Iorgovici, tip`rite la Buda
\n veacul trecut". {i: "Pentru drumul [i
ar`tarea mai p` larg ca din zicerile primi-
tive sau de r`d`cin` s` facem ori s`
\ntrebuin]`m acele derivate sau pe cele ce
se trag dintr-\nsele cum [i când avem cele
derivate putem avea [i pe cele primitive,
pentru aceasta cu cinste recomand scrierea
r`posatului Iorgovici tip`rit` la Buda \n
veacul trecut, \ntre 1790 [i 1800".

Tranzi]ia c`tre Heliade R`dulescu, Pavel
Vasici [i Molnar-Piuariu trebuie \n]eleas`
cu iubire: "Din cele p\n ici zise pentru limba
româneasc`, se pot multe \n]elege [i din cele
ce s\nt de ale st`rii a na]ii române[ti, fiindc`
limba [i na]ia cu acela[i pa[i p`[esc. Dar
[i mai multe reau fi a zice când reau sta
cineva a scria toate cele ce s\nt de a na]ii,
a c`rora locu nu este aici. |n c`rticica asta
scurt`, am ales numai doauo puncturi ce
se ating de na]ia româneasc`, adec` starea
cre[terii pruncilor [i starea relighiei: cum
]in rumânii legea sau \n ce cred mai to]i c`
se cuprinde legea".

Paul Iorgovici moare \n 1808, la 44 de
ani, \n contexte \nc` nel`murite. Dup` cum
\nc` suficient studiate sunt traseele sale, ale
p`rin]ilor [i ale bunicilor s`i. Cum se a[az`
la V`r`dia ai s`i, unde tat`l s`u ajunge \n

CORNEL UNGUREANU
ANIVERS~RI, 2014

1740, dup` ce "a emigrat (acolo) cu mai
multe familii de olteni"? Cine-i Iane, \nainta[
al s`u, nobil ardelean, care a fugit \n }ara
Româneasc` "unde s-a c`s`torit cu o femeie
din neamul Brâncovenilor"? Scrie Bogdan-
Duic` \ntr-o carte de referin]` pentru \n]ele-
gerea rela]iilor dintre provinciile române[ti:
"""""Trecerea \n ]ar` era un fenomen mai vechi.
Era chiar a[a de vechi, \ncât geografii apuseni
ai vremii \l \nregistraser` l`murit. Astfel \l
\nregistr` faimosul... \ntemeietor al geo-
grafiei statistico-istorice A. F. Buesching,
care [tia c` ardelenii preo]i trec s` \nve]e
acolo a oficia ceremonii [i a vorbi frumos
române[te... Trecând, unii r`mâneau acolo;
pu]ini dintre ei ajungeau \n situa]iuni \nalte
sau numai bune; al]ii se pierdeau \n na]iunea
transcarpatic` a[a de adânc, \ncât nici nu
li se mai [tia de urm`", scrie profesorul
clujean \ntr-un studiu celebru, [i el consacrat
unui ardelean cu studii la Viena, [i el a[ezat
\n Muntenia ca s` \ntemeieze [coala
româneasc`.

Paul Iorgovici, dup` gimnaziul f`cut
la Seghedin, filozofia la Pojon (Bratislava),
dreptul la Pesta, alte studii la Viena, drumuri
la Roma, ajunge la Paris ("unde asist` la
decapitarea lui Ludovic al XVI-lea"). Ca
[i \n cazul lui Gheorghe Laz`r, [i el cu studii
\ntr-o Vien` care tr`ia fervori liberale, [i
el modelat de influen]a Revolu]iei franceze,
putem descoperi intrarea savantului Paul
Iorgovici – dup` Viena, Roma [i Paris –
\ntr-un timp nou. Paul Iorgovici se \ntoarce
la la Viena \n 1793, unde \n 1794 editeaz`
un Calendar pe seama "norodului slovenosâr-"norodului slovenosâr-"norodului slovenosâr-"norodului slovenosâr-"norodului slovenosâr-
besc [i rumânesc"besc [i rumânesc"besc [i rumânesc"besc [i rumânesc"besc [i rumânesc", iar \n 1795 \ntemeiaz`
cu Ioan Molnar Piariu Societatea filoso-
ficeasc` a neamului românesc. |n 1799 apar
Observa]ii de limb` rumâneasc` (\ncheiate
cu Reflec]ii despre starea rumânilor))))). |n 1806
e profesor de latin` la Vâr[e]. Moare \n 1808,
cu [ase ani \nainte de Dimitrie }ichindeal.

2. ALTARUL C~R}II2. ALTARUL C~R}II2. ALTARUL C~R}II2. ALTARUL C~R}II2. ALTARUL C~R}II.
Listele primei asocia]ii literare din

Banat, Altarul c`r]ii,,,,, \i num`r` pe M.Ar.
Dan, Volbur` Poian` N`stura[, Traian
Topliceanu, Dimitrie Fara, Gheorghe
Atanasiu, Constantin Miu-Lerca, Iosif
Velceanu, Romulus Fabian, Grigore Popi]i,
Dumitru St`nculescu, Alexandru }intariu,
Alexandru Bossel. Epigramistul Dion
Mardan, director al fabricii de ]ig`ri, era
generos cu participan]ii la via]a literar` a
Timi[oarei, care aveau la dispozi]ie ]ig`ri
de foi. Cele mai bune dintre cele produse
de fabrica din Timi[oara onorau calitatea
de scriitor al Banatului. A tip`rit mai multe
volume de epigrame, dintre care unul,
Dr`covenii, ar exprima mai bine Altarul
scriitoricesc. |n anii '33 ('34) mondenitatea
presupunea ([i) divertisment literaricesc,
anecdot`. Despre Volbur` Poian` N`stura[
au scris pe larg ar`denii, fiindc`, a[ezat la
Arad, poetul avea autoritate: [i ca poet, [i
ca vrednic ofi]er superior (colonel). Romul
Ladea i-a f`cut un bust important [i pentru
\n]elegerea operei sculptorului tân`r.

Poetul Poian` N`stura[ ar putea avea
loc \ntr-o antologie de poezie a anilor treizeci.
|ntre noii timi[oreni se num`r` [i Grigore
Popi]i,,,,, ofi]er, director al Arhivelor statului.
A scris studii de istorie a Banatului comentate
de speciali[ti. {i poezii, recenzate binevoitor
\n Familia. Despre Gheorghe Atanasiu, direc-
tor al {colii de surdo-mu]i am scris [i eu,
dar a scris un studiu publicat cu succes \n
Germania, Dan M`nuc`. |n ceea ce m` pri-
ve[te, anun]am \n Imediata noastr` apropiere
o carte despre Gheorghe Atanasiu [i despre

{coala de surdo-mu]i din Timi[oara, pe care
a p`storit-o cu vrednicie. Cartea mea ar fi
trebuit s` fie o replic` la celebra Dare de
seam`     despre orbi a lui Sabato. Poate o voi
relua.

Traian Topliceanu a propus studii impor-
tante de istorie a literaturii Banatului, \ntre
care, de referin]` r`mân cele consacrate lui
Ion Popovici B`n`]enul [i Victor Vlad Dela-
marina. Profesor \n anii '50 la {coala medie
nr. 1 din Caransebe[, a avut (cred) rolul s`u
\n a[ezarea in literatur` a lui Sorin Titel,
Horia P`tra[cu, Horia Vasilescu, George
Suru, Cornel Ungureanu. |ntemeietori de
institu]ii, Virgil Miloia [i Traian Topliceanu
sunt spirite modelatoare care, ca [i Sorin
Titel, Ani[oara Odeanu, Vasile Cre]u, au
plecat prea devreme dintre noi pentru a-[i
pune \n valoare, cum se cuvine, destinul
de homo aedificator. Mi-am propus de mai
multe ori s` scriu despre Constantin Miu-
Lerca, participant cu succes \n anii treizeci
la via]a cultural` din vestul ]`rii, autor de
volume de poezii care s-au bucurat de mari
laude (Biblice, 1932,     Colinde, 1940, puse
pe muzic` de Filaret Barbu), dar [i de eseuri
citabile (Considera]ii asupra artei ]`r`ne[ti.
Cus`turi [i ]es`turi))))). Pajura cu dou` capete
(1978), poem amplu, ar putea oferi un studiu
asupra nivelelor eposului Europei Centrale.

Via]a literar` din Timi[oara devine mai
vie dup` \ntemeierea Institutului social
Banat-Cri[ana [i a revistei Vrerea. Vrerea
va pune al`turi nume ca Ion Stoia-Udrea,
Virgil Birou, Romul Ladea, Franyó Zoltán,
Franz Liebhard, Julius Podlipny, scriitori,
istorici, plasticieni, români, maghiari, ger-
mani. Noul pre[edinte al "Asocia]iei scriitori-
lor din Banat", Virgil Birou, realizeaz` repor-
taje ofensive: recucere[te, prin scris, poze,
]inutul. C`l`tore[te, fotografiaz`, face repor-
tajele ]inuturilor magnifice \n Oameni [i
locuri din C`ra[..... |n 1944 realizeaz` o anto-
logie a poeziei tinere, care va trebui s`
defineasc` o revolu]ie cultural`. Poe]ii "noi"
sunt tinerii Pavel Belu, Alexandru Jebeleanu,
Petre Sfetca, Petru Vintil`. Câteva nume
importante vor defini, \n anii '30, Societatea
scriitorilor b`n`]eni. Unei aristocra]ii
intelectuale \i apar]inea Aurel Cosma jun-
ior,,,,, om politic, prieten cu Adrian Maniu,
Ion Pillat, Victor Eftimiu, apropiat al lui
Titulescu. Cuno[tea istoria cultural` a
Banatului cum n-o cuno[tea decât, poate,
Franz Liebhard. A \ntemeiat [i a condus
revista Luceaf`rul. Cei din Cara[ Severin
au \ncercat o retip`rire/actualizare a poeziilor

lui Gheorghe B`lteanu, eu, dar [i al]ii, a
studiilor lui Aurel Peteanu, decorat cu
Legiunea de onoare, autor a numeroase c`r]i
/bro[uri despre personalit`]ile culturale ale
Banatului. A \ntemeiat reviste \n care a
publicat poezii Ani[oara Odeanu, fiica lui.

Despre Lucian Costin,,,,, prezen]` vie \n
publica]iile din Lugoj, Timi[oara, profesor
la Caransebe[, am scris (multe pagini) \n
Istoria secret` a literaturii române,,,,, fiindc`
reprezint` un caz special de afirmare a
poetului: reu[e[te s` fie agent secret,
colaborator special al poli]iilor român`,
german`, austriac`, poate [i sovietic`, sub
câteva regimuri diferite. Scriitor abundent,
Lucian Costin i-a bruftuluit pe confra]ii
b`n`]eni, fiindc` laudele se cuveneau aduse
doar Bucovinei imperiale.

Ioachim Miloia a fost coleg la Roma
cu G. C`linescu [i [tirile despre el \ncep
s` se adune gra]ie fiilor s`i, dar [i c`r]ilor
editate de Aurel Turcu[. A fost un \ntemeietor
de institu]ii [i de reviste, r`mâne autor de
studii de referin]` despre istoria [i cultura
Banatului.

3. FILIALA TIMI{OARA3. FILIALA TIMI{OARA3. FILIALA TIMI{OARA3. FILIALA TIMI{OARA3. FILIALA TIMI{OARA     aaaaa
Uniunii Scriitorilor,Uniunii Scriitorilor,Uniunii Scriitorilor,Uniunii Scriitorilor,Uniunii Scriitorilor, revista Scrisul b`n`]eanScrisul b`n`]eanScrisul b`n`]eanScrisul b`n`]eanScrisul b`n`]ean
se \nfiin]eaz` \n 1949 – cu 65 de ani \n urm`.
Speran]ele se pun \n mai mul]i scriitori tineri,
dintre care câ]iva sunt expresivi pentru
"schimbarea vremurilor". Dup` 23 august,
elevii lui Virgil Birou – cele patru speran]e
ale poeziei moderne b`n`]ene – Petru Vintil`,
Al. Jebeleanu, Petre Sfetca, Pavel Bellu,
se vor \ncadra la Lupta patriotic`..... Fuseser`
opozan]i [i, ca [i opozan]ii de la Cercul literar
sibian, \ncearc` o desprindere de "tradi]io-
nali[ti".

Tinerii vor o literatur` nou`, care s`
reprezinte o lume nou`. Nega]iile nu cru]`
nimic: condeiele sunt \nfierbântate, procesul
celor ce au fost isc` mânii, pamflete, acuza]ii.
Oare tradi]iile nu se cer reexaminate? Dac`
Petru Vintil` va pune \n discu]ie pozi]ia
scriitorului \n societate, Al. Jebeleanu va
contesta valoarea educativ` a literaturii
eminesciene ("Eminescu nu mai poate fi
\nf`]i[at \n [coli \n lumina de pân` ast`zi,
deoarece poezia lui devine una din cele mai
serioase piedici \n calea progresului, \n calea
s`n`t`]ii morale a tineretului"). Excesele ar
putea fi explicabile fie sub presiunea stângii
care vrea puterea, fie evocând clocotul
utopizant al junilor, dintr-o dat` mesageri
ai unei noi lumi.

Continuare \n pagina 31
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I.Q.I.Q.I.Q.I.Q.I.Q.
LA TOLCE VITA

MARCEL TOLCEA

PETRIC~ {TEFANPETRIC~ {TEFANPETRIC~ {TEFANPETRIC~ {TEFANPETRIC~ {TEFAN picteaz` strategic,
meticulos [i cu mi[c`ri viguroase. Astfel,
culoarea pare c` intr` \n contact cu pânza
printr-o lovitur` puternic` de scrim`. De[i
fotografia le-a trasformat \n tonuri alb-negru,
culorile nu [i-au pierdut din intensitatea [i
din vâltoarea ame]itoare, ci par c` s-au
angrenat \ntr-o nou` mi[care atomic` pentru
a crea alte coordonate spa]iale. Perspectiva
traseaz` conturul unui geam ce se adânce[te
prin contemplare sau chiar a unei \nc`peri
f`r` cap`t ce te absoarbe, iar liniile verti-
cale te men]in captiv, \n timp ce mi[carea
ondulatorie a culorilor devine captiv` la
rândul s`u [i pare c` nu se mai termin`.

CLAUDIA BUCSAICLAUDIA BUCSAICLAUDIA BUCSAICLAUDIA BUCSAICLAUDIA BUCSAI

bana(R)t RUIN'
C~LIN-ANDREI MIH~ILESCU

Ruinele s\nt turnate \n melancolie;
m`-ndep`rtez c\nd m` apropii de ele [i astfel
m-apropii de ce m` desparte; (ruin)ele par
p`r`site de sine [i nev`zute de [tiin]` ori de
pornografie. Ruin`, ruine; ruinuri \n care unul
[i multitudinile se confund`-n ruin'. Planul
ora[ului apoi bombardat, ideile puse la lucru
ori trupurile trecute prin via]` de tot: ce se
\mpieli]eaz` nu mai poate fi recunoscut dup`
ce s-a desc`rnat. Nic`ieri altc\ndva nu se na[te
timpul; ruin' i-atrag magnetic desantul [i-n
lini[te-l m`rturisesc.

Timpul nu e, a[adar, nici pe unde, nici
\n c\nd. E-n ruin'; [i-acum e mereu prea t\rziu.
Sf\ntul Augustin spunea c` [tia ce-i timpul
doar c\nd nu era \ntrebat ce e; c\nd era,
proste[te [i inevitabil, \ntrebat, nu \l mai [tia.
Nu doar el a \n]eles c` \ntreb`rile alung` timpul
din ruin' \n enigma cunoa[terii f`r`
recunoa[tere. Numerele, astfel, tremur` a
imprecizie [i, pentru a ajunge la ruin',
\ntrebarea este "3+1" sau "5-1"?

Secolul XIX de dup` romantici f`cuse
din "3+1" o enigm` activ`. |nfrico[a]i de s`lb`-
ticia timpului, modernii au prins a-l momi, [i
nu doar a-l deduce din ceas \n baroc. C`-l chema
Einstein sau nu, omul a ad`ugat timpul celor
trei dimensiuni ale spa]iului, d\nd reprezent`ri
tetra-dimensionale (4D) ale universului fizic.
Dar nici acela nu era chiar timp, nici scienti[tii
nu au \nceput joaca asta. Scriitorii l-au sim]it
primii: D'Artagnan era cel mai mu[chetar dintre
ceilal]i trei; Smerdiakov, al patrulea-l dracului
dintre cei trei fra]i Karamazov; la Caragiale,
amicii c`rora nu le ajunseser` trei cinzeci,
modific` formula trinitarian`: "Aller gutten
drei Dinge sind vier"; fiul lui, autorul celor
trei/patru Crai, Mateiu Caragiale, se ducea
uneori la Biblioteca Academiei ca s` reciteasc`
dintr-o carte de aritmetic` defini]ia trei-com-
pusei, pe care o g`sea a fi "cea mai frumoas`
fraz` scris` \n limba român`". Un fapt trecut
cu vederea \n "Moartea [i busola" lui Bor-
ges, de[i to]i ace[ti autori [i-au v\ndut tetragram-
matic sufletul \n veacul al nou`sprezecelea.
Al patrulea "ce" trece faustian de Trinitate
ca o protez` ad`ugat` realist sintezei hegeliene,
ca arta trec\nd prin hart` [i ca fantasma legii
printr-un ménage à trois.

Al patrulea ce, patrul\nd viitorul, pentru
a se dezmetici, fantastic ori detectiv, din
singur`tatea plimbat` de Chateaubriand prin
fa]a oglinzii ruinelor (ruinele, credeau roman-
ticii, au doar fa]`, pentru c` doar fa]a poate
fi ruinat` \n melodram`). Ruinele romantice
s\nt desc`lecatul din nonsensul fiec`rui mo-
ment al istoriei \nt\mplate sau nu, purificarea
timpului de istorie [i imediata sa repopulare
cu o nou` (revolu]ionar`) istorie. Cu trecerea
vremii, romanticii au \nceput a fi \nvin[i de
ingineri la fiecare aruncare de zar, ace[tia
din urm` reconstruind ruinele fumeg\nde spre
a fugi de timp.

Odat` reconstruite, ruinele reintr` \n

universul tridimensional, calculabil [i uitil.
Ora[ele devastate de r`zboi, de pild`; ori Las
Vegas, capitala anti-timpului [i a contra-
ruinelor; ori m`n`stirea Arge[ului me[terit`
de Alecsandri dup` Manole. Ruinele s\nt
fantomatice; unele fantome s\nt benefice ca
un loz c\[tig`tor [i rotitor – umbra lui Mircea
la Cozia, invocat` de emisfera romantic` a
unui creier compozit care trimitea dorul \n
trecut spre a rodi fantome \n prezent. Altele,
dimpotriv` – cea a comunismului e cea mai
rapace \n est [i le \nghite pe celelalte \nainte
de a face un pas \nainte; ori cea a capitalului
\n vest [i pretutindeni.

Legenda Me[terului Manole uime[te \nc`
prin for]a alegoric` pe care [i-o men]ine \n
cultura român`. C`ut\nd [i ned\nd de loc
potrivit de zidire de m`n`stire, Vod` \l
cerceteaz` pe un ciob`na[, martor transhu-
mant, dac` nu cumva are [tiin]` de el
" – Ba, doamne-am v`zut,/ Pe unde-am trecut,/
Un zid p`r`sit/ {i neispr`vit,/ Cânii, cum \l
v`d,/ La el se r`p`d/ {i latr`-a pustiu/ {i url`-
a mor]iu", \i r`spunde acela. "C\t \l auzea,/
Domnu-nveselea", c`-n mintea votivului Vod`
zidirea nou` era menit` s` acopere vechea
ruin`, ru[inea e[ecului precedent, deci originar.
Povestea o [tiu to]i, dar doar unii \[i amintesc
c` sacrificiul Anei purific` locul de blestem
\nainte de a face zidurile bisericii s`
d`inuiasc`, necum cum materialele u[oare
folosite \n proiectul Babel.

Manole, \ns`, este contra-ratatul cu orice
pre], pozitiv ca R`zvan al Vidrei [i purificat
de aventur`; Manole, personalizarea victoriei
singulare a sacrificiului asupra logicii repro-
ductive a capitalului, prea pripit invocat de
conservatorismul românesc pentru a nu st\rni
b`nuieli de aiureal`. Ruinele proprii, cele
arhitectonice, adaug` celor trei dimensiuni
spa]iale o a patra, a timpului ce trece. Ruin'
e 4D; concretul este ruina abstractului; materia
– a conceptului; natura – a panteismului;
ecologismul – a naturii; consumerismul – a
ecologismului; poezia – a consumerismului...
Reconstruc]ia ruinelor le sustrage dimensiunea
temporal`, reconstruc]ie prea legitim` pentru
a nu sem`na resentimentului [i pentru a nu
ascunde aceast` asem`nare sub sacrificiu.

La adev`ratele ruin' ajungem prin sc`dere,
prin pierderea unei dimensiuni a experien]ei:
intensitatea ei. Universul experien]ei e penta-
dimensional; retrospectiv, el prezint` prea
multe posibilit`]i pentru a avea sens ori semn.
Ca o c`mil` cu un \ntuneric de cocoa[e din
care, c\nd curge un zzzzz neutru, c\nd
str`vezesc vezuvii, like Möbius' mob. Un “–
1‘, [i-am desc`lecat din nonsensul lui \n lumea
ruinelor compuse din melancolii, regrete [i
lament. Acest “-1‘ este pierderea pe care o
ascunde orice sistem axiomatic; [i, prin car-
naval s\ngeros, este c\[tigul – Unul – oric`rui
sistem dogmatic mono(-teist, -gam, -lingvistic,
-man). Realul, \ns`, e melancolic, iar semnul
lui e ruin'.

Alegerea lui Iohannis \n fruntea României nu este o premier` absolut` doar \n via]a
politic` româneasc`, ci [i \n tot Estul Europei. Fiindc` revista noastr` nu este una de
analiz` politic`, am s` remarc o coinciden]` de natur`, s`-i spunem, etnografic`: e pentru
prima oar` când România s`rb`tore[te Ziua Na]ional` cu un pre[edinte n`scut dincoace
de Carpa]i. Ceea ce accentueaz` destule incoveniente ale faptului c` noi, românii, ne-am
ales, dup` 1989, data zilei na]ionale \n 1 decembrie. Primul dintre acestea — ca percep]ie
personal`! — este faptul c` are o solemnitate [i o b`]o[enie care mi-o face din start mai
pu]in prietenoas`. Mai toat` lumea se simte obligat` s` spun` lucruri banale despre mândria
de a fi român, despre trecut, despre istorie, toate acestea \ntr-o deja banalizat` ignorare
a lucrurilor \ntâmplate atunci.

|ntr-un anume fel, ne asem`n`m mult, de 1 Decembrie, cu francezii. {i ei au acelea[i
reflexe de a-[i celebra 14 iulie cu fa]a \ntoars` spre trecut, [i Marseieza lor (scuza]i
grafia!) e un cântec la fel de r`zboinic ca [i De[teapt`-te, române! Iar din acest motiv,
m` \ntreb — ca al doilea cusur al plas`rii Zilei Na]ionale la 1 Decembrie — cum or
s`rb`tori maghiarii [i sârbii Ziua Na]ional`. Fiindc`, istorice[te vorbind, nu ar avea nici
m`car o umbr` de motiv pentru a o face. Ceea ce \nseamn` c`, \n realitate, avem o Zi
Na]ional` fragmentar`. Par]ial color, \n registrul vizual al bucuriei la nivelul tuturor regiunilor.
I-am ad`ugat pe sârbi fiindc` trupele sârbe[ti au creat mari probleme mai ales \n Banat
imediat dup` 1918 [i a fost nevoie de gesturi cu adev`rat eroice ale românilor b`n`]eni
pentru a se ajunge la respectarea tratatelor interna]ionale. Nu i-am ad`ugat [i pe nem]i,
adic` pe [vabi [i pe sa[i, fiindc`, la 1918, majoritatea acestora au primit cu senin`tate
unirea.

Un al treilea dezavantaj al datei este c`, de ziua lui na]ional`, Românul e nevoit s`
cam stea \n cas` pe motiv de calendar. Cele dou` date anterioare — 10 mai [i 23 August
— au fost momente calendaristice propice serb`rii câmpene[ti, ie[irii \n natur`. Acum,
cenu[iul [i vremea de toamn`-iarn` de afar` e aproape o stare de spirit. Ca s` nu spun
c` o petrecere câmpeneasc` specific româneasc` nu se poate orgnaiza \n aceast` perioad`
pentru simplul motiv c` ne afl` \n Postul Cr`ciunului. {i ce s`rb`toare na]ional` e aia la
care nu se poate mânca [i bea pe cinstite. Sau, \n termeni politici locali, ce s`rb`toare e
aia la care nu se distribuie electoratului mici, sarmale [i fripturi! Gratuit pân` [i la mu[tar!
|n fine, deloc neglijabil \n context interna]ional, e faptul c` 1 decembrie este Ziua Mondial`
|mpotriva Sida, ceea ce, vrem, nu vrem, ne plaseaz` \ntr-o rela]ie nepotrivit`, ca s` m`
exprim a[a.

PRIMA ZI NA}IONAL~ AROMÂNIEI SUBTITRAT~
\N GERMAN~

ALTELE-S ARTELE

FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA
21 noiembrie21 noiembrie21 noiembrie21 noiembrie21 noiembrie. Scriitorul Dumitru Opri[or [i-a lansat volumul Pr`v`lia cu iluzii.   Au

vorbit despre prozele sale Marian Odangiu, Ion Marin Alm`jan, {tefan Vartiade, Ildiko
Achimescu, Constan]a Marcu, Titus Suciu [i al]ii. A fost proiectat un film despre Virgil
Birou, realizat de Constantin M`r`scu.

27 noiembrie. 27 noiembrie. 27 noiembrie. 27 noiembrie. 27 noiembrie. S-a lansat volumul Reciclare la clubul Rubik – prozopoeme [i alte
farafastâcuri     de Maria Ni]u. Au vorbit Ilie Chelaru, Daniel Luca [i al]ii. Întâlnirea a fost
moderat` de Marian Odangiu.

28 noiembrie28 noiembrie28 noiembrie28 noiembrie28 noiembrie. A avut loc aniversarea scriitorilor Viorel Marineasa [i Mircea Pora.
Scriitorii au fost saluta]i, analiza]i, omagia]i la împlinirea celor [apte decenii de c`tre
Daniel Vighi, Marcel Tolcea, Eugen Bunaru, Ion Jurc` Rovina, Lucian Vasile Szabo [.a.
Invita]ii speciali ai celor doi, Costin Fene[an [i Cristina Fene[an au lansat volumul Vilayetul
Timi[oara. 1552-1716. Întâlnirea a fost moderat` de Cornel Ungureanu.
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Traian Orban este pre[edintele
Asocia]iei Memorialul Revolu]iei 16-22
decembrie 1989 din Timi[oara [i directorul
Centrului Na]ional de documentare, cercetare
[i informare public` privind Revolu]ia din
1989. . . . . A fost r`nit \n data de 17 decembrie
\n Pia]a Libert`]ii     din     Timi[oara, \n timp
ce participa la manifesta]ia de protest.
Interviul de fa]` a fost realizat de Smaranda
Vultur \n data de 17 noiembrie 2014, cu o
lun` \nainte de comemorarea a 25 de ani
de la Revolu]ia din 1989 de la Timi[oara.

Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Care a fost [ansa care
v-a salvat via]a, atunci, \n 17 decembrie,
când a]i fost r`nit?

Traian OrbanTraian OrbanTraian OrbanTraian OrbanTraian Orban: Faptul c` am ajuns la
spitalul de Ortopedie. Ini]ial am fost dus
la Spitalul Jude]ean [i norocul sau Dumnezeu
au vrut ca eu s` fiu scos de la Spitalul
Jude]ean [i s` fiu transportat la Ortopedie
prin decizia unui brancadier care m-a
cunoscut \n spital. M-a \ntrebat de unde sunt
[i i-am spus c` sunt medic veterinar, [ef
de ferm` la CAP-ul din Tormac [i mi-a spus
c` el e din {ipet, un sat apar]in`tor de
Tormac. I-am cerut ceva s` m` acop`r,
deoarece \mi era frig. Eram pe coridor dup`
primul examen medical, dezbr`cat complet.
M-au examinat [i v`zând c` nu am
hemoragie m-au scos pe coridor [i au luat
cazuri de mare urgen]`. Sigur, mul]i erau
p`mântii, mul]i zbierau, era sânge peste tot,
mor]i [i r`ni]i peste tot. Urlau [i strigau.
Era plin! Când a sosit o salvare cu câ]iva
r`ni]i, brancardierul a spus: "~sta trebuie
dus la Spitalul de Ortopedie!" [i m-a scos
de acolo. Dac` nu se \ntâmpla asta, cine
[tie ce se alegea de mine. Sigur, [i la Spitalul
de Ortopedie erau mul]i. St`team la coad`,
cum eram obi[nui]i… Dar aici st`team la
coad` pentru via]`, pentru o opera]ie, un
ajutor medical de urgen]`. Chiar m` gândeam
c` uite, st`m la coad` cu n`dejdea s` sc`p`m.

— — — — — Era]i \mpu[cat \n picior, nu?
— — — — — Da, \n femur. Am avut fractur`

deschis`… A[adar, aceasta a fost prima
salvare, faptul c` m-au adus la spital. A doua,
aceea de m` fi mutat la Spitalul de Ortopedie.
Al treilea miracol pe care l-am tr`it a fost
acela c` au venit medicii din Austria, care
au v`zut complica]iile ulterioare post-
operatorii [i au decis s` fiu transportat la
Viena. Acolo, la spital, am fost prelua]i \n
condi]ii foarte bune to]i cei care f`ceam parte
din convoiul de r`ni]i din Timi[oara. Asta
s-a \ntâmplat la \nceputul lunii ianuarie [i
acolo am fost operat din nou. A doua zi
diminea]a, dup` opera]ie, profesorul a venit
la mine cu un glon] \ntr-un plic de plastic
[i l-a lipit deasupra patului. L-am \ntrebat
ce fel de glon] este [i nu a [tiut s` \mi
r`spund`, dar mi-a spus c` este un glon]
mic, de[i a creat a[a mari probleme. Am
cerut s` fie expertizat glon]ul la Ministerul
de Interne din Austria [i dup` dou` zile am
primit r`spunsul c` este un glon] de 7.62
tras dintr-o arm` Kala[nikov. Asta a spus
totul.

Atunci cred c` am ren`scut, pentru c`
eram foarte mul]umit, lini[tit. Eram foarte
bine \ngrijit de \ntreg personalul medical
[i zilnic veneau la spital cu ajutoare români
stabili]i \n Viena. Ne-au adus ajutoare:
ciocolat`, ]ig`ri, radiocasetofoane, haine,
pijamale. Dar lumea trebuie s` [tie c` [i la
Timi[oara, imediat dup` 22, au venit ajutoare
din Ungaria, de la vecinii no[tri din Mako
sau Szeged, care au adus r`ni]ilor sucuri,
cârna]i [i pâine cald`. La Viena am primit
ziare, \nregistr`ri, reviste, casete video [i

CINCI ORE LUNGI CÂT ISTORIA
TRAIAN ORBAN

un aparat mare, un televizor, pe care l-a adus
cineva [i l-a pus acolo, \n salon, a[a c`
vedeam [tirile [i ascultam Radio Timi[oara,
care se prindea la Viena. Eram la curent
cu tot ceea ce se \ntâmpl` \n ]ar`. Am auzit
[i cum au avut loc revoltele ulterioare din
ianuarie, din 28 februarie. Erau proteste
anticomuniste. Am aflat [i despre Proclama-
]ia de la Timi[oara [i eram foarte bucuro[i.
Ne-am dat seama c` este foarte important
ce se va \ntâmpla \n continuare, deoarece
revolu]ia trebuia s` se \nf`ptuiasc` [i \n
mentalitatea românilor. Or, s-a v`zut c`, \n
repetate rânduri, ea a r`mas cu mult \n urm`.

————— Pân` când a]i stat \n spital, la Viena?
— — — — — Pân` la sfâr[itul lui aprilie, dar am

mai fost la recuperare, astfel c` am \nv`]at
s` merg bine. Ini]ial, cu dou` cârje, apoi
cu una. M-am \ntors din nou acas` [i m-am
\nscris \n Asocia]ia 17 Decembrie a R`ni]ilor
[i a Famililor |ndoliate din Revolu]ie.

— — — — — Cine crease Asocia]ia?
— — — — — Victimele, familiile lor, supravie]ui-

torii. Fondatorul era chiar Bânciu, vicepre[e-
dintele Memorialului, apoi mai era o tân`r`,
Corina Until`, care acuma este pre[edinta
Asocia]iei 17 Decembrie [i \nc` câ]iva tineri.
To]i erau r`ni]i sau erau urma[i ai victimelor.
A[adar, a fost un nucleu care a constituit
[i a fondat Asocia]ia 17 Decembrie. Eu, \ntre
timp, am devenit secretarul acestei asocia]ii
[i \n luna august 1990 am fost la prefect,
la Florentin Cârpan, fostul director de la
Comtim, c`ruia i-am cerut s` le facem un
monument \n Cimitirul eroilor celor c`zu]i.
Eram foarte afectat de num`rul de mor]i,
de suferin]e, de nedreptate [i, personal,
doream o repara]ie moral`. M`car s` aib`
familiile unde pune o floare, pentru c` foarte
mul]i au fost transporta]i la crematoriu, la
Bucure[ti. Acest gest oribil, sinistru, de a
[terge urmele, de a arde cadavrele sau de a
ascunde mor]ii \n groapa comun` g`sit` \n
14 ianuarie 1990, trebuia cumva reparat.

|n 17 decembrie 1990 s-a sfin]it acest
cimitir alc`tuit din monumentul cu flac`ra
permanent`, o capel` deschis` [i zecile de
morminte simbolice. Ne-a sus]inut Prim`ria
prin regiile sale autonome, Prefectul,
arhitec]ii. Apoi a trebuit s` p`r`sim Asocia]ia
17 Decembrie, cu Bânciu [i cu \ntreaga
Comisie pentru Adev`r [i Dreptate din
Asocia]ia 17 Decembrie, pentru c` o bun`
parte din conducerea asocia]iei a decis c`
noi nu facem politic` [i c` nu are rost s`
mai continu`m, trebuie s` privim \nainte.
Acum \mi dau seama c` erau manipula]i.

————— Deci dezacordul provenea din faptul
c` dv. voia]i s` continua]i procesul acesta
de schimbare.

— — — — — Da, pentru c` am \nceput s` adun
m`rturii: declara]ii, fotografii, documente
de la Procuratur`, de la Medicin` Legal`,
de la Spital, care puteau fi folosite. Am primit
multe, dar sigur nu se dorea adev`rul. Mul]i
refuzau s` depun` m`rturie, erau pu[i s`
refuze. Le era team`.. Dar \ncepând din '90
am \nceput mai discret, ca ini]iativ` per-
sonal`, [i dup` aceea am fost sprijinit de
Comisia pentru Adev`r [i Dreptate s` adun
documente. Sistematic, ie[eam \n pres` cu
ceea ce descopeream. Noi le explicam
ziari[tilor care este situa]ia [i \ndemnam ca
victimele, urma[ii victimelor s` se duc` la
proces. La \nceputul anului 1992 a venit
domnul Ion Iliescu la Timi[oara s` \mpart`
medalii urma[ilor [i r`ni]ilor [i, \mpreun`
cu membri din Comisie, am refuzat aceste
medalii, deoarece nu era normal s` le primim
pân` când nu se termin` procesul. S` vedem
cine merit` medalii [i cine trebuie s` fie

condamnat. Cine a participat la proces, cine
nu. Atunci a trebuit s` p`r`sim Asocia]ia,
preluând din mers documenta]ia de constitui-
re a Asocia]iei Memorialul Revolu]iei, orga-
nizat` de ingineri, arhitec]i, mitropolitul Cor-
neanu, scriitori, membri ai unor societ`]i
nou constituite, consilieri municipali.
Pre[edinte a fost ales inginerul Vilmos Soos.

— Unul din marile proiecte ale Memo-
rialului a fost realizarea celor 12 monumente
din ora[. Cum a]i reu[it s` duce]i la bun
sfâr[it o asemenea idee?

— — — — — Unul din obiectivele noastre impor-
tante a fost s` realiz`m 12 monumente \n
locurile unde au murit oameni la Timi[oara.
Sigur c` ini]ial au fost organizate o tab`r`
[i un simpozion, unde arti[tii plastici [i-au
prezentat concep]ia, dar [i proiectele propriu-
zise sub form` de machete. Fiecare artist
[i-a ales locul unde s`-i fie amplasat`
lucrarea. Colegul meu, vicepre[edintele Ioan
Bânciu, a fost ini]iatorul acestui proiect [i
eu l-am sus]inut din tot sufletul \n anii
urm`tori. Ne-au sprijinit Prim`ria, Asocia]ia,
speciali[tii, Ministerul Culturii. }in minte
ce aventur` a fost facerea primului monu-
ment, cel al lui Ingo Glass, de lâng` Casa
Tineretului. El s-a realizat din dona]ii publice
[i cu bani din fondul Libertatea, cu care
am cump`rat materialul pentru monumentul
respectiv. Adic` tabl` naval`, care rugine[te
[i nu se mai deterioreaz` \n profunzime. A
fost alegerea artistului. Am mai cump`rat
[i blocuri mari de beton [i dou` tone de
lingouri de bronz pentru viitoarele
monumente. Am v`zut \ns` c`, din p`cate,
nu ne ajungea [i am f`cut socoteala cu un
inginer de specialitate cât bronz ne-ar fi
trebuit. Ne-am dus la diferite fabrici [i la
Fier vechi [i am cerut materiale neferoase,
care au fost transformate \n lingouri [i
transportate la Bucure[ti, la Combinatul
Fondului Plastic. A fost o adev`rat` aventur`.

Dar, cu toate greut`]ile, \n fiecare an
am reu[it s` amplas`m câte un monument.
Astfel c`, la 10 ani de la Revolu]ie, am avut
toate cele 12 monumente gata. Ele sunt
semnate de Silvia Radu, Ingo Glass, Béla
Szakács, Paul Vasilescu, Marian Zidaru,
{tefan C`l`r`[anu, Constantin Popovici,
Gheorghe Iliescu C`line[ti, Petru Jecza (cu
dou` lucr`ri), {tefan Kelemen..... S-au strâns

mul]i bani din dona]ii. Am mers cu ni[te
urne prin fabrici [i prin diferite institu]ii
din Timi[oara. Le-am luat una dup` alta.
{i la Poli]ie, [i la Tribunal am fost, la
Comtim, peste tot. S` [ti]i c` muncitorii au
dat bani pentru acest proiect de 12
monumente. Nu erau sume mari, dar simplul
fapt c` erau numeroase monede sau bancnote
de câte un leu, de doi, de cinci, ne-a dat
convingerea c` proiectul este sus]inut de
foarte mul]i timi[oreni. Banii au fost
contabiliza]i [i din ei am pl`tit arti[tii plastici,
am cump`rat ghips, scule, tot ce a fost nevoie.
To]i arti[tii au renun]at apoi la dreptul de
autor \n favoarea Memorialului Revolu]iei
[i, pe lâng` lucrarea la scar` 1:1, au f`cut,
la rug`mintea noastr`, [i câte o mic` machet`
din ghips, turnat` ulterior \n bronz.

— V-a]i implicat mult \n acest proiect.
Cu ce a]i continuat?

—Practic, am tr`it o nou` via]`. Iar \n
aceast` nou` via]` am f`cut cu totul altceva
decât eram preg`tit profesional. Eu sunt
medic veterinar [i deodat` m-am trezit
proiectat \ntr-un domeniu total necunoscut
mie, cel al artei monumentale. Treptat, m-am
contaminat de ceea ce v`zusem [i auzisem
\n atelierele arti[tilor. Dup` ce, \n 1999, a
fost gata complexul de 12 monumente, am
\nceput amenajarea Memorialului, care a
primit un sediu pe strada Ungureanu, nr.
8. O fost` cl`dire veche, pe care, cu fonduri
bugetare, am reu[it s` o consolid`m, s` o
repar`m. Acolo s-au deschis por]ile unui
muzeu [i ale Centrului de Documentare,
Cercetare [i Informare Public` despre
Revolu]ia din Timi[oara, ini]iat de Asocia]ia
noastr` \mpreun` cu liderii Alian]ei Civice
\nc` \n 1995. Deja se desf`[urase procesul
[i \l aveam deja \nregistrat, primit de la Radio
Timi[oara, pe casete. Centrul de
Documentare a debutat cu transcrierea
acestui proces, text care a fost mai târziu
publicat. Au existat cam 300 de casete audio
fa]`/dos, plus 9 volume transcrise, editate,
5.400 de pagini, cu procesul de la Timi[oara.
Totul s-a procesat pe tehnic` IT, \ntr-o arhiv`
video, audio. Avem importante colec]ii de
pres` din ]ar` [i str`in`tate, fotografii.

— M` gândeam care era raportul \ntre
propriile dv. amintiri [i ce a]i aflat de la
proces? Adic` erau lucruri care vi se p`reau
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schimbate? Le-a]i \n]eles altfel? Dv. sunte]i
un caz interesant, deoarece \n ace[ti 25 de
ani a trebuit s` v` \mp`r]i]i \ntre propria
amintire [i o memorie de \mp`rt`[it cu
ceilal]i. Cum a conlucrat amintirea cu memo-
ria pentru ceilal]i, cu memoria celorlal]i?

— — — — — Dup` Revolu]ie, datorit` r`nilor am
r`mas infirm [i am devenit handicapat fizic,
locomotor. |n plus, a trebuit s` fac cu totul
altceva decât eram preg`tit prin profesie.
Aceste r`ni \mi produceau permanent
suferin]` [i durere [i acesta a fost un \ndemn
permanent de a reveni la realitate. Durerea
\mi d`dea puterea s` continui. De multe ori
m-am gândit, având multe probleme [i
greut`]i, s` \mi v`d de treab`, deoarece m`
sim]eam fizic dep`[it. Amintirile acelor zile
revin \ns` mereu, ori de câte ori aud o
\mpu[c`tur` sau dac` v`d filme cu zgomot
puternic. M` [ochez din nou [i retr`iesc
trauma. De câte ori trec prin Pia]a Libert`]ii,
retr`iesc totul.

— A]i fost \mpu[cat chiar lâng` Garni-
zoan`?

— — — — — Lâng` Garnizoan` am fost \mpu[cat.
{i istoria mea este completat` cu istoria
altora. De aceea am dorit ini]ial s` reconstitui
tabloul din Pia]a Libert`]ii, apoi am v`zut
cum au fost reconstituite lucrurile \n urma
procesului de c`tre speciali[ti. M`rturia mea
a fost confirmat` [i de alte victime din pia]`,
care au retr`it momentul, chiar dac` fiecare
are specificul ei, are o anumit` cursivitate,
un con]inut irepetabil. A fost foarte interesant
s` v`d aceste lucruri, s` le citesc. Procesul
de la Timi[oara a completat mult acest aspect.
Eu, nefiind de profesiune istoric sau cerce-
t`tor, am considerat c` toate aceste materiale,
toate aceste m`rturii trebuie s` fie puse la
dispozi]ia istoricilor, cercet`torilor, a
scriitorilor, a tuturor celor interesa]i. Aceasta
a devenit menirea mea [i datoria mea.

————— Mai [ti]i ceva despre cei de acolo?
— — — — — |mi aduc aminte de un b`iat, Irinel

Maxim, care avea atunci 11 ani. Era
\mpreun` cu al]i copii \n primele rânduri
\n Pia]a Libert`]ii [i a fost [i el \mpu[cat \n
picior. Era singur, p`rin]ii lui au aflat târziu
c` este la Spitalul de copii. Dar ei, copiii
aceia, când au v`zut c` se trage, au strigat
dup` noi, deoarece am vrut s` fugim:
"Libertate! La[ilor, nu fugi]i!" {i astfel nu
am mai fugit.

— Poate nu erau con[tien]i…mai pu]in
con[tien]i.

— — — — — Nimeni nu era con[tient. Totu[i au
fost con[tien]i de faptul c` dac` noi fugim,
ei r`mân acolo. Erau dispu[i s` r`mân`. Erau
mul]i copii, dar [i tineri. Sigur c` se tr`gea.
Noi am r`mas, au tras \n noi, dar au tras [i
\n copii.

— Mai [ti]i ceva de el ast`zi? Unde
este?

— — — — — Nu, nu mai [tiu nimic de el. Apoi a
mai fost Marian Onaru, tot un tân`r care
era \n Pia]a Libert`]ii [i care, dup` ce tancul
a fost blocat de revolu]ionari cu un gen de
cârpe b`gate \n e[apament, \mpreun` cu al]i
tineri s-a urcat pe tanc. F`ceau tot soiul de
exhibi]ii curajoase [i noi eram \ngrijora]i
c` ar putea s` cad` sau c` ar putea s` se
trag` \n ei. Iar acest Marian a fost r`nit \n
Timi[oara la podul Decebal. AAAAAcum este \n
Germania. Avem documente, fotografii
de-ale lui, interviu cu el. A mai fost un b`iat,
Marian Sleahtici, care s-a urcat [i el pe tanc,
\mpreun` cu ceilal]i care strigau "Libertate!"
Asta se \ntâmpla \n Pia]a Libert`]ii, \nspre
liniile de tramvai. Erau foarte ferici]i c` acest
tanc a fost blocat cu mâinile goale, f`r`
armament, f`r` nimic. Iar \n momentul când
s-a deschis turela, s` ias` un soldat s` vad`
ce s-a \ntâmplat, acest b`iat i-a furat
tanchistului cascheta neagr` [i a fugit. Am
o fotografie cu el la Consiliul Jude]ean \n

data de 17, deoarece el era pe treptele de
la Consiliul Jude]ean, unde erau militari [i
mili]ieni \narma]i. El era printre revolu]ionari,
acolo, pe trepte, cu o c`ciuli]` alb`. Foarte
impresionant. S-a recunoscut [i l-am
recunoscut [i eu.

————— {i el unde este acum?
— — — — — |n Italia. S-a c`s`torit, lucreaz` acolo.
— — — — — Am \n]eles c` \n Pia]a Libert`]ii a

murit mama Ioanei B`rbat, iar tat`l ei a fost
grav r`nit. Avem o m`rturie a ei \n arhiva
Funda]iei "A Treia Europ`", \nregistrat` \n
1998, unde poveste[te cum st`tea pe
culoarele spitalului [i era [ocat` de tot ceea
ce se \ntâmpla. Avea 14 ani, mi se pare.

— — — — — Da, [i familia B`rbat a trecut prin
Pia]a Libert`]ii, \n dreptul Garnizoanei [i
s-a deschis focul asupra lor. Mama a fost
ucis`, so]ul ei a fost r`nit \n abdomen, iar
fata a asistat la acest masacru al propriilor
p`rin]i. Nu [tiu cum a rezistat! A fost foarte
[ocat` mult` vreme. El, tat`l, Vasile B`rbat
a fost dus la Spitalul Militar. A fost pus pe
o targ` [i comandantul spitalului, Pop
Augustin, colonel, a dat ordin s` nu fie trata]i
\n Spitalul Militar civili r`ni]i. Ace[ti
"huligani" [i "golani". Astfel l-au luat din
spital, de pe masa de opera]ie [i l-au trimis
la Spitalul Jude]ean. Este incredibil cum
un asemenea comandant [i-a \nc`lcat
jur`mântul lui Hippocrate, refuzâd s` acorde
ajutor unui r`nit foarte grav. E un miracol
c` Vasile B`rbat a supravie]uit.

— Dar a fost identificat cel care a tras?
— — — — — Da, dar a fost f`cut sc`pat. Eu am

dat glon]ul pe care l-am primit de la Viena,
extras din propriul picior, la Procuratur`.
Era colonelul Izdrescu, [eful Parchetelor
Militare din Timi[oara, cerându-i s` fac`
expertiza glon]ului, dar nu s-a f`cut nimic.
Nu s-a dorit. Deci nu am aflat cine m-a
\mpu[cat pe mine. Eu insistam \n calitatea
mea de pre[edinte al Memorialului
Revolu]iei [i am colaborat ulterior [i am
oferit documenta]ie, m`rturii \n procesul care
se desf`[ura. A fost foarte nepl`cut s` asi[ti
la aceast` ac]iune de mu[amalizare, de a
se trece sub t`cere aceste crime odioase.

— Din câte [tiu, ele nu se prescriu totu[i,
nu?

—     Nu, pentru c` exist` o sentin]` dat`
de CEDO, prin care crimele \mpotriva
umanit`]ii nu se pot prescrie [i oricând
dosarele pot fi reluate. Dar [i pentru aceasta
trebuie s` existe o voin]` politic`.

— Cunoa[te]i cazuri \n care cineva care
a fost identificat [i-a asumat vina pentru
asta sau [i-a asumat vina colectiv?

—|n cadrul procesului de la Timi[oara
s-au f`cut dou` condamn`ri importante:
generalul St`nculescu [i generalul Chi]ac.
Generalul Gu[e, care era pe list`, a murit
\ntre timp. La fel, generalul Militaru. Mul]i
dintre ofi]eri au fost avansa]i, nu condamna]i,
recompensa]i, nu condamna]i, iar noi de
multe ori \i vedem [i ne \ntâlnim cu ei pe
strad`…

— Au ajuns unii dintre ei [i generali
NATO?

— — — — — Da. De exemplu, Paul Vasile, un
zelos executant de ordine criminale a ajuns
General de Brigad`. S-a specializat la NATO,
\n SUA [i a revenit imediat avansat la gene-
ral. Ini]ial, cu câ]iva ani \nainte, a fost maior.
El a fost recompensat pentru zelul s`u de
a ajuta la instaurarea noii puteri pe spatele
suferin]elor [i al atâtor mor]i. El a ac]ionat
foarte dur \n Calea Martirilor.

— Sunt [i ofi]eri care au refuzat s`
execute ordine aici, \n Timi[oara?

— — — — — Da, colonelul Durac, care a refuzat
[i care a dezv`luit imediat dup` v`rsarea
de sânge c` armata nu avea ce s` caute \n
ora[. Nu avea de ce s` foloseasc` muni]ie
de r`zboi \mpotriva unei popula]ii ne\nar-

mate. Ordinele nu se execut` a[a, orbe[te,
\ntr-o ]ar` normal`. Mai este generalul
Gheorgheoiu, care era colonel [i a refuzat
misiunea de a comanda fanfara militar` [i
grupul de solda]i cu drapelul prin centrul
ora[ului. A afirmat c` nu este regulamentar
s` se fac` acest lucru, iar ulterior, dup` acest
refuz, i s-a dat misiunea de a organiza dispo-
zitivul de la Podul Decebal. {i acest lucru
l-a refuzat. Deci generalul Gheorgheoiu, pe
atunci colonel, a refuzat de dou` ori, pu-
nându-[i via]a \n pericol. Acest lucru se poate
explica prin faptul c` multe cadre militare
au avut discern`mântul de a refuza, de a
da ordine corespunz`toare de a se trage \n
sus dac` se dore[te s` se trag`. Fie, pur [i
simplu, s` refuze. A fost mutat \n multe
unit`]i militare din ]ar`. Pân` la urm`, la
cererea Memorialului Revolu]iei [i a
Asocia]iei Funda]ia Na]ional` a Revolu]iei
din Timi[oara, i s-a acordat titlul de gene-
ral, ca o recompens` pentru atitudinea lui
de \nalt` demnitate.

— Dac` ar fi s` face]i un bilan], când
v-am \ntrebat cum au fost ace[ti 25 de ani,
mi-a]i r`spuns c` au fost numai ani de lupt`:
lupt` cu suferin]a [i durerea, lupt` cu
autorit`]ile…

— — — — — A fost o lupt` \mpotriva uit`rii. Am
f`cut tot ce s-a putut ca amintirea Revolu]iei
s` nu se [tearg`. Monumentele ridicate,
filmele realizate, func]ionarea Memorialului
ca muzeu [i centru de documentare,
expozi]iile temporare [i permanente, Capela
Eroilor, toate lupt` cu uitarea. Chiar [i acest
ultim monument, realizat recent, cu o bucat`
din Zidul Berlinului, asta face: ne reaminte[te
cum a \nceput revolu]ia [i la noi, dup` ce
\n Germania Zidul a c`zut. L-am cerut pentru
Muzeul Revolu]iei ca un simbol al
declan[`rii Revolu]iei din Timi[oara [i al
sfâr[itului sistemului comunist european.

— Când a]i avut sentimentul c` a]i
participat la istorie? C` a]i f`cut istorie?
Desigur, \mpreun` cu al]ii. Când a]i \nceput
s` fi]i con[tient de asta? Atunci când era]i
foarte traumatizat poate nu v-a]i gândit…

— — — — — C`derea fiec`rei victime a fost un
eveniment care s-a \ntip`rit \n mintea noastr`.
Eu nu am avut convingerea c` particip la
marea istorie. Aveam numai preocuparea
c` aceast` ac]iune a tuturor \mpotriva unui
sistem, despre care nu credeam niciodat`
c` va fi \nl`turat, trebuie dus` pân` la cap`t.

De aceea nu am plecat. Se tr`gea, dar nu
am plecat, am r`mas. Nu e niciun merit c`
am fost r`nit; a fost o chestiune de [ans` [i
de ne[ans`. Eu am participat efectiv cam
cinci ore la manifesta]ie, iar dup` cinci ore
m-au \mpu[cat \n Pia]a Libert`]ii.

— A]i venit special la Timi[oara \n acea
zi?

— — — — — Da, am ascultat toat` noaptea de 16
pe 17, la Tormac, la Radio la Europa Liber`.
|n 16 am auzit ca a \nceput ceva \n Timi[oara,
iar spre sear` am aflat c` oamenii umbl`
prin ora[, c` acolo, la Tõkes, oamenii s-au
adunat. A doua zi am venit la Timi[oara s`
v`d cu ochii mei cum se \ntâmpl`. Nu m-am
gândit prea mult. {i nu e niciun merit c`
m-au \mpu[cat. Al`turi de mine a fost un
om \mpu[cat \n gât: m-a stropit sânge [i
pe haine, [i pe fa]`, [i pe c`ciul`. {i a c`zut
dup` aceea [i cred c` a murit. Era un om
\nalt. Nu l-am mai v`zut niciodat`.

— Dac` ar fi s` caracteriza]i sau s`
defini]i \n cateva cuvinte, ce a fost Revolu]ia
Român`?

— — — — — Revolu]ia Român` a fost cel mai
puternic moment de desc`tu[are, de dorin]`
a libert`]ii, din istoria noastr`. Eu am vrut
s` v`d cu ochii mei ce se \ntâmpl` [i am
fost pedepsit pentru asta, dar niciodat` nu
am regretat. Am suferit mult [i, pentru mine,
o parte din terapie a fost tot ce m-am str`duit
s` fac pentru ca zilele acelea s` nu se uite.
Asta m` ]ine viu [i treaz: proiectele
Memorialului.

— Ast`zi este data de 17 noiembrie,
cu o lun` \nainte de comemorarea celor 25
de ani de la Revolu]ia \nceput` la Timi[oara.
Asear`, când a]i v`zut lumea pe strad`
bucurându-se c` alegerile preziden]iale nu
au mers \n direc]ia \n care ne temeam c`
vor merge, ce p`rere a]i avut?

— — — — — S` [ti]i c` bucuria a fost imens` s`
intri \n rândurile unei mase de manifestan]i
[i s` strigi "Libertate!". Acum, dup` 25 de
ani, am v`zut mase de manifestan]i care
strigau "Vrem s` vot`m!". Pentru dreptul
la vot s-a murit! S-a \ncercat confiscarea
acestui drept pentru cei din str`in`tate [i a
fost o mare ru[ine. Dar rezultatul alegerilor
a bucurat lumea la fel ca [i atunci când au
strigat, acum 25 de ani, "Libertate!"

