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Pentru noi, tinerii, studen]i sau ie[i]i din
studen]ie la Paris, în anii 47- 48, Hôtel de
Suède unde se afla Mircea Eliade devenise
un punct central de atrac]ie. Mai trebuie spus
c` Mircea Eliade este cel care a ini]iat cenaclul
literar în 1948, g`sind c` se va rezista sau
c` se poate rezista în marea încercare ce
începea atunci: exilul prin cultur`. Ne
întîlneam la o cafenea care se numea Corona.
Acolo a fost ultima dat` când l-am v`zut pe
Cioran într-un cerc din exil vorbind înc`
române[te.

Eu nu am vrut niciodat` s` "inovez", am
încercat s` aplic pe canavaua temperamentului
[i a propriei instinctivit`]i artistice, s` zicem, ceea
ce am deprins, f`r` s` m` ajute nimeni [i în perfect`
opozi]ie cu cele ce se vânturau în anii cincizeci
[i [aizeci pe pia]a public` literar` [i în universit`]i,
de la mae[trii mei, de la Cehov la Stendhal [i
Flaubert, de la Nietzsche, Thomas Mann la
Dostoievski, de la Thomas Hardy la D. H.
Lawrence. O încercare de revolt` am f`cut totu[i,
la modul expres în Bunavestire, unde am propus
o fractur` brutal` a personajului principal, Grobei,
inova]ie cu care nu to]i criticii au fost de acord.
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1. EXCURSII
{I PELERINAJE

M`rturisesc c` nu [tiam c` adev`ratul
centru al Europei se afl` în Maramure[. Am
aflat de el citind, cu explicabil` întârziere,
cartea lui Gheorghe Pârja, Dialoguri în, Dialoguri în, Dialoguri în, Dialoguri în, Dialoguri în
centrul Europei centrul Europei centrul Europei centrul Europei centrul Europei (Editura Funda]iei  culturale
române, 2000). Pe urmele unor buni
topografi, a unor geografi creditabili, dl.
Pârja arat`  c` pe dealul Dob`e[, în
Maramure[ul subcarpatic (acum în Ucraina)
se afl` o born` a[ezat` de austrieci care arat`
c` acolo e mijlocul drumului dintre Atlantic
[i Urali. Acolo e chiar mijlocul drumului,
a[a cum  a fost marcat de Societatea de
Geografie din Austro-Ungaria la 1875. Iar
alt` m`sur`toare, mai proasp`t`, ne arat`
(scrie dl. Pârja) cum c` în Maramure[ul
românesc, în dreptul  localit`]ii Valea
Vi[eului, e jum`tatea drumului dintre
coastele arctice ale Norvegiei [i litoralul
sudic al insulei Creta. Nu a fost simplu s`
consider c` descoperirea adev`ratului Centru
al Europei noastre ar spori viteza redact`rii
geografiilor noastre literare. Dimpotriv`,
pare a reprezenta un serios handicap, fie [i
pentru c` intram, dintr-odat`, în competi]ie
cu alte locuri care râvneau statutul regal:
Centrul. De altfel, eu eram interesat mai
întâi de migra]ii, de felul în care personalit`]i
de seam` p`r`sesc Maramure[ul [i se a[az`
în Moldova: întemeiaz` acolo o ]ar` [i o
istorie. Exist` un num`r de romane, nu
neimportante, care reconstituie migra]iile.

{i mai complicat pentru geografiile lite-
rare era felul în care descifram Europa Cen-
tral` cu ajutorul m`sur`torilor f`cute de So-
cietatea de Geografie din Austro-Ungaria.
Ani în [ir ne-am ocupat de cultura crepus-
cular` a Imperiului [i, dup` ce am st`ruit
asupra centralit`]ii Vienei, am ajuns la con-
cluzia c` imperiul crepuscular a descoperit,
în secolul XX, nu un centru, ci dou`: Viena
[i Auschwitz-ul. Straniul destin al Centrului
ar putea fi numit  chiar de dedublarea lui.

Scriind, în num`rul din luna decembrie
al revistei Orizont despre Sighet, am notat,
în treac`t, c` Ana Blandiana va fixa, prin
ac]iunea ei, un Centru al Europei acolo, la
Sighet. Printr-o fericit` întâmplare, am ajuns
în posesia volumelor realizate la Sighet de
Ana Blandiana [i [i [i [i [i Romulus Rusan. Sunt
multe, multe [i foarte importante. Poate c`
mai importante decât volumele, sunt
drumurile celor mai importan]i comentatori
ai epocii comuniste la Sighet. Pelerinajele
unor mari lupt`tori/scriitori anticomuni[ti
la Sighet dau acestui spa]iu imaginea unui
Centru al Europei secolului XX. S` preciz`m
c` marile merite ale acestei extraordinare
"[coli a memoriei", ale fix`rii Centrului aici,
în Maramure[, îi apar]in Anei BlandianaAnei BlandianaAnei BlandianaAnei BlandianaAnei Blandiana
[i lui RomulusRomulusRomulusRomulusRomulus RusanRusanRusanRusanRusan.

2. MARLEN {I ANDREI
UJIC~

Scriam, pe coperta a patra, a volumului
Gr`dina turnului de ap`Gr`dina turnului de ap`Gr`dina turnului de ap`Gr`dina turnului de ap`Gr`dina turnului de ap` de Marlen Hekmann
Negrescu ap`rut la editura Marineasa în 1999
urm`toarele: "În urm` cu 30 de ani, Marlene
Negrescu se numea Marlen Hekmann, era
înc` elev` [i tulbura lini[tea cenaclului Pavel
Dan al Casei studen]ilor cu proze de remar-
cabil` autenticitate. Era, al`turi de Andrei
Ujic`, [i el elev, [i el prozator rebel, [i el

RECTIFIC~RI NECESARE
r`sf`]atul nostru (al b`trânilor) o mare spe-
ran]`. Pe urm` Andrei Ujic` a plecat în Ger-
mania, de unde trimitea, din când în când,
diverse mesaje (jurnalistice, cinematografice,
niciodat` proz`), iar Marlen a disp`rut într-o
Timi[oar` f`r` hotare – alta decât a noastr`.
A trebuit ca dumnealui, profesorul de latin`,
s` ob]in` succes, - ca prozator, pentru ca
Marlen s` ias` din t`cere. F`r`  vocea ei,
Timi[oara prozei nu ar putea fi în]eleas`
cum se cuvine". F`r` vocea ei: am omis s`
trec în revist` c`r]ile unor prozatori înc`
tineri atunci, forma]i la "[coala  lui Sorin
Titel". Alexandru  Deal, elev [i el, lua pre-
miul revistei AmfiteatruAmfiteatruAmfiteatruAmfiteatruAmfiteatru, Ion Dumitru Teodo-
rescu devenea o mic` vedet`. Fixat în 1964
în Timi[oara, Sorin Titel devenise model,
atât prin literatura lui cu adolescen]i (Copa-Copa-Copa-Copa-Copa-
culculculculcul, 1963, Reîntoarcerea posibil`Reîntoarcerea posibil`Reîntoarcerea posibil`Reîntoarcerea posibil`Reîntoarcerea posibil`, 1966),
cât [i prin prozele sale onirice (NoapteaNoapteaNoapteaNoapteaNoaptea
inocen]ilorinocen]ilorinocen]ilorinocen]ilorinocen]ilor, 1970).  Lunga c`l`torie a prizo-Lunga c`l`torie a prizo-Lunga c`l`torie a prizo-Lunga c`l`torie a prizo-Lunga c`l`torie a prizo-
nieruluinieruluinieruluinieruluinierului (1971), romanul s`u de succes, ar
fi trebuit s` fie, deopotriv`, un nou-roman
al avangardei prozastice. Va ob]ine aplauze
versiunea francez` a romanului [i prietenii
din Statele Unite vedeau ecranizarea lui cu
Anthony Quinn în rolul principal. Cartea
ar fi trebuit s` dea m`sura unui protest antico-
munist. În perioada 1966-1972 Sorin Titel,
prozator care î[i dorea o literatur` educat`
de [coala privirii, î[i amintea c` ratase o
facultate de regie [i scria cronic` cinema-
tografic`. Va scrie un mare num`r de scenarii
dintre care n-a fost folosit  decât unul: cel
dup` care Stere Gulea va realiza Iarba verdeIarba verdeIarba verdeIarba verdeIarba verde
de acas`de acas`de acas`de acas`de acas`.

Les morts incertainsLes morts incertainsLes morts incertainsLes morts incertainsLes morts incertains, volum ap`rut la
Flammarion în 1983, în traducerea lui Marie
France Ionescu,  {erban Cristovici, Mihaela
Bacu,  Virgil T`nase, în  colec]ia "Lettres
roumaines" ne reaminte[te, surprinz`tor, de
prozatorul Andrei Ujic`. E aici împreun`
cu V. Voiculescu, Mircea Eliade, L. M. Ar-
cade, D.R.Popescu, {tefan B`nulescu. "Mor-
]ii nesiguri" din prozele timi[oreanul0ui de
odinioar`, ale oniricului, ale optzecistului
Ujic` se întâlnesc cu "mor]ii vii" din prozele
lui Voiculescu, Eliade, Arcade, D. R. Popes-
cu, B`nulescu. Antologia semnala un culoar
de o eficacitate neobi[nuit` a scrisului
românesc.

Dar  Marlen? În Gr`dina turnului deGr`dina turnului deGr`dina turnului deGr`dina turnului deGr`dina turnului de
ap`ap`ap`ap`ap` î[i public` dou` proze din 1970 (bluesbluesbluesbluesblues
pentru un frate, cea]a galben`pentru un frate, cea]a galben`pentru un frate, cea]a galben`pentru un frate, cea]a galben`pentru un frate, cea]a galben`) ad`ugând
altele (z`pada peste ora[,z`pada peste ora[,z`pada peste ora[,z`pada peste ora[,z`pada peste ora[, întoarcere,întoarcere,întoarcere,întoarcere,întoarcere,
fotografie mi[cat`,  turnul [i iedera, peisajefotografie mi[cat`,  turnul [i iedera, peisajefotografie mi[cat`,  turnul [i iedera, peisajefotografie mi[cat`,  turnul [i iedera, peisajefotografie mi[cat`,  turnul [i iedera, peisaje
tardivetardivetardivetardivetardive) care par a recupera, m`car din când
în când, imaginile acelui timp:  "Ascultând
acum aceast` melodie, reapar zgomotele
marelui ora[, chipul t`u [i al prietenilor t`i,
v`zut altfel. Toate acele fete înalte [i b`ie]i
cu p`r lung reflectându-se în lumina vine]ie,
plimb`rile singuratice [i penumbra din
camera prietenilor odat` cu subiectele de
mult uitatelor discu]ii. Feericele ziduri ale
s`lilor de dans din zilele de sâmb`t`,
traversate de lumina reflectoarelor. Acea
iarn` când,  dup` mul]i ani, a nins din nou
peste ora[. Umbrele noastre hoin`rind pe
sub felinare, casele abia luminate, portalul
bisericii  [i grilajul de pe  marginea tro-
tuarului [i în timp ce z`pada se a[eza sub]ire
în noi...(...). Apoi filmul v`zut tot în acea
iarn`: balconul cinematografului, pietrele
rotunde ale pavajului, rigola [i lumina becului

c`zând pe [ine. C`l`toriile, culoarele
trenurilor, marele fluviu [i din nou rumoarea
metropolei, sirena".

Mehala din ceruri,Mehala din ceruri,Mehala din ceruri,Mehala din ceruri,Mehala din ceruri, recentul volum al
lui Dan Negrescu, pare a integra aceste seg-
mente  ale scrisului, sub semnul amurgului.

3)     BIBLIOGRAFII
Dl. S`luc Horvat ne atrage aten]ia, într-

un  bine informat articol,  Mircea Popa laMircea Popa laMircea Popa laMircea Popa laMircea Popa la
70 de ani,70 de ani,70 de ani,70 de ani,70 de ani, c` exist`  o BiobibliografieBiobibliografieBiobibliografieBiobibliografieBiobibliografie con-
sacrat` lui Mircea Popa care însumeaz` 261
de pagini. Autoarele, Olga Morar [i Maria
Vaida,  au num`rat 56 volume de autor,  90
de volume colective  [i 2550 de articole.
Un prieten  mi-a adus altele, ap`rute dup`
apari]ia  Biobibliografiei [i a c`r]ii lui S`luc
Horvat: Continuit`]iContinuit`]iContinuit`]iContinuit`]iContinuit`]i (Ed. Dacia XXI), 350
de pagini,  [i  De la est spre vest.  Priveli[tiDe la est spre vest.  Priveli[tiDe la est spre vest.  Priveli[tiDe la est spre vest.  Priveli[tiDe la est spre vest.  Priveli[ti
literareliterareliterareliterareliterare europeneeuropeneeuropeneeuropeneeuropene (Ed. Eikon), 350 de pagini.
Am b`nuiala c` repede-repede voi mai primi
înc` dou`-trei volume de 350 de pagini. Unul,
ceva mai sub]ire, PenumbrePenumbrePenumbrePenumbrePenumbre (Ed. Nereamia
Napocae) care îmi sose[te cu oarecare în-
târziere, nu-i mai mic decât celelalte. Presu-
pun c` prin editurile m`rgina[e mai sunt
c`r]i care încarc` bibliografia studiat` de
S`luc Horvat.

Deocamdat`, la o sumar` r`sfoire a c`r]i-
lor, observ c` Mircea Popa este unul dintre
cei ce r`mân în arhive vreme îndelungat`
descoperind hârtii ignorate de majoritatea
cercet`torilor. Sau insistând asupra unor
autori deja uita]i. Volumul de munc` mi
se pare uria[, iar rezultatele, spectaculoase:
chiar [i pentru în]elegerea Banatului cultural,
Mircea Popa a f`cut multe fapte… eroice.
Primul fabulist român, arat` Mircea Popa,
este Nicolae O]elea, b`n`]ean din Denta.
A adunat articolele de odinioar`, pu]in sau
deloc cunoscute azi, ale lui Victor Iancu.
Despre Aurel P`curariu din Lipova, cel care
l-a dat în judecat` pe "plagiatorul" Thomas
Mann, Mircea Popa scrie pagini impecabile,
chiar mai bine documentate decât cele publi-
cate în revista OrizontOrizontOrizontOrizontOrizont. Stagiul de arhiv` e
mereu eficient [i speciali[tii în literaturile
Europei Centrale trebuie s`  revin` la paginile

lui Mircea Popa [i atunci când se ocup` de
familia von Rezzori, de Hugo von Hofmann-
sthal, de Nichifor Crainic (Nichifor CrainicNichifor CrainicNichifor CrainicNichifor CrainicNichifor Crainic
––––– experimentul vienezexperimentul vienezexperimentul vienezexperimentul vienezexperimentul vienez), despre Petofy sau
despre Avangarda maghiar` [i scriitorii ro-Avangarda maghiar` [i scriitorii ro-Avangarda maghiar` [i scriitorii ro-Avangarda maghiar` [i scriitorii ro-Avangarda maghiar` [i scriitorii ro-
mâni.mâni.mâni.mâni.mâni. {i mai folositoare (celor care se ocup`
de "mitteleuropa periferiilor") sunt studiile
consacrate recept`rii literaturii bulgare în
România, a recept`rii literaturii din fosta
Iugoslavie, a contactelor literare româno-
slovace. În Continuit`]i Continuit`]i Continuit`]i Continuit`]i Continuit`]i  sunt cercet`ri privin-
du-i pe Rebreanu, Sadoveanu, Aron Cotru[,
Lucian Blaga, Petru Comarnescu, Petru Du-
mitriu, Paul Goma, Doina[, Nicolae Breban
[.a. Pentru criticii de întâmpinare, al c`ror
stagiu în bibliotec` e înc` sumar, pentru cei
ce întocmesc cu vitez` istorii ale literaturii,
pragmatismul lui Mircea Popa ofer` fericite
c`i de acces c`tre adev`rurile adânci ale
literaturii. A[ spune: Mircea Popa r`mâne
bibliografie obligatorie.

Fiindc` în mai multe rânduri prietenii
au dat zvon c` Mircea Popa ar fi "ultimulultimulultimulultimulultimul
membru al {colii ardelenemembru al {colii ardelenemembru al {colii ardelenemembru al {colii ardelenemembru al {colii ardelene", a[ vrea s` le
atrag aten]ia c` exagereaz`.  Admirabilul
volum Samuil Micu înSamuil Micu înSamuil Micu înSamuil Micu înSamuil Micu în m`rtuirii antologicem`rtuirii antologicem`rtuirii antologicem`rtuirii antologicem`rtuirii antologice
de Ioan Chindri[ [i Niculina Iacob (Galaxia
Guttenberg, 2010, 700 pag) arat` c` entuzias-
mul urma[ilor nu trebuie dispre]uit. Dac`
în excep]ionala prefa]` editorii  atrag aten]ia
c` din cele 66 de volume ale lui Claude
Fleury (Claudii Fleurii abbatis HistoriaClaudii Fleurii abbatis HistoriaClaudii Fleurii abbatis HistoriaClaudii Fleurii abbatis HistoriaClaudii Fleurii abbatis Historia
ecclesiasticaecclesiasticaecclesiasticaecclesiasticaecclesiastica) Samuil Micu a tradus o bun`
parte, c` alte traduceri  – multe, [i ele  în
manuscris – î[i a[teapt` cercet`torii, vrem
s` scriem c` marile noastre edituri ofer`
burse substan]iale pentru editarea celor 60
de volume ale operei înc` inedite a lui Samuil
Micu. {i a[ vrea s` rectific o propozi]ie a
mea din Istoria secret` a literaturii româneIstoria secret` a literaturii româneIstoria secret` a literaturii româneIstoria secret` a literaturii româneIstoria secret` a literaturii române,
care afirma c` personaje iresponsabile au
scos din manualele de literatur` capitolul
"{coala ardelean`". Dup` ultimele [tiri, ma-
nualul de literatur` de clasa a noua  va acorda
{colii ardelene vreo 40 de pagini. Sau 50.
Sau 60, exclam` optimi[tii care mai sper`
c` literatura român` nu va fi scoas` de tot
din manuale.

CÅR}ILE LUNII FEBRUARIE

CORNEL UNGUREANU
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LA TOLCE VITA

MARCEL TOLCEA

CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2011
FEBRUARIEFEBRUARIEFEBRUARIEFEBRUARIEFEBRUARIE

-  2 februarie 1950 s-a n`scut Lucian AlexiuLucian AlexiuLucian AlexiuLucian AlexiuLucian Alexiu
-  4 februarie 1944 s-a n`scut Fikl Klara Fikl Klara Fikl Klara Fikl Klara Fikl Klara
-  5 februarie 1945 s-a n`scut Gheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe JurmaGheorghe Jurma
-  6 februarie 1950 s-a n`scut Delia {epe]ean VasiliuDelia {epe]ean VasiliuDelia {epe]ean VasiliuDelia {epe]ean VasiliuDelia {epe]ean Vasiliu
- 10 februarie 1952 s-a n`scut Liubomir StepanovLiubomir StepanovLiubomir StepanovLiubomir StepanovLiubomir Stepanov
- 12 februarie 1950 s-a n`scut Ioan Viorel BoldureanuIoan Viorel BoldureanuIoan Viorel BoldureanuIoan Viorel BoldureanuIoan Viorel Boldureanu
- 13 februarie 1978 s-a n`scut Cristina Chevere[anCristina Chevere[anCristina Chevere[anCristina Chevere[anCristina Chevere[an
- 13 februarie 1946 s-a n`scut Marcel Pop Corni[Marcel Pop Corni[Marcel Pop Corni[Marcel Pop Corni[Marcel Pop Corni[
- 16 februarie 1936 s-a n`scut Stela BrieStela BrieStela BrieStela BrieStela Brie
- 16 februarie 1947 s-a n`scut Ion Pachia TatomirescuIon Pachia TatomirescuIon Pachia TatomirescuIon Pachia TatomirescuIon Pachia Tatomirescu
- 17 februarie 1950 s-a n`scut Octavian DoclinOctavian DoclinOctavian DoclinOctavian DoclinOctavian Doclin
- 19 februarie 1959 s-a n`scut Dorin MurariuDorin MurariuDorin MurariuDorin MurariuDorin Murariu
- 20 februarie 1938 s-a n`scut Annemarie PodlipnyAnnemarie PodlipnyAnnemarie PodlipnyAnnemarie PodlipnyAnnemarie Podlipny
- 21 februarie 1940 s-a n`scut Marcu Mihail DeleanuMarcu Mihail DeleanuMarcu Mihail DeleanuMarcu Mihail DeleanuMarcu Mihail Deleanu
- 28 februarie 1937 s-a n`scut Magdalena BrauchMagdalena BrauchMagdalena BrauchMagdalena BrauchMagdalena Brauch

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA

MITOLOGIC, DESPRE
CHELNERI {I VAME{I
MIC ESEU DESPRE SISTEMUL PIRAMIDAL {I EURO
SFINX

Cuvântul "piramid`" a sosit în via]a mea adus de profesorul de istorie din Sânnicolau
Mare. Copil fiind, pentru mine Egiptul se reg`sea [i în medicamentul pe nume Piramidon,
despre care eu presupuneam c` are virtu]i magice. Prin clasa a VI-a sau a VII-a, prietenul
meu mai mare, Nu]u Petra[cu, mi-a f`cut cuno[tin]` cu Domnul Napoleon, ini]ial cet`]eanul
Bonaparte, astfel c` am fost nevoit s` [tiu pe de rost toate b`t`liile corsicanului, inclusiv
cele de la Abukir [i de la Piramide. "Solda]i, de la în`l]imea acestor piramide patruzeci
de veacuri v` contempl`!", îmi sun` [i acum în ureche atunci când, prin Fâ[ia Gaza a
Timi[oarei, str`luce dintele de aur al vreunui mameluc/ienicer autohton. Dar, vai, de
câteva zile, Egiptul, ca spa]iu piramidal, se al`tur` sistemului vamal românesc. Cu o
precizare îns`: în v`mile noastre schengenabile, Sfinxul nu e jum`tate om, jum`tate leu,
ci jum`tate om, jum`tate euro.

ULTIMUL CHELNER DIN ULTIMUL CHELNER DIN ULTIMUL CHELNER DIN ULTIMUL CHELNER DIN ULTIMUL CHELNER DIN ULTIMELE SONETE
ÎNCHIPUITE ALE LUI SHAKESPEARE

Dup` anul 1948, V. Voiculescu "ia parte la audi]iile muzicale din locuin]a lui Apostol
Apostolide, un fost chelner la Athéné Palace, cu o înzestrare muzical` excep]ional`,
care poseda una dintre cele mai bogate [i mai rafinate colec]ii de discuri din România.
Unele poeme “Ultimele sonete închipuite ale lui ShakespeareUltimele sonete închipuite ale lui ShakespeareUltimele sonete închipuite ale lui ShakespeareUltimele sonete închipuite ale lui ShakespeareUltimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, n.m., M.T.‘ îi sunt inspirate
de aceste audi]ii. Casa lui Apostol era frecventat` de melomani din toate genera]iile.
“…‘ În casa lui Apostol Voiculescu va ascunde o variant` (dar nu ultima variant`) a
sonetelor." Citatul din Cronologia stabilit` de Roxana Sorescu a edi]iei recent ap`rute la
"Jurnalul Na]ional" mi-a amintit c`, înainte de 89, presa relata copios, la mijlocul lui
ianuarie, despre unul dintre cele mai stupide evenimente inventate atunci - Revelionul
chelnerilor. Dup` cum îmi d` de gândit [i faptul c` limba român` nu mai st` la masa
rafinat` a cuvintelor ce definesc aceast` meserie, alt`dat`, un rang nobiliar, un cin. Dac`
vre]i s` în]elege]i cum de Apostol Apostolide era un rafinat meloman, nu ar fi de prisos
s` vede]i cel mai recent film al lui Menzel, cu titlul tradus cam stângaci, În slujba RegeluiÎn slujba RegeluiÎn slujba RegeluiÎn slujba RegeluiÎn slujba Regelui
AnglieiAnglieiAnglieiAnglieiAngliei.