Interviu realizat de
SMARANDA VULTUR
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O LEC}IE DE
SOLIDARITATE
ANA PU{CA{UANA PU{CA{UANA PU{CA{UANA PU{CA{UANA PU{CA{U, 26 de ani

Fiindc` aveam abia un an [i jum`tate
la sfâr[itul anului 1989, sunt pu]ine lucruri
care fac pentru mine o leg`tur` personal`
cu perioada comunist` [i cu momentul
Revolu]iei. Dou`, mai exact: un gest, ca un
fel de reflex, pe care mult timp nu l-am \n]eles,
[i o amintire vag`, cel mai probabil construit`
din pove[ti ulterioare. Primul este legat de
un bunic al c`rui unic cadou, la fiecare
Cr`ciun, era o plas` cu portocale. Iar al doilea
contureaz` figura expresiv` a bunicii,
repro[ându-i cu un fel de exasperare blând`
tat`lui meu incon[tien]a de a ie[i pe strad`
\n zilele imediat urm`toare Revolu]iei, când
el avea copil mic acas`. {i tot aici a[ ad`uga
[i povestea unui necunoscut, \n trenul de
noapte spre Alba-Iulia, despre tensiunea
anului 1977 la Lupeni.

Despre Revolu]ie s-a scris mult [i ap`sat
\n pagini de memorialistic`, s-au analizat din
diverse perspective semnifica]iile [i au fost
elaborate teorii privind declan[area ei. Astfel
\ncât, privite cu distan]a celor 25 de ani, toate
acestea par un continuu proces de c`utare a
adev`rului \n labirintul istoriei. Totu[i, \n
ce se num`r` sau cum se contabilizeaz` o
revolu]ie? |n m`rturii [i \n num`rul de pagini
scrise dup`? |n cartu[ele gloan]elor trase?
|n urmele l`sate pe fa]adele cl`dirilor? |n
cadavrele transportate \n camioane [i
disp`rute mai apoi? |n plus, ce \nseamn` toate
acestea pentru tinerii care nu au "memoria
comunismului", care nu au fost nici pionieri
[i nu au cunoscut nici priva]iunile vie]ii \n
acel regim. Poate c` e mai greu pentru
genera]iile tinere, \n absen]a unui termen de
compara]ie, s` se raporteze la Revolu]ie, dar
ceea ce nu trebuie uitat este faptul c` libertatea
de care ne bucur`m ast`zi a fost construit`
prin curaj [i sacrificiu. Iar pre]uirea acestor
sacrificii se \nva]` treptat. A[a cum, spre
exemplu, \mi amintesc perioada liceului
militar, cu festivit`]ile depunerilor de coroane
sau sâmbetele \n care, \narma]i cu lop`]ici
de r`zboi, f`ceam cur`]enie \n cimitirul
eroilor. La momentul respectiv le percepeam
ca simple activit`]i la care eram du[i \n pluton
sau ca pe o [ans` \n plus de a ie[i \n ora[.

Devenind \n ultimii ani timi[oreanc` prin
adop]ie, pot spune c`, mai mult decât \n alte
ora[e, aici se p`streaz` \ntr-un mod aparte
memoria momentului decembrie '89. Aici,
amintirea zilelor care au declan[at Revolu]ia
\n \ntreaga ]ar` palpit` \nc` [i creeaz` solida-
ritate. {i da, pentru mine revolu]ie \nseamn`
[i cadavrele celor care [i-au sacrificat via]a,
[i cartu[ele gloan]elor trase, [i urmele de pe
fa]adele cl`dirilor, [i m`rturii [i documente,
dar [i modul \n care acest moment r`mâne
\n con[tiin]a noastr`, indiferent de genera]ie.
Cred c` decembrie '89 a fost, \n primul rând,
o revolu]ie a oamenilor, a celor care au avut
curajul s` se opun` comunismului [i s` lupte
pentru libertate. Tocmai de asta nu ar trebui
s` existe nicio scuz` pentru indiferen]`. A
trece \n uitare acest moment de turnur` din
istoria apropiat` e un gest la fel de monstruos
ca r`spândirea cenu[ii atâtor cadavre \ntr-o
gur` de canal. Respectul e o datorie ce se
pl`te[te \n timp [i cu timp.

IMAGINI VAGI
OCTAVIA DREXLER, OCTAVIA DREXLER, OCTAVIA DREXLER, OCTAVIA DREXLER, OCTAVIA DREXLER, 24 de ani

M-am n`scut \n noiembrie 1990. Pentru
mine, 1989 \nseamn` o serie de imagini vagi
[i de pove[ti c`rora li se d` repeat \n fiecare
an. |nseamn` scena judecatei [i a execu]iei
puternic \ntip`rit` pe retine – de parc` ̀ sta

DECEMBRIE '89.
CE |NSEAMN~ PENTRU VOI?

ar fi motto-ul unei genera]ii, de parc` asta
ar fi prima imagine pe care noi, cei care avem
acum pu]in peste dou`zeci de ani, am
\nregistrat-o. Uneori am senza]ia c`, pentru
mul]i dintre oamenii de o vârst` cu mine,
1989 \nseamn` Coca Cola [i McDonald's.
Sun` cinic, dar se pare c` asta este tot ce
am \n]eles noi din libertate. {i, dac` stau s`
\mi amintesc mai bine pove[tile rudelor, unul
dintre apropia]ii no[tri a vrut s` ias` \n Pia]a
Operei nu ca s` poat` vota liber [i nu pentru
c` \[i dorea un regim democratic, ci pentru
c` \[i dorea ca b`ie]ii lui (de 1, respectiv 2
ani atunci) s` poat` mânca banane.

Vreau s` cred din toat` inima c` ultimul
sfert de secol ne-a \nv`]at mai mult decât
s` num`r`m pân` la 25, [i mai mult decât
s` memor`m num`rul celor care au murit
la Revolu]ie. C` am \nv`]at, \n sfâr[it, c`
democra]ia \nseamn` drepturi [i
responsabilit`]i, iar schimbarea nu st` doar
\n a-l alege pe un pre[edinte sau pe altul, ci
\n felul \n care alegem s` apar]inem unei
]`ri, \n felul \n care alegem s` ne identific`m
cu tot ce \nseamn` ea – de la oamenii de pe
strad`, la istoria ce ne define[te.

CURAJ SUPREM
SORIN AHAGIOAEISORIN AHAGIOAEISORIN AHAGIOAEISORIN AHAGIOAEISORIN AHAGIOAEI, 22 de ani

Prima imagine legat` de evenimentele
din decembrie 1989 care \mi vine \n minte
este un chip de om. O figur` [ocat` a unei
persoane care pierdea controlul: Nicolae
Ceau[escu. Am vizionat ultima scenet` pu-
blic` a acestuia cu ajutorul YouTube-ului
capitalist de nenum`rate ori. De fiecare dat`,
vuietul neregizat al muncitorilor din Pia]a
Victoriei din Bucure[ti care \ntrerupe
discursul "zeului secular" \mi provoac`
aceea[i reac]ie: o fascina]ie suprem`.
Regizorul unei ]`ri totalitare era huiduit de
propriii actori. Dincolo de \ntrebarea f`r`
rost, dac` a fost sau nu revolu]ie, se afl`
curajul unor oameni, zelul dus la limita
incon[tien]ei al unor români care, hr`ni]i cu
disperare [i fric`, au \ndr`znit s` se ridice
\n picioare \n fa]a secerii ro[ii.

|nainte de toate teoriile conspira]ioniste,
\nainte de dezbateri, \nainte de YouTube,
Facebook, Google, copy-paste, \njur`turi la
televizor \n plin` emisie, campanii electorale,
\nainte de toate acestea au fost cei care nu
mai sunt printre noi. Crimele care au \nceput
\n Timi[oara [i au continuat \n toate marile
ora[e, ar trebui s` stârneasc` \n toate
genera]iile, mai ales \n cele tinere, o ac]iune
care s` devin` instinctiv`: aceea de a gândi.
Cei ce au murit \n decembrie 1989 au avut
curajul unitar de a gândi, de a nu mai permite
altora s` o fac` \n locul lor. Consider c`,
din p`cate, mentalitatea noastr` colectiv` nu
a ajuns \n \ntregime la o astfel de etap`, iar
nivelul de unitate na]ional` a sc`zut continuu,
de la cota sa maxim` atins` \n acele zile de
decembrie. S-ar putea ca acei 25 de ani s`
fie prea pu]ini, la fel cum s-ar putea s` fie
prea mul]i.

Evenimentele din decembrie 1989 repre-
zint` pentru mine o mostr` de curaj suprem
ar`tat de oameni dispu[i, \n cel mai altruist
mod posibil, s` \[i dea via]a pentru a schimba
viitorul unei ]`ri. Personal, cred c` [i noi ar
trebui s` folosim o f`râm` din acel curaj
pentru a putea schimba figurile [ocate din
jurul nostru \n chipuri de oameni mul]umi]i
de ]ara \n care tr`iesc.

A FOST…
ALEX IEZDIMIR, ALEX IEZDIMIR, ALEX IEZDIMIR, ALEX IEZDIMIR, ALEX IEZDIMIR, 15 ani

Ur`, furie, sânge, gloan]e, lacrimi – sunt
doar câteva din elementele care definesc

pentru mine drama cu happy-end discutabil
petrecut` \n decembrie 1989. Nu \mi pot
scoate din minte gândul c`, dac` n-ar fi fost
decembrie 1989 (indiferent ce a fost cu
"adev`rat" atunci), probabil acum a[ fi stat
la coad` la pâine pe cartel` [i a[ fi a[teptat
cu ner`bdare Cr`ciunul pentru a mânca o
portocal`. {i \mi pun problema dac` a fost
necesar` moartea atâtor oameni pentru ca
viitorul ]`rii lor s` fie "acceptabil" – un cuvânt
foarte popular acum, mai ales pentru c`
previne c`derea \n exagerare, atât de o parte,
cât [i de cealalt`, a opiniilor care se pot expri-
ma cu privire la acest subiect spinos.

Pentru mine, "revolu]ia" ca experien]`
nu \nseamn` nimic, pentru c` m-am n`scut
la zece ani dup` desf`[urarea acesteia, la zece
ani dup` ultima lec]ie cuprins` \n manualul
meu de istorie. Sunt, \ns`, câteva aspecte
din contextul general al evenimentelor din
decembrie 1989 care m` uimesc, m`
determin` [i, de ce nu, m` \ndrum`: curajul,
lupta pentru demnitate [i perseveren]a. Toate
acestea ar trebui s` fie pagini esen]iale din
abecedarul valurilor de genera]ii postrevo-
lu]ionare, care par s` nu lase vreo schimbare
pozitiv` \n urma lor. Aceste genera]ii par a
fi condamnate s` uite c` "revolu]ia" nu a
fost numai o confruntare dintre cet`]eni
nemul]umi]i, armat` [i "terori[ti"; a fost art`
\n aer liber, a reprezentat eliberarea unor
suflete de prea mult` vreme \nchise \n cu[c`,
a fost o explozie de sentimente materializate
ulterior atât \n dezam`giri crunte, cât [i \n
speran]e pentru un viitor mai bun. A fost…

MAMI, CE-I AIA
"REVOLU}IE"?
CLAUDIA O{ANCLAUDIA O{ANCLAUDIA O{ANCLAUDIA O{ANCLAUDIA O{AN, 23 de ani

Când eram mic`, \mi petreceam foarte
mult timp al`turi de mama [i sora mea. |ntr-o
zi, pe când aveam \n jur de [ase ani, sora
mea a f`cut un inventar al veri[orilor no[tri
cu anul de na[tere al fiec`ruia [i diferen]a
de vârst` dintre noi. Unul dintre veri[ori s-a
n`scut \n iulie 1989. Sora mea, n`scut` \n
'86, [tia de revolu]ie [i mi-a zis: "B`, tu [tii
c` Tibi \i din '89, \i de la revolu]ie!" Am
r`mas pu]in blocat` [i apoi mi-am \ntrebat
mama: "Mami, ce-i aia revolu]ie?!" Habar
nu aveam ce \nseamn` "revolu]ie" [i mult`
vreme nu aveam s` \n]eleg. Era pentru prima
dat` când m-am lovit de acest cuvânt.

Pân` s` cresc, termenul mi-a r`mas str`in;
"ceau[escu", \n schimb, \mi trezea amintirea
unui film pe care \l vizionam \n fiecare an,
\n luna decembrie, pe TVR1, un film-docu-
ment \n care doi b`trâni erau \mpu[ca]i (de
ce? cine-s ̀ ia? ce-au f`cut?). Nu \mi spunea
nimic acest nume. Ca [i cum \ntregul
eveniment ar fi fost, \n sine, un termen ab-
stract. |n timpul liceului [i apoi la Timi[oara
am aflat mai multe despre decembrie '89,
despre ce a fost, de fapt, revolu]ia \n esen]a
ei. M` \ntreb dac` [tiu destul, dac` \n]eleg
ce s-a petrecut, de ce s-a petrecut.

O DEZLEGARE
ANAMARIA BALINTANAMARIA BALINTANAMARIA BALINTANAMARIA BALINTANAMARIA BALINT, 22 de ani,

Fac parte din genera]ia "after-
Ceau[escu", a[adar eu, copil al "regimului
Iliescu", n-am avut prilejul s` respir sub norii
de plumb ai comunismului românesc. De]in
doar "piese de puzzle", termeni-cheie din
pove[ti dep`nate de p`rin]i [i bunici. {tiu
ce s-a putut [i ce nu s-a putut face sub
Ceau[escu. Dictatura ceau[ist` o pot pune
\n antitez` cu regimurile democratice ce au
urmat, a[adar, "decembrie 1989" reprezint`,
pentru mine, o ruptur`, un moment de re-
volt`     puternic a]â]at de setea de libertate a
românilor. "Decembrie 1989" \nseamn`
desc`tu[are, o dezlegare a min]ii     (libertatea
gândirii), o dezlegare a ochilor [i a limbilor
(libertatea de exprimare) [i, nu \n ultimul
rând, o dezlegare a mâinilor [i a picioarelor
(libertatea ac]iunii [i libertatea mi[c`rii).
"Decembrie '89" reprezint` o trezire, o de[tep-
tare     a românilor, dup` cum imnul patriei \n-
deamn`:"De[teapt`-te, române, din somnul
t`u de moarte...", o revenire miraculoas`
dintr-o com` indus`, dictatura comunist`.

REVOLU}IA DIN MINTE
AURORA DANAURORA DANAURORA DANAURORA DANAURORA DAN, 22 de ani

Amintirile mamei [i tat`lui, amintirile
bunicilor [i vecinilor... Pentru mine, revolu]ia
e un colaj format din pove[ti, poze, articole,
filme. P`strez colajul \n minte, \ntr-o galerie.
Când trec prin fa]a lui m` opresc tot timpul
[i mai adaug ceva. Niciodat` nu r`mâne la
fel. Nu [tiu dac` pot s` privesc colajul ca
pe orice imagine, f`r` s` \mi doresc s`
dezlipesc buc`]i din el [i s` le \ntorc pe toate
p`r]ile. |ntre timp, mii de degete \nm`nu[ate
\[i aplaud`, \n fiecare an, revolu]ia din minte.
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MEMORIA UNEI CASE
M~D~LINA IACOB, M~D~LINA IACOB, M~D~LINA IACOB, M~D~LINA IACOB, M~D~LINA IACOB, 22 de ani

Casa \n care locuiesc de când m-am
n`scut, din \ntâmplare sau nu, este locul unde
a \nceput Revolu]ia din 1989 la Timi[oara,
moment marcant pentru ]ar`, dar [i pentru
Europa. C`derea blocului comunist s-a produs
\n fa]a casei mele, [i spun asta cu o mândrie
cât se poate de mare. De mici, mama ne scotea
pe mine [i sora-mea \n fa]a Sf. Maria [i ne
explica \ntr-un limbaj adesea copil`resc [i
inocent de ce acel loc este important pentru
ea, pentru trec`torii de pe strad` [i va ajunge
\ntr-un final important [i pentru noi. Au trecut
anii copil`riei [i a avut dreptate. Simbolistica
locului este de o \nc`rc`tur` extraordinar`,
geamul casei noastre este \n continuare cr`pat,
sc`rile pe care au urcat solda]ii s` \mi
amenin]e mama c` o vor \mpu[ca dac` nu
primesc haine de civili, la fel, neschimbate,
[i amintirile familiei mele, \nc` vii [i
proaspete, dornice s` ias` la iveal` ori de
câte ori este nevoie.

Pentru mine, ca un om de dup` '89,
Revolu]ia este un moment pe care \l simt
mai intens \n memoria genera]iei mele decât
a genera]iei trecute. Noi suntem capabili, cel
pu]in la nivel mental, s` empatiz`m cu ceea
ce s-a \ntåmplat, dar ironia sor]ii face ca aceia
care au tr`it momentul [i istoria oribil` de
dinainte, s` uite. Cel pu]in unii dintre ei.
Pentru mine, decembrie '89 reprezint` un
moment din istoria românilor de care trebuie
s` fim mândri [i singurul moment unde s-a
\nv`]at ce \nseamn` solidaritate; e singurul
moment când, \ntr-adev`r, nu a mai contat
niciun fel de diferen]`, fie c` era de ras`,
etnie, religie. Decembrie '89 – singurul
moment când to]i au devenit o singur` voce
[i când adev`ra]ii martiri au luptat pentru
mine, care la acea vreme nu eram nici m`car
o idee, [i mi-au oferit [ansa de a fi liber` \n
gândire [i \n suflet. Ru[ine celor care \ndr`z-
nesc s` gândeasc` altceva! Drag` bunicule,
drag` Timi[oara, sunt mândr` de voi.

SPERAN}~ PENTRU
GENERA}IA MEA
OZANA STR~U}OZANA STR~U}OZANA STR~U}OZANA STR~U}OZANA STR~U}, 32 de ani

Fiind suficient de mare ca s` am amintiri,
dar suficient de mic` pentru ca acestea s`
fie confuze, imaginile care mi se succed \n
minte când m` gândesc la decembrie '89 alc`-
tuiesc un tablou cel pu]in bizar... |n acel
decembrie m` aflam \n vacan]` la veri[oarele
mele primare din Arad. Unchiul [i m`tu[a
mea ie[iser` la "revolu]ie" \mpreun` cu "exoti-
ca" profesoar` de englez` Lucy [i cu so]ul
ei. Bunicu' se plimba prin cas` cu un aparat
de radio pe um`r. De câte ori aveam s` v`d
\n anii '90 un film cu negri purtând pe um`r
un casetofon prin cartierele lor aveam s`-mi
amintesc... ciudat!... de bunicu'. Ar mai fi
apoi glon]ul g`sit \n balcon de vecinul de la
etajul de sub noi, care a pus pe jar toat` scara,
astfel \ncât \n nop]ile care au urmat aveam
cu to]ii geamurile baricadate cu piese cât
mai grele de mobilier [i "umblam" prin cas`
\n patru labe (am aflat ulterior c` m`tu[a
locuia lâng` Casa Armatei, aceasta fiind expli-
ca]ia pentru \mpu[c`turile din noapte [i gloan-
]ele din balcoane). Nu voi putea nicicând
s` uit, de asemenea, imaginea pulover-ului
(sau pulover-urilor) de la televizor
(nemaiv`zute de mine pân` atunci). Nici
ast`zi nu mi-e foarte clar cine erau acei
purt`tori de pulover pe care i-am v`zut \n
acele zile la televizor: Mircea Dinescu, Petre
Roman, Ion Iliescu?... |n fine, \mi amintesc
destul de clar acel "Suntem liberi! Dictatorul
a fugit!" (dar eu nu \n]elegeam cine e
dictatorul [i cine a fugit [i, mai ales, de ce?).

Dincolo de toate acestea, ce \nseamn`
decembrie '89 pentru mine e greu de zis. Sigur
c` am putut vedea bucuria din ochii alor mei.
Bunicul patern f`cuse parte din garda regal`
\n vremea lui Mihai, iar tata fusese \n
permanen]` urm`rit de Securitate \n postura

sa de medic [i persoan` cu "influen]`" \ntr-o
urbe precum Deva. Ulterior am auzit multe
istorii de familie, pe care nu m` simt \ns`
\ndrept`]it` s` le \mp`rt`[esc. Ast`zi, la 30
[i ceva de ani, fac parte, al`turi de so]ul meu
[i al]i câ]iva "nebuni", dintr-o categorie de
"tineri" lovi]i de un soi de demen]` (totu[i
"lucid`") care au decis s` tr`iasc` \n aceast`
]ar`, a[a cum e ea. Spre deosebire de bunicul,
care a trebuit s` se mul]umeasc` cu m`turatul
stadionului Poli \nainte de a deveni po[ta[
(ca s` nu \nfunde \nchisorile comuniste), eu
am avut acces la educa]ie. Spre deosebire
de tata, care \[i m`sura (mai mult sau mai
pu]in) cuvintele, eu am libertatea de a vorbi.
Dincolo de toate acestea r`mâne, cum
spuneam, o existen]` pe deplin asumat` (cu
toate limitele ei) [i ...speran]a de mai bine.

O DISCU}IE CU TATA
RAMONA PURICERAMONA PURICERAMONA PURICERAMONA PURICERAMONA PURICE

Fiind n`scut` dup` anul 1989, privesc
lucrurile dintr-o alt` perspectiv`, [i anume
una mai distant` [i mai pu]in intens`.

Crescând, am auzit \n familie mai multe
discu]ii despre perioada comunismului, dar
copil fiind, lucrurile \mi p`reau foarte str`ine
[i deloc interesante. Tot ce auzeam era
rezumat la cuvântul s`r`cies`r`cies`r`cies`r`cies`r`cie [i teroareteroareteroareteroareteroare. Dar
a venit [i momentul când, la facultate, am
\nceput s` discut`m mult mai amplu despre
ceea ce a \nsemnat perioada comunismului
[i \ndeosebi revolu]ia de la 1989. Discutând
aceste lucruri, l-am rugat pe tat`l meu s`
\mi povesteasc` despre experientele sale
petrecute \n acea perioad` [i despre ce a
\nsemnat pentru el aceast` revolu]ie. I-am
luat un interviu \n care l-am rugat s` \[i
povesteasc` via]a, urm`rind modul \n care
se raporteaz` el la ceea ce a fost revolu]ia
din decembrie '89.

– Despre revolu]ie ce [tii, ai fost implicat
sau…?

– Despre revolu]ie, tati… ]in foarte bine
minte [i nu o s` uit niciodat` [i ]i-am mai
spus [i ]ie c` eram schimbu' doi, n-am s`
uit pân` mor. {i-o intrat pe la ora vreo zece,
nou` jum`tate, eram \n pauz`, c` atunci la
nou` aveam pauz` to]i.

– |n ce dat`?
– Oof, \n '89 o fost.
– Da, dar nu mai [tii ziua sau…?
– Nu mai [tiu… [tiu c` era \n cursu'

s`pt`mânii, atâta [tiu c` eram schimbu' doi.
O intrat o persoan`, nu [tiu cine era, poate
c` o fost d` pân' Timi[oara, nu [tiu, numa
zic, [i o zis m`, b`ie]i, ave]i grij`, måine nu
ie[i]i \n ora[ sau dac` mere]i ave]i grij` c`
\ncepe revolu]ia. Asta nu uit pân` mor, omu'
`la o intrat o spus ce o avut de spus [i o
plecat afar`. Am plecat acas`, diminea]a
[edeam la c`minu' de nefamili[ti, aici, lâng`
Mobil`. M-am sp`lat, m-am rânduit, nici prin
cap nu mi-o trecut… m-am \mbr`cat [i hai
s` merem s` mânc`m \n ora[, mâncam la
auto-servire, de unde s` mânci, c` la
alimentar` erau unghii de pui, adida[i de porc,
tocan` de legume [i conserv` de pe[te pe
care dai acum o gr`mad` de bani. Deci asta
era mâncarea pe rafturi cât le vedeai de lungi,
tocan`, tocan` de fasole, conserv` de pe[te
[i unghiile alea d` la porc, parc` acuma le
v`d, parc` erau ni[te spânzura]i, a[e erau…
{i hai s` merem s` mânc`m \n ora[. Atunci
era auto-servire [i alea erau dotate, tot ce
era comun or avut grij` s` doteze, c` asta o
fost scopu' lor s` \i adune pe to]i \ntr-un loc,
ca la chinezi la v`l`u. {i pe drum am v`zut
c` ceva nu \i \n regul`, t`t vin oameni, t`t
mul]i… hopaa… ceva \i bai [i atuncia mi-am
adus aminte c` ceva nu \i \n regul`. Am ajuns
\n fa]` la cinematografu' Dacia din Arad [i
zic c`tre ̀ sta c` ceva nu \i \n regul`, c` vin
oameni [i v`d c` vine un tab, un tanc. B`i,
ce face tancu' pe drum pe aici, fugeau oamenii
[i or \nceput s` urle [i zbier`turi. |n via]a
vie]ii mele a[a url`turi [i oameni dispera]i
[i or \nceput s` trag`. B`, da nu \mi venea
s` cred, m-am ascuns dup` un pom ce era

pe marginea drumului. B`, zic c`tr` ̀ sta,
hai s` merem acas`, unde s` merem acas`
c` nu puteam nici s` mai merem acas`. {i
atunci am \nceput s` fugim ca bezmeticii
pe strad`, apoi spre Podgoria, acum tu [tii
unde \i Podgoria. Oamenii \ncercau [i
sp`rgeau u[ile de la magazine cum erau
\nchise, s` intre s` se poat` ascunde. {i atunci
am \nceput "Jos comunismu', jos comunis-
mu'". Am stat [i asta o fost \nceputu'. Am
ajuns la c`min, am stat cât am stat [i am
venit \napoi cu b`ie]ii. }ân minte c` un
maistru zice: uite c` o \nceput revolu]ia, mere]i
voi c` voi nu ave]i familie. Bine, noi oricum
ne-am dus. {tiu c` mult` vreme dup` ce s-o
terminat revolu]ia, tot \i d`deam peste nas
[i o ajuns un c`cat de om \n fa]a noastr`.
Tot \l batjocoream [i râdeam de el: ™mere]i
voi, m`, c` voi nu ave]i familie¤. Bine\n]eles
c` ne-am f`cut [i noi familie [i \i tot spuneam:
b`, familistule, nu mai mori o dat`, \l luam
noi la batjocur`. Noa, [i o s`pt`mân` de zile
am stat pe str`zi, tati… totu' era \nchis [i
strâgam zi [i noapte. St`team \n fa]` la
prim`rie [i urlam [i am v`zut oameni lua]i,
b`ga]i \n tanc. Nici \n ziua de ast`zi nu…
astea le-am v`zut, io nu mint. B`ga]i \n taburi
c` \s securi[ti, terori[ti. Opream, c` de la
fabric` ne-o dat ni[te pu[ti d` alea, nici nu
[tiu cum s` spun, cu un glon]… |n fine.
Meream pe strad` [i opream ma[inile s`
vedem terori[tii \n ma[in`. |]i dai seama ce
tâmpi]i eram, a[a am crezut noi c` dac` \i
\mbr`cat \n geac` de piele el \i terorist sau
dac` \i \mbr`cat mai bine, gata, \i terorist.
|n fine am v`zut [i oameni lua]i din cl`diri
[i du[i c` sunt terori[ti, c` nu sunt terori[ti.
De tras s-o tras, am v`zut [i om murind \n
spatele meu, acolo, \n fa]` la sfat. Am v`zut
c` o picat jos, o fost \mpu[cat. Atunci m-am
speriat, iar am fugit, iar ne-am \ntors \napoi.
Se tr`gea, \ntr-adev`r, s-o murit c` se tr`gea,
da' de unde, nu [tia nimeni, panica lumea.
O s`pt`mân` de zile am stat \n fa]` la prim`rie
acolo, nu era nimic de mâncare, la c`min
nu avem nimic. Ne mai duceau oamenii câte
un ceai, câte o… oamenii care mai aveau.
Fiind tân`ru], asta o fost, [ideam acolo zi [i
noapte, pân` o fost seara târziu, iar meream,
iar veneam, iar strâgam "jos comunismu".

– Era solidaritate \ntre oameni?
– Foarte mare.
– O ie[it toat` lumea?
– Atunci am v`zut românu' adev`rat, deci

`la o fost românu' adev`rat. Deci din bucata

aia de pâine pe care o aveam o rupeam [i
mâncam cinci, [as`, to]i [i ne s`turam. Acum
\]i rupe mâna o bag` \n plas` [i pleac` [i nu
\]i mai d` nimic. ~ia or fost românii adev`ra]i,
acum nu, acum \i o jungl` mare, mare de tot,
[i nu ar fi o problem` c` \n jungl` mai sunt
[i animale… nu toate \s s`lbatice. Dup` o
s`pt`mân`, bine\n]eles dup` o s`pt`mân` dup`
ce o c`zut comunismul, au \nceput apele s`
se mai a[eze.

– Ce \n]elegea]i voi prin terori[ti? Ce
c`uta]i colaboratori ai securit`]ii sau?

– Da, dar \]i dai seama c` nu aveai cum
s` [tii fiindc` acum \mi dau seama… nu atunci
mi-am dat seama c` ce cau]i tu? C` doar nu
scria \n frunte la el c` \i terorist, da noi aveam
mentalitatea aia cu securi[tii [i terori[tii, c`
se tr`gea. Se tr`gea, tati, toat` ziua se auzea
tras, nu a[a, se tr`gea. Dup` care o \nceput
alt calvar.

– Care calvar?
– P`i, care … o \nceput un fel d` haos:

cine cu cine voteaz`, cine ce vrea s` fac`,
ce se poate face. O fost o perioad` d`
ne\n]elegere, nu [tiai… Atunci ap`ruse Frontu'
Salv`rii Na]ionale. ~la o ajuns s` conduc`
o perioad` destul de mult`, dar oamenii s-or
schimbat. Nu or mai fost aceia[i oameni,
aceia[i români pe care i-am v`zut atunci când
or luptat. Toat` lumea credea c` va fi bine.
Dar concluzia \i destul de dureroas`, la
dou`zeci [i ceva de ani dup` revolu]ie \nclin
s` cred c` Brucan avea dreptate c` mai trebe
\nc` mult pân` se vor a[eza \ntr-adev`r
lucrurile, fiindc` nu suntem la locu' nost.

– Ce urm`ri o avut revolu]ia asupra ta
atunci, la momentu ̀ la? Ai reu[it s` te schimbi
sau s` crezi c` s-o schimbat \n bine ceva?

– P`i am crezut ca fiecare român – [i
nu era român atunci care s` nu zic` b`, nu
cred c` nu se va schimba, toat` lumea credea
c` se va schimba, c` va c`dea comunismu'
[i va fi bine. Dar urm`rile or fost destul de
grave, tati, dup` ce … se v`d [i acum. Oamenii
care trebuia s` fie [i \ntr-adev`r or fost la
revolu]ie nu prea mai sânt, \s al]ii care or
fost revolu]ionari care or stat prin beciuri [i
prin pivni]` [i s-or f`cut revolu]ionari cu acte
\n regul`. {i s` [tie mul]i… care \s adev`ra]ii
revolu]ionari nu s-or dus acolo s`-[i cear`
drepturile lor. Am f`cut pentru mine, pentru
]ar`… Dar sper`m c` timpu…"

(Interviu realizat cu Vasile Purice \n
Ianuarie 2013)
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CU PATETISM, |NAINTE!
ALEXANDRU CONDRACHEALEXANDRU CONDRACHEALEXANDRU CONDRACHEALEXANDRU CONDRACHEALEXANDRU CONDRACHE, 25 de ani

|n fiecare decembrie, undeva prin 16,
\ncep un soi de ritual ce se \nvârte \ntr-o zon`
pestri]` a patetismului, melancoliei,
autoflagel`rii [i, poate, a penibilului. Noaptea
târziu, iau laptopul, c`[tile, ]ig`rile [i m` izolez
\n buc`t`rie. Acolo, de preferin]` cu becul
stins, intru pe Youtube [i rev`d p`r]i din ni[te
documentare, slide-uri cu poze rulate pe
anumite melodii, toate, fire[te, urm`rind
tematica revolu]iei. De fiecare dat` efectul
este acela[i: piele de g`in` [i, \n momentele
culminante, sughi]uri pe care, b`rb`te[te, le
consider un soi de preludiu al plânsului. Pe
acestea le completez \n timpul zilei cu o oprire
pe treptele din fa]a catedralei [i cu o nou`
serie de noduri \n gât la auzul sirenei din
data de 20. Apoi particip – de regul` cu o
stare ciudat` de grea]` – la ceremonia din
centru pentru comemorarea Revolu]iei.
Ritualul `sta sper s` \l respect pân` la
senilizare, având grij` ca, plin de frustr`ri,
\n timpul anului s` \l [terg bine de praf cu o
perie.

Uneori m` \ntreb de unde pornirile mele
când vine vorba de Revolu]ie? Iar r`spunsul
nu-i decât foarte simplu [i, poate, la fel de
patetic. Decembrie '89 chiar \nseamn`
sacrificiul unora pentru g`urita, anemica, dar
indispensabila noastr` libertate. {i a[a
ajungem la eroi, martiri, sacrificiu [i alte
cuvinte ce pot m`ri fierea unora mai sensibili.
Dac` fierea mi-e scutit`, parc` simt [i eu cum
un geniu r`u \mi \n]eap` glanda pineal`,
aruncându-mi \n nas titluri de genul Psihologia
maselor. {i uite a[a sunt ispitit s` cred c`,
de fapt, eroii [i martirii au fost ni[te oameni
lua]i de val, care au f`cut [i ei ce f`ceau ceilal]i
\n fierbin]eala evenimentelor, atâta doar c`
cei din urm` au avut ghinionul de a fi nimeri]i
de gloan]e.

Totu[i, \mi revin repede. Dincolo de
explica]iile cu iz, s`-i zic [tiin]ific, r`mân
sute [i mii de oameni care, de[i aveau
alternativa s` ]in` capul \nfipt \n... speteaza
fotoliului din sufrageria proprie, au ie[it \n
strad` [i au dat dovad` de un curaj ce m`
intimideaz`. A[ spune c`, pentru mine, ei
sunt un reper uman [i nu pot fi compara]i
decât cu aceia care [i-au mâncat ani din via]`
\n \nchisorile comuniste. Când m` gândesc
la Decembrie '89 mi-l imaginez pe Monoran
care, cu o admirabil` incon[tien]`, opre[te
tramvaiul \n Pia]a Maria. Apoi \mi amintesc
de o \nregistrare cu o voce tân`r` de femeie
care \njur` comuni[tii cu o disperare [i o furie
ce m` dezarmeaz`. Desigur, m` dezarmeaz`
doar pe mine, pentru c` reac]ia ei vine \ntr-un
moment \n care se aud focuri de automat.

Iar apoi urmeaz` frustrarea. Propria-mi
minte monteaz` un filmule] \n care alterneaz`
imagini de la revolu]ie, apoi chelii ridate,
prelungite cu ochi[ori alba[tri ce clipesc suav.
|n acela[i filmule] urmeaz` imagini cu
mineriadele, dup` care chelii [i cefe (unele
nedezvoltate \n exces), [i punctul 8, apoi bur]i
[i sc`rile de la catedral` care au fost \nlocuite
cu unele – vorba cântecului - mai trainice
[i, normal!, mai lucioase. |n filmule] apar [i
cei care strigau \n studioul de la TVR c` au
\nvins [i care, pentru mine, au devenit
imaginea punerii pe butuci a Revolu]iei. Cât`
ironie c` \n prezent tot televiziunea a r`mas
ranga de care \mping unii [i al]ii pentru a
mai \ndesa un butuc sub, fire[te, ]ara noastr`.

Una peste alta, chiar dac` nu suntem
Cehia ori Polonia, am biruit [i noi cu
democra]ia. Fire[te, te ia cu friguri atunci
când vreunul din cei cu chelie mai sus
pomeni]i \]i vorbe[te despre fiorii lui
democratici [i nu ai cum s` scapi f`r` tensiunea
m`rit` când se hot`r`[te vreunul din ̀ [tia
s` trag` o plimbare \n locuri \n care al]ii,
naivii!, au murit. Dar ce e de f`cut? Serios
vorbind, multe. Pesimist vorbind, nu ne

COPIII REVOLU}IEI
r`mâne decât s` a[tept`m deplasarea
cef`lo[ilor \n lumea drep]ilor, iar noi s`
r`mânem obseda]i de ritualuri pentru cei care
meritau s` tr`iasc`.

POSTMEMORIA
DANIEL FAUR, DANIEL FAUR, DANIEL FAUR, DANIEL FAUR, DANIEL FAUR, 25 de ani

Citind recent un articol dedicat memoriei
evenimentelor din decembrie 1989, la mai
bine de dou` decenii de la desf`[urarea lor,
m-am lovit de adev`rul oarecum dureros pe
care l-am desprins din cuvintele jurnalistului
Cristian Ghinea: "trebuie s` cuno[ti lipsa
libert`]ii pentru a putea savura libertatea. De
aceea, s` vorbe[ti cu oameni n`scu]i dup`
Revolu]ie e un exerci]iu de literatur` SF.
Imagina]ia e totul. A[a c` v` provoc la un
exerci]iu de imagina]ie. Ave]i un laptop? Când
v` lua]i laptopul [i merge]i s` scrie]i ceva la
o cafenea, conecta]i la net, s` bârfi]i pe
Facebook, gândi]i-v` cum ar fi s` stea un
poli]ist \n spatele vostru. La \nceputul fiec`rui
an, trebuie s` merge]i cu laptopul la poli]ie
[i s`-l \nregistra]i, adic` s` fie siguri poli]aii
c` orice scrie]i poate fi urm`rit \napoi [i pute]i
fi aresta]i. Vi se pare c` bat câmpii? |ntreba]i-
v` p`rin]ii [i rudele! Acum 20 de ani, dac`
aveai o ma[in` de scris \n România, trebuia
s` mergi cu ea la mili]ie". Am citit aceste
rânduri, am reflectat [i mi-am zis: "Drace!
Parc` rev`d slovele profetice ale lui George
Orwell".

Cu toate c` mai auzisem [i \nainte astfel
de "scenarii" care, pentru mine, aveau fie aerul
filmelor de spionaj, fie savoarea teatrului
absurd, cuvintele jurnalistului m-au f`cut pe
deplin con[tient de faptul c` p`rin]ii [i bunicii
no[tri au tr`it ni[te vremuri \n care priva]iunile
de tot felul erau la fel de normale precum
libertatea [i abunden]a de ast`zi. Pentru noi,
cei care facem parte din genera]iile post-
comunism, libertatea este un aspect ce ]ine
de normalitate, o lu`m ca atare [i este la fel
de natural` ca aerul pe care \l respir`m. Putem
noi s` ne imagin`m m`car o zi \n care
posibilitatea de a ne expune convingerile este
anulat` sau s` accept`m ni[te alegeri pe care
al]ii le-au f`cut \n locul nostru? Cred c` nu,
deoarece noi, cei de dup` momentul decembrie
1989, ne-am dezvoltat \n mult râvnita
democra]ie.

Nu o dat` mi s-a \ntâmplat s` aud cum
oameni ale c`ror destine au fost marcate de
perioada comunist` povestesc pe un ton
nostalgic evenimente care ar trebui s` m`
fac` pe mine, tân`rul care nu a tr`it acele
vremuri, s` con[tientizez c`, de fapt,
comunismul a avut p`r]ile lui bune, dac` ar
fi s` \l compar`m cu actuala democra]ie
ob]inut` printr-un sacrificiu. Oamenii aceia
spun c` au avut slujbe bine pl`tite, dar nu
aveau ce cump`ra cu banii din salariu; c`
tinerele familii primeau din partea statului
case, cu condi]ia slujirii eternului partid; c`
nici m`car nu era atât de greu s` \]i procuri,
de Cr`ciun, carne de porc dac` aveai vreo
cuno[tin]` pe la vreun abator. Ceea ce m`
frapa de fiecare dat` era faptul c` nimeni nu
aducea \n discu]ie imensul pre] pl`tit pentru
toate acestea. Aproape nimeni nu mai invoc`
teroarea filajelor, a urm`ririlor [i paranoia
de a nu fi tr`dat de vecinul cu care poate
diminea]` ai b`ut o cafea.

De fiecare dat` când citesc m`rturii despre
perioada comunist` ale unor oameni care v`d
ambele fe]e ale problemei [i ajung la aceast`
parte, neverosimil` pentru mine, a fricii de
a nu fi urm`rit, mi se pare c` m` \nconjoar`
ap`s`toarea atmosfer` din filmul Eraserhead
al lui David Lynch [i \ncep s` reconstruiesc,
din memorie, "martiriul" lui Winston Smith
din romanul 1984, scris de vizionarul
romancier englez, George Orwell. Atunci m`
\ntrebam cum ace[ti oameni au putut s` uite
atât de repede ni[te nedrept`]i imense. Re-
cent, am \n]eles c` nostalgicii Epocii de Aur

nu regret` regimul politic totalitar, ci regret`
trecerea unei perioade care, \ntâmpl`tor, s-a
suprapus cu tinere]ea lor.

Pentru mine, fiu al Revolu]iei, n`scut
chiar \n 1989, sacrificiul miilor de oameni a
creat numeroase avantaje f`r` de care \mi
este imposibil s` percep existen]a actual`.
Ast`zi putem face studii \n str`in`tate, putem
s` ne etal`m, f`r` orice fel de \ngr`dire,
convingerile pe bloguri [i site-uri de
socializare [i astfel ne conect`m la realit`]ile,
mereu \n mi[care, ale lumii contemporane.
Totu[i, \n aceast` ecua]ie \mi r`mâne o
necunoscut`. De ce insist`m s` le tragem o
palm` celor care \ntr-adev`r au f`cut
Schimbarea? De ce vorbim ast`zi, din ce \n
ce mai acuzator, despre o a[a numit` stagnare
a societ`]ii din toate punctele de vedere:
politic, economic sau cultural, când perioada
comunist` nu a reprezentat altceva decât iluzia
unei prosperit`]i? Oare s-a uitat faptul c`
\nainte de 1989 via]a politic` lipsea cu
des`vâr[ire, singura op]iune fiind dictatorul
decrepit, izolat de realitate \ntre pere]ii
palatului preziden]ial, la fel ca prototipicul
dictator marquezian? Sau via]a cultural` era
mai dinamic` atunci când literatura bun` era
modificat` pentru a corespunde ideologiei?
Lista \ntreb`rilor este nesfâr[it`, dar r`spunsul
este acela[i.

Consider c` despre stagnare nici nu poate
fi vorba dac` suntem capabili s` facem o
analiz` obiectiv`, ba, dimpotriv`, \n dou`
decenii am reu[it s` recuper`m o mare parte
din decalajul care ne separa de ]`rile-etalon.
De fiecare dat` când \ndr`znesc s` expun
aceast` ipotez` sunt bruscat cu virulen]` [i
mi se atrage aten]ia c` nu sunt \ndrept`]it s`
vorbesc despre comunism deoarece nu am
trecut prin el. "Las`-ne pe noi s` vorbim despre
asta, c` noi [tim despre ce vorbim", \mi spunea
cu ceva timp \n urm` un coleg mai
experimentat. Nu l-am contrat, deoarece abia
atunci mi-am dat seama c` respingerea
punctelor de vedere ale celorlal]i nu este
altceva decât un reziduu al epocii \n care
pluralismul p`rerilor era interzis.

Da, este adev`rat c` pentru genera]iile
post-Revolu]ie, perioada comunist` are aerul
unui basm tocmai datorit` faptului c` \ntre
cele dou` perioade este o discrepan]` imens`.
Cei de dinainte de 1989 erau oameni ai locului,
care tr`iau cu interdic]ia de a-[i p`r`si ]ara.
Tinerii de azi, inclusiv eu, sunt mult mai
informa]i [i mai deschi[i spre o comunicare
cu lumea \ntreag`. Nu mai suntem doar

oameni ai locului, ci ni[te cet`]eni ai lumii.
|mi amintesc [i azi momentul \n care am citit
Toamna patriarhului [i am avut o str`fulgerare:
dictatorul cel decrepit care vorbea de la balcon
unei mul]imi furioase sem`na oarecum cu
dictatorul din carte [i, la fel ca acela, mi-a
inspirat [i pu]in` mil`. Atunci am realizat
c` pentru noi, tinerii, refacerea memoriei
comunismului, postmemoria acestuia, este
un exerci]iu care ]ine de imagina]ie.

26 IANUARIE 1990
MARIA MARINEASA, MARIA MARINEASA, MARIA MARINEASA, MARIA MARINEASA, MARIA MARINEASA, 24 de ani

26 ianuarie – \n mintea voastr`, a celor
care a]i tr`it \n perioada comunist`, aceast`
dat` poate \nc` exist`. Le amintesc totu[i celor
care au uitat, dar [i celor n`scu]i dup` '90
(care, din fericire, nu au fost nevoi]i s` o re]in`)
c` m` refer la ziua de na[tere a lui Nicolae
Ceau[escu. |n 26 ianuarie 1990 m-am n`scut
eu. Cu numai o lun` \nainte, tat`l meu [i sute
de oameni cu acelea[i speran]e st`teau \n
genunchi \n fa]a Catedralei [i spuneau Tat`l
nostru. Mama mea, \ns`rcinat` \n luna a 9-a,
era \n drum spre O]elu Ro[u, la 120 de km
de ora[ul \n care, când avea s` se \ntoarc`,
ar fi putut s` g`seasc` totul la fel sau totul
schimbat, iar pe tat`l meu mort sau viu.

Ei bine, comunismul a c`zut, tat`l meu
tr`ia (tr`ie[te pân` \n ziua de azi), familia
mea urma s` \nceap` o alt` via]` f`r` dictatur`,
f`r` cozi sau cenzur`, f`r` s` trebuiasc` s`
s`rbatoreasc` Cr`ciunul sau Pa[tele cu spaima
c` se va afla unde nu trebuie c` bunica a fost
la biseric` sau c` au f`cut rost de portocale.
Pentru familia mea pân` [i 26 ianuarie
devenise altceva.

{tiu c` nu spun nimic nou reamintindu-v`
c` unii au p`[it \n aceast` minunat` lume
nou` r`ma[i dintr-o dat` f`r` mam` sau tat`,
copil, bunic, so], un prieten drag sau un simplu
vecin. Oare \n ce m`sur` con[tientiz`m ast`zi,
dincolo de discurs, acest lucru? Un lucru e
cert, indiferent de cât de mul]umi]i sau
nemul]umi]i suntem de momentul actual: nu
tr`im co[marul de atunci [i avem posibilitatea
de a alege (dac` alegerile noastre sunt sau
nu corecte e o alt` discu]ie). Acei oameni,
care \n bun`tatea lor au \mp`r]it la Revolu]ie
[i ultima bucat` de pâine, pentru asta au murit:
ca noi s` cl`dim altceva. Ce s-a cl`dit, vede]i
[i voi. Noi am f`cut asta? Nu [tiu. Totu[i,
pe cei care spun c` Revolu]ia nu a avut niciun
rost i-a[ ruga s` mearg` \n fa]a unei mame
care \[i plânge de 25 de ani copilul [i s`-i
spun`: Fiul t`u a murit degeaba. Ar avea curaj?
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Am crescut înconjurat` de filologi:
p`rin]ii, profesori de englez`, bunica,
profesoar` de român` [i bunicul, de[i chirurg
de meserie, fascinat ([i practicant) de frumos:
pictur`, sculptur`, muzic`, epigramistic`.
De mic`, în vreme ce p`rin]ii h`r]ui]i de
îndatoriri [i cozi la alimente fugeau de colo-
colo, petreceam ore lungi în apartamentul
semi-înghe]at al bunicilor unde, înfofoli]i
în p`turi, cu nenum`rate "haine în plus",

ascultam fie Vocea Americii [i Europa
Liber` pe furi[, fie pove[tile de pe front
ale bunicului, fie istorisirile molcome ale
bunicii moldovence. Din serile în care
adormeam cu st`rile [i personajele lui Slavici,
Caragiale, Eminescu, Gala Galaction în locul
Scufi]ei Ro[ii, din dup`-amiezile când ne
încumetam s` înfrunt`m atmosfera de pe[ter`
a cinematografului Victoria ca s` mai vedem
o dat` Moara lui C`lifar, am r`mas cu o
afec]iune cvasi-profesional` pentru literatura
ce m` scotea din cotidianul mult prea cenu[iu
pentru un copil.

A[a l-am întâlnit, de fapt, pe Nicolae
Manolescu. Fost` student` a lui C`linescu
la Ia[i, profesoar` la unul dintre liceele cu
tradi]ie din Timi[oara, C. D. Loga, bunica
avea un cult al criticii literare temeinice,
organizate, de "idei", nu de "impresii". Îl
descoperise, deci, [i îl urm`rea cu enorm`
pl`cere [i fidelitate. Chiar în anii din urm`,
în ziua în care ap`rea România literar`, m`
întreba f`r` excep]ie: "Ai luat-o? S`pt`mâna
asta ce mai zice dragul meu?" Aprecierea,
respectul, dragul pentru Nicolae Manolescu
le-am mo[tenit, a[adar, din familie, înc`
dinainte de a-mi da seama c` lucrurile
înv`]ate [i acumulate pe parcurs urmau s`
îmi modeleze profilul academic [i o
traiectorie intelectual` care s` îmi dea ocazia
s` îl cunosc, cândva, [i personal. {colit`
ini]ial în rigidul ceau[ism, nu am fost, totu[i,
niciodat` admiratoarea ineptelor [i
inflexibilelor "comentarii" ce se purtau ([i,
din p`cate, înc` se mai poart`) la orele de
literatura român` de prin unele [coli generale
[i licee, menite s` ucid` orice neuron care
va fi dat vreun semn de via]` în c`p[orul

Dac` ar fi s` a[ez`m personalitatea lui
Nicolae Manolescu sub o singur` dominant`,
aceea e negre[it libertatea. Libertatea e
flamura sub care [i-a construit el via]a [i
opera, cu un fel de îndârjire perfect con[tient`
de sine.

Pentru aproape trei decenii, de la cronica
literar` din Contemporanul, continuat` de
cronica din România literar`, redut` fun-
damental` a libert`]ii în lungii ani de aservire
a gândirii, pân` la c`derea comunismului,
ac]iunea sa critic` a fost a unui spirit liber.
Chiar atunci când libertatea sa nu era decât
par]iala, dac` nu de-a dreptul iluzorie, el
s-a comportat ca un om liber. Aici st` poate
cheia succesului s`u irezistibil, secretul
seduc]iei intelectuale pe care a exercitat-o
asupra mediilor intelectuale [i tot aici st`
cheia efectului intimidant asupra celor ce
l-ar fi redus bucuros la t`cere : în dezinvoltura
cu care a transgresat interdic]iile.

Ce po]i s`-i faci celui ce se comport`
ca [i cum nu în]elege cum ar trebui s` se
comporte un om într-o societate perfect
dresat`? Cu un fel de inocen]` mimat`, cu
o perpetu` bun` dispozi]ie când to]i în jur
tr`iau în depresie, cu un optimism de nimic
justificat, despre care atâ]ia au m`rturisit,
Nicolae Manolescu a cam f`cut mereu ce
a vrut. Cum ar putea fi adus la ordine un
astfel de om? Cu el ar trebui s` le iei pe
toate de la început, s` i le explici ca unui
copil, [tiind preabine c` acest lucru nu e
posibil, fiindc` omul acesta uzeaz` de o
strategie bine rodat`, a naivit`]ii jucate, a
inteligen]ei suverane, a ironiei nu din cale-
afar` de provocatoare, dar nici cu totul
mascate. Toate acestea sunt intimidante
pentru unii, seduc`toare pentru al]ii. Ce a
fost [i ce a scris Nicoale Manolescu în anii
comunismului era o sfidare în sine, o sfidare
implicit`, niciodat` strident`, la vedere
totu[i.

Azi înc`, Nicolae Manolescu joac` rolul
de terapeut pentru cei apropia]i. Cu el toate
se simplific`, prind culoare [i lumin`. Niciun
dezastru nu rezist` dup` o discu]ie cu el.
Nu despre vreo îmb`rb`tare e vorba la mijloc,
nici despre vreo feminin` alinare. El aduce
cu sine un element invizibil [i foarte palpabil,
care e propria sa gândire, pe care o percepi
plutind încrez`toare deasupra tuturor
temerilor [i nevrozelor [i care te ia [i pe
tine, miraculos, în zonele ei ferite de
primejdii. De când îl cunosc, acesta a fost
sentimentul pe care l-am încercat: de
vecin`tate protectoare, ca o emana]ie proprie
fiin]ei sale. Puterea aceasta se alimenteaz`
din exerci]iul libert`]ii ca mod de a fi, ca
mod natural de a fi, ca un dar pe care doar
el l-a mo[tenit pe cale genetic`.

Lua]i oricare dintre c`r]ile sale, scrise
parc` f`r` niciun efort. Omul care le-a scris
a trecut în pagin` – vreau s` spun: s-a trecut
pe sine în pagin` – cu un fel de naturale]e
deplin`. Nimic nu-l îngr`de[te, nici
dificult`]ile expresiei [i nici dificultatea de
a-[i expune gândul, nu sim]i c` una ar lua-o
înaintea celeilalte, c` una ar tr`da-o pe
cealalt`, c` una ar incomoda-o pe cealalt`.
Rareori ca la el po]i întâlni o a[a mare
u[urin]a stilistic`, de la un cap`t la cel`lalt.
Cu o claritate deplin`, perfect disciplinat,
discursul s`u critic, când e vorba de critic`,
[i povestirea sa, când poveste[te, se a[tern
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pe hârtie cu o suveran` libertate, egal,
neprecipitat, ca mersul unui rege. Nici una
din paginile sale nu d` impresia c` a fost
l`sat ceva nespus, pentru c` inten]ia era de
fapt alta, pentru c` au lipsit mijloacele
stilistice, cum se-ntâmpl`, sau din pudoare,
din calcul, din grab`, din felurite alte mo-
tive.

A[a [i în politic`, din p`cate. Cei ce
l-am urmat în Partidul Alian]ei Civice am
v`zut în el la începutul anilor '90 omul
providen]ial. Ar fi trebuit ca el s` fac` ni[te

temenele, nu multe [i nu compromi]`toare,
s` promit` c` va instaura monarhia, cum a
promis Emil Constantinescu f`r` s`
clipeasc`, ar fi trebuit s` menajeze câteva
vanit`]i, s`-[i apropie ni[te gazete, pe scurt
s` fac` ce se face în politic`. Nimic din toate
acestea. A r`mas – în politic`! – înc` mai
liber decât îl [tiam. Dintre cei juriza]i de
conclavul Conven]iei Democratice pentru
a-i fi candidat la alegerile preziden]iale din
1992 n-a fost decât un singur învins fericit:
Nicolae Manolescu. Sc`pase liber [i
de-aceast` dat`. La prima cotitur`, când
democra]ia noastr` d`duse semne c` se poate
foarte bine [i f`r` intelectuali, a p`r`sit
politica cu totul, bucuros c` n-a pierdut decât
vreo [apte ani.

Cât despre altele, care ar ilustra înc`
mai mult voca]ia libert`]ii în biografia sa,
nu se cade s` vorbim în aceste rânduri
aniversare. O face el însu[i într-una din c`r]ile
sale de memorii. N-am nicio îndoial` c` în
via]a sa intim`, de domeniul public [i ea,
ca la orice mare personalitate, el e creatorul
unui tip aparte de om liber, neîncadrabil în
categoriile consacrate.

La aniversarea sa – care nu pare s`-l
priveasc` cu adev`rat, într-atât e de departe
de el vârsta pe care o s`rb`torim – ar fi trebuit
s`-l g`sim cople[it de responsabilit`]i:
ambasador, academician, director de revist`
literar`, pre[edinte al Uniunii Scriitorilor,
autor în deplin`tatea for]elor… Cople[it nu
arat` s` fie nici m`car o singur` clip`. E
doar un om liber.

plin de entuziasme tinere[ti al înv`]`celului
dornic de afirmare sau de pur` gimnastic`
a min]ii. “Las pe alt` dat` anecdoticele-mi
momente de confruntare a idealismului cu
sistemul [i a Schopenhauer-ului cu Ipote[ti-
ul!‘.