FOTOTECA ORIZONT
PETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICA

(15 februarie 1931, Peciu Nou - 21 martie 2009, Jimbolia)
4 februarie.4 februarie.4 februarie.4 februarie.4 februarie. A avut loc lansarea volumului Mehala din cerMehala din cerMehala din cerMehala din cerMehala din cer de Dan Negrescu. Despre

prozatorul [i profesorul Dan Negrescu, despre literatura de ieri [i de azi a ora[ului Timi[oara
au vorbit Mircea Mih`ie[, Viorel Marineasa, Otilia Hede[an, Tudorel Urian, Lucian Alexiu,
Claudiu Arie[an, Cornel Ungureanu [i al]ii.

11 februarie.11 februarie.11 februarie.11 februarie.11 februarie. A avut loc un medalion comemorativ Traian Liviu Bir`escu [i lansarea
volumului Tovar`[i, cultura...Tovar`[i, cultura...Tovar`[i, cultura...Tovar`[i, cultura...Tovar`[i, cultura...de Aquilina Bir`escu. Moderat` de Maria Pongrácz Popescu,
cu participarea la discu]ii a d-lor Alexandru Ruja, Paul Eugen Banciu, Viorel Marineasa,
Lucian Alexiu, Aurel Gheorghe Ardeleanu, Marcel Turcu, întâlnirea a fost un bun prilej
de analiz` a trecutului [i prezentului literaturii locale.

18 februarie.18 februarie.18 februarie.18 februarie.18 februarie. A fost lansat volumul L`crimarul înfloritL`crimarul înfloritL`crimarul înfloritL`crimarul înfloritL`crimarul înflorit de Ioan Petra[. Au vorbit
despre volumul în cauz`, despre valorile poeziei religioase de azi {erban Foar]`, Eugen
Dorcescu, Ion Marin Alm`jan, Silviu Cre]u Or`vi]an, Olimpia Berca, Gra]iela Benga,
Cornel Ungureanu [i al]ii. A citit poezii de Ioan Petra[ actorul Vladimir Jur`scu.

TIMI{OARA ÎN C~R}I
O SEAR~ PENTRU BELA KAMOCSA

Volumul regretatului Béla Kamocsa, Blues de Timi[oara, îngrijit de Tinu Pârvulescu
[i ap`rut la Editura Brumar, s-a bucurat de o lansare cu totul aparte la Jimbolia, ora[ul
de care muzicianul prematur disp`rut a fost foarte legat. Ini]iatori – prim`ria ora[ului
[i Funda]ia Allma din Timi[oara. Despre geneza [i realizarea c`r]ii, despre cei doi autori
[i despre semnifica]ia unui asemenea volum memorialistic în peisajul cultural românesc
au vorbit scriitorii Adriana Babe]i, Eugen Bunaru [i Tinu Pârvulescu, precum [i Gábor
Kaba, primarul Jimboliei, Carmen Bayer, directorul funda]iei Allma [i Silvia Takács,
mediatorul cultural al ac]iunii. În cadrul aceluia[i eveniment a fost proiectat filmul lui
Gheorghe {vai]er, Boema de Timi[oara.

PREMIU
PENTRU PROZ~:
RADU PAVEL GHEO

Teatrul vechi "Mihai Eminescu", Ce-
naclul "Mihai Eminescu", Clubul Mitteleu-
ropa, Clubul intelectualilor [i Grupul de
publica]ii "Cara[ul" au acordat PREMIUL
pentru PROZÃ "Eminescu-1868-Oravi]a",
edi]ia a XXIII-a, scriitorului RADU PAVEL
GHEO. Premiul a fost acordat în cadrul
Festivalului "Eminescu la Oravi]a", fondat
la 15 ianuarie 1989.

ARIERGARDA
UN MONUMENT ÎN DEZBATERE

Comitetul Civic pentru Patrimoniul Cultural al Timi[oarei [i Masteratul de Management
al Resurselor Culturale din cadrul Facult`]ii de Litere, Istorie [i Teologie, Universitatea
de Vest Timi[oara au organizat la Hotel Timi[oara dezbaterea public` privind salvarea
Monumentului Fidelit`]ii datând din 1852, aflat în cimitirul din Calea Lipovei.

Monumentul, realizat în stil neogotic, a fost comandat de împ`ratul Franz Iosef  pentru
comemorarea rezisten]ei armatei imperiale în 1849 în fa]a revolu]ionarilor maghiari. A
fost mutat în 1936 din Pia]a Libert`]ii în cimitirul din Calea Lipovei.

La dezbatere au participat arhitec]i, urbani[ti, oameni de cultur` [i intelectuali ai
ora[ului, printre care arhitec]ii {erban Sturdza, Mihai Opri[, Radu Mih`ilescu, Rudolf
Graef jr., Pompiliu Al`moreanu, Ciprian C`dariu, Violeta Mihalache, din partea  Prim`riei
municipiului, criticul de art` Ileana Pintilie, Florian Mihalcea, pre[edintele Societ`]ii
Timi[oara, Traian Orban, Daniel Vighi, Viorel Marineasa.  Echipa de arhitec]i participan]i
la proiect au propus ca loc de amplasare strada episcop Augustin Pacha, în spatele magazinului
Bega din Timi[oara, lâng` parcare. Mutarea monumentului în centrul ora[ului [i restaurarea
lui ar însemna un câ[tig important istoric [i cultural pentru Timi[oara.  (RALUCA SELEJANRALUCA SELEJANRALUCA SELEJANRALUCA SELEJANRALUCA SELEJAN)
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Mihaela Ro[u Bîn`: La aproape cinciMihaela Ro[u Bîn`: La aproape cinciMihaela Ro[u Bîn`: La aproape cinciMihaela Ro[u Bîn`: La aproape cinciMihaela Ro[u Bîn`: La aproape cinci
decenii de la apari]ia romanului decenii de la apari]ia romanului decenii de la apari]ia romanului decenii de la apari]ia romanului decenii de la apari]ia romanului FranciscaFranciscaFranciscaFranciscaFrancisca,,,,,
cum a]i caracteriza contextul social-politiccum a]i caracteriza contextul social-politiccum a]i caracteriza contextul social-politiccum a]i caracteriza contextul social-politiccum a]i caracteriza contextul social-politic
[i, mai ales, literar în care a]i debutat?[i, mai ales, literar în care a]i debutat?[i, mai ales, literar în care a]i debutat?[i, mai ales, literar în care a]i debutat?[i, mai ales, literar în care a]i debutat?

Nicolae BrebanNicolae BrebanNicolae BrebanNicolae BrebanNicolae Breban: Teribil. De[i de un an
de zile fuseser` elibera]i de]inu]ii politici,
miasmele stalinismului adiau puternic [i
asfixiant peste toate zonele culturii na]ionale.
Pentru c` ni se explica autoritar c` nu sunt
posibile în proza de crea]ie decât schi]a [i
nuvela, romanul, dup` moda sovietic`
trebuind s` fie fresc`, s` con]in` adic`
elementele esen]iale ale realismului socialist,
figura muncitorului, activistului, a partidului,
a Uniunii Sovietice etc., am hot`rît s` reu[esc
pe propriul "lor" teren, folosind adic`
romanul proletcult, ca în artele mar]iale, cu
un sens invers, o schem` naturalist-
conformist` cu o substan]` [i tipologie
"str`in`", vie, advers`, în esen]`, indica]iilor
de partid. {i am reu[it. Critica, critica de
prestigiu din acei ani m-a în]eles, m-a sus]inut
situându-m` într-o filia]ie extraordinar` [i
în felul acesta , cred eu, am f`cut pârtie pentru
al treilea roman al meu, ap`rut iute, la trei
ani dup` Francisca [i prin care presa literar`
a serbat anul romanului. În fapt – posibilitatea
unui alt fel de roman decât cel realist-socialist
de coloratur` trivial sovietic`.

- Cum se explic` fascina]ia tân`rului- Cum se explic` fascina]ia tân`rului- Cum se explic` fascina]ia tân`rului- Cum se explic` fascina]ia tân`rului- Cum se explic` fascina]ia tân`rului
Nicolae Breban pentru literatur` [i, mai ales,Nicolae Breban pentru literatur` [i, mai ales,Nicolae Breban pentru literatur` [i, mai ales,Nicolae Breban pentru literatur` [i, mai ales,Nicolae Breban pentru literatur` [i, mai ales,
ambi]ia aproape utopic` de a debuta cu unambi]ia aproape utopic` de a debuta cu unambi]ia aproape utopic` de a debuta cu unambi]ia aproape utopic` de a debuta cu unambi]ia aproape utopic` de a debuta cu un
roman, atunci când majoritatea scriitorilorroman, atunci când majoritatea scriitorilorroman, atunci când majoritatea scriitorilorroman, atunci când majoritatea scriitorilorroman, atunci când majoritatea scriitorilor
î[i exersau talentul în specii scurte?î[i exersau talentul în specii scurte?î[i exersau talentul în specii scurte?î[i exersau talentul în specii scurte?î[i exersau talentul în specii scurte?

- Nu voiam s` m` înscriu în lunga [i
glorioasa galerie a povestitorilor [i
nuveli[tilor români, tr`ind un dublu complex:
cel de inferioritate fa]` de geniul celor care,
de la C. Negruzzi [i I.L. Caragiale, Gib
Mih`iescu sau {tefan B`nulescu au ilustrat
aceste genuri, dar [i unul de orgoliu, s` zicem,
de a fi romancier de la început. Aveam, înc`
de pe atunci, nevoie de volum, de lungime,
dar [i de spa]iul care s`-mi permit` s`-mi
exersez [i dezvolt capacitatea de a construi.
În ciuda restric]iilor aspre [i barbare ale
sistemului politic [i ale momentului, care
p`rea c` nu se mai sfâr[esc, de a-mi manifesta
adeziunea ferm`, public` [i poate înzestrarea
pentru expresia unei viziuni asupra omului
[i a timpului în care tr`ie[te. Posibile doar
prin cea ce în]eleg eu prin roman, urmân-
du-mi mae[trii mei români, ru[i [i francezi.

- În anii '60, grupul din care f`cea]i parte- În anii '60, grupul din care f`cea]i parte- În anii '60, grupul din care f`cea]i parte- În anii '60, grupul din care f`cea]i parte- În anii '60, grupul din care f`cea]i parte
î[i constituise un program estetic, care s`î[i constituise un program estetic, care s`î[i constituise un program estetic, care s`î[i constituise un program estetic, care s`î[i constituise un program estetic, care s`
prevaleze criteriilor ideologice aleprevaleze criteriilor ideologice aleprevaleze criteriilor ideologice aleprevaleze criteriilor ideologice aleprevaleze criteriilor ideologice ale
momentului, racordând astfel literaturamomentului, racordând astfel literaturamomentului, racordând astfel literaturamomentului, racordând astfel literaturamomentului, racordând astfel literatura
român` la marile valori ale literaturiiromân` la marile valori ale literaturiiromân` la marile valori ale literaturiiromân` la marile valori ale literaturiiromân` la marile valori ale literaturii
europene. P`rea acest ideal realizabil?europene. P`rea acest ideal realizabil?europene. P`rea acest ideal realizabil?europene. P`rea acest ideal realizabil?europene. P`rea acest ideal realizabil?

- Da, am visat un "vis estetic", la
autonomia esteticului într-o lume cotropit`
[i sufocat` de morala proletar`, noi, cei câ]iva
care ne recunoa[tem prin diverse
semnalmente – originea social` deochiat`,
cultul marilor valori literare, respingerea
sordidului realism-socialist al lui Maxim
Gorki [i {olohov, purtând amprenta unui
fel de idealism cam ridicol pentru cei care
ne ascultau sau urm`reau; care, pân` la urm`,
ca [i piatra din pra[tia p`storului David, tân`r
[i suplu, a izbit cu eficien]` fruntea bombat`,
ce de bronz p`rea, a uria[ului Goliat
ideologic.

EU CRED ÎN UNITATEA OPEREI MELE
NICOLAE BREBAN

- Cele dou` romane de început,- Cele dou` romane de început,- Cele dou` romane de început,- Cele dou` romane de început,- Cele dou` romane de început,
Francisca Francisca Francisca Francisca Francisca [i [i [i [i [i În absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilor contureaz`, contureaz`, contureaz`, contureaz`, contureaz`,
dup` chiar aprecierea d-voastr`, dou`dup` chiar aprecierea d-voastr`, dou`dup` chiar aprecierea d-voastr`, dou`dup` chiar aprecierea d-voastr`, dou`dup` chiar aprecierea d-voastr`, dou`
modalit`]i de construc]ie caracteristicemodalit`]i de construc]ie caracteristicemodalit`]i de construc]ie caracteristicemodalit`]i de construc]ie caracteristicemodalit`]i de construc]ie caracteristice
romanelor dv., care vor urma: "gotic" [iromanelor dv., care vor urma: "gotic" [iromanelor dv., care vor urma: "gotic" [iromanelor dv., care vor urma: "gotic" [iromanelor dv., care vor urma: "gotic" [i
"bizantin". Toate romanele publicate pot fi"bizantin". Toate romanele publicate pot fi"bizantin". Toate romanele publicate pot fi"bizantin". Toate romanele publicate pot fi"bizantin". Toate romanele publicate pot fi
încadrate în aceste categorii sau pot fiîncadrate în aceste categorii sau pot fiîncadrate în aceste categorii sau pot fiîncadrate în aceste categorii sau pot fiîncadrate în aceste categorii sau pot fi
identificate [i alte modalit`]i înc` neenun]ate?identificate [i alte modalit`]i înc` neenun]ate?identificate [i alte modalit`]i înc` neenun]ate?identificate [i alte modalit`]i înc` neenun]ate?identificate [i alte modalit`]i înc` neenun]ate?

- Nu, eu nu sunt atât de preocupat de
profilul stilistic al romanelor mele, cât de
cel tematic. E adev`rat c` aproape de fiecare
dat`, cu un nou roman, am propus o alt`
textur` sau "strategie stilistic`", pentru a
surprinde [i a nu obosi lectorul. Dar temele
de fond, pe care eu le numesc "obsesive"
dintotdeauna se înf`[oar` mereu în jurul
unicei idei, mai bine zis obsesii, ce m-a
bântuit din tinere]e: rela]ia c`l`u-victim`,
din care au ie[it peste vreo dou` decenii [i
altele, asociate sau "scurse"" din ea, precum
tema Don-Juan, dou` romane [i o trilogie
romanesc`, Amfitrion. Sau rela]ia maestru-
ucenic, din care iese ultima mea tetralogie,
Ziua [i noaptea [i care nu fac decât s`
certifice aceast` obsesie de-o via]`. Din
p`cate, majoritatea criticilor care conteaz`
nu sesizeaz` aceste axe ale construc]iilor
mele romane[ti, r`mân ca [i ilustrul domn
Manolescu, doar la foiletarea fiec`rui roman
în parte. Or, cred eu înc` o dat`, unitatea
operei mele, dac` ea este una real`, e dat`
doar de existen]a acestor teme, pu]ine [i
repetitive. Constitutive.

- În ce m`sur` spa]iul b`n`]ean, mai- În ce m`sur` spa]iul b`n`]ean, mai- În ce m`sur` spa]iul b`n`]ean, mai- În ce m`sur` spa]iul b`n`]ean, mai- În ce m`sur` spa]iul b`n`]ean, mai
ales cel lugojean, al copil`riei [i al adoles-ales cel lugojean, al copil`riei [i al adoles-ales cel lugojean, al copil`riei [i al adoles-ales cel lugojean, al copil`riei [i al adoles-ales cel lugojean, al copil`riei [i al adoles-
cen]ei a reprezentat un topos propice deve-cen]ei a reprezentat un topos propice deve-cen]ei a reprezentat un topos propice deve-cen]ei a reprezentat un topos propice deve-cen]ei a reprezentat un topos propice deve-
nirii ca scriitor, reg`sindu-se în substan]anirii ca scriitor, reg`sindu-se în substan]anirii ca scriitor, reg`sindu-se în substan]anirii ca scriitor, reg`sindu-se în substan]anirii ca scriitor, reg`sindu-se în substan]a
romanelor d-voastre?romanelor d-voastre?romanelor d-voastre?romanelor d-voastre?romanelor d-voastre?

- Da, tinere]ea mea, studioas`, formativ`,
"exclamativ`" [i aventuroas` - în câmpul
ideilor [i al literei scrise, se în]elege! - s-a
întâmplat pe malul Timi[ului, iar primele
mele trei romane s-au scris tot acolo, ele
(cred eu, dar [i dup` spusa unora), mi[când
[i înnoind romanul modern na]ional. Spre
uimirea mea, memoria cultural` a locului
m-a [ters din catastife, de spa]iul b`n`]ean
sunt lega]i [i cita]i fel de fel de nume, unele
prestigioase, precum Blaga, C`linescu sau
Camil Petrescu, altele ale unor tineri care
promit, dar niciunde [i nicicând nu se
aminte[te de "romancierul Breban", sosit
cu familia sa din nordul Ardealului în timpul
dezmembr`rii României din fatidicul an
1940. Am fost invitat, ca tân`r autor în toate
ora[ele ]`rii, chiar [i la Timi[oara, unde s-a
serbat romanul Animale bolnave, dar
niciodat` la Lugoj, unde, se pare, fo[tii mei
profesori de la liceul "C. Brediceanu" nu
mi-au iertat succesul.

- A]i afirmat în repetate rânduri c`- A]i afirmat în repetate rânduri c`- A]i afirmat în repetate rânduri c`- A]i afirmat în repetate rânduri c`- A]i afirmat în repetate rânduri c`
Animale bolnaveAnimale bolnaveAnimale bolnaveAnimale bolnaveAnimale bolnave reprezint` unul dintre cele reprezint` unul dintre cele reprezint` unul dintre cele reprezint` unul dintre cele reprezint` unul dintre cele
mai bune romane scrise de d-voastr`, aspectmai bune romane scrise de d-voastr`, aspectmai bune romane scrise de d-voastr`, aspectmai bune romane scrise de d-voastr`, aspectmai bune romane scrise de d-voastr`, aspect
subliniat [i de critica literar`. În ce const`subliniat [i de critica literar`. În ce const`subliniat [i de critica literar`. În ce const`subliniat [i de critica literar`. În ce const`subliniat [i de critica literar`. În ce const`
for]a [i deosebitul succes de public al acestuifor]a [i deosebitul succes de public al acestuifor]a [i deosebitul succes de public al acestuifor]a [i deosebitul succes de public al acestuifor]a [i deosebitul succes de public al acestui
roman?roman?roman?roman?roman?

- Dac` în Francisca am utilizat schema
realist-socialist` cu un fel de efect de
bumerang, în Animale bolnave am "pianotat"
pe o tram` poli]ist`, pentru a-mi putea
structura [i acoperi "mesajele" [i discursul
meu epic, expresionist [i existen]ialist. Un
tinerel mitoman, Paul, u[urel psihopat-

melodic, distruge mereu [i la modul sincopat
ceea ce naratorul construie[te în form` de
scene [i evenimente epice, "obiective". Unde
e realitatea, exist` ea oare ? – se poate întreba
un lector atent ...

- Sunte]i recunoscut ca un om de cultur`- Sunte]i recunoscut ca un om de cultur`- Sunte]i recunoscut ca un om de cultur`- Sunte]i recunoscut ca un om de cultur`- Sunte]i recunoscut ca un om de cultur`
polivalent. Educa]ia muzical` solid` pe carepolivalent. Educa]ia muzical` solid` pe carepolivalent. Educa]ia muzical` solid` pe carepolivalent. Educa]ia muzical` solid` pe carepolivalent. Educa]ia muzical` solid` pe care
a]i primit-o a]i valorificat-o în literatur`,a]i primit-o a]i valorificat-o în literatur`,a]i primit-o a]i valorificat-o în literatur`,a]i primit-o a]i valorificat-o în literatur`,a]i primit-o a]i valorificat-o în literatur`,
[i m` refer la romanul [i m` refer la romanul [i m` refer la romanul [i m` refer la romanul [i m` refer la romanul În absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilorÎn absen]a st`pânilor,,,,,
construit pe un principiu melodic. A]i fostconstruit pe un principiu melodic. A]i fostconstruit pe un principiu melodic. A]i fostconstruit pe un principiu melodic. A]i fostconstruit pe un principiu melodic. A]i fost
un împ`timit al cinematografiei, f`când [iun împ`timit al cinematografiei, f`când [iun împ`timit al cinematografiei, f`când [iun împ`timit al cinematografiei, f`când [iun împ`timit al cinematografiei, f`când [i
regie de film. A influen]at aceast` experien]`regie de film. A influen]at aceast` experien]`regie de film. A influen]at aceast` experien]`regie de film. A influen]at aceast` experien]`regie de film. A influen]at aceast` experien]`
structura narativ` a romanelor d-voastr`?structura narativ` a romanelor d-voastr`?structura narativ` a romanelor d-voastr`?structura narativ` a romanelor d-voastr`?structura narativ` a romanelor d-voastr`?

- Da [i nu. Este evident c`, dac` te
preg`te[ti, cu un orgoliu pe m`sur`, s` te
dedici unei cariere de romancier în sensul
unui bun ucenic al marilor ru[i, francezi [i
englezi, cei care, trebuie s-o recunoa[tem,
au instaurat romanul ca specie major` a
literaturii cam cu un secol înaintea
înainta[ilor no[tri români, trebuie s`
ucenice[ti pe m`sur`. S` nu-]i r`mân`, adic`,
str`ine, marile arte, filozofia, istoria,
psihologia, muzica, dar [i capacitatea de a
compara f`r` ostenire culturile [i civiliza]iile,
colindând relieful fizic [i spiritual al Europei.
Ca [i Poezia, care, al`turi de muzic`, ne
este o insa]iabil` hran`, acea ambrozie de
care se vorbe[te în ospe]ele zeie[ti. {i am
avut norocul în tinere]e de a avea câ]iva
prieteni, poe]i n`scu]i, excelen]i [i devota]i
iluziei ca [i mine, adic` acelui idealism al
autonomiei esteticului [i al artei mari,
posibile într-o vreme mocirloas`, confuz`
[i inamic` valorii.

- Care este raportul autorului Nicolae- Care este raportul autorului Nicolae- Care este raportul autorului Nicolae- Care este raportul autorului Nicolae- Care este raportul autorului Nicolae
Breban cu naratorul [i cu personajele sale?Breban cu naratorul [i cu personajele sale?Breban cu naratorul [i cu personajele sale?Breban cu naratorul [i cu personajele sale?Breban cu naratorul [i cu personajele sale?
Este naratorul instan]a suprem` în discursulEste naratorul instan]a suprem` în discursulEste naratorul instan]a suprem` în discursulEste naratorul instan]a suprem` în discursulEste naratorul instan]a suprem` în discursul
romanesc? Are autorul afinit`]i cu uneleromanesc? Are autorul afinit`]i cu uneleromanesc? Are autorul afinit`]i cu uneleromanesc? Are autorul afinit`]i cu uneleromanesc? Are autorul afinit`]i cu unele
dintre ele?dintre ele?dintre ele?dintre ele?dintre ele?

- Raportul meu, cum spune]i, cu per-
sonajele [i cu toate "mecanismele" epicului
amplu, numit roman, este cel clasic. Eu nu
am vrut niciodat` s` "inovez", am încercat
s` aplic pe canavaua temperamentului [i a
propriei instinctivit`]i artistice, s` zicem,
ceea ce am deprins, f`r` s` m` ajute nimeni
[i în perfect` opozi]ie cu cele ce se vânturau
în anii cincizeci [i [aizeci pe pia]a public`
literar` [i în universit`]i, de la mae[trii mei,
de la Cehov la Stendhal [i Flaubert, de la
Nietzsche, Thomas Mann la Dostoievski,
de la Thomas Hardy la D. H. Lawrence. O
încercare de revolt` am f`cut totu[i, la modul
expres în Bunavestire, unde am propus o

fractur` brutal` a personajului principal,
Grobei, inova]ie cu care nu to]i criticii au
fost de acord. Dar, dac` observa]i cu aten]ie,
o face înaintea mea Th. Mann în Muntele
magic; evident, mai pu]in brutal` [i cu o
alt`, neasemuit`, m`estrie.

- Ce elemente de noutate aduc romanele- Ce elemente de noutate aduc romanele- Ce elemente de noutate aduc romanele- Ce elemente de noutate aduc romanele- Ce elemente de noutate aduc romanele
lui Nicolae Breban de dup` 1989, odat` cului Nicolae Breban de dup` 1989, odat` cului Nicolae Breban de dup` 1989, odat` cului Nicolae Breban de dup` 1989, odat` cului Nicolae Breban de dup` 1989, odat` cu
schimbarea regimului politic ?schimbarea regimului politic ?schimbarea regimului politic ?schimbarea regimului politic ?schimbarea regimului politic ?

- Dup` '89, regret, romanele mele nu
aduc nici un element de noutate, cum spune]i.
Nu totdeauna un autor, chiar dac` se inspir`
din actualitatea timpului s`u, î[i schimb`
temele sau stilul dup` schimb`rile de regim
politic. Schimbarea stilistic` important`, în
crea]ia mea, cred c` s-a întâmplat în anul
'84 când am publicat ultimul meu roman
sub comunism, ampla construc]ie epic` ce
se cheam` Drumul la zid. Nu numai sub
aspect stilistic, dar [i tematic; tipul romanelor
mele cu un subiect viu, violent uneori, cu
eroi impulsivi [i expu[i uneori unor
schimb`ri bru[te, mai pu]in explicabile doar
prin tensiunea de suprafa]`, social`, a luat
de atunci [i pân` azi, cred, o alt` turnur` :
fluxul epic, dac` e s`-l ilustr`m, printr-o
metafor` simpl` oarecum, dac` vre]i, cu un
curs al unui râu care î[i croie[te la început
drumul cu for]` printre stânci [i maluri în-
guste, adesea în forma unor defileuri abrupte,
dup` un timp, ajungând la câmpie, el, râul,
dac` are putere, se desface în meandre largi
[i calme, înaintând spre o mare sau un ocean
posibil. Nu numai în cazul crea]iei mele se
poate observa aceast` evolu]ie [i form`
stilistic`, dar [i tematic` a înaint`rii epice
într-o biografie activ`, sus]inut`, epic`; sunt
[i cazuri celebre care o ilustreaz`, nu le citez
aici, pentru a nu da loc la ironii deplasate,
care m-au întov`r`[it nu rareori. (Doar dou`
"cazuri": Proust, de la romanul Jean Santeuil
structurat în blocuri epice de tip balzacian,
ca, mai târziu, în capodopera sa A la re-
cherche... s` se desfac` în meandrele epice
[i largi, uneori de o formidabil` [i ispititoare
redundan]`, cu o o fals` impresie a stagn`rii,
ce, probabil, l-a derutat [i pe André Gide,
care la prima lectur` nu a în]eles nimic. Apoi,
la Th. Mann, de la nuvele [i Buddenbrook,
urmând [i el, acolo, într-un alt mod, stilistica
[i nervul balzacian, se trece prin Muntele
magic, la desf`[ur`ri enorme [i adânci ce
poart` titlul Doktor Faustus [i mai ales Iosif
[i fra]ii s`i. {i, dup` cum pare, nici o
întoarcere stilistic` nu mai e posibil`,

Dispus s`-[i redefineasc` opera la intervale diferite de timp, în ciuda unor elemente
de poetic` a romanului enun]ate ferm, înc` de la începutul crea]iei, scriitorul Nicolae
Breban a avut amabilitatea de a r`spunde unor întreb`ri referitoare la structura narativ`
a romanelor sale [i la receptarea discursului s`u romanesc în contextul complex al
literaturii române contemporane. Realizat în dou` reprize, prin coresponden]` electronic`,
cu obolul doamnei Cristina Breban, din locuri [i anotimpuri distincte, r`spunsurile lui
Nicolae Breban dezv`luie, dincolo de fermitatea opiniilor formulate cu absolut` sinceritate,
asumarea condi]iei creatorului, deopotriv` cu sentimentul puternic al apartenen]ei la
spa]iul cultural românesc [i european.
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deoarece nu timpul, ci omul însu[i, autorul
s-a schimbat. S-a "mi[cat" r`mânând acela[i,
dar numai în ceea ce prive[te propriile-i
viziuni [i obsesii, acolo unde, într-adev`r,
se tr`deaz` cu adev`rat stilul !)

- Care este, în opinia d-voastr`, situa]ia- Care este, în opinia d-voastr`, situa]ia- Care este, în opinia d-voastr`, situa]ia- Care este, în opinia d-voastr`, situa]ia- Care este, în opinia d-voastr`, situa]ia
romanului românesc contemporan?romanului românesc contemporan?romanului românesc contemporan?romanului românesc contemporan?romanului românesc contemporan?

- Dup` câte pot s`-mi dau seama,
romanul însu[i, a[a cum îl percep eu, trece,
ca mai toat` societatea printr-o... criz`, s`-i
zicem. Sau declin. Mai [tii, poate a disp`rut
pur [i simplu! M` refer la nevoia scriitorilor
de azi de a se arunca în aceast` greoaie [i
fantastic` aventur`; nu cred c` setea
publicului de roman, de "romane" a disp`rut.
S` se fi transformat aceast` nevoie, sete sau
curiozitate spre un alt tip de construc]ie [i
armonie epic`, înc` o dat` într-un fel de
autenticism, dup` moda anilor dou`zeci,
ini]iat` de inteligentul André Gide, care,
dup` cum se [tie, preocupat de propria sa
manier` "revolu]ionar`", a avut [i a tr`it
penibila miopie critic` de a referi negativ
la primele dou` volume din cele ce aveau
s` constituie, cu adev`rat, noutatea enorm`
a secolului trecut – În c`utarea timpului
pierdut al lui Marcel Proust.

- V-a]i declarat înc` de la debut adeptul- V-a]i declarat înc` de la debut adeptul- V-a]i declarat înc` de la debut adeptul- V-a]i declarat înc` de la debut adeptul- V-a]i declarat înc` de la debut adeptul
speciei numit` roman; cum se explic`, laspeciei numit` roman; cum se explic`, laspeciei numit` roman; cum se explic`, laspeciei numit` roman; cum se explic`, laspeciei numit` roman; cum se explic`, la
atâ]ia ani de la atâ]ia ani de la atâ]ia ani de la atâ]ia ani de la atâ]ia ani de la FranciscaFranciscaFranciscaFranciscaFrancisca, interesul pentru, interesul pentru, interesul pentru, interesul pentru, interesul pentru
proza scurt`; am în vedere excelentul volumproza scurt`; am în vedere excelentul volumproza scurt`; am în vedere excelentul volumproza scurt`; am în vedere excelentul volumproza scurt`; am în vedere excelentul volum
Orfeu în infernOrfeu în infernOrfeu în infernOrfeu în infernOrfeu în infern, ap`rut de curând ?, ap`rut de curând ?, ap`rut de curând ?, ap`rut de curând ?, ap`rut de curând ?

- Volumul de nuvele Orfeu în infern,
ap`rut acum vreo doi ani, trateaz` unele
subiecte [i personaje pe care le-am schi]at
chiar într-un voluma[ (retras de mine de la
publica]ie deoarece m` sim]eam mai preg`tit
pentru roman), pe la începutul anilor [aizeci.
Moment în care proza scurt` încerca o
spargere a dogmatismului, ce p`rea de fier,
a realismului socialist, propunând prin schi]e
[i nuvele, semnate atunci de promi]`torii
N. Velea, D. R. Popescu, F`nu[ Neagu [i
b`n`]eanul nostru de mare talent, Sorin Titel,
alt tip de "eroi", numi]i atunci de critica
care îi sprijinea "cazuri ciudate"; ca [i o
încercare a unei alte problematici. Roman
bun, se spunea r`spicat atunci, nu se putea
publica deoarece acesta trebuia s` con]in`,
dup` dogma realist socialist`, elemente ale
"noului", adic` prezen]a activistului de partid,
prietenia cu Uniunea Sovietic`, eroul pozitiv
sau mâr[avul du[man de clas`, ]`ranul înst`rit
[i burghezul sau intelectualul "putred".
Structuri epice în care s-au ilustrat [i au
inundat manualele [colare [i universitare
Petru Dumitriu, Titus Popovici, Galan,
Zaharia Stancu [i al]ii. E adev`rat c` eu am
spart, ca s` zicem a[a, aceast` fals`
convingere cu trei romane, scrise pe malul
Timi[ului, la Lugoj, între anii '62 - '67 [i
publicate între '65 [i '68 [i e drept c` în
primul, în Francisca, am apelat [i eu la
formula "stalinist`", dar am întors-o cumva
pe dos, ca în artele mar]iale. Apoi, prin În
absen]a st`pânilor [i, mai ales, Animale
bolnave, scrise tot acolo, pe "malul
Cimi[ului" – într-o cas` a bunicii mele,
Wilhelmina Ketzenmacher [i care a fost,
vai, d`râmat` –, s-a instalat bini[or, cred
eu, credin]a în roman în literatura [i
psihologia timpului. (Nu [tiu de ce, în c`r]ile
sau antologiile scriitorilor lugojeni, numele
meu nu este amintit, de[i b`n`]enii de "su[`"
cum se spune, pot fi lini[ti]i; de[i refugiat
din Nordul Ardealului, tat`l meu fiind închis
de unguri în toamna lui '40, familia mea
are oase în cimitirul catolic, bunica mea,
Olga Böhmler, n`scut` Kunerth [i mama
mea, se odihnesc acolo).

Am aruncat pe pia]a literar` [i un volum
de nuvele – mai am unul, în manuscris, gata
de publicare, sub titlul Act gratuit –, deoarece
[tiu bine c` m-am n`scut într-o literatur` a
unor mari nuveli[ti. De la C. Negruzzi, la
Gib Mih`escu [i la I. L. Caragiale, din p`cate
ignorat azi ca nuvelist, pân` la Marin Preda
[i {tefan B`nulescu, noi, românii, am excelat

mai ales în povestire [i nuvel`. Ca [i mai
sudicii italieni, de exemplu. Romanul, specia
care domin` azi literatura lumii, este mai
ales crea]ia nordicilor, deoarece ei au for]a
[i r`bdarea oric`rei construc]ii, cum trebuie
s` fie un roman, a[a cum l-au în]eles ultimele
dou` secole europene, o structur` care se
sprijin` pe eroi expresivi [i vizionari, mai
pu]in pe cei pitore[ti. Dar, fi]i f`r` grij`,
al`turi de câteva volume de eseuri care au
ap`rut deja, am gata înc` un roman [i termin
în lunile acestea un altul. Ambele petrecân-
du-se în anii de început ai stalinismului ro-
mânesc, un timp, o psihologie [i o enorm`
dram` care nou`, romancierilor, nu poate
decât s` ne fie un binevenit [i înc` ne-explo-
rat "câmp de vân`toare". {i de reflectare,
evident, dar cu mijloacele autentic epice [i
nu cu cele morale sau caricatural politice !

- A]i debutat cu un program estetic foarte- A]i debutat cu un program estetic foarte- A]i debutat cu un program estetic foarte- A]i debutat cu un program estetic foarte- A]i debutat cu un program estetic foarte
bine conturat pe care l-a]i definit în timp.bine conturat pe care l-a]i definit în timp.bine conturat pe care l-a]i definit în timp.bine conturat pe care l-a]i definit în timp.bine conturat pe care l-a]i definit în timp.
Sim]i]i c` apar]ine]i în momentul de fa]`Sim]i]i c` apar]ine]i în momentul de fa]`Sim]i]i c` apar]ine]i în momentul de fa]`Sim]i]i c` apar]ine]i în momentul de fa]`Sim]i]i c` apar]ine]i în momentul de fa]`
unui curent literar anume ?unui curent literar anume ?unui curent literar anume ?unui curent literar anume ?unui curent literar anume ?

- Înc` o dat`, dup` cum vede]i, sunt
inactual: curentul literar c`ruia i-a[ apar]ine
eu s-a afirmat [i consolidat la sfâr[itul seco-
lului XIX, odat` cu Stendhal, primul meu
maestru literar european, dup` ce am fost
acaparat, în pubertate [i adolescen]`, de Re-
breanu, Camil Petrescu, dna Bengescu,
bineîn]eles. Ultimii doi, mai ales, [i, dup`
cum se [tie, bine terfeli]i vreo dou` decenii
de critica literar` a vremii unde semnau un
Paul Georgescu, Crohm`lniceanu, Tertulian
[i S. Damian, pentru a nu-i cita decât pe
cei "inteligen]i". {i care, într-un fel sau altul,
dup` anii [aizeci, au cotit-o spre o în]elegere
mai "adecvat`" a valorii literare, urmând
ace[tia, cu adev`rat, aerul timpului, ca [i
cel politic. A[a cum ast`zi, unii critici, adesea
tineri [i inteligen]i, la rândul lor, sufer` alte
presiuni, ale altor mode sau grupuri de in-
fluen]`. Eu nu le-am f`cut nici atunci repro-
[uri importan]ilor critici ai vremii, de la
"Scînteia", "Gazeta literar`" sau "Lupta de
clas`" - nici nu aveam cum, nu prea m`
b`ga nimeni în seam` pe vremea aceea. Mai
ales iritau enorm, atunci, declara]iile mele
cam abrupte de rezerv` decis` la "marii autori
sovietici" [i afirmând mereu, f`r` tact, accept,
prin redac]ii, nume ciudate precum Dostoiev-
ski, Th. Mann, M. Proust, Blaga [i Bacovia,
de la noi sau, culmea lipsei de m`sur`, nume-
le [i opera unui autor [i filozof "blestemat"
[i, e adev`rat, manipulat abuziv [i calomnios
de nazi[ti, Fr. Nietzsche. Pe care în al doilea
roman al meu, în '66, În absen]a st`pânilor,
l-am pus ca motto, ca [i la alte, nu pu]ine
volume apoi, pe prima pagin` !

Pentru a încheia, afirm c`, în ciuda
tuturor modelor mai vechi sau actuale, eu
cred c` noi, scriitorii români trebuie s`
continu`m [coala romanului numit realist,
vizionar, apt de o anume simbolistic` [i
capacitate de a integra aproape toate formele
majore de analiz` [i gând ale vremii noastre,
a[a-zis moderne. Sigur, cum au f`cut-o
avangardi[tii înaintea celui de al doilea r`zboi
sau cum o fac acum cei care se numesc post-
moderni, putem exersa tot felul de a[a-zise
"stiluri", "curente" sau forme ale mimesis-
ului. Cu excep]ia unei prea ap`sate a[a-zise
"autenticit`]i", curent literar [i el, vechi, de
la francezul A. Gide, trecut prin bunii s`i
"[coleri" români, Mihail Sebastian [i Camil
Petrescu, [i care duce uneori, cum o vedem
de mai bine de un deceniu, [i la valuri de
pornografie sau semi-pornografie literar`.
Ca [i la false romane care au volumul unei
nuvele, o nuvel`, îns`, care nu respect` nici
rigorile acestui gen, uneori mai preten]ioase
decât cele ale unui roman-fresc`. {i pentru
aceasta public nuvele, pentru a fi înc` o dat`
acas` în literatura mare [i viguroas` a na]iei
[i culturii în care m-am n`scut [i, în bun`
parte, format. {i în care cred în continuare,
cu o consecven]` pe care nu cred c` cineva
mi-o poate pune la îndoial`.

- Sunte]i un om de cultur` european,- Sunte]i un om de cultur` european,- Sunte]i un om de cultur` european,- Sunte]i un om de cultur` european,- Sunte]i un om de cultur` european,
în sensul cel mai adev`rat al cuvântului.în sensul cel mai adev`rat al cuvântului.în sensul cel mai adev`rat al cuvântului.în sensul cel mai adev`rat al cuvântului.în sensul cel mai adev`rat al cuvântului.
Cum vede]i evolu]ia literaturii române înCum vede]i evolu]ia literaturii române înCum vede]i evolu]ia literaturii române înCum vede]i evolu]ia literaturii române înCum vede]i evolu]ia literaturii române în
contextul cultural european al mileniuluicontextul cultural european al mileniuluicontextul cultural european al mileniuluicontextul cultural european al mileniuluicontextul cultural european al mileniului
III?III?III?III?III?

- Sincer s` fiu, habar n-am! Ce pot doar
s` urez tinerilor romancieri, români [i
europeni, care mai au curajul de a ataca cu
adev`rat ceea ce eu [i înainta[ii no[tri sublimi
numim roman, este s` înve]e înc` odat`
vechea meserie - dialogul, tipologia, cea
mai grea [i mai ingrat` art`, a construc]iei
unui personaj, mai viu [i mai rezistent în
timp [i la mode decât cei mai mul]i dintre
cei ce foiesc, ne ating [i ne înva]` din jurul
nostru. Ca [i capacitatea de a se apropia
nu numai de ceea ce se vede [i de ceea ce
pâlpâie sau explodeaz` în felurite artificii,
sociale sau psihologice în imediatitatea
noastr`, mereu vie, plastic` [i schimb`toare,
ci de a aborda [i formele etern umane ale
min]ii, ale istoriei sentimentale, ca [i ale
istoriei ascunse [i dramatice ale omului. De

oriunde, convingându-ne înc` o dat` c` ne
putem apropia de lumea [i de temele sau
de obsesiile acelor vârfuri ale artei, muzicii
[i literaturii care au f`cut din trecutul spiritual
al Europei un ]inut care nu numai c` ne
reprezint`, dar [i în care ne putem recunoa[te.
În orele noastre de real curaj moral, f`r`
s` ne ru[in`m de aten]ia [i venera]ia datorat`
inegalabililor mae[tri, f`r` s` ced`m spaimei
în fa]a unui destin numai al nostru. Încercând
s` ne în]elegem propriul sfâr[it, moartea,
cea abstract`, dar [i cea care ne prive[te,
ne a[teapt` [i poate ne ajut`, nu rareori, ca
pe o cheie a propriei noastre vie]i. Poate,
mai [tii, ca un dar, o "cârj`" care ne ajut`,
care ne sprijin` nu pentru a în]elege, ci pentru
a tr`i. Pentru a extrage din existen]`
"minereuri" scumpe [i unice, neb`nuite [i
care, nu rareori, ne înfric` în momentele
de pierdere a credin]ei. În propria noastr`
existen]`, bineîn]eles!

Interviu realizat de
MIHAELA RO{U B|N~

NOUla CURTEA VECHE

Patricia Goodrich
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Ceea ce prevedeam zilele trecute se
întâmpl` sub ochii no[tri: în 1997, Adrian
P`unescu îl anexa fraudulos pe Adam Mich-
nik propriilor interese, ast`zi, în Adev`rul,
dl. Dinu Patriciu face acela[i lucru f`r` s`
îi pese ce ar spune fostul dizident polonez
despre aceast` uzurpare simbolic`. Michnik
a afirmat-o foarte clar: nimeni nu are dreptul
s` ierte în numele victimelor, cu excep]ia
victimelor. "Nu am avem dreptul s` iert`m
în numele celor uci[i în zori," a spus-o Mich-
nik în repetate rânduri, inclusiv într-un cele-
bru dialog cu Václav Havel pe tema deco-
muniz`rii, citându-l pe Zbigniew Herbert.

Dac` dl. Patriciu l-ar fi citit pe Herbert,
ar fi aflat ce gândea acest mare scriitor despre
deceniile de teroare comunist` [i despre
slujitorii dictaturii. Ar fi aflat poate cât de
dure au fost [i r`mân polemicile din Polonia
pe aceste subiecte. Este adev`rat, Michnik
se opune pedepselor colective [i unei justi]ii
retroactive cu preten]ii de adev`r absolut.
Dar în paginile Gazetei Wyborcza au fost
publicate dosare de delatori, ale unor persoa-
ne marcante, inclusiv din ierarhia Bisericii
Catolice, care au fost informatori ai vechiului
regim. Michnik se opune radicalismului
nes`buit, vân`torilor de vr`jitoare, dar nu
s-a opus niciodat` adev`rului istoric. A-l
prezenta în alte culori înseamn` a jigni chiar
acest adev`r. Turn`torii [i ofi]erii Securit`]ii
nu au fost fiin]e inocente precum presupusele
"vr`jitoare". Au fost indivizi concre]i, cu
numeroase culpe individuale. De pild`, c`l`ul
Gheorghe Enoiu a fost colonel de Securitate
vinovat de torturi înfior`toare. Asasinii p`rin-
telui Popieluszko au fost securi[ti concre]i.
Ce crede dl. Patriciu: s-ar opune Adam
Michnik aducerii în fa]a instan]ei a tuturor
celor implica]i în asasinarea lui Gheorghe
Ursu? Ori poate trebuie s` c`dem într-o stare
de mizericordie abulic`, s` cultiv`m amnezia
pentru c` acum trebuie strânse rândurile în
numele altor (reale ori false) urgen]e? Ar
considera dl. Patriciu T-shirturi-le cu Hitler
un benign capriciu juvenil, a[a cum pare
s` fie extrem de în]eleg`tor cu alte asemenea
pasiuni sartoriale?