Parcurgerea treptat` a textelor
profesorului Manolescu (cronici, eseuri,
istorie literar`, jurnal — adunate sau nu în
volum) mi-a oferit, prin urmare, gura de
aer proasp`t de care aveam nevoie,
încrederea c` se poate scrie [i altfel, c`
seriozitatea [i meticulozitatea se pot întâlni
cu pasiunea [i ludicul, c` recenzia nu trebuie
s` fie o b`trânicioas` [i tern` în[iruire de
sentin]e ultime, ci poate lansa provoc`ri,
sugestii, idei, teorii ce sfideaz` inevitabilele
constrîngeri ale paginii tip`rite [i num`rului
de semne. Indiferent de genul de text pe
care îl semneaz`, indiferent de tipul de
discurs pentru care opteaz`, indiferent de
pozi]ia pe care o adopt` în chestiuni dintre
cele mai diverse, care nu arareori dep`[esc
sfera strict beletristic`, Nicolae Manolescu
nu pare a depune vreun efort pentru a fi,
indubitabil, un personaj cu greutate, o voce
de neignorat prin îns`[i lejeritatea abord`rii
[i siguran]a argumentului bine formulat.

Cu câ]iva ani în urm`, am avut bucuria
de a îngriji antologia Teme franceze, ce
reunea extrase din celebrele Teme.
M`rturiseam în prefa]`: "Preg`tit` suflete[te
s` editez un mic op gra]ios de câteva zeci
de pagini, m-am aflat, dup` transcriere, în
bra]e cu un volum în toat` regula, ce trecea
de dou` sute de pagini". Cu toate acestea,
nu m-am sim]it nicio secund` chinuit` sau
dep`[it` de volumul de munc`, lectura
divers` [i pl`cut` construind din detalii nu
doar o imagine complex` a Fran]ei culturale,
ci [i un portret al autorului: intelectual
cosmopolit, erudit, rafinat, îndr`gostit [i
(auto)-ironic, riguros [i histrionic, sensibil
[i curios." Aceast` deschidere c`tre dialog,
lipsa de arogan]` [i predispozi]ia spre (auto)-
chestionare confer` observa]iilor critice alura
cvasi-familiar` ce le face s` st`ruie în
con[tiin]a celui ce le parcurge": spuneam
atunci [i îmi men]in p`rerea, valabil` [i
pentru cronicile, listele, istoriile lui
Manolescu, în care mul]i î[i vor fi dorit s`
se reg`seasc`, fie [i în trecere.

Dincolo de remarcabila intui]ie [i
acurate]ea verdictului, dincolo de temeinica
[coal` de teorie literar` impus` în timp [i
de faptul c`, ocupându-se vreme îndelungat`
de organizarea [i administrarea institu]iilor
culturale, a devenit el însu[i o institu]ie, ceea
ce descop`r de fiecare (rar`) dat` când am
ocazia s` stau de vorb` cu domnul Manolescu
este c` reu[e[te s` nu î[i piard` niciodat`
umorul, energia, vioiciunea, replica alert`,
generozitatea [i acea sclipire irezistibil` a
inteligen]ei în stare pur`. Nu pu]ini sunt cei
care, de-a lungul anilor, îl vor fi invidiat,
atacat, contestat, contracarat, concurat: un
exerci]iu firesc în orice lume bazat` pe
libertate de opinii. Evident, omul care are
întotdeauna dreptate nu poate fi decât: a)
inexistent; b) insipid. Am certitudinea c`,
indiferent de circumstan]e, Nicolae Mano-
lescu r`mâne departe de a fi insipid. Serios
[i elegant în apari]iile publice, spumos [i
fascinant în conversa]ie, ferm în judec`]i
[i nuan]at în interpret`ri [i interac]iuni, ofer`
dovada incontestabil` c`, pentru spiritele
vii, autentice, vârsta nu reprezint`,
într-adev`r, decât o cifr`.
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CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2014
DECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIEDECEMBRIE

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA
- 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 MihalyIlles MihalyIlles MihalyIlles MihalyIlles Mihaly
- 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)

|n general, bursele de crea]ie trimit
scriitorii români pe t`râmuri unde se vorbe[te
limba german`, prin castele pierdute \n p`-
duri niebelunge sau camere dincolo de gea-
mul c`rora se cambreaz` ecvestru, pe soclu,
prin]i[ori habsburgi. B`nuiesc c` ideea e
s` scrii mult [i prost. Ca Thomas Mann.
Altfel nu-mi explic de ce, odat` aduse acas`
[i publicate, manuscrisele sun` de parc` unii
dintre laurea]i s-ar fi plictisit groaznic la
re[edin]a de inspira]ie for]at` [i vor s` se
r`zbune pe cititor. Asemenea burse ar trebui
date \n ]`rile calde, printre crocodili [i ana-
conde, a[a \ncât creatorul s` fie luat prin
surprindere pe lunc`, atunci când [lefuie[te
fraze de gimnaziu, sau \n zone de conflict,
s` gr`beasc` finalul, \nainte ca Orchestra
Rebelilor B`rbo[i s`-i cânte \n prag din
Kala[nikov.

FF eti]a care se juca de-a Dumnezeu
(Polirom, 2014), ultimul roman
semnat de Dan Lungu, este pe

m`sura numelui autorului. Lung. La cap`tul
zdroabei, nu e[ti r`spl`tit. Nici treats, nici
tricks. Numai un picior \n fundul t`u t`b`cit
[i mul]umiri Forumului Cultural Austriac.
Foarte bine. Voi trimite [i eu o epistol`
Forumului, s` cer daune morale. Dac`
trebuie, merg pe jos pân` la Viena. Ca Horea.

M` tem c` CV-ul auctorial al lui Dan
Lungu (reedit`ri anuale, traduceri gârl`,
ecraniz`ri, dramatiz`ri, distinc]ii interna]io-
nale) [i opera propriu-zis` compun un
strabism pregnant. Fire[te, când c`r]ile sunt
men]inute constant pe raft [i promovate cu
steroizi, pân` [i cel mai ne\nduplecat cititor
tinde s` se \nmoaie, \ns` eu m` leg stra[nic
de catarg [i-mi bag dopuri \n urechi odat`
ce sirenele din apele publicitare gem de
pl`cere. Nu cred pân` nu v`d cu ochii mei.
Dan Lungu nu este nici primul, nici ultimul
scriitor pe al c`rui cap s-a pus o p`l`rie prea
mare. A devenit practic` planetar`, de la
Paris la Tokio, de la Beijing la New York
(difer` doar pu[culi]ele p`l`rierilor). De ce
nu [i la noi \n sat?

Fete [i b`ie]i cu oare[ice talent, al c`ror
universalism const` \n faptul c` nu jignesc
IQ-ul mediu – azi, e foarte u[or s` ofensezi,
nu [tii niciodat` c`rui grup \i pocne[ti bibe-
ronul –, foarte adaptabili la trenduri, vanda-
bili unui public \nnebunit s`-[i exprime apre-
cierile prin like-uri sau stelu]e, \[i \nfig ]an]o[
tocurile \n covoarele ro[ii ale libr`riilor,
coco[a]i sub trofee. M` gândesc, bun`oar`,
la Haruki Murakami, prozator submediocru,
\n romanele c`ruia nu recuno[ti }ara Soarelui
R`sare, c`ci el se dedic` exclusiv a[tept`rilor
din Occident – "dac`-i japonez, sigur bea
sake [i cite[te manga" –, dar supercotat la
bursa de carte [i la penibilele pariuri nobe-
liste. Nu trebuie s` ai doctorat \n literatur`
nipon` ca s` pricepi c` Murakami p`[e[te
\mpiedicat pe lâng` superba tradi]ie inaugu-
rat` de Doamna Murasaki. Dac` a[ fi japo-
nez, a[ scoate katana, de[i, la atâta le[in
encomiastic, presupun c` scriitorii de sezon
\[i pierd sim]ul realit`]ii.

Dan Lungu nu evolueaz`. Cunoa[te
tehnici de creative writing, \n momentele
fericite st`pâne[te dialogul, câteodat` \l sal-
veaz` umorul, iar pe genul scurt (\n special
\n volumul B`ie]i de ga[c`) se descurc`
bini[or. Sub aspectul fraz`rii, \l g`sesc simplu
[i curat. Cu toate astea, r`mâne perfect inex-
presiv, iar scriitura lui nu iese \n eviden]`.
Nu transmite emo]ie, nu are nerv, nu coagu-
leaz` personaje memorabile. Pentru proza
de anduran]` se impune alt echipament. Ro-
manele sale, compuneri cu niscaiva bicep[i,
r`mân promisiuni nerespectate. Facile [i,
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\mi \nchipui, u[or de tradus, asigur` un oare-
care succes de cas`. |n 2007, i-am repro[at
c` S\nt o bab` comunist`! suna a raport
sociologic, nicidecum a literatur`, iar patru
ani mai târziu, firav-decentul |n iad toate
becurile s\nt arse mi-a oferit pu]ine satisfac]ii.
Am sperat c`, \ntre timp, scriitorul Dan
Lungu a luat \n greutate. M-am \n[elat.

Receptiv la problemele sociale, le specu-
leaz` poten]ialul, dar nu reu[e[te s` echili-
breze fic]iunea [i fresca, portretul individual
[i profilul general, dialogul firesc [i mesajul,
[i bate [aua moral` când \i fuge iapa estetic`.
Feti]a care se juca de-a Dumnezeu r`scole[te
o tem` grav`, deja obiect de studiu al psiholo-
gilor/psihiatrilor, [i motiv de \ngrijorare pen-
tru noi to]i: situa]ia copiilor ai c`ror p`rin]i
au plecat la munc` \n str`in`tate. Dup` cum
tocmai s-a v`zut, diaspora nu reprezint` doar
un fenomen social [i un factor economic,
ci [i o for]` politic` important`. A[adar, e
firesc ca vie]ile "românilor de afar`" s`
stârneasc` interesul arti[tilor. Unii scriu c`r]i,
al]ii fac filme sau deschid expozi]ii de
fotografie. Dan Lungu nu \n]elege \ns` c`
literatura nu sintetizeaz` locuri comune [i
nu predic`. Oare se mai g`se[te cineva \n
]ara asta care s` nu fi aflat c` majoritatea
pleac` \mpins` de s`r`cie, c` românii fac
munci grele, adesea umilitoare, suportând
un stigmat de inferioritate [i c` banii trimi[i
acas` copiilor nu ]in loc de afec]iune? Chiar
sunt necesare trei sute cincizeci de pagini
spre a recapitula o situa]ie atât de familiar`?
Mi se pare inutil s` \neci nara]iunea \n
stereotipuri, f`r` s` articulezi m`car un
personaj sau s` ob]ii un dram de fine]e
psihologic`, de realism prelucrat imaginativ.

R`di]a, copila din titlul c`r]ii, locuie[te
cu bunicii dup` ce mama ei a plecat \n Italia.
Merge la [coal`, se \mboln`ve[te, \i trece,
se joac` cu vecini [i prieteni, compar` ]ân]arii
cu elicopterele, \[i viziteaz` sora [i tat`l
muta]i \ntr-un apartament de bloc (familia
nu e doar destr`mat`, ci [i disfunc]ional`),
a auzit de Ceau[escu, adun` bani \n speran]a
c`-[i va recupera mama, descoper` camera
web, \[i \nchipuie c` poate s` influen]eze
evenimentele [i deciziile celor din jur prin
puterea gândului. Gesturile R`di]ei se \nscriu
\ntr-o copil`rie oarecare. |ntr-adev`r, copiii
fac lucrurile surprinse pasiv, prin enumerare,
de Dan Lungu, \ns` personajul s`u nu face

nimic \n mod special. |n]elegem repede c`
apar]ine unei comunit`]i din ce \n ce mai
mari de vl`stare abandonate. Povestea ei
este una printre multe altele, ne convinge
Lungu. Nu sesizeaz` c`-[i d` foc la valiz`.

Figura [tears` a bunicii nu ajut` deloc.
"Buna" func]ioneaz` \n calitate de portavoce
a disper`rii b`trâne[ti menit` s` comenteze,
\n folosul cititorului, faptele nepoatei. Corul
antic minus poezia [i tragismul. Din via]a
lui "Bunu", la rândul lui, schi]`, afl`m detalii
cu pipeta. Nimic demn de re]inut. M`lina,
sora mai mare, [i Vali, tat`l, au nume \n
pagin`. Atât. Peste toate, afl`m ce s-a
\ntâmplat la Revolu]ie. Finalul c`r]ii ar fi
trebuit, presupun, s` [ocheze, odat` ce R`di]a
descoper`, \ntr-o vizit` inoportun` la
apartament, c` rela]ia p`rinte-copil arat` cam
nefiresc, dar diegeza plan` nu incit` a[tept`ri
de niciun fel. De unde pân` unde un posibil
incest, numai Dan Lungu [tie. Mie mi-a
sc`pat. Probabil a intuit necesitatea unei
picanterii, s` ne trezim din somn. Din p`cate,
]eapa lui Prâslea intervine prea târziu [i,
oricum, doar editorii [tiu unde sunt merele
de aur.

DD
incolo de hotare, mama Leti]ia
\ngrije[te o b`trân` \n scaun
rulant. Familia Bosse e[ueaz`

\ntr-o parodie maniheist` involuntar`: italieni
buni versus italieni r`i. Invalida Nona se
arat` empatic`, inteligent`, cu sim]ul
umorului [i compasiune fa]` de slujnica
românc`. |i poveste[te despre ipocrizia noilor
genera]ii de mânc`tori de paste, indivizi
lene[i, f`r` idealuri, preocupa]i numai de
vacan]e scumpe, ce se \nchin` pe [est la
portretul lui Mussolini. Românii i se par
de o vitalitate demn` de invidiat. Dimpotriv`,
Signor Renato [i Signora Silvia (fiica Nonei),
sunt xenofobi, trufa[i, zgârci]i, exploatatori,
\i b`nuie[ti c` pitesc \n dulap c`m`[ile negre.

Laura, prietena Leti]iei, monologheaz`
nelimitat. |[i poveste[te via]a – de altfel,
cam toate personajele, de la ̀ l' cu ]â]a-n
gur` pân' la ̀ l' cu barba sur`, cum se zice
\n popor, manifest` acela[i simptom incon-
tinent de a-[i recita autobiografia am`nun]it,
\n ieremiade – [i \i descrie colegei de
suferin]` prin ce trece un român plecat la
munc` afar`. Dac` n-am \n]eles de la Leti]ia,
poate ne intr` \n cap odat` cu vorbele Laurei.
M-am tot \ntrebat, cui i se adreseaz` Dan

Lungu? Nou`? Noi [tim. Str`inilor \n limbile
c`rora se va traduce capodopera? Li se
fâlfâie. |mi este limpede c` nu-l intereseaz`
cum scrie, ci numai despre ce anume scrie.

Iat`, de pild`, reflec]iile elevei de [coal`
primar`, R`di]a, privitoare la vame[i: "Str`i-
n`tatea e o cutie mare prins` cu scoci, care
intr` \n România pe la vama N`dlac. A[a
i-a spus Bunu. Vama e ap`rat` de oameni
\n uniform` care \]i ghicesc viitorul \n pa[a-
port. Numai ei [tiu dac` po]i s` intri [i, când
ai intrat, dac` po]i s` mai ie[i. “…‘ Erau
r`i [i vicleni, \]i d`deau voie s` intri [i dup`
aceea \]i râdeau \n nas. Sâc! sâc! Acum nu
mai po]i ie[i, \]i f`ceau ei \n ciud`. Stai aici,
\n România, [i munce[te ca un prost, \]i
spuneau ei. Ca un bou! Munce[te pentru
nimica toat`! Ni[te perver[i. Statul \i pl`tea
pentru asta. De aceea aveau bumbi de aur,
burt` [i chipiu. Erau ni[te zmei cu epole]i."

Acum s-o ascult`m, \n ceea ce ar trebui
s` fie stil liber indirect, pe mama ei, umilit`
[i, totodat`, fericit` dup` ce a primit primul
salariu de la familia Bosse: "|[i plângea [i
de mil`, pentru anii \n care muncise pe mai
nimica \n România. Deodat`, acest plic \i
ar`ta c` dusese o via]` de sclav, de larv`,
de bou \n jug. Plângea pentru bucuriile pe
care le ratase, pentru via]a pe care o pierduse,
pentru lipsa de orizont cu care o sufocase
s`r`cia. Plângea deoarce con[tientizase brusc
toate aceste lucruri, nu le descoperise
progresiv, ca s` aib` timp s` se obi[nuiasc`
[i s` reflecteze la ele. Era ca o revela]ie.
“…‘ Plângea pentru c` i se p`rea nedrept
ca unii s` câ[tige atât de u[or banii [i al]ii
atât de greu pentru aceea[i munc`. “…‘
Plângea pentru c` nu i se p`rea corect ca
unii s` se nasc` \n România [i al]ii \n Italia,
Spania sau America."

|| n afara unor varia]ii simpliste de
vocabular, auzi aceea[i voce, acela[i
denun], aceea[i miz` sub]ire. Pân`

[i cuvântul "bou" p`streaz` conota]ii \nrudite.
|mi imaginez c` romanul va fi ecranizat

cu/de Angelina. {i ea se joac` de-a
Dumnezeu, de[i nu [tiu dac` suntem suficient
de n`p`stui]i ca s` atragem aten]ia acelor
ochi frumo[i, mereu gata s` verse lacrimi
de mila s`racilor planetei, [i apoi s` se
asorteze la produsele de lux ale unei case
de mod` ce practic` pre]uri cât PIB-ul ]`rilor
din lumea a treia, pl`te[te lefuri ridicole
muncitorilor români taman la ei acas`, [i a
c`rei familie fondatoare a colaborat cu
nazi[tii. Cine se mai \mpiedic` \n detalii
morale? Iar \n cele literare, cu atât mai pu]in.
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Insula c`r]ilor1, parte integrant` a
tripticului de volume care lanseaz` editura
Crime Scene Press pe pia]a de carte din
România, marcheaz` un moment de cotitur`
din literatura de suspans a lui George Arion,
tocmai prin faptul c` romanul de fa]` nu poate
fi plasat exclusiv \n limitele acestui gen. De[i
suspansul [i misterul exist` din plin \n
cuprinsul volumului, efectul izbitor asupra
cititorului este reprezentat de str`baterea la
pas a rumina]iilor diverse stârnite \n interiorul
celor doi protagoni[ti ai c`r]ii. Inedita tram`
pus` \n scen` de George Arion va aduce la
liman comun dou` lumi aparent plasate la
capete opuse ale unui spectru existen]ial: Petru
Dulce, un pensionar care str`bate zilnic
Bucure[tiul pentru a men]ine vie o umil`
bibliotec` de cartier, [i Demetrios
Papanicolau, preten]iosul inspector-[ef al
comisariatului din ora[ul cretan Heraklion.

|ns`, \n ciuda acestui cuplu antrenant
de personaje, protagonistul veritabil al c`r]ii
lui George Arion este, a[a cum reiese [i din
titlu, toposul cu iz fantastic al insulei c`r]ilor.
Pe parcursul lecturii, cititorul descoper` faptul
c` utilizarea singularului devine discutabil`.
"Insula c`r]ilor" nu e numai misterioasa Insul`
Boedic, pe care ajunge Petru Dulce cu scopul
de a face ordine \n masiva bibliotec` a unui
magnat grec ca m`sur` compensatorie pentru
iminentul pericol de a fi f`cut piftie de c`tre
ma[ina grecului pe carosabilul bucure[tean,
ci e [i aproape uitata bibliotec` de cartier \n
care protagonistul \[i desf`[oar` \n mare parte
rutiniera-i existen]` la \nceputul c`r]ii. L`rgind
[i mai mult paleta posibilelor lecturi ale
titlului, Petru Dulce \nsu[i poate fi considerat
o insul` a c`r]ilor, mai cu seam` a
capodoperelor literaturii universale, dar [i
a unei paraliteraturi menite s` contribuie la
solidificarea celor dintâi.

Protagonistul lui George Arion nu este
numai un bibliofil \nr`it, ci [i un bibliofag
de spe]` exemplar`. Sunt enumera]i pe larg
autori pe care Petru Dulce i-a citit [i, mai
mult, i-a venerat pentru capacitatea lor
creatoare. Eroul s`u declarat nu e nimeni
altul decât Don Quijote de la Mancha, ale
c`rui aventuri le cite[te cu frenezie [i prin
intermediul c`ruia simte pornirea de a afla
dac` exist`, \n Biblioteca Academiei,
bucoavnele lui Alonso Quijano, tocmai pentru
a fi lecturate [i adorate. Se contureaz` o
veritabil` paralel` cu eroul lui Cervantes;
a[a cum, \n spaniol` "hidalgo" vine de la
"hijo de algo" – fiul cuiva care a f`cut parte
din p`tura nobilimii, accentuând astfel rolul
familiei \n conturarea portretului complet al
personajului, George Arion red` \n culori
pastelate istoria familiei protagonistului s`u,
\n care nu a existat numai viciul alcoolului,
ci [i opozi]ie fa]` de actul lecturii.

Pentru Petru Dulce, aceast` mentalitate
este prezent` tot mai acut [i devine mai
cutremur`toare din pricina perpetu`rii sale
asemenea unui flagel devastator, a[a cum
reiese dintr-o discu]ie la care protagonistul
este martor pe strad`: "Au dreptate copiii
`[tia! Ce mai conteaz` cartea \n ziua de azi?
Dac` e[ti fotbalist, vedet` de televiziune sau
m`car un bun meseria[ câ[tigi mai mult decât
un profesor universitar. Nu-i a[a, dom'le?"
Paralela cu Don Quijote mai poate fi
continuat` prin descoperirea Dulcineei din
Toboso \n Axinia Gai]` (un nume \ntru totul
predestinat), o menajer` devenit`, contrar

ULTIMUL CARTU{
DIN BIBLIOTEC~
ALEXANDRU ORAVI}AN

voin]ei protagonistului, amant` [i, prompt,
so]ie: "Eu mi-s femeie cinstit`. Nu po]i s`-]i
ba]i joc de mine. Trebuie s` ne lu`m. Dar
s` [tii c` eu nu-mi schimb numele. Bine mi-ar
sta s` m` strige lumea madam Dulce! Ar fi
de tot rahatul". Bine\n]eles c` aceast` "femeie
cinstit`" nu va ezita s`-l \n[ele pe Petru cu
viteza luminii.

Felul \n care existen]a lui Petru Dulce
trece din sfera plauzibilului \n cea a
fantasticului aminte[te de romanul Cea]`,
semnat de Miguel de Unamuno, autor trecut
\n revist` la un moment dat \n volum. |n cazul
lui Augusto, protagonistul lui Unamuno,
trecerea de la o existen]` cotidian` la una
inedit`, iar mai apoi pseudo-fantastic`, este
realizat` gradual, aproape insesizabil. Acela[i
lucru este valabil [i pentru situa]ia lui Petru
Dulce. Astfel, se confer` un efect de
plauzibilitate \ntregii \mprejur`ri a reloc`rii
lui Dulce pe izolata Insul` Boedic, cât [i
incapacit`]ii sale de a evada din mrejele
bibliotecii [i a fascina]iei pentru o crim`
comis` cu mult timp \n urm` \n acest spa]iu
aparent protejat [i etan[. Atmosfera de suspans
[i mister de pe insula greceasc`, meticulos
gradat` de George Arion, este oglindirea
intertextual` a aerului \n]ep`tor de pe insula
Magicianului lui John Fowles.

Misterele "insulei c`r]ilor" ajung s` \l
afecteze [i pe Demetrios Papanicolau, o
parodie a anchetatorului nemilos [i scrupulos
din literatura universal`. |ns` [i acest al doilea
protagonist al romanului lui George Arion
are farmecul s`u: dispre]uie[te paraliteratura
("s` nu v` prind cu c`r]i poli]iste \n mân`,
c` v` belesc! Toate sunt ni[te tâmpenii. N-au
nicio leg`tur` cu via]a real`. Dac` vre]i s`
deveni]i criminali[ti cu adev`rat, v` trebuie
cât mai mult` experien]`. Numai asta
conteaz`. {i intui]ie."), mitraliaz` ordine
colorate [i acide subalternilor s`i asemenea
gloan]elor scuipate de un Kala[nikov [i
ascult` Madama Butterfly \n timp ce contem-
pl` marea de la fereastra apartamentului s`u.
|ns` un nea[teptat cancer la colon \l lanseaz`
\ntr-o curs` contra cronometru pentru
dezlegarea misterelor Insulei Boedic.

Prin Insula c`r]ilor, George Arion

demonstreaz`, \nc` o dat`, nu numai m`sura
talentului s`u scriitoricesc, dar [i versatilitatea
adeseori negat` a genului poli]ist.

II. UN ANTI-COMISAR
AMUZ~

|n contextul eternei dezbateri cu privire
la perenitatea avangardelor dincolo de izbuc-
nirea cu maxim avânt a postmodernismului,
\n literatura contemporan` se vorbe[te tot
mai des despre neo-avangardism. |n mare
parte, aceast` tendin]` poate fi interpretat`
sub forma unui recul a tentativelor de recl`dire
a avangardismului din spa]iul european [i
american \nc` din anii '50, ilustrate magis-
tral de Benjamin H. D. Buchloh \n lucrarea
Neo-Avantgarde and Culture Industry (2003).
Totodat`, \n sfera neo-avangardismului poate
fi plasat [i intens-dezb`tutul metamodernism,
teoretizat recent printr-o "naivitate con[tient`,
un idealism pragmatic", influen]ate de
revolu]ia digital`, instabilitatea politic` [i
criza economic` mondial`2 , v`zute ca efecte
polarizatoare ale satura]iei la care a ajuns
lumea postmodern`.

Iat` c` avântul re\nnoitor-pulsatil ajunge
[i \n literatur` român` actual`, care reu[e[te
s` \[i defineasc` o voce cu ajutorul unor
injec]ii binevenite de originalitate. Un astfel
de caz este [i recent publicatul volum "de
tinere]e" al lui Adrian Buzdugan, Comisarul
Corcodu[` (sau Corcodu[` '92 sau Treispre-
zece gloan]e [i de restul… morcovi sau
Gloan]e pentru Andros sau Corcodu[` & Co.
sau cum mai vre]i dumneavoastr`…)3 . Din-
colo de veleit`]ile evident umoristice ale
numelui, protagonistul este unul dintre cele
mai inedite personaje din literatura român`
contemporan`, cu mare poten]ial de analiz`
intertextual`. Cititorul este pus \n fa]a unui
anti-comisar Moldovan redat \n registru de
"tic`los" nu f`r` glorie, ca \n cazul eroilor
lui Quentin Tarantino, ci de figur` gata
consacrat`, cunoscut` pe toate meridianele.
Comisarul este o tornad` de categoria F5
care secer` zgomotos to]i borfa[ii \n cale,
ne]inând cont de nicio regul` a policierului
conven]ional; mafia din Palermo \i [tie de
fric`, Parisul tremur` la apari]ia sa pe largile-

i bulevarde, lumea arab` nu poate dormi
noaptea de iminenta venire a lui Corco Dusha,
iar Maica Rusie nu r`mâne nici ea indiferent`.

|n micro-romanele care compun volumul
lui Adrian Buzdugan, cli[eele genului poli]ist
nu sunt numai demontate, ci [i parodiate mult
dincolo de limita absurdului, dându-se dovad`
de "naivitate con[tient`". Un astfel de cli[eu
este cel al "femeii fatale" care "fuma M`r`[e[ti
f`r` s`-i pese de poli]i[ti [i era pu]in [ocat`
dup` ultimul seism din Birmania. Primele
observa]ii ale lui Corcodu[` fur` urm`toarele:
dou` picioare ca dou` torpile, un tors de
bomb` atomic`, ochi ca dou` grenade cu
fosfor, iar \n mâna delicat` avea un automat
\ndreptat spre mucul ]ig`rii sale." Reac]ia
lui Corcodu[` este extrem de ilustrativ`:
"Comisarul vomit`." |n acela[i registru poate
fi interpretat [i finalul primului micro-ro-
man, Dragoste [i corcodu[e la Palermo: "Un
avion s-a pr`bu[it ieri pe coasta unei insule
singuratice. Supravie]uitorii, comisarul
Corcodu[` [i o stewardes`, au refuzat s` fie
salva]i."

Substan]a comisarului Corcodu[` nu este
asigurat` numai prin astfel de reac]ii anti-
canonice. Protagonistul lui Adrian Buzdugan
se bucur` de descrieri memorabile, care \l
pot plasa lesne \n compania urmuzianului
Ismail: "E la fel de valoros ca doi metri de
sârm`, tare ca o pr`jitur` f`cut` de o tân`r`
c`s`torit` [i \n]eleg`tor ca un b`trân sclerozat.
De[tept ca o fat` mare, viclean ca un poli]ist
de circula]ie, curat ca salopeta unui muncitor
necalificat, tandru ca un c`l`u experimentat
[i sentimental ca o boarf` atins` de-un suflu
absintic." Mai mult, apar [i o serie de
personaje conexe, care nu fac decât s`
\mbog`]easc` dimensiunea absurd` a
comisarului: fiica sa, Clea Corcodu[`, o "tip`
fantastic`" la apari]ia c`reia "cet`]enii ora[ului
Palermo fur` zgudui]i" [i tat`l s`u, Rodrigo
Corcodush, care nu ezit` s` \i dea fiului s`u
o serie de sfaturi pentru a fi urmate cu
sfin]enie: "(…) unu, s` nu ucizi f`r` rost dac`
n-ai cu ce! Doi, \ncearc` s` nu fii prost. Trei,
dac` vrei s` te rec`s`tore[ti, f`-o cu o târf`,
femeile serioase n-au gust… Patru, banii
n-aduc fericirea, ei aduc al]i bani [i de-abia
`ia o aduc, [i cinci, nu te \ncrede \n tine [i
nu uita c` cele mai bune decizii le iei când
dormi."

Micro-romanele lui Adrian Buzdugan
sunt str`b`tute de un absurd atent dozat, c`ci,
l`sând de-o parte nenum`ratele jocuri murdare
de-a poli]istul ale lui Corcodu[`, se profileaz`
un fir narativ avangardist dincolo de orice
specula]ie, \ns` care poate fi urm`rit [i savurat
\n consecin]`. Din multiplele p`]anii de care
are parte, comisarul Corcodu[` reiese ca o
variant` reciclat` \n cheie avangardist` a
marilor poli]i[ti ori inspectori ai culturii
universale, aspect expus explicit de c`tre autor
cititorului s`u: "B`i, mucea, realizezi c`
Agatha, Simenon, Chandler s.a.4  au creat
doar ni[te pocitanii pe lâng` doxatul comisar
Corcodu[`, c`ruia \i circul` profesionalismul
printre mitocondrii mai dihai decât \i zburd`
midiclorianele-n plasm` lui Luke
Skywalker?"

Dac` lu`m aceast` remarc` ca având un
caracter axiomatic, atunci nu ne mai mir`
faptul c` ineditul protagonist al lui Adrian
Buzdugan reu[e[te, \n preumbl`rile sale prin
de[ertul Arabiei, s-o seduc` pe Fata Morgana,
care \i face dest`inuiri nea[teptate ("{tii, pe
mine m` cheam` Vasilica…"), [i refuz` gra-
dul de ofi]er al Legiunii de Onoare, motivând
r`spicat: "Eu lucrez pe conturi proprii".
___________

1 Crime Scene Press, Bucure[ti, 2014,
263 p.

2 TimotheusÊVermeulen, Robin van den
Akker, "Notes on Metamodernism", în Jour-
nal of Aesthetics and Culture, vol. 2, 2010,
pp. 1-14.

3 Editura Adenium, Ia[i, 2014, 232 p.
4 s.a. – sau al]ii… (not` în original).
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Iosif Caraiman nu a fost niciodat` un
personaj comod. Nici ca persoan` (o spun
prietenii lui!), nici ca poet. Despre atitudinea
retractil`, de paria, etern izolat de ceilal]i
[i refugiat \n sine, el m`rturise[te abia acum,
la vârsta solar`, c` a fost o pozi]ionare
deliberat`: cu un tat` ucis de Securitate (pe
când poetul nici nu \mplinise un an!) pentru
c` a f`cut parte din rezisten]a anticomunist`
din Mun]ii Banatului, Iosif Caraiman a fost
h`r]uit ani de zile. Interogat de sute de ori,
i-au fost confiscate manuscrisele, a trebuit
s` fac` fa]` unei permanente supravegheri
"operative". Pentru a-[i proteja apropia]ii,
a ales mereu s` \i evite, s` r`spund` cu
parcimonie gesturilor de solidaritate, de
apreciere, de afec]iune. Iar dup` '89, obiceiul
s-a transformat \n reflex. |n poezie, \n schimb,
Iosif Caraiman a exprimat - cu frânele
autocenzurii reduse la maximum - toat`
aceast` tensiune interioar` acumulat` \n timp:
o interminabil` revolt` \mpotriva a ceea ce,
vreme de decenii, a p`rut insurmontabil.

Pân` la Revolu]ie, poemele sale au
ap`rut doar \n volume colective, prin grija
[i aten]ia unor confra]i de suflet: George
Suru, Petru Oalde, Ioan Ardeleanu. La
aproape treizeci de ani de la prima prezen]`
\ntr-un asemenea volum (Desprinderi, 1969),
Iosif Caraiman "a debutat" \n sfâ[it, cu Omul
[i pruncul (1996). Au urmat: Frunz` verde
de istorie, 1996; Na[terea, sur\sul, 1998;
Laic [i risipitor sau Proletar, b`rab` [i-o
grenad` pe geafecea, 1999; Fratele Fiului,
2003: c`r]i care vorbesc mereu [i mereu,
cu un sarcasm devastator, despre adversitatea
sistemului, despre singur`tate [i tr`dare, dar
[i despre o lume plebee, \nchis`, obscur`
[i \n egal` m`sur`, boem`, condamnat` la
ne[ans` social`, despre o durere de propor]ii
biblice. C`r]i care inventeaz` o limb`
"poeticeasc`" sui generis, ce articuleaz` pe
un discurs livresc de o aleas` densitate,
cuvinte [i sintagme neao[e din Banatul
montan.

Volumul de acum* confer` acestei
"limbi" [i un spa]iu de neconfundat: aidoma
altor congeneri trecu]i prin \mprejur`ri
biografice oarecum similare - Gheorghe
Azap, cu a lui Ticfania, ori Ion Chichere,
cu al s`u Fize[ - poetul opteaz` pentru un
t`râm propriu, }ara Fene[. Un spa]iu
identitar, \n care el se exprim` nu \n versuri,
ci \n viersuriri. Nu un spa]iu imaginar, ci
unul cât se poate de concret: o enclav`
str`veche de românism, guvernat` de legi
arhaice, de reguli imuabile, adânc
\nr`d`cinate \n mentalul colectiv. Sunt legi
pe care istoria personal` [i le asum` ca norme
obligatorii ale definirii ca fiin]`, ca poet.
|n "propria sa ]ar`", autorul dobânde[te o
alt` anvergur`, iese decisiv (cu destul`
autoironie) din limitele frustr`rilor: "Dac`-n
]ara mea mi-s numai eu poet/ se cheam`
c`-s poet na]ional,/ s` nu zâce]i, m`i oameni/
c` nu v-am spus./ ap`i cu ]âdula asta-n
pozonari/ zâconu-i s` umbli musai câta cu
nasu' pe sus." (poetul na]ional din ]ara fene[).
Totul \n aceast` ]ar` \i este familiar,
confortabil: "neaua/ mai \nalt` decât oamenii/
cre[te./ când - \ntreab` fulgu-copil -/
spune-mi când/ z`pada \mb`trâne[te?// apoi
se a[eaz` \ntr-un cuib alb din/ ]ara lui de
vis,/ apoi vine prim`vara [i-n/ via]a razei/
u[or-u[or el ne copil`ria ninge plute[te/ pe
sufletul de suflet poezis." (fulgul copil).

Singur`tatea devine, aici, singur e t a
t e, ritualurile - nunta, botezul, moartea ea
\ns`[i - au o substan]`, o consisten]` cu totul

T~RÂMUL POEZIEI
MARIAN ODANGIU

diferite: "cunun`-m`, Doamne, cunun`/ \n
rour` cu râu [i lun`, \n/ rour` cu gene lungi./
rour-mire f`-m`, f`-m`,/ steag de nunt`
verdele. cine-i/ jale-bucurie blând` [i nunta[i
de cea]`/ chiuie cu grea t`cere?/ cum
muntele-i plecat/ [i ce-am iubit floare-de
piere?/.../ mi-e team`: ceru-i deschis, lumea-i
uitare/ [i-o lumânare/ \n urm` se stinge."
(nunta). Spre desosebire de volumele
anterioare, sentimentul covâr[itor este acela
al desp`r]irii: de locuri, de natur`, de oameni,
de propriile amintiri, de prieteni (foarte multe
dintre poezii sunt "cu dedica]ie" adresat`
celor pleca]i, dar [i celor, \nc` \n via]`:
George Suru, Nichifor Mihu]a, Sorin Titel,
Ioan Ardeleanu, Cosmin Lungu, Constantin
Andronache, Paulina Corcoveanu, Doru
Timofte, Ioan George {eitan, Ioan Toma,
Nicolae Cristescu, Nicolae Popa, Arthur
Porumboiu, Maria Ni]u): "mi-a fost dor,
puteam \ntr-un inel cu noi/ de o mie de ori
s` tr`iesc [i s` mor.// acum/ mi-s doar alb`/
coal` de hârtie care/ nici un poem, nici un
vers,/ nici un cuvânt nu pot scrie.// femeie,
cât \n iubire via]a ne-am iubit.../ da'cum mai
st` creionul meu pe mas` [i/ de ce, de ce
nu mi-ai spus/ c` de mult \n lumea asta am
murit?" (poem pierdut \n azilul poe]ilor).

Presentimentul sfâr[itului este atât de
puternic \ncât Iosif Caraiman pare a traversa
aproape o disperare a spunerii pân` la cap`t,
total`, echivalent` cu nevoia de a se elibera
complet, prin m`rturisire, de o enorm`
povar`, depotriv`, acuzatoare [i vindicativ`:
"pentru c` am fost fiul tat`lui meu, ]ar`,/
am pl`tit cu via]a asta/ am`rât`/ \n care m-au
\nchis comuni[tii./ cerule, ast`zi m` rog ]ie,/
iart`-mi nevinov`]ia/ de a nu fi plecat din
mun]ii banatului,/ de a fi fost \nsingurat \n
patria mea,/ de a-mi fi fost \nsingurat`
poezia.// iart`-mi, te rog, iart`-mi nevino-
v`]ia/ dar pedepse[te-m`: sunt vinovat!/ sunt
vinovat c` m-am n`scut \n românia!!!"
(pentru c` am fost fiul tat`lui meu).

Viersuri din ]ara Fene[ este un volum
dominat de tensiunea dramatic` a confesiunii
eliberatoare: a[ezat, prin for]a destinului,
\n cadrele unui poète maudit, Iosif Caraiman
\[i asum` astfel, prin poezie, pân` la cap`t,
condamnarea.

*
Monica Rohan a debutat, \n 1983, cu

un volum intitulat Trecând printr-o
diminea]`. Un an mai târziu, poeta recidiva
cu Scr\[net. Cu excep]ia unor c`r]i pentru
copii ce p`reau a indica un cu totul alt traseu

scriitoricesc (Pove[ti pestri]e, 1986 [i
|mp`r`]ia de vis, 1990), a urmat o
\ndelungat` cvasit`cere. Autoarea a revenit,
\n 1996, cu Dulce lumin`, dup` care ritmul
apari]iilor sale a dobândit un puls oarecum
normal: Vedere periferic`, 1998; 1000 f`r`
1, 2002; Nostalgia gr`dinii, 2006; Pic`turi,
2007; Rogvaiv, 2009; Zid dup` zid, 2011.
Normalitatea ]ine, \n cazul Monic`i Rohan,
nu doar de prezen]a editorial`, ci [i de felul
\n care universul s`u liric s-a a[ezat [i se
a[eaz` \nc` \ntr-o matc` a coeren]ei, a unei
diferen]e specifice. De la versurile scurte,
nervoase, tentate de concentrarea poemelor
hai-ku, la discursurile din ce \n ce mai ample
din volumul recent**, acest univers continu`
s` se cristalizeze \ntr-o aur` luminoas`, de
explorare [i transfigurare prin intermediul
unor (c`utate) concepte, menite s` decripteze
\n]elesurile sub]iri [i ascunse ale lumii:
"Matri]a cuvintelor \n zorii lumii adulmec`
timp/ acolo-i c`ldura tremur`toare a
luminoasei gândiri/ puiul de soare l`crimând
\n mijlocul frun]ii/ aburul n`dejdii exult`
din fiece form`/ se \ncheag` deasupr`-i/ \n
fin` zidire de raze vii/ nu am loc \ntre puterea
atâtor fire m`iastru ]esute/ \n smerit`-
ascultare fagurele-[i adun` splendoarea/
[i-nmugure[te// Urzeala cifrelor la o parte
se-nclin`/ v`lurind un sâmbure nou" (Urzeala
cifrelor).

Poemele sunt, \n fond, \nscen`ri ale unei
percep]ii lirice dispus` s` str`pung` crusta
aparent` a realit`]ii, s` treac` dincolo de
ea, s` \ntrez`reasc` ceea ce doar sensibilitatea
plin` de adrenalin` a poetei poate vedea:
"Castitatea apei \n r`scrucea dintâi/ centru
de foc lichid de unde-n concentrice stria]ii
de lumin`/ r`sar crestele mun]ilor cristalini/
palma cerului coborât` moale concav,/ \n
mângâierea primar`// Eul strâns cât
sâmburele \n diafana-i cochilie/ str`vezie/
[i zbur`toare aproape/ amu]it [i copil`ros
ca un câmp \n care/ se-adun` toate
vie]uitoarele/ - \l amu[in` f`r` s`-l
recunoasc`/ trec prin el [i nu-l [tiu/ fiindc`-i
cer rarefiat, t`cut [i \ncrez`tor./ Casa de
arbore \nc` viu trozne[te gânditoare/ \n gerul
amiezii./ Securea umbrei nu ne-a g`sit/
opacitatea nu va c`dea - \nc` nu s-a-nchegat/
[i, nehot`rât`-i, undeva, deasupra/ \n aburul
ne\nceputelor ape..." (Apa vie).

Rezultatul firesc al unui asemenea
demers este \ncriptarea: versurile devin
aproape ermetice prin adoptarea unei
simbolistici ce aspir` la reprezentarea de

forme [i con]inuturi posibile de existen]`.
Poezia de acum a Monic`i Rohan devoaleaz`
un tip de lirism aflat \n c`utarea omogenit`]ii,
traversat de nelini[tea c`ut`rii prin rostire
a unor adev`ruri esen]iale.

*
Nicolaie Nica se afl`, cu |nfior`ri***,

la cea de-a patra apari]ie editorial` (Ninsori
cu fluturi, 2009; Doruri f`r` leac, 2010;
Inteligen]a [arpelui edenic. Sunt pur [i simplu
o poveste, 2011): un volum \n care poetul
alege s` r`mân` fidel nu doar versului clasic,
ci [i transpunerii lirice a unor secven]e
(auto)biografice, fie c` vorbim despre
universul domestic al copil`riei, despre
reac]iile [i st`rile subiective \n fa]a naturii,
\n fa]a ciclicit`]ii anotimpurilor, a trecerii
ireparabile a vremii, fie c` evoc`rile privesc
experien]ele erotice, cândva pline de miez.
Inflexiunile imnice pe care vocea poetului
le dobânde[te atunci când evoc` lumea idilic`
de alt` dat`, definesc aceast` aventur`, \n
fond, de explorare a memoriei afective: "Sunt
ritmul melodiei satului natal/ {i-alerg pe
portative singuratic;/ Sub cerul larg
[i-albastru de metal/ Sus]in un ritm alert,
\ndemnânatic./ Cu mine, azi doinesc
privighetori/ {i codrii vechi fo[nesc ca \n
furtun`/ Iar alteori se-aud metalic,/ Pe
câmpuri de pâine, sem`n`tori/.../ Zâmbind
mi-aduc aminte de b`iatul,/ Ce speriat de
fulgerul din nori,/ Sim]ea cum ploaia cânt`
peste satul/ Vibrând \ntr-un concert fantastic
de viori." (|nfiorând petalele de flori).

Entuziasmul sem`n`torist al atitudinii
este contrabalansat din loc \n loc de accente
[i tonalit`]i ironice, de "lu`ri de pozi]ie"
tran[ante: "Stau autoturismele \n sate la rând/
{i se mândresc cu asta mai marii.../ |mi d`
\ns` târcoale, nelini[tit, un gând:/ O s-ajung`
]`ranca s` mulg` Ferrari.// Se pierd tradi]ii,
una câte una,/ {i \n biserici sunt rar oameni
cu har;/ Ai chiar halucina]ii când tu \]i vezi
str`buna,/ C-o minijup` strâmb` \n fa]` la
altar" (Satul modern).

Declarativ` [i direct`, poezia lui Nicolaie
Nica este sus]inut` de o \ndelung exersat`
dexteritate de a versifica, dar [i de o
sinceritate netrucat`.
_________________

* Iosif Caraiman, Viersuri din }ara
Fene[, Editura Eubeea, 2014

** Monica Rohan, Translucid, Editura
Tracus Arte, 2014

*** Nicolaie Nica, |nfior`ri, Editura
Eiknon, 2012
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KARAOKE
ADRIAN BODNARU

Ideea c` s`rb`torile sunt paradoxale este
reluat` aproape \n toate discu]iile despre
particularit`]ile practicilor festive. S`rb`to-
rescul este "ceva neobi[nuit care se obi[-
nuie[te", scrie Paul Drogeanu, \n Practica
fericii (Bucure[ti, Minerva, 1985, p. 164)
[i canalizeaz`, astfel, percep]ia acestui spe-
cific \n termenii repetitivit`]ii [i ai excep]io-
nalit`]ii, \n mixajul nea[teptat dintre perio-
dicitate [i surpriz`.

AA
[ spune c` un alt paradox al
s`rb`torilor poate fi descoperit
\n modul \n care oamenii se

raporteaz` la ele \n \ncercarea lor de a le
descoperi r`d`cina, momentul din trecut \n
care s-au constituit ca atare. De unde vine
o anumit` s`rb`toare, cât de veche este, cum
a fost \nainte ca s`rb`toarea respectiv` s`
fi existat? – sunt \ntreb`ri pe care le-am
ascultat adesea [i \n forme dintre cele mai
diverse. Din când \n când, \ns`, chiar dac`
mult mai arareori, s`rb`torile se configureaz`
chiar sub ochii no[tri, fiind destul de posibil
ca acest lucru s` se petreac` \n dezinteresul
celei mai mari p`r]i a comunit`]ii. Curio[i
de cum s-a n`scut o s`rb`toare cândva,
odinioar`, illo tempore, pare s` fim incapabili
s` o urm`rim \n primele sale clipe, \n pofida
eviden]elor [i \n favoarea paradoxului.

Scriu aceste lucruri sub impresia pe care
mi-au produs-o, \n ultimele s`pt`mâni,
diferitele forme de a s`rb`tori Halloween-
ul \n Timi[oara [i, \n general, \n România.
Decelez dou` serii de observa]ii, propun dou`
teme de reflec]ie, constat dou` direc]ii de
configurare a s`rb`torii \n varianta sa
româneasc`. Mai \ntâi, num`rul de
evenimente [i tipurile acestora sunt \n
cre[tere. |n al doilea rând, num`rul vocilor
contestatare [i tipologia lor discursiv` cresc
de asemenea. Altfel spus, pe planul ac]iunii
\nregistr`m o amplificare, corespondent`
[i pe planul discursului asupra s`rb`torii,
chiar dac` acest discurs este, \n mod prioritar,
unul dedicat submin`rii sau chiar contraca-
r`rii s`rb`torii.

|n urm` cu circa 10 – 15 ani, Hallow-
een-ul a \nceput prin a fi, la noi, o mic`
serie de petreceri cu dat` aproximativ fix`
(cel mai apropiat week-end de finalul lui
octombrie), f`r` vreun specific clar, \n liceele
cu specializ`ri de limba englez`, extin-
zându-se, apoi, \ncet-\ncet, \n majoritatea
liceelor din mediul urban. Printre balurile
bobocilor [i eventualele petreceri comune
prilejuite de s`rb`torile cu tent` na]ional`
din decembrie, finalul lui octombrie permitea
inserarea acestui moment, care s-a dovedit,
astfel, un timp potrivit pentru a g`zdui o
s`rb`toare.

De câ]iva ani, acela[i final de s`pt`mân`
marcheaz` [i \nceputul unei scurte vacan]e
pentru copiii din clasele primare, astfel c`
oportunitatea ca ultimele zile de octombrie
s` poat` fi zile de petreceri pentru copii [i
adolescen]i a devenit mult mai mare. |n plus,
cutuma didactic` \n ciclul gimnazial [i primar
din România este aceea ca fiecare final de
calup de cursuri (nu neap`rat semestru sau
trimestru) s` fie desp`r]it de vacan]` printr-o
mic` serbare – petrecere. Cr`ciunul, Pa[tile,
respectiv serbarea [colar` de final de an,
celelalte trei finaluri de calup de studii

Ne \nro[eam [i ne \ndulceam ca pomii:Ne \nro[eam [i ne \ndulceam ca pomii:Ne \nro[eam [i ne \ndulceam ca pomii:Ne \nro[eam [i ne \ndulceam ca pomii:Ne \nro[eam [i ne \ndulceam ca pomii:
profesorii s`reau gardul [colii, când nuprofesorii s`reau gardul [colii, când nuprofesorii s`reau gardul [colii, când nuprofesorii s`reau gardul [colii, când nuprofesorii s`reau gardul [colii, când nu
aveau ore cu noi,aveau ore cu noi,aveau ore cu noi,aveau ore cu noi,aveau ore cu noi,

sp`lau gemuri [i se c`s`toreau \ntre ei.sp`lau gemuri [i se c`s`toreau \ntre ei.sp`lau gemuri [i se c`s`toreau \ntre ei.sp`lau gemuri [i se c`s`toreau \ntre ei.sp`lau gemuri [i se c`s`toreau \ntre ei.

Dup` o vreme, veneau cu mâinileDup` o vreme, veneau cu mâinileDup` o vreme, veneau cu mâinileDup` o vreme, veneau cu mâinileDup` o vreme, veneau cu mâinile
bandajate \n pauza mare,bandajate \n pauza mare,bandajate \n pauza mare,bandajate \n pauza mare,bandajate \n pauza mare,

le despachetau \n locul sendvi[urilor cule despachetau \n locul sendvi[urilor cule despachetau \n locul sendvi[urilor cule despachetau \n locul sendvi[urilor cule despachetau \n locul sendvi[urilor cu
gemgemgemgemgem

[i mâncau \n fa]a noastr` cu poft`:[i mâncau \n fa]a noastr` cu poft`:[i mâncau \n fa]a noastr` cu poft`:[i mâncau \n fa]a noastr` cu poft`:[i mâncau \n fa]a noastr` cu poft`:
copiii lor erau \ntotdeauna cei mai bunicopiii lor erau \ntotdeauna cei mai bunicopiii lor erau \ntotdeauna cei mai bunicopiii lor erau \ntotdeauna cei mai bunicopiii lor erau \ntotdeauna cei mai buni
de acas`,de acas`,de acas`,de acas`,de acas`,

unde ne chemau, pân` la urm`, sfio[i.unde ne chemau, pân` la urm`, sfio[i.unde ne chemau, pân` la urm`, sfio[i.unde ne chemau, pân` la urm`, sfio[i.unde ne chemau, pân` la urm`, sfio[i.

C`utam lumin` [i ap`, de la \nceput,C`utam lumin` [i ap`, de la \nceput,C`utam lumin` [i ap`, de la \nceput,C`utam lumin` [i ap`, de la \nceput,C`utam lumin` [i ap`, de la \nceput,
din u[a frigiderului:din u[a frigiderului:din u[a frigiderului:din u[a frigiderului:din u[a frigiderului:
acolo [tiam c` p`streaz` e[arfeleacolo [tiam c` p`streaz` e[arfeleacolo [tiam c` p`streaz` e[arfeleacolo [tiam c` p`streaz` e[arfeleacolo [tiam c` p`streaz` e[arfele
despre care se credea c` au ars dedespre care se credea c` au ars dedespre care se credea c` au ars dedespre care se credea c` au ars dedespre care se credea c` au ars de
b`trâne]e.b`trâne]e.b`trâne]e.b`trâne]e.b`trâne]e.

Sp`rseser`m \ns` prea multe mobileSp`rseser`m \ns` prea multe mobileSp`rseser`m \ns` prea multe mobileSp`rseser`m \ns` prea multe mobileSp`rseser`m \ns` prea multe mobile
dup` dic]ionaredup` dic]ionaredup` dic]ionaredup` dic]ionaredup` dic]ionare

cu pagini scobite \n form` de cutie decu pagini scobite \n form` de cutie decu pagini scobite \n form` de cutie decu pagini scobite \n form` de cutie decu pagini scobite \n form` de cutie de
chibrituri,chibrituri,chibrituri,chibrituri,chibrituri,

când se fuma pe balcon, dup` primelecând se fuma pe balcon, dup` primelecând se fuma pe balcon, dup` primelecând se fuma pe balcon, dup` primelecând se fuma pe balcon, dup` primele
dansuri,dansuri,dansuri,dansuri,dansuri,

ca s` nu a[tept`m \n lini[te s` se deschid`ca s` nu a[tept`m \n lini[te s` se deschid`ca s` nu a[tept`m \n lini[te s` se deschid`ca s` nu a[tept`m \n lini[te s` se deschid`ca s` nu a[tept`m \n lini[te s` se deschid`
alimentara,alimentara,alimentara,alimentara,alimentara,

s` [tergem tabla cu o]et de orice urm`.s` [tergem tabla cu o]et de orice urm`.s` [tergem tabla cu o]et de orice urm`.s` [tergem tabla cu o]et de orice urm`.s` [tergem tabla cu o]et de orice urm`.

Doar pentru c` aveam scrisul diferit de laDoar pentru c` aveam scrisul diferit de laDoar pentru c` aveam scrisul diferit de laDoar pentru c` aveam scrisul diferit de laDoar pentru c` aveam scrisul diferit de la
o or` la alta,o or` la alta,o or` la alta,o or` la alta,o or` la alta,

f`ceam datorii,f`ceam datorii,f`ceam datorii,f`ceam datorii,f`ceam datorii,
nu le mai puteam \napoianu le mai puteam \napoianu le mai puteam \napoianu le mai puteam \napoianu le mai puteam \napoia
[i \ncercam s` ne sinucidem.[i \ncercam s` ne sinucidem.[i \ncercam s` ne sinucidem.[i \ncercam s` ne sinucidem.[i \ncercam s` ne sinucidem.

Vie]ile noastre erau foarte puternice:Vie]ile noastre erau foarte puternice:Vie]ile noastre erau foarte puternice:Vie]ile noastre erau foarte puternice:Vie]ile noastre erau foarte puternice:
când apucau ceva nu-i mai d`deaucând apucau ceva nu-i mai d`deaucând apucau ceva nu-i mai d`deaucând apucau ceva nu-i mai d`deaucând apucau ceva nu-i mai d`deau
drumul;drumul;drumul;drumul;drumul;

\n ]`rile civilizate fuseser` interzise,\n ]`rile civilizate fuseser` interzise,\n ]`rile civilizate fuseser` interzise,\n ]`rile civilizate fuseser` interzise,\n ]`rile civilizate fuseser` interzise,
dar noi continuam s` organiz`m lupte,dar noi continuam s` organiz`m lupte,dar noi continuam s` organiz`m lupte,dar noi continuam s` organiz`m lupte,dar noi continuam s` organiz`m lupte,
s` ne lu`m biciclete.s` ne lu`m biciclete.s` ne lu`m biciclete.s` ne lu`m biciclete.s` ne lu`m biciclete.