Nimeni nu a cerut niciodat` pedepsirea
nediferen]iat` a celor care au servit vechiul
regim (m` refer la discursurile ra]ionale,
nu la exploziile de ur` venite din varii
subterane). A-i atribui lui Gabriel Liiceanu,
autorul tulbur`toarei c`r]i Despre ur`,
inclina]ii de întunecat procuror stalinist
pentru c` a scris în 1990 un text de o
incandescent` sinceritate etic`, a-l prezenta
drept un Andrei Vi[inski al postcomunis-
mului românesc, a spune lucruri similare
despre Ana Blandiana, Constantin Ticu Du-
mitrescu, Vasile Paraschiv, Monica Lovi-
nescu [i atâ]ia al]ii care au cerut justi]ie
moral` înseamn` a jigni adev`rul. O spun
cât se poate de limpede: nu m` refer aici la
Michnik, ci la epigonii s`i balcanici.

Absen]a clarit`]ii morale se asociaz`
întotdeauna cu amnezia, vulgaritatea [i pro-
miscuitatea. Monica Lovinescu spunea c`
nu putem accepta c` totul este o ap` [i un
p`mânt, adic` noroi. Atunci când elementele
sunt amestecate manipulativ într-o alchimie
vâscoas`, când grâul [i neghina sunt puse
laolalt` cu dubioas` condescenden]`, când
un mare gânditor este persiflat de o manier`
inacceptabil`, inclusiv la nivel onomastic,
cât` vreme se g`sesc justific`ri pentru toate
acroba]iile noilor USLa[i, înseamn` c` tr`im
sub zodia amoralit`]ii.

Uzurp`rile simbolice nu se produc

"NU SUNT ZEI, SUNT MAIMU}E":UZURPAREA LUI ADAM MICHNIK
VLADIMIR TISM~NEANU

aleatoriu. Privi]i cine recurge la ele,
întreba]i-v` de ce [i ve]i afla r`spunsul. Ele
sunt paravanul, or mai bine spus camuflajul,
justific`rii alian]elor ignobile în numele unui
fals interes na]ional. Iar Michnik este doar
un nume întrebuin]at pentru opera]ii propa-
gandistice menite s` împiedice consolidarea
statului de drept [i decomunizarea. A citit
oare dl. Patriciu scrisoarea lui Michnik tri-
mis` din închisoare generalui Kiszczak, în
care îi explica diferen]a dintre un intelectual
critic [i un poli]ist comunist? În "Apelul
c`tre lichele", Gabriel Liiceanu i-a numit
pe activi[ti [i pe securi[ti lichele. Adam
Michnik folosea cuvintele "tic`lo[i" [i "porc
f`r` onoare", luminând linia desp`r]itoare
dintre victime [i c`l`i.

"În via]a oric`rui om de onoare sose[te
un moment greu, când simpla afirma]ie, albul
e alb [i negrul e negru cere un pre] înalt. În
acel moment, preocuparea omului decent
nu e ce pre] are de pl`tit, ci certitudinea c`
albul este alb [i negrul este negru. Pentru
a hot`rî acest lucru ai nevoie de con[tiin]`"
("Scrisoare c`tre generalul Kiszczak", în
Adam Michnik, Scrisori din închisoare [i
alte eseuri, Editura Polirom, 1997.)

Nu m` îndoiesc c` dac` ar cunoa[te
aceste penibile deturn`ri ale viziunii sale,
gânditorul polonez, autor al unor eseuri
exemplare despre istoria onoarei în Polonia,
ar spune precum Nietzsche: "Lua]i-i de aici,
nu sunt zei, sunt maimu]e."

P.S. De Adam Michnik m` leag` dou`
decenii de prietenie intelectual`, întemeiat`
pe o comunitate de valori. Scrisesem despre
el înc` din anii '80, ne-am întâlnit personal
prima oar` în 1992 la o conferin]` organizat`
de Partisan Review despre rolul intelec-
tualilor în c`derea comunismului [i în marile
schimb`ri care au urmat. Am scris adeseori
în Gazeta Wyborcza, am fost oaspetele lui
Michnik la Var[ovia, ne-am rev`zut în Sta-
tele Unite, dar [i la Bucure[ti, în repetate
rânduri. Am scris prefe]e la dou` volume
de Michnik ap`rute la Polirom (Andrei Ple[u
a scris prefa]a altui volum al aceluia[i prieten
comun). Anul trecut a ap`rut la Cracovia,
în colec]ia "Adam Michnik v` recomand`"
a editurii Universitas, traducerea în polonez`
a c`r]ii mele Stalinism pentru eternitate: O
istorie politic` a comunismului românesc.
Amintesc aceste lucruri pentru a proba c`
ideile gânditorului polonez îmi sunt extrem
de familiare, c` am urm`rit cu mare aten]ie
itinerariul s`u politic [i spiritual. Sunt la
curent cu dezbaterile din Polonia legate de
pozi]iile lui Michnik în chestiunea decomu-
niz`rii, cu criticile sale ascu]ite la adresa
strategiilor IPN (Institutul Na]ional al Me-
moriei) [i cu filozofia moral` a fra]ilor
Kaczynski. Putem fi ([i chiar suntem) uneori
în dezacord, ar fi absurd ca lucrurile s` stea
altfel, dar [tiu cu precizie c` Michnik nu
poate cau]iona pozi]iile celor care vor s`
înmormânteze trecutul sub lespedea unei
uit`ri nedemne. Nu, nici Andrei Ple[u, nici
Gabriel Liiceanu, nici al]i gânditori demo-
cra]i din România nu au nevoie de "alibiul
Michnik". A privi astfel ceea ce ]ine de
ordinea dialogului dezinhibat, de bucuria
întâlnirii între spirite deschise, de solida-
ritatea lupt`torilor pentru libertate, mi se
pare o mare eroare de analiz` [i de inter-
pretare.

În martie 1991, am organizat la Timi-
[oara, împreun` cu Mircea Mih`ie[, Marcel
Tolcea [i Vasile Popovici, o conferin]` inter-
na]ional` pe tema "Putere [i opozi]ie în so-

ciet`]ile post-comuniste". Între participan]i
s-au aflat Agnes Heller, Ferenc Fehér, Miklós
Haraszti, Jozsef Szajer, Jakub Karpinski,
Irena Lasota, Dorin Tudoran, Juliana Pilon,
Stelian T`nase, Nicolae Manolescu etc. Doi
invita]i n-au putut fi prezen]i, din motive
obiective: Jean-François Revel [i Adam
Michnik. Cei doi îns` au trimis contribu]iile
lor spre a fi citite în cadrul conferin]ei. Ulte-
rior, textul lui Revel a ap`rut în revista
ORBIS din Philadelphia, iar cel al lui Mich-
nik în trimestrialul East European Reporter
(EER), care ap`rea la Londra (Johnathan
Sunley era redactor-[ef, editorii onorifici
pentru România erau Dorin Tudoran, Stelian
T`nase, Nicolae Manolescu [i Mircea
Mih`ie[, iar eu eram editor de sec]iune pentru
România).

Textul lui Michnik, "The Presence of
Liberal Values", a ap`rut în num`rul dublu
Spring/Summer 1991 din EER. Este, în
opinia mea, unul dintre cele mai importante
documente privitoare la op]iunile axiologice
ale primului deceniu post-comunist. Dac`
ne gândim c`, la Bucure[ti, Ion Iliescu, Petre

Roman [i al]i lideri ai FSN respingeau,
explicit sau implicit, filozofia economic`
a planului Balczerowicz din Polonia, cele-
brând un socialism rezidual, Michnik nu
ezita s`-[i afirme op]iunea în favoarea libe-
ralismului clasic: "Valorile liberale în era
post-comunist`, valori codificate în opera
unor John Stuart Mill [i Alexis de
Tocqueville, precum [i în aceea a lui Hayek,
tr`iesc o adev`rat` rena[tere. Prin rezisten]a
lor la comunism, ei “intelectualii critici‘ au
redescoperit viziunea acelora asupra libert`]ii
civice, visele lor privind parlamentarismul,
ale pluralismului cultural [i politic, ale tole-
ran]ei, precum [i dorin]a lor de a avea o
]ar` liber` de orice fel de dictatur` ideologic`.
Modelul comunist al economiei planificate
cedeaz`, peste timp, ideii pie]ei libere."

Aceste rânduri ar trebui citite ast`zi de
admiratorii de ultim` or` ai lui Michnik,
un gânditor al c`rui angajament anti-totalitar
(anti-comunist [i anti-fascist), deschis, tenace
[i f`r` ambiguit`]i, nu poate fi ignorat decât
de c`tre cei care mistific` adev`rata istorie
a secolului dou`zeci.

NOUla POLIROM
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Ideologia constituie un termen cheie al
în]elegerii societ`]ii moderne, iar inser]ia
sa conceptual` vizeaz` o serie de ambiguit`]i
structurale pe care propria noastr` istorie
este menit` s` o reflecte exemplar. Aceste
ambiguit`]i sunt analizate cu maxim` acribie
de Daniel {andru în cartea sa Reinventarea
ideologiei (Institutul European, Ia[i, 2009).
Îns` principala miz` a c`r]ii const` în scoa-
terea conceptului de sub inciden]a peiorati-
vului consacrat de circumscrierea sa contex-
tului regimurilor totalitare al c`ror liant este
prin excelen]` ideologic. De la Leszek Kola-
kowski în Principalele curente ale marxis-
mului la Alain Besançon cu Originile intelec-
tuale ale leninismului, de la Hannah Arendt
[i remarcabila carte Originile totalitarismului,
la Andrei Siniavski cu Civiliza]ia sovietic`:
o istorie cultural`, de la Martin Malia [i
opul s`u de referin]`, Tragedia sovietic`:
o istorie a socialismului în Rusia, la recent
tradusa carte a lui Eric Voegelin, Religiile
politice, pentru a nu enumera decât câ]iva
teoreticieni remarcabili, cariera teoretic` a
termenului s-a dezvoltat considerabil, încât
simpla sa pronun]are duce la o automat`
înregistrare a unui context totalitar unde
ideologia a jucat un rol fondator.

EE
ste un gest curajos [i un efort
de nuan]are pentru Daniel
{andru încercarea de a
recentra subiectul în

contextul istoriei ideilor [i a practicilor
sociale democratice, de a reg`si ™virtu]ile¤
conceptului al`turi de ™defectele¤ sale, de
a-l disocia de o arie rezidual` care îns` s-
a cristalizat suficient pentru a decela o
direc]ie important` de cercetare. Poate c`
istoria ideilor nu ofer` un exemplu mai bun
de termen care  posed` nu doar o înc`rc`tur`
no]ional` complex`, un proteism menit a
exploda oricând într-o polisemie derutant`,
dar [i o genealogie atât de controversat`.
Avem de-a face cu un concept mutant am-
plasat într-un spa]iu intersti]ial al epistemelor,
practicilor socio-politice, dar [i al unor refle-
xe mentalitare codificate la nivelul miturilor
[i imaginarului social care, în acela[i timp,
constituie o expresie a metabolismului socio-
politic al unei societ`]i. Una din modalit`]ile
esen]iale de a-l scoate de sub inciden]a peio-
rativului este de a propune ideologia ca liant
social [i deopotriv` instrument al cunoa[terii
sociale, ™™martor¤ al modului în care
anumite idei devin influente în spa]iul
social¤.  Ca un bloc compact stau îns`
patologiile secolului XIX [i XX, ideologia
ca instrument malefic recuperabil din vulgata
marxist` [i din instrument`rile sale aferente
în cadrul regimurilor totalitare c`rora le
corespunde func]iile de distorsiune [i
disimulare [i legitimare a autorit`]ii în
accep]ia lui Paul Ricoeur, (ca distorsiune,
fals` con[tiin]`, interes de clas`, mistificare
a realit`]ii etc).

Acestui bloc, Daniel {andru îi opune
versantul pozitiv al ideologiei c`ruia îi
corespunde func]ia de integrare social`. ™Cu
alte cuvinte, în loc s` o transform`m într-
un adversar  al cunoa[terii sociale, putem
s` o utiliz`m ca pe un instrument în cadrul
acesteia, trecând într-un plan secundar
func]iile sale de distorsionare a realit`]ii sau

IDEOLOGIA LA R~SCRUCE
ANGELO MITCHIEVICI

de dismulare [i accentuând asupra celei
pozitive, de integrare.¤

Ceea ce ne propune Daniel {andru este
o alt` deschidere perspectival` asupra
conceptului, o încercare de reintegrare a sa
pe o alt` direc]ie a circuitului ideilor, de
reactualizare a unui rol constructiv pe care
ideologia îl joac` în orice societate ca
rezultant` a teoriilor cunoa[terii. Pe un alt
plan de disociere, politologul utilizeaz`
termenul în accep]ia sa de reprezentare a
unor con]inuturi sociale, a realit`]ii, ca o
form` de expresie a imaginarului simbolic
al unei societ`]i. Prelungind identificarea
pe linia defini]iei lui Paul Ricoeur cu privire
la imaginarul social, rezultanta ob]inut` este
aceea a unei nara]iuni legitimizatoare, a unei
histoire care mediaz` între realitate [i
cunoa[tere.

Corelate, ambele direc]ii apropie
termenul atât de în]elesul unei vulgate care
traduce de o manier` consensual` o serie
de idei [i teorii, cât [i de teritoriul
imaginarului social. Rezervele cu privire
la ideologie sunt recuperabile din paradoxul
fondator al civiliza]iei occidentale enun]at
de Gilbert Durand în Aventurile imaginii.
Imagina]ia simbolic`. Imaginarul. Adic`,
mefien]a cu privire la Imagine ca distorsiune
a unui Adev`r unic [i imuabil se manifest`
în aceea[i m`sur` cu perfec]ionarea tehnicilor
care vizeaz` producerea, reproducerea [i
comunicarea imaginilor. {i aici, politologul
opereaz` o disociere între ™imaginarul de
clas`¤ [i imaginarul social pentru a nu aloca
din nou termenul unei productivit`]i
semantice totalitare. Ne afl`m într-un punct
delicat al c`r]ii prin raportarea necesar` a
ideologiei la dou` coordonate care pun la
rândul lor în ecua]ie imaginarul social [i
anume mitul [i utopia, dou` ™nara]iuni¤ care
î[i au o tradi]ie consistent` [i care sunt
integrate în corpul ideologiei în contextul
instrument`rii totalitare a termenului. Ar
mai trebui spus c` într-o mai mare m`sur`
decât ideologia, mitul [i utopia se calific`
pentru definirea lor drept nara]iuni
legitimizatoare, în primul caz, mitul fiind
relatat ca o poveste ™adev`rat`¤ (Mircea
Eliade) despre trecut în m`sur` s` legitimeze
o tradi]ie, iar utopia fiind o poveste despre
viitor, ini]ial doar cu valen]e literare, în
m`sur` s` legitimeze o reform` radical` a
societ`]ii în vederea apropierii modelului
exemplar de societate pe care-l propune.
Utopia se apropie mai mult de ideologie în
contextul modernit`]ii prin aceea c`
incorporeaz` o dimensiune [tiin]ific`, ceea
ce îi confer` un chestionabil caracter de
predic]ie, de prognoz`.

AA
lain Besançon considera
ideologia drept "forma]iu-
ne mental`", Mikhail
Epstein  forja termenul de

"mitocra]ie" incorporând deopotriv` ide-
ologia, utopia [i mitul, Martin Malia califica
regimurile comuniste drept "partocra]ii ideo-
cratice cu fundament mitocratic", Voegelin
observa rolul jucat de ideologie în consti-
tuirea ™religiilor politice¤ Astfel c` a doua
mare încercare a c`r]ii este de a extrage
ideologia din acest menaj, din corpul muta]iei
care s-a operat la finele secolului XIX [i

începutul secolului XX, de a l`sa deoparte
™partea blestemat`¤ (George Bataille). Da-
niel {andru este de p`rere c` ideologia î[i
subordoneaz` mitul [i îl instrumenteaz` în
vederea ob]inerii unei explica]ii, dar [i a
articul`rii unei aplica]ii, în aceast` privin]`
aflându-se în avantaj fa]` de acesta. Cu alte
cuvinte, de[i nu o spune direct, nu desprin-
derea total` de mit pe care dezideratul
iluminist o statua în mod idealist, nici o
c`dere în ordinea mitului, ci un comer]
ra]ional cu mitul ar conferi ideologiei un
rol benefic pentru societate. În privin]a
rela]iei cu Utopia, pe urmele lui Kishan
J'Kumar, Daniel {andru distinge între
™utopiile teoretice¤ [i ™utopiile aplicate¤,
între gândirea utopic` [i practica utopic`.
În context totalitar putem spune c` ideologia
se erijeaz` în aplica]ie utopic`.

Aducând în discu]ie ™mentalitatea
utopic`¤ [i rela]ia dialectic` dintre ideologie
[i utopie pe care Mannheim o propune în
Ideologie [i utopie, pe baza poten]ialului
de realizare sau a utopiei ca dimensiune
™anticipativ`¤ a ideologiei în opinia lui Ernst
Bloch, Daniel {andru traseaz` o linie a
blocajelor pe care le întâmpin` încercarea
de a pozitiva ideologia: ™(…) dialectica
rela]iei dintre ideologie [i utopie opune un
prezent asupra c`ruia reprezent`rile sunt
deformate [i un viitor posibil care s`-l
înlocuiasc`, dar ale c`rui condi]ii se nasc
în prezentul ca atare. Aceast` în]elegere pare
s` priveze ideologia de posibilitatea de a
dobândi un statut  pozitiv, dificultatea
principal` fiind aceea de a evita apropierea
de sau, mai bine spus, rela]ia sa cu structura
dominant` a ordinii existente. O evaluare
pe linia hermeneuticii lui Paul Ricoeur
permite ideologiei s` joace un rol pozitiv
prin func]ia de integrare, prin ™raportare
permanent` la realitatea prezent`¤. Atât timp
cât ideologia nu-[i asum` judec`]i de
predic]ie pe termen lung sau nu pretinde
cunoa[terea ra]ional` a cursului istoriei, cu
alte cuvinte se delimiteaz` de istoricism, -
op]iune care include critica popperian` la
adresa istoricismului -, bazându-se pe

aproxim`ri [i prognoze verificate permanent,
cu alte cuvinte, atât timp cât ideologia nu-[i
asum` preten]ii utopice ea poate fi ferit`
de muta]iile specifice unui proiect totalitar.
™Dac` ideologia este cea care pleac` de la
datele prezentului [i care, gra]ie caracterului
s`u ac]ional, se poate exercita în mod esen]ial
ca integrare, utopiei îi revine dificila sarcin`
de a se rupe de o realitate c`reia i se opune.
Cu alte cuvinte, ideologia consolideaz`
prezentul, în vreme ce utopia creioneaz`
un viitor artificial, spre a-l contrapune unui
prezent real. Utopia r`mâne ™condamnat`
la a tr`i într-un viitor mereu neatins, în acela[i
viitor în care se refugiaz` prin ™ruperea¤
de prezent.¤

DD
aniel {andru încearc` o
dep`[ire a momentului
popperian de critic` episte
miologic` a utopiei, dar [i

a plas`rii de c`tre Paul Ricoeur a ideologiei
al`turi de utopie ca figuri ale imaginarului
aflate într-o rela]ie dialectic`. De fapt,
politologul opteaz` pentru o solu]ie
™compus`¤, mizând pe func]ia integratoare
a ideologiei prin conectarea sa la realitate
în prezent în m`sur` s` ofere o identitate
membrilor unei comunit`]i, spre deosebire
de utopie a c`rei func]ie integratoare este
proiectat` în viitor. Pozitivarea ideologiei
se reg`se[te în redarea ideologiei prezentului
[i societ`]ii civile, ca instrument critic [i
implicit a separ`rii sale de con]inuturile
proiective, radicale, de tip utopic sau a
reduc]ionismelor totalitare, dep`[irea
"func]iilor sale ™patologice¤". Cartea lui
Daniel {andru este mai mult decât bine-
venit` pentru readucerea în discu]ie a unui
concept înc`rcat peiorativ într-un context
al legalit`]ii pe care o societate democratic`
îl propune. ™Reinventarea¤ sa reintegreaz`
constructiv istoria totalitar` a termenului,
nu face niciun fel de concesie reinvent`rii
stângii în formula zizekian` sau cea a lui
Alain Badiou [i G.M.Tamás, ci traseaz`
frontiera de la care plecând el redevine un
instrument util practicilor sociale
democratice.

Camil Mih`escu
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Judec`]ile de valoare care pornesc de la
criterii istorice, etice, politice ori, pur [i simplu,
invoc` genera]ia drept principala unitate de
m`sur`, sunt întotdeauna penibile în critica
literar`, în general, în critica de art`. Nu spui
c` R`zboi [i pace sau Mason&Dixon sunt
expresii ale imperialismului rus, respectiv
american, nu-i dai not` mic` romanului Un
veac de singur`tate pentru c` Márquez fumeaz`
trabucuri cu Fidel Castro, [i nu te iluzionezi
c` F. Scott Fitzgerald [i Camil Petrescu apar]in
aceleia[i genera]ii de scriitori decât dac` n-ai
organ pentru literatur`. De o bun` bucat` de
vreme, promovarea tinerilor scriitori, atât în
România, cât [i în str`in`tate, se face aproape
exclusiv pe criterii de genera]ie, de "noi valuri",
unul mai promi]`tor decât cel`lalt. Tân`r [i
pe trend s` fii, de restul se ocup` PR-ul
(întotdeauna se g`se[te cineva dispus s`-]i fac`
o lansare). Numai c`, orice genera]ie este
format` din indivizi înzestra]i diferit, iar geniile
nu r`sar semestrial pe firmament – ar trebui
s` fie un truism, îns` v`d c` unora le e mai
greu s` priceap` asta.

TT
otu[i, de un lucru nu ne putem
îndoi. Apar mereu scriitori buni
[i, câteodat`, chiar excep]ionali.
Am descoperit prozatori ru[i (re-

lativ) tineri profund îndatora]i clasicilor din
aceea[i limb`, fiecare g`sindu-[i forma de
expresie adecvat` propriului temperament [i
propriilor viziuni. Recent, mi-au c`zut în mân`
volumele a doi dintre emulii americani ai lui
Thomas Pynchon, foarte diferi]i ca anvergur`
[i sub aspectul mizelor estetice, îns` nici unul
nu-[i omagiaz` mimetic maestrul. Am identifi-
cat zvâcniri interesante [i în proza tân`r` din
Spania [i Portugalia, adic` peste tot unde exist`
o tradi]ie artistic` solid`. În schimb, la noi,
de[i au r`s`rit câteva c`r]i demne de aten]ie,
un obstacol r`mâne deocamdat` de nebiruit:
forma. Înc` n-am identificat un autor capabil
s` produc` o revigorare stilistic` [i imaginativ`
(ce anume s` revigoreze ? – iat` un subiect
de medita]ie). Strict tehnic vorbind, se reiau
acelea[i fraz`ri, acelea[i construc]ii diegetice,
cam acelea[i teme, acela[i spectru caractero-
logic, acelea[i maniere lipsite de dinamism
în a caracteriza personaje firave, f`r` excep]ie.
Mai simplu spus, în literatura român` se umbl`
pe c`r`ri b`tute deja de câteva decenii, [i nici
acestea dintre cele mai fericite. Categoric, în
multe cazuri au disp`rut ni[te crisp`ri, s-a
înviorat dialogul, au fost dep`[ite etape pur
exhibi]ioniste, naturale]ea nu lipse[te, au mai
c`zut dintre cu[me [i cojoace, dar tot e prea
pu]in.

Aproape a [aptea parte din lume, romanul
lui C`t`lin Pavel, arheolog cu un CV impre-
sionant, poate fi considerat, neîndoielnic, un
debut remarcabil. Caracterul aparte al c`r]ii
se datoreaz` mai cu seam` intrigii surprin-
z`toare [i unei aten]ii sus]inute, cochete chiar,
acordat` stilului. De la primul paragraf î]i po]i
da seama c` ai în fa]a ochilor un text conceput
meticulos. Pentru C`t`lin Pavel, detaliile fac
povestea. Nu o dat` am fost surprins de felul
cum anumite obiecte, particularit`]i anatomice,
evenimente [i personaje aparent neînsemnate,
înregistrate de privirea ori de memoria narato-
rului, adic` lucruri c`rora am fost tentat s`
nu le acord o prea mare importan]`, [i-au dezv`-
luit func]ia mai târziu în economia romanului.

ZZ
oran Andreescu, protagonistul
c`r]ii, e un chirurg n`scut la
Timi[oara. În Africa anilor '90,
mai exact, în Mali, unde ajunge

cu o misiune umanitar`, o cunoa[te pe Zuleika,
o frumoas` tuareg`. Povestea lor de dragoste
p`tima[` se complic` [i mai mult, nu doar
din pricina diferen]elor culturale, deloc
neglijabile, cât mai cu seam` când apare un
alt b`rbat, charismaticul englez Alexander
Palfreyman. Se des`vâr[e[te astfel un clasic
triunghi. Îns` toate acestea apar]in unui trecut
tot mai îndep`rtat, înc` insuficient limpezit.

UNA CALD~, UNA RECE
ALEXANDRU BUDAC

Ac]iunea propriu-zis` a c`r]ii se petrece în
prezent, iar primul lucru cu care ne familiariz`m
este comportamentul excentric al medicului.
Practic, el  tr`ie[te în trenurile ce str`bat Europa
de la un cap`t la altul, [i nu coboar` din vagoane
decât pentru a-[i schimba biletul. În tren
m`nânc`, tot acolo doarme, acolo se spal` [i
socializeaz`, de acolo î[i rezolv` eventualele
probleme financiare. Poart` cu sine un colac
Hohner, ajustabil pentru orice tip de wc, foarte
igienic în condi]iile date, [i un laptop de pe
care-i scrie aproape încontinuu lui Ahar, un
b`iat înc` adolescent din Mali, aflat în grija
lui Palfreyman. Zoran a înv`]at obiceiurile
c`l`torilor din diverse sta]ii europene, iar
controlorii îl trateaz` deja ca pe o apari]ie
pitoreasc`, perfect integrat` în peisaj. Vorbitor
de mai multe limbi, nimeni nu reu[e[te s`-i
atribuie o identitate na]ional`.

Tensiunea întregului roman st` în misterul
filia]iei lui Ahar. La început aproape c` nu te
îndoie[ti c` b`iatul este fiul lui Zoran, îns`
C`t`lin Pavel fere[te inteligent aceast` tain`
de solu]ii facile [i, în plus, p`streaz` surpriza
pân` la final – un final la care nu suntem întru
totul p`rta[i. Sensul întâmpl`rilor din Africa
ni se dezv`luie treptat, scrisoare cu scrisoare,
amintire cu amintire, în vreme ce prezentul,
jalonat doar de salturile protagonistului dintr-un
tren într-altul, nu urmeaz` decât logica
indescifrabil` a hazardului [i dispozi]iile de
moment. Faptul c` scriitorul a umblat mult
prin lume se simte la fiecare pagin`, [i tocmai
cosmopolitismul confer` un caracter straniu
vie]ii de zi cu zi a lui Zoran. Asemenea întâlniri
[i peripe]ii feroviare nu ar fi fost câtu[i de
pu]in verosimile în trenurile române[ti. A[a
îns`, prins între lumi f`r` frontiere, închis
într-un spa]iu ultratehnologizat, aproape
aseptic, înconjurat de amici ori du[mani de-
o sta]ie, romantic old-fashioned cu laptop-ul
în bra]e (scrisorile c`tre Ahar [i r`spunsurile
b`iatului nu p`streaz` nimic din tonul sau
ortografia e-mail-urilor noastre), Zoran are
ceva din personajul captiv într-un avion ce
nu aterizeaz` nic`ieri, interpretat de Sean Penn
în straniul science fiction It's All About Love,
regizat de Thomas Vinterberg.

Am apreciat fine]urile din carte. De pild`,
la un moment dat, Zoran î[i aminte[te mâinile
Zuleik`i, [i le descrie cu o pletor` de termeni
anatomici, parc` luate dintr-un atlas. Mult mai
târziu, afl`m c` el are un doctorat în chirurgia
mâinii, [i astfel fragmentul respectiv î[i
prime[te justificarea perfect`. Altor momente
[i situa]ii le g`se[ti cheia în maniere
surprinz`toare, delicat elaborate.

RR
omanul are probleme de
structur`. Conceput în parte ca
epistolar, în parte ca poveste
de c`l`torie perpetu`, Aproape

a [aptea parte din lume nu reu[e[te s`-[i
sincronizeze toate instrumentele. Punctul s`u
vulnerabil nu e lentoarea, ci faptul c`, pe
alocuri, e lent în mod nejustificat. Copil`ria
timi[orean`, chipul mamei lui Zoran, povestea
de dragoste, peripe]iile lui Ahar în Kidal,
prietenia lui cu o fat` pe nume Awa [i pasiunea
pentru fotbal, rolul lui Palfreyman, întâlnirile
din tren [i consecin]ele lor – toate se suprapun,
iar autorul nu mai [tie cum s` le încheie ori
s` le lege, a[a c` scrie tot mai mult. Apoi,
C`t`lin Pavel n-a sc`pat nici el de câteva
metehne ale scriitorului român, ca de exemplu
filozofeala [i tonul sf`tos, afectat (de la Neagoe
Basarab ni se trage). Din când în când Zoran
simte imperios nevoia s`-i vorbeasc` în pilde
lui Ahar, dar ele nu comunic` nimic: "Efortul
de a fugi de undeva tinde s` distrug` locul
înainte de a-l p`r`si. Întotdeauna e[ti împu[cat
în timp ce evadezi. “…‘1. Ai încredere în
judecata [i în iubirea ta. 2. În jurul t`u pe trei
p`r]i s` fie frumuse]e, în]elepciune [i bun`tate,
iar în fa]` liber. 3. S` love[ti cu cu]itul de jos
în sus, iar dac` n-ai cu]it s` love[ti între picioare,
iar dac` nu se poate, fugi – trebuie s` po]i

întotdeauna, dac` e nevoie, s` alergi dou` ore,
via]a ta [i a altora depinde de asta. 4. S`-mi
scrii în fiecare duminic`." Spre final, într-una
dintre ultimele scrisori, se confeseaz` b`iatului
în ace[ti termeni (s` nu uit`m c` Ahar este
un adolescent tuareg f`r` prea mult` educa]ie):
"M` gândeam: chiar dac` “Zuleika‘ ar fi fost
de fapt îns`rcinat` cu mine ([i f`când toate
ipotezele astea e ca [i cum a[ tot arunca eidolon-
ul t`u în sus cu dreapa [i l-a[ prinde cu stânga
într-o psihostazie dement`) niciodat` nu l-ar
fi putut convinge pe Palfreyman c` el e tat`l
dac` nu i-ar fi dat [i ocazia la momentul potrivit
s` fie tat`." Asemenea nonsensuri pre]ioase
aproape c` te fac s` ui]i calit`]ile c`r]ii.

Unele situa]ii sunt insuficient fructificate.
Zoran se împrietene[te cu un galez în vagonul
de dormit. Fac schimb de b`uturi alcoolice,
Fruchtschnaps contra whisky. În aceea[i sear`,
un b`trân chilian (na]ionalitatea r`mâne totu[i
incert`) din alt` cu[et` st` s` moar`. Cei doi
coboar` la prima sta]ie [i, cu b`trânul în bra]e,
alearg` dezorienta]i în noapte, peste ni[te
terenuri virane din Chester, ca s` g`seasc`
un spital. De la tevatura descuierii u[ii cu[etei
chilianului pân` la momentele de panic` de
la sol, totul s-a dozat perfect. Brusc, muribundul
î[i revine, cei trei intr` într-o cafenea, iar apoi
fiecare pleac` la treaba lui. E ca [i cum ai
privi un film cu urm`riri furibunde cu ma[ini
pe str`zi aglomerate, care s-ar încheia la primul
semafor, când to]i [oferii calc` respectuos frâna.

Nu în ultimul rând, vocile personajelor
r`mân indistincte. Schimbul de scrisori dintre
Zoran [i Ahar folose[te, evident, persoana întâi,
în vreme ce întâmpl`rile din tren sunt surprinse

de un narator nev`zut. C`t`lin Pavel recurge
oportun la stilul liber indirect, îns` chiar [i
a[a, trecerile de la scrisorile b`rbatului la
r`spunsurile b`iatului tuareg [i de la acestea
la narator sunt aproape insesizabile.

A[adar, Aproape a [aptea parte din lume
î]i ia uneori cu o pagin` ceea ce-]i ofer` pe
celelalte zece, dar, cu toate acestea, satisfac]iile
pe care ]i le aduce nu sunt pu]ine. Nu ezit
s`-l  recomand drept un roman de debut matur,
scris cu sensibilitate [i, mai ales, atipic în
peisajul nostru literar.
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NOUla CARTEA ROMÅNEASC~

Trebuie s` spun de la început: Gde
Buharest nu e un roman scris pentru cititorul
gr`bit, nu e un roman de citit în metrou [i
cu siguran]` nu e unul pentru un cititor
interesat doar de ce se întâmpl` într-o carte,
f`r` s`-[i doreasc` s` fie captivat de stil.
Pentru c` în acest roman, în timp real nu
se întâmpl` foarte multe, dar se simte foarte
mult [i mai ales se rememoreaz`, [i toate
aceste detalii, amintiri, iluzii, profe]ii vin
s` umple încet o poveste. Pe de alt` parte,
a[a cum a  anun]at Constantin Stan atunci
când a lansat-o, cartea deschide o trilogie,
a[a c` cititorul trebuie s` se înarmeze cu
r`bdare, pentru c` va avea destule de citit.

Akaki Akakievici o poate m`rturisi.
Acest vers al Marianei Marin mi-a încol]it
în minte în timp ce citeam Gde Buharest.
{i nu întâmpl`tor, pentru c` Ivan Mihailovici
Sapro[nikov (personajul central al
romanului) e [i el un func]ionar, unul totu[i
destul de depersonalizat (dar cum altfel ar
putea fi un func]ionar, fie el [i unul clasa
a II a?), de[i cândva avusese un fel de putere,
cândva fusese un fel de umbr` a lui Tovkolea,
un activist (Ia toje activist!, ar zice Ivan
Mihailovici) adic` ar fi putut spune: eu am
cunoscut gloria/I-am sim]it sudoarea [i
parfumul/I-am lustruit cizmele/[i m-am l`sat
ciufulit“`‘ de ea. Dar de la un anumit
moment, via]a lui Ivan Mihailovici pare a
fi oprit` în loc, la un moment dat devine
func]ionar într-o cl`dire cu vedere spre
cupola aurit` a bisericii Vasili Blajenii, adic`
undeva în miezul istoriei, pentru c` la
Moscova se scria istoria acelor vremuri.
Cl`direa e una labirintic`, aproape kafkian`,
Ivan Mihailovici evita probabil s` pronun]e
cuvântul ™labirint¤ vizavi de spa]iul pe care-l
ocupa în timpul orelor de serviciu.(…) La
început, avea nevoie [i de câteva ore s`-l
g`seasc` pentru c` tot ivindu-i-se în fa]`
fund`turi, obstacole pe care obligatoriu
trebuia s` le ocoleasc`, se trezea în fa]a
impozantei u[i a biroului ca [i cum ziua
lui de munc` s-ar fi încheiat [i acum ar fi
plecat acas`. Sau la birt. Sau la orele
suplimentare.(…) Când mergea f`r` s` se
gândeasc` dac` e bine sau nu pe unde a
apucat-o, ajungea în doar cinci minute. Iar
timpul acolo se scurgea oarecum lini[tit pân`
în momentul în care Marfa Stanilova roste[te
enigmaticele cuvinte: Dumneata Ivan
Mihailovici ar trebui s` te str`duie[ti mai
mult. Nedumerit, Sapro[nikov î[i pierde
lini[tea, [i parc` se întâmpl` câteva lucruri
ciudate, nu doar la birou ci [i acas`, parc`
unii se poart` altfel, parc` ar veni un fel de
revolu]ie, sau m`car o schimbare. Pân` atunci
timpul se scursese normal, f`r` s` se întâmple
mai nimic, iar Ivan Mihailovici îl m`sura
în felul lui: La slujb`, timpul trece încet,
încet de tot, [i nu-l po]i sorbi cu înghi]ituri
mici, mici de tot ca pe votc`.(…)Marfa
Stanilova ap`ru, ca de obicei, dup` cel de-
al doilea p`h`ru]. ™Car'va'zic` e un[pe¤.(…)
{i totu[i, Ivan Mihailovici are o vag`
b`nuial` c` timpul se ascunde pe undeva.
{i povestea se construie[te încet, cu r`bdare
[i migal`, intrarea în atmosfer` fiind mai

UN FUNC}IONAR EXEMPLAR
VERONICA-ALINA CONST~NCEANU

important` decât întâmplarea ce st` s` vin`.
Lectura cere [i ea o anumit` lentoare, iar
felul în care înaint`m ne ajut` s` plas`m
foarte bine povestea asta care pare
neobi[nuit`. Gde Buharest e [i el un roman
neobi[nuit,  e povestea unui rus, dar ar putea
fi la fel de bine s` fie povestea unui om
din Est, unul despre care se [tie totul: De
câte ori cite[te sau, m` rog, aude prin bodeg`
ce-a mai spus, ce-a mai înfierat prea bunul
Mihail Sergheevici, el [tie c` la el se refer`.
{i î[i d` seama c` Mihail Sergheevici [tie
tot ce face el la birou. Încet, în ritmul în
care Sapro[nikov î[i bea doza zilnic` de
votc`, intr`m în spa]iul fic]ional, pe care
pân` la urm` reu[im s`-l localiz`m cu
exactitate: suntem la Moscova, în vremea
perestroik`i.

Pe lâng` personajele pe care ne a[tept`m
s` le g`sim într-un roman, adic` Sapro[nikov
[i Marfa (colega lui de serviciu dar [i
tovar`[a-i de via]`),  colocatarii, Ludmila
Cervenkova [i Boris, Tovkolea (protectorul,
[i o vreme superiorul lui Ivan Mihailovici),
dar [i mujici anonimi, [i al]i simplii cet`]eni,
în romanul acesta mai apar câteva personaje
absolut speciale: votca, geanta [i gândul.
Apar pe rând, dar rolul lor e bine precizat
[i e atât de important încât par a avea o
via]` doar a lor. Desigur votca e cea care
parc` domin` totul, iar mahmureala pare a
fi starea natural` a m`runtului func]ionar,
doar e rus. {i votca va duce cândva la
na[terea unei alte revolu]ii, de[i cu siguran]`
istoricii, sociologii [i fal[ii disiden]i vor
spune cu totul altceva.

Apare apoi geanta, un adev`rat simbol
al puterii, iar Sapro[nikov [tia c` el era unicul
om din lumea asta în care tovar`[ul ar fi
avut încredere s` î[i lase nepre]uita
geant`.(…) Dac` vreodat` a fost cu adev`rat
emo]ionat, apoi trebuie s` recunoa[tem c`
întâlnirea cu geanta tovar`[ului fusese
momentul în care Ivan Mihailovici se
pierduse de fericire [i emo]ie. Era atât de
emo]ionat încât nu [tia ce s` fac`: s`-l strige
pe Tovkolea ori geanta acestuia? Dar cum,
Doamne, iart`-m` s` te adresezi unei gen]i?se
fr`mânta Ivan Mihailovici cu ochii pe ea.

Iar despre gânduri ce am putea spune,
decât c` erau multe [i nu toate curate. Multe
erau n`r`va[e, iar Tovkolea le cuno[tea, [tia
pân` [i gândurile ascunse ale fiec`rui mujic,
ale fiec`rui cet`]ean, chiar dac` ei nu le [tiau;
[i îi pedepsea amarnic pe cei care le ]ineau
ascunse, pentru c` cele ascunse nu erau
curate. Iar gândul acela al lui Ivan
Mihailovici, da, gândul acela n`stru[nic,
ap`rut oarecum din senin, dar care pleac`
pe sc`ri luându-i-o înainte, îl va trimite spre
Bucure[ti, unde s-ar putea s` fie un frate
de-al lui, unul necunoscut [i ne[tiut de
nimeni. De s-ar fi întâlnit cineva cu el pe
sc`ri – sau pe holuri, sau printr-un biroua[
– ar fi jurat c`-i un gând vagabond, f`r`
cas`, f`r` mas`, f`r` slujbuli]`, f`r` st`pân.

Influen]a scriitorilor ru[i se simte la tot
pasul, dar nu e vorba de un simplu mimetism
ci de lec]ia bine înv`]at` a prozei bine
construite [i a unui stil impecabil. De[i în

cartea asta nu se întâmpl` aparent nimic
extraordinar, ea vorbe[te despre lucruri
grave, despre revolu]iile f`cute împotriva
oamenilor [i despre frica [i ura din sufletele
lor, despre dela]iune [i despre un sistem
politic ce a redus fiin]a uman` strict la
necesit`]ile sale fiziologice, despre falsitatea
uman` [i despre Lenin, care n-a murit, doar
doarme un pic într-un mausoleu.

Gde Buharest e o carte scris` cu foarte
mult talent [i cu o mare aten]ie pentru detalii.
Nu ne r`mâne decât s` a[tept`m continuarea
s` vedem totu[i, unde Dumnezeului o mai
fi fiind [i Bucure[tiul ̀ la? A[tept`rile sunt
mari, pe m`sura reu[itelor din acest roman.

Constantin Stan, Gde Buharest,
Charmides, 2010

Biblioteca Central` Universitar` ™Eu-Biblioteca Central` Universitar` ™Eu-Biblioteca Central` Universitar` ™Eu-Biblioteca Central` Universitar` ™Eu-Biblioteca Central` Universitar` ™Eu-
gen Todoran¤,gen Todoran¤,gen Todoran¤,gen Todoran¤,gen Todoran¤, în colaborare cu Univer- Univer- Univer- Univer- Univer-
sitatea de Vest, sitatea de Vest, sitatea de Vest, sitatea de Vest, sitatea de Vest, Centrul Interdisciplinar de
Studii Regionale, Facultatea de Litere, Isto-
rie [i Teologie anun]` lansarea [i dezbaterea
c`r]ii Basarabeni [i Bucovineni în Banat.Basarabeni [i Bucovineni în Banat.Basarabeni [i Bucovineni în Banat.Basarabeni [i Bucovineni în Banat.Basarabeni [i Bucovineni în Banat.
Povestiri de via]` Povestiri de via]` Povestiri de via]` Povestiri de via]` Povestiri de via]` (editori Smaranda Vultur
[i Adrian Onic`) – edi]ia I, Editura Mari-
neasa, Timi[oara, 2010, edi]ia a II – a Editu-
ra Brumar, Timi[oara, 2011. O carte despre
condi]iile dramatice ale  refugiului din 1940
[i cel din 1944 al basarabenilor [i buco-
vinenilor, despre masacrul de la Fântâna
Alb`, despre pierderi, disperare [i supra-
vie]uire, despre destin. Vor fi prezen]i cei
care [i-au povestit în aceast` carte istoriile
lor de via]` [i ale familiilor lor, precum [i
membri ai Asocia]iei Pro Basarabia [i Buco-Asocia]iei Pro Basarabia [i Buco-Asocia]iei Pro Basarabia [i Buco-Asocia]iei Pro Basarabia [i Buco-Asocia]iei Pro Basarabia [i Buco-
vinavinavinavinavina, ai Organiza]iei Studen]ilor BasarabeniOrganiza]iei Studen]ilor BasarabeniOrganiza]iei Studen]ilor BasarabeniOrganiza]iei Studen]ilor BasarabeniOrganiza]iei Studen]ilor Basarabeni
din Timi[oara.din Timi[oara.din Timi[oara.din Timi[oara.din Timi[oara.

Particip` la dezbatere Adriana Babe]i,
Otilia Hede[an, Constantin Flondor, Vasile
Docea, Viorel Marineasa, editorii c`r]ii [i
invitatul lor, Igor Ca[u de la Universitatea
de Stat din Moldova, Chi[in`u, director
al Centrului de Studiere a Totalitarismului
din cadrul aceleia[i institu]ii. Evenimentul
va avea loc în Aula Bibliotecii CentraleAula Bibliotecii CentraleAula Bibliotecii CentraleAula Bibliotecii CentraleAula Bibliotecii Centrale

UniversitareUniversitareUniversitareUniversitareUniversitare în data de 25 februarie 2011,25 februarie 2011,25 februarie 2011,25 februarie 2011,25 februarie 2011,
ora 17. ora 17. ora 17. ora 17. ora 17. În cadrul evenimentului va fi pre-
zentat filmul lui Constantin Flondor, Întoar-
ceri (1980) [i va fi deschis` o expozi]ie
de carte despre Basarabia [i Bucovina, orga-
nizat` de  Biblioteca Central` Universitar`
™Eugen Todoran¤.

EVENIMENT
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(I) (I) (I) (I) (I) Extrem de elegant` edi]ia bilingv`
din opera Sf. Augustin S. Aurelii Augustini,S. Aurelii Augustini,S. Aurelii Augustini,S. Aurelii Augustini,S. Aurelii Augustini,
Sermones ad populum in Natali Domini nostriSermones ad populum in Natali Domini nostriSermones ad populum in Natali Domini nostriSermones ad populum in Natali Domini nostriSermones ad populum in Natali Domini nostri
Iesu Christi Iesu Christi Iesu Christi Iesu Christi Iesu Christi (Predici c`tre popor la ziuaPredici c`tre popor la ziuaPredici c`tre popor la ziuaPredici c`tre popor la ziuaPredici c`tre popor la ziua
Na[terii Domnului nostru Iisus HristosNa[terii Domnului nostru Iisus HristosNa[terii Domnului nostru Iisus HristosNa[terii Domnului nostru Iisus HristosNa[terii Domnului nostru Iisus Hristos), trad.
pref., note Aurel Lupu, Editura Nemira,
Bucure[ti, 2010, 176 p. Omiliile ilustrului
predicator hipponat, rostite în fa]a publicului
african pe care îl p`storea ca episcop, v`d
în premier` lumina tiparului autohton, fiind
echivalate dup` varianta din Patrologia latina
a lui Migne, adus` la zi [i cu punctua]ia
adaptat` cerin]elor moderne. Nefiind teolog
de specialitate, traduc`torul se rezum` la o
introducere general` în via]a [i opera marelui
P`rinte al Bisericii, subliniind meritele literare
[i retorice ale textelor de fa]`, "paleta [i
perspectiva cultural` [i filozofic` de abordare
[i argumentare", "simplitatea, sinceritatea [i
frumuse]ea artei persuasiunii", "fervoarea [i
c`ldura uman` pe care o degaj`", toate
concurând la generarea unui impact covâr[itor
asupra auditoriului contemporan lui, ale c`rui
ecouri nu s-au pierdut îns` nici pentru cititorul
de ast`zi. Util` [i bibliografia de final, axat`
pe titluri [i versiuni române[ti. Mai mult`
aten]ie doar la evitarea prostului obicei
bucure[tean de a stâlci numele dup` pronun]ia
locului. Astfel, este vorba de Paul G`le[anu
nu "G`l`[eanu", de George Bogdan }âra nu
"}âr`" [i, cu voia dumneavoastr`, Claudiu
T. Arie[an, nu "Arie[ean". Iar cu anii, alt`
dandana: Dan Negrescu a publicat sinteza

sa Literatura latin`. Autorii cre[tini în 1996
[i nu, cum e lesne de priceput, în 1966, pe
când traducerea "P.S.B." a lui N. I. Barbu
din M`rturisirile augustiniene a ap`rut oricând,
dar nu în anii "19851 [i 19942", cu care nici
num`rând de la facerea lumii nu ne iese vreo
socoteal`.