Azi particip`m doar la concursuri deAzi particip`m doar la concursuri deAzi particip`m doar la concursuri deAzi particip`m doar la concursuri deAzi particip`m doar la concursuri de
frumuse]e:frumuse]e:frumuse]e:frumuse]e:frumuse]e:

suntem \n stare s` fim atât de repedesuntem \n stare s` fim atât de repedesuntem \n stare s` fim atât de repedesuntem \n stare s` fim atât de repedesuntem \n stare s` fim atât de repede
b`rba]i sau femei \n toat` firea,b`rba]i sau femei \n toat` firea,b`rba]i sau femei \n toat` firea,b`rba]i sau femei \n toat` firea,b`rba]i sau femei \n toat` firea,
\ncât p`rin]ii a[teapt` un telefon de la noi,\ncât p`rin]ii a[teapt` un telefon de la noi,\ncât p`rin]ii a[teapt` un telefon de la noi,\ncât p`rin]ii a[teapt` un telefon de la noi,\ncât p`rin]ii a[teapt` un telefon de la noi,
oricât de târziu,oricât de târziu,oricât de târziu,oricât de târziu,oricât de târziu,
s`-[i cumpere din timp cele de trebuin]`,s`-[i cumpere din timp cele de trebuin]`,s`-[i cumpere din timp cele de trebuin]`,s`-[i cumpere din timp cele de trebuin]`,s`-[i cumpere din timp cele de trebuin]`,
pe banii lor,pe banii lor,pe banii lor,pe banii lor,pe banii lor,
din orgoliu.din orgoliu.din orgoliu.din orgoliu.din orgoliu.

[colare, au punctat aceste perioade.
Instituirea vacan]ei de \nceput de

noiembrie a perturbat, ini]ial, acest model.
Calchiat` dup` modelele de organizare a [colii
\ntr-o serie de ]`ri occidentale, noua structur`
a fost, ini]ial, o form` f`r` fond. Cum, \ns`,
vacan]a a r`mas \n vigoare, de[i asocia]iile
de p`rin]i au protestat [i \n ciuda ezit`rii
autorit`]ilor care nu au formulat nicio expli-
ca]ie plauzibil` pentru a explica de ce o men-
]in, Halloween a devenit cel de-al patrulea
termen \n sistemul s`rb`torilor cu func]ie de
marker temporal \n \nv`]`mântul nostru.

Sunt, astfel, patru s`rb`tori [i patru va-
len]e festive: Halloween este o s`rb`toare
preluat` recent, venit` la noi pe valul globali-
z`rii; Cr`ciunul este o s`rb`toare cre[tin`
care angreneaz` \ntreaga societate, dar \n care
pot fi recunoscute o serie de paliere populare;
Pa[tile sunt o s`rb`toare cre[tin`, \n care
palierul religios este predominant; serb`rile
de final de an [colar sunt rituri profane de
trecere, cu func]ii institu]ionale [i
genera]ionale. Cu aceste valen]e, cele patru
s`rb`tori par s` asigure o palet` larg` de
op]iuni [i, gra]ie diversit`]ii, o stabilitate
remarcabil` sistemului pe care \l configureaz`.

Anul 2014, \ns`, a \nsemnat mult mai
mult pentru Halloween \n varianta sa
româneasc`. S`rb`toarea a trecut pragul
[colilor [i s-a f`cut sim]it` \n ora[e. Centrele
comerciale [i hipermarket-urile au fost
decorate cu numeroase aranjamente din
dovleci ornamentali. Lan]urile de magazine
Lidl au avut, \n zilele de dinaintea s`rb`torii,
oferte speciale de Halloween la majoritatea
raioanelor. Printre aceste produse, pachetele
cu caramele pentru copiii ur`tori au marcat,
f`r` \ndoial`, un pas important \nainte. Nu
am, deocamdat`, decât o singur` informa]ie
potrivit c`reia copii mici, de vârst`
pre[colar`, au fost du[i \n vizit` la familiile

prietene de Halloween [i li s-au oferit
bomboane. Nu am aflat dac` ace[ti copii
au transmis ur`ri, au spus poezii sau, ca
principiu, au f`cut un gest ritual anume, \ns`
ideea de a str`bate, colindând, ora[ul, este
chiar una dintre formele ritului actual, intens
urbanizat al Halloween-ului.

||
n aceea[i ordine de idei, am notat
[i faptul c`, pentru prima dat` la
noi, o serie de persoane publice,

jurnali[ti sau universitari au marcat \n
variante diverse Halloween-ul. Pe re]elele
de socializare au fost distribuite link-uri
referitoare la modul \n care se serbeaz` ziua
\n alte p`r]i, imagini cu dovleci, fotografii

haioase, quasi-carnavale[ti, surprinzând
persoane care pare c` \[i permiteau un mic
r`gaz de la munc`, punctându-l \n tonul
s`rb`torii venite acum din America.

|n mod sincron cu aceste evenimente,
s-a dezvoltat [i cristalizat un discurs al celor
mai diverse structuri oficiale, discurs orientat
exclusiv \mpotriva s`rb`torii. Reprezentan]ii
bisericilor de diferite culte nu au pregetat
s` sublinieze c` s`rb`toarea nu este una
cre[tin`, nici autohton` [i, prin urmare, nu
este una dezirabil`. |n acela[i registru, un
grup de ONG-uri a adresat o scrisoare
Ministerului Educa]iei Na]ionale, solicitând
acestuia s` interzic` serb`rile de Hallow-
een \n [coli. "Reprezentan]ii ONG-urilor
invit` to]i p`rin]ii responsabili din România
s` boicoteze serb`rile organizate de
institu]iile de \nv`]`mânt cu ocazia Hallow-
een-ului [i s` semnaleze organiza]iilor
semnatare eventualele consecin]e negative
pe care le va atrage neparticiparea copiilor
la aceste evenimente" (http://
www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-
75/ong-urile-cer-interzicerea-halloween-
ului-in-scoli-este-o-sarbatoare-satanista-
805.html

RR
eluarea acelora[i declara]ii \ntr-
un gen de solidaritate
ecumenic` sui-generis mi-a

amintit de celebra pagin` de antropologie
a lui Claude Lévi-Strauss, din Père Noël
supplicié, pagin` provocat` de analiza felului
\n care a fost "primit" Mo[ Cr`ciun la Dijon,
\n anul 1951. Dup` ce toate efigiile sale au
fost adunate de oamenii bisericilor [i au fost
incinerate \n pia]a din fa]a catedralei \n ziua
de Ajun, a doua zi, sub presiunea
oficialit`]ilor laice, personajul a "re\nviat"
\n pia]a prim`riei. Traiectul european al
personajului perceput, pân` atunci, "ca [i
Coca-Cola [i chewing gum, drept un produs
american", cum scrie undeva Martine Perrot,
a \nceput exact dup` acest supliciu.

Mizez pe o poveste cu Halloween la
români de acum \ncolo.

PUNCTUL AB QUO: HALLOWEEN 2014OTILIA HEDE{AN
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Dup` trei edi]ii \n limba român` (1981,
1993, 2005) [i dou` \n str`in`tate (Fran]a —
1996 [i Statele Unite ale Americii — 1996),
volumul |ntoarcerea autorului a ap`rut \ntr-o
edi]ie nou`, care o reproduce pe aceea ap`rut`
la Institutul Cultural Român (2005), cu unele
modific`ri precizate de Eugen Simion \n
argument. Simpla enumerare a edi]iilor arat`
interesul manifestat fa]` de aceast` carte,
derivat din valoarea ei, din capacitatea
autorului de a realiza discu]ia [i analiza pe
o tem` major` care a schimbat perspectiva
asupra raportului autor — oper`: "Am acceptat
[i eu, cum au acceptat atâ]ia, disocierea lui
Proust dintre omul care scrie [i omul care
tr`ie[te [i m-am bucurat f`r` rezerve când
am aflat c`, \n fine, autorul a fost trimis la
plimbare. Apoi am constatat c`, sub o form`
sau alta, autorul revine \n text, c` \ntre omul
care scrie [i omul care tr`ie[te nu-i chiar o
pr`pastie de netrecut, c` str`lucirea operei
nu ne vindec` de dorin]a de a [ti ceva despre
autorul care a scris-o. Autorul e mort, dar
moartea lui a l`sat un gol care ne face s` ne
amintim mereu de el. M-am gândit atunci
s` examinez \ntr-un chip mai organizat aceast`
curioas` rela]ie"— precizeaz` Eugen Simion
\n argumentul c`r]ii.

AA
ceast` nou` edi]ie a c`r]ii arat`,
dac` mai era nevoie, [i pentru
pesimi[ti [i pentru negatori, cât

de necesare sunt c`r]ile adev`rate, care nu
se perimeaz` [i nu-[i pierd interesul \n timp,
chiar dac` subiectul, ca dezbatere recent`, a
fost pus \n umbr` de alte subiecte venite \n
procesul dinamic de mi[care al ideilor literare,
dezb`tute, filtrate prin alte op]iuni estetice,
apreciate ori contestate [i a[ezate, apoi, [i
acestea \n umbra altor idei. Pentru c` mi[carea
ideilor \n critica [i teoria literar` are un anumit
ciclu de existen]`, cu plasare \n interes maxim,
cu c`deri [i reveniri. Cert este c` asemenea
c`r]i, ca |ntoarcerea autorului, de autoritate
intelectual` [i valoare, sunt mereu vizitate
[i revizitate. Cu atât mai mult c`r]ile lui Eugen
Simion, din care se hr`nesc cu idei destui
tr`itori \n spa]iul literar, fie c` recunosc sau
nu acest lucru. Deoarece c`r]ile sale nu sunt
doar dezbateri de idei, ci [i creuzete genezice
de idei pentru alte desf`[ur`ri argumenta-
tive \n discu]iile din critica [i teoria literar`.

Nu se poate s` nu observi \n c`r]ile lui
Eugen Simion elegan]a, erudi]ia [i profun-
zimea ideilor, valoarea exegezei, suple]ea
demonstra]iei, spiritul critic [i analitic,
limbajul urban, ambitusul cultural, mi[carea
lejer` printre lucr`ri fundamentale din spa]iul
românesc [i european, pe care le cunoa[te
bine, capacitatea de a esen]ializa \n procesul
argumenta]iei. Fraza critic` a lui Eugen Simion
are sens, str`lucire, viziune. Pasul teoreti-
cianului caut` mereu piscul, nu abandoneaz`
\n`l]imea ideilor [i nu coboar` discursul din
spa]iul mai rarefiat, dar ozonat, al ideilor pe
un teritoriu amorf, haotic, amestecat \n
nesemnificative nuan]e. Claritatea devine o
calitate, iar firele demonstra]iei converg spre
punctul confluent al ideilor.

Volumul |ntoarcerea autorului are patru
sec]iuni: I. Contre Sainte-Proust, II. Structura
unei existen]e, III. Strategia criticilor, IV.
Dialoguri. Cartea nu cuprinde biografia unei
idei, una cu impact major, ce a modificat
viziunea criticii asupra rela]iei autor-oper`,
de[i ar fi putut s` fie a[a ceva, premise de
scriere existau. Eugen Simion urm`re[te, cu
disocieri fine ale observa]iei, tirul critic al
lui Proust asupra criticii lui Sainte-Beuve.
Dar discu]ia asupra p`rerilor lui Proust asupra
judec`]ilor sale critice fa]` de Sainte-Beuve
nu urmeaz` \n niciuna din referirile la studiile/
eseurile acestuia o linie descriptiv` [i de
necondi]ionat` acceptare, ci una analitic` [i

Remarc la Tudor Cre]u perseveren]a \n a-[i duce la bun sfâr[it
proiectele. Citind volumul s`u de poeme — Fragmente continue.
Poeme live (Printpress, Timi[oara, 2014) —, \nclin s` cred c` suntem
\n prezen]a unei desf`[ur`ri imagistice debordante, \n flux continuu,
un fel de delir poetic (\n sens bun) care nu ]ine cont de nicio cenzur`
(nici logic`, nici afectiv`), ci rostogole[te imaginile \ntr-o total` libertate.
Faptul acesta d` prospe]ime textului poetic [i anuleaz` orice
constrângeri care ar veni, eventual, din presiunea unor modele, din
matri]e livre[ti fixate \n memorie prin instruc]ie [colar` ori din
imaginarea unui paralelism cu congeneri de tinere]e creatoare: "suntem
tineri [i viguro[i ca exponatele/ de cositor/ trebuie s` tragem s` se
arcuiasc`-n felul/ cupolelor/ poemele peste nop]i/ numai a[a se pot
ob]ine rezultate/ frumoase/ sub un cer iat` potrivnic/ ca un fund de
cazan \ntors/ noaptea/ e la-nceput scald`-n ap` alb`strit`/ apoi bezn`
de cutie-nchis`/ \ndr`znelile acestea vulgare ca flocii/ femeii/ ai
[tiuletelui de cucuruz/ grij` mare ca la excursiile/ dintr-a doua/ pere]ii
autobuzului trebuie izola]i/ [ontâc-[ontâc ve]i pluti ca un \nger/ [chiop/
este momentul s` te curbezi precum secera/ cu t`i[ exterior/ [i s`
prive[ti \n sus/ spre steaua picurând ca o chiuvet`."

O bucurie a nega]iei, a distorsiunii logicii formale [i a savur`rii
noului text ob]inut traverseaz` ca o linie ecuatorial` poemele lui

POEME LIVE
Tudor Cre]u. El are \n distruc]ie un curaj [i un apetit asemeni alpinistului,
care, odat` c`]`rat pe un pisc atins cu mare greutate, se uit` \n sus,
n`zuind s`-l ating` pe urm`torul. Astfel, \n poezie o imagine rel-
evant` la un moment dat este repede trecut` \n planul secund al
scrierii, pentru c` alte [i alte imagini vin, ca un râu \nvolburat de
torentele pe care le \nghite, [i intr` \n prim-planul aten]iei: "scrii [i
parc`(-l) iei cu mâna/ [i(-l) arunci \n mare/ m`turi [i locul de sub
picioare/ [i chiar \l razi un pic cu bripta/ \l albe[ti/ a[a ]i-ai libera
mintea/ ca insula pa[telui de statui// pune [i-n jurul urmelor la]/ simte-l
pe dumnezeu \n`untru/ noaptea e izbirea tâmplei/ de re[ouri \ncinse/
/ epifania/ o \ntindere de conopide sângerii/ de creiere pulsând \n
foetaj."

|n genera]ia sa, cred c` Tudor Cre]u este poetul cu cea mai
puternic` [i fascinant` imagistic`, \n acela[i timp de o for]` cople[i-
toare [i de o enigmatic` suple]e a construc]iei stilistice. Un orgoliu
netemperat r`bufne[te \n afirma]ii categorice, devoalând o structur`
energic` \n punctele de reper, care nu se clatin` \n labilit`]i de
cump`n` a con[tiin]ei [i de relativizare a existen]ei. De urm`rit
cum va evolua poetul din aceast` perspectiv`, fiindc` vârsta la
care se afl` pare s` fie, dup` manifestarea \n poezie, una a certitudinilor
[i mai pu]in sau aproape deloc a \ndoielilor. (A.R.)(A.R.)(A.R.)(A.R.)(A.R.)
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|ntoarcerea autorului. Eseuri despre|ntoarcerea autorului. Eseuri despre|ntoarcerea autorului. Eseuri despre|ntoarcerea autorului. Eseuri despre|ntoarcerea autorului. Eseuri despre
rela]ia creator-oper`.rela]ia creator-oper`.rela]ia creator-oper`.rela]ia creator-oper`.rela]ia creator-oper`.
Edi]ie nou`. Postfa]` [i referin]e critice
de Andrei Terian
Univers Enciclopedic Gold, Bucure[ti,
2013, 511 p.

de atitudine critic`: "Oricum am judeca
lucrurile, din orice perspectiv` metodologic`,
un fapt este sigur: aversiunea lui Proust contra
metodei lui Sainte-Beuve nu-i inocent`. Fa]`
de privirea agresiv` a biografului el r`spunde
printr-o intoleran]` care se manifest`, cum
sper c` am dovedit, la mai multe nivele ale
imaginarului. Este reversul neb`nuit al criticii
lui Proust."

Dar oricâte observa]ii s-ar putea aduce
modului \n care Proust \[i construie[te critica
asupra metodei lui Sainte-Beuve, nu poate
fi eludat` noutatea perspectivei pe care o
lanseaz`, dar mai ales perseveren]a cu care-[i
sus]ine teoria care a schimbat radical concep]ia
asupra raportului autor – oper`. Studiul Contre
Sainte-Proust este cel mai extins din volum,
cu problematic` bine definit`, cu o fin` diso-
ciere a ideilor, cu argumentare documentat`
\n oper`, care vine evident dintr-o foarte bun`
cunoa[tere a tuturor lucr`rilor legate de teoria
raportului autor – oper`. Nu doar Proust este
adus \n discu]ie, ci [i Rimbaud, Mallarmé,
Valéry [i, mai departe, pân` la teoreticienii
grupului Tel Quel.

Apoi, aceast` rela]ie este urm`rit` \n
psihanaliz` (Freud) [i \n teoriile lui Sartre,
Starobinski, Michel Foucault, Maurice Cou-
turier, cu o mare extindere la Barthes. Pentru
Barthes autorul a murit, textul primeaz`, toate
prerogativele autorului au fost luate de
scriitur`. Nici critica nu mai are rol esen]ial
\n \n]elegerea [i descifrarea sensurilor operei,
nici \n p`trunderea secretelor autorului;
lectorul este acela care trece \n prim plan, el
devine un factor activ.

Asupra lui Barthes va reveni Eugen
Simion \n dou` ample eseuri din sec]iunea
strategia criticilor. Criticul analizeaz` dou`
lucr`ri ale lui Barthes — Fragmente dintr-un
discurs \ndr`gostit [i Camera luminoas`. Note
asupra fotografiei — eviden]iind atât rolul
acestuia \n leg`tur` cu noul roman cât [i
schimbarea de paradigm` privind rela]ia
autorului cu opera, sau, oricum, nuan]area
acesteia \n perioada mai spre sfâr[itul vie]ii.
Pare c` autorul s-a re\ntors, dar \n cu totul
alte condi]ii [i \n alte paradigme literare.
"Concediul autorului a luat sfâr[it", el poate
reveni \n text.

O alt` strategie folose[te, spre exemplu,
Maiorescu, conturat` de Eugen Simion \n
studiul Maiorescu. Strategia prospec]iunii.
Pornind de la Comediile lui I. l. Caragiale,
eviden]ierea strategiei maioresciene se bazeaz`

pe articolele polemice ale acestuia, pe comba-
terea be]iei de cuvinte, a etimologismului, a
falsific`rii limbajului, a tuturor aspectelor de
patologie literar`. Critica lui Maiorescu este
v`zut` de exeget ca o critic` prospectoare,
de identificare a operei [i nu una de p`trundere
\n oper`, de c`utare a autorului.

CC
itind cu aten]ie, Eugen Simion
trece \ntotdeauna textul prin filtru
critic, disec` afirma]iile, caut`

logica, intuie[te paradoxul, descoper`
indaverten]ele [i le taxeaz` critic. Afirm`
Barthes: "eu n-am biografie"; "eu nu m` mai
v`d, eu nu mai sunt o imagine pentru mine.
Nu mai ajung s` m` imaginez, s` m` fixez
\n imagini" — [i, imediat vine comentariul,
fixat exact pe esen]a afirma]iilor, dar nu unul
crispat, ci unul destins, chiar jovial-ironic.
Scrie Eugen Simion: "Nu [tim dac` el \nsu[i
nu se poate vedea (\l putem crede, \n definitiv),
dar, la lectur`, Barthes iese mereu \n fa]`.
Imposibil s` faci abstrac]ie de acest autor
inteligent foc, r`sf`]at, inventiv, mereu \n
c`utare de ceva. Trebuie s` alergi, ce mai!,
dup` el, altfel e[ti un lector pierdut. Cu Sartre
te mai descurci, el st`, cel pu]in, mai mult`
vreme \ntr-un concept, cu Barthes este foarte
greu."

Se vede u[or c` nu este doar un
comentariu, ci un adev`rat portret, \n linii
sigure, \nvoalând exact personajul. {i nu este
singurul din acest volum, dup` cum este bine
s` subliniem desf`[urarea acestei arte de a
portretiza critic [i \n alte lucr`ri ale lui Eugen
Simion [i, ca s` nu extindem, amintim doar
E. Lovinescu, scepticul mântuit [i ampla
sintez` asupra literaturii contemporane pe care
o reprezint` Scriitori români de azi.

|ntoarcerea autorului a adus \n discu]ie
o problem` nu doar important`, dar [i sensi-
bil`, care a creat polemici, a schimbat op]iuni.
Rela]ia autor-oper`, distinc]ia dintreu eul bio-
grafic [i eul creator, \nlocuirea autorului [i
apari]ia scriptorului sunt chestiuni care au
generat dezbateri, confrunt`ri, \n contextul
c`rora se integreaz` [i ampla problematizare
din |ntoarcerea autorului. Stagiul francez l-a
ajutat pe Eugen Simion s` \n]eleag` mai bine
\ntreaga dezbatere despre aceast` problem`.
|n amplul P.S. — Figura autorului — ad`ugat
\n edi]ia din 2005, existent [i \n aceast` nou`
edi]ie, Eugen Simion clarific`, accentueaz`,
nuan]eaz`, sincronizeaz`, aduce \nspre actuali-
tate (postmodernitate) idei despre aceast`
controversat` problem` a rela]iei autor – oper`.

Dup` ce a murit sau a fost omorât, de
c`tre unii chiar \nmormântat, dup` metamor-
foze spectaculoase, autorul se \ntoarce, evi-
dent altfel \n timpul literaturii care curge (nu
\nghea]` \ntr-o anumit` viziune a unui mo-
ment literar, chiar dac` acesta este hiperne-
gator [i eclatant), transformat, nu printr-o
metempsihoz` literar`, dar, oricum, schimbat
[i \n consens cu noi op]iuni estetice. Acest
drum fulminant [i \ntortocheat \l urm`re[te
Eugen Simion \n |ntoarcerea autorului, carte
exemplar` prin complexitatea documenta]iei,
prin anvergura viziunii critice [i u[urin]a cu
care se mi[c` \n spa]iul literar european.

DD
e ce oare |ntoarcerea autorului
— carte, totu[i, cu \nc`rc`tur`
teoretic` important`, chiar

conceptualizat` prin utilizarea atâtor embleme
abstractizate — se cite[te f`r` \ncruntare [i
\nchistare, lejer [i degajat, ceea ce nu \nseamn`
c` [i u[or? |nclin s` cred c` teoreticianul
obligat s` se mi[te \n lumea mai arid` a ideilor
este dublat de scriitorul care \ncarc` fraza
cu frumuse]e stilistic` [i substrat afectiv.
Radiografia rece a descoperirii sensurilor din
abstrac]iunea ideilor este contracarat` de
c`ldura [i pulsa]ia uman` a expresiei artistice.
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VALERIU DRUME{
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Puterea ideilor se intituleaz` o carte a
marelui filozof liberal Isaiah Berlin.
Semnifica]ia ultimelor luni ale anului 1989,
rolul disiden]ilor (intelectuali critici,
ne\nregimenta]i) \n revitalizarea societ`]ii
civile, aflat` pentru atâ]ia ani \n stare de
paralizie, criza generalizat` a regimurilor
comuniste [i declinul hegemoniei partinice
au fost subiectul unui num`r considerabil
de lucr`ri [tiin]ifice \n ultimele dou` decenii.
Tenta]ia ini]ial` a fost aceea de a celebra
rolul disiden]ilor \n pr`bu[irea sovietismului
[i \n rena[terea in]iativelor civile from below.
Asemenea interpret`ri euforice ale acestui
val revolu]ionar, nu de pu]ine ori comparat
cu "Prim`vara Na]iunilor" din 1848, au
predominat, scrierile lui Timothy Garton
Ash fiind exemple elocvente \n acest sens.
Este de ajuns s` amintim p`trunz`toarele
sale articole din "New York Review of
Books", pe care apoi le-a adunat \n volumul
The Magic Lantern.

II nterpretarea predominant` era
conceptualizarea revolu]iilor drept
component` a unei mi[c`ri globale

\nspre democratizare \n detrimentul aspira]ii-
lor colectivist-iacobine. O asemenea viziune
a inspirat [i reflec]iile filozofului politic Bruce
Ackerman asupra viitorului revolu]iei liberale.
Acesta considera c` schimb`rile radicale din
Europa Central` [i de Est se \ncadrau \n feno-
menul de rena[tere planetar` a liberalismului.
Cu alte cuvinte, succesul sau e[ecul lor, \ntr-o
lume definit` de interdependen]a politic`, eco-
nomic` [i cultural-simbolic`, urmau s` aib`
un impact direct [i hot`râtor asupra viitorului
liberalismului \n Occident.

Foarte pu]ini anali[ti au insistat asupra
unor componente mai pu]in vizibile, care
\ns` erau persistent non-liberale [i neo-
autoritare. Predic]ia sumbr` a sociologului
Ralf Dahrendorf a fost unul dintre pu]inele
semnale de alarm` \n acest sens: "Cel mai
mare pericol este probabil o nou` form` de
totalitarism. Ezit s` folosesc termenul, dar
\mi este greu s` \l alung din minte: fascism.
M` refer la acea combina]ie dintre nostal-
gia fa]` de ideologia colectivit`]ii care
traseaz` o distinc]ie dur` \ntre cei care apar]in
[i cei care nu, [i o nou` form` de monopol
politic al unui singur om sau al unei 'mi[c`ri',
cu un accent puternic pus mai degrab` pe
organizare [i mobilizare decât pe libertatea
de a alege".

Sedu[i de efectele am`gitoare ale tumul-
tului revolu]ionar, majoritatea speciali[tilor
au preferat s` treac` cu vederea natura etero-
gen` a mi[c`rilor anticomuniste. Nu to]i cei
care au respins leninismul au f`cut-o pentru
c` visau la o societate deschis` [i la valorile
liberale. Printre revolu]ionari se aflau [i o
mân` de enragés, neinteresa]i de logica com-
promisului [i a negocierii, de importan]a
[i chiar urgen]a constituirii unor structuri
politice de tip partid. Existau fundamentali[ti
populi[ti, dogmatici religio[i, nostalgici fa]`
de regimurile pre-comuniste, inclusiv unii
care admirau dictatori pronazi[ti precum Ion
Antonescu sau Miklós Horthy.

Partizanii populismelor de varii culori
atacau ins`[i ideea clarit`]ii morale. Doar
odat` cu destr`marea Iugoslaviei [i divor]ul
de catifea ceh-slovac au \nceput cercet`torii
s` realizeze c` promisunea liberal` a
revolu]iilor din 1989 nu ar trebui luat` ca
dat [i c` anii ce vor urma comunismului
nu vor duce inevitabil la prosperitatea
democra]iei liberale. La \nceputul deceniului
nou` a devenit evident` realitatea perioadei

***************
– Sunt Gulliver \ntr-o stranie ]ar`,– Sunt Gulliver \ntr-o stranie ]ar`,– Sunt Gulliver \ntr-o stranie ]ar`,– Sunt Gulliver \ntr-o stranie ]ar`,– Sunt Gulliver \ntr-o stranie ]ar`,
o ]ar` a piticaniilor;o ]ar` a piticaniilor;o ]ar` a piticaniilor;o ]ar` a piticaniilor;o ]ar` a piticaniilor;
[i fiecare dintre fiin]ele acestea e aidoma celorlalte:[i fiecare dintre fiin]ele acestea e aidoma celorlalte:[i fiecare dintre fiin]ele acestea e aidoma celorlalte:[i fiecare dintre fiin]ele acestea e aidoma celorlalte:[i fiecare dintre fiin]ele acestea e aidoma celorlalte:
la port [i la fire.la port [i la fire.la port [i la fire.la port [i la fire.la port [i la fire.
Mi se ca]`r` pe bombeu,Mi se ca]`r` pe bombeu,Mi se ca]`r` pe bombeu,Mi se ca]`r` pe bombeu,Mi se ca]`r` pe bombeu,
pe carâmbi,pe carâmbi,pe carâmbi,pe carâmbi,pe carâmbi,
parc` \ncearc` s`-mi transmit` ceva,parc` \ncearc` s`-mi transmit` ceva,parc` \ncearc` s`-mi transmit` ceva,parc` \ncearc` s`-mi transmit` ceva,parc` \ncearc` s`-mi transmit` ceva,
dar nu-i aud;dar nu-i aud;dar nu-i aud;dar nu-i aud;dar nu-i aud;
apoi se rostogolesc, iar [i iar,apoi se rostogolesc, iar [i iar,apoi se rostogolesc, iar [i iar,apoi se rostogolesc, iar [i iar,apoi se rostogolesc, iar [i iar,
\n lânceda lor nimicnicie\n lânceda lor nimicnicie\n lânceda lor nimicnicie\n lânceda lor nimicnicie\n lânceda lor nimicnicie

postcomuniste care ascundea numeroase
amenin]`ri la adresa p`cii [i democra]iei:
r`zboaie etnice sângeroase; tulbur`ri sociale
[i o contagioas` dezvoltare a multiple forme
de populisme [i tribalisme, vechi [i noi. Am
scris despre aceste lucruri \n cartea mea,
Fantasies of Salvation: Nationalism, De-
mocracy, and Myth in Postcommunist
Europe (Princeton, NJ: Princeton Univer-
sity Press, 1998; edi]ia român` a fost
publicat` la Polirom \n 1999).

Principala mea tez` este aceea c`
evenimentele din 1989 au avut efecte
revolu]ionare care au schimbat lumea. Unii
autori accentueaz` rolul societ`]ii civile, al
intelectualilor critici [i al disiden]ilor. Al]ii
se opun acestei interpret`ri, dar nu neag`
faptul c` evenimentele \n sine au avut drept
principal` consecin]` sfâr[itul regimurilor
leniniste \n Europa Central` [i de Est.
R`mâne de discutat doar dac` termenul
"revolu]ie" este cea mai bun` caracterizare
a acestora. Importan]a mondial` a transfor-
m`rilor declan[ate de mi[c`rile din 1989
[i concluzia c` ele au impus o nou` concep]ie
asupra politicului sunt dincolo de orice
\ndoial`.

Timothy Garton Ash a oferit o excelent`
evaluare \n acest sens: "A existat totu[i ceva
nou; a existat o idee mare, care a fost revo-
lu]ia \ns`[i – ideea revolu]iei nerevolu]ionare,
a revolu]iei evolutive. Motto-ul lui 1989
ar putea s`-i apar]in` unui important critic
al lui Lenin, Eduard Bernstein: 'scopul nu
are valoare \n sine, mi[carea \nseamn`
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totul.'…Astfel, aceasta a fost o revolu]ie care
nu a fost definit` de un ceva precis, ci de
modul \n care s-a desf`[urat. Acel motto
al unei masive nesupuneri civile pa[nice,
consecvent` [i fascinant de inventiv`,
promovat` de elita critic` preg`tit` s`
negocieze [i s` ajung` la un compromis cu
cei de la putere (pe scurt masa rotund`) –
aceasta reprezint` noutatea istoric` a anului
1989. Dac` ghilotina este simbolul lui 1789,
atunci masa rotund` este cel al lui 1989".
Dup` un sfert de veac, iat` c` exist` destule
rezerve legate de mo[tenirile acestui
evolu]ionism. "Tovar`[ii" s-au adaptat [i
au profitat de spiritul tolerant al fo[tilor lor
adversari. |n România \ns`, nu a existat nici
m`car o mas` rotund`. Au existat gloan]e,
tancuri, manipul`ri, provoc`ri, iluzii, victime
eroice [i demagogi cinici.

|| n explicarea fenomenului 1989
trebuie s` ne concentr`m asupra a
trei mari teme: semnifica]iile pro-

funde ale pr`bu[irii regimurilor comuniste
\n Europa Central` [i de Est, natura revolu-
]iilor la sfâr[itul secolului 20 [i sensul lor
pentru secolul 21, [i rolul intelectualilor
critici (publici) \n politic`. Totodat`, pe par-
cursul unui astfel de demers trebuie s` fim
con[tien]i de extraordinara complexitate a
mi[c`rilor revolu]ionare din 1989 pentru a
fi capabili s` explic`m o serie de evolu]ii
\ngrijor`toare \n postcomunism: marginaliza-
rea (\n Europa Central`) a primei elite post-
1989 (de cele mai multe ori recrutat` din
contraculturile disidente); revirimentul

fo[tilor comuni[ti (conversiunea) [i revenirea
lor la putere; [i, confuzia etic` ce a urmat,
\nso]it` de un cinism generalizat care bântuie
\nc` societ`]ile din regiune.

Odat` cu 1989, au disp`rut nu numai
zonele de influen]` [i Pactul de la Var[ovia,
dar [i Zidul Berlinului, acel ru[inos simbol
al dispre]ului pentru drepturile civile, [i
Republica Democrat` German`. Germania
a fost unificat`, iar R`zboiul Rece s-a \n-
cheiat cu victoria indiscutabil` a Occiden-
tului liberal. Ast`zi, când scriu aceste
rânduri, astfel de consecin]e par evidente,
poate chiar banale, dar acum 25 de ani,
un asemenea deznod`mânt al confrunt`rii
dintre Est [i Vest, p`rea un scenariu de
domeniul fantasticului, de-a dreptul supra-
realist. De aceea, consider c` reevaluarea
[i analiza principalelor interpret`ri ale
valului revolu]ionar din 1989, \n fapt cel
mai fascinant fenomen al istoriei recente
a Europei, sunt fundamentale din punct de
vedere intelectual [i politic. Mai ales acum,
când noile populisme tind s` nege
semnifica]iile libertare reale ale acelor
momente \ntr-adev`r cruciale.

Cum s-au n`scut aceste revolu]ii? Ce
for]e profunde, greu decelabile, le-au pus
\n mi[care? Au fost ele revolu]ii \n sensul
clasic al conceptului [i dac` da, ce idei [i
practici noi au propus ele? Este adev`rat,
a[a cum au afirmat unii autori (Jürgen
Habermas, de pild`), c` acestea nu au fost
nimic altceva decât eforturi de a \ndrepta
r`ul produs de experimentul comunist, sau,
mai bine zis, au fost ele doar \ncerc`ri de
revenire la situa]ia de dinainte de 1945? Au
fost aceste revolu]ii \n mod primordial
cauzate de e[ecul economic al leninismului,
de incapacitatea economiilor planificate de
"a ajunge din urm` [i dep`[i" Vestul, de a
r`spunde provoc`rilor epocii postindustriale?
Care a fost impactul factorilor moral-culturali
\n apari]ia in]iativelor civice \n regimurile
comuniste post-totalitare? Care a fost
importan]a disiden]ei [i a tradi]iei revizionist-
marxiste \n variile ]`ri din Europa Central`
[i de Est? Cum putem explica natura non-
violent` [i auto-limitativ` a revolu]iilor [i
absen]a, ori deturnarea, unor \ncerc`ri de
pedepsire la nivelul \ntregii societ`]i
\mpotriva celor care s-au aflat la putere?
Care a fost adev`rata atitudine societal` fa]`
de disiden]i [i cum ne putem explica tranzi]ia
de la "revolu]ia de catifea" la "contrarevolu]ia
(restaura]ia) de catifea"?
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— — — — — M` numesc Constantin Jinga [i m-am
n`scut \n 5 februarie 1969 la Timi[oara. Sunt
de na]ionalitate român, iar ca studii, am absolvit
Filologia din Timi[oara, sec]ia Francez`-
Român`. |n prezent sunt student la Teologie,
sec]ia Pastoral`, la Universitatea de Vest din
Timi[oara. Locuiesc \n Timi[oara, pe strada
Bogdan P. Ha[deu, nr. 17.

Eram student \n anul I, \n semestrul I. |n
joia pe 14 decembrie am avut [coal` de dup`-
amiaz`. Unul din colegi ne-a spus c` \n Pia]a
Maria e ceva [i c` ar fi vorba de un pastor
ungur, dar nu [tia exact ce se \ntâmpl`. Sâmb`t`,
16 decembrie, am primit un telefon de la un
prieten foarte bun care-mi spunea surescitat
c` "Gata se termin`" [i c` pe strad` se strig`
"Jos Ceau[escu!", "Jos Comunismul!" Era sigur
c` regimul o s` cad`. Am ajuns la concluzia
c` trebuia s` mergem [i noi acolo. Pân` la urm`
n-am putut s` plec de-acas`, pentru c` m-au
oprit p`rin]ii. Nici el n-a reu[it s` plece de acas`.
A doua zi, diminea]a, eram de serviciu la cantin`,
fiindc` pe vremea aia studen]ii f`ceau aceast`
treab`. Trebuia s` fiu acolo pe la 7 diminea]a.
Am mers pe jos pân` la cantin`, prin centru [i
prin Pia]a Maria. Eram curios s` v`d ce se
\ntâmplase. |n centru totul era intact, nu era
nici o vitrin` spart`, dar era foarte mult` lume.
|n Pia]a Maria geamurile de la regionala CFR
erau toate sparte, vitrinele erau sparte; era acolo
mult` armat` [i poli]ie.

Am luat-o pe linia de tramvai 6 spre Pia]a
B`lcescu [i acolo am observat c` erau taburi,
autobuse cu solda]i [i scutieri. Era foarte mult`
lume. Am ajuns la cantin` [i am preg`tit masa
pentru studen]i. Acolo nu s-a \ntâmplat nimic
deosebit. |n jurul orei 13 au venit iar studen]ii
la mas` [i atunci am \nceput s` facem planuri.
Unii dintre studen]i reu[iser` s` ias` prin ora[,
ne povestiser` ce se \ntâmpl`, cum ora[ul e
plin de armat`; ne-au povestit despre o defilare
cu fanfar` care a avut loc prin ora[. Ei [i-au
dat seama c` mul]imea nu e condus` de nimeni,
c` totul e spontan [i am hot`rât c` trebuie
ocupat` sta]ia de radio [i c` trebuie s` mergem
la tipografie s` tip`rim manifeste. S` anun]`m
prin radio s` se [tie \n toat` ]ara ce se \ntâmpl`.
Pe la ora trei am plecat.

Aveam o prieten` foarte bun`, care avea
un copil [i era internat` cu el la Spitalul de
copii. |i promisesem c` o s` trec duminic` dup`-
amiaz` pe acolo. Am trecut, ora[ul era \n stare
de asediu, am stat ce-am stat [i, la un moment
dat, am spus c` n-ar fi r`u s` mergem s` vedem
ce se \ntâmpl` prin ora[. Am mers. Pia]a Operei
era invadat` de mul]ime. N-am v`zut la ora
aia armat` \n centru. |n schimb, am v`zut armat`
pe drumul dintre cantin` [i Spitalul de copii.
Mi-am dat seama c` erau militari \n termen.
Tocmai terminasem atunci armata, \n iunie.
Câteva ore am stat \n Pia]a Operei. Am mers
\n fa]a Prim`riei. Au venit scutierii, b`tând \n
scuturi. Nimeni n-a vrut s` se bat` cu scutierii,
toat` lumea a \nceput s` strige "F`r` violen]`!".
Totul era spontan, decurgea haotic.

Am mers cu o coloan` de manifestan]i,
am trecut podul de la Electrotehnic`, coloana
s-a \ndreptat spre Prefectur`. La un moment
dat cineva a spus c` acolo se trage [i c` se va
trage \n coloan`. Atunci m-am \ntors cu prietena
mea [i ne-am gândit s` trecem pe la spital, s`
vedem ce face copilul. Ne-am \ntors prin spatele
Catedralei, pe podul de la Maria. Atunci am
auzit pentru prima dat` oameni care spuneau
c` s-a tras [i c` sunt mor]i [i r`ni]i. |n drum,
la un moment dat, am auzit focuri de arm` [i
am v`zut trasoare pe cer. Era deja \ntuneric.
Dar nicio clip` n-am crezut c` vor trage \n
oameni. Ne-am continuat drumul [i n-am mai
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trecut prin Pia]a Operei. Am ajuns la intersec]ia
dintre strada Piatra Craiului cu bulevardul
Republicii. Bulevardul Republicii era blocat
de un pluton de militari. Ei blocau drumul \nspre
centru. M-am oprit s` v`d dac` \ntr-adev`r sunt
militari. {i am trecut destul de aproape de ei
[i am v`zut c` erau militari foarte, foarte tineri.
La un moment dat, cineva care era pe partea
cealalt`, s-a dus foarte aproape de militari [i
a \nceput s` vorbeasc` cu ei. Le spunea: "M`,
voi chiar o s` trage]i \n noi?" Nu ]ipa, nu era
violent.

La un moment dat, a ap`rut un ofi]er [i
am v`zut c` se dau \napoi patru pa[i, c` au
luat pozi]ie de tragere [i au tras. Atunci m-am
gândit c` sigur au tras cu gloan]e oarbe, dar
am v`zut c`, \n clipa aia, lâng` mine a c`zut
cineva [i am v`zut c` era plin de sânge. |n
secunda urm`toare am s`rit peste femeia cu
care eram [i-am trântit-o la p`mânt. Am luat
un "culcat". Când am fost jos am avut impresia
c` a c`zut cineva peste mine [i c` nu se mai
ridic`, era a[a, ca o senza]ie de ap`sare. Dup`
ce au \ncetat ei s` trag` am \ncercat s` dau
greutatea aia la o parte. Mi-am dat seama c`
nu pot, r`m`sesem paralizat \n pozi]ia asta [i
am avut o senza]ie de arsur` la um`rul drept.
M-am gândit c` probabil oi fi fost r`nit. M-am
gândit c` m`car dac` o fi intrat o fi [i ie[it.
Am sim]it apoi o arsur` foarte violent` \n spate.
M-am gândit atunci c` or fi dou` gloan]e. Am
fost convins c` o s` mor. Am le[inat. Din fericire,
ea nu p`]ise nimic. Nu [tiu de unde a g`sit 3-4
oameni care m-au c`rat pân` la Spitalul de copii.
Cei de acolo au zis c` nu pot s`-mi fac` nimic
[i c` o s` vin` imediat o salvare [i-o s` m`
duc` la Spitalul Jude]ean. A venit o salvare,
dar n-am reu[it s` m` urc \n ea. Abia a doua
salvare care a venit m-a dus la Spitalul Jude]ean.
Eram mai mul]i, vreo patru r`ni]i \n salvare [i
prietena care era cu mine, chiar pe locul din
fa]`.

Am ajuns la Jude]ean [i acolo ]in minte
c` am fost luat, pus pe o targ` cu ro]i [i dus
undeva. Mi-amintesc c` pere]ii erau plini de
sânge. Am v`zut c` vine un medic, se uit` la
mine [i, cum nu mi[cam [i abia deschideam
ochii, l-am auzit spunând: "P`i, ̀ sta-i mort,
ce caut` aici?" Atunci am deschis ochii [i am
\ncercat s` scot ni[te sunete. A zis: "A, uite
c` nu-i mort. Nu-i de noi, trebuie s`-l ducem
la chirurgie cardiac`". Aici intervine o chestie
ciudat`. Au venit doi oameni, m-au luat cu targa
aia cu ro]i, m-au pus \n lift [i am \nceput s`
urc`m cu liftul. Am urcat pân` la un etaj, nu
mai [tiu care, [i-acolo am ie[it din lift [i am
\nceput s` mergem pe coridor. Doamna care
era cu mine a luat un halat pe ea [i a \nceput
s` fug` pe sc`ri s` vad` unde ajung eu. A reu[it
s` ias` pe etaj exact \n momentul \n care eu
ie[eam din lift. Acolo era foarte lini[te, nu era
niciun semn c-ar fi o sal` de opera]ie prin
apropiere, era foarte \ntuneric.

Cei care m` duceau nu ziceau nimic. La
un moment dat apare cineva pe culoar. Ea a
strigat: "Aici e clinica toraco-cardiac`?" Cel
care ie[ise pe coridor a zis: "Nu, nu-i aici, cum
s` fie, aia nu-i \n spitalul asta". ~[tia doi care
m` duceau au \ntrebat: "Da' unde-i?" "Nu-i aici,
e la spital, la Victor Babe[". Atunci ea a strigat:
"Haide]i \napoi jos. S` mergem la spitalul Victor
Babe[". Mi-amintesc c` eram jos. Oricum, ̀ sta
e un moment care mi se pare ambiguu, pentru
c` cei doi angaja]i ai spitalului nu [tiau c` \n
spital nu este clinic` toraco-cardiac`. Ei practic
[tiau foarte bine unde se duc cu mine. La un
moment dat, apare un medic, nu [tiu exact cine
a fost, dar \i cuno[tea pe p`rin]ii mei. Aflase
numele meu de la prietena care era cu mine.

A venit o salvare, iar \n salvarea aia am fost
doar eu. A[a am ajuns la spitalul Victor Babe[,
unde era exact aceea[i situa]ie. Au venit doi
[i m-au dus de mâini [i de picioare pân` nu
[tiu la care etaj. Acolo situa]ia era fundamen-
tal diferit` fa]` de ce fusese la Spitalul Jude]ean.
Acolo mi-au dat primele \ngrijiri, imediat. La
Spitalul Jude]ean nu mi s-a acordat nici cea
mai mic` \ngrijire.“…‘

Am fost \mpu[cat \n jurul orei 17. Prietena
respectiv` r`m`sese cu mine, n-a mai avut cum
s` plece de acolo. Ea a dat toate datele despre
mine. Eram foarte r`u, situa]ia era foarte grav`:
[i-au dat seama c` am hemoragie intern`. Aveam
tensiunea foarte sc`zut` [i ei \mi d`deau sânge
ca s`-mi creasc` tensiunea s` m` poat` opera,
s` vad` realmente ce am. Tensiunea \mi era
la fel de sc`zut` [i \mi era extraordinar de r`u.
Au intervenit s` scoat` sângele de acolo de
unde se colecteaz` [i m-au dus a[a la radiografie.
De fapt, au venit cu un aparat acolo, pentru c`
nu m` puteam duce, nu eram transportabil. M-au
operat a[a [i dup` aceea am \nceput s`-mi revin.
Din momentul ̀ sta [i pân` \n 15 ianuarie am
stat tot \n spital. Primele dou` s`pt`mâni am
stat tot la reanimare. Am fost con[tient imediat
dup` opera]ie. |n reanimare erau [ase paturi,
to]i eram r`ni]i [i \mi amintesc c` \n noaptea
de 17 spre 18 a murit unul acolo. Fusese \m-
pu[cat \n ficat. Echipa medical` a fost demn`
de toat` admira]ia.

|mi amintesc c` \nainte de opera]ie eram
foarte r`u, aveam dureri groaznice [i unul dintre
medici a zis: "Dac` nu-l oper`m, moare sigur,
hai s`-l oper`m c` poate a[a mai are o [ans`".
}in minte c` m-au dus \n sala de opera]ie, vreo
patru ore s-au chinuit cu mine. |n seara de 18
am fost operat. |n 19, dup`-amiaza, au venit
acolo doi civili care au cerut situa]ia bolnavilor
din spital [i erau interesa]i de r`ni]i. Medicii
au refuzat s` le dea orice fel de situa]ie, i-au
dat afar` din spital, pur [i simplu. Unul dintre
medici a spus: "Mai bine m` \mpu[c` decât
s` colaborez cu ei". Era foarte hot`rât s` nu
colaboreze sub nicio form`. Lâng` mine, \n
salon, era un om care era din Bihor. El fusese
r`nit \n noaptea de 24 spre 25 decembrie. |n
alt pat era un b`iat de 21, 22 de ani, r`nit; nu
putea s` vorbeasc`, era foarte grav. La el glon]ul
intrase prin ochi, a trecut prin gât [i s-a oprit
\ntr-un os. Avea dureri groaznice, nici n-au
putut s`-l opereze pentru c` glon]ul se mi[ca
prin organism [i trebuia s` a[tepte s` se
stabilizeze. Dup` opera]ie mult` vreme n-a putut
s` vorbeasc`. {i acuma când vorbe[te e foarte
r`gu[it. {i-a pierdut ochiul, are unul din sticl`.
Eram tineri cei care eram \n salon. Eu aveam
20 de ani atunci. Atmosfera era foarte vesel`,
râdeam, glumeam. Tot spitalul era plin de r`ni]i.
Unii dintre r`ni]i, \mpreun` cu militarii [i cei
de la g`rzile patriotice au organizat ap`rarea
spitalului \mpotriva terori[tilor. |ncepând din
17 decembrie [i pân` \n 20 decembrie nu [tiu
dac` medicii au avut cinci minute s` pun` capul

jos. Nu [tiu cum au putut s` reziste.
|n februarie a fost constituit` Asocia]ia

17 decembrie de c`tre ni[te r`ni]i cu care am
fost \n spital. Spitalul Victor Babe[ este lâng`
UMT. |n ziua când au ie[it muncitorii, eu n-am
fost \n stare s` m` duc pân` la geam, dar cei
care au fost la geam au spus c` n-au mai v`zut
niciodat` a[a ceva. Scandau lozinci, era ceva
de se cutremurau pere]ii. "P`cat, p`cat de mor]ii
din Banat!" [i "Noi de-aicea nu plec`m, nu
plec`m acas`, pentru c` mor]ii nu ne las`", cam
a[a ceva. Eu am v`zut c` au tras militari.

|nainte de 20, prin 18, oameni din blocurile
aflate \n jurul spitalului au venit la spital [i au
vrut s` aduc` ceva pentru r`ni]i. Prin 21 a fost
la spital o echip` de televiziune italian`. |n 22,
practic, Timi[oara a fost primul ora[ liber. Au
venit ulterior ziari[ti str`ini, câte o echip` de
televiziune austriac` [i francez`. |n februarie
am fost citat la Procuratur`, am fost acolo [i
am dat o prim` declara]ie; apoi am primit o
alt` cita]ie prin martie, iar am mai dat o
declara]ie, apoi a fost procesul prin mai. Am
fost citat ca martor, m-am dus; d`dusem pân`
atunci trei declara]ii la Procuratur`. Acolo
procurorul mi-a spus c` n-am dat nicio
declara]ie. La proces, \n boxa acuza]ilor erau
oameni care probabil au dat comanda s` se trag`.
Aveau grade foarte \nalte.

(Ce p`rere ai de legea 42?) Din momentul
când ea a fost promulgat` am avut senza]ia c`
a fost promulgat` mai degrab` ca o lege care
nu vizeaz` aflarea adev`rului. Era normal s`
fie o lege care s` te protejeze din punct de vedere
economic. A fost binevenit`, pentru c` unii
r`ni]i s-au trezit la 30 de ani cu familie, cu
copii, \n imposibilitatea de a mai lucra, sau
cel pu]in de a nu mai lucra a[a ca \nainte. Nu
s-a f`cut \ns` nimic \n sensul afl`rii adev`rului
despre revolu]ie. Mult` lume prive[te legea ca
pe una care acord` privilegii, [i nu sprijin. E
revolt`tor ce s-a putut \ntâmpla. Din pricina
unor oameni care profit` pe nedrept de legea
asta, oamenii care ar avea nevoie de sprijin
nu se pot bucura de el. Ei ar trebui respecta]i.

Am fost foarte dezam`git de tot ce s-a
\ntâmplat dup`. Pentru mine, personal, ceea
ce s-a \ntâmplat atunci a contat foarte mult;
chiar \i [ochez pe unii când le spun c` faptul
de a fi fost r`nit mi se pare extraordinar. Iar
dac` m` gândesc la ce-a fost \nainte de '89,
nu cred c` a[ mai putea s` suport; a[ prefera
s` mor decât s` m` \ntorc la acea perioad`.
Nu m` pot considera revolu]ionar, pentru c`
un revolu]ionar e unul care atunci când iese
s` fac` o revolu]ie e gata s` moar` pentru ea.
Or, eu, când am ie[it \n strad`, n-am fost preg`tit
s` mor. “…‘

Interviu realizat de Adrian Onica
la Timi[oara \n 17 aprilie 1997

(Arhiva de Istorie Oral` a Funda]iei
A Treia Europ`)))))
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Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Smaranda Vultur: Recitind m`rturia ta
din 1997 despre ce ]i s-a \ntâmplat atunci,
ce ai avea azi de ad`ugat la ea sau cum ar
ar`ta ea acum?

Constantin Jinga: Constantin Jinga: Constantin Jinga: Constantin Jinga: Constantin Jinga: |mi aduc aminte c`,
\n 1997, dl. Onica era interesat de aspectul
evenimen]ial [i de modul cum m` raportam,
la 8 ani dup` Revolu]ie, la festivismul devenit
specific al manifest`rilor omagiale. Din p`cate,
nu a[ mai avea nimic de ad`ugat. De bun`
seam` c` ar fi fost de bun sim] ca \n anul de
gra]ie 2014, spre deosebire de 1997, s` pot
vorbi [i despre persoanele anume care au
ac]ionat atunci \mpotriva manifestan]ilor,
despre cadrele militare care au coordonat
represiunea, despre militarii din dispozitivul
care a tras asupra noastr`. Ar fi fost de bun
sim] s` am informa]ii mai precise despre ce
mi s-a \ntâmplat la Spitalul Jude]ean din
Timi[oara [i s` am ni[te explica]ii legate de
persoanele care m-au plimbat cu liftul spre
o sec]ie care nu exista \n acel spital, pentru
ca ulterior pur [i simplu s` m` abandoneze
la morg`. Dar, din p`cate, nu am nimic de
ad`ugat la povestea din 1997, chiar dac` de
atunci [i pân` \n 2014 au trecut, iat`, 17 ani.
A[adar, presupun c` ast`zi a[ spune cam
acela[i lucru ca [i atunci, doar c` a[ folosi
un limbaj ceva mai \ngrijit.

— |n percep]ia ta de acum, Revolu]ia
din 1989 a fost sau nu o revolu]ie antico-
munist` ?

— Da, a fost, absolut. Este adev`rat c`,
\n anii '80, nemul]umirea colectiv` \l viza
\n special pe Ceau[escu [i, tipic \ntr-un fel,
pe so]ia lui, Elena, care era privit` ca un soi
de eminen]` cenu[ie, de o cruzime f`r`
seam`n. De asemenea, am cunoscut oameni
care sperau ca, odat` cu \nl`turarea lui
Ceau[escu, România s` devin` un fel de Rai
pe p`mânt. |ns` \n decembrie 1989, realitatea
str`zii a demonstrat c`, totu[i, oamenii erau
con[tien]i de faptul c`, \n cazul comunismului,
aveam de a face cu un sistem eronat. Cuplul
Ceau[escu [i Elena, al`turi de membrii
nomenklaturii comuniste reprezentau, \n
ansamblu, produsul elocvent, coerent [i firesc
al acestui sistem. Noi, cei de pe strad`, eram
rebuturile sistemului. {i eram perfect
con[tien]i de faptul c` \nl`turarea lui
Ceau[escu era doar \nceputul, nicidecum
obiectivul mi[c`rilor de atunci. Ezit`rile [i
tribula]iile din prima jum`tate a anului 1990
sunt gr`itoare \n acest sens.

Mai mult decât atât, s` ne amintim doar
de reac]ia societ`]ii civile de la acea vreme,
la execu]ia cuplului Ceau[escu: atitudinile
critice nu au \ntârziat s` apar`, tocmai pentru
c` execu]ia a fost perceput` ca un act menit
mai degrab` s` obstruc]ioneze sine die un
autentic proces al comunismului [i, \nc` [i
mai grav, s` acrediteze ideea c` un eventual
proces al comunismului ar conduce la
r`zbun`ri [i la pedepse brutale. Nu \n ultimul
rând, mai transmitea [i mesajul c`, iat`, "cei
r`i" au fost prin[i [i pedepsi]i, deci totul s-a
\ncheiat [i puteam fi mul]umi]i de-acuma –
\n felul acesta deturnându-se aten]ia de la
con]inuturile anticomuniste, \nspre moartea
Ceau[e[tilor. |ntr-un fel, cred c` moartea
Ceau[e[tilor, la o analiz` atent`, reveleaz`
de o manier` aproape didactic` tarele de sistem
ale comunismului [i ar trebui s` se constituie
\ntr-un avertisment \n sine, pentru oricine [i-ar
putea cultiva vreodat` iluzia c` este un sistem
pozitiv sau, cel pu]in, reformabil. |n 1989
[tiam deja foarte bine c` nu este nimic
reformabil \n comunism. Tr`isem comunismul
pe pielea noastr` [i \ncepeam s` sim]im c`
ne intr` \n suflet.