(II) O nea[teptat` [i cu atât mai pl`cut`
surpriz` editorial` ne-a oferit "Biblioteca de
cultur` catalan`" prin volumul lui RamonRamonRamonRamonRamon
LlullLlullLlullLlullLlull, Cartea p`gânului [i a celor trei în]elep]iCartea p`gânului [i a celor trei în]elep]iCartea p`gânului [i a celor trei în]elep]iCartea p`gânului [i a celor trei în]elep]iCartea p`gânului [i a celor trei în]elep]i,
trad. Jana Balacciu Matei, pref. Dr. Armand
Puig I Tàrrech, Editura Meronia, Bucure]ti,
2010, 270 p. Din cele 32 de apari]ii ale colec-
]iei respective, aceasta e prima dedicat` unui
autor medieval: [i nu unul oarecare, ci însu[i
cel denumit Doctor illuminatus [i mai bine
cunoscut cu numele-i latinizat Raimundus
Lullus (1232-1316). Cartea e cu adev`rat re-
marcabil`, de[i preia toposul dialogului dintre
teologi apar]inând mai multor confesiuni, spre
a demonstra superioritatea credin]ei cre[tine.
De ast` dat` p`gînul din titlu e asaltat pe rând
cu argumente logice pro domo de un evreu,
un cre[tin [i un sarazin musulman, care evoc`
ini]ial adev`rurile comune celor trei mari reli-

gii monoteiste iar apoi insist` pe elementele
aparte. Este o vibrant` pledoarie pentru tole-
ran]` [i dialog interconfesional, redactat` într-
o limb` vernacular` pe care Lullus a [lefuit-
o [tiin]ific în bun` m`sur`, adaptând numero[i
termeni latine[ti [i propunând vocabule ce
s-au impus definitiv gra]ie lui în limbajul
teologic hispanic. Îndemnul final e absolut
memorabil: Qui scripsit scribat semper cum
domino vivat (Cine a scris s` mai scrie [i
mereu s`-[i tr`iasc` via]a întru Domnul).

(III) Se configureaz` tot mai mult ca
monografie literar-spiritual` a cunoscutului
cartier timi[orean demersul recuperator al lui
Dan Negrescu, Dan Negrescu, Dan Negrescu, Dan Negrescu, Dan Negrescu, Mehala din ceruri. O mitologieMehala din ceruri. O mitologieMehala din ceruri. O mitologieMehala din ceruri. O mitologieMehala din ceruri. O mitologie
pentru cunosc`toripentru cunosc`toripentru cunosc`toripentru cunosc`toripentru cunosc`tori, Editura Marineasa,
Timi[oara, 2010, 148 p. Îmbog`]it` cu câteva
proze noi [i înfrumuse]at` cu remarcabile
vederi de epoc`, colec]ia de sensibile
rememor`ri cinematice început` de peste un
deceniu aduce în n`rile deprinse cu mirodenii
beletristice un inconfundabil parfum cultural,
o atmosfer` "clasic`" în cel mai bun sens al
cuvântului. Deschiderea c`tre un transcendent
ludic [i amar deopotriv` transpare [i din
imaginile nostalgice [i din evoc`rile personale,
unde fic]ionalul [i firescul rememor`rii "pe
firul Ariadnei" se întrep`trund cald, blând,
pe alocuri chiar aspru [i spectaculos. "C`ru]a
c`tre alte lumi" în care se îmbarc` cititorul
la îndemnul priceputului narator m`h`lean]
prin origine [i voca]ie te (con)duce într-o
refigura]ie picaresc`, de halima est-european`
unde nici iluziile nu te am`gesc definitiv dar
nici luciditatea realist` nu te priveaz` de poezia
faptului comun. O lectur` pl`cut` [i incitant`.

(IV) Tot o evocare fantast`, dar de ast`
dat` strict poetic`, a unui topos spiritual este
volumul lui Mihai Octavian Ioana, Mihai Octavian Ioana, Mihai Octavian Ioana, Mihai Octavian Ioana, Mihai Octavian Ioana, FrizeriaFrizeriaFrizeriaFrizeriaFrizeria
din turndin turndin turndin turndin turn, Editura MJM, Craiova, 2011, 70Êp.
Colec]ia poematic` a profesorului severinean,
fervent coleg de facultate filologic` absolvit`
la Timi[oara, reprezint` o baroc` investigare
a unor spa]ii aparte, minunat aduse la via]`
gra]ie condeiului s`u nervos. Institu]ia din
titlu, de pild`, se afl` într-un loc numit de
un mileniu "turnul de ap` sau Turnul
Frizerilor", unde ajungi doar în`l]at cu mici
umbrele "portocalii, ro[ii sau albe" iar scara
coborâtoare din spate avea, dup` vorbele
cârcota[ilor, doar câteva trepte sau chiar nici
una, dac` îi ascul]i pe cei r`i. La fel stau faptele
poetizate [i cu "apa vântului" [i cu "cartea
dispre]ului", strict pe urmele nobiliare din
volumul Alonso [i concertul ap`rut în 2006.
{i pentru a-l cita pe remacabilul poet: "Cât
despre via]`: / ea nu trebuie tr`it` / decât
asemenea p`ianjenului / care strânge-n re]eaua
sa str`vezie / apa, carnea, zeii". Un carpe
diem a la Dâlma.

C~R}I DISTINSE
CLAUDIU T. ARIE{AN

UN GHID UTIL
Ghidul ofer`, în nou` mari capitole

ordonate alfabetic, scurte descrieri ale
conceptelor f`r` de care în]elegerea literaturii
engleze din perioada contemporan` lui
Shakespeare (secolele al XVI-lea – al XVII-
lea) nu ar fi posibil`: institu]ii, practici
sociale, mode vestimentare, secven]e de via]`
urban`, legi [i supersti]ii. Se poate afla, de
pild`, ce animale de companie preferau
elisabetanii, ce sporturi erau considerate
nobile, cum erau pedepsite nevestele
cic`litoare, de ce purtau nobilii peruc`, cum
se trata boala francez`, ce trebuia s` m`nânce
un om coleric sau o femeie gravid`, câ]i
oameni puteau dormi într-un singur pat, cine
erau turi[tii vremii [i ce vizitau ei, la ce
era bun tutunul, ce cadouri se puteau oferi
primarului, ce tax` pl`teau imigran]ii pentru
a ob]ine cet`]enie englez`. Selectarea unor
secven]e de acest gen [i l`sarea
evenimentelor mainstream în plan secund nu se datoreaz` încerc`rii de a propune un
material de popularizare, ci pleac` de la premisa central` a disciplinei studiilor culturale:
anume c` totalitatea ac]iunilor [i interac]iunilor umane se circumscrie no]iunii de cultur`.
Istoria m`runt`, microistoria, poate deschide perspective neb`nuite pentru în]elegerea
mai profund` a climatului unei epoci.

Utilitatea unui asemenea ghid, conceput într-un format user-friendly, este justificat`
de succesul f`r` precedent de care se bucur` Anglia modernit`]ii timpurii în rândurile
publicului larg, a c`rui curiozitate este stârnit` de numeroasele romane istorice, biografii,
produc]ii cinematografice [i seriale TV dedicate dinastiei Tudor [i epocii care circumscrie
vie]ile tumultuoase ale acestora. Volumul, care con]ine în jur de trei sute de intr`ri,
poate constitui o lectur` autonom` sau poate func]iona ca dic]ionar de buzunar, la îndemâna
celor care vor s` p`trund` în culisele teatrului elisabetan sau în secretele vie]ii de curte
din epoca Tudorilor. Ghidul, gra]ie deopotriv` formatului [i tematicii alese, este o premier`
pe pia]a de carte româneasc`.
_________________

Dana Percec, Andreea {erban, Andreea Verte[-Olteanu, Anglia elisabetan`. Ghid
de istorie cultural`, Eurostampa, Timi[oara, 2010, 269 pp.

Marisa Cortese



orizont

11 www.revistaorizont.ro
CONTURcontur

NOUla HUMANITAS

Pu]ini, prea pu]ini iubitori de poezie îl
cuno[teau pe Gabriel Dali[, înainte de
publicarea volumului : pân` mereu (Editura
Charmides, 2010). Sucevean cu studii de
economie [i teologie la Bucure[ti, Gabriel
Dali[ debutase în 1995, cu un grupaj de poeme
în "Bucovina literar`". Era înc` adolescent.
Un an mai târziu i-a ap`rut prima carte,
Semnale de sâmb`t`, pentru care a ob]inut
Premiul pentru debut al Societ`]ii Scriitorilor
Bucovineni. Au urmat Întoarcere acas`
(1998), Chip Împreun` (1999) [i Copacul
f`r` urma[i (2005), c`r]i care ar fi avut destule
de spus la vremea apari]iei lor, dar care au
r`mas cu totul necunoscute. A fost nevoie
ca o editur` bistri]ean` s` publice o antologie,
pentru ca poemele lui Gabriel Dali[ s` ajung`
la cititori.

: pân` mereu cuprinde poeme selectate
din primele patru c`r]i ale lui Gabriel Dali[,
la care se adaug` cinci crea]ii lirice inedite.
Surprind, de la bun început, elegan]a [i
maturitatea vocii unui poet care nu se sfie[te
s`-[i asume reflexivitatea distinct`, într-un
peisaj liric în care agresivitatea [i
visceralizarea limbajului, efluviile psihede-
lice, dezabuzarea [i cinismul au ocupat de
multe ori prim-planul. De[i tr`ie[te în raza
neoexpresionist`, poezia lui Gabriel Dali[
e altfel – respir` prin spaime, prin strig`t,
prin sânge, dar se exprim` prin esen]ializare
sobr`, convertind arderea interioar` într-o
coborâre spre intimitatea abstract` a
lirismului. Versul înregistreaz` cu acurate]e
seismografic` fr`mânt`rile [i nelini[tile unei
con[tiin]e pentru care trupul nu e carne, ci
nerv : "apropie-te, vezi. nu sunt din carne!",
st` scris ca epigraf al c`r]ii. {i chiar dac`
r`mâne, într-un anume fel, credincios
p`mântului, trupul e fidel mai ales sensului
care se împline[te în el.

Gabriel Dali[ tr`ie[te într-un timp pentru
care sensibilitatea e un semn categoric al
bolii [i al rat`rii. În aceste condi]ii, a fi în
lume înseamn` a tr`i drama însingur`rii. Omul
nu exist` prin ceilal]i, ci e redus la sine - ":
sunt tot mai orb când e vorba de oameni./
v`d numai ferestre vechi pr`bu[indu-se/ din
pere]i/ pe str`zi înguste/ pline de ceilal]i oa-
meni./ par un înviat/ trezit pe o strea[in`./
m-am închegat în mine/ ca sângele sub o
c`z`tur`,/ dorm într-un pat înfrico[`tor [i
adânc/ [i niciun vis [i nicio parte treaz`./
îmi place s` m` ascund/ [i îmi place s` caut/
sunt ca un câine mare [i alb/ abia g`sit."
(autoportret) Elementul simbolic al deschi-
derii (fereastra) devine parte a n`ruirii rever-
berante, extinzând semnul neantiz`rii la o
lume de himere. Îns`, de[i însingurarea ampli-
fic` pân` la insuportabil oboseala [i vulnera-
bilitatea unei fiin]e care vede apropierea
dezastrului, se presimte, în acela[i timp,
existen]a unui echilibru prealabil al lumii.

În: pân` mereu se deceleaz` un continuu
exerci]iu al spa]ierii, ce implic` în primul
rând capacitatea de a provoca metamorfoza
straturilor eteroclite ale lumii în cristalul
frumuse]ii poetice. A[ezat în umbra [i lumina
singur`t`]ii sale, autorul se propune lumii
a[a cum e, cu vulnerabilitatea lui extrem`,
cu structura lui esen]ialmente friabil`, dar
[i cu postura suveran` a unei con[tiin]e
creatoare, reflectat` pe o pagin` - "...copac
f`r` urma[ pe-un câmp/ s`lbatic.// gabriel
dali[ plânge/ cu inocen]a înc` vie [i beteag`."
Spa]iul emula]iei estetice deriv` dintr-o
substan]` profund existen]ial`, fiind, totodat`,
[i unul cu prec`dere nou, ivit din înregistr`rile
unei retine asociativ-imaginative. C`ci
imaginea nu e real`, ci rezultat al fanteziei
[i al  remodel`rilor produse de o con[tiin]`
care izbute[te s`-[i p`streze, uimitor, puritatea.

ARDERI
GRA}IELA BENGA

Developând figuri ale spa]iului, cadrele
împlinirii vegetale (copacul), acvatice
(oceanul, lacul) [i cosmice (ploaia, soarele)
m`rturisesc de fapt intensific`rile tr`irii
însingurate, cu crizele ei de melancolie [i
de angoas`, cu starea ei real` de epuizare,
dar [i cu miracolul pe care tot ea îl imagineaz`.
Având, în poemele lui Gabriel Dali[, o
tulbur`toare palet` sugestiv`, copacul [i ploaia
se convertesc în embleme ale intervalelor,
ale pasajelor dintre realit`]i. Sunt amprente
de verticalitate într-o lume care prefer`
scenariul normativ în locul desf`[ur`rii
transfiguratoare. Or, aceste urme ale
verticalit`]ii îi provoac` poetului un
p`trunz`tor sentiment al dependen]ei, care
nu cre[te neap`rat din fragilitatea lui
constitutiv`, ci din intui]ia unui dialog care
se poate purta, dramatic, [i prin ascundere.

Uneori, hipersensibilitatea poetului
asociaz` alteritatea cu o prezen]` agresiv`
de care trebuie s` se protejeze, mai degrab`
din nevoia de a-[i continua c`utarea, decât
din teama trezit` de o amenin]are probabil`.
Spaimele lui Gabriel Dali[ sunt tulburi, vin
din spa]iul enigmatic [i imperativ al posi-
bilului, nu din liniile certe ale realit`]ii.
Umblând prin singur`tatea sa, atinge o
stare-limit`. Totul în jur exist` întru singur`-
tate [i fiecare segment al existen]ei î[i reve-
leaz` adev`rurile dureroase. Alteritatea e
spectral`, dispersându-se în "gr`mezi de
singur`t`]i lâng` pod" (cuplu), ad`post nu
se g`se[te nic`ieri, de vreme ce pân` [i lumea
poten]ial` st` sub pecetea nelini[tii [i a însin-
gur`rii - ": m` scutur` de umeri/ din fiecare
somn abia sosit/ m` treze[te/ sunt o piele
zdrobit`.// îmbr`]i[area mi se pare acum/ un
întuneric între pat [i pern`." (spaim`)

Fascina]ia purit`]ii [i gustul pentru
esen]ele tari fac ca poezia lui Gabriel Dali[
s` se scuture de toat` zgura imanen]ei. R`mân
elementele primare [i sentimentele autentice,
din care se aude firesc r`suflarea vie]ii [i a
mor]ii. Nu se intr` în poezie f`r` a fi sim]it
propria ta pieire pare a spune un poem
(cotidian), nu se cunoa[te materia prim` a
lirismului f`r` a fi z`bovit într-o stare extrem`
[i total` de însingurare (lampa). Pentru
Gabriel Dali[, poezia presupune o sfâ[iere
chinuitoare, o ruptur` l`untric` prin care
destr`marea lumii, în loc s` se amplifice,
las` loc unei posibile restaur`ri. Sau unui
miracol – chiar dac` precar, greu de suportat,
dificil de în]eles - " : am scris poemul. M-am
temut [i am plâns/ parc` întâlnisem un copac
înalt.// dorm noaptea în p`dure, descul]/ pe
un zid p`r`sit. dac` mi-e team`,/ sunt r`u
cu mâinile/ [i le izbesc de copaci./ vor veni
iar`[i oamenii/ s` m` caute dup` semne de
sânge./ fiecare cu visul lui, [ir indian înspre/
diminea]`." (daliile, I).

În multe poeme, sursa iradiant` e ascuns`
într-un nod straniu de limbaj, în asocieri
neobi[nuite [i-n întors`turi sintactice care
concentreaz` tensiunea reflexivit`]ii "...de
la cinci diminea]a pân` mereu sunt/ o goan`
între dou` clipe/ [i am fiin]a tremurat`/ [i
nu vorbesc." (cabluri, III). Expresie a
inadaptibilit`]ii la un context agresiv,
retragerea din fa]a lumii constituie unul dintre
vectorii poeziei lui Gabriel Dali[. Îns`, pentru
c` prilejuie[te întâlnirea cu Poezia, mi[carea
retractil` nu e înso]it` de sentimentul
înfrângerii [i nici nu se las` atins` de o
plasticitate teatral`. Sensul ei e fertil, cu
acoperire existen]ial` [i cu un generos
poten]ial de inocen]`. Având ce s` spun`,
poetul (se) roste[te atât prin acumularea unor
discontinuit`]i, cât [i prin simplitatea care
îng`duie introspec]ia, elanul imagina]iei sau
viziunea. Se ob]in astfel etaj`ri [i false

perspective, reverii autentice [i capitul`ri
iluzorii, prin care, în loc s` eternizeze timpul
c`derii, poetul încearc` o conversie radical`,
transformându-l într-un timp neînceput al
poeziei - ": plasture pe obraz,/ l`mâie
gâtuindu-m` prin întuneric/ sunt cel dintâi
cu o piele de capr` pe gât,/ iar tu e[ti scrisoarea
care aduce înconjur/ clipei trecute. // eu visez
un poem/ cu o rou` c`zând numai ast`zi/ [i
cu un lac abia mâine g`sit/ în orizontul
scuturat de s`lbatici." (reverie). Izbirea de
limite [i neputin]a de a prelungi la nesfâr[it
visarea [i frumuse]ea se oglindesc pe un
teritoriu al sugestiei, nu al tranzitivit`]ii
expresiei. Accentul cade mereu pe stare, pe
sentimentul difuz sau exploziv, aproximat
în imagini. Sau cuprins într-o poezie ca
metafor` unic`, a[a cum de mult îndr`znea
s` propun` Trakl. Mâna poetului e sigur`;
se întâmpl` rareori ca versul s` dilueze
concentrarea lirismului, îns` dozajul final
este salvat de contorsiunea nea[teptat` a
imaginii ce-l înso]e[te ([tiu din trecut).

La Gabriel Dali[, ruptura l`untric`
pivoteaz` spre o sfâ[iere l`muritoare, care
câteodat` îl îndeamn` s` caute a se confunda,
pentru o vreme, cu sensibilul (tot mi departe,
splendori). Tr`ind în ritmul dat de stare [i
în sensul schi]at de reflec]ie, poetul se simte
"f`r` corp" (cabluri, IV), provocat la acte
prin care s` capteze câteva dintre datele
polisemice ale orizontului spiritual în care
se afl`. Printr-o alchimie verbal` care ia în
st`pânire flac`ra meditativ` [i arderile
afective, poemele din : pân` mereu deschid
o sp`rtur` spre nereprezentabil [i încearc`
s` prefac` reprezentarea într-o întrupare
translucid`. În fond, mi[carea spiritului se
prelunge[te în c`utarea unei întrup`ri care
s` fie, în acela[i timp, [i un prilej de sublimare.
Iar ceea ce se arat` e filigranul unei figuri
care nu e alta decât a Poeziei.

Coerent`, tensionat` [i provocatoare,
:pân` mereu e o carte care stabile[te o traiec-
torie poetic` surprinz`toare. De luat atent
în seam`.

Heiko Profe-Bracht
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IIIIInfama "solu]ie final`" imaginat` de
Hitler [i pus` în practic` de "exper]ii" s`i a
avut ca urmare culpabilizarea la modul absolut
a Germaniei, în integralitatea ei. Printr-o
generalizare reduc]ionist`, grevat` de o
întreag` gam` de parti-pris-uri induse
propagandistic, i se atribuie toate relele care
au bulversat veacul trecut : autoritarism,
militarism, na]ionalism, rasism, antisemitism,
expansionism, genocid. De[i în ultimul timp
umorile s-au mai temperat [i chiar fo[tii
du[mani tradi]ionali ai Germaniei privesc
lucrurile mai rezonabil, a încerca s` stabile[ti
adev`ratele propor]ii ale vinov`]iilor implic`
înc` suficiente riscuri, dintre care cel mai
redutabil r`mâne acuza de relativizare a
crimelor nazismului. Este un risc pe care dl
Lucian Boia, cunoscut de acum ca un pasionat
al deconstruc]iei ideilor de-a gata, [i-l asum`
în noua sa lucrare, Tragedia Germaniei, unde
abordeaz` problema frontal, pornind de la
un imperativ de bun sim] : "A venit timpul
în Europa de azi ca responsabilit`]ile istorice
s` fie cânt`rite cu mai mult echilibru [i cu
mai mult` deta[are."

Într-o not` liminar`, autorul î[i previne
cititorul c` nu e vorba de vreo sintez` sau
studiu erudit, ci de un eseu conectat la lucr`ri
[i interpret`ri recente, unde avanseaz` teza
conform c`reia "derapajul nazist nu poate fi
imputat vreunei ™predispozi]ii¤ germane, ci
se prezint` ca un rezultat al unei tragice
înl`n]uiri de evenimente." Înl`n]uire pe care
o urm`re[te analitic nu doar din 1914, ci de
pe la mijlocul secolului al XIX-lea, când
Germania a cunoscut o ascensiune economic`,
[tiin]ific`, cultural`, teritorial` [i demografic`
[i un prestigiu consecutiv care, prin ele însele,
au nelini[tit Europa, - pân` la dezastrul din
1945. Lucian Boia este un virtuoz al artei
nuan]`rii, care devine aici principalul revelator
al tezei. Nuan]`rile d-sale sunt aproape
întotdeauna plauzibile [i duc la dislocarea
unor puncte de vedere care se dovedesc vetuste
sau interesate, ca [i la deschiderea unor noi
perspective, capabile s` contrarieze spiritele
conservatoare.