— Cum ai folosit via]a redobândit`
atunci, dup` trauma din 1989? }i-a schimbat
Revolu]ia sensul vie]ii? Ce ar trebui s` \nv`]`m
din ce ]i s-a \ntâmplat atunci?

— S` zicem c` am descoperit pe viu
bucuria lucrurilor simple. Am realizat cât de
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m`runte sunt lucrurile de care ne \mpiedic`m
zilnic. Am con[tientizat c` re]eta sigur` de
a te rata existen]ial este fie s` tr`ie[ti lipit
de un trecut \n privin]a c`ruia nu mai po]i
face mare lucru, fie s` prive[ti spre un viitor
pe care nu-l po]i controla nicidecum. Am
realizat c` via]a noastr` este \n mâinile lui
Dumnezeu. Am descoperit cât de la \ndemân`
ne este, \n realitate, fericirea [i c` ea nu depinde
absolut deloc de lucrurile sau de realit`]ile
despre care ne-am obi[nuit s` credem c` au
vreo leg`tur` cu ea. Ba unele chiar o
\ndep`rteaz` organic. Deci, ce am f`cut cu
via]a mea? A[ zice c` am tr`it-o, pur [i simplu.
Nu [tiu dac` Revolu]ia mi-a schimbat sensul
vie]ii, pentru c` nu [tiu care ar fi fost sensul
vie]ii mele dac` Revolu]ia nu ar fi avut loc.
Planurile [i visele mele erau orientate cam
tot \n direc]ia \n care au mers dup` Revolu]ie.
Probabil a[ fi r`mas doar cu planurile, \ns`
dup` Revolu]ie mi-am \mplinit un vis, care
\nainte de 1989 \mi era total interzis: acela
de a deveni preot. Am, iat`, posibilitatea de
a vedea \n chip real dac` a fost doar un vis
de-al meu sau este o voca]ie autentic`.

— Cum te gândesti la cei care au fost
\mpu[ca]i \n 1989 [i nu au avut [ansa s`
supravie]uiasc`? Cuno[teai personal pe
vreunul dintre ei?

— Da, un fost coleg de la baschet. Era
cu vreo doi ani mai mare decât mine. Apoi
a mai fost [i bunicul unui prieten. Am aflat
de moartea lor abia pe la sfâr[itul lui ianuarie
1990, dup` ce am ie[it din spital. Nu mi s-a
p`rut incredibil, v`zusem deja câ]iva oameni
murind [i, la drept vorbind, \mi era team`
c` mai mul]i prieteni ai mei s` fi avut de
suferit \ntr-un fel sau altul. }in minte c`, de
\ndat` ce am ajuns acas` de la spital, am
\nceput s`-i sun pe to]i cei de la care nu
primisem \nc` nicio veste. {i r`suflam u[urat
când le auzeam vocea la telefon.

Cum m` gândesc la ei, acum? Greu de
spus … A lipsit atât de pu]in s` fiu [i eu unul
dintre ei, nu-i a[a? De multe ori mi se \ntâmpl`
s` privesc fotografii cu chipurile lor. Odat`
am f`cut chiar un colaj: am \ncercat s` le
p`strez doar privirile, care te fixeaz` din
instantanee specifice pentru perioada anilor
'80 sau din poze de album de absolvire, a[a
cum se f`ceau pe atunci. Sunt priviri de oameni
obi[nui]i, de oameni care n`zuiau la o via]`
normal`, dar erau oarecum preg`ti]i, \n
contextul lipsit de orizont din acea vreme,
s`-[i croiasc` fiecare \n parte câte un mic
univers, unde s`-[i poat` hr`ni iluziile proprii.
Ce declic s-a produs atunci \n sufletul
fiec`ruia, e o tain`. O tain` pe care fiecare
a dus-o cu sine acolo unde l-au trimis gloan]ele
acelui sistem.

Pe de alt` parte, nu pot trece peste ideea
c` moartea lor a avut [i are \n continuare o
dimensiune expiatorie. {i cred c` noi, \n gene-
ral vorbind, nu ar trebui s` trecem atât de
u[or pe lâng` ideea aceasta. Aproape c` nu
conteaz` dac` au murit scandând, manifestând,
luptând sau au fost lovi]i la \ntâmplare, pentru
c` a[a s-a nimerit, s` se g`seasc` acolo, \n
calea vreunui glonte. |nc` a[ fi tentat s` sus]in
c` poate chiar caracterul acesta arbitrar \ncarc`
[i mai mult dimensiunea expiatorie a mor]ii
lor, o face s` fie \nc` [i mai important`: puteam
fi oricare dintre noi, \n definitiv. S-a tras
orbe[te [i s-a murit inocent, a[a cum se putea
muri numai \ntr-o Românie plin` de bacovian
humor, \n România trist` a unui Caragiale
devenit dintr-o dat` grav. S-a spus la vremea
respectiv` c` moartea lor, c` rev`rsarea aceea
de sânge ne-a purificat, ca neam, de toate
mizeriile veacului care tocmai se \ncheia. Eu
cred cu t`rie \n lucrul acesta. A fost atunci
acea rev`rsare de inocen]`, acea stare de gra]ie
ce a urmat trezirii din co[mar, acel kathar-
sis atât de real, \ncât puteai s`-l atingi cu
mâna. Nu a fost doar euforia eliber`rii, a fost
mult mai mult de atât. A fost [i un alt gen

de eliberare, a fiec`ruia dintre noi, iar aceast`
eliberare a fost posibil` datorit` jertfei lor,
a unora asemenea nou`, dar care, iat`, ast`zi
nu mai sunt printre noi fizic. {i totu[i sunt
cu noi, prezen]i.

— Exist` vreun mod de a ne r`scump`ra
vina pentru c` am l`sat ca lucrurile s` ajung`
\n acel punct \n care a fost posibil ca ele s`
se \ntâmple a[a cum s-au \ntâmplat? Adic`
s` fie nevoie ca unii oameni s` fie sacrifica]i
pentru ca s` se schimbe un regim politic, s`
fie r`sturnat` o dictatur`?

— |nv`]`m atât de pu]ine din istorie, din
propria noastr` istorie, [i uit`m totul atât de
repede ... Pe de alt` parte, nu [tiu dac` moartea
lor a fost realmente o necesitate \n vederea
schimb`rii unui regim politic. Sunt voci care
sus]in c` moartea lor ar fi fost necesar` mai
degrab` pentru a facilita instaurarea noii puteri,
care din '90 \ncoace a f`cut cam tot ce i-a
stat \n putin]` pentru a amplifica ambiguitatea
celor \ntâmplate, a le [terge semnifica]iile
[i a le \mpinge \n derizoriu. Iar noi nu am
realizat c`, acceptând tacit aceasta, vie]ile
noastre, ale fiec`ruia \n parte, au devenit din
ce \n ce mai pline de ambiguitate, din ce \n
ce mai [terse [i tot mai derizorii. Deci dac`
este s` ne r`scump`r`m vreo vin`, atunci ar
trebui s` pornim de la a ne-o recunoa[te
individual [i apoi de la a ne asuma sacrificiul
mor]ilor din Decembrie 1989, la un nivel cât
mai profund [i mai personal posibil: "acela
a murit pentru ca eu s` fiu liber".

– Ar trebui s` le privim fotografiile, s`
le cunoa[tem vie]ile, rudele, prietenii [i s`
sim]im: "acesta a murit pentru ca eu s` fiu
liber". |ns` lucrurile sunt deocamdat`
imposibil de urnit \n aceast` direc]ie, deoarece
pentru a ajunge la un nivel atât de profund
al asum`rii jertfei aproapelui t`u pentru tine
nu este de ajuns s` [tii c` el a murit. Nu-]i
po]i asuma cu folos moartea cuiva pentru tine,
dac` nu ai \n]eles-o pe deplin; [i nu o po]i
\n]elege pe deplin, dac` nu [tii de ce a murit
[i, concret, cine [i de ce l-a ucis. Nu-]i po]i
asuma cu folos moartea cuiva pentru tine,
dac` nu l-ai \n]eles [i iertat pe cel care l-a
ucis. Dar, ca s` \n]elegi [i s` ier]i, trebuie
mai \ntâi s` cuno[ti. Iar aici avem o proble-
m`, \n adev`ratul sens al cuvântului.

— Crezi c` memoria a ceea ce s-a
\ntâmplat atunci e important s` fie p`strat`?
|n ce moduri? Dac` ar fi s` ini]iezi ceva \n
sensul acesta ce ai face?

— De bun` seam` c` da, \n definitiv este
vorba despre istoria noastr` [i, c` ne place
au ba, a devenit deja parte din identitatea
noastr`, a fiec`ruia dintre noi, indiferent pe

ce meridian am ajuns s` ne tr`im existen]a.
|n plus, a[a cum spuneam [i mai \nainte,
p`strarea memoriei \n acest caz precis este
[i un prim pas al unui necesar demers
terapeutic, f`r` de care victime [i c`l`i
deopotriv` r`mânem prin[i \ntr-o capcan`
unde c`l`ii ajung s` se simt` victime, iar
victimele ajung s` fie tratate ca poten]iali
c`l`i. Nu [tiu dac` a[ avea eu c`derea sau
puterea s` ini]iez ceva, \ns` acum mi s-ar
p`rea foarte util un organism asem`n`tor
Comisiei pentru Adev`r [i Reconciliere (Truth
and Reconciliation Commission) \nfiin]at`
la jum`tatea anilor '90, \n Africa de Sud,
Comisie care a jucat un rol fundamental \n
eliberarea unei ]`ri atât de diverse [i atât de
afectate de tarele apartheidului.

Cam tot \n aceea[i perioad`, noi \nc`
visam la un Nürnberg al comunismului, iar
memoria evenimentelor din Decembrie 1989,
precum [i a tot ce ni s-a \ntâmplat \n perioada
comunist`, s-a format oarecum \n termenii
unei justi]ii retributive. Cred c` e important
s` ]inem cont de faptul c` memoria are totu[i
un rol preoponderent terapeutic. |n fapt, \n
Decembrie 1989, tot victime au devenit [i
tinerii militari care au executat ordinele de
a trage \n oameni asemenea lor. Dar vocea
acestora nu a ascultat-o nimeni, niciodat`,
\n to]i ace[ti 25 de ani. Ca preot, am avut
prilejul o singur` dat` s` ascult o spovedanie
\n acest sens [i nu o voi uita niciodat`, la fel
dup` cum nu voi uita nici lacrimile [i privirea
acelui om, la cap`tul ei. Pentru el, atunci a
avut loc Revolu]ia. Cred c` o Comisie pentru
Adev`r [i Reconciliere ar releva acest rol
t`m`duitor al memoriei [i ar contribui la
rea[ezarea noastr` \ntr-o matc` fireasc`.

— Ce crezi despre felul \n care concet`-
]enii no[tri au folosit [ansa libert`]ii recâ[tigate?

— Fiecare s-a folosit dup` cum a socotit
de cuviin]`, dup` cum a crezut el c` este
libertatea. Recâ[tigarea libert`]ii este,
\ntotdeauna, un act revelator, prin care ies
la iveal` toate cele pân` atunci ascunse \n
inima omului. Este un moment important
pentru c`, asumat ca atare, ofer` prilejul pentru
o cunoa[tere de sine adev`rat`. Doar \n
libertate avem posibilitatea de a afla cine
suntem [i unde ne afl`m \n momentul acela,
doar astfel putem afla adev`rul despre noi
\n[ine. Ce facem mai departe cu acel adev`r,
asta este cu totul [i cu totul alt` poveste.

Interviu realizat de
SMARANDA VULTUR,

\n 15 noiembrie 2014
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Semnificativul [i nesemnificativul
\ngem`nat al agoniselii. Din cele mai vechi
vremuri. Agoniseala dup` c`derea Bizan]ului
când, prin "ducatul Arhipelagului" – numele
pe care \l d`dur` cei din vechime insulelor
grece[ti intrate sub st`pânire otoman` – s-a
procopsit cu avere mare "prea nobilul domn
Constantin Cantacuzino". Dac` v` va izbi
asem`narea numelui cu acela al stolnicului
de vrednic` pomenire din domnia lui
Constantin Brâncoveanu, alt mare
chivernisitor, s` [ti]i c` asem`n`rile nu se
opresc aici. {i asta chiar dac` \ntre cei doi
Cantacuzini s-au scurs o sut` treizeci [i doi
de ani: amândoi au fost desc`p`]âna]i, cel
dintâi \n pridvorul castelului s`u din ducatul
Arhipelagului, \n diminea]a zilei de 3 martie,
anul 1578, de fa]` fiind fratele [i fiul
condamnatului (Iorga, 1972), iar al doilea
\n vara anului 1716, la Istanbul. Amândoi
au pierit sub securea gâdelului turc.

Numai c` agoniseala avu parte de
prigoniri [i dup` Marele R`zboi, când pe
dinaintea ochilor episcopului Oradei s-a
"\nf`ptuit comunismul cu Kun Bela. E de
prisos s`-l descriu \n am`nunte, to]i \l cunosc.
Dintr' odat` boga]ii au s`r`cit, dar nu s`racii
s'au bucurat de tot binele, ci s'a instalat terorul
elementelor iresponsabile" (Ciorogariu,
1926, p. 353). Desigur c` \ntrebarea "dar
cine-i, domnule, acest episcop" este
\ndrept`]it`, dup` cum \ndrept`]it` fu [i aceea
de mai sus cu tizul stolnicului. Despre
"Episcopul Or`zii", cum \[i spune sie[i
autorul, afl`m mai multe din Predoslovia
c`r]ii Prea Sfin]iei Sale intitulat` cu har
latinesc De introducere. Iac`t` textul,
semnificativ literar prin umorul
nesemnificativ care \l parfumeaz` u[urel:

"La alegerea mea de episcop, \n anul
1920, din toate p`r]ile am fost solicitat \n
scris [i'n vorb`: ™Unchea[ule! acum s` iei
peana [i s` scrii¤. Un academician din garda
veche a ™Tribunei¤ \mi cânta cântecul lui
Gruia lui Novac: ™Ca s'ara]i la b`trâne]e
ce erai \n tinere]e...¤. Chemarea aceasta la
scris \[i avea tâlcul s`u. Dela 1884 când a
ap`rut "Tribuna" "pi]igoilor" din Sibiiu, pân`
la 1912, când a fost sugrumat` continuarea
ei, ™Tribuna¤ ™o]eli]ilor¤ din Arad, am scris
la aceste ziare, care au revolu]ionat ideia
na]ional` \n Ardeal. Aceast` ™Tribun`¤
disp`rut` odat` \n Sibiiu [i reap`rut` \n Arad
ca un meteor, a atras ca un om \ntreag`
românimea \n luptele na]ionale." (Ciorogariu,
1926, p. 353).

Mai este de spus c` "terorul elementelor
iresponsabile" apar]inând noii orânduiri a
proiectat agoniseala sub inciden]a temutei
sintagme pe numele ei "Legea op[pe", c`reia
i-au c`zut prad` o mul]ime de gestionari,
magazioneri, contabili, eiusdem farinae! |n
comunism agoniseala sfâr[e[te \n noble]ea
unui destin fericit: "Asta-i tot ce am la
\ndemân`, câteva citate (din oameni
cumsecade) [i un sentiment — atât de firav,
de nesistematic, de fragil. {i totu[i acest
vag, m`runt [i smerit capital — \n urma
anilor de \nchisoare e singura mea
agoniseal`, o boccelu]` — \mi este de ajuns
pentru a-mi da o temeinic` siguran]` [i a-

VIOREL MARINEASA
Conducerea informal` a taromi[tilor a lansat ideea de a se confec]iona felicit`ri pentru

femeile [i fetele care frecventeaz` cafeneaua. Mai generos, Romi a propus ca o parte dintre ele
s` fie distribuit` la \ntâmplare, pe strad`, persoanelor de sex feminin, "\n dorin]a de a re\nviora
mimosa nostr` cea de toate zilele, v`duvit` de prea multe bucurii [i \nc`rcat` ca un catâr cu
treburi prea grele pentru fragilitatea ei nativ`, toate sub tâmpenia drepturilor egale cu b`rba]ii".
De altfel, el s-a opus ca opera]iunea s` aib` loc de 8 Martie, s`rb`toare comunist` inventat` de
Rosa Luxemburg [i de al]ii, ejusdem farinae, cu scopul de a le contracara pe cele tradi]ionale.
Primind acceptul lui Mar]i [i al lui Willi, a f`cut o expunere succint` despre semnifica]ia zilei
de 1 Martie, singura la care lumea trebuie s` se raporteze când e vorba de doamne, de domni[oare,
de prunci, de rena[tere.

Cei interesa]i s-au grupat \n jurul t`bliei din bar care-i revenea lui de drept. Cu o cafea \n
fa]`, din care nu a sorbit nici m`car o dat` cât timp a durat prezentarea, le-a f`cut capul calendar
cu credin]ele dacilor ce se credeau nemuritori, transferate [i adaptate \n epoca roman`. Dar nu
cumva astea-s interferen]e scornite de noi, \n perioada romantic` sau chiar acum, \n plin protocronism,
alimentat, iat`, de cultura oficial`, ca s` ne d`m daco-romani [i statornici pe feliu]a asta de
Terra? s-a b`gat cu ifos Narcis, convins c` lui i s-ar cuveni locul de onoare. Romi ot Icloda \l
considera emul recalcitrant [i-l b`nuia c` arde de ner`bdare s` toarne, c`, adic`, e informator,
de aceea venea cu fitile de polihistor. La asta se r`spunde pe \ndelete, a replicat Romi, iar
conferin]a de cafenea a continuat parc` ne[tirbit, Romi limitându-se la a-l ruga pe Narcis s`
vin` la urm` cu interoga]iile.

|ntr-o prezumtiv` gândire fondatoare, |mp`ratul Traian ar fi urm`rit-o pe fecioara Dochia/
Dacia, fiica regelui Decebal, care, când s` fie prins`, a fost pref`cut` \n stânc` de Maica Domnului,
semn c` noua lume de la Carpa]i se afla sub iminen]a unui cre[tinism [ov`ielnic, dar curat. Mai
exist` [i alte legende pe tema noastr`, \ns` trebuie privite cu circumspec]ie, deoarece vâna
p`gân` este adesea covâr[itoare, iar sensul ortodox sufer` pervertiri de neacceptat. Ce se poate
\n]elege din talme[-balme[ul de neconceput M`r]i[or, Dochia, Dragobete, muntele Ceahl`u,
lipit lucr`rii Domnului Iisus? Narcis a mers cu obr`znicia mai departe, zicând c` Biblia e un
basm, o colec]ie de mituri ca multe altele, doar c` mult mai coerent` [i având ni[te b`t`i metafizice
\n plus. Romi s-a ro[it, dar n-a ridicat tonul, a cerut doar s` nu mai fie \ntrerupt.

Nu s-a l`sat Narcis, a venit cu precizarea c`, dac` e cineva interesat de informa]ie total`,
s` se \nscrie la el pentru xerox-uri dup` dic]ionarul de simboluri Chevalier & Gheerbrant, un
leu pagina (n-a mai spus c` el o s` aib` reducere \n func]ie de câ]i clien]i va aduna), afacerea
e cvasi-legal`, Ciul` având acoperirea [efilor de la Partei. De la Secu, [uier` ot Icloda. Nu-l
contest` mai apoi pe ucenicul neascult`tor, chiar \i d`du ap` la moar`, tot ce vine din Vest e
infinit mai bun decât t`râ]ele propagandistice care ni se ofer` zilnic. Apoi, ca [i când nimic nu
s-ar fi \ntâmplat, continu` diserta]ia: mitul Dochiei interfereaz` cu povestea sfintei muceni]e
Evdochia din cetatea frigian` Heliopolis, cea care, dup` o via]` dedat` opulen]ei [i luxuriei, s-
ar fi ostenit \ntru cucernicie cu a[a zel, \ncât l-a \nt`râtat pe \ndr`citul chezar Vincen]iu, care
a decapitat-o.

Varianta poporan` str`român` [i-a \nchipuit-o pe sfânt` p`scându-[i oile pe valea unui muncel,
unde scrada/ rogozul se i]ea de sub z`pada sub]ire; atunci, nu se [tie cum, a g`sit viitoarea sfânt`,
c`lcându-le pe urme, o par` pom`tuit` care trebuie c` era din vara trecut` [i nu se [tie prin ce
\ntâmplare a ajuns acolo; s-a c`znit s` scoat` un fir de lân` din straiul ei folosindu-se de o custur`
boant`, destul ca s`-[i \nsângereze un deget; a legat a]a jum`tate ro[ie, jum`tate alb` de coada
fructului, [i-a petrecut talismanul \n jurul grumazului, mirându-se când pe el s-a aninat un fluture
ie[it din p`dure... {i o s-o l`l`im a[a toat` seara? s-a r`]oit Narcis.

|n ciuda controverselor, Romi a izbutit s` impun` achizi]ia unor [nururi aspre, mai groase,
ca de la sat, de la o m`istori]` ce se aciuase la nepo]i \n cartierul cu aspect semirural Mehala,
\n detrimentul celor ce voiau s` recurg` la ceaprazurile coopera]iei cu damf comunist. Pe nea[teptate,
polemicile reizbucnesc, pe diferite puncte, istovitoare. Romi ot Icloda \i va l`sa \n plata Domnului.
Se duce acas` [i scotoce[te dup` ni[te ambalaje \n care amicii din Germania \i trimiseser` d-
ale capitalismului: cafea, ciocolat`, bomboane, budinci, conserve de porc, untul detestat de
filosoful Noica (aflat \n cantonament cu echipa la P`ltini[; ce s-ar mai duce [i el, dar elina lui
\nc` scâr]âie!), Makrelen-Filet in China-Sauce mit Bambus-Sprossen und Soja-Keimlingen [.a.m.d.
(Vame[ul Florin \[i adjudeca sistematic o mic` por]ie.) Desprinde o bucat` coerent` de carton.
Traseaz` un dreptunghi servindu-se de creion [i de liniar, ambele marca Koh-i-Noor Hardtmuth.
Taie pe contururi cu caterul adus pe sub mân` de unul ce f`cea micul trafic \n Iugoslavia. Are,
\n nuce, prima cartolin` patent propriu. Recurge la ciorn`: Zâmbe[te, fat`-femeie, râzi, râzi,
pân` va \nceta beligeran]a dintre semeni (y comprisy comprisy comprisy comprisy compris R`zboiul rece) [i vor c`dea dictaturile.

|n curând va face uz de cauciucul cu litere v`zute \n oglind`, de tu[ul ob]inut prin rela]ia
cu doamna de la Fondul Plastic, de peni]a aurit` r`mas` mo[tenire de la Tata-Bunu.

________________
Precizare: Cafeneaua (de lâng`) TAROM (taromi[tii sunt cei care o frecventeaz`) nu trebuie

confundat` cu Agen]ia TAROM.

FELICIT~RIMANUFACTURATEPE CARTON SPECIAL

mi transmite nedezmin]ita convingere c`
[tiu ce trebuie [i nu trebuie s` fac"
(Steinhardt, 2008, p. 61).

|n vremuri normale, \ns`, meseriile [i
nego]ul au nevoie de publicitate. De mar-
keting. {i asta chiar din veacul capitalistei
Mara din romanul omonim. |n presa
timi[orean`, la opt ani dup` revolu]ia lui
Avram Iancu, Marcel [i Kossuth Lajos,
g`sim anun]uri, panouri publicitare, afi[e,
ba chiar [i obiecte personalizate: " Me[terul
tâmplar Dorn Jakob \[i face reclam`
informând publicul c` are \n stoc sicrie din
lemn moale, l`cuite cu litere aurite a 20 fl.
buc. [i din lemn tare, lustruite cu litere aurite
a 30-40 fl. bucata. (...). |n Tmsw.Hg.1856;
273" (fi[a3751, Fondul Deleanu). P`[im \n
universul funerar prin poarta strâmt` a
etimologiilor: sicriu se trage din ungurescul
szekrény, dup` cum ne d` asigur`ri A.
Densu[ianu \ntr-o istorie a literaturii
române[ti \n care ni se aduce la cuno[tin]`
c` "Popa Ionu din Vin]u a tradusu depe c`r]i
calvinesci: 1) Sicriulu de auru, cuprindênd?
cuvênt`ri la mor]i, tip`rit` la Sebe[u a. 1683"
(Densu[ianu, 1894, p. 196).

Intrarea \n cosmosul drapat cu lin]oliu
[i p`zit de doi ciocli plictisi]i se petrece pe
cânt`ri gregoriene care au ajuns pe
meleagurile popii Ion din Vin] \n dulcea
leg`nare Dominus dabit beningnitatem prin
osârdia fra]ilor minori]i. Nesemnificativul
unor ritualuri surpate \n miros de coroane
mortuare pe care le g`sesc aruncate pe la
bena de gunoi dup` \nf`ptuirea aceea
inevitabil`, la fel de inutile precum
lumân`rile din plastic ro[u cu un capac auriu
ca alama: totul \n industria doliului se vrea
"frumos", "str`lucitor" [i "trist", ca \n
leg`narea Dominus dabit beningnitatem. Cât
despre sicriul-szekrény e de spus ("frumos",
"str`lucitor" [i "trist") ceva anume despre
"limpezile dep`rt`ri", despre "clopot", despre
gorunul la poalele c`ruia st` Lucian Blaga
[i aude cum cre[te "Sicriulu de auru" "cu
fiecare clip` care trece". Al`turi de poetul
lini[tii transilvane se poate a[eza, tot acolo,
la umbra marelui gorun, [i avangardistul
moldav Al. Dimitriu-P`u[e[ti, inventariat
\n antologia lui Sa[a Pan`, colaborator prin
paginile revistei "unu". Nesemnificativ din
perspectiva esteticii avangardiste (una, dup`
cum se [tie, mai aproape de r`zmeri]`, decât
de molcomeala "frumos`", "str`lucitoare"
[i "trist`" a liricii tradi]ionale): domnul
Dimitriu-P`u[e[ti st` surpat "sub sicriul
zilelor de sticl`" (Dimitrie-P`u[e[ti, 1969,
p. 205).
______________
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C`ut`m mereu c`l`uza dezinteresat`,
anonimul care s` ne scoat` la liman din
pustiu. Un fel de copie a lui Moise, incapabil
s`-i vorbeasc` lui Dumnezeu, cu ni[te table
de legi \nv`]ate de el din drumurile lui prin
Apuseni, Lotru, Parâng, Poiana Rusc`i,
Rodna, H`[ma[, \n limba unic` a umanului,
a fraternit`]ii, a binelui, indiferent de
dumnezeul c`ruia i se roag` pentru \nc` o
clip` de via]`. Ni[te oameni singuratici,
capabili s` se sacrifice pentru ceilal]i, s`
scoat` dintre clean]uri \n Cheile Sohodolului
ni[te tineri aventura]i s`-[i \ncerce for]ele
cu piatra, ag`]a]i de ni[te sfori.

}ara F`g`duin]ei e cap`tul drumului
\ntotdeauna, unde duhul ce i-a purtat spre
locul acela e uitat, e l`sat pe o margine, ca
un str`in, ca ei s` se poat` bucura de victoria
de a fi ajuns la cap`t. La liman, adic` din
nou \ntre oameni. C`l`uza e doar un duh,
cel ce aduce \n somnul dintr-un cort de dou`
persoane unde se \nghesuie cinci fiin]e –
vise despre o c`l`torie cu o corabie aflat`
\n deriv` \n plin` furtun`, \n fa]a Celui de
al nou`lea val al lui Aivazovski, pentru c`
afar` bate vântul cumplit [i toate senza]iile
[i sunetele trec \n vis [i iau o alt` form`.

Iar mâine, dup` ce se separ` b`rba]ii
de femei [i copii, totul se ia de la cap`t pe
un drum al c`rui itinerar nu-l cunoa[te decât
un singur om. Un str`in, un duh al muntelui,
care ghice[te vremea dup` forma norilor
sau dup` mirosul aerului de peste creste.
Cum s` te aperi \n fa]a mor]ii, c`ci natura
dezl`n]uit` aduce cu ea [i moartea, f`r` o
regul` pe care o [tie doar un singur om? |n
rest, totul e spiritul de conservare. Poate
a[a ar trebui s` se numeasc` [i prieteniile
de ocazie: spirit de conservare, adic` ceva
de dincolo de ra]iune, instinctiv, care ne
determin` s` ne apropiem de cineva care
ne d` siguran]`, calm, blând, temperat, cu
mi[c`ri molcome, de[i risc` mereu [i singur
[i cu cei de dup` el.

Mi-aduc aminte cum dou` tinerele din
Banat s-au legat de mine s` le duc pe Brâul
de Mijloc din Piatra Craiului, de la un cap`t
la altul, când so]ia [i una din fiicele mele
trebuiau s` r`mân` la caban`. Spusesem doar
seara, la mas`, c` a doua zi voi face drumul
acela s` i-l ar`t celei mai mari dintre fetele
mele, [i cele dou` b`n`]ence, stimulate de
spiritul de aventur`, f`r` s` [tie ce le a[teapt`,
m-au rugat s` le iau cu mine. A[a se petrecea
mereu [i cu bucure[teni, pite[teni, moldo-
veni, culmea, majoritatea femei tinere sau
perechi de tineri nec`s`tori]i, care probabil
doreau s`-[i demonstreze lor sau celor cu
care erau c` sunt capabili de acte de bravur`.
Pe to]i i-am aten]ionat c` riscurile sunt mari
[i c` trebuie rezisten]` [i \n primul rând mult
calm [i pruden]` la fiecare pas f`cut.

De fapt, voisem s` fac traseul doar cu
eugenia, s`-i ar`t capetele acelui drumeag
neb`tut decât de câ]iva singuratici, de
alpini[ti [i de caprele negre. Dar cele dou`
fete au venit. Mi-au promis c` vor face tot
ceea ce le spun, c` nu vor ie[i din poteca
\ngust`, c` nu vor vorbi pe drum, c` nu vor
chir`i din cauza greut`]ii urcu[urilor [i c`,

PIA BR\NZEU
9 noiembrie 2014. 9 noiembrie 2014. 9 noiembrie 2014. 9 noiembrie 2014. 9 noiembrie 2014. |mplinesc 66 de ani. Am primit cadouri, flori, telefoane [i mailuri,

a[a cum se obi[nuie[te \n asemenea situa]ii. E o zi frumoas` de toamn`, cald` [i \nsorit`.
M` cople[e[te o fericire a bun`st`rii, a vie]ii \mplinite, a senin`t`]ii unei cariere \ncheiate.
|ntâmpl`tor (sau poate nu, dac` accept`m sincronicit`]ile lui Carl G. Jung [i convingerile
mae[trilor tibetani), \mi cade \n mân` o scrisoare scris` de bunicul patern, la aceea[i
vârst`. Este r`spunsul trimis la dou` scrisori, dou` "expuneri" [i un "cli[eu", cum le
nume[te el, primite cu o lun` \nainte de a \mplini vârsta mea de acum. Este fericit. Dar
fericirea lui e de cu totul alt` natur` decât a mea [i m` face s` plec capul, emo]ionat`.

Arestat \n 28 octombrie 1948 \mpreun` cu episcopii greco-catolici, a stat internat \n
lag`rele de la m`n`stirile Neam] [i C`ld`ru[ani \nainte de a fi mutat la \nchisoarea de la
Sighet [i cu domiciliul for]at la C`l`ra[i [i Or`[tie. |n teancul de scrisori trimise de la
C`l`ra[i, ordonat rânduite pe date [i r`mase de atunci \ntr-un geamantan din podul casei
mele, am g`sit doar una trimis` de la C`ld`ru[ani. A fost scris` dup` ce a primit pentru
a doua oar`, dup` o jum`tate de an, coresponden]` de la familie.

R`va[ul de r`spuns \ncepe cu o datare mai pu]in obi[nuit`: "S`n`tos 16.VII. 49."
Probabil voia chiar prin primul cuvânt s`-[i anun]e familia, care nu mai [tia nimic despre
el, c` este bine. Scrisoarea continu`: "Ziu` istoric`, 14 Iulie! Ce fericit` a fost acum
pentru mine! Mi s-a dat s` citesc dou` expuneri admirabile, pline de dragoste de so]ie
[i de copii! Am mai avut o dat` anul acesta asemenea fericire. Cea de acum este cu atât
mai mare, cu cât expunerile erau \nso]ite de un cli[eu. Le-am citit [i le-am privit, [tergându-
mi mereu ochii - din cauza ochelarilor!" Cli[eul, [i nu ochelarii, care provoac` lacrimile
bunicului este fotografia mea, prima lui nepoat` n`scut` la doar câteva zile dup` arestarea
sa, eveniment pe care-l a[tepta [i el, dar despre care nu mai avea nout`]i.

O a doua mare bucurie a bunicului a fost de ordin alimentar: "|n dup`-masa aceleia[i
zile, chemat din curte, unde ne plimbam, \n sala meselor, am fost pus \n fa]a unor bun`t`]i
nea[teptate. Sosiser` cump`r`turile dela Bucure[ti – [i comunitatea mi-a adjudecat mie
o tabl` de sl`nin` – declarat` ‚prima pe ]ar`' de cei care au gustat-o; un cârna]i cu cunoscutu-
i gust admirabil, pr`jituri, zah`r, bomboane, marmelad` [i un borcan cu miere mai dulce
decât ce cump`r`m aici. Nici nu m-a[ fi gândit la atâta noroc. V` pute]i \nchipui mul]umirea
mea! L`udat s` fie Domnul!"

E evident c` puterea bunicului de a se bucura este cu mult mai mare decât a mea.
La fel era [i puterea sa de a rezista: "Scumpii mei, situa]ia noastr` e sta]ionar`. Cei doi
pleca]i nu credem c` se vor supune gravei opera]ii ce li se propune. Dup` alegere se va
hot`r\ [i cu noi: dac` r`mânem \n sanator, ne duc la spitalul comun ori ne dau drumul
ca incurabili." Cei doi pleca]i sunt episcopii Vasile Aftenie [i Ioan Suciu, care nu s-au
supus "gravei opera]ii" de trecere la ortodoxie, chiar dac` prin asta au fost cu to]ii trimi[i
la "spitalul comun", adic` la \nchisoarea din Sighet.

Pentru cei \nchi[i \ns`, cu cât erau mai mari suferin]ele, cu atât mai mare era devotamentul
ar`tat credin]ei. Se bucurau de fiecare \ncercare la care erau supu[i, oricât de dramatic`
ar fi fost ea, pentru c` puteau dovedi t`rie de caracter. Gândirea lor ni se pare cu totul
ireal` ast`zi, când unele concepte, precum onoare, respect [i patriotism, au disp`rut din
vocabularul oamenilor publici, al educatorilor [i al tinerelor genera]ii. Bunicul \ns` e
ferm: "V` rog: absen]a mea s` nu v` deprime [i boala mea s` nu v` tulbure. Numai
oameni cu un trecut s`n`tos iau asemenea boal` [i cu cât mai mult dureaz` sanatoriul,
cu atât mai mare e bucuria vindec`rii. Ar putea fi [i mai r`u, a[a cum e cu al]ii. |mi
astâmp`r dorul, privind mica colec]ie de fotografii, \mbog`]it` cu una scump`, de fa]`
inteligent`. Abia a[tept s`-mi strâng la piept, pe lâng` ceilal]i, [i mica comoar` de la
Timi[oara. C` sunt bine, pute]i vedea [i din scrisoarea mea, la 66 ani!"

Cât de departe era "binele" lui de atunci de "binele" meu de ast`zi se observ` u[or.
Fericirea bunicului, n`scut` dintr-o triste]e [i un dor nem`surat, era cu adev`rat o mare
fericire...

JURNAL DE FAMILIE

CLINAMEN (V)
la o adic`, vor accepta s` le asigur cu coarda
\n por]iunile mai expuse. Fiica mea [tia lec]ia,
mergea \n spatele meu, credea cu sinceritate
c` vom ajunge teferi la cap`t, doar c` pe
drum, \ntotdeauna când nu-]i cuno[ti poporul
pe care-l conduci, cineva cedeaz`, cade \n
panic`, risc` mai mult, a[a c` tocmai când
s` ajungem la Brâul de Sus, aproape de
marcajul de la Lan]uri, una dintre fetele din
Banat face gre[eala s` priveasc` spre golul
ce se deschidea spre dreapta ei deasupra
Co]ofenei [i intr` \n panic`. Pentru ea, a
trebuit s` m` \ntorc din drum [i s-o pilotez
pân` la un loc mai larg, mergând doar pe
vârfurile espadrilelor, gata s`-mi pierd
echilibrul \n orice clip`.

Le-am adus tefere la caban` [i au vrut
s` fac` chef de bucurie c` au sc`pat. Adic`
s` o cinsteasc` pe c`l`uz`, promi]ând c`
\n via]a lor nu vor mai face vreun drum din
acela. Pentru ca \n alt an, cu so]ia [i fetele,
s` facem brâul de mijloc dinspre Vârful
Lancia spre Lan]uri, pe poteci mai \nguste
decât jum`tate de talp` de bocanc, urme
de copite de capre negre [i atât, peste umerii
Pietrei Craiului, cu \nc` o familie, care din
ziua aceea, mai temperat`, s-a ]inut de noi,
[i pe Marele Grohoti[, [i pe brâul ro[u, [i
pe creasta sudic`, f`r` s` crâcneasc`. I-am
asigurat cu coarda pe tot traseul. Nu [tiu
nici azi cum se numesc, dar avem câteva
fotografii clare \mpreun` cu ei de pe traseu.
M-au \ntrebat, la cap`tul zilelor petrecute
\mpreun`, dac` mi-a fost vreo clip` team`
prin locurile expuse pe unde am trecut [i
am recunoscut c` nu sunt decât un om, de[i
las impresia unui duh al muntelui, dar c`
m-am temut cel mai mult pentru ei, mai cu
seam` dup` ce am v`zut cât merg de
\mpr`[tiat.

Dup` atâtea experien]e petrecute
\mpreun` am \nceput s` m` simt cel mai
\n siguran]` când eram numai cu familia
mea. Fiecare \[i [tia locul, rolul, pozi]ia din
echip`. De fapt nici nu cred c` pe atunci
eram o familie, ci o echip` bine sudat` care-
[i cunoa[te locul [i rolul \n desf`[urarea
itinerariului. O echip` de singuratici, care
\mprumutase de la mine ceva din singur`tatea
pe care o tr`ie[ti atunci când te bucuri de
ceva feeric din natur`. |mprumutaser` de
la mine, f`r` s` le fi impus, regulile de baz`
pentru ca totul s` se termine cu bine. n-
aveam nevoie de h`r]i. {tiam pietrele pe
dinafar`, iar la un pariu, cum se mai fac la
munte, am participat, s` fac creasta Pietrei
Craiului, la lumina lunii pline, cu intrare
pe Brâna Caprelor [i coborâre la Zaplaz,
ca [i cum a[ fi fost unul dintre cei pl`ti]i
s`-i salveze pe neferici]ii r`t`ci]i pe munte
sau pica]i \n vreun vâlcel cu bolovan,
deasupra unor pr`p`stii de sute de metri.

Cu timpul, [i copiii mei au \nv`]at [i
semnele schimb`rii vremii, [i semnele
pietrelor pe care trebuia s` le recuno[ti prin
cea]` sau furtun`. Ciudat e c` din h`l`duitorul
singuratic sigur pe el doar când nu are pe
cineva \n urm` am ajuns s` transform o
familie \n c`l`uze, dar [i \ntr-o echip` bine
sudat`.

PAUL EUGEN BANCIU
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Sâmb`t`, 15 noiembrie 2014Sâmb`t`, 15 noiembrie 2014Sâmb`t`, 15 noiembrie 2014Sâmb`t`, 15 noiembrie 2014Sâmb`t`, 15 noiembrie 2014
Tudor m` tot invit` s` dans`m. {i o

facem dup` o melodie de la telefonul meu
mobil, pe care el a descoperit-o [terpelindu-
mi-l, [i pe care acum o tot activeaz`. M`
sc`l`mb`i ca s`-l distrez, de[i el se ia foarte
în serios cu dansul. Îmi amintesc c` prin
clasa a VII-a ori a VIII-a, când la mod`
erau ceasurile electronice de la sârbi, una
dintre cele mai cool distrac]ii de atunci era
s` dansezi dup` muzica de la ceas. Care,
de regul`, era imnul electronic al vreunei
]`ri capitaliste. Ce ne mai distram, ca acum!

Duminic`, 16 noiembrie 2014Duminic`, 16 noiembrie 2014Duminic`, 16 noiembrie 2014Duminic`, 16 noiembrie 2014Duminic`, 16 noiembrie 2014
M` uit la televizor, m` uit pe fluxurile

de [tiri de la comp, m` uit pe facebook [i
nu-mi vine s` cred: Iohannis a câ[tigat
alegerile! Nu cred nici când Ponta î[i
recunoa[te înfrângerea, spunând ziari[tilor
c` l-a sunat pe contracandidat [i l-a felicitat.
E incredibil, a[a c` nu cred. Pur [i simplu
nu pricep cum s-au r`sturnat sondajele. P.
s-a recunoscut învins, dar dac` întinde o
capcan`? Sun la prieteni: to]i îmi confirm`
c` e adev`rat, neam]ul e pre[edinte. Pân`
s` încerc s` în]eleg pe cont propriu ce s-a
întâmplat de a ie[it lumea la vot într-un
num`r foarte mare, de ce l-a votat pe I.,
sunt luminat de o voce din micul ecran:
românii din ]ar` au amendat guvernul (deci
[i pe premierul Ponta, adic` pe candidatul
P.), pentru c` n-a f`cut mai nimic ca românii
din diaspora s` voteze f`r` probleme. F`r`
cozi de ore, f`r` stat în frig, f`r` umilire,
f`r` închis u[a în fa]a a sute de oameni care
nu au mai apucat s` pun` [tampila pe
buletinul de vot fiindc` s-a f`cut ora 21 [i
s-a închis. Se pare, totu[i c` e adev`rat: cei
de la A3 sunt pr`bu[i]i de tot.

Luni, 17 noiembrie 2014Luni, 17 noiembrie 2014Luni, 17 noiembrie 2014Luni, 17 noiembrie 2014Luni, 17 noiembrie 2014
Da, e clar: surpriza se confirm`, Iohannis

va conduce România în urm`torii cinci ani.
M` uit atent pe strad`, prin ora[, prin mall:
oamenii par mai relaxa]i, mai binevoitori,
mai veseli. Chiar [i cei care i-au dat votul
lui Ponta au o resemnare jovial`. E atât de
cople[itoare victoria – cam un milion de
voturi diferen]` –, încât nu mai r`mâne decât
zâmbetul. Deja au ap`rut bancurile. În
Teleorman, un grup de simpatizan]i ai PSD
scandeaz` cu putere: Afar`, afar` cu Diaspora
din ]ar`! Victor Ponta sufer` de...
klaustrofobie.

Ca s`-l tund` mai bine pe înfrânt,

frizeri]a îl întreab` din minut în minut: Oare
domnul Iohannis ce o face? {i la fiecare
întrebare, domnului V.P. i se ridic` p`rul
în cap. {i mai sunt vreo dou`, da-s a[a
neru[inate...

Mar]i, 18 noiembrie 2014Mar]i, 18 noiembrie 2014Mar]i, 18 noiembrie 2014Mar]i, 18 noiembrie 2014Mar]i, 18 noiembrie 2014
Aflu prin SMS, de la colega mea

Andreea D., c` fiu-meu [i-a schimbat din
nou numele. S-au întâlnit la cursul de dans
pentru copii [i l-a întrebat cum îl cheam`,
s`pt`mâna asta, c`ci s`pt`mânal î[i alege
un alt nume. Iar Tudor a r`spuns rar [i
limpede: Klaus. Când Andreea i-a oferit
bomboane ca s` fie, m`car un ceas, Vic-
tor, preferatul ei, copilul a replicat: Am [i
eu bomboane... Tare în doctrin`, ̀ sta micu!

Joi, 20 noiembrie 2014Joi, 20 noiembrie 2014Joi, 20 noiembrie 2014Joi, 20 noiembrie 2014Joi, 20 noiembrie 2014
La Alba Iulia, la Gala Poeziei Române.

Sau, [i mai exact, la... Lista lui Manolescu.
Aurel Pantea, gazda, ne a[teapt` în u[a
hotelului. Ce bine c` ne mai vedem [i pe
viu, nu doar pe facebook. Dup` masa de
prânz [i dup` o filmare f`cut` de TVR cu
poe]ii prin cetatea Albei, urmeaz` recitalul
din Sala Unirii. Domnul Manolescu e
maestru de ceremonii [i ne invit` s` citim
pre] de patru-cinci minute. Adrian Popescu,
Vasile Igna, Gellu Dorian, Cassian Maria
Spiridon, Nichita Danilov, Ioan Es. Pop,
Nicolae Prelipceanu, Mircea Bârsil`, Ion
Mure[an, Liviu Ioan Stoiciu, Adrian Alui
Gheorghe, Ovidiu Genaru, Vasile Dan, Ioan
Moldovan, Gabriel Chifu, Arcadie
Suceveanu, Marian Dr`ghici, Eugen Suciu,
Aurel Pantea [i cu mine ne str`duim s`
seducem publicul. Iat`, suntem numai
b`rba]i! Asta, probabil, fiindc` Alba-i o...
domni]`, iar noi, cavalerii ei. Din nefericire,
nu exist` instala]ie de sonorizare [i suntem
nevoi]i s` ne cam umfl`m pl`mânii cu versuri
[i apoi s` le trimitem spre cei care umplu
istorica sala. Pân` la urm`, iese bine. La
sfâr[it, Nicolae Manolescu prime[te, pentru
întreaga-i activitate, Premiul Filialei Alba
a USR de la Aurel. Peste pu]ine zile, domnul
Manolescu va împlini 75 de ani. La mul]i
ani!

Vineri, 21 noiembrie 2014Vineri, 21 noiembrie 2014Vineri, 21 noiembrie 2014Vineri, 21 noiembrie 2014Vineri, 21 noiembrie 2014
Spre Bucure[ti, la Târgul de carte Gau-

deamus, unde mâine [i poimâine voi face
o baie de c`r]i. {i unde m` voi întâlni, ca
[i la Alba, cu o mul]ime de oameni frumo[i,
cei mai frumo[i dintre to]i: scriitorii.

PLAYplay

JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN

|n 1989 eram student la Filologie [i \n
dup`-amiaza de vineri, 15 decembrie, am
plecat acas`, la sat, chiulind de la cursurile
de s\mb`t`. C\nd am trecut cu tramvaiul
pe l\ng` Pia]a Maria, am v`zut un grup de
vreo sut` de oameni str\n[i \n fa]a unei cl`diri.
Cineva \i explica unui prieten: "S-au str\ns
la popa `la reformat, s` nu-l ridice
Securitatea! Dar tot or s`-l ia".

Duminic` seara, pe la ora [apte, eram
\n gara Timi[oara Nord. Tramvaiele nu
circulau. Am \njurat \n g\nd regimul [i am
pornit-o pe jos. Abia trecusem de Casa
Studen]ilor, c\nd am auzit zgomote de
geamuri sparte [i strig`te neclare. Apoi am
v`zut un grup de in[i ce venea dinspre centru:
strigau "Jos Ceau[escu! Jos comuni[tii!" [i
sp`rgeau fiecare vitrin` pe l\ng` care treceau.
Un b`tr\nel s-a apropiat agitat de mine [i
m-a \ntrebat: "Au adus tancurile?" Am dat
din umeri. L-am crezut nebun. De r`spuns
mi-a r`spuns tot el: "Da, le-au adus, dar s`
[tii c` nu le merge. R\ndul ̀ sta nu le merge
cu noi!" Era \n glasul lui at\ta hot`r\re, \nc\t
l-am aprobat reflex, f`r` s`-mi dau seama
despre ce vorbe[te.

Cum m` apropiam de Pia]a Maria,
auzeam zgomote ce sem`nau \ngrozitor cu
r`p`itul cunoscut din armat`, cel al
pistoalelor-mitralier`. Curiozitatea [i
fascina]ia m-au dus spre ele, spre Pia]a
Operei. Era seara de 17 decembrie. Rafalele
te asurzeau [i cerul era luminat de trasoare.
Am crezut c` se tr`gea \n aer. Vedeam la
c\teva zeci de metri de mine cordoanele de
militari, ma[inile \ntunecate... [i n-am avut
curajul s` m` apropii mai mult. Cum drumul
spre Complexul Studen]esc mi-era t`iat,
trebuia s-o iau pe ocolite, a[a cum ar fi trebuit
s-o fac de la \nceput dac` nu m` m\na
curiozitatea \nspre Pia]a Operei. Dar cum
s` nu te apropii de un loc \n care se tr`geau
focuri de arm`, iar mii de oameni strigau
\n cor nu "Tr`iasc` PCR!", ci "Jos Ceau[es-
cu!", "Ho]ii!" [i "Porcii!"?

|n Pia]a Crucii am citit pe un zid "Jos
PCR! Sindicatul FMT". (M` v`d silit s` fac
o parantez`: s-a sus]inut c` \n primele
momente ale revolu]iei de la Timi[oara
nimeni nu s-a g\ndit la c`derea
comunismului, c` lumea nu voia dec\t
m\ncare, c`ldur` \n case [i – cel mult – s`-l
dea jos pe Ceau[escu. Nimic mai fals. Se
striga nu doar "Vrem c`ldur`!", ci – mult
mai des – "Români, veni]i cu noi!", "Jos
Ceau[escu!", "Jos comuni[tii!", "Jos PCR!")
Pe strada Cluj, la doi pa[i de c`mine, m-
am intersectat cu o coloan` de manifestan]i
ce venea (sau sc`pase) din Pia]a Operei.
Oamenii fluturau drapeluri tricolore, scandau
slogane [i fe]ele le erau luminate de bucurie.
La un moment dat au oprit o ma[in` ca s`
transporte un r`nit la spital [i atunci am
priceput groz`via: nu se tr`gea numai \n
aer, iar gloan]ele ce luminau cerul \n Pia]a
Operei nu erau dec\t o parte din cele care
ie[eau pe ]evile pu[tilor.

M-am repezit spre c`minul 16, unde
locuiam, ca s`-mi las bagajul, [i apoi am
fugit spre c`minul 4, la doi prieteni vechi.
N-am dat de ei: \n c`minul lor era o bezn`
total`. Am cobor\t, am auzit zgomote [i
strig`te pe [osea, \n fa]a liceului Ion Vidu,
dar m-am oprit la 50 de metri de locul
scandalului. Am aflat mai apoi c` ni[te
studen]i aruncaser` din c`minul 7 cu borcane

[i sticle dup` o grup` de solda]i, strig\ndu-le
s` nu trag` \n oameni. |n clipa urm`toare
solda]ii au primit un ordin scurt [i au tras
c\teva rafale, care au luminat cerul deasupra
capului meu. Atunci am avut primul blocaj
mental din via]`: m` v`d doar \ntorc\ndu-m`
pe c`lc\ie, iar \n secunda urm`toare m`
trezesc l\ng` c`minul meu, la 500 de metri
distan]`, f`r` nicio amintire despre fuga mea
disperat`: doar luminile deasupra capului
[i, \n clipa urm`toare, c`minul \ntunecat.
Atunci, \n c`minul 7, au murit trei studen]i.

|n fa]a c`minului 16, un ins \n geac`
de piele, ce st`tea acolo \mpreun` cu un
profesor de la Universitate, m-a sf`tuit bl\nd
s` intru [i s` nu fac probleme. At\t. N-am
putut s`-l ascult: adrenalina \mi curgea iar
\n s\nge. Am luat-o spre Parcul Rozelor.
N-am ajuns nici p\n` la podul Michelangelo,
fiindc` pe bulevardul P\rvan a ap`rut o
coloan` de tancuri [i transportoare blindate,
ce venea dinspre Fabrica de Bere [i se
\ndrepta spre Pia]a Operei. M-am oprit
cuminte la trecerea de pietoni. Primul blindat
a \ncetinit, iar un ofi]er ie[it pe jum`tate
afar` din turel` m-a \ntrebat ceva. Eu am
dat din umeri. Nu auzisem \ntrebarea [i nici
nu cred c` a[ fi \n]eles-o: urechile \mi v\j\iau
[i \n]epenisem \n strad`. Nici vorb` s` mai
plec spre Pia]a Operei. M-am \ntors cuminte
\n c`min. Focurile de arm`, \n loc s` \nceteze,
se \nte]eau.

Dar de stat locului tot nu puteam sta.
Am plecat iar`[i, \nso]it de un coleg, [i am
luat-o spre sta]ia Cluj. Acolo locul era
luminat ca \n palm`, \nc` mai treceau oameni
cu drapele tricolore, \ndrept\ndu-se spre
Calea Girocului (azi Martirilor), iar chio[cul
de ziare pe l\ng` care trecusem cu vreo or`
\n urm` ardea acum cu fl`c`ri mari. La un
moment dat ne-am al`turat unui grup care
mergea spre Calea Girocului. Era ciudat:
noi mergeam cu pas m`surat pe trotuar,
strig\nd din c\nd \n c\nd "Români, veni]i
cu noi!", iar pe [osea circulau \n vitez` ma[ini
grele, camioane \nc`rcate cu solda]i, ma[ini
de teren. Dintr-un ARO militar ne-a fulgerat
o clip` bli]ul unui aparat de fotografiat, dar
\n rest cele dou` tabere se ignorau reciproc,
de[i se \ndreptau spre acela[i loc. Colegul
meu c`uta disperat o piatr`, ca s` arunce
\nspre ma[inile armatei, [i a mai strigat o
dat` \nspre un camion cu prelat`, \n pen-
umbra c`ruia se vedeau zeci de licurici
ro[iatici, de la ]ig`rile militarilor: "Solda]i,
nu trage]i!" sau "S` nu trage]i!" Azi totul
mi se pare \nvelit \n negura unui vis.

P\n` la urm` ne-am \ntors la colegii din
c`min. Se f`cuse ora 10, iar acum se tr`gea
[i \n Girocului. |n ciuda oboselii, n-am putut
s` ne culc`m. Nu ne g\ndeam la izb\nzi eroice
sau la clipe istorice, ci doar la moartea care
se \mpr`[tia \n ora[. De-acum [tiam c` se
trage \n oameni. Am \ncercat s` ascult`m
muzic`, s` juc`m Monopoly, s` ne prefacem
c` totul e \n ordine, dar la un moment dat
totul s-a fr\nt. Am \ncremenit [i am ascultat
interminabilele rafale, imagin\ndu-ne
masacre gigantice. Nu ne temeam pentru
noi; nici nu ne trecea prin cap c` am fi
amenin]a]i. Apoi s-a pornit o ploaie care a
r`p`it peste ora[ p\n` diminea]a.

Din Cartea roz a comunismului, coord.
Gabriel H. Decuble, Editura Versus, Ia[i,
2004)

DUP~ 25 DE ANI: UNSF\R{IT E UN \NCEPUT
RADU PAVEL GHEO
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Nici literatura nu mai e ce era, spun
nostalgicii unor tinere]i naive, entuziaste
[i cu un timp nesf\r[it la dispozi]ie. C\t despre
Nobel, dup` lungul [ir de rateuri, dup` gafele
monumentale pe care le cunoa[tem cu to]ii,
ce s` mai vorbim. Povestea din 2009 cu
premierea aproape necunoscutei (publicului
larg) Herta Müller pare c` s-a repetat \n 2014,
c\nd prestigiosul Nobel pentru literatur` a
revenit lui Patrick Modiano, prezentat \n
presa anglo-saxon` mai degrab` ca o figur`
[tears`, [i asta \n ciuda celor peste treizeci
de titluri publicate la Gallimard, \n ciuda
numeroaselor traduceri (dou`zeci [i opt \n
spaniol`, dou`zeci [i una \n german`,
dou`sprezece \n italian` [i tot at\tea \n
suedez`), plus anterioarele mari premii
decernate, printre ele Goncourt, Cino del
Duca [i Premiul Academiei franceze.
Explica]ia st` \n faptul c` polul recunoa[terii
interna]ionale se afl` acum \n re]eaua dens`
a unor concerne editoriale cu centrul \n New
York [i Londra, iar lui Patrick Modiano \n
englez` i se traduseser` doar cinci c`r]i, deja
pierdute prin biblioteci [i anticariate la ora
anun]ului f`cut de juriul de la Stockholm.

La noi, lui Modiano \i ap`ruser` dou`
titluri \nainte de 1989 (nu prea avea de ce
s` fie considerat un scriitor subversiv), iar
dup` Revolu]ie au ap`rut la diverse edituri
cinci romane, scurte [i intense, cum s\nt
toate cele pe care le scrie autorul parizian.
|nainte de Nobel, nici la noi, nici aiurea nu
f`cuser` prea mare v\lv`, [i asta pentru c`
scriitura lui Modiano nu e de tipul celei care
provoac` mari pasiuni sau mari repulsii, \n
genul lui Houellebecq, de exemplu, ci \[i
recruteaz` admiratorii din r\ndul celor care
apreciaz` tu[ele delicate [i subtilitatea
detaliilor mai mult dec\t formulele de succes,
i. e. tem` incitant`, stil alert, mediatizare
agresiv`.

F`r` \ndoial`, Modiano e accesibil, dar
deloc simplist. Are o formul`, nu se poate
nega, [i \nsu[i autorul m`rturise[te c`, din
1968, c\nd a debutat, scrie mereu, la nesf\r[it,
aceea[i carte.

Declara]ia le d` ap` la moar` criticilor
care \l consider` diluat [i repetitiv, \ns` ea
e mai aproape de adev`r dac` vedem
romanele sale pe ca ni[te fragmente ale unui
mega-roman publicat pe buc`]i, ca pe
vremuri foiletoanele. Fire[te, ele s\nt lipsite
de o ac]iune unitar`, dar personajele s\nt
asem`n`toare, atmosfera pare mereu aceea[i
(mohor\t`, cufundat` \n cea]`), rela]iile dintre
oameni stau invariabil sub semnul provi-
zoratului, trecutul asalteaz` necurmat un
prezent infim p\n` ce \l macin` cu totul,
reduc\ndu-l la c\teva jalnice amintiri.
Rememorarea copil`riei petrecute \n Parisul
anilor cincizeci unde fantomele regimului
de la Vichy s\nt \nc` pregnante, obsesia
p`rin]ilor desp`r]i]i [i a fratelui mort la zece
ani, temele evreit`]ii [i ale colabora]io-
nismului, toate acestea contureaz` un univers
narativ inconfundabil, dar, pentru unii, lipsit
de for]` [i de varietate.

Dac` ar fi s` \l judec`m dup` criteriile
pe care Milan Kundera (un etern am\nat la
Nobel) le formula \n Arta romanului [i \n
special dup` butada sa preluat` de la
Hermann Broch, potrivit c`reia un roman
care nu descoper` ceva nou despre existen]a
uman` este imoral, ne-am putea \ntreba dac`
Modiano are \ntr-adev`r ceva original de
spus. Legat tot de o tem` kunderian`, de
data aceasta din Cartea r\sului [i a uit`rii,
ne-am \ntreba dac` proasp`tul nobelizat nu
e cumva unul dintre acei autori care, \ntr-
o societate a abunden]ei materiale, au destui

NOBEL 2014: UN PROUST FIRAV
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bani [i timp ca s` nu fac` altceva dec\t s`
scrie la nesf\r[it despre ei \n[i[i [i s`-[i poves-
teasc` ad nauseam copil`ria, circumstan]ele
cre[terii, minusculele traume [i a[a mai
departe. Unor asemenea posibile acuze,
men]ionate aici pentru c` s\nt reperabile \n
diverse comentarii pe care le-a st\rnit Nobelul
de anul acesta, nu li se poate r`spunde dec\t
prin recursul la text [i, de ce nu, prin
chestionarea criteriilor de judecat` \nse[i.

Nu ne poate ajuta prea mult \n acest
sens justificarea jurului care i-a acordat
Nobelul "pentru arta memoriei cu care a
evocat cele mai insesizabile destine omene[ti
[i a dezv`luit lumea Ocupa]iei". Un r`uvoitor
ar putea indica nenum`ra]i scriitori care au
aceea[i propensiune spre rememorarea
trecutului (la urma urmei, ce a mai r`mas
din literatur` dac` nu o art` a memoriei?)
[i cu siguran]` exist` destul de mul]i confra]i
b\ntui]i de obsesia aceleia[i perioade istorice.
R`m\ne atunci textul pentru a-l judeca pe
Modiano.

Exist` la acest scriitor o capacitate
impresionant` de a da de [tire despre fondul
profund ira]ional care ne \ndeamn` s` c`ut`m
urmele trecutului [i s`-i readucem la o via]`
(inevitabil fic]ional`) pe oamenii care nu
mai s\nt. Poate c` sun` prea academic, dar
e \n aceast` atitudine ceva despre care a
vorbit doar Paul Ricoeur \n Temps et récit,
c\nd ar`ta c` dac` nu s-a putut rezolva
enigma pe care o suscit` caracterul trecutului
ca \nchis [i inaccesibil aceasta se datoreaz`
faptului c` nu e nevoie s` se dea o explica]ie
pentru misterul datoriei care face din
f`uritorul de intrigi un slujitor al memoriei
oamenilor din trecut. O a doua coinciden]`
cu marele filozof francez: \n cazul marilor
traume istorice, precum Cucerirea Americii,
Shoah-ul, exterminarea armenilor etc.,
istoriografia poate r`m\ne neputincioas`
atunci c\nd nu e animat` de simpatie, ci doar
de curiozitate, \n timp ce fic]iunea aduce
aminte de victimele a c`ror suferin]` cere
mai mult dec\t r`zbunare, povestire.

|n cazul Dorei Bruder, romanul
considerat printre cele mai importante ale
lui Modiano, este vorba chiar de un asemenea
demers. Declan[atorul este un scurt anun]
dintr-un ziar din 1941 care semnaleaz`
dispari]ia unei tinere de 15 ani din casa
p`rinteasc`. |n minu]ioasa investiga]ie pe
care o va efectua, naratorul nu e m\nat nici
de \nrudirea de s\nge, nici de o dragoste
de tip fantastic. Nu e vorba de o simpl`
curiozitate bizar` sau de pl`cerea unor mari
provoc`ri intelectuale. Nu e dec\t datoria
de a-i reda un trup [i o lume de g\nduri [i
afecte acestui simplu nume, Dora Bruder,
printr-o anchet` care evit` pe de o parte
vanitatea unei imagina]ii debordante, \n genul
"la véritable vie, c'est la littérature", [i pe
de alt` parte umilin]a istoricului \n fa]a unor
arhive dureros de fragmentare. Albumele
cu fotografii ale epocii, registrele [colilor,
rapoartele de poli]ie [i tot ce poate fi urma
unei prezen]e umane r`m\n mute; numele
tinerei apare doar \n amintitul anun] [i, dup`
lungi c`ut`ri, doar \ntr-o alt` list`: cea a
evreilor deporta]i la Auschwitz.

|ntre fuga de acas` [i deportare se \ntind
infinite spa]ii biografice goale, istoricul
detectiv este constr\ns s` fac` nenum`rate
conjecturi pornind de la un posibil prototip
uman creat de circumstan]e, studiaz`
posibilit`]ile vitale ale unei tinere evreice
\n anii Ocupa]iei, ancheteaz` posibili martori,
\[i scruteaz` propria istorie familial` \n
c`utarea coinciden]elor, urm`re[te toate
indiciile, de la statistic` la meterologie, care

ar putea s`-l aduc` mai aproape de fiin]a
care a fost Dora Bruder.

Aici intervine una dintre cele mai tulbu-
r`toare aliate ale anchetelor mondiane[ti:
h`]i[ul de str`zi, \nl`n]uirea fatal` a sta]iilor
de metrou, cl`dirile, cheiurile, aleile,
bulevardele Parisului. |ntre imagina]ie [i
recuperarea istoric` a realit`]ii trecute nu
par s` existe multe pun]i, [i totu[i ele \[i
g`sesc o mediere nea[teptat` prin aceast`
instan]` topografic` gra]ie c`reia detectivul-
narator poate p\ndi \n umbrele cl`dirilor
actuale sau \n fantomele edificiilor d`r\mate
tot ceea ce poate reprezenta o m`rturie a
trecerii Dorei Bruder printre oameni. E vorba
mereu de o lupt` cu umbrele, a[a cum o
v`desc asemenea fraze hologramatice:
"Exist` oameni care las` pu]ine m`rturii \n
urma lor. Ni[te anonimi aproape. Nu pot fi
separa]i de anumite str`zi din Paris, de
anumite peisaje de periferie, unde \nt\mpl`tor
am descoperit c` locuiser`. Tot ce se [tie
despre ei este doar adresa. Iar aceast` precizie
topografic` distoneaz` cu ceea ce nu se va
[ti niciodat` despre via]a lor – acest blanc,
acest conglomerat de necunoscut [i t`cere".

Dora Bruder a existat \ntr-adev`r. |ntr-
un articol din 1994 publicat \n Libération
scriitorul francez elogia efortul istoricului
[i activistului Serge Klarsfeld, autorul unei
lungi serii de memoriale despre deportarea
evreilor din Fran]a: apari]ia primului volum
din acest [ir, spunea Modiano, a fost unul
dintre marile [ocuri ale vie]ii lui, care l-a
f`cut s` se \ndoiasc` de virtu]ile literaturii
p\n` la a considera c` "singura carte care
merit` scris` este acest memorial, a[a cum
a f`cut-o Serge Klarsfeld". Numele Dorei
apare cu adev`rat \n lista evreilor deporta]i
\n septembrie 1942, precum o consemneaz`
istoriografia. Scriitorului nu-i r`m\ne dec\t
s` consemneze neputin]a de a risipi taina
unei existen]e, oricare ar fi aceasta: "N-am
s` [tiu niciodat` ce f`cea, unde se ascundea,
cu cine se \nt\lnea “…‘ Acesta este secretul
ei. Un secret umil [i pre]ios, pe care ordinele,
c`l`ii, a[a-zisele autorit`]i \n timpul
ocupa]iei, \nchisoarea de la prefectura
poli]iei, caz`rmile, lag`rele, Istoria, timpul
– tot ceea ce p\ng`re[te [i distruge – nu vor
putea s` i-l afle".

Dac` \n cazul investiga]iei referitoare
la t\n`ra evreic` deportat` \nc` mai poate
fi vorba de o miz` care ]ine de domeniul
repara]iei istorice fa]` de Shoah, sau altfel
spus, dac` Dora Bruder poate s` devin` prin
intermediul fic]iunii un fel de simbol al
\ntregii comunit`]i evreie[ti din Parisul

Ocupa]iei, \n cazul unui personaj pur fic]ional
cum e Louki din |n cafeneaua tinere]ii
pierdute gratuitatea anchetei existen]iale e
deplin`. Printr-un gest paradoxal, secretul
r`mas nedezlegat al vie]ii tr`ite de Dora \nc`
mai poate fi \ntors \mpotriva uciga[ilor s`i,
de[i a opune con[tiin]a unui mister
indestructibil \ntregului aparat de distruc]ie
care e istoria (ori pur [i simplu timpul) e
tot at\t de recompensator pe c\t e g\ndirea
trestiei pascaliene. |n cafeneaua tinere]ii
pierdute nu mai exist` nici aceast` minim`
reconfortare: [i aici e vorba tot de o anchet`,
tot de o lupt` cu o memorie sc`p`t\nd` [i
tot de o femeie t\n`r`, de data aceasta din
anii [aizeci. Surpriza, c\t` e, const` tot \n
descoperirea mor]ii ei, \n cazul de fa]` prin
sinucidere.

Construc]ia romanului e [i ea e diferit`:
cei patru naratori, printre care \nsu[i obiectul
c`ut`rii, relateaz` cu mai mult` sau mai
pu]in` deta[are c\te un fragment dintr-o
existen]` lipsit` de patos sau de tragism,
dar care degaj` prin to]i porii o indescriptibil`
stranietate [i un aer fatal. Fire[te, e vorba
de stranietatea oric`rei existen]e, de
fatalitatea oric`rei mor]i, dar dac` lucrurile
stau a[a, este remarcabil` capacitatea lui
Modiano de a explora aproape-nimicul,
relief\nd suportul de cea]` al amintirilor,
proiec]iilor, rela]iilor interumane sau al
rela]iei cu sinele. |n romanul de fa]` el ia
ca pretext boema cafenelelor de dinainte
de 1968, via]a deopotriv` goal` [i str`luci-
toare dintr-un Quartier Latin populat de fal[i
studen]i [i vis`tori mai degrab` buni de
nimic, dar [i de mici celebrit`]i, ca scriitorii
(Arthur) Adamov sau Maurice Raphaël.

{i aici topografia Parisului serve[te ca
un fragil repertoar al amintirilor, stabilitatea
relativ` a str`zilor conjug\ndu-se cu
succesiunea la o aceea[i adres` a cafenelelor,
magazinelor [i institu]iilor, \n a[a fel \nc\t
locurile din amintire [i cele din prezentul
relat`rii devin zonele predilecte ale explor`rii
narative, \n \ncercarea de a reconstitui
raportul real dintre sine, timp [i spa]iu. Louki
tr`ie[te (ca toat` lumea) \n etape, via]a ei
se \mparte \n buc`]i, dar dominanta existen]ei
ei e dat` de o periodic` nevoie de a fugi
(tema fugii e una dintre constantele
universului modianesc): pleac` de acas`,
\[i p`r`se[te brusc grupul de amici din
cafeneaua adolescen]ei, rupe brusc o rela]ie
matrimonial`, \n fine, \n mod complet
nea[teptat [i f`r` un motiv clar, se arunc`
de la etaj.

Continuare \n pagina 24
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Avem scriitori care, din motive foarte
diferite, se pare c` nu ]in la "vizibilitate",
nu sunt \ntâlni]i prin reviste, iar \n volum
apar la intervale mari. Un fel de ermi]i ai
scrisului, care nici când dau la lumin` vreo
carte nu sunt lua]i \n seam` - cine e?, n-am
auzit... Nu sunt inclu[i \n nicio "list`"
conjunctural`, nu sunt de g`sit prin
dic]ionare. Dar ei nu sunt mai pu]in scriitori,
iar noua carte cu care ies \n lume dup` zece,
poate dou`zeci de ani de t`cere, le atest`
voca]ia [i surprinde prin arta, rafinamentul,
bel[ugul afectiv, ata[amentul la un crez [i
respectul unor valori. Din aceast` discret`
specie face parte [i doamna Liana Maria
Gombo[iu, timi[orean` prin obâr[ie, stabilit`
la Bucure[ti, inginer` cu stagiu pe [antierul
hidrocentralei de la Por]ile de Fier, care [i-a
publicat, din pruden]`, primele c`r]i, cum
\ns`[i m`rturise[te, sub pseudonim, \ntrucât,
\n mentalul oficial al vremii, nu se f`cea
ca un inginer, m`-n]elegi, om serios...

Maria Hadan, a[adar, a debutat \n 1970
cu volumul Vacan]e iliriene, urmat \n 1973
de Balustrada de briz`, romane amândou`,
ap`rute la Cartea Româneasc`, editur` care
nu publica chiar pe oricine. I-au remarcat
apari]iile Nicolae Balot` [i Mircea
Iorgulescu. A revenit \ns` abia \n 1991, cu
Tereza Vengrovici [i alte povestiri (Ed.
Coresi). Toate, desigur, c`r]i de neg`sit azi.
Cine, deci, s`-[i mai aminteasc` de Maria
Hadan? Cu atât mai pu]in cu cât ea reapare
dup` 22 de ani, dar de data asta sub nume
propriu, cu seduc`toarea carte a c`rei lectur`
tocmai am terminat-o cu p`rere de r`u:
Valeria Dr. Pintea, subintitulat` Un roman
de familie. Titlul ne duce cu gândul mai
curând la o scriere monografic`; subtitlul
ne readuce la justa situare: dup` \ncheierea
lecturii, vom conveni c` ne afl`m \n fa]a a
ceea ce mai nou numim un docu-roman.

M-au pasionat \ntotdeauna istoriile
marilor familii, m`rirea [i dec`derea, dar
mai ales ceasul tragic-crepuscular al risipirii
sau stingerii. Or, cartea doamnei Liana Maria
Gombo[iu tocmai din aceast` categorie face
parte. E o istorie n`scut` dintr-un puternic
cult al familiei, indus autoarei de bunica
sa, Valeria Dr. Pintea. |n toate marile familii
exist` câte o personalitate cu charism`,
aglutinant`, \n jurul c`reia graviteaz` to]i
ceilal]i, asigurând astfel coeziunea clanului.
Când ea se stinge, \ncepe risipirea. Bunica
Valeria, Mama Mi, a fost o astfel de
personalitate fabuloas` [i deopotriv`
luminoas`, care [i-a \ndeplinit veghea cu
tandre]e [i devo]iune pân` la 91 de ani.

Cât despre acel "Dr." care ar putea stârni
azi nedumeriri, el ]inea de cutumele vechii
Mitteleurope, unde mai toat` intelighen]ia
era titrat`, nu prin [pag` sau furt metoda
copy & paste, ci la mari universit`]i, de unde
dobândea titlul imprimat pe fastuoase
diplome din piele de câine, care \ncepeau
\ntotdeauna cu Nos Rector... Iar titlul era
perceput asemenea unuia de noble]e, cum
[i era de fapt - titlu de competen]` [i totodat`
de noble]e intelectual` - care se r`sfrângea
indirect [i asupra doamnelor so]ii: Valeria
Dr. Pintea. Doctorul \n medicin` Vasile
Pintea, dup` absolvirea Universit`]ii din
Budapesta, a ajuns [i s-a impus rapid la

FAMILIE, LUME, ISTORIE
RADU CIOBANU

Spitalul din Lugoj, ora[ aflat \n plin` ebuli]ie
cultural`. Aici, la un spectacol al teatrului
de amatori cu Heidelbergul de alt`dat`, a
remarcat-o pe "dr`g`la[a domni[oar` Valeria
Chiri]a", fiica domnului Isidor Chiri]a,
beamt`r onorabil la serviciul financiar al
ora[ului, [i al doamnei Olga, care va deveni
\n familie Buna.

Vasile Pintea venea din Nord, dintr-o
familie atestat` la 1679 prin titlul de
\nnobilare emis, tot pe piele de câine, de
principele Transilvaniei, Michael Apafy. |n
r`muroasa sa ascenden]` familial` se remarc`
o \ntreag` dinastie de preo]i greco-catolici.
De aici, din perspectiva de azi, o previzibil`
situa]ie conflictual`, de vreme ce [i Isidor
Chiri]a avea \n ascenden]a sa din Remetea
Mare [i Chiz`t`u, o \ntreag` dinastie de
preo]i. Dar ortodoc[i. N-a fost s` fie, \ntrucât
fundamentalismul ortodoxist n-avea \nc`
virulen]a pe care a dobândit-o dup` 1918,
iar \n cele dou` familii care urmau s`
fuzioneze erau oameni de lume, care, dup`
u[oare ezit`ri [i contrarieri, au g`sit totu[i
un modus vivendi cordial.

|n fine, s` mai amintim [i ascenden]a
romantic` a Bunei Olga, al c`rei tat`,
Gheorghe Co[ariu, n`scut \n 1820, era briga-
dier silvic \n m`rea]a pe atunci p`dure
Pi[chia. Cre[tea \n pustietatea aceea 60 de
cai [i, cu so]ia sa, Ana, a avut 11 copii. Au
supravie]uit trei fete, printre care cea care
va deveni, venerat` [i ea, Buna. Pornind
de la aceast` "baz`", Liana Maria Gombo[iu
resuscit` epic o \ntreag` galerie de personaje
memorabile, fra]i, surori, unchi, m`tu[i,
cumna]i, cuscri, fini [i n`na[i, rude prin
alian]`, pân` [i prieteni ai unora sau altora,
to]i remarcându-se prin ceva sau având ceva
de spus, \ncât e de mirare cum de autoarea
nu i-a sc`pat "de sub control", reu[ind s`
p`streze fluen]a povestirii. De la o vreme,
nu ne mai afl`m \n anturajul unei mari
familii, ci \n vâltoarea micii istorii a unei
lumi care a luat parte la pl`m`direa istoriei
celei mari.

O bun` parte din aceast` frumoas`
poveste se petrece \n Epoca Bell`, ceea ce-i
spore[te puterea de seduc]ie. Era epoca de
apogeu a credin]ei \n progres, str`lucit` prin
efervescen]a [tiin]elor [i artelor, dar [i prin
Gemütlichkeit-ul vie]ii cotidiene. Ceea ce
nu \nseamn` c` marile drame ar fi lipsit.
Dar, fa]` de ceea ce le-a urmat, anii aceia
au r`mas un perpetuu motiv de nostalgie
chiar [i pentru cei ce nu i-au tr`it. Un preg-
nant personaj al acestei istorii, adorator t`cut
al Valeriei, care toat` via]a a stat \n preajma
familiei Pintea, consilier [i aduc`tor de ve[ti
din lumea larg`, este Coriolan Pe[tean.
Inginer de notorietate european`, a fost \n
studen]ia münchenez` coleg de cvartir cu
Aurel Vlaicu, l`sând despre acesta o seam`
de amintiri interesante, dup` câte [tiu, abia
acum edite. S-a realizat ca un fel de consilier
[i colaborator itinerant al unor firme cele-
bre, cutreierând toat` Europa, iar \n
comunism "s-a dat la fund", cum obi[nuiau
oamenii de valoare, ca s` scape de pu[c`rie,
[i a sfâr[it ca anonim depanator \ntr-o
cooperativ` de reparat aparate de radio.
"Coriolan" - poveste[te autoarea - "obi[nuia
s` spun` \n anii \ntuneca]i ai \nceputului

'democra]iei populare' “…‘ c` cine nu a tr`it
\n Europa de dinaintea primului r`zboi
mondial, nu poate \n]elege cu adev`rat ce
\nseamn` a tr`i".

Valeria Dr. Pintea a f`cut parte din cei
care au \n]eles "cu adev`rat ce \nseamn` a
tr`i." Ea st` \n centrul acestui docu-roman,
sfidând prin cultul pe care-l are pentru familie
orice posibil` for]` centrifug`. Portretul pe
care i-l face doamna Liana Maria Gombo[iu
nu e unul pictural, d-sa nu o a[az` \ntr-o
ram` aurit` care o izoleaz` de lumea \n care
a tr`it, ci o resuscit` cu tot contextul fa-
milial, social, istoric, ea r`mânând astfel
extraordinar de vie: o personalitate stenic`,
solar`, realist`, dorindu-[i doar lucruri
accesibile, cu o salutar` capacitate de a iubi
[i de a se bucura de orice, cum [i de a se
adapta oric`ror \mprejur`ri. "Momentul de
glorie a vie]ii ei, Unirea cea mare" - scrie
azi nepoata - "a fost valul uria[ pe creasta
c`ruia fusese luat` o clip`, laolalt` cu ceilal]i,
fusese entuziasmul unei genera]ii". A
participat la Marea Adunare de la Alba-Iulia,
ca purt`toare a creden]ionalului lugojenilor,
cinste suprem`, \mpreun` cu \nc` patru
membri ai familiei sale.

A fost pân` la sfâr[it o b`n`]eanc`
ireductibil` [i singurul loc \n care nu s-a
putut adapta a fost Bucure[tiul, unde s-a
mutat de la o vreme familia fiicei sale. I-a
\nso]it [i ea, dar n-a rezistat, nu s-a putut
acomoda cu mentalitatea [i obiceiurile
"reg`]enilor" [i s-a \ntors \n Timi[oara ei.
Un motiv savuros al inaderen]ei sale a fost
[i caracterul prea aproximativ al re]etelor
de acolo, re]etele, ca [i [paisul, fiind \n via]a
normal` a unei familii b`n`]ene elemente
esen]iale. Or, fa]` de demnitatea re]etelor
mitteleuropene, unde totul se cuantifica exact
\n de]i [i deca, dincolo nu g`sise decât re]ete
care nu puteau inspira nicio \ncredere, de
vreme ce erau calibrate precar, "cu paharul,
lingura, vârful de cu]it, o p`rere de, o idee
de, cât cuprinde, cât se cere, dup` gust etc."

Citind acest pasaj al revenirii la
Timi[oara, am r`mas cu impresia c` acela
a fost unul din cele mai fericite momente
ale vie]ii sale, de[i fiica [i nepoata \i
r`m`seser` la Bucure[ti. Dar reu[ise s`
dep`[easc` unul dintre cele mai dureroase
episoade care pot otr`vi via]a unui vârstnic:
acela de fi nevoit s`-[i p`r`seasc` locul \n
care a tr`it o via]`. Era \nc` o dat`
\nving`toare. "Valeria Pintea" - scrie doamna
Gombo[iu - "nu a uitat Lugojul niciodat`,
dar de Timi[oara s-a legat nespus de tare
[i acesta a fost ora[ul ei pân` la sfâr[it".
Adic` vreme de 70 de ani.

Aici trebuie remarcat` [i o alt`
particularitate a acestei ample evoc`ri, [i
anume fundalul pe care ea se proiecteaz`
[i care, cu sau f`r` inten]ia autoarei, poate
doar gra]ie talentului [i intui]iei sale, const`
\n ambian]a celor dou` ora[e, Lugojul [i
Timi[oara, care pare a se fi conturat oarecum
de la sine. Amândou` tr`iesc efervescent,
Lugojul, unde "cânt` toat` lumea", iar \n
1910 a cântat [i Pablo Casals, cu teatrul
lui performant de amatori, cu Corul lui Vidu,
cu Reuniunea Doamnelor Române, cu
sociabilitatea sa multietnic`, cu marile familii
Brediceanu, Dobrin, Brani[te, Vidu, Barbu,

cu "poganii" s`i... Evocând nunta Valeriei
cu Dr. Vasile Pintea, Liana Maria Gombo[iu
constat` c` "\ntr-un or`[el ca Lugojul oferta
de fair-part-uri v`dea sobrietate [i o decen]`
central-europene. Este de presupus c`
\ntreaga ceremonie s-a desf`[urat cu stil [i
cu seriozitatea cerut` de importan]a
momentului". Niciun complex provincial,
dimpotriv`, o permanent` deschidere spre
lumea larg`, id est Europa.

Ce s` mai zicem de Timi[oara? Cred
c` din multele pagini care s-au scris despre
Timi[oara, cele ale Lianei Maria Gombo[iu
sunt dintre cele mai frumoase. Ora[ul tr`ie[te
aici plenar [i grandios, prin str`zi, cartiere,
institu]ii, de la fabulosul "pia]" din Iozefin
pân` la Oper`, [i \n primul rând prin
societatea lui, cu figuri uitate azi, dar
pitore[ti, substan]iale [i de notorietate la
vremea lor, precum Dion Mardan, Adriana
Savii, alias Dridri Goroni]`, profesorii Marcel
Griffoin, "domni[oara de francez`" Denise
Petit, umila [i brava Veronka neni, c`ci
Valeria Dr. Pintea era de o generoas`
sociabilitate, sim]indu-se de o seam` cu to]i,
indiferent de treapta lor social`, ceea ce o
duce pe nepoata ei s` constate adev`rul c`
"au existat \n Timi[oara mul]i oameni cu
destine modeste, dar cu un poten]ial de
speran]` [i \ncredere care, \n multe cazuri,
devenea contagios, \i ajuta [i pe ceilal]i s`
supravie]uiasc` cu demnitate". Asta, desigur,
referindu-se la epoca ro[ie, când ora[ul \[i
mai p`stra cu greu alura european` doar prin
oamenii s`i cei vechi.

|n ultimul alineat al cuceritoarei sale
c`r]i, doamna Liana Maria Gombo[iu,
recunoa[te c` a mai [i inventat, "dar pu]in,
foarte pu]in". De nu inventa, nici scriitoare
nu era. Iar când "inven]ia" e ben trovata,
adic` veridic` \n ordine artistic` [i \n spiritul
lumii evocate, ea devine marc` a scriitorului
autentic [i nimeni nu mai st` s-o cuantifice.
Acest "roman familial" e \n egal` m`sur`
document [i art` literar`.
___________________

Liana Maria Gombo[iu, Valeria Dr.
Pintea. Un roman familial. Tim[oara. Editura
Marineasa, 2013.
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Dou` volume de poezie ap`rute \n 2013
\mpart premiul revistei tiuk! pentru debut,
anun]ând prezen]a unor autori cu viziuni poe-
tice bine conturate, ambii venind din spa]iul
basarabean. Atât volumul lui Alexandru Cos-
mescu, un spa]iu blând, care m` prime[te cum
m-ar \mbr`]i[a (Cartier), cât [i 3 ml de
Konfidor (Casa de pariuri literare) al lui Ion
Buzu se dovedesc a fi dou` debuturi valoroase
[i autentice, distincte \n acela[i timp prin
formula poetic` aleas`.

"ALL SHALL BE WELL"
|n cele zece poeme, secven]e de fapt ale

unui unic scenariu coerent [i bine coagulat,
Alexandru Cosmescu traseaz` "o hart` a
tuturor a[tept`rilor", o hart` a unui "spa]iu
blând", primitor [i ocrotitor, \n care suma
\ncerc`rilor d` posibilitatea devenirii. Purtând
o dedica]ie pentru Adrian Urmanov, volumul
de debut al lui Alexandru Cosmescu se des-
chide cu un intro ce situeaz` discursul po-
etic \n coordonatele spa]io-temporale ale lini[-
tii, ale potrivirii cu lumea [i ale sentimentului
de apartenen]`. Aceast` secven]` a echilibrului
este \ns` una de scurt` durat`, contururile
lumii ideale fiind dizolvate brusc, generând
astfel o necesitate acut` a recompunerii, a
reg`sirii acelei lumi pierdute. Parcursul pe
care poemele \l structureaz` ca un tot unitar
presupune confruntarea cu realitatea [i, deci,
intrarea \n zgomot, \n dinamismul cotidianului,
\n fa]a c`ruia eul poetic se simte total expus,
iar singura posibilitate de ap`rare este
reprezentat` de micile gesturi ("m` duc \n
locuri \n care oamenii fac zgomot [i/
zgomotele lor se suprapun./ \mi strâng fularul
\n jurul gâtului, apoi mi-l las liber./ \mi strâng
buzele [i tremur.", celulele mele mor [i se
\nlocuiesc una pe alta). Transformarea treptat`
a organicului pân` la stadiul ipotetic al totalei
\nnoiri implic` \ns` [i \nstr`inarea ("celulele
mele mor [i se \nlocuiesc una pe alta./ cândva
o s` am un corp care nu te-a v`zut niciodat`./
pe care nu l-ai v`zut niciodat`.", celulele mele
mor [i se \nlocuiesc una pe alta).

Suprapuse ca \ntr-un colaj [i imprimând
oscila]ia \ntre interiorizare [i exteriorizare,
exerci]iile de c`utare a lini[tii [i echilibrului
sunt fie orientate spre cealalt` persoan`, fie
sunt recunoscute \n micile gesturi ("tu ai toat`/
lini[tea de care am nevoie/ tu e[ti toat`/ lini[tea
de care am nevoie// (mai e [i lini[tea când/
: mi se/ mi[c` numai buzele/: \mi/ pun c`[tile
\n urechi/: felul \n care m`/ mi[c \nainte de
somn/: când miaun` un pisic afar` “…‘ \n
c`r]ile care-mi plac sunt/ \mpreun` cu tine/
\n t`cerile care-mi plac sunt/ \mpreun` cu
tine", celulele mele mor [i se \nlocuiesc una
pe alta). Conexiunea dintre starea de lini[te,
echilibru [i apropiere este astfel investit` cu
dubl` func]ionalitate, fiecare dintre cele dou`
fiind, la rândul ei, capabil` de a o genera pe
cealalt`.

Imposibilitatea adapt`rii, ca formul` a
\nstr`in`rii de ceilal]i, ca [i nevoia de con-
trol asupra propriei existen]e constituie
grani]ele spa]iului poetic ("eu nu [tiu cum
s` vorbesc/ \mi plac doar atingerile pe care
le controlez// "vrei s` fie altfel?"// vreau ca
via]a mea s`/ fie un scenariu din care/ nu
schimbi", celulele mele mor [i se \nlocuiesc
una pe alta). |n cadrul acestui spa]iu \[i fac
loc diverse senza]ii, de intensitate variabil`,
pornind de la durerea care invadeaz` pân`
la identificare [i ajungând la senza]ii aproape
imperceptibile, atingeri ale cuiva nev`zut
("cuib`rit pe vreun pervaz când durerea de
cap se infiltreaz` \ncet/ când m` ridic, umblu
cum o face durerea/: când sunt legat la ochi

O HART~ PENTRU
TOATE A{TEPT~RILE
ANA PU{CA{U

[i cineva \mi picur` cear`/ pe piele/: când
a[tept s` se culcu[easc` cineva nev`zut pe
um`rul meu stâng", un spa]iu blând, care m`
prime[te cum m-ar \mbr`]i[a).

Frumuse]ea poeziei lui Alexandru
Cosmescu deriv` din expresivitatea [i
originalitatea discursului s`u poetic, din
capacitatea sa de a poten]a prin sugestie. La
fel se \ntâmpl` [i \n cazul gesturilor simbolice,
\nc`rcate uneori de senzorialitate, din care
transpare blânde]ea unei dimensiuni ritualice,
fire[ti [i personale, menit` s` restabileasc`,
\n mod gradual, coordonatele apropierii
("rostesc numele altora \nainte de somn [i
vreau s` fie totul/ \n regul` cu ei.", mintea
se face un ecran pe care apare o pat` alb`,
apoi se stinge). Treptat, pe m`sur` ce "spa]iul
blând" prinde tot mai mult contur, locul
frigului este luat de c`ldur`, de integrare, iar
apropierea se \ncarc`, la rândul ei, de
senzorialitate, devenind palpabil` [i prinzând
substan]` ("c`ldura dintre noi e un corp pe
care pot s`-mi trec vârfurile degetelor, pe
care putem s` ne trecem vârfurile degetelor
–", vreau s` faci ceva numai pentru mine)
sau fiind proiectat` \ntr-un spa]iu interior
("Când oamenii sunt calzi [i aproape [i buni,
uit ce mi-au spus. r`mâne doar vocea lor,
sunetul pe care \l las` undeva \n`untru – e
ca un refren care mi se imprim` \n minte [i
umblu toat` ziua cu el, ca [i cum ar fi o ma[in`
\n care m` a[ez [i care m` poart`", cum ai
ruga pe cineva s` \nchid` ochii [i ai trece cu
el strada).

Dac` \n prima parte a volumului
secven]ele de amintiri, gesturile, atingerile
ce pot confirma o \ntreag` existen]`, t`cerile
sau a[tept`rile constituie puncte de reper ale
unei lumi \n care, de cele mai multe ori,
\nstr`inarea [i frica func]ioneaz` ca ni[te
constante, tonalitatea poemelor se schimb`
spre final, sim]urile devin inter[anjabile, iar
lini[tea se transform`, \n mod simbolic, \ntr-
un "al treilea". |n acela[i timp, apropierea
c`utat` ini]ial ia acum forma organicului [i
a senzorialului, perceput` ca o necesitate de
a dep`[i solitudinea treptat intensificat` ("cu
cât mai mult st`m \mpreun`, cu atât mai mult
vreau s` st`m \mpreun`. la \nceput 24 de ore.
apoi 3 zile. apoi o s`pt`mân`.", toate procesele
din corpul meu sunt date peste cap) [i care
dobânde[te capacitatea de a anula chiar [i
prezen]a mor]ii ("când m` gândesc la moarte
e/ numai un gol/ mi se deschide \n fa]` [i/
trebuie s`-l/ umplu cu ceva/ s`-mi fii al`turi/
s` fii aproape", altfel m` blochez).

Dinspre Julian de Norwich sau T.S. Eliot,
"spa]iul blând" al lui Alexandru Cosmescu
se \nchide cu acelea[i gesturi-contur reg`site
\n primul poem al volumului, dând astfel
m`sura unei c`r]i de poezie extraordinare,
care situeaz` \n centrul universului poetic
discre]ia, prietenia [i dragostea .

DOZA PERFECT~ PENTRU
"TERORISM POETIC"

Membru al atelierului de scriere creatoare
"Vlad Iovi]`" coordonat de Dumitru Crudu,
Ion Buzu debuteaz` la Casa de pariuri literare
cu un volum \n care, prin aerul bukowskian,
tu[ele minimaliste sau structura narativ` a
poemelor, este redat un spa]iu autentic, atât
al contrariilor conciliate, cât [i al tensiunilor
destabilizatoare. |n realitatea lui Buzu \[i
g`sesc la fel de bine locul tractorul T 82.5
[i jocurile \n Playstation, satul sau câmpul
de cartofi, dar [i multina]ionalele cu aplica]iile
lor iPhone. Monstruosul tractor T 82.5 din
Belorusia este privit ca o eroare \n spa]iul
rural, la fel cum, mai apoi, \n lumea

companiilor multina]ionale, erorile aplica]iilor
iPhone, ce par s` se sustrag` mereu
identific`rii, devin chiar erorile naturii umane
("Testing, testing – aplica]ia human nature
version 3.0/ se stinge prea u[or fiindc`/ erorile
apar [i dispar, la \ntâmplare, ca ni[te fantome,/
sau ca ni[te gloan]e trase \nc` din al doilea
r`zboi mondial care/ abia acum intr`, la
nimereal`, \n cineva.", Human nature app
version 3.0).

Fie c` este vorba de sondarea zonelor
ce ]in de scatologic, fie c` mizeaz` pe
exploatarea unor scenarii virtuale, posibile,
aceea[i senza]ie de sufocare, de existen]`
ap`s`toare se face resim]it` \n poemele lui
Ion Buzu. Via]a ia forma unei preg`tiri con-
tinue, a unui antrenament mult mai intens
decât realitatea, transformându-se \ntr-un
spa]iu al claustr`rii [i captivit`]ii ("Lotul de
p`m\nt pe care \l muncesc e \nconjurat cu
s\rm` ghimpat`./ E terenul meu de antre-
nament timp de zece ani./ Pentru orice
\nchisoare, c`snicie, regim politic/ sau munc`
malign` – s\nt preg`tit.", Ostatic). Imposibi-
litatea sustragerii din acest spa]iu genereaz`
sentimentul de cople[ire, augmentat, ca \ntr-
un ecou al strig`tului lui Ginsberg, pân` la
propor]iile uria[e ale unui Moloh nimicitor
("To]i cartofii ̀ ia \n saci formau gr`mezi
uria[e \n curte,/ \n`l]\ndu-se ca un Moloh,/
acest sfinx de amidon [i dextrin` [i alcool/
acum a[teapt` s`-mi zdrobeasc` ]easta.", Sacii
peste mine ca ni[te animale moarte).

Senza]ia amplificat` [i exasperant` a
lipsei de control asupra propriei existen]e
determin` necesitatea retragerii \ntr-un spa]iu
personal, a evad`rii \n scenariile contruite
treptat [i, de cele mai multe ori, autodistruc-
tive. Dinamismul secven]elor [i suspansul
gradat, derivând \n finaluri nea[teptate,
converg spre mecanismul fricii. Prin autoironie
[i umor secven]ele trec de la t`cere [i
acceptarea condi]iei, marcat` de inutilitatea
a[tept`rii unei revela]ii ("Voi munci c\t de
repede vrei, dar nu-mi vorbi despre asta, nu-mi
spune/ de ce trebuie, nu m` f` s` \n]eleg.“…‘
Voi transpira cel mai mult./ Prefer s` fiu cineva
t`cut,/ care merge, se apleac`, rupe, desface,
arunc`, \nchide ochii, \i deschide -/ m-am
n`scut cu ]eava pistolului lipit` de ceaf`.",
Coplilul obedient), pân` la imaginarea
diverselor scenarii ale unei posibile evaziunii.

Inventivitatea poetic` determin` varia]ia
acestor scenarii orientate, \n unele cazuri, spre
lumea jocurilor virtuale sau a televizorului
care poate substitui, m`car pentru câteva

momente, rutina "copilului obedient" ("C\nd
\nv`]am \n gimnaziu m` uitam tot mai des
\n calendarul religios/ din buc`t`rie [i c`utam
zilele \nsemnate cu ro[u,/ mi le notam pe o
foaie [i \i aminteam mamei c\nd va fi
s`rb`toare/ [i nu va trebui s` lucrez,/ m` voi
uita toat` ziua la televizor,/ f`r` cartofi pe
care s` am grij` s`-i ud", 3). Nevoia de
degradare conduce spre autodistrugere,
a[teptat` [i c`utat`, dar f`r` a fi perceput`
ca un punct terminus, ci ca o form` de progres,
de dep`[ire necesar` a unui level, la fel cum
se \ntâmpl` dup` contactul cu necunoscutul
care [ocheaz` [i provoac` team`, tractorul-
monstru ("Apoi, noaptea am ie[it \n strad`
c`ut\nd locuri \ntunecoase/ \n care m-a[ alege
cu belele,/ urm`ream tipi dubio[i/ care s` m`
trag` \ntr-o parte [i s` m` bat`,/ aveam nevoie
de degradare,/ voiam s` scap de vechiul meu
sine p\rlit.", Vine un tractor, un T 82.5).

Aceea[i percep]ie asupra propriei
distrugeri apare multiplicat` [i proiectat` la
alte propor]ii, doza potrivit` de Konfidor
func]ionând ca un mecanism al incluziunii
("Auzi Andru[a, nu ]i-a trecut prin cap/ c`
acolo sus cineva \ncearc` s` ne extermine
la fel cum noi facem cu ace[ti/ g\ndaci,/ s`
ne stropeasc` [i el cu un fel de otrav`,/ nu
chiar Konfidor,/ dar ceva cu efect \ndelungat,/
s` ni se fac` r`u de tot, dar s` nu murim \ndat`,/
[i la r\ndul lui s`-i fie cr`pat` ma[ina de
stropit,/ s`-i curg` [i lui otrava pe spate.", 3
ml de Konfidor).

De cele mai multe ori posibilele scenarii
de autodistrugere e[ueaz` \n con[tientizarea
tragismului de propor]ii mult mai mari, \n
acceptarea imposibilit`]ii sau sunt dezamorsate
de proba contrarie a realit`]ii care nu se las`
manipulat` nici m`car \n acest sens
("Duminica asta, iau c`r]ile una câte una,/
le deschid [i dup` pu]in timp/ le arunc cu
furie/ la fel cum a[ arunca o arm` blocat`/
\n timp ce asupra mea se trage,/ inamicul are
arme mai puternice dec\t mine.“…‘ |ncepea
s` plou`,/ la [tiri au spus c` e norul venit
din Fukushima infectat cu radia]ie/ nuclear`,/
pic`turile \mi c`deau pe cre[tetul proasp`t
tuns,/ am \nceput s` r\d,/ inamicul chiar are
arme mai puternice dec\t mine,/ nu am nici
o [ans`.", Vine un tractor, un T 82.5).

Poezia lui Buzu nu este o poezie cuminte,
a[a cum nici spa]iul sau scenariile construite
aici nu sunt confortabile. |n 3 ml de Konfidor,
la fel ca \n emisiunea lui Sergiu Voloc, poezia
lui Ion Buzu con]ine doza perfect` pentru
"terorism poetic".
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Robert {erbanRobert {erbanRobert {erbanRobert {erbanRobert {erban: Rela]iile româno-chineze
sunt tot mai strânse. Chinezii au anun]at
investi]ii de miliarde \n ]ara noastr`, proiecte
de lung` durat`, parteneriate reciproc
avantajoase. Faptul c` romanul t`u,
Amor]ire, va ap`rea la una dintre cele mai
prestigioase edituri din China e o consecin]`
a celor 65 de ani de rela]ii diplomatice
ne\ntrerupte pe care România le are cu marea
]ar` asiatic`?

Florin L`z`rescuFlorin L`z`rescuFlorin L`z`rescuFlorin L`z`rescuFlorin L`z`rescu: Sincer, nu [tiu
exact cum am ajuns s` fiu tradus \n chinez`.
Am scris povestea [i pe facebook-ul meu,
pe la \nceputul anului, mul]i o [tiu deja:
c\nd am primit o propunere de a fi publicat
\n China, de la un anume domn Gao Xing,
traduc`tor, am crezut c` e o poant` f`cut`
de vreun prieten. Mai precis, m-am g\ndit
c` cineva m`... traduce pe române[te. Drept
care i-am r`spuns la mi[to, ironiz\ndu-l,
insult\ndu-l aproape, s` m` scuteasc` de
vr`jeli din astea. Am mai primit un mail
de la Eugen Uricaru, care a insistat s`-i
r`spund omului, c`-i serios. Am crezut c`
[i mailul dlui Uricaru (scriitor pe care nu-l
cunosc dec\t din c`r]i) e continuarea
"traducerii", de pe un cont fals. Abia c\nd
m-a sunat Silviu Lupescu [i m-a \ntrebat
dac`-s nebun – ce fac, \i refuz pe chinezi?
–, mi-am dat seama c` am comis-o r`u. Am
[i dres-o pe urm`, cer\ndu-mi scuze. Apoi
totul a decurs normal: \n scurt timp am primit
o ofert` serioas` de la o editur` foarte serios`
[i totul a decurs normal, a[a cum se \nt\mpl`
oriunde \n lume, \n situa]ii asem`n`toare.
Nici n-am avut ce negocia. Mi s-au propus
cele mai bune condi]ii pe care le-am avut
p\n` acum, dintre cele 10 contracte de
publicare \n str`in`tate.

|n rest, e o eviden]` c` nu cei "65 de
ani de rela]ii diplomatice ne\ntrerupte pe
care România le are cu marea ]ar` asiatic`"
au contat, de vreme ce s-ar putea s` fiu primul
prozator român care apare acolo pe pia]a
liber`. Am f`cut ceva cercet`ri [i n-am mai
aflat de alt prozator tradus \n chinez` (doar
de Eminescu [i Caragiale am auzit, unul
cu poezie, cel`lalt, cu teatru; dac` cineva
afl` mai mult, \l rog s`-mi spun` [i mie).
Evident, nu consider c` asta se \nt\mpl`
datorit` calit`]ilor mele excep]ionale de
scriitor, ci mai degrab` \mi place s` o las
la capitolul "neb`nuite s\nt c`ile Domnului".

R. {.: Florin, b`nuiesc c` imagina]ia
\]i lucreaz` din momentul \n care ai semnat
contractul cu People's Literature Publish-
ing House Co., Ltd. din Beijing, \n sensul
c` speri la o… lovitur`, la un succes la public.
Ce tiraj – dac` nu e confiden]ial – va avea
cartea ta… chinez`? Cum arat` visul t`u
cu ochi migdala]i?

F. L.: Nu b`nuie[ti bine. |mi folosesc
imagina]ia la scris, nu la visuri de m`rire.
]in mai mult la luciditatea mea dec\t la ni[te
speran]e care se pot dovedi – [i de obicei
se dovedesc – de[arte. Poate suna ciudat,
ipocrit, dar ̀ sta-i adev`rul: faptul c` s\nt
tradus \n chinez`, sau \n orice alt` limb`,
nu m` face deloc fericit. Cel mult m-a
bucurat, amuzat pe moment. Prefer oric\nd,
de exemplu, s` adun mai mult de 15 oameni
\n sal` la o lectur` din Timi[oara sau Cluj,
dec\t s` fiu faimos \n China. Tr`iesc \n
România, dac` e s` fiu (re)cunoscut, pre-
fer mai mult aici, acas`, dec\t oriunde \n
lume.

Primul tiraj – din ofert` reiese c` se

NU M~ DEZIC DE NIMIC
DIN CE-AM SCRIS
FLORIN L~Z~RESCU

mizeaz` pe vreo alte patru – e dublu fa]`
de tirajele adunate ale tuturor celorlalte c`r]i
publicate de mine \n România. Dar acum
s` nu-[i \nchipuie nimeni c` e c\t China, e
infinit mai mic. Scuze c` nu r`spund concret,
dar, prin natura meseriei mele, \mi place
s` le las oamenilor imagina]ia liber`.

R. {.: Va fi un turneu \n China, vor fi
lans`ri, lecturi?

F. L.: Din c\te [tiu, va fi o lansare \n
Beijing. S\nt deja invitat la ea. E un
eveniment al editurii de prezentare a unei
colec]ii speciale, cu catalog aparte (le-am
v`zut pe cele de la edi]iile anterioare [i arat`
foarte bine), cu doar 5-6 c`r]i anuale. Colec]ia
se nume[te, \n traducere aproximativ`,
"Premiul pentru cele mai bune c`r]i str`ine
ale anului".

R. {.: Ce rezolv` arta, Florin? Fiindc`
– spui tu – nu d` neap`rat sens vie]ii. De[i
[tim amândoi câ]iva arti[ti pentru care arta
lor e mai presus de propria via]`.

F. L.: |i invidiez sincer pe acei arti[ti
care cred c` arta e mai presus de via]`. Nu-mi
permit s` vorbesc pentru nimeni altcineva,
ci spun doar ce cred eu: arta e cea mai mi[to
am`gire c` faci ceva ce are sens. {i cumva
chiar are, pentru c` nu pretinde s`-]i spun`
adev`rul, ci doar vorbe[te despre lucruri
frumoase. Nu cunosc niciun adev`r, dar vreo
dou` lucruri frumoase [tiu. C\nd scriu, m`
am`gesc c`-i pot face pe vreo doi oameni
s` le [i simt`. Altfel, \n privin]a rezolv`rii,
nu rezolv` nimic important. Ca s` nu mai
bat c\mpii teoriei, s` fiu mai concret, chiar
cinic, exager\nd, trivializ\nd poate: toat` arta
de pe lume nu te ajut` deloc nici m`car \n
cea mai mic` dram` personal`. De exemplu,
c\nd d` o ma[in` peste pechinezul mamei
tale. O vezi cu c\inele \n bra]e, o vezi speriat`
de moarte – de a c\inelui, dar cumva ciudat
[i de a ei – [i realizezi c` nu po]i face nimic.
Ce s` faci atunci? Rezolv` ceva dac` o duci
s-o vad` pe Mona Lisa? |i dai s` citeasc`
un Dostoievski [i-i trece?

R. {.: Ce carte sau ce film ]i-a f`cut
bine, te-a – cum se zice – uns pe suflet?
Mai [tii de ce?

F. L.: Am at\t de multe \nc\t nu m` pot
rezuma nici la o mie de exemple. Ar fi
nedrept.

R. {.: Când te apuci de un nou text, de
o nou` carte, [tii ce [i cum va fi? Ai planul
sau descoperi ac]iunea [i personajele \n timp
ce scrii?

F. L.: |ntotdeauna muncesc, m` consum
mai mult la structura de pe plan[et` dec\t
atunci c\nd m` apuc de scrisul propriu-zis
al unei c`r]i. Dup` ce mi-am stabilit povestea,
structura, personajele, atmosfera, scrisul e
doar pl`cere. Singura grij` pe care o am
atunci c\nd \ncep s` scriu e s` camuflez
structura, s` nu se vad` mai \nt\i scheletul,
s` pun c\t mai mult` carne pe el.

R. {.: Te recite[ti din când \n când?
Mai ai chef de cel care ai fost acum 15, 10
sau 3 ani \n urm`? Cum te raportezi la
propriile texte: te placi sau te… dete[ti?

F. L.: Ca om, mare bucurie a[ avea s`
mai fiu ce-am fost. Ca scriitor, cam nu. Nu
m` dezic de nimic din ce-am scris – at\t
am putut, ̀ sta s\nt –, \ns` prea pu]in \mi
place din ce-am f`cut p\n` acum. Nici b`tut
n-a[ mai accepta o reeditare a romanului
Ce se [tie despre ursul panda, de[i, recitind,
am g`sit acolo unele pagini bune, pe care
mi se pare c` nu le mai pot scrie azi. Am
acceptat cu greu o reeditare a romanului
Trimisul nostru special, pe care acum o regret
din tot sufletul. La relectur`, am sim]it c`
a[ schimba \n \ntregime felul \n care am
scris-o. |n schimb, cred c`, \n acest caz,
planul ini]ial, scheletul de care vorbeam
anterior e bun. Singura carte pe care o iubesc
[i de care-s sigur e volumul de povestiri
Lampa cu c`ciul`, pe care chiar mi-a[ dori-o
reeditat`. Dar, din p`cate, povestirile st\rnesc
prea pu]in interes. A fost cea mai pu]in citit`
carte scris` de mine. Amor]ire, f`r` s` fac`
vreo gaur` \n cer, cred c`-i cel mai bun roman
al meu, primul pe care simt c` l-am controlat
cap-coad`, care a ie[it fix a[a cum mi-am
dorit. |nc`-mi mai place, dar n-a trecut dec\t
un an. Dac` e s` tai la s\nge, sincer p\n` la
cap`t, din tot ce-am f`cut s\nt sigur c` pot
r`m\ne doar 4-5 povestiri la care n-a[ mai

schimba nimic. At\t.
R. {.: Cum \]i imaginezi c` vor fi prizate

c`r]ile tale peste 125 de ani? Ce ar putea
descoperi… inedit \ntr-un roman de-al t`u
un str`-str`-nepot L`z`rescu? Ce \i trebuie
unei c`r]i s` reziste la timp [i s` aib` pu-
blic [i \ntr-o alt` lume?

F. L.: Eu peste 125 de ani?! Nu m`
intereseaz` c\tu[i de pu]in. Sper ca lumea
s` r`m\n` la fel de frumoas`, iar oamenii
s` fie [i atunci \n stare de a se bucura de
ea. Se vor descurca minunat [i f`r`
L`z`rescu, cum o fac [i acum. |n termeni
de glorie postum`, dac` e s`-mi imaginez,
chiar mi s-ar p`rea c` soarta ori Dumnezeu
[i-a b`tut joc de mine s` am succes peste
125 de ani. Ca m`sur` de precau]ie, dac`
nu o s` reu[esc s` simt destui cititori l\ng`
mine at\t timp c\t \nc` m` mai pot bucura
de asta, o s` las cu limb` de moarte, prin
testament legalizat la notar, prin blesteme
eterne consfin]ite de vreo bab` Floarea, s`
nu mai mai fiu publicat vreodat` dup` ce-mi
dau duhul.

Interviu realizat de
ROBERT {ERBAN

NOBEL 2014: UN PROUST FIRAV
Urmare din pagina 21

Nestatornicia fiin]ei, sugerat` [i prin schimb`rile numelui (Louki
se nume[te de fapt Jacqueline Delanque, iar iubitul ei poart` un
nume de \mprumut, Roland) este cel mai bine oglindit` de schimb`rile
bru[te ale domiciliului, iar Parisul, cu varietatea sa urbanistic`,
reu[e[te \n oarecare m`sur` s` reflecte deopotriv` tranformarea
\n timp a fiin]ei, precum [i stabilitatea ei.

Rive Gauche [i Rive Droite s\nt dou` lumi diferite, corespunz\nd
unor momente \ntre care personajul nu vrea s` existe pun]i (e
remarcabil c`, spre deosebire de al]i scriitori ai Parisului, ca Aragon,
Hemingway, Cortázar, Simenon sau }epeneag, podurile peste Sena
joac` la Modiano un rol minor), iar arondismentele s\nt percepute
ca lumi \n sine, cu moduri de func]ionare aparent incompatibile.
Totu[i, iluzia separ`rilor tran[ante este risipit` de hibrid`rile
nea[teptate [i de excrescen]ele bizare pe care un ochi atent le
descoper` \n ora[: "La Pergola nu era o cafenea ca toate celelalte
[i clien]ii ei, pu]in cam dubio[i, nu se potriveau cu cartierul celor
studio[i [i boemi spre care ne \ndreptam. “…‘ La Pergola era un
fel de r`m`[i]` de Pigalle \n plin Saint-Germain-des Prés".

|ntre dou` regiuni, la fel ca \ntre dou` momente ale unei fiin]e,
nu se casc` un h`u, ci exist` o tranzi]ie care \n ora[ se materializeaz`
ca o "zon` neutr`": "Existau la Paris zone intermediare, no man's
land-uri, unde te g`seai la grani]` cu toate locurile, \n tranzit perpetuu
sau chiar suspendat \n a[teptare". Louki \ns`[i este o fiin]` a zonelor
neutre, descoper` unul dintre naratori, echival\nd prin aceast`
metafor` sentimentul personajului c` nu este ea \ns`[i dec\t \n

momentul \n care pleac`. Precaritatea angajamentelor [i fragilitatea
identit`]ilor nu ]in de o dezordine a boemei, ci s\nt efectul credin]ei
c` exist` o "via]` adev`rat`" pe care fulgurant o dezv`luie poezia,
dar cel mai des o invoc` c`r]ile de orientalistic` [i conferin]ele pe
teme ezoterice dintr-un New Age pe atunci incipient. |ns`[i aruncarea
ei \n vid are de-a face cu \mplinirea unui destin de fugar`, dar [i
cu o poetic` existen]ial` a absen]ei, lumea narativ` a lui Modiano
\ng`duind o categorie suplimentar` pe l\ng` cea a mor]ilor [i a
viilor, anume absen]ii.