SS
unt luate pe rând capetele de
acuzare, analizate [i subtil
nuan]ate, pân` la constatarea
care în cele din urm` se impune

aproape de la sine, c` Germania n-are
întâietatea în nici unul din fenomenele
incriminate. Au fost germanii mai na]ionali[ti,
mai expansioni[ti decât ceilal]i europeni ?
Nicidecum. În constituirea na]iunilor au existat
dou` modele, spune Lucian Boia : cel german,
etnic, care "aspira s`-i reuneasc` pe to]i
germanii", [i cel francez, politic, care "urm`rea
([i a reu[it) s`-i transforme în francezi chiar
pe cei care la origine nu erau francezi." Într-un
veac al ebuli]iei na]ionalit`]ilor, cei mai mul]i
europeni au urmat modelul german, cu
aspira]ia de a cuprinde întreaga etnie, definit`
prin limba comun`, între acelea[i hotare. A[a
s-au conturat, cel pu]in mental, idealurile
na]ionale numite Germania Mare, Ungaria
Mare, România Mare, Serbia Mare, Bulgaria
Mare, pân` [i Albania Mare. Ca s` nu mai
vorbim de expansionismul Marii Britanii,
Fran]ei [.a., cu imperiile lor coloniale, în afara
criteriilor etnice [i lingvistice. Atâta doar c`
– spune Lucian Boia – "Germania avea îns`
o problem` în raport cu restul Europei : spa]iul
na]ional german, definit prin tr`s`turile sale
etnice [i lingvistice, se prezenta ca cel mai
întins [i mai populat de pe continent, cu
excep]ia ansamblului rusesc." Ceea a dus,
fire[te, [i la nelini[te continentului, care î[i
vedea amenin]at echilibrul. De aici, mi-a[
permite s` adaug, deriv` [i interpretarea
îndeob[te abuziv`, justificat` doar sub
dictatura nazist`, a celebrului prim vers din
Imnul Germaniei, unde sintagma über alles
e tradus` prin peste tot, când sensul ei originar,
corect, este, de fapt, mai presus de orice :
Germania, patria, mai presus de orice. De

NECESARELE NUAN}~RI
RADU CIOBANU

altfel, Imnul precizeaz` clar limitele : de la
Meuse la Memel [i de la Adige la strâmtoarea
Belt. Ceva mai mult decât cuprind hotarele
actuale, dar, oricum, nu peste tot.

Pe m`sura afirm`rii sale, constat` Lucian
Boia, în Germania se contureaz` [i complexele
ei: unul de superioritate, altul de frustrare,
cu importan]a lor în politica sa, care n-a fost
tocmai inspirat`: "Germania n-a fost mai
agresiv` decât ceilal]i; a avut îns` – [i a pl`tit
pentru asta – o politic` mai proast` decât a
celorlal]i." Mai departe: a fost Germania mai
pu]in democratic` ? "R`spunsul – scrie Lucian
Boia – este f`r` ezitare da, înainte de Primul
R`zboi Mondial, Germania a fost mai pu]in
democratic` în compara]ie cu principalele
]`ri occidentale." Dar. Exist` întotdeauna în
argumenta]ia istoricului un dar, care, chiar
dac` nu e formulat ca atare, vine s` tempereze
la timp radicalismul unor afirma]ii într-un
sens sau altul. În cazul de fa]`, chiar mai pu]in
democratic` fiind, "În ciuda unor abuzuri “…‘
drepturile esen]iale erau garantate: libertatea
cuvântului, libertatea de întrunire [i asociere,
libertatea presei…

GG
ermania nu era prea democra-
tic`, dar nici  nedemocrati-
c` !" Aceasta e[i explica]ia
unui alt fenomen determinant

în istoria Germaniei [i anume amploarea mi[-
c`rii socialiste, care, în preajma Primului
R`zboi Mondial, era reprezentat` de cel mai
mare partid social-democrat din lume. Cât
despre r`spunderea pentru declan[area primei
conflagra]ii mondiale, Lucian Boia consider`
c` aceasta a fost "rezultatul unei nem`rginite
prostii colective", toate statele implicate având
partea lor de vin`. În acest context, "R`spun-
derea Germaniei a fost mare, dar (s. R.C.) a
ajuns s` par` [i mai mare decât a fost în reali-
tate. Destinul nefericit al acestei ]`ri a fost
acela de a se instala - durabil – în rolul, real
sau presupus, al agresorului." Punctul de pleca-
re, singurul, al nefastului conflict, a fost Sara-
jevo. De unde [i întrebarea dac` "tot Germania
a fost vinovat` pentru proiectele expansioniste
ale Serbiei [i pentru atentatul de la Sarajevo?"

Evident, spa]iul nu-mi îng`duie s` urm`-
resc tot traseul argumenta]iei autorului. Am
recurs pân` aici doar la câteva exemple, pentru
a-i oferi cititorului "o idee" asupra modului
de operare al unui istoric neinhibat de tabuuri
[i de verdicte acceptate ca imuabile. Argumen-
ta]ia sa decurge astfel cursiv [i conving`tor,
chiar dac`, pe alocuri, cu discrete reflexe
cazuistice, conturând treptat o nou` viziune,
mai rezonabil`, întrucât aplecat` [i înspre
audierea celeilalte p`r]i. Ceea ce nu însemn`
câtu[i de pu]in c` punctul vulnerabil al trage-
diei germane nu r`mâne totu[i holocaustul,
care [i este, de altfel, cum constat` [i Lucian
Boia, "capitolul cel mai des invocat din istoria
celui de al Treilea Reich." DAR : nici antisemi-
tismul, nici rasismul, nici eugenia nu sunt
inven]ii germane, iar întâietatea în aplicarea
lor apar]ine altora. Antisemitismul a fost (mai
este ? – R.C.) un fenomen general european,
care, pân` la Hitler, s-a manifestat în Germania
cu mai pu]in` virulen]`. Aici evreii s-au inte-
grat firesc, leg`tura lor cu Germanii fiind una
istoric`: "Nic`ieri evreii nu s-au sim]it mai
™acas`¤ ca în Germania." {i nicicând c`s`to-
riile mixte n-au fost mai numeroase ca în
momentul instaur`rii dictaturii naziste.

{i atunci? "Obsesia antisemit` a
nazismului – consider` Lucian Boia – nu poate
fi interpretat` drept continuare [i amplificare
a unei tradi]ii antisemite specific germane.
Paradoxul german st` în faptul alunec`rii
dinspre un antisemitism limitat (sub nivelul
mediu al antisemitismului european) la un
antisemitism extrem." Ei bine, hic iacet lepus,
aici e punctul nevralgic al întregii problematici
actualizate de dl Lucian Boia. Paradoxul: cum
fost posibil ca, în corpul unui popor atât de
gânditor, de muzical, de ingenios, s` se
dezvolte o excrescen]` atât de monstruoas`?

Lucian Boia urm`re[te pas cu pas traseul
care a dus la instaurarea nazismului [i parve-
nirea – prin alegeri democratice ! – a lui Hitler.
Evenimentele care l-au jalonat sunt clare [i
se situeaz` într-o logic` a fatalit`]ii.  R`mâne
totu[i întrebarea : cum a fost posibil tot ce a
urmat dup` instalarea la putere a lui Hitler
? Acesta e pragul greu de trecut pentru orice
con[tiin]` normal`. A fost posibil, a[ zice,
prin instaurarea terorii, instrument de lucru
predilect al oric`rei dictaturi. Avansând o
explica]ie, Lucian Boia chiar face analogia
cu dictaturile comuniste : "Tot ce s-a întâmplat
cu evreii a fost pus la cale de un grup restrâns
de persoane, executat de asemenea de o mino-
ritate [i, din p`cate, acceptat tacit de o majo-
ritate de germani, care n-au [tiut sau n-au
[tiut decât par]ial, [i asta fiindc` n-au vrut
s` [tie, deoarece a[a i-a condi]ionat psihologia
totalitarismului. Acela[i gen de ac]iune întâl-
nit` [i în ]`rile comuniste în raport cu crimele
comunismului… Trebuie admis c` într-o
prim` etap` nazismul lui Hitler a fost mai
pu]in exterminator decât comunismul lui
Lenin [i Stalin. Acesta din urm` are o prioritate
incontestabil` la capitolul crimelor de mas`."
Dar, dar pân` azi ne cutremur` cele petrecute
tocmai în a doua etap` a nazismului lui Hitler.
{i asta pentru c`, în majoritatea lor, crimele
lui Lenin [i Stalin, ca [i genocidul din 1915
împotriva armenilor, despre care [i azi se
vorbe[te în [oapt`, s-au petrecut undeva în
afara Europei. Pe când genocidul hitlerist a
fost conceput [i aplicat la scar` industrial`
[i cu tehnologie de ultim` or`, aici, oarecum
sub ochii no[tri, în mijlocul Europei.

DD
e aici, cred, [i impactul s`u
mai puternic resim]it de
Occident, iar întrebarea – cum
a fost posibil ? – r`mâne sus-

pendat` între r`spunsuri difuze, chiar [i dup`
ce încheiem lectura eseului dlui Lucian Boia.
"Singura certitudine îns`, în problematica pe
care am urm`rit-o – scrie d-sa în încheiere
– r`mâne firul evenimen]ial care leag` aten-
tatul de la Sarajevo din 1914 de pr`bu[irea
Reichului în 1945. Privit` în aceast` perspec-
tiv`, tragedia Germaniei pare a sta mai pu]in
sub semnul unor deficien]e structurale, cât
al unei perverse îmbin`ri de evenimente nea[-
teptate [i de decizii cu urm`ri neb`nuite."

Germania de azi, ie[it` din infern,
ren`scut` din propria cenu[`, devenit` o for]`

politic`, economic`, cultural` de care nimeni
nu mai are a se teme, se afl` la cap`tul unui
dureros proces de exorcizare a r`ului.
Genera]ia contemporan` cu mutan]ii malefici
este epuizat`. Seniorii de azi sunt cei care
[i-au reconstruit ]ara din temelii. Iar genera]iile
noi  afl` ce a fost [i le vine greu s` în]eleag`.
Ele n-au ce s`-[i aminteasc` [i privesc înainte.
Mai exist` îns` în  mentalul colectiv,
remanent`, insidioas`, o anumit` pruden]`,
o grij`, de altfel neîntemeiat`, de a nu oferi
motive de resurec]ie vechilor culpabiliz`ri.
O stare de spirit obscur`, perceptibil` în mici
detalii, cum ar fi aten]ia acordat` imperativelor
stupide ale "corectitudinii politice" sau
circumspec]ia înc` persistent` în receptarea
unui Ernst Jünger, bun`oar`. Poate c` e bine
de aceea ca, dup` lectura eseului dlui Lucian
Boia, s` ne amintim [i de cele rostite de
Thomas Mann în conferin]a sa din 1949,
Germania [i germanii : "“…‘ nu exist` dou`
Germanii, una malefic`, alta bun`, ci doar
una singur` care, prin viclenia diavolului, a
împins în r`u ceea ce a avut ea mai bun."

________________
Lucian Boia, Tragedia Germaniei 1914-

1945. Bucure[ti. Humanitas, 2010.

Georgia Grigoriadou
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Zoltán Zoltán Zoltán Zoltán Zoltán e din Arad [i s-a manifestat energic
în Aradul cenaclurilor literare înainte de
1989. Nu numai în cenacluri a fost vedet`
local`, ci [i prin trei c`r]i de poezie, ap`rute
în 1979, 81, 83. Entuziasmul cu care Florin
B`nescu, lider cultural ar`dean odinioar`,
îl sus]inea pentru primirea în Uniunea
Scriitorilor, era consecin]a particip`rii
tân`rului jurnalist la via]a literar`.  Dup`
vremea entuziasmului, scriitorul pleac`/fuge
din România [i se a[az` în Statele Unite.
Se întoarce în ]ar` dup` 1990, devine
important om de afaceri (milionar?,
miliardar?), câ[tig` [i pierde,  tip`re[te c`r]i
de poezie sau de proz` la Pécs, Bratislava,
în editurile din Bucure[ti [i Budapesta. Unele
dintre ele beneficiaz` de bune traduceri în
române[te. Are [i traduc`tori de elit`: {erban
Foar]` [i Ildikó Gábos.

O sum` de sonete, O sum` de sonete, O sum` de sonete, O sum` de sonete, O sum` de sonete, ap`rut` la Brumar,
în traducerea lui Ildikó Gábos [i a lui   {erban
Foar]` pune în valoare  temele vii ale
poetului: "Un verde ram e versu-mi, ce pare
când s` urce/ când s` coboare, - iar în el
sunt lumi; / magia-ntinde cortul în crângul
meu [i nu-mi/d`-n schimb decât, pe buze,
t`cerea-i cea mai dulce.//Galop eroic, - unda
prea sonor`/ a zgomotului m` izbe[te-n
]east`./De diamantul rece-al ochilor t`i,
aceast`/ priveli[te-i str`puns`, - cum bezna,
- de.-auror`.// S` nu m-a[tep]i: o[tirea mea
s-a stins./Febra e floarea r`nii din urm`, care
doare. }ip`t de [oim r`mas al nim`nui...//
Pe um`r, dac` vine s`-i stea celui învins,/
se-nal]` fl`c`ri din  p`mânt, iar lui/departe
are sufletul s`-i zboare.".

Un personaj al sonetelor e majorana.majorana.majorana.majorana.majorana.
C`l`toria lui majoranaC`l`toria lui majoranaC`l`toria lui majoranaC`l`toria lui majoranaC`l`toria lui majorana ar fixa ([i ea)
imaginile cheie ale romanului Trupul molaticTrupul molaticTrupul molaticTrupul molaticTrupul molatic
al nop]ii: al nop]ii: al nop]ii: al nop]ii: al nop]ii: "Azi nu mai urc în trenul în]elept:/
paharul dep`rt`rii, n-am cu cine/s`-l beau,
de când batista-n carouri, nu spre mine/[i-o
flutur` distan]a… Stau, f`r` s` a[tept,//în
gara goal`,-n care o imagine îmi fac/ asupra
universului, pe când/ el, pas`mite, nu va fi
având/nici una despre mine, de[i e mai opac/
/decât simt eu, - ce ap`r cu argumente ceea/
ce-au ignorat milenii, care cheia/ o au pierdut,
cu bun` sau din rea// credin]`.. Un amestec
sunt acum,/de var [i carne, flac`r` [i scrum,/
senin`tate [i nepace grea".

Între cele dou` sonete am putea a[eza
discursul romancierului, a[a cum se
articuleaz` în romanele sale. Trupul molaticTrupul molaticTrupul molaticTrupul molaticTrupul molatic
al nop]iial nop]iial nop]iial nop]iial nop]ii se desf`[oar` sub semnul a trei
personaje: Tamás, cel care "fuge de acas`"
ca s` ajung` în Australia, Walter, jurnalistul
aflat în fa]a unei importante cariere politice
[i Zeno, conduc`torul unei importante
întreprinderi. El este cel care traverseaz` o
istorie sentimental` nefericit`. Tamás
realizeaz` "c`l`toria lui majorana", Zeno,
"febra din floarea r`nii din urm`".  Dac`
mai observ`m c` exist` [i un al patrulea
personaj, tân`rul Pal, junele imatur terorizat
de iubita lui Vanda, (sau cum scrie altundeva

FRIGUL {I CRUZIMEAFRIGUL {I CRUZIMEAFRIGUL {I CRUZIMEAFRIGUL {I CRUZIMEAFRIGUL {I CRUZIMEA
CORNEL UNGUREANU

Böszörményi, "eterna Vanda"),  [i un roman
pe care Tamás îl cite[te iar autorul îl transcrie,
am putea deduce c`  Trupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]ii
con]ine cinci romane.

2.2.2.2.2. Vanda, între Sacher-Masoch [iVanda, între Sacher-Masoch [iVanda, între Sacher-Masoch [iVanda, între Sacher-Masoch [iVanda, între Sacher-Masoch [i
Nabokov. Nabokov. Nabokov. Nabokov. Nabokov. Un ins atent la arta romanului
ar putea observa c` cele trei motto-uri
inaugurale, din Martin Heidegger ("A tr`i
înseamn` a fi c`l`uzi]i de griji, ca unii ce
vie]uim sub semnul neasum`rii greut`]ilor
[i al predispozi]iei noastre spre evaziune"),
din André Gide, cu un cuvânt despre Columb
("Scopul lui era el însu[i, [i asta îl propulsa
mai departe") [i altul din  Montaigne  ("C`ci
este foarte adev`rat ce se spune, [i anume
c` trupul nu trebuie s` se lase prad` poftelor
în detrimentul sufletului, dar de ce n-ar fi
valabil` [i reciproca, anume ca sufletul s`-[i
urmeze calea în defavoarea trupului?")
traseaz` direc]ii de lectur`. Nu asasine,
romancierul e blând cu cititorii s`i [i cu
personajele sale. E mai pu]in cerebral decât
ar sugera trimiterile la Montaigne [i
Heidegger. Exist` pe fiecare pagin`  o tandr`
înmuiere a vocilor: nu suntem lâng`
exigen]ele dure ale filozofilor, ci lâng` cei
de azi, care ar trebui s` tr`iasc` a[a cum le
sugerau cei  de odinioar`. Personajele sunt
ale cotidianului [i cotidianeitatea lor
îndulce[te nu doar reflec]iile din motto-uri,
ci [i "modelul" sau modelele romancierului.
E evident c` Vanda ("eterna Vanda") vine
din lumea lui Sacher-Masoch.  Venus imVenus imVenus imVenus imVenus im
Pelz (Venus înPelz (Venus înPelz (Venus înPelz (Venus înPelz (Venus în blan`blan`blan`blan`blan`) e unul dintre
personajele care cutreier` c`r]ile lui
Böszörményi Zoltán. E îns` o femeie "adus`
la zi", într-o lume de personaje f`r` patologie
erotic`. Iube[te "ca tinerele de azi". În cele
câteva romane din  Trupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]iiTrupul molatic al nop]ii,
Vanda e, de fapt, un personaj principal; e
o tân`r` frumoas`, dominatoare cu imaturul
Pal, amant abulic, pe care îl trateaz` totu[i
cu un devotament sororal. Rela]ia cu maturul
Zeno  ]ine de terorismul involuntar al femelei
instalat` într-o fericit` biandrie.

În romanele sale scriitorul vrea s` fie,
[i pân` la punct este, pedagog. Scria Gilles
Deleuze în Présentation  de Sacher-Masoch.Présentation  de Sacher-Masoch.Présentation  de Sacher-Masoch.Présentation  de Sacher-Masoch.Présentation  de Sacher-Masoch.
Le Froid et le Cruel:Le Froid et le Cruel:Le Froid et le Cruel:Le Froid et le Cruel:Le Froid et le Cruel: "Întreprinderea
pedagogic` a eroilor lui Masoch, supunerea
fa]` de femeie: suferin]ele  lor, moartea pe
care ajung s` o cunoasc`, sunt tot atâtea
trepte ale ascensiunii c`tre ideal. FemeiaFemeiaFemeiaFemeiaFemeia
divor]at`divor]at`divor]at`divor]at`divor]at` are ca subtitlu Calvarul unuiCalvarul unuiCalvarul unuiCalvarul unuiCalvarul unui
idealistidealistidealistidealistidealist. Severin, eroul din Venus, î[i
elaboreaz` doctrina, "suprasenzualismul"
[i adopt` drept deviz` cuvintele lui Mephisto
c`tre Faust: "Senzual seduc`tor suprasenzual,
o feti[can` te duce de nas". Poetul
Böszörményi nu renun]` la demersul s`u,
la comentariul s`u.  S` nu  ne întoarcem
pân`  la Heidegger [i Gide, ci s` r`mânem
la Sacher-Masoch, interpretat de Gilles
Deleuze:

"Faptul c` masochismul î[i caut`
reperele istorice [i culturale în probele

ini]iatice mistico-idealiste nu trebuie s` ne
mire. Contemplarea corpului gol al unei
femei  nu este posibil` decât în condi]ii
mistice. A[a se întâmpl` în VenusVenusVenusVenusVenus". Exist`
câteva rânduri mai jos [i o indica]ie de
lectur`: " Totul începe, în Venus, printr-un
vis care intervine în timpul unei lecturi
întrerupte din Hegel".

Dac` deplas`m accentele c`tre alt` carte
des citat` de romancier, ajungem la Nabokov.
Vanda poate fi o Lolita a maturului Zeno.

A[a cum personajele masculine din
romanele lui Böszörményi Zoltán se despart
greu de iubitele lor, a[a [i scriitorul se
desparte greu de romanele sale preferate.
Modelele r`mân. {i pedagogia pare a triumfa
în finalul romanelor. În Triumful molaticTriumful molaticTriumful molaticTriumful molaticTriumful molatic

DUP~ BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁNBÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁNBÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁNBÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁNBÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN

al nop]ii,al nop]ii,al nop]ii,al nop]ii,al nop]ii, Vanda, "eterna Vanda" î[i tr`ie[te
spectaculos e[ecul: moare într-un accident
de ma[in`. Sau va fi obosit romancierul lâng`
personajul s`u preferat?

GHEORGHE SECHE{AN
Ilie Dobre a tip`rit în 2010 la prestigioasa editur` Paralela 45, volumul intitulat Paradisul

însângerat. În finalul c`r]ii ni se dezv`luie [i de ce aceast` carte, extrem de interesant`,
de complex` [i de problematizant`, se nume[te astfel: ...i-a m`rturisit, cu voce stins`, c`
feti]a lor plutise candid, printre nori, în paradis, unde se zbenguia, plin` de zâmbet [i
fericire, printre heruvimii cu aripi albe, dar c`, noaptea în vis, îi zicea c` de acolo, de
sus, paradisul de aici, de pe p`mânt, cu toate [iragurile, nesfâr[ite parc`, de flori str`lucitoare,
cu toate paji[tile minunate, splendide covoare de verdea]`, cu tot zumzetul de gâze, cu
tot susurul de izvoare clipocinde, paradisul acesta mirific i se pare unul însângerat. Altfel
spus, un accident ca multe altele, de care via]a noastr` este plin` în ultima vreme [i de
care nu r`spundem noi, vinova]ii, ci acei care au construit, trasat, r`u [i strâmb, lumea
pe care o locuim.

O adolescent`, Melisa, este accidentat` grav de un c`ru]a[ aflat în stare avansat` de
ebrietate. În urma sfor`riilor pe care le întreprinde, în contextul corup]iei incomensurabile
din România, acesta scap`. Nu doar atât, dar chiar p`rin]ii fetei decedate sunt, în cele din
urm`, condamna]i, pentru...sfidarea justi]iei. Tat`l moare de inim` rea, iar mama r`mâne
un martor mut al suferin]ei nem`rginite pricinuite de o societate absurd`. C`ci, în fapt,
volumul aceasta [i este: o radiografie exact`, t`ioas`, f`r` rest, a societ`]ii române[ti de
ast`zi. Calitatea literar` a textului este incontestabil`, c`ci a construi un univers conflictual
pe fundamentul nenorocirilor care ni se întâmpl` zilnic pare, literar vorbind, cel pu]in un
act de curaj. Ilie Dobre [tie îns` s` construiasc`, s` ]ese, s` nareze, s` problematizeze.
Pe alocuri cu accente poetice, cartea dezv`luie într-un stil uimitor de precis [i func]ional
faptul c` tr`im într-o lume pervertit`, absurd`, iremediabil pierdut`. Un cronicar sportiv
fervent, dublat de un romancier veritabil, autor al unei c`r]i scrise din adâncul unei con[tiin]e
de sine responsabile. Citind textul, ne punem întrebarea, al`turi de poet: Unde ne sunt
cronicarii? Literar vorbind, c`ci lumea noastr` de ast`zi risc` s` r`mân` f`r` martori,
dac` ne pierdem prea ades în h`]i[urile textualismului sau ale comicului. Ilie Dobre este
un scriitor bun [i corect fa]` de el [i fa]` de lumea care îl (ne) încol]e[te.