Una dintre formulele jurnalistice des aplicate lui Modiano este
aceea de "Proust modern". Motivul? Ambii se ocup` de memorie.
Ca multe expresii de acest gen, formula e de o superficialitate
\ntrist`toare. Frazele scurte [i percutante ale lui Modiano n-au nimic
de-a face cu sintaxa buim`citoare a lui Proust, personajele schi]ate
\n acuarel` ale scriitorului n`scut \n 1945 s\nt departe de a fi at\t de
memorabile ca un Charlus, Swann, Odette sau so]ii Verdurin. Ritmul
"contemporan" al lui Modiano de a publica aproape \n fiecare an
c\te o carte [i de a o lansa zgmotos face parte din alt` v\rst` a literaturii
dec\t cea care l-a dat pe Marele Narator. {i Albertine e o fugar`, la
fel ca Louki ori Dora? C\]i mii de al]i fugari nu exist` \n literatur`?

Unor astfel de jurnali[ti \n c`utare de etichete memorabile li
s-ar putea aplica mai degrab` diagnosticul pe care unul dintre
detectivii lui Modiano \l d` acelor indivizi care "din t\mpenie, r`utate
sau indiferen]` nu pricepuser` nimic din ceea ce v`zuser`". Arta
scriitorului nobelizat \n 2014 e cea a apropierii cu dragoste [i nesf\r[it`
aten]ie de semeni pentru a-i scoate din absen]`.

Foto MIRCEA STRU}EANUFoto MIRCEA STRU}EANUFoto MIRCEA STRU}EANUFoto MIRCEA STRU}EANUFoto MIRCEA STRU}EANUFoto MIRCEA STRU}EANUFoto MIRCEA STRU}EANU
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ADRIANA CÂRCU
Este un apus cu inflexiuni de cupru, \ntr-un parc reziden]ial

din vestul Germaniei*. De-a lungul aleii care se adânce[te \n p`dure,
un zgomot difuz de al`muri se isc` aproape \mperceptibil dintre
crengile albastre, \nso]ind ciripitul p`s`rilor care anun]` l`satul
serii. Pe m`sur` ce ne apropiem de Gong, prima sta]iune a periplului
nocturn, o atingere de cinel, o r`zuire de muchie metalic`, se amplific`
pân` devin scrâ[net [i dang`t, \ncorporând treptat zgomotele naturii
[i pe cele ale pa[ilor no[tri care se opresc \n loc. Pe când vuietul
se retrage \n cercuri concentrice, secondat de sunetul de siren` al
unei ambulan]e ce gone[te undeva departe, ramurile plutesc \n
verde argintat [i \n ape de albastru.

{fichiuri de cinel se precipit` din \n`l]imile \nc` azurii, tonuri
adânci se \nal]` din desi[uri spre corolele transparente, \nv`luite
\ntr-o urezeal` violet. Trunchiurile copacilor se anim` [i odat` cu
aurora boreal` ce pâlpâie \nalt, subtile distorsiuni electronice anun]`
trecerea \n ireal. Percu]ii cu rezonan]` de clopot [i pocnet uscat
deschid por]ile sonore ale unei lumi aflate dincolo de percep]ia
senzorial`. Un \nceput de strig`t, un scrâ[net de fier, \nso]esc c`rarea
\ntunecat` care \nainteaz` printre trunchiurile \nro[ite. Pe când
p`r`sim maiestosul hol vegetal, p`mântul – un fo[net de frunze
uscate – devine o ]es`tur` de mu[chi, tot mai moale, mai permisiv`,
lichid`.

Coborâm \n adâncurile verzi, urmând dârele de violet [i albastru,
[i intr`m \n |mp`r`]ia broa[tei. Un iaz susur` de-a lungul c`r`rii
[i zumzetul insectar ce adie dinspre trunchiuri se transform` \ntr-o
urzeal` sonor`, str`puns` de chemarea solitar` a trompetei. Sunetul
cre[te [i se retrage \n volte ample, f`când treptat loc unei lini[ti
pline de a[teptare, ce se propag` precum urmele l`sate pe ap` de
atingerea unei crengi.

Izvorul reflect` siluetele fantomatice ale pomilor, adâncurile
devin \nalturi, p`durea plute[te. Sunetul revine intensificat de
pulsa]iile luminoase, pentru a se transforma \ntr-un concert
batracian, \n timp ce melodia se na[te, pe o ap` care-[i adun`
[oaptele. Ne mi[c`m mai \ncet, st`m locului. P`s`rile au t`cut,
luminile \ncep s` pulseze pe rezonan]e primare. Acum sunetul
se vars` \ntr-un ele[teu tonal, str`juit de cuptoare ce ard mocnit
\n frunzi[, ca s` dispar` apoi \n refluxuri r`zle]e. Trunchiurile
prind via]`, mângâiate de bra]ele alunecoase ale unei caracati]e
de lumin`, care anim` fina grafic` vegetal`. Miroase a mu[chi
[i a mâl. Trompeta, trezit` la o nou` via]`, preia tonurile adormite
[i le transform` \n urzeli de contrapunct cu suprapuneri armonice
ce se \ntorc la matca sonic` originar`. Pe drumul marcat de cavit`]i
pale, trunchiurile devin firide devo]ionale, \n care la \nceput pâlp`ie
lumân`ri albe, apoi deschid o cale boltit` pe care o str`juiesc

(I) (I) (I) (I) (I) Selectând câteva repere aparte, omise
pân` acum de noi din lips` de spa]iu sau
care au ap`rut la finele lui 2013, dar ce merit`
cu prisosin]` notarea \n cronica literar` a
anului 2014, \ncepem cu o antrenant` [i vie
carte de c`l`torie, turistic` [i l`untric`
deopotriv`, pe care ne-au oferit-o de curând
activii jurnali[ti ai locului, Titus Suciu [i
Vasile Bogdan sub titlul |n "Picasso" din
Boc[a spre oriunde, Editura Palimpsest,
Bucure[ti, 2014, 310 p. Autorii se dovedesc
serios antrena]i la lucrul \n echip`. De ani
buni, prin numeroasele volume, ei
reconstituie meandrele revolu]iei timi[orean`
de acum 25 de ani. Acela[i lucru se poate
spune [i despre foarte intensele episoade
documentare (opt la num`r, difuzate de TVR
Timi[oara [i nu numai) de evocare a aceluia[i
eveniment [i intitulate modest "Candel`
\mpotriva Timpului".

La mijloc \ntre reportajul activ [i
dinamica evocare scriitoriceasc` doldora de
note autobiografice, prezenta oper` de tan-
dem schi]eaz` (\n ciuda diferen]elor majore
de percep]ie [i de interese ale autorilor –
sau poate tocmai de aceea) o agreabil` schi]`
monografic` sui generis a originalei Boc[e
b`n`]ene [i a perimetrelor sale geografice
sau culturale, amestecând palierele temporale
cu dezinvoltura cinematic` a celui nutrit cu
tehnicile vizualului televiziv, structurând
o lume revolut`, dar [i revolu]ionat`, tempe-
rat clasic`, dar [i \nfrigurat (post)modernist`,
p`strând elementele unui reportaj de adânc`
respira]ie, dar transplantându-le pe scenariul
mi[cat al unui dialog (de)constructiv, volubil,
lipsit de patetisme [i mereu amuzant despre
"aceast` margine de lume care este, totu[i,
un Centru al lumii". {i, mai ales, cu pove[ti
serioase despre oameni adev`ra]i – personaje
umbratice sau luminoase – ce au definit,
to]i laolalt` [i fiecare \n parte, un areal
spiritual de referin]` al acestei p`r]i de ]ar`.

(II) (II) (II) (II) (II) Un alt parcurs itinerant, pur
romanesc [i fic]ional de ast` dat`, ne-a
preg`tit distinsa doamn` Liliana Ardelean,
Teutonul, vol. I, Editura Eubeea, Timi[oara,
2013, 335 p. Destinul unor personaje germa-
nice statornicite [i st`ruind pe meleagurile
mioritice (Ludwig, Adelgunde, tante Greta
etc.) pare a fi fost promovat acum un an
ca un ante litteram comentariu implicit la
multele polemici [i excursuri savante ce
au \nconjurat recenta campanie electoral`
a preziden]iabililor români, din care câ[ti-
g`tor deta[at a ie[it cel "cu sânge de teuton".
Prin]ese, regi bavarezi [i castele str`mo[e[ti
aflate pe valea Rinului populeaz` subcon-
[tientul acestor eroi obliga]i s` str`bat`
infernul r`zboaielor mondiale, dar [i pe
cel al consecin]elor istorice durate crimi-
nal [i segrega]ionist pe ruinele fumegânde
ale Europei, arunca]i \ntr-o stân` ce miroase
mai mult a comunism estic emergent decât
a brânz` s`n`toas` de oaie.

Crucile prindeau a se face \nc` de pe
atunci doar cu limba \n cerul gurii, iar bravii
eliberatori sovietici devin personaje centrale
\ntr-un panopticum deplorabil de impostur`
odioas` [i minciun` calp`. Sute de romane
din ultimele decenii au acelea[i teme
cronic`re[ti [i subiecte transitinerante de
familie, \n care mai multe genera]ii \[i

C~L~TORII
{I JURNALE
CLAUDIU T. ARIE{AN

\mp`rt`[esc [i mo[tenesc suferin]ele
crâncene, \nv`]ând cât se poate \nv`]a din
ele, m`car spre a nu mai repeta gre[elile
individuale, fiindc` de cele coelctive nu pot
fi blama]i decât la modul masificat \n care
istoria ne comprim` [i formateaz` periodic.
O frumoas` fresc` \[i g`se[te astfel primul
panel, \n a[teptarea \nfrigurat` a continu`rii
[i finaliz`rii sale.

(III) (III) (III) (III) (III) Nu puteam \ncheia parcursul anului
ce s-a scurs f`r` a men]iona m`car
semnifica]ia profund uman` [i emo]ionant
patriotic` a comemor`rii Sfin]ilor Martiri
Brâncoveni pe tot cuprinsul Patriarhiei
Române, prin sute de sensibile [i elevat
educative manifest`ri. Nu s-au ridicat toate
la acela[i nivel calitativ, dar unele chiar au
consfin]it un spor intelectual autentic, a[a
cum este cazul masivei antologii Constantin
Brâncoveanu – domnul faptei creatoare [i
al jertfei sfin]itoare (Editura Rotipo, Ia[i,
2014, 458 p. ), editat` de Centrul de Studii
Medievale [i Premoderne "Antim Ivireanul"
din Râmnicu-Vâlcea, cu binecuvântarea

ULTIMUL VIS DIN MAI
precum coloanele unei catedrale gotice.

|n Respira]ie, suflul cald al trompetei isc` visul din [optiri de
balad`, care multiplicate de sampling \[i sporesc treptat intensitatea.
Un vis ro[u cu lumini crescânde [i tonuri ascendente. Stau cu mâna
sprijinit` de un pom pe care cineva a scrijelit demult o cruce, un
semn de t`iere sau poate un jur`mânt de dragoste. Sunetul trompetei
se adânce[te \ntr-o unduire catifelat`, expir` cuprinzând gândurile
[i devenind \ntâi p`dure, apoi p`mânt [i apoi cer. |n frunzi[ul uscat
pâlpâie un foc alb. P`s`rile dorm. |n palm` am imprimat` urzeala
de nervuri a scoar]ei. |mi trec bra]ul \n jurul trunchiului [i \i simt pe
obraz textura aspr` [i cald`. Din adâncurile create de visul ce st` s`
se nasc`, se nasc chem`ri ce se ridic` spre vârfuri cu solemnitatea
unui imn, cu lini[tea unei rug`ciuni. Lumea e cufundat` \n t`cere;
sunetul devine natur`. La ie[irea din vis, palmele mele s-au reg`sit
unite \n jurul unui trunchi de copac.

O lumin` turcoaz \nso]e[te trecerea spre Japonez. Fluturi
minusculi danseaz` fosforescent \n jurul focarelor de lumin`, creånd
parc` un halou sonor, difuz [i tensionat. O cortin` de sunet se
ridic` din spatele arborescen]ei albastre, fiecare surs` de lumin`
e \nso]it` de o aura insectar` ce palpit` ca ni[te petale purtate de
o boare. Sunetele se adâncesc \n registrul grav ca o imersiune \n
faldurile subcon[tientului. Accentele grave se vars` \ntr-un
conglomerat polifonic, sus]inut de pulsa]ia originar` \n care \[i
afl` seva izvoarele vis`rii. Sunetele plutesc spre corolele copacilor
\n \ngem`n`ri modale, urmate de iure[ul cinelelor [i de briza aerat`
a clopotelor de vânt.

Acorduri adânci se \ntorc spre p`mânt [i se ridic` iar, precum
respira]ia unei mari orgi vegetale ce \ncorporeaz` sunetele p`durii
\ntr-un mixaj grav de disonan]e electronice, care induce o stare
vecin` cu transa. |n drum suntem \nso]i]i de [uieratul unui fluier,
de un strig`t de pas`re. Frânturi rarefiate de ton de trompet` se
ridic` din \ntuneric ca ni[te chem`ri secrete ce anticipeaz` ultima
sta]ie a periplului oniric.

Ie[irea \n Lumini[ e anun]at` de pale adieri de sunet. Lumina
se concentreaz` \ntr-un punct care te absoarbe ca o lume nou` [i
care se reproduce \n alte lumi-lumini creatoare de noi universuri.
Orchestra]ia bogat` se retrage \ntr-un amalgam de voci instrumentale,
un cântec, un ciripit, un zumzet – sunetul care con]ine misterul
p`durii, secretul unui vis de var`. Printr-o diminuare calm`, drumul
devine realitate - o alee larg` ce duce spre un castel alb, dintr-o
p`dure din vestul Germaniei, l`sând \n urma sa ultimul vis de
mai.

____________________________
* Instala]ia de sunet [i lumin` Lucid Dream pe muzica

trompetistului norvegian Nils Petter Molvaer a avut loc \n P`durea
Benrath din \mprejurimile ora[ului Düsseldorf.

noului ierarh al locului, |.P.S. Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului [i sub \ngrijirea
neobositului polihistor Ioan St. Laz`r.
Cuprinzând lucr`ri la obiect compuse \n
ultimele dou` decenii, culegerea \nm`nun-
cheaz` fericit contribu]ii rare din partea regre-
ta]ilor Bartolomeu Anania, Virgil Cândea,
Dan Horia Mazilu, cercet`ri solide par]inând
unor savan]i din mai noile genera]ii precum

Jan Nicolae, Ion Soare, Tudor Nedelcea,
Nicolae V. Dur`, Laura B`descu, dar [i
felurite studii de specialitate ce oglindesc
multiformele structuri [i lumini proprii
modelului [i stilului brâncovenesc. O
ini]iativ` pe deplin \ntemeietoare cultural
[i \ntrem`toare spiritualice[te, ce va con-
tinua cu alte volume din seria acum \nceput`
sub emblema "Brâncoveniana"!
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CONTINENTUL GRI
DANIEL VIGHI, VIOREL MARINEASA
CULTURA |N SUBTERANELE SECURIT~}II
POPEASCA, ZEI}A
VÂN~TORII

St`m pe gânduri precum statuia din
Hamangia: cine s` fie sursa Diana Popescu?
Pare frumoas`, cel pu]in din felul (timid [i
intimidat) \n care i se adreseaz` obiectivul
urm`ririi: cu \ncredere, dincolo de orice
b`nuial`, cu afec]iune respectuoas`. Pare cult`,
odat` ce acela[i \i cere ajutorul \n a dobândi
cât mai multe informa]ii din literatura uni-
versal`. Greu de crezut c` ar fi s` fie o prof`
de la vreo [coal` de cartier. Acas` are o
bibliotec` [tiut` [i recunoscut`, de vreme ce
acela[i obiectiv \i cere c`r]i de acolo. Ad`uga]i
rela]ia destul de apropiat`, odat` ce dumnealui
– ]inta din dosarul Poetul cu num`rul 2718
– \i m`rturise[te dumneaei, sfânta-sfintelor,
ca la confesional (sau alcov, de ce nu?) \n
privin]a macul`rii [i martiriz`rii domniei sale
de c`tre semeni: [i anume faptul c` \n târg
se zvone[te c` ar fi homosexual! S` vedem
ce spune Diana Popescu – sursa pe care o
b`nuim de o frumuse]e, cultur` [i proprietate
de c`r]i mult râvnite de unul care, vorba
obiectivului, "vrea s` devin` cineva \n
literatura român`":

"Primit: mr. CO{ERIU IOAN
Agenta: "DIANA POPESCU"
Data: 28.09. 1966

NOTA INFORMATIV~
Sursa informeaz` c` s-a \nt\lnit \n ziua

de 27 septembrie a.c., ora 8,40, cu SORIN
TITEL, cu care s-a plimbat cca. 1/2 or`, a
b`ut o cafea \mpreun` cu C. R. [i EUGENIA
GOGA (contabil` de la Filiala U. Scriitorilor),
apoi la sediul Filialei, a stat de vorb` \n patru
ochi (sursa cu SORIN TITEL).

SORIN TITEL a \ntrebat-o pe surs` dac`
e adev`rat c` el are o reputa]ie proast` de
homosexual, asigur\nd-o c` acest zvon este
scornit de "ga[ca" T., C. D. |n realitate zice
SORIN TITEL el a vrut s`-1 bat` pe C. D.
la o be]ie [i de atunci acela s-a r`zbunat,
afirm\nd minciuni \n leg`tur` cu el. De altfel,
dup` p`rerea lui SORIN TITEL, so]ia lui T.
este o femeie rea [i du[m`noas`, \ndr`gostit`
de C. D. [i amant` a lui NICOLAE
CIOBANU.

SORIN TITEL a rugat-o pe surs` s`-l
ajute s`-[i completeze cultura general`, s`-l
ajute la \nsu[irea limbilor str`ine [i, \n gen-
eral, s` stea mai des de vorb` cu el, despre
literatur` [i arta mondial`, c`ci el, SORIN
TITEL, dore[te s` devin` un intelectual
complet, care s` \nsemne ceva pentru literatura
]`rii. SORIN TITEL i-a numit pe C. R.,
COTO{MAN, DAMIAN URECHE,
EUGENIA GOGA, DORA CHERTE{
(actri]`).

Sursa 1-a \ntrebat cine constituie acea
societate, ca s` [tie dac`-i cunoa[te ori nu.
Sursa i-a promis c` s`pt`m\na viitoare \[i va
face timp \ntr-o sear` [i a acceptat invita]ia
\n principiu, urm\nd s` stabileasc` ulterior
data. SORIN TITEL are inten]ia s` o apropie
pe surs` de munca lui, s-o determine s`-i fac`
traduceri din literaturi str`ine [i \n general
s` profite de cuno[tin]ele ei \n materie de
cultur`, ca o completare la ale lui, care \nc`
s\nt mai modeste. Este un ambi]ios care vrea
s` se impun` \n literatur`.

22 sept. 1966 ss "DIANA"

ASCENSIUNEA
|NTÂMPL~TOARE
A UNUI MODEST
LUCR~TOR

|ntre timp, lucr`torul operativ Indrei Ioan,
pe atunci locotenent major, lucreaz`. |n
Raportul Informativ declar` c`, "aflându-se

\ntâmpl`tor" la locul faptei, se strecoar` prin
mul]imea (constat` c` majoritatea sunt tineri)
cititorilor din holul Libr`riei Eminescu de
pe Corso, st`, ascult`, vorbe[te cu apropia]i,
cu surse, cu agen]i, cu in[i nevinova]i [i
neacoperi]i [i drege un raport informativ
nedatat. Afl` despre emo]iile obiectivului
\naintea \nt\lnirii cu publicul cititor [i e posibil
s` fi judecat dac` respectivele st`ri au sau
nu vreun anume substrat, altul decât acela
m`rturisit libr`resei Moraru, ea \ns`[i agent
sau pe cale s` devin`:

RAPORT INFORMATIV
La data de 22.09.1966 afl\ndu-m`

\nt\mpl`tor \n Libraria " M. EMINESCU"
din Timi[oara, am asistat la o parte din
discu]iile pe care le-a purtat numitul SORIN
TITEL cu cititorii \n cadrul \nt\lnirii avute,
prelejuit` de apari]ia c`r]ii sale
"RE|NTOARCEREA POSIBILA".
V\nzatoarea MORARU cu care discutasem
\n prealabil, \mi spune c` SORIN TITEL i
s-a dest`inuit c` are emo]ii, la aceast` \nt\lnire
cu cititorii, pe care libr`ria a popularizat-o
\ntruc\t cartea sa "RE|NTOARCEREA
POSIBIL~" determin` multe controverse.
SORIN TITEL era \nso]it de doi indivizi de
aceia[i v\rst`, pentru \nceput cartea a fost
prezentat` de unul dintre acestia, asistent la
Universitatea din Timi[oara. Acesta a adus
numai elogii c`r]ii, manierii de concepere a
ei, care este asem`n`toare multor c`r]i scrise
de scriitori de valoare european` st\nd al`turi
de romanele acestora.

Tot odat` acesta a mai precizat c`
"romanul" lui SORIN TITEL trateaz` una
din problemele "deficile" anume singur`tatea
care-l preocup` pe scriitor. Dintre \ntreb`rile
puse \n timpul relativ scurt c\t am asistat am
re]inut r`spunsurile lui SORIN TITEL, care
printre altele preciza c` "\n prezent lucreaz`
un roman de amploare mai mare care trateaz`
aceia[i tem` a singur`t`]ii.

Discu]ia cu cititorii s-a purtat la un nivel
nesatisf`c`tor datorit` faptului c` pu]ini dintre
ei citiser` cartea, [i a avut un scop de
popularizare a ei, \n scopul v\nz`rii, SORIN
TITEL acord\nd [i autografe. Asisten]a a fost
format` \n majoritatea (sic!) din tineri.

Lucr`tor operativ
Lt. Maj. Indrei Ioan"

}IPETE REAC}IONARE
|NTR-O REDAC}IE
SOCIALIST~

|n casa operativ` "Neagu Ioan", maiorul
Co[eriu prime[te de la agentul "Nicolae

Bolovan" strig`tul numitului obiectiv "Poetul",
pe numele de mirean SORIN TITEL, \n
leg`tur` cu proletcultismul care ar fi ceva
"infect". De fa]` sunt mai mul]i, dup` cum
rezult` limpede din Nota informativ` a lui
Nicu Bolovan:

"\n jurul zilei le 12 august a.c. SORIN
TITEL neprimind aprobare pentru a pleca
\n Cehoslovacia, s-a revoltat strig\nd \n
redac]ie fa]` de dactilografa AMZA MARIA,
NICOLAE CIOBANU [i sursa c` "nu se mai
termin` odat` cu proletcultismul ̀ sta infect!"
[i a continuat spun\nd c` nu se va l`sa, va
apela la ni[te cuno[tin]e [i tot va pleca.
Actualmente SORIN TITEL a[teapt` s` \i
apar` romanul "RE|NTOARCEREA
POSIBIL~". C\nd OVIDIU COTRU{ a lucrat
o lun` de zile la "ORIZONT" \n schimb de
experien]`, SORIN TITEL \i c`uta prezen]a,
frecventând societatea sa de prieteni.

Timi[oara la 22 august 1966
ss. "NICOLAE BOLOVAN"
OBSERVA}II :
SORIN TITEL redactor la revista

"ORIZONT" este
Lucrat \n dosar de verificare.

INSTRUC}IUNI:
Agentul a primit sarcina de a stabili mai

concret \n ce au constat rela]iile stabilite de
SORIN TITEL cu OVIDIU COTRU{,
discu]iile purtate \mpreun` [i dac` aceste rela]ii
continu` [i \n prezent.

Agentul va semnala apoi \n continuare
(sic!) activitatea, comportamentarea [i
leg`turile acestui element.

M~SURI:
Nota \n copie la dosarul de verificare

SORIN TITEL.
O copie se va exploata la dosarul de

verificare deschis lui OVIDIU COTRU{.
maior Co[eriu Ioan
- scris \n trei exemplare –
dactilo. : Ötvös Ecaterina"

La serviciul primire: maior Co[eriu Ioan.
La serviciul servire: agentul "NICOLAE
BOLOVAN", pe care ne-am decis s`-l alint`m
cu apelativul domestic NEA NICU. Terenul
de servicii primire-servire: casa conspirativ`
cu numele ob[tesc [i cât se poate de banal:
NEAGU IOAN.

Meciul se ]ine \n 22.08.1966.

"Not` informativ`

|n perioada 1 iulie - 1 august 1966
f`c\ndu-se un schimb de experien]` \ntre

revistele ORIZONT [i FAMILIA, I. A. a lucrat
la Oradea, iar OVIDIU COTRU{ a publicat
un articol despre BLAGA \n ORIZONT, \ntre
care, printre altele ar`ta c` BLAGA a fost
prieten cu tat`l s`u, [i cu d\nsul. Tot \n acest
timp sec]ia critic` a revistei ORIZONT, a
]inut un colocviu despre "Culoarea na]ional`
a literaturii" la care au participat NICOLAE
CIOBANU, OVIDIU COTRU{, SORIN
TITEL, C. D., {. F., A. LILLIN.

|ntr-o discu]ie \ntre DUMBR~VEANU
[i COTRU{, SORIN TITEL a afirmat c`
"literatura din ultimii dou`zeci de ani o putem
arunca \n co[ acum limpezindu-se lucrurile"
[i de acum \ncepe adev`rata literatur`.

\n mai multe discu]ii, COTRU{ afirma
c` abia acum se ridic` prietenii s`i COR-
NEL REGMAN (LUCEAF~RUL), ION
NEGOI]ESCU (public` \n FAMILIA) [i
{TEFAN AUGUSTIN DOINA{.

*****
|n perioada acestui schimb de experien]`,

OVIDIU COTRU{ a fost monopolizat
aproape \n exclusivitate de c`tre ANGHEL
DUMBR~VEANU, insist\nd c`tre acesta spre
a fi publicat \n revist` ION MAXIM.

Timi[oara la 22 august 1966
ss " NICOLAE BOLOVAN "

|ntr-o alt` discu]ie avut` \ntre SORIN
TITEL [i COTRU{, acesta din urm` a afirmat
c`, dac` acum 10 ani pronun]ai ideile de ast`zi,
erai \nchis.

Timi[oara la 22 august 1966
ss "NICOLAE BOLOVAN "

OBSERVA}II:
OVIDIU COTRU{ legionar fost

condamnat, este urm`rit prin dosar de
verificare de c`tre Biroul I. |n ultima perioad`
de timp se observ` un interes cresc\nd a
acestuia pentru a se afirma \n domeniul
literar.

Agentul care este redactor la revista
ORIZONT, fiind membru P.C.R. nu poate
p`trunde \n intimitatea acestui element.

|n continuare, agentul are sarcina de a
ne informa despre atitudinea, comportarea
[i concep]iile politice ale elementelor din
redac]ie,     ce [i-au creiat leg`turi CU OVIDIU
COTRU{, discu]iile ce le poart` referitor la
acesta [i caracterul rela]iilor \n prezent cu
el.

Nota \n copie va fi exploatat` la dosarul
de verificare privind pe OVIDIU COTRU{.

maior Co[eriu Ioan
scris \n trei exemplare
dactilo. : Ötvös Ecaterina"
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ALEXANDRU CONDRACHE
Volumul lui Dan }`ranu Toposul marginalit`]ii \n romanul românesc reprezint` prima

parte a cercet`rii sale doctorale, centrat` pe determinarea dimensiunilor marginalit`]ii. |n acest
segment, marginalitatea e privilegiat` spa]ial, \n detrimentul unui studiu literar aplicat. Din
proiectul general (toposul marginalit`]ii \n romanul românesc) ne este oferit` doar o mostr`
analitic` (prin interpretarea nuvelei lui Slavici Moara cu noroc). A[adar, cei care erau ner`bd`tori
s` descopere o abordare a romanului românesc din perioada 1900-1945 prin prisma marginalit`]ii,
vor fi satisf`cu]i doar par]ial, fiind nevoi]i s` a[tepte apari]ia celui de-al doilea volum. Ei vor
primi \ns` o compensa]ie teoretic` generoas`, pentru c` \n aceast` prim` parte Dan }`ranu \[i
propune s` clarifice o serie de termeni ce adesea le tulbur` lini[tea nu doar speciali[tilor (sociologi,
cu prec`dere), ci [i profanilor bombarda]i mediatic cu subiecte ce vizeaz` marginalitatea [i,
mai ales, marginalizarea.

De[i acest efort poate p`rea incompatibil cu un exerci]iu analitic practicat pe literatur`,
Dan }`ranu persevereaz` (util) \n a face ordine printre termenii \n jurul c`rora s-a instalat
harababura semantic`. Doar \n acest fel el \i poate manipula \ntr-o manier` responsabil` metodologic
[i o face, spune Mircea Martin pe coperta a patra, cu "mult` meticulozitate analitic`, dar [i
imagina]ie teoretic`".

Autorul pleac` de la premisa existen]ei marginii [i a ac]iunii de a m`rgini, urm`rind cum
se configureaz` conceptual marginalitatea, marginalul, marginalizarea. Pe toate le consider`
lipsite de claritate atât \n plan filologic, cât [i \n cel al antropologiei culturale [i al sociologiei.
|nc` de la \nceput ni se atrage aten]ia c` ace[ti termeni sunt adesea ]inta confuziei, pentru c`
nu \ntotdeauna desemneaz` ceea ce, \n urma unui reflex stereotipal, avem impresia c` reprezint`.
Un individ care locuie[te \n zona periferiei [i este reperat ca parte a unei categorii sociale
percepute negativ nu este neap`rat un marginal. Iar exemplul func]ioneaz`, de asemenea, [i
prin revers. Existen]a marginii nu trebuie s` aib` un sens peiorativ, fiindc`, cel pu]in \ntr-o
raportare spa]ial`, a[a cum este natural s` existe un centru, este firesc s` existe o margine.
Realizând o trecere \n paradigma societ`]ii [i a rela]iilor sociale, r`mâne valabil caracterul
firesc al rela]iei centru-margine, unde proprietatea de a fi marginal reprezint` o experien]`
cultural` – poate c` din fericire – echivoc`. Altfel spus, este esen]ial s` se stabileasc` faptul c`
marginalul nu are mereu aceea[i semnifica]ie cu marginalizatul, iar "marginalizat" nu \nseamn`
\ntotdeauna "oprimat".

Pân` la urm`, un element definitoriu al studiului privind omul ca om-marginal \l reprezint`
criteriul auto-atribuirii: "oamenii care se simt [i se descriu ca atare" (p.281). |n aceast` direc]ie
se confirm` mai multe scenarii \n care marginalitatea devine o proprietate alunecoas`. Spre
exemplu, marginalul poate accepta o psihologie a marginalit`]ii sau o poate transcende, ca s`
nu mai vorbim despre situa]iile \n care marginalul este parte dintr-o celul` cultural` \n care
func]ioneaz` clasific`ri similare celor exterioare universului s`u, dar care \i permite s` fac`
abstrac]ie de orice nu se afl` \n interiorul grilei sale existen]iale.

Dar, totu[i, ce este marginalitatea? Fire[te, acest r`spuns nu se poate oferi cu u[urin]`. Dan
}`ranu are trei mari repere teoretice, unul venind din direc]ia lui Pierre Bourdieu, altul dinspre
Mary Douglas, [i ultimul, de altfel cel mai apropiat de percep]ia autorului, i se datoreaz` lui
Robert Ezra Park. Având ca punct de start aceste trasee teoretice, chiar dac` un r`spuns \ntr-
o manier` restrâns` nu este simplu de formulat, se poate aminti cu folos clasificarea sa, realizat`
\n dou` mari categorii, [i anume marginalitatea atribuit` [i cea negociat` sau bifocal`. Prima,
raportat` la spa]iul social, este \n conexiune direct` cu o serie de factori externi, se dore[te a
fi obiectiv`, empiric` [i este dependent` de o serie de parametri de natur` cantitativ`, statistic`.
Ea func]ioneaz` la un nivel macro-social prin atribuire de tr`s`turi (pozitive sau negative) grupurilor
aflate \n sfera marginalit`]ii. Aceast` prim` variant` manifest` un handicap \n privin]a accept`rii
[i interioriz`rii la nivel individual.

De altfel, cea de a doua variant` amintit` vizeaz` marginalitatea tocmai sub forma experien]ei
individuale, unde primeaz` percep]ia individului vizavi de presiunile identitare sociale, ceea ce
implic` posibilitatea de a dezvolta metode de adaptare. |ndr`znind un salt aproape nepermis,
\n configurarea marginalit`]ii este esen]ial` diversitatea cauzelor sale, fiindc` nu este \n mod
necesar bazat` pe criterii rasiale sau economice, ci, cum am men]ionat deja, poate avea cauze
culturale ori individuale. |n aceast` direc]ie, elita, artistul \nsu[i, \n m`sura \n care \[i asum`
statutul de diferit, confirm` scenariul marginalit`]ii.

|ntr-un final, conteaz` cum \ntreg acest discurs se traduce \n paradigma literaturii. R`spunsul
autorului este cât se poate de natural: literatura, spune Dan }`ranu, \n calitatea sa de motor
fic]ional, produce mostre de lumi, iar scopul [i provocarea sunt de a verifica modul \n care se
"construie[te lumea \n con[tiin]a individului marginal" (p.20). Iat` o interpretare literar` productiv`,
care poate developa aspecte inedite \n romanele române[ti din perioada 1900-1945. Ori, se
poate completa, \n romanele oric`rui alt spa]iu (sau timp istoric). {i aceasta, deoarece marginalitatea
este o prezen]` cultural` ineludabil` care, odat` clarificat`, devine o ]int` cognitiv` [i interpretativ`
foarte ofertant`.
_____________

Dan }`ranu, Toposul marginalit`]ii \n romanul românesc. Vol. I. Dimensiuni ale marginalit`]ii,
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucure[ti, 2013, 433 p.

Clujeanca Marta R`dulescu face parte
din a[a-zis` infanterie a literaturii, scriitori
minoriza]i, nu neap`rat prin calitatea scriiturii,
dar categoric prin sentin]ele date de acel
complex angrenaj de rela]ii umane [i sociale,
de institu]ii [i persoane influente care
alc`tuiesc via]a literar`. De exemplu, St`nu]a
Cre]u, autoarea articolului care i s-a dedicat
Martei R`dulescu \n Dic]ionarul General al
Literaturii Române, o caracterizeaz` drept
o scriitoare de mâna a doua. "Acela[i caracter
facil, minor este \ntâlnit [i \n poeziile din
M`rgele de m`ce[ (1931) versificate \n
maniera cântecelor de lume ale lui Anton
Pann" (533).

Marta R`dulescu este o scriitoare a
vârstelor tinere. Copil`ria [i tinere]ea [colar`
structurate prin alternan]a dintre vacan]e [i
perioadele de studiu au propria lor dinamic`
[i rela]ie cu puterea adul]ilor. Volumul
M`rgele de m`ce[, de exemplu, cuprinde
dou` p`r]i: o nara]iune de vacan]` [i o suit`
de basme \n care Marta R`dulescu a stilizat
inspira]ia folcloric`. Textele \n proz` sunt
intercalate cu poezii. Un exemplu de mare
frumuse]e [i delicate]e este, de exemplu,
poezia care d` titlul volumului "M`rgele de
m`ce[". Este vorba, \n acest caz, de o poezie
explicativ`, tipic` literaturii pentru copii,
"{ti]i voi ce e o m`cea[e,/ Copilandri din
ora[e,/ Drag norod?/ Fruct de trandafir
s`lbatic,/ Ro[ de sânge [i tomnatic,/Falnic
rod" (6).

Spa]iul amintirilor din copil`rie este
dominat de bunica, Mima, "o cucoan` mic`,
mic`, cu p`rul alb [i cre], vioaie ca un bob
de argint viu" (8). Domeniul vacan]elor
petrecute la bunica prime[te dimensiuni
mitice: puii "de zeu cu p`rul cre]" (9) sunt
\ngeri sau demoni, dup` cum se poart` cu
vie]uitoarele cur]ii. Dup` desc`lecarea "dintr-
o harab` de tr`sur`" (11) urmeaz` emo]io-
nantul episod al relu`rii leg`turii cu "oastea
na]ional` a \mp`r`]iei" (11), dul`ii cur]ii.

Roman]ul copil`riei, a[a cum a fost el
gândit de c`tre Marta R`dulescu, este
completat de o serie de pove[ti izvodite de
autoare pe baza unor motive folclorice.
Autoarea \ns`[i d` re]eta alc`turii acestor
structuri narative \ntr-un soi de mise-en-
ab\me de remarcabil` poeticitate. P`cat c`
autoarea a avut o idee nefericit` \n aceast`
a doua parte a c`r]ii sale. Uria[ii care
populeaz` pâmântul \nainte de Potopul lui
Noe se numesc Jidovi [i oamenii abia mai
puteau tr`i de r`ul lor. Un cititor susceptibil
ar putea interpreta acest nume ca fiind
tenden]ios.

Volumul S\nt student`! prezint` cu umor
[i realism problemele integr`rii \n lumea
universitar` a unei tinere cu ambi]ii literare,
fiic` de profesor universitar. Romanul a fost
acuzat de superficialitate, dar Marta
R`dulescu nu a beneficiat \nc` de prea mult`
aten]ie analitic`.

Ca \n orice roman dedicat [colii, corpul
profesoral este privit cu un ochi deosebit
de critic. Mercantili, m`rgini]i, arogan]i,
majoritatea membrilor corpului academic
ofer` studen]ilor modele mai degrab` pentru
ceea ce nu trebuie s` faci, decât pentru ce
ar trebui s` faci. Cursurile se amân` [i cu
motiv [i f`r`, profesorii tratând munca de
la universitate precum o activitate mai degra-
b` benevol` decât pl`tit` [i presupunând
\ndatoriri. Studen]ii se invidiaz` [i se bârfesc,
nu prea exist` spirit colegial. Oricine \ndr`z-
ne[te s` ias` din rând prin munc` [i ini]iativ`,
devine imediat ]inta atacurilor concentrate
ale mediocrilor. Nu lipsesc prelegerile lungi
[i plicticoase, dar la care studentul trebuie
s` fie prezent [i unde aplauzele sunt direct

propor]ionale cu bucuria finalului.
|ntr-o not` realist`, Marta R`dulescu

insist` asupra greut`]ilor c`rora trebuie s`
le fac` fa]` cei s`raci pentru a accede la
studiile universitare. Valerica trebuie s`
slug`reasc` pe m`tu[a Filofteia, "nevasta
lui domnul subdirector Ple[u de la banca
Comoara" (88). Mircea Sorescu se \nc`p`]â-
neaz` s` vin` la facultate, de[i sufer` de o
boal` incurabil`. Dragostea curat` a Anei
Petreanu \i va aduce singura mângåiere.

|n aceast` lume dominat` de figura
patriarhal` a profesorului care, practic, nu
are de dat socoteal` nim`nui, unele studente
\ncearc` s` \[i croiasc` un drum mai u[or
folosindu-[i farmecele. De exemplu, Venera
Stoican "flirteaz` cu toat` lumea: de la portar
pân` la Decan" (163). Lumea universitar`
este intens ierarhizat` \n func]ie de pozi]ia
academic`, vârst` [i, nu \n ultimul rând, gen.
Mai intervine apoi ierarhia din interiorul lumii
studen]e[ti. Cei care au parvenit \n "Olimpul
anului trei" (163) se uit` de sus \n jos la
colegii din anii mai mici.

Finalul romanului este o \ntâlnire a
personajului principal, naratoarea, cu alte
dou` colege. Ambele se dovedesc a fi im-
plicate politic. Una este comunist`, cealalt`
e simpatizant` a lui Corneliu Zelea-Codreanu.
Publicat \n anul 1933, romanul Martei
R`dulescu apar]ine perioadei interbelice, dar
exprim` foarte bine angoasele timpului [i
victoria totalitarismului de stânga. Studentele
care [i-au g`sit deja drumul politic adopt`
o atitudine u[or maternal` fa]` de naratoarea
\nc` chinuit` de angoasele alegerilor
existen]iale: "Cele dou` femei m` privesc
ca doi sfinc[i zâmbitori, la poarta unei lumi
noi, pe care n-o \n]eleg [i de care mi-e team`"
(210). Cadrul exterior acestei convorbiri
fundamentale anun]` cu discre]ie cursul pe
care \l va lua istoria. Rezervele autoarei sunt
evidente: "Din deal, de la cazarm`, goarna
de sear` sun` prelung [i trist, ezitând parc`
\n crepusculul ro[u" (210). E un sfâr[it de
ciclu istoric. Se anun]` sânge, ideologii [i
steaguri ro[ii.

Al`turi de Ionel Teodoreanu, Mihail
Drume[, Grigore B`jenaru sau George {ovu,
Marta R`dulescu ofer` o perspectiv`
proasp`t` asupra tineretului [colar. {coala,
aceast` institu]ie fundamental` \n orice
societate care se pretinde civilizat`, este una
dintre principalele ei surse de inspira]ie.
Specific` este franche]ea dezinvolt` [i
feminitatea scriiturii (a se citi, interes pentru
problemele specifice femeii). Marta
R`dulescu prezint` lumea universitar` drept
o structur` care ascunde o aspr` ierarhie de
gen. Femeile pot parveni [i ele, dar cu pre]ul
mult prea bine cunoscut, pe care unele tinere
\l refuz` din start. O alternativ` este castitatea
monastic`, refuzul oric`ror pl`ceri \n afara
celor intelectuale, cucerirea \nc`p`]ânat`,
tenace a fiec`rei trepte din ierarhia
universitar`. Prin sinceritatea scriiturii [i
pl`cerea cu care se apropie de vârstele tinere,
Marta R`dulescu este o scriitoare care merit`
mai mult` aten]ie din partea celor care dau
certificate de valoare \n literatura român`.
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RR eunificarea celor dou` Corei
spune mereu fascinanta poveste
a cuplului, cu diferite postùri

de El [i Ea – dou` lumi care se \ntrev`d, se
ating, dar nu se contopesc. Raportarea la
iubire descrie un cerc perfect, \n care grad`-
rile sunt terifiante: de la desp`r]irea pentru
c` nu se poate tr`i f`r` iubire, la plecarea
pentru c` "ne iubim, dar nu-i de ajuns". |]i
vine s` exclami c` tot ce trebuie s` faci este
s` g`se[ti motivul, oricare ar fi el, pentru
a-]i cultiva nefericirea, mai \ntâi \n cuplu,
apoi \n singur`tate. Spectacolul creat de
Radu-Alexandru Nica are simplitatea cu care
spui lucrurile grave, când nu ai nimic de
ascuns; e trasat din linii drepte, f`r` capito-
n`ri, f`r` culori care s` \nfrumuse]eze. Mon-
tarea e \n linia explor`rilor despre cuplu,
pe care regizorul le mai "studiase" [i \n
CUPLUtoniu – Furiile [i Marele r`zboi, de
Neil LaBute, sau \n Contra iubirii, de Esteve
Soler. Reunificarea celor dou` Corei este
o c`utare, o perpetu` interogare. E o opera]ie
f`cut` la rece, cu instrumentarul adecvat,
asumându-[i riscul ca, dac` privirea-]i iscodi-
toare cade pe episoadele \nf`]i[ate, fie s`
accep]i cu am`real` realit`]ile unei lumi
vecin` cu absurdul, fie s` \]i fere[ti ochii,
r`mânând, \ns`, cu imaginea r`v`[itoare.

Atmosfera imaginat` indic` o zon` a
asepticului. Pare potrivit` pentru o opera]ie,
dac` nu pe inim`, m`car de radiografiere a
st`rii de fapt. Asta pentru c` spectacolul
nu dezv`luie resorturile interioare ale conflic-
telor, nu afl`m de ce reunificarea celor dou`
Corei e totalmente imposibil`. Spa]iul este
gândit ca un culoar de trecere sau ca o camer`
de a[teptare, pe deplin justificat. }i se perind`
prin fa]a ochilor o succesiune de ilustrate,
care contribuie la perspectiva final`. Perdele-
le decorului acoper` par]ial, l`sând \ns` la
vedere ce se afl` dincolo; au fire care se
\ntind [i se pierd la fel ca situa]iile care sunt
sc`pate din mân`. Franjurile par c` alunec`
printre degete, sunt nisipuri mi[c`toare, la
fel ca adev`rurile greu de cuprins.

Vizual, cadrele sunt creionate de rochi]e
cu stil, bretele [i papioane [ic, c`m`[i [i
sutane, fuste scurte sau jartiere [i pantofi
cu toc (de cele mai multe ori \nalt). Toate
par s` \ncerce s` salveze suprafa]a – r`mas`
impecabil` – din lupta cu interiorul ciobit.
Hainele stilate imprim` elegan]` \n mi[c`ri,
deseori \n disonan]` cu gesturile personajelor.
Culorile ve[mintelor \mprumut` din culoarea
lor unor vie]i din care aceasta lipse[te sau
subliniaz` \n tonuri de alb-negru c` uneori
faptele sunt privite [i a[a, oricâte tente [i
interpret`ri ar exista interpuse \ntre ele. Zâm-
betele [i surâsurile acoper` [i ele adev`rurile
"pu]in" omise. Privirile piezi[e sau misterios-
juc`u[e te las` s` \n]elegi c` se mai g`se[te
ceva \n spatele m`[tii afi[ate cu non[alan]`
\n jocul de rol social.

PE CORD DESCHIS
DANIELA {ILINDEAN

Iubirea e un leporello, o carte-evantai
care adaug`, la fiecare r`sfoire, noi tonuri
[i care se scrie \n defini]ii variabile.
Raporturile de for]e sunt [i ele \n perpetu`
schimbare. De pild`, divor]ul este privit fie
ca stare de firesc; de[i "totul e perfect",
oamenii se despart "pentru c` nu exist`
dragoste" [i singur`tatea este o alternativ`
mai onest` \n c`utarea unui "poten]ial de
dragoste". Lipsa sentimentului s`r`ce[te
sim]urile, iar constatarea se face pe tonuri
calme. Divor]ul este [i o \ncercare de a opri
banalizarea [i de a crea premisele unei
modific`ri radicale, care nu va veni vreodat`.
"Dragostea e mai frumoas` când e cu
n`b`d`i". Afirma]ia face parte din arsenalul
autoiluzion`rii c` totul va putea fi \nceput
de la zero, ca [i cum desp`r]irea ar [terge
toat` murd`ria unei rela]ii nefunc]ionale.
Dar nu, finalul nu este un start, ci chiar o
fund`tur`.

UU
nii au dorin]a unei rela]ii
"adev`rate", care presupune,
pentru ei, c` te po]i sacrifica

pentru o idee, iar dac` nu, unica modalitate
de a \ncheia rela]ia e de a te smulge definitiv
din capul [i inima celuilalt [i de a-i da \napoi
partenerului tot ce \i apar]ine: gânduri,
sentimente, ca [i cum odat` intrat \n fiin]a
cuiva, te po]i extrage cu totul. A[chiile
r`mân, dor, incomodeaz`, dar sunt cicatrici
c`rora nu le mai d`m aten]ie. De altfel, \n
rela]iile confortabile, "nu trebuie s` ne
spunem chiar tot", permi]ând fantomelor
trecutului s` patruleze \nc` spa]iul atât de
\ngust al prezentului. Exist` o via]` adev`rat`,
real` [i "cealalt`", populat` de umbre [i care
\mprumut` ceva din bizareria visului. De
aceea, pentru personaje, nu e straniu s` te
intersectezi cu cineva mort sau cu cineva
care nu mai face parte din via]a curent` [i
despre care nu ai men]ionat niciodat` nimic.
De nespus ]in [i micile "omisiuni" din
episodul nun]ii bucluca[e, al miresei care
afl` \n ziua nun]ii c` viitorul so] a avut, de-
a lungul anilor, diferite episoade sentimentale
(minore) cu toate surorile sale. E folosit aici
un cuvânt-cheie care duce discu]ia pe panta
abrupt` [i sinuoas` a dubiului. La fel ca \n
cazul unui proces, sunt cerute dovezi. Cum
po]i dovedi [i mai ales de ce trebuie dovedit

"la cerere" c` iube[ti pe cineva?
O alt` fa]et` a evantaiului ne expune

dragostea fizic`, tachinare [i seduc]ie,
exercitare a unui control, verificare a
puterilor. Aluziile se transform` \n declara]ii
[i invita]ii la experimentarea de senza]ii
corporale. Secretara, \ntr-o c`snicie \mplinit`,
\[i invit` [eful s` pofteasc` la corpul ei, spre
avantajul amândurora.

Muzica rock invadeaz`, chitara [i solis-
tul cu alur` de star sunt pe scen`. Imaginea
e menit` s` amplifice efectul scenei de sex
pe care o vedem consumându-se \n punctul
diametral opus, \ntre un preot [i o dam` de
companie. Nici aici apele nu sunt atât de
clare pe cât s-ar putea crede. Dac` preotul
consider` c` poate r`spl`ti [apte ani de rela]ie
cu un plic de bani – fie ei [i numai un aconto
– partenera sa are o viziune diferit`. Pentru
unul – rela]iile sunt profesionale, nepl`tite
"din prietenie", pentru cel`lalt, din iubire.
Fundamental` diferen]`, tradus` \n vin`, de
care se poate sc`pa doar printr-un angajament
pe via]`: cina \mpreun` \n fiecare zi. Cu
alte cuvinte, timp petrecut \n exclusivitate,
\nnodarea cu orice pre] a unor buc`]i de via]`.
E un mecanism de ag`]are, de blocare, de
\ncercare de a ]ine cu orice pre] pe cineva
lâng`. Nu mai poate fi vorba de iubire, ci
de disperare, impecabil alintat` de r`zbunare.

Una dintre cele mai emo]ionante scene
e cea care pune fa]` \n fa]` un cuplu care
\[i reface povestea \n fiecare zi. Memoria
sf`råmat` e prilej de a o lua de la cap`t,
mereu palpitând, transformând o rutin` a
tr`itului \ntr-una a povestirii. Candoarea,
nedumerirea, mirarea Ei \ntâlnesc bun`voin]a
sau dezn`dejdea Lui. Bucuria redescoperirii
te mi[c`, aici inser]iile de trecut se suprapun
continuu prezentului reconstruit. Cuplul este
]inut \n via]`. Sau, \n alt caz, "un cuplu ]ine
loc de via]`". Triste]ea acestei replici este
\nt`rit` [i de faptul c` partenerii nu au ce
s` \[i spun`, nu \mp`rt`[esc nimic, nu au
nici un lucru \n comun. De aceea sunt sf`tui]i
de c`tre psihoterapeut s` \[i inventeze ni[te
copii.

Dep`[ind limita patologicului, copiii
imaginari le dau un ]el comun, \i fac s` aib`
subiect de discu]ie [i de \ngrijorare, sub
privirile pierdute [i \ncurcate ale doicii

angajate s` \i supravegheze. Dac` este
\n]eleas` \n sensul de afec]iune [i preocupare,
dragostea poate da de b`nuit, ca \n situa]ia
\n care un \nv`]`tor e mai mult decât un
func]ionar. Dar acest lucru atrage
suspiciunile p`rin]ilor [i furia lor. Sun` greu
\n urechi [i e imposibil de acceptat c` ei
nu \i ofer` copilului c`ldura de care acesta
are nevoie, la fel cum e dificil de suportat
c` altcineva o face.

|n mod bizar, iubirea, cuplul, doi-ul se
conjug` rareori la plural, ele sunt asociate
cu furia, \ndoiala, culpa, impuritatea,
indignarea [i inautenticul, cu renun]area
treptat` sau brusc`, cu visceralul. Departe
de imaginea idealizat` a iubirii, departe [i
de posibilitatea unei insule care s` existe
\ntr-un ocean imund. Scenele sunt alternate
rapid, ca \ntr-o proiec]ie de flash-uri din
via]a oamenilor, aproape de instantaneele
fotografice. Nu ai timp s` te dezmetice[ti,
nu po]i decât s` cazi pe gânduri, \n timp ce
curiozitatea \]i este stârnit`, te la[i intrigat
de pove[tile [i reac]iile oamenilor.

"Aceasta este o zi perfect` “…‘ Sunt
atât de fericit, c` a[ putea s` mor. Suntem
atât de ferici]i c`…" – versurile cântecului
de final, care reune[te personajele sunt
contrazise de mina lipsit` de orice speran]`.
Fericirea pare un concept supraevaluat [i
mult prea des uzitat. Personajele sunt cavaleri
ai tristei figuri care populeaz` un univers
din care n`dejdea a disp`rut demult. Nu
exist` c`i artificiale de ie[ire, nu exist` nici
solu]ii scoase din p`l`ria magicianului. Se
consum` finaluri repetate de lume. Situa]iile
sunt expuse \n lumin` rece, matematic.
Reflectorul e necru]`tor, toate articula]iile
sunt vizibile. Te \ntrebi dac` disloca]iile sunt
rezultatul uzurii, al neaten]iei, al voin]ei,
al putin]ei.

RR eunificarea celor dou` Corei este
un spectacol echilibrat, jucat cu
mare precizie, \n care actorii re-

dau o palet` just` de interpret`ri, f`r` excese,
dar cu nuan]e. Radu-Alexandru Nica ne pro-
voac` \nc` o dat` la analize fine, la determi-
narea compozi]iei elementului numit iubire
dintr-un sistem periodic care ne scruteaz`
mereu. Iar acest lucru nu se poate face decât
prin dureroase opera]ii pe cord deschis.
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A]i recunoscut, desigur, din titlu,
trimiterea la filmul românesc Poli]ist, adjectiv,
\n care un comisar de poli]ie \ncearc` s`
conving` un mai tân`r ofi]er cu scrupule s`
ac]ioneze \n litera legii, invitându-l s` consulte
DEX-ul. Acolo, c`utând ei cuvântul poli]ist,
afl` cu stupoare c` acesta este prezentat ca
adjectiv, adic` un element secundar, care
determin`, adesea nesatisf`c`tor, elementul
principal. Cam a[a se anun]` lucrurile [i \n
Le Monde1, de unde afl`m c` cercet`torii
americani au f`cut o descoperire epocal`.
|n anul de gra]ie 2014, când, \n cercurile
intelectuale, numai despre cei 100 de ani de
la Primul R`zboi Mondial s-a vorbit mai mult
decât despre cei 450 de ani de la na[terea
lui Shakespeare, \n lipsa unei solu]ii pentru
imunizarea popula]iei \mpotriva virusului
Ebola din partea oamenilor de [tiin]`,
cercet`torii din biroul vecin, de la panelul
de "umaniste", s-au apucat s` numere cuvinte.
{i num`r`toarea a pornit de la [ase cifre,
atâtea câte definesc, de pild`, varietatea
lexical` a celei mai cunoscute tragedii,
Hamlet. Acum, noii umani[ti nu au mai avut
nevoie de concordan]e \n zece volume (\n
care sunt \nscrise toate cuvintele care apar
\n piesele shakespeariene, cu citate) pentru
a da un verdict necru]`tor: versurile unor
melodii rap con]in mai mult de 10.000 de
cuvinte, f`cându-l pe mai sus pomenitul
Hamlet, prin] al Danemarcei s` p`leasc`.

Aceast` g`selni]` ne mir`, pe de-o parte,
dar, pe de-alt` parte, este cu totul previzibil`.
Ne mir` \ntr-un mod pur pragmatic: s` vezi
([i s` ascul]i) tragedia \n cinci acte, \]i ia
câteva ore bune – s` nu mai vorbim de cât
\]i ia s-o cite[ti; s` ascul]i o melodie rap nu
\]i poate lua mai mult de cinci minute. Unde
s` \ncap` mii [i mii de cuvinte \n intervalul
\n care fumezi o ]igar`? Explica]ia se g`se[te,
probabil, \n viteza cu care \[i rostesc rapperii
cuvintele pline de sev`, un tempo de bun`
seam` mult mai alert decât acela \n care
Laurence Olivier a declamat "A fi sau a nu
fi, aceasta este \ntrebarea…"

Descoperirea este previzibil` \n sensul
anun]at de titlul eseului de azi. Nici
Shakespeare nu mai este ce era odat`. |n epoca
de dup` redescoperirea Bardului de la
Stratford, \n maniera exaltat-romantic`, cu
surle [i trâmbi]e, Shakespeare a fost inima
canonului literar. A r`mas [i acolo, dac` ar
fi s` ne lu`m dup` Harold Bloom, dar a ajuns
[i pe tricouri, pe conserve [i pe c`r]ile de
bucate. Asta s-a \ntâmplat dup` ce [i-a f`cut
intrarea, nu de foarte mult timp, \n cultura
popular`. La \nceput, rela]iile Bardului cu
genurile [i mediile democratizate au fost
ocazionale, efemere, studiul acestor
confluen]e culturale fiind mai degrab` de
domeniul anecdoticului. Ast`zi, dimpotriv`,
instalarea lui Shakespeare \n cultura popu-
lar` face mai fireasc` [i mai simpl` chiar
\n]elegerea operei dramaturgului, precum [i
\n]elegerea interesului crescut pentru
Shakespeare, oricine sau chiar orice ar fi fost
acesta.

Cred c` \ns`[i condi]ia postmodernit`]ii,
\n care s-au erodat distinc]iile tradi]ionale
dintre elitist [i bun de larg consum, ne ajut`
s` \n]elegem ce are Shakespeare de-a face
cu baschetul, laptele praf, jazzul sau rap-ul.
Abordarea lui Shakespeare \n cultura popular`
poate fi respectuoas` sau ireveren]ioas`,
comic` sau serioas`, inteligent` sau \ngropat`
\n kitsch. Asta [i pentru c` termenul popu-
lar \n sine are conota]ii din \ntreg spectrul
de valorizare, de la benefic pentru comunitate
[i democratic, accesibil, la mârl`nesc [i din

topor. Ca o consecin]` fireasc`, Eng. Lit.,
curricula academic` literar` anglo-american`,
se pred` prin combinarea valorilor textelor
canonice cu valorile accesului universal,
prezentând literatura ca pe o oportunitate
pentru educa]ie, [i nu doar ca pe o materie
[colar`.

Deopotriv` pentru cei c`rora li se pare
c` asemuirea lui Shakespeare cu Snoop Dogg
este un sacrilegiu [i pentru cei care o g`sesc
o glum` bun`, am urm`torul mesaj (ca om
din panelul de "umaniste" care a scris [i despre
lirismul operei Marelui Will [i despre filmul
cu Macbeth buc`tar \n termeni la fel de
elogio[i): nu e nici de râs, nici de plâns; lua]i-o
ca atare. Pe la 1900, primii care s-au gândit
s`-l trag` jos pe Shakespeare de pe piedestal
au fost cei de la o firm` englezeasc` de lapte
praf, care, pentru a-[i face reclam`, i-au pus
portretul bine-cunoscut pe cutie. Horlick's
Malted Milk dorea, cu alte cuvinte, s`-[i
prezinte produsul ca pe ceva autentic [i
consistent – atribute de bun` seam` necesare
oric`rui Ersatz al laptelui matern – dar [i
elitist, de lux, rezervat doar pu]inilor ferici]i
(tot un vers shakespearian, din Henric al V-
lea) care au acces la produse de cea mai \nalt`
calitate. Firma nu \l evoca pe William
Shakespeare, supusul Reginei Elisabeta I a
Angliei, ci, dac` vre]i, pe Shakespeare TM.
Ceea ce se potrive[te cu observa]ia lui Fou-
cault, primul care a observat c` numele unui
autor nu trimite neap`rat la o figur` istoric`,
ci mai degrab` la o descriere, numele ca
etichet` fiind legat de anumite idei, tr`s`turi
formale sau teme [i motive. Cu alte cuvinte,
numele autorului este un brand, iar numele
lui Shakespeare nu poate fi decât Mecca
brandurilor, un Coca-Cola al studiilor literare.

Pu]ine s-au schimbat \n ra]ionamentul
produc`torilor de haine, re]ete [i seriale TV
de la formula de lapte praf a lui Horlick [i
pân` \n anul Shakespeare 450. A]i vrea, poate,
s` protesta]i c`, dac` tot intr`m \n domeniul
muzical, una e s` compun` Verdi o oper`
dup` Othello, [i alta s`-l compar`m pe cel
mai genial scriitor cu Puff Daddy. Desigur,
nimeni nu poate [ti azi ce se va spune despre
Puff Daddy peste 450 de ani. {tim \ns` cum
au strâmbat din nas bunicii no[tri pe vremea
când jazzul \ncepea s` fac` furori, privindu-l
ca pe un gen muzical de duzin`, vulgar [i,
cum sugereaz` [i numele, prea zgomotos.
Mai [tim [i c`, la sfâr[itul anilor 50, Duke
Ellington a lansat un album pe versuri de
Shakespeare, intitulat – dup` un vers din Visul
unei nop]i de var` – Such Sweet Thunder.
Totul suna \nc` suficient de elitist, numai
pentru cunosc`tori. Unde mai pui c`, la ceva
timp dup` asta, un musical de pe Broadway,
zis Play On!, plasa ac]iunea comediei A
dou`sprezecea noapte \n New York-ul
mi[c`rii de emancipare a popula]iei de
culoare, Harlem Renaissance. Play On! e o
replic` celebr` din pies`, rostit` de Ducele
Orsino, interpretat de acela[i Duke (adic`
Duce) Ellington.

Dar un deceniu mai târziu, \n 1964, un
alt jazzist celebru, John Dankworth, nu mai
pierde vremea cu subtilit`]i [i jocuri
intertextuale când \[i intituleaz` albumul, pe
[leau, Shakespeare – and All That Jazz. De
aici [i pân` la rap nu a mai r`mas, desigur,
decât un pas, poate asem`n`tor cu pasul de
la sublim la ridicol, dar acesta este mersul
lucrurilor. Tot acesta este mersul [i \ntr-o
culegere de re]ete de paste italiene[ti, intitulat`
Re]etele celebrei Lady Macbeth...
_____________

1 Le Monde, 5 mai 2014

CIPRIAN V~LCAN
Hermione Mutterrecht era corpolent`, dar [i contondent`, isteric`, dar [i eteric`, greoaie,

dar [i vioaie, indiferent`, dar [i insistent`, timid`, dar [i avid`, placid`, dar [i lucid`, focoas`,
dar [i m`moas`. |nainte de a se \ngr`[a vreo 40 de kilograme \n urma unei decep]ii \n dragoste,
fusese contorsionist` la Circul de Stat din Odessa. Devenise arhivar` la Tribunalul de Comer]
din Baku [i se \ndeletnicea \n timpul liber cu dezlegarea unor enigme poli]iste [i cu \ngurgitarea
unor cantit`]i imense de covrigi cu susan. C\nd se plictisea de alc`tuirea monoton` a universului,
cro[eta po[ete de l\n` [i m\nca l`m\i cu mu[tar, neuit\nd s`-[i pl\ng` de mil` [i s` acuze firea
nestatornic` [i plin` de grosol`nie a b`rba]ilor. O dat` pe an, de obicei \n septembrie, \[i vizita
o m`tu[` care locuia la Hamburg. Al`turi de ea petrecea cele mai pl`cute zile din an, mereu
c\te 14, vorbindu-[i de r`u vecinii, colegii de serviciu, cuno[tin]ele, prietenii [i fo[tii iubi]i,
\nfulec\nd pe deasupra gogo[i cu dulcea]` de zmeur` [i inimioare de turt` dulce. De dou`-trei
ori pe zi, urca \n podul plin de praf al m`tu[ii Rina [i r`sfoia mistuit` de curiozitate vechi
reviste pentru femei, romane de dragoste \ng`lbenite de trecerea timpului sau rebusuri despre
gr`dini, parcuri [i pisici.

Se pare c` \n una dintre aceste incursiuni pline de farmec \n podul m`tu[ii ar fi descoperit
un pasaj misterios, atribuit unui anume Huxley (despre care nu [tia nimic [i nici nu avea s`
afle nimic), \n care era vorba despre mai multe maimu]e a[ezate \n fa]a unor ma[ini de scris
care ar fi fost \n stare s` reconstituie \ntreaga oper` a lui Shakespeare. Hermione Mutterrecht
auzise c\te ceva despre Shakespeare, f`r` s` fi citit \ns` niciun r\nd care s`-i apar]in`. |n schimb,
era foarte pasionat` de ma[inile de scris, avea o superb` Remington la tribunal, dar [i dou`
Olivetti Lettera 32 acas`, pe care le cump`rase din economiile ei str\nse cu grij` mai bine de
zece ani, a[a c` a fost \n stare s`-[i imagineze de \ndat` un transatlantic plin cu cimpanzei
care-[i petreceau tot timpul \n fa]a clapelor unor gigantice ma[ini de scris Underwood, cuprin[i
de o impresionant` inspira]ie care-i biciuia s` a[tearn` pe h\rtie mii [i mii de cuvinte f`r` s`-
[i \ng`duie nici un pic de r`gaz.

Viziunea aceasta a impresionat-o at\t de puternic, \nc\t a ]inut s` i-o \mp`rt`[easc` [i
m`tu[ii Rina. Aceasta n-a fost \ns` prea entuziasmat`, c`ci nu pusese m\na niciodat` pe vreo
ma[in` de scris, iar maimu]ele i se p`reau cele mai sc\rboase creaturi de pe fa]a p`m\ntului,
adev`rate iscoade ale Satanei. Probabil c` interesul ei ar fi putut fi st\rnit doar dac` \n loc de
maimu]e ar fi fost ni[te pisici de Angora, dar cum nu putea fi vorba despre a[a ceva, m`tu[a
s-a ar`tat cam indiferent`.

De[i a fost un pic dezam`git`, Hermione Mutterrecht a hot`r\t s` nu se lase descurajat` [i
a \nceput s` caute c\t mai multe informa]ii despre Shakespeare, maimu]e [i ma[ini de scris. De
\ndat` ce s-a \ntors la Baku, s-a \nscris la Biblioteca Municipal` [i s-a apucat de citit. N-a g`sit
prea multe c`r]i despre ma[inile de scris, \n schimb a dat peste sute de volume despre maimu]e
[i peste zeci de volume despre Shakespeare. Le-a conspectat pe toate cu acribie, f`r` s` ajung`
\ns` la dezlegarea enigmei. Revela]ia s-a produs abia dup` ce a citit traducerea ruseasc` a c`r]ii
lui Samuel Schoenbaum, William Shakespeare: A Compact Documentary Life, ap`rut` \n 1985
la editura Progress de la Moscova. E greu de spus ce va fi \n]eles Hermione, cum va fi citit ea
cartea, dar e sigur c` de \ndat` ce a terminat-o a sim]it c` a reu[it s` descopere cel mai bine
p`strat mister din istoria literaturii. Se pare c` a pl\ns de bucurie [i a m\ncat plin` de recuno[tin]`
doisprezece covrigi cu susan. Pe urm`, s-a apucat de scris. Articolul ei, Maimu]a lui Shakespeare,
a fost publicat \n 17 decembrie 1987 \n revista muncitorilor tipografi de la Baku, Kolektiv.

Pe aproape 20 de pagini, scrise \ntr-un stil destul de greoi [i cu multe repeti]ii, Hermione
Mutterrecht se c`zne[te s` demonstreze c` opera lui Shakespeare nu a fost scris` nici de regina
Elisabeta, nici de Francis Bacon, nici de un spi]er evreu, nici de Marlowe, nici de un cardinal
catolic de origine portughez`, nici de un str`mo[ al colonelui Gaddafi, ba nici m`car de contele
de Derby. Ea se dovede[te extrem de sigur` c` o singur` ipotez` este corect`: opera lui Shakespeare
a fost scris` de o maimu]`. Demonstra]ia pe care o propune \n sprijinul ipotezei sale este urm`toarea:
t\n`rul Shakespeare a primit \n jurul anului 1581 o maimu]` extrem de juc`u[` din partea unui
unchi matern. S-a ocupat \n urm`torii 12 ani aproape \n exclusivitate de educarea acestei maimu]e
extrem de inteligente, reu[ind s` o \nve]e s` vorbeasc`, s` c\nte la clavecin, s` danseze [i, \n ce
le din urm`, s` scrie \n englez` [i latin`.

Se pare c`, pornind de la acest bagaj suficient de cuno[tin]e, t\n`rul cimpanzeu, care ajunsese
s` semene cu un t\n`r lord, [i-a continuat singur progresele, reu[ind s` compun` diverse scrieri
de circumstan]` \n greac`, italian` [i spaniol`. Atras de ideea dob\ndirii unei statornice faime
literare, cimpanzeul lui Shakespeare ar fi compus primele sale piese de teatru de o oarecare
importan]` la sf\r[itul anului 1592 [i [i-ar fi \ncheiat opera \n jurul anului 1610. Retragerea lui
Will din 1611 ar fi fost cauzat` de moartea talentatului cimpanzeu.

La sf\r[itul confuzului s`u articol, Hermione Mutterrecht cere ca bustul funerar al lui
Shakespeare din Holy Trinity Church din Stratford-upon-Avon s` fie \nl`turat, urm\nd ca \n
locul lui s` fie a[ezat un portret c\t mai fidel al adev`ratului autor al lui Macbeth, genialul
cimpanzeu care ar fi purtat numele de Thomas Joli.
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Thriller-ul Gone Girl (2012) urma altor
dou`, Dark Places [i Sharp Objects, care o
plasaser` pe Gillian Flynn printre autorii
bine cota]i de fic]iune detectivistic`. Nimic
spectaculos, \ns`, nimic care s` anun]e
ascensiunea fulger`toare a celui de-al treilea
roman al fostei jurnaliste pân` \n vârful listei
vânz`rilor \nc` din prima s`pt`mân` de la
apari]ie. Cu un succes spectaculos la pu-
blic [i o ecranizare la fel de apreciat` la
activ, cartea pare a se afirma drept fenomen
al literaturii de suspans, lucru explicabil prin
faptul c` Flynn \[i propune mai mult decât
s` contureze nucleul tipic al acestui gen de
scrieri: crim` – caz – c`utare - dezlegare a
misterului – pedepsire a vinova]ilor – fi-
nal fericit. Autoarea ]ese atent, meticulos,
cu acribie de invidiat, o pânz` de p`iajen
\n care personajele se prind, se urm`resc,
se zbat, se \n]epenesc pentru a se elibera [i
a o lua de la cap`t. Thriller-ul e mai degrab`
unul psihologic, profund nelini[titor, o
lectur` incomod` pentru amatorii de
weekenduri relaxate.

Nara]iunea alterneaz` \ntre dou` puncte
de vedere, intercalate cu incredibil` lejeritate:
cel al personajului absent, Amy Dunne,
disp`rut` \n ziua celei de a cincea anivers`ri
a c`s`toriei, [i cel al protagonistului r`mas
\n urm`, deconcertat, dar nu \ntru totul
inocent: so]ul infidel, Nick Dunne. Povestea
se compune treptat, r`bd`tor, din fragmente
preluate din \nsemn`rile contraf`cute ale
fostului copil-miracol, Amazing Amy (eroina
unei serii de c`r]i de succes semnate de
propriii p`rin]i) [i confesiuni tracasate ale
unui Nick deprimat, h`r]uit, e[uat \n
proiectele profesionale [i deviat de la
traiectoria personal` pe care [i-o imaginase.
Dac` prima parte a c`r]ii pune \n opozi]ie
portretul "victimei" – femeia \ndr`gostit`,
naiv`, tr`dat` \n a[tept`ri [i bruscat` pân`
la limita terorii – cu cel al unui presupus
atacator care, \n afara vinov`]iei evidente
pentru rela]ia extra-conjugal`, se simte din
ce \n ce mai \ncol]it de circumstan]e,
investigatori, opinia public`, cea de a doua
dezv`luie o cu totul alt` dimensiune a istoriei
unei c`snicii destr`mate \n timp.

"Sunt cu mult mai fericit` de când am
murit. M` rog, tehnic vorbind, am disp`rut.
Decesul urmeaz` s` fie declarat": noul mare
capitol e deschis de o voce metalic`, ascu]it`,
lipsit` de muzicalitatea voit`, dulcea]a,
blânde]ea [i naivitatea impuse anterior de
rolul lui "Amy din jurnal". Pur` fic]iune,
afl` cititorul \nghe]at de sângele rece cu care
femeia \[i planific` dispari]ia minu]ios,
diabolic, pentru a-[i pedepsi partenerul pe
care \l indic` drept unic responsabil [i,
evident, criminal nemilos [i rafinat.
Calcularea [anselor [i riscurilor, fabricarea
probelor, jocul elaborat cu min]ile celor din
jur, transformarea de sine, falsificarea,
premeditarea, schizofrenia \mpins` pân` la
extrem exercit` fascina]ia morbid` a cazului
clinic. Patologicul determin` evolu]ia unor
personaje modelate de un univers pe cât de
\ntunecat-distopic, pe atât de fidel adaptat
realit`]ilor ce pot submina mult-l`udata [i
adeseori-periclitata armonie conjugal`.

Elementul de baz` al controversatei c`r]i

La prima vedere, Fata disp`rut` (Gone
Girl) e un mystery thriller dup` toate regulile
genului, construit corect pentru a te trece
printr-o suit` complet` de st`ri – team`,
mirare, curiozitate, [oc, un zâmbet sporadic
la replici iste]e etc. Momentele de suspans
sunt \mpletite ca dup` manual cu cele de
rela[. Indiciile sunt descoperite pe rând (\n
plicuri numerotate). Tensiunea cre[te
gradual, perspectivele asupra personajelor
se schimb`, nesiguran]a domin`. Dar, la fel
ca \n toate celelalte filme ale lui Fincher,
sub acest strat estetic foarte bine pus la punct
se afl` alte câteva, care te invit` s` nu r`mâi
un simplu privitor distras de o succesiune
de emo]ii trec`toare induse pe ecran prin
artificii consacrate. |n Fight Club (1999),
\n aceste straturi acunse se putea ghici
leg`tura vicioas` care exist` \ntre violen]`,
apeten]a pentru consum [i tendin]ele
depresive ale omului urban. |n The Game
(1997), era vorba despre obsesia puterii [i
a dobândirii controlului.

|n Fata disp`rut`, substratul care se
discerne dincolo de un thriller pus pe picioare
dup` toate canoanele genului e o satir`
ustur`toare la adresa ideii occidentale despre
mariaj. A imaginii falsificate pe care o vinde
mass-media \n leg`tur` cu ceea ce \nseamn`
"o c`snicie perfect`". David Fincher ia
melanjul de dragoste [i ur`, de adora]ie [i
dispre] – care adesea caracterizeaz` \n mod
real rela]iile de cuplu pe termen lung –, [i
\i exploateaz` valen]ele schizoide. |l export`
\n planul unei crime. Inspirat` din romanul
omonim al lui Gillian Flynn, povestea duce
la extrem câteva dintre \ntreb`rile latente
care marcheaz` o c`snicie de curs` lung`
("Cine e[ti tu, de fapt?", "Ce ne-am f`cut
unul altuia?") pentru a urzi contextul ideal
\n care dospesc tendin]e criminale.

Totul \ncepe de la dispari]ia misterioas`
a lui Amy (Rosamund Pike) [i de la suspi-
ciunile ce \ncep s` planeze de aici asupra
so]ului ei, Nick (Ben Affleck). Nevast` negli-
jat` [i vulnerabil`? Sau minte psihopat`,
capabil` s` conceap` un plan extrem de
complex pentru a-[i ucide simbolic so]ul?
Jocul de perspective practicat de David Fin-
cher e unul care cultiv` \n mod premeditat
lipsa de certitudini [i genereaz` o re]ea de
supozi]ii. Chiar dac` pe la mijlocul filmului,
aceast` cea]` prin care privitorul e ghidat
inten]ionat devine un pic prea rarefiat`, chiar
dac` lucrurile \ncep s` devin` un pic prea
clare din momentul \n care p`trundem \n
mintea lui Amy, finalul e departe de a fi
u[or de ghicit [i nu are efectul unei rezolu]ii
tran[ante, care s` te fac` s` pleci din sala
de cinema cu certitudinea c` ai \n]eles totul.
Previzibilul sau limpezimea anost` a nara]iu-
nii nu reprezint` caracteristici ale filmelor
lui David Fincher. Pân` \n ultima clip` e
posibil ca lucrurile s` ia o \ntors`tur` complet
diferit`, s` intervin` o scen` care schimb`
totul. Iar reperele morale sunt suspendate.

Exist` dou` extreme \n ceea ce prive[te
felul de a face filme, m`rturise[te Fincher.
|n primul rând, e "stilul Kubrick", \n care
audien]a e martor` de la distan]` la o serie
de evenimente [ocante [i (sper`m c`)
realizeaz` singur` c` ele sunt gre[ite moral.
Apoi e "stilul Spielberg", care presupune
imersiunea privitorului \n ac]iune, implicarea
sa profund` [i influen]area sa v`dit` de felul
de a gândi al personajelor1. Mereu aflat la
mijlocul distan]ei dintre ace[ti doi mari
regizori de thriller-uri, Fincher alterneaz`
momentele \n care las` privitorul s` observe
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este, de fapt, disconfortul emo]ional profund,
degajat dintr-o serie de contexte suprapuse,
ce ac]ioneaz` simultan asupra protagoni[tilor
[i publicului: poten]iala toxicitate a
interac]iunii \ntr-un mediu alienant, cinica
goan` dup` senza]ional a mass-media, graba
comunit`]ii s` judece, s` condamne, s` trag`
concluzii, s`-[i sfâ[ie fo[tii idoli, lan]ul de
compromisuri [i minciuni rezultate nu
arareori din flagrantul conflict dintre
conven]ia social` [i instinctul personal, for]a
cople[itoare a manipul`rii, natura superflu`
a "adev`rului". Flynn se dovede[te expert`
\n r`sturn`ri de situa]ie [i surprize venite
de la indivizi obi[nui]i s` ac]ioneze previzibil:
"|nainte s`-l \ntâlnesc pe Nick, nu m-am
sim]it niciodat` ca o persoan`; fusesem
\ntotdeauna un produs", scrie Amy, iar
constatarea nu i se aplic` exclusiv \ntr-un
univers bazat pe imagine [i consum, \n care
criza economic` atrage o criz` a idealurilor,
valorilor, \ncrederii generice \n Visul
American.

|n Gone Girl nu exist` \nving`tori [i
\nfrân]i, culpabili [i sacrifica]i la modul
absolut; totul e nuan]at, discutat [i discutabil,
perspectivele se \ntretaie [i se anuleaz`
reciproc, tensiunea [i omisiunea devin
cuvinte-cheie, iar Flynn \nregistreaz` flirtul
[i iritarea, pasiunea [i dezn`dejdea, dorin]a
[i setea de r`zbunare, premeditarea [i
resemnarea cu acurate]ea fostului ziarist,
obi[nuit cu relatarea clar`, detaliat`, filmic`,
deta[at`, dar nu insensibil` la tr`irile im-
plicate. Nimic nu e alb sau negru, iar sui[urile
[i coborâ[urile unei dependen]e bolnave
surprind jocurile de putere [i de influen]`
ale cotidianului domestic ([i nu numai) cu
un spirit ludic noir ce \nfioreaz` [i lanseaz`
\ntreb`ri care dep`[esc intriga \n sine.

Inspirat`, pare-se, de cazul celebrei
Agatha Christie, care [i-ar fi \nscenat
dispari]ia tragic` \n urma tr`d`rii so]ului
[i ar fi fost descoperit` din pur` \ntâmplare,
scriitoarea refuz` s` lini[teasc` spiritele:
finalul nu e câtu[i de pu]in luminos [i justi]iar.
Nu se face "dreptate", nim`nui nu i se d`
op]iunea de a pleca acas` cu con[tiin]a
\mp`cat`. Nici m`car cititorului.

deta[at ac]iunea cu cele \n care filmul
n`v`le[te peste el cu o scen` [ocant`, filmat`
de aproape, de care nu se poate deta[a.

Semnifica]ia finalului, dac` e s`
accept`m satira la adresa c`sniciei drept cheie
fundamental` de interpretare a filmului, e
aceea c` mariajul reprezint` un r`zboi de
anduran]`. Unul \n care nu exist` câ[tig`tori,
chiar dac` \n diverse momente pare evident
c` unul sau altul dintre cei doi membri ai
cuplului de]ine toate atuurile \nving`torului.
Unul \n care compromisul e liter` de lege.
Finalul e mai degrab` o remiz` decât o
victorie glorioas`. Dincolo de satira la adresa
mariajului, Fata disp`rut` arunc` [i o privire
spre minciunile cinice pe care le vehiculeaz`
mass-media de mare audien]` de fiecare dat`
când invadeaz` spa]iul privat al cuiva. |n
film apar suficiente interven]ii \n care cazul
"senza]ional" al lui Amy [i Nick este dezb`tut
de ni[te personaje al c`ror ton mitoc`nesc
[i semidoct aminte[te de gazdele unor
emisiuni cu iz otevist. Toate brodeaz` pe
marginea unor drame personale documentate
superficial, le târ`sc cu cruzime \n ochiul
publicului pentru unicul scop de a trezi \n
rândul acestuia ni[te sentimente primare,
pentru a incita judec`]i simpliste la adresa
unei drame conjugal` care are multe mai
multe paranteze decât se poate vedea cu
ochiul liber.

Departe de a fi "un simplu film poli]ist",
Fata disp`rut` construie[te o metafor` \n
care sunt \ncapsulte \ntors`turile ucig`toare
(uneori la propriu) pe care le poate lua un
mariaj. Fincher dirijeaz` f`r` gre[ mecanis-
mul sofisticat al unui thriller inteligent, cu
o miz` care se schimb` de câteva ori pe
parcurs. De[i nu face economie la capitolul
"artificii tipice unui film mainstream
comercial", mar[ând – la fel ca emisiunile
TV pe care le satirizeaz` – pe expunerea
relativ facil` a unor probleme conjugale,
\mpachetate precum o marf` marketabil`
c`tre ni[te audien]e largi, Fata disp`rut` are
destul stil pentru a nu intra \n categoria
thriller-urilor de duzin`. Amprenta noir a
lui Fincher [i ideile din subtext sunt suficiente
pentru a salva filmul de la banal.
________________

1 Vezi citatele regizorului postate în
biografia de pe site-ul Imdb “http://
www.imdb.com/name/nm0000399/
bio?ref_=nm_ov_bio_sm‘
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Un Manifest literar (Lupta patriotic`, 23
aprilie 1945) demonstreaz` felul \n care ideile
timpului \i preocup` pe tinerii poe]i: "Ne \n-
toarcem cu to]ii din revela]ia marilor clipe
din vecin`tatea mor]ii. Mul]i dintre noi au
murit frumos. A[a cum trebuie, cu fa]a spre
inamic. Ne voim patria pe care o voim prosper`
[i pe care o dorim un imens [antier. R`zboiului
opunem un pacifism [i un umanitarism larg.
S` fim români, dar \n primul rând s` fim
oameni./ Vom deschide [i alte orizonturi pen-
tru urma[ii no[tri pe care nu-i mai vrem nevro-
pa]i [i victime ale tuturor modelor antiumane
[i antisociale. Vom lovi f`r` mil` du[manii
omului! Mor]ii r`zboaielor cer lini[te! “…‘.
Pornim la drum patru.Vom fi din ce \n ce
mai mul]i. |ntr-o zi, ne vom \ntâlni \n jurul
acelora[i icoane: Munca, pacea, progresul,
nu patru, nu patru mii, nu patruzeci de mii,
ci to]i oamenii". Semneaz` Pavel P. Bellu,
Al.Jebeleanu, Petru Sfetca, Petru Vintil`.

Al. Jebeleanu [i Petru Vintil` vor deveni
\n deceniul urm`tor oficiali ai literaturii, pri-
mul, ca [ef al Filialei din Timi[oara a Uniunii
Scriitorilor [i redactor [ef al revistei Scrisul
b`n`]ean, al doilea, mai harnic, p`[ind din
succes \n succes, ca adev`rat scriitor realist-
socialist \n capitala ]`rii. Scrisul b`n`]ean va
publica paginile autorilor afirma]i \n anii trei-
zeci, pasibili de pu[c`rie (sau chiar trecând
prin \nchisori: Ion Stoia-Udrea, Franyó
Zoltán), Virgil Birou, Constantin Miu-Lerca,
Nicolae }irioi, Mircea {erb`nescu, Grigore
Bugarin, realizând o redac]ie cu tineri ca Leo-
nard Gavriliu, Anghel Dumbr`veanu, Radu
Theodoru (exclus prin 1957, trimis la ™munca
de jos¤), ceva mai târziu Nicolae Ciobanu,
Andrei A.Lillin. Colabor`rile lui Lucian Valea,
ale profesorilor de la Facultatea de Filologie
din Timi[oara (Victor Iancu, Eugen Todoran,
Ignat Florian Bociort, Lucia Jucu-Atanasiu
[.a.), dau un anume echilibru revistei. Scrisul
b`n`]ean are meritul de a publica traduceri
de Lucian Blaga, poezii de Nicolae Labi[,
tineri ai "genera]iei 60" [.a.m.d.

4. Scrisul b`n`]ean revist` lunar` a Uniunii
Scriitorilor, devine Orizont \n 1964: nu se

cuvenea ca o publica]ie a scriitorilor s`
se limiteze la un proiect regional. Revista
\[i schimb` nu doar numele, ci [i o parte
din echip`: cu Sorin Titel, Anghel Dumbr`-
veanu, Nicolae Ciobanu redac]ia \ntine-
re[te, pune \n valoare alt` genera]ie. E a
genera]iei '60, care, prin cei trei, iese din
obsesiile regionale. Sorin Titel stimuleaz`
avangarda, oniricii (o perioad` au circulat
prin redac]ie [i prin [palturile revistei frag-
mente din Ostinato de Paul Goma), atrage
colabor`rile lui Livius Ciocârlie, Dumitru
}epeneag, stimuleaz` o avangard` din care
vor face parte debutan]ii Alexandru Deal,
Ion Dumitru Teodorescu, Andrei Ujic`,
Marlene Heckmann. {i cu aceea[i energie
stimuleaz` plasticieni, regizori, poe]i pre-
cum {erban Foar]` sau Du[an Petrovici.
Anghel Dumbr`veanu atrage colabor`rile
lui Nichita St`nescu, Petre Stoica, Cezar
Baltag, Ilie Constantin, Grigore Hagiu,
devine un apropiat a scriitorilor iugoslavi.
Preia, din 1969, conducerea Filialei scriito-
rilor - o va conduce pân` \n 1990. Nicolae
Ciobanu va scrie cu insisten]` despre autorii
"genera]iei '60" \n ascensiune, promovând
\n paginile revistei tineri critici ca {erban
Foar]`, Cornel Ungureanu, Alexandru Ru-
ja, Gheorghe Jurma. Vor scrie \n revist`
eseuri privind Europa Central` Andrei A.
Lillin, articole [i studii privind opera lui
Blaga sau a Cercului literar de la Sibiu,
comentarii privind "actualitatea" literaturii
– Ovidiu Cotru[, Eugen Todoran, Ion
Maxim, {tefan Aug. Doina[, Alexandra
Indrie[. Revista devine s`pt`mânal politic
[i literar-artistic \n 1972. O nou` echip`
redac]ional`, cu un Orizont s`pt`mânal,
cu Ion Arie[anu, redactor [ef, cu o echip`
f`r` Nicolae Ciobanu, Andrei A.Lillin,
Sorin Titel, dar din care nu vor lipsi Adriana
Babe]i, Lucian Alexiu, Lauren]iu Cerne],
Valentina Dima, Ion Dumitru Teodorescu
[i (mai târziu) Aurel Turcu[, Antoaneta
C. Iordache, Mircea Mih`ie[, Iosif
Costina[, Vasile Versavia, Ion Velican,
va \ncerca s` construiasc` o publica]ie
lizibil`. Despre ea, cu [ansele [i ne[ansele
ei, alt`dat`.

"C`rbune, o]el, cultur`" se intituleaz`
un excelent articol semnat de Andrei Ple[u
în DilemaDilemaDilemaDilemaDilema. Textul ar fi de citat în întregime,
pentru temeinica lui argumenta]ie, dar cum
spa]iul e restrâns, ne rezum`m s` red`m dou`
secven]e din el, suficiente, credem, pentru
cei curio[i s`-l caute, s`-l g`seasc` [i s`-l
parcurg` de la un cap la altul. Andrei Ple[u:
"Unificarea european`, se [tie, n-a început
ca proiect cultural. Lumea era [ubrezit` de
un r`zboi devastator. Trebuia reg`sit meta-
bolismul p`cii, în`untrul unui spa]iu reunifi-
cat, cu reguli [i perspective clare. A[a s-a
n`scut, în 1951, ECSC – adic`, pe romîne[te,
CECO (Comunitatea European` a C`rbunelui
[i O]elului). Se spune c` Jean Monnet, unul
dintre p`rin]ii fondatori ai Uniunii Europene,
ar fi declarat, în anii tîrzii: "dac` ar fi s` iau
totul de la cap`t, a[ începe cu cultura." E de
în]eles totu[i c`, la începutul anilor '50, cultura
nu putea fi o prioritate. Ceea ce este mai
greu de în]eles este c` [i ast`zi cultura pare
s` fie, pentru Bruxelles, un obiectiv secundar,
un acompaniamentÊdecorativÊal discursurilor
festive. Vincent Dubois, profesor la Institutul
de Studii Politice de la Strasbourg, observa,
într-o conferin]` ]inut` la Bucure[ti în 2009,
c` pîn` [i sintagma ™politic` cultural`¤ e,
con[tient sau nu, evitat` în documentele ofi-
ciale ale Uniunii. Se prefer` ™ac]iune cul-
tural`¤, ™cooperare cultural`¤, ™luare în consi-
derare¤ a dimensiunii culturale, ™programe
culturale¤ etc. Fondurile alocate acestor ™pro-
grame¤ (™Cultura 2000¤, de pild`) n-au dep`-
[it 237 de milioane de euro pentru întreaga
comunitate european` [i pentru un interval
de [apte ani! Un buget mult mai mic decît
bugetele na]ionale pentru cultur` ale cîtorva
state membre. O cercet`toare austriac` (Moni-
ka Mokre) se str`duie[te s` justifice situa]ia
pretinzînd c` ™pentru un proiect politic, sau,
în orice caz, pentru un proiect de integrare,
cultura nu e un bun punct de plecare.¤ Esen-
]ial` este omogenizarea politic` [i economic`.
M` înscriu în fals fa]` de o asemenea aser]iu-
ne. Cu trei argumente… (…)" ● Iat` argumen-
tul cu num`rul 3: "Investi]ia în cultur` e cea
mai pu]in costisitoare investi]ie institu]ional`.
Cultura, cultura umanist` mai ales, e ™ieftin`¤.
Prin compara]ie, a finan]a cercetarea în dome-
niul [tiin]elor naturale, a sponsoriza nanoteh-
nologia, explor`rile spa]iale, ™îmbun`t`]irile¤
tehnologiei de r`zboi, sau mari întruniri inter-
na]ionale pe teme ecologice, sau politice este
o cheltuial` exorbitant`. A investi îns` în
organizarea de expozi]ii, în traduceri de c`r]i,
în între]inerea unor monumente [.a.m.d. nu
afecteaz` decît minimal bugetul Uniunii. Pe
scurt, cu bani pu]ini, cu riscuri ca [i inexis-
tente, cu eforturi logistice neglijabile, se pot
ob]ine, pe termen mediu [i lung, efecte spec-
taculoase."Ê

CRITICUL, DEBUTANTUL
{I AMENIN}AREA.
O POVESTE

Tot în DilemaDilemaDilemaDilemaDilema, criticul literar Marius
Chivu face o m`rturisire-bomb`: a fost
[antajat de un autor care tocmai a debutat.
Criticul nu îi d` numele individului, de[i ar
fi putut lesne s` o fac` (cum la fel ar fi putut
face o plângere la poli]ie), ci spune... povestea.
Ea ocup` o pagin` de revist`, dar e de neocolit,
c`ci are... nebunie. Noi culegem intriga din
ea. Marius Chivu: "Ce dep`[e[te îns` orice
regul` de bun-sim] [i orice limit` a în]elegerii
este amenin]area. Cum am ar`tat mai sus,
am avut parte de amenin]`ri cu b`taia dup`Êce
am scris cronici negative, îns` articolul pe
care îl scriu acum este provocat de o pre-
mier`: un scriitor tocmai ce m-a amenin]at
înainteÊde a m` exprima despre cartea lui.
Dup` cum ve]i citi în cele ce urmeaz`, suita

de mesaje private pe care acest individ mi
le-a trimis pe Facebook sînt ceea ce se
cheam` o tentativ` de [antaj, care, de[i
r`mîne totu[i grav`, ar fi [i foarte trist`,
dac` n-ar fi, de fapt, extrem de comic`.
(Not`: textul, trimis pe buc`]i [i în decursul
mai multor zile, nu poate fi, totu[i, reprodus
integral; diacriticile îmi apar]in.) "Hipstere,
(…) a[ avea ni[te chestii de zis [i ni[te dede-
subturi de povestit. dar sînt un tip r`bd`tor
[i încerc s` fiu bun cu oamenii. Am a[teptat
(…) s` debutez, a[a c` pot s` a[tept mai
întîi cronica ta la cartea mea. Atît te rog:
s` nu m` visezi la noapte! {i, pentru c` nu
vreau s` fii dezavantajat, recunosc: [tiu [i
despre concursul de la Humanitas, {i despre
Teodorovici de la Polirom, [i despre bursele
tale de la ICR, [i despre ce bani iei tu de la
C`rture[ti, [i despre serile tale halucinogene
cu (…) de la (…), [i despre discu]iile tale
cu (…). Chiar [i despre faptul c` i-ai zis
unui tip s` nu publice în acela[i timp cu
tine, c`-]i stric` lansarea. {i te a[tept, coaie,
ah, de cînd te a[tept! (…)" ● E tare domnu'
debutant, are verb, nu?

ROMÂNIA,
ÎNTR-O PRODUC}IE SF

Doru Pop face, în ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator culturalculturalculturalculturalcultural,
un portret de… ]ar` intitulat "România
inimaginabil`", portret inspirat de alegerile
preziden]iale, dar, mai ales, de rezultatul lor.
Poate o parte dintre noi ne vom recunoa[te
în acest portret. Poate nu. Dar merit` s` privim
m`car o secven]` din el. Doru Pop: "Cine
sînt cei care l-au ales pe Klaus Iohannis?
Dup` cum arat` informa]iile furnizate de
Institutul Român pentru Studii [i Strategii
(IRES), milioanele de români care au votat
nu sînt cu prec`dere tineri (doar 58%), ci
adul]i între 50 [i 64 de ani (68%), [i nici cu
studii superioare, cît mai ales cu studii liceale
(88,6%, fa]` de 76,2%).

Ce e atît de surprinz`tor? Cînd ilfovenii
[i ie[enii (împreun` cu const`n]enii [i sibienii)
aleg un ardelean, un minoritar, un protes-
tant pentru a conduce o ]ar` ortodox` (în
condi]iile în care, la recens`mîntul din 2011,
86,45% se declar` ortodoc[i), cu un indice
de îmb`trânire de 101,8 (în care, la fiecare
100 de persoane active, revin 47 de dependen]i
demografic) [i preponderent cu studii medii
(doar 14,4% au studii superioare), este
remarcabil. Aceasta este România toleran]ei
[i a accept`rii diferen]elor. Ce poate fi mai
remarcabil decît faptul c` românii au refuzat
mesajul xenofob (nu voi vota niciodat` un
str`in de neam [i ]ar`), na]ionalist (mîndria
de a fi români) [i ortodoxist (nu vota]i un
om care nu se închin` în ™dreapta credin]`¤)?
Ce poate fi mai reprezentativ pentru aceast`
na]iune deschis` [i dispus` la acceptarea
celuilalt decît situa]ia în care, la jubileul
centenarului înfiin]`rii Statului român
contemporan, vom avea în fruntea paradelor
militare un etnic german? Nu e ca [i cînd
românii [i-ar fi îndeplinit promisiunea f`cut`
în urm` cu o sut` de ani, cînd au promis c`
™fiecare popor se va instrui, administra [i
judeca în limba proprie, prin indivizii din
sînul s`u¤. Îns` România care s-a creat atunci,
o Românie a f`g`duitei toleran]e, a promisiu-
nilor urbanit`]ii [i onestit`]ii, a accept`rii
diferen]elor este posibil`. V` pute]i imagina
o Ungarie condus` de un etnic slovac sau o
Germanie guvernat` de un etnic turc? Iat`
c` românii [i-au imaginat o Românie
inimaginabil`, iar acest lucru este, cu adev`rat,
uimitor [i imprevizibil. Acesta este, de fapt,
singurul nostru proiect de ]ar`, care trece
dincolo de genera]ii [i interese meschine."

RO{IORII DE VEDE
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|nc` de la sf\r[it de noiembrie \ncepe
v\nzoleala Cr`ciunului. Asta cam peste tot,
mai ales de c\nd aceast` perioad` a devenit
mai degrab` festival de cump`r`turi dec\t
s`rb`toare religioas`. Reducerile de Cr`ciun,
promo]iile de Cr`ciun, Meniurile de Cr`ciun
[i c\te altele se bat cu simbolul luminos,
fundamental, al Na[terii lui Isus. "Cr`ciun
Fericit!" se bate cu "Vacan]` de iarn`
fericit`!". Culmea mi se pare formula unor
agen]ii de turism care \]i propun Cr`ciun
\n Dubai!

|n Provence, o parte din v\nzoleala
Cr`ciunului (chiar dac` are [i o parte
comercial`) se dedic` "santon"-ilor [i
"Cre[elor Na[terii". "Santon" \nsemn`, \n
provensal`, un sf\nt miniatural, cuv\nt pe
care mi-am permis s`-l traduc, barbar [i liber,
prin "sf\ntule]" . O lume a cre[elor [i a
"sf\ntule]ilor" continu` s` existe \n aceast`
zon`, orice gospod`rie care se respect`
trebuie s` aib` o cre[` \n care s\nt r`sp\ndite
aceste figuri de argil` vopsit` numite, ge-
neric, "santons". |n spatele lor se afl` o
poveste interesant` pe care \ncerc s` o rezum.

|n decembrie 1223, Sf\ntul Francisc din
Assisi organiza prima cre[` \nsufle]it` \n
Greccio (Latium). Pornirea lui a fost s` fac`
un Bethleem \n Italia pentru a convinge
credincio[ii s` nu plece \n prea riscantul
pelerinaj \n }ara Sfånt`. A g`sit o pe[ter`
\n apropiere, a amenajat o iesle, a a[ezat \n
ea un prunc nou-n`scut [i a adus, din
gospod`riile apropiate , un bou [i un m`gar.
Vestea s-a r`sp\ndit \n satele din jur [i
credincio[ii au ap`rut cu lum\n`ri s` vad`
replica scenei sfinte. Unul dintre fra]ii
franciscani a oficiat o mes`, iar Francisc
\nsu[i, emo]ionat de ecoul printre credincio[i,
a binecuv\ntat \nt\mplarea.

Bun, ce leg`tur` are Francisc din Assisi
cu Provence? P`i are, mama lui era din
Tarascon, care e aici, \n Provence! Cre[ele
dup` modelul franciscan s-au r`sp\ndit \n
Sud, \n paralel cu Pastoralele, un fel de piese
de teatru cu subiecte biblice jucate \n preajma
bisericilor. Personajele pastoralelor au
devenit, adesea, "santons" \mbog`]ind cre-
[ele. P\n` la Revolu]ia Francez`, cre[ele erau
apanajul bisericilor. Deja se apelase la figu-
rine sculptate din lemn, a[ezate \ntr-un decor
care con]inea ieslea, o colin`, un r\u —
desigur, reflexe ale peisajului provensal.
Prima cre[` din Marsilia a fost f`cut` \n
1775, de c`tre un oarecare Laurent. Mane-
chinele lui erau \mbr`cate \n straie provensale
[i, pe l\ng` animalele tradi]ionale, pentru
un plus de exotism, autorul a ad`ugat girafe,
hipopotami [i reni. Poate c` de aici vine
ideea renilor \nh`ma]i la sania lui Mo[
Cr`ciun, cine [tie. (Totu[i, \n ultimii ani,
\n zona simbolic` a lui Mo[ Cr`ciun au ap`rut
pinguinii, absen]i din scena me[terului
Laurent. Poate c` prezen]a lor se datoreaz`
temerii de \nc`lzirea global`!).

À propos de exotism [i de r`st`lm`cire
a na[terii lui Isus, scriitorul Jean-Paul Clébert
spune \n Guide de la Provence mystérieuse
(Éd. Tchou, Paris, 1972) c` \n primii ani
din epoca numit` a Concordatului (care a
]inut \ntre 1801 [i 1905), acela[i Laurent
"a introdus \n scena Cre[ei (care avea
mecanisme [i era animat`) o calea[c`
avans\nd spre iesle. Din ea cobora Papa
secondat de cardinali. |n fa]a lor \ngenunchea
toat` Sf\nta familie [i Papa le d`dea
binecuv\ntarea. |n timpul adora]iei p`storilor

BETHLEEM-EN-PROVENCE
IOAN T. MORAR

se ridica o cortin` dezv`luind marea,
deasupra c`ruia se afla o fortifica]ie de r`zboi.
O salv` de artilerie \l saluta pe puncul Isus,
care, trezit prin surprindere, deschidea ochii
[i mi[ca m\inile".

Doamne, ce fantezie, ce amestec de
simboluri [i inversiuni de raporturi istorice!
Papa vine s`-l binecuv\nteze pe Isus! {i-l
mai salut` [i artileria! Dar nu autenticitatea
teologic` face farmecul cre[elor, ele fiind
impregnate cu un fel de naivitate a viziunii,
dar [i cu o c`ldur` omeneasc` autentic`.

Pentru c` am ajuns la Concordat, fac
o parantez` lateral` pentru a v` prezenta o
curiozitate valabil` [i \n zilele noastre.
Concordatul a fost o ac]iune a lui Napo-
leon Bonaparte, care [i-a dat seama c` statul
are nevoie de o biseric` purternic`. A dus
tratative [i a semnat cu papalitatea, \n 1801,
un act prin care biserica este ata[at` statului.
Printre altele, Concordatul lui Napoleon
|nt\iul abolea legea care-i obliga pe preo]i
s` jure pe Constitu]ie [i d`dea drepturi
minorit`]ilor religioase (protestan]ii [i evreii).
Biserica era liber`, dar ierarhiile ei depindeau
de stat [i numirile sau avans`rile se f`ceau
cu acordul statului. Concordatul a fost
abrogat \n 1905, atunci c\nd \n Fran]a s-a
produs separarea Bisericii de Stat. |n Alsacia
[i \n Moselle, Concordatul este \nc` \n
vigoare, pentru c` atunci c\nd a fost abrogat,
aceste dou` provincii erau \n componen]a
Germaniei.

O decizie a consiliului de Stat, din 1925,
a confirmat valabilitatea concordatului \n
cele dou` provincii. Asta \nseamn` c` ([i
aici e curiozitatea pe care voiam s` v-o
semnalez), episcopii de Strasbourg [i de Metz
s\nt numi]i de Pre[edintele Fran]ei. Sigur,
sugestiile vin de la Sf\ntul Scaun, dar, ca
formalitate, trebuie ca aprobarea final` s`
fie ob]inut` de la Palatul Elysée. Am re]inut
[i c` reluarea rela]iei cu Sf\ntul Scaun a
pus punct Bisericii Galicane, asem`n`toare
celei Anglicane, adic` f`r` obedine]` ro-
man`.

C\nd Revolu]ia Francez` a atacat clerul
[i a \nchis biserici, provensalii, oameni
credincio[i, au transferat cre[ele \n casele
lor, miniaturiz\ndu-le. La \nceput, figurinele
au fost f`cute din p\ine, dar, \ncet-\ncet, s-a
trecut la argila ro[ie de Provence, at\t de
drag` [i lui Picasso, \ngropat nu departe de
aici, \n gr`dina castelului familial din s`tucul
moralistului Vauvernagues, l\ng` Aix-en-
Provence. De la argila crud` s-a ajuns la
argila coapt`. Ini]ial, figurinele erau
ne\mbr`cate, a[a erau cump`rate, urm\nd
ca, \n serile de dinainte de Cr`ciun, \ntreaga
familie s` fac` haine acestor p`pu[i fragile
de ]`r\n`. Jean-Louis Lagnel, inventatorul
figurinelor de argil` (care a \nlocuit ghipsul
[i lemnul) a avut, de asemenea, ideea de
a-[i lua ca modele vecinii, cu meseriile lor,
\mbr`ca]i, \ns`, dup` moda din vremea lui
Louis-Philippe. A[a au fost impuse figu-
rine provensale, f`r` leg`tur` cu timpurile
biblice ale Na[terii lui Isus, fiecare dintre
acestea av\nd elemente distinctive pentru
meserie, iar pove[tile lor s\nt spuse \n
"pastorale" \n toat` zona.

Exist`, aici, \n Provence, mai multe
muzee \n care sunt adunate figurine
"originale", adic` ne\nseriate. Se fac colec]ii,
se poart` b`t`lii pentru titlul de Capital` a
"sf\ntule]ilor": Marsilia se declar` capital`,
pentru c` aici s-a ]inut primul "Foire aux

santons" \n 1803, din primii ani ai
Concordatului, p\n` \n zilele noastre. La
târguri nu se v\nd numai figurine, ci [i
material pentru confec]ionarea cre[elor.
Evident, pute]i g`si \n Marsilia [i un muzeu
str\ns legat de un me[ter local. {i Aubagne-
en-Provence se autointituleaz` la Capitale
des Santons, baz\ndu-se pe cele c\teva
"ateliere de artist" produc`toare de figurine.
Din argil` de Aubagne, \n plus. Am v`zut
un muzeu dedicat [i \n Fontaine de Vaucluse,
unde a locuit Petrarca, [i pe unde a h`l`duit
Frederic de Mistral, cel care, se pare, l-a
dus acolo \n vizit` [i pe compatritoul nostru,
Vasile Alecsandri. Muzeul din Fontaine de
Vaucluse are dou` mii de exponate [i cre[a
cea mai mic` din lume, care \ncape \ntr-o
jum`tate de nuc`.

Acum doi ani, \n cea de-a doua zi de
Cr`ciun am admirat minunata cre[` din
biserica Chateauneuf-du-Pape, o cre[` ocu-
p\nd o cincime din interiorul bisericii, cu
figurine mai mari dec\t \n cre[ele "pentru
particulari". Tot \n periplul culturalo-viticol
am ajuns la Chateau de l'Aumerade, \n
triunghiul de aur al rosé-ului, unde bunul
rege Filip a plantat primul dud din Fran]a,
\n ideea de a dezvolta m`tasea \n ]inuturile
lui. |i pl`cea m`tasea, mai ales c\nd \n ea
erau \mbr`cate doamne, s-a spus. Drumul
m`t`sii nu trece pe la Chateau de l'Aumerade,
\ns` trece drumul vinului, pentru c` aici se
produce unul dintre cele mai bune rosé-uri,
recunoscut, \n 1956, drept cru classée de
Provence (din c\teva sute de produc`tori,
doar 18 pot s` se laude cu acest titlu).

Aici, propriet`reasa locului, doamna
Marie-Christine Fabre-Grimaldi, o femeie
foarte credincioas`, o catolic` practicant`,
ne-a ar`tat expozi]ia sa permanent` de
santons (1800 de exponate), cu piese vechi
[i autentice, deschis` publicului. De la ea
am aflat, de fapt, primele no]iuni, primele
cr\mpeie din istoria figurinelor de argil`.
Cum anul trecut nu am fost de Cr`ciun aici,
anul ̀ sta abia a[tept s` v`d cre[a din biserica
Notre- Dame din Ciotat.

Nu am spa]iu s` v` \n[irui toate persona-
jele cre[ei provensale. Pe l\ng` p`stori [i
magi, plus \ngerul Boufareu (sau Gabriel,
\n unele variante), con]ine reprezentan]i ai
diverselor bresle, dar [i caractere desprinse
din pastorale. Cei unsprezece p`stori, cu
numele lor provensale: Bartoumièu, Nourat,
Jaque, Micoulau, Matièu, Roubin, Chiquet,
Flouret, Tistet, Meissemin et Goustin, pot

fi, m` g\ndesc eu, o aluzie la cei doisprezece
apostoli (minus Iuda). Dac` erau doar trei
ciobani, poate se jucau [i ei de-a Miori]a!
Lou Pistachié, personaj prezent \n mai multe
pastorale, e argatul de ferm` fustangiu.
|ntr-una din pastorale e [i v\n`tor, dar n-a
\mpu[cat niciodat` nimic. Venind spre iesle
\mpu[c` primul s`u iepure.

L'avugle e soun fieu, orbul [i fiul s`u
s\nt dou` personaje care merg spre iesle
pentru a-i cere pruncului Isus reg`sirea
\nt\iului n`scut [i a vederii pe care a pierdut-o
din cauza pl\nsului nesf\r[it. Lou ravi,
miratul, este idiotul satului, un personaj
esen]ial \n cre[`. E frust, p`m\ntean, unul
care nu crede p\n` \n momentul \n care \l
vede pe Prunc. Atunci \[i ridic` bra]ele \n
semn de mirare. A[a [i e reprezentat, cu
bra]ele \n`l]ate spre cer. Lou conse, primarul,
e reprezentat \n haine elegante, cu e[arf`
tricolor`, merg\nd spre prim`rie pentru a-l
\nscrie \n Registre pe pruncul Isus. Grasset
et Grassette s\nt un mo[ [i o bab`, \mbr`ca]i
de duminic` (\n strai provensal), ea cu un
[al brodat, el cu un fular ro[u, cu nod de
cravat`. El duce \n m\n` o umbrel`, ea, un
co[ cu merinde.

Lou boumian et la boumiane, ]iganul
[i ]iganca, nu puteau lipsi de aici. Numele
boumian \n provensal` (boemian) vine de
la faptul c` un conte de Provence a ordonat
tuturor ]iganilor s` locuiasc` la Sainte-
Baume, adic` \n Sf\nta Grot` (aroape de
Aubagne). De la aceast` Baume le-a r`mas
numele \n zon`. }iganul e \mbr`cat stri-
dent, cu un cu]it mare la br\u, are p`r negru
lung [i barb`. ]iganca e \mbr`cat` provocator,
cu o rochie neagr` [i un corsaj colorat, poart`
o tamburin` \n m\n` [i un copil at\rn\ndu-i
pe [old. Ei st\rnesc team`, dar [i fascineaz`.
S\nt acuza]i c` au furat haine [i g`ini.

|n scenele petrecute la cre[e (care preiau
personaje din pastorale) se \nt\mpl` trei
minuni. Orbul \[i cap`t` vederea, \[i revede
copilul cel mare care fusese r`pit de ]igani,
iar ]iganii, mi[ca]i de minunea din iesle,
promit s` nu mai fure niciodat` [i s` devin`
oameni cinsti]i.

O plimbare \n Provence \n perioada
Cr`ciunului te aduce, vrei-nu vrei, m`car
o dat` \n fa]a unei cre[e sau la spectacolul
unei pastorale. {i vezi cum, de secole, cei
de aici fac eforturi s` intre \n atmosfera
miraculoas` a na[terii, alc`tuind, de fapt,
an de an, o localitate r`sp\ndit` \n toate
localit`]ile, un fel de Bethleem-en-Provence.
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