CRONICARUL VREMILOR
Elisabeth Ochsenfeld
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Multe discu]ii a stârnit Adrian Marino
dup` publicarea jurnalului s`u, Via]a unuiVia]a unuiVia]a unuiVia]a unuiVia]a unui
om singurom singurom singurom singurom singur. A contrariat, printre altele,
atitudinea sa fa]` de Mircea Eliade [i
Constantin Noica, diferit` fa]` de cea p`strat`
în memoria noastr` cultural`. {i totu[i,
nota]iile din Via]a unui om singurVia]a unui om singurVia]a unui om singurVia]a unui om singurVia]a unui om singur confirm`
[i completeaz` virajul lui Adrian Marino,
asumat ([i) în alte circumstan]e. Care s` fi
fost acestea? Pentru mai mult de 10 ani, în
centrul preocup`rilor autorului nostru s-au
aflat via]a [i opera lui Mircea Eliade. A semnat
studii de specialitate [i de popularizare a
c`r]ilor eliade[ti în "Cahiers roumains d'études
littéraires", "Jurnalul literar", "Luceaf`rul",
"Steaua", "Tribuna", "Via]a româneasc`" etc.
Câteva texte de sintez` apar în volume
colective, almanahuri [i antologii – în
traducere – în Fran]a, Germania (federal`)
[i (fosta) Iugoslavia. Superlativele la adresa
lui Eliade se ]in lan] de la începutul deceniului
al optulea. Înc` din Critica ideilor literareCritica ideilor literareCritica ideilor literareCritica ideilor literareCritica ideilor literare
(Dacia, 1974), autorul conchidea: "O
contribu]ie hermeneutic` important` [i aplicat`
aduce Mircea Eliade în domeniul simbolurilor,
miturilor, istoriei religiilor"… În prima vizit`
pe care i-o face la Paris în 1975, este înso]it
de Vasile Nicolescu. Deferen]a [i admira]ia
caracterizeaz` portretul f`cut de Adrian
Marino lui Eliade: "Sfios, aproape timid, lipsit
de orice morg`… Îl sim]im ata[at culturii
române, limbii române în care, de altfel,
gânde[te [i scrie. Se discut` sincer, în spirit
constructiv. Este un adev`rat savant român,
modern, poliglot, cu deschidere spre
universalitate. Hermeneutica simbolurilor pe
care o practic` d` sugestii importante [i
hermeneuticii ideilor literare pe care încerc
sa o pun la punct chiar acum, la Paris [i la
Cluj. L-am mai rev`zut înc` de dou` ori, la
fel de discret, de afabil, de profund serviabil,
spontan, candid [i deloc exorbitant, deloc
™genul genial¤, frenetic [i cabotin, care m-
a f`cut cândva s` suf`r cumplit." (CarneteCarneteCarneteCarneteCarnete
europeneeuropeneeuropeneeuropeneeuropene, Editura Dacia, 1976, p.103-104).
În biblioteca mea se afl` un exemplar al acestei
c`r]i cu un autograf semnificativ: "Domnului
Mircea Eliade, adesea evocat în textul [i
subtextul acestor ™carnete¤ care pleac` de
la marele s`u exemplu. Omagiul lui Adrian
Marino."

În Prezen]e române[ti [i realit`]i europenePrezen]e române[ti [i realit`]i europenePrezen]e române[ti [i realit`]i europenePrezen]e române[ti [i realit`]i europenePrezen]e române[ti [i realit`]i europene
(Ed. Albatros, 1978), memorialistul evoc`
mereu numele magistrului, atunci când se
afl` în Portugalia (p.178) sau în Anglia
(p.231): "Se poate lucra în camera de hotel?
Din Fragments d'un journalFragments d'un journalFragments d'un journalFragments d'un journalFragments d'un journal de Mircea Eliade
rezult` c` acest lucru nu este numai posibil,
dar [i c` se pot scrie opere fundamentale în
condi]ii din cele mai precare". Sunt descrise
mai apoi câteva întâlniri cu autorul lui
MaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyi,,,,, din vara anilor 1976 [i 1977. Iat`
însemnarea din 26 iunie 1077: "Întrevedere
foarte pl`cut`, seara, cu Mircea Eliade, într-o
ambian]` de sincer` [i discret` solidaritate.
Savantul este în c`r]i, el nu apare deloc în
contactele directe, colegiale, stil ™confrate¤,
f`r` superioritate [i condescenden]`. Se
consider` în mod esen]ial un autor român [i
preocup`rile sale editoriale în aceast` direc]ie
sunt cât se poate de legitime. // Lucreaz`
dictând la un volum Entretiens avecEntretiens avecEntretiens avecEntretiens avecEntretiens avec… Îi
declar, cu toat` candoarea, c` ar trebui adus`
vorba [i despre studiile [i articolele române[ti
actuale ce i-au fost consacrate, publicate în
acest an aniversar (N. Balot`, N. Steinhardt,
ale mele etc.), deoarece o anumit` ™recep]ie¤
actual` româneasc` a lui Mircea Eliade f`r`
îndoial` exist`. Cunosc persoane din genera]ii
diferite care se ocup` [i de bibliografia
lucr`rilor sale de tinere]e." (p.352).  A. Marino
e extaziat de eseul lui Eliade despre Brâncu[i,
dar [i de Aspecte ale mitului Aspecte ale mitului Aspecte ale mitului Aspecte ale mitului Aspecte ale mitului [i Histoire Histoire Histoire Histoire Histoire…,

VICEVERSA
(ADRIAN MARINO DESPRE MIRCEA ELIADE)
MIRCEA HANDOCA

pe care le recenzeaz` laudativ în zece reviste
din Bucure[ti, Ia[i, Cluj [i Sibiu.

Punctul culminant al exegezelor lui
Marino este îns` volumul de aproape 500
de pagini, Hermeneutica lui Mircea EiadeHermeneutica lui Mircea EiadeHermeneutica lui Mircea EiadeHermeneutica lui Mircea EiadeHermeneutica lui Mircea Eiade
(1980). Autorul scrie – dup` propria
m`rturisire – o lucrare de hermeneutic`
militant`, chiar în spiritul "eroului" s`u. Avem
în fa]` nu un text obiectivist, ci unul "pe deplin
angajat" împotriva publicisticii diletante.
Adrian Marino jongleaz` dezinvolt cu
argumentarea meritelor: erudi]ia documentar`,
des`vâr[irea interpret`rilor, voca]ia p`trunderii
dincolo de aparen]e, crea]ia personal`, în afara
spiritului epigonic [i al pasti[ei, spiritul
inovator, talentul literar. Eliade, subliniaz`
Marino, urm`re[te "deprovincializarea
spiritului criticii române[ti." Discutând
acuza]iile celor ce-l condamn` pentru
antiistorism radical, comentatorul nostru
exemplific` în mod concret erorile acestora,
precizând: "Mircea Eliade se declar` în
dezacord doar cu exclusivismul istoricist,
pozitivist, cu determinismul strict, mecanicist,
al secolului al XIX-lea [i al prelungirilor sale
actuale." (p.222) Adrian Marino admira la
Eliade permanentul contact cu textele citite,
controlul datelor, reverificarea continu` a
interpret`rilor. "Gândirea lui Mircea Eliade
se dovede[te bine articulat` [i f`r` nicio
crispare tezist` sau dogmatic`." (p.343) Sau:
"Merite deosebite, am spune esen]iale,
demonstreaz` c` reflexia româneasc`,
începând din deceniile trei [i patru, a fost
mai creatoare decât se [tia pân` acum. Ea a
fost ridicat` prin Mircea Eliade la un nivel
care dep`[e[te sub destule aspecte ™estetice¤
de catedr` [i profesionalismul critic curent."
(p.352) Uneori surprindem chiar exager`ri
ce-ar putea fi considerate piruete ce cocheteaz`
cu protocronsimul: "Mircea Eliade poate fi
considerat, f`r` îndoial`, chiar unul din
contemporanii [i chiar precursorii spiritelor
celor mai avansate [i militante în acest
domeniu, Etiemble [i René Wellek în literatura
comparat`, Kenneth Clark în critica plastic`."
(p.419)

Cum s` nu m` fi bucurat atunci când
am primit în dar HermeneuticaHermeneuticaHermeneuticaHermeneuticaHermeneutica…, având pe
pagina de gard` urm`toarea dedica]ie, datat`
6 martie 1980: "D-lui Mircea Handoca,
omagiul primei c`r]i române[ti despre Mircea
Eliade, care ar fi profitat foarte mult de
excelenta Dstr` bibliografie ce o preced`…"
Mai târziu am aflat de la Eliade însu[i c`
primise o telegram` de la Marino, anun]ându-l
euforic c` a ap`rut în România volumul meu,
Mircea Eliade – Contribu]ii biobibliograficeMircea Eliade – Contribu]ii biobibliograficeMircea Eliade – Contribu]ii biobibliograficeMircea Eliade – Contribu]ii biobibliograficeMircea Eliade – Contribu]ii biobibliografice
(vezi JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal, II, Humanitas, 2004, p.416).

Îl cuno[team pe autor de câ]iva ani.
Corespondam cu el de prin 1975. Interzicându-
mi-se eliberarea unui pa[aport, l-am rugat
pe Adrian Marino (care pleca în Fran]a) s`
fie curierul câtorva mesaje de-ale mele c`tre
Profesor. Autorul Dic]ionarului de idei literareDic]ionarului de idei literareDic]ionarului de idei literareDic]ionarului de idei literareDic]ionarului de idei literare
i-a înmânat destinatarului întreb`rile mele
[i mi-a adus r`spunsurile.

Mai p`strez înc` vreo 20 de scrisori de-
ale lui Adrian Marino adresate mie. Spicuiesc
câteva fraze semnificative din aceast`
coresponden]`. Aflând c` adun date pentru
BibliografieBibliografieBibliografieBibliografieBibliografie, îmi indica, la 19 iunie 1978,
titlurile articolelor scrise de D-sa. Dorea ca
nu cumva s` las deoparte vreunul dintre ele:
"În cartea sub tipar Prezen]e române[ti [iPrezen]e române[ti [iPrezen]e române[ti [iPrezen]e române[ti [iPrezen]e române[ti [i
realit`]i europenerealit`]i europenerealit`]i europenerealit`]i europenerealit`]i europene     am dou` ™jurnale¤ autentice
cu M.E. Poate intr` [i acest gen de texte în
inciden]a bibliografiei Dstr`." La 7 iulie 1978
îmi propune colaborarea la "Cahiers roumains
d'études littéraires". "Ideea mea concret` ar
fi urm`toarea: o antologie de texte despre
roman de M.E. pentru num`rul din "Cahiers"
4/'79, Le RomanLe RomanLe RomanLe RomanLe Roman, în ipoteza c` ob]in

autorizarea public`rii lor în România de la
autor  (ceea ce voi încerca la Paris). În caz
contrar, un studiu despre ideile despre roman-
roman ale lui M.E. (inclusiv cele din JournalJournalJournalJournalJournal,
care sunt esen]iale). În acest caz un studiu
comparat se impune 1) cu temele române[ti
din epoc`; 2) cu temele str`ine. (Polemica
lui M.E. contra ™noului roman¤, compris.)
Vom discuta pe larg despre toate acestea, la
Bucure[ti, când plec. A[ propune s` lua]i în
considerare ambele ipoteze: vom traduce noi
textul, unul sau altul." În lunile urm`toare
am l`sat totul deoparte, redactând micro-
antologia [i un amplu articol unde comentam
p`rerile Profesorului în rela]ia cu cele ale
altor esteticieni români [i str`ini. Prima parte
a manuscrisului s-a tip`rit în revista condus`
de Adrian Marino, nr.4/1979, p.4-25/. Textul
meu propriu-zis – Mircea Eliade, teoreticianMircea Eliade, teoreticianMircea Eliade, teoreticianMircea Eliade, teoreticianMircea Eliade, teoretician
al romanuluial romanuluial romanuluial romanuluial romanului – a ap`rut în "Steaua", nr.9,
septembrie, 1981.

Rela]iile noastre erau, în continuare,
destul de cordiale. La 12 mai 1981 primesc
invita]ia de a face un drum la Cluj, pentru
documentare. "Solu]ia eficient` ar fi o vizit`
aici, ar`tându-v` totul (subl. A. M.) pe loc
[i pe larg."

Cordialitatea [i generozitatea lui Eliade
au fost f`cute publice de Adrian Marino de
nenum`rate ori. Nu e vorba de curtoazie sau
de polite]e. Savantul a pus cu m`rinimie la
dispozi]ie propriul apartament din Paris
(inclusiv frigiderul burdu[it cu bun`t`]i) câteva
s`pt`mâni bune, pe rând lui N. Steinhardt,
so]iei mele [i mai multe luni lui Adrian
Marino. Atunci când (în 1982) autorul
HermeneuticiiHermeneuticiiHermeneuticiiHermeneuticiiHermeneuticii… i-a solicitat pentru a doua
oar` g`zduirea, apartamentul nu a mai fost
disponibil. Acest incident insignifiant s`-i
fi schimbat complet atitudinea susceptibilului
savant de la Cluj? Numai pe baza epistolelor
inedite aflate la biblioteca Regenstein putem
reconstitui evolu]ia virajului. Cu certitudine
– în ultimii s`i patru ani  e via]`, Eliade nu
i-a mai trimis lui Marino nicio scrisoare.

La începutul anului 1984, preg`tind cartea
de interviuri Cu [i despre Mircea EliadeCu [i despre Mircea EliadeCu [i despre Mircea EliadeCu [i despre Mircea EliadeCu [i despre Mircea Eliade, i-
am solicitat lui Adrian Marino o întrevedere.
Spre surprinderea mea, am fost refuzat cu
brutalitate. Aceast` violen]` mi s-a p`rut
inexplicabil`, deoarece avusese pân` atunci,
fa]` de mine, o prieteneasc` bun`voin]`. Iat`
ce-mi scria la 25 ianuarie 1984: "Stimate
domnule Handoca, / V` mul]umesc în mod
deosebit pentru felicit`rile dumneavoastr`,
la care asociez [i ur`rile mele de rigoare pentru
1985. Cât prive[te interviul, sau reproduceri

din interviuri mai vechi, cu regret v` comunic
imposibilitatea de a accepta fie un nou interviu,
fie un ™colaj¤ de vechi interviuri. Pe scurt,
din motive extrem de personale (subl. M. H.)
nu pot, refuz, m` opun (continua]i dv. seria)
de a mai publica ceva despre scriitorul care
v` intereseaz` în cartea pe care o preg`ti]i.
Nu vreau s` v` jignesc, dar refuz pur [i simplu
de a-mi asocia numele, printr-un fel oarecare,
de orice ar avea aerul unui omagiu, culegeri
de interviuri sau festivism publicitar (subl.
A. M.). / Ceea ce am avut de spus am spus-
o o dat` [i nu mai fierb ceaiul a doua oar`.
V` fac atent chiar, c` legea presei v` opre[te
a-mi publica textele f`r` consim]`mânt [i c`
ea îmi d` chiar dreptul unei repara]ii. / Mai
târziu ve]i în]elege exact motivul atitudinii
mele, care acum – recunosc – poate s` v`
surprind`. În rest, v` urez succes, în con[tiin]a
mea r`mâne]i în continuare un brave type.
Cu salut`rile cele mai cordiale. Al dv. Adrian
Marino / P.S. Expedierea recomandat` are
[i sensul, eventual, al unei ™probe¤
materiale…"

I-am r`spuns ar`tându-i cât de nedrept
este, amintindu-i c`, dac` în ianuarie 1984
refuz` s`-l omagieze, cu câ]iva ani în urm`
a publicat un comentariu laudativ al tuturor
elogiilor aduse lui Eliade în ]ar` [i str`in`tate.
Nu s-a mul]umit s` încredin]eze tiparului o
singur` dat`, ci de trei ori, OmagiiOmagiiOmagiiOmagiiOmagii
interna]ionale lui Mircea Eliadeinterna]ionale lui Mircea Eliadeinterna]ionale lui Mircea Eliadeinterna]ionale lui Mircea Eliadeinterna]ionale lui Mircea Eliade, în "Tribuna",
nr.26, iunie, 1979, în "Cahiers roumains
d'études littéraires", nr1/1979 [i în "Miori]a",
vol.VI, 1979. Am avut impertinen]a s`-i
expediez textul articolului s`u ditirambic
Voca]ia sintezeiVoca]ia sintezeiVoca]ia sintezeiVoca]ia sintezeiVoca]ia sintezei, din "Flac`ra", nr.1381, 26
noiembrie 1981. Probabil c` finalul l-a enervat
în mod deosebit. Dar cuvintele nu-mi apar]in
mie, ci lui Adrian Marino: "Cazul lui Mircea
Eliade dovede[te superioritatea absolut` în
cultur` [i în via]a [tiin]ific` de pretutindeni
a marelui efort organizat, realizat prin cea
mai înalt` competen]` posibil`. Istoria lui
Mircea Eliade nu este numai un monument,
dar [i un document de elan, concentrare,
ascez` [i d`ruire."

Dup` moartea lui Eliade, maximalizarea
valorii eroului nostru se transform` în…
nanism. Una dintre modalit`]ile prin care
atrage aten]ia asupra laturilor negative ale
personalit`]ii zeificate cu pu]in timp în urm`
este ironia: "Adev`rul este c` Mircea Eliade
iubea succesul, publicitatea, notorietatea. {i
nu numai din egotism [i egoism superior,
dar [i ca metod` de promovare [tiin]ific` [i
literar`. De unde zeci de nota]ii pe tema

Suzana Fåntånariu



orizont

15 www.revistaorizont.ro
CONTRAPUNCTcontrapunct

ecourilor favorabile pe care le înregistreaz`
peste tot: premii, omagii academice, distinc]ii,
recompense etc. N-are sens s` folosim [i
amintiri personale. JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul spune tot, dar
absolut tot." ("Jurnalul literar", nr. 37, 17
septembrie 1990) În privin]a acceselor de
megalomanie întâlnite în memorialistic`,
Adrian Marino are dreptate. Gre[e[te îns`
când îl acuz` vehement pe Eliade, în
contradic]ie flagrant` cu tot ceea ce scrisese
mai înainte. Principalele vini ale celui inculpat
sunt: 1. misticismul [i obscurantismul studiilor
sale de istoria religiilor, 2. pactul cu comuni[tii.
Nu numai prin ceea ce scrisese în
HermeneuticaHermeneuticaHermeneuticaHermeneuticaHermeneutica…, dar [i prin articolele [i
recenziile sale, Adrian Marino prosl`vea în
prima faz` opera istoricului religiilor. Extrag
din zecile de exemple doar dou` mostre:
"Marele obiectiv hermeneutic – cu accente
uneori ™mesianice¤ – este pentru Mircea
Eliade modificarea con[tiin]ei occidentale
moderne, prin cunoa[terea, în]elegerea [i
asimilarea spiritului ™oriental¤, prin
extensiune ™exotic¤ [i ™arhaic¤. ("Revista
de istorie [i teorie literar`", nr.3, iulie-sept.,
1979) Cu doi ani în urm`, recenzia la primul
volum din Istoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilorIstoria credin]elor [i ideilor
religioasereligioasereligioasereligioasereligioase e entuziast`. "Este o oper` de o
mare capacitate de sintez`, pasionant` [i vie,
care se cite[te – datorit` talentului autorului
– ca un adev`rat ™roman¤. O lume fabuloas`
[i misterioas`, eroic` [i grandioas`, teribil`
[i însp`imânt`toare defileaz` prin fa]a noastr`
într-un ritm [i într-o tensiune pe care nici
un Frazer – s` zicem – nu le-a atins
niciodat`…" "Lucrare de o excep]ional`
densitate “…‘ Oper` perfect unitar`, f`r`
precedent  în epoca modern`, dominat` de
specializarea îngust`, unde fragmentarismul
[i lucr`rile în elaborare submineaz` ideea de
sintez`. A trebuit s` vin` totu[i un român,
acest cap ™hasdeian¤, dublat de o mare
capacitate de munc` bine organizat`, selectiv`
[i concentrat`, ca s` demonstreze c` marea
sintez` personal` era înc` posibil`."
("Tribuna", nr.10, 10 martie, 1977) Traducerea
întocmai a acestui eseu o vom g`si în "Cahiers
roumains des études littéraires",  no.3, ian-
martie 1977, p.273-279.

Nu sunt singurul cunosc`tor al virajului.
Andrei Ple[u [i Monica Lovinescu au avut
curajul s` vorbeasc` înaintea mea. S` dau
cuvântul celui dintâi: "Mi-e greu s` în]eleg
cum cineva care – înainte de 1989, îi scrie
lui Constantin Noica scrisori subalterne [i
care dedica sute de pagini lui Mircea Eliade,
a putut deveni dup` '89 atât de ™principial¤
apropo de Noica sau de universul [i spiritual
religios. Mi se pare, dincolo de respectul pe
care îl datorez omului de cultur` care a fost
Adrian Marino [i pe care nimeni nu-l poate
evacua din istoria literaturii române, c`
gesticula]ia lui final` este psihanalizabil`. El
s-a comportat exact în r`sp`r cu virtu]ile pe
care le predica: na]ionalitate, civiliza]ie,
europenitate. “…‘ Tipul lui de argumenta]ie,
dup` care “…‘ a vorbi despre religie este o
form` de obscurantism, denot` o gândire de
seminar de partid din anii '50. E cel pu]in
ciudat cum Adrian Marino [i-a asumat, la
b`trâne]e, cu un patos trist, postura de cenzor
ideologic." (Ovidiu {imonca, Interviu cu
Andrei Ple[u, "Observator cultural", nr.11-
12, 12-18 mai 2005, p.21)

Monica Lovinescu e [i ea destul de aspr`
referindu-se la ipostaza lui Marino de
antifascist al ultimei ore. "Atâta timp cât a
avut de profitat de Mircea Eliade, l-a t`mâiat
[i-a scris o carte f`r` umbra vreunei critici
– n-a ap`rut la Gallimard decât fiindc` a dus-
o Eliade însu[i – iar acum scrie în recenta
carte c` [i Eliade, [i Cioran, [i Noica sunt
ca o ™boal`¤ a literaturii române (Monica
Lovinescu, JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal, 1996-1997, Humanitas,
2005, p.249)

Enormitatea "demasc`rii" e halucinant`:
"Dintr-o destul de lung` frecventare, dup`
mai multe convorbiri directe [i schimburi
epistolare mi-am format convingerea c` el
(Eliade, n.n.) era dispus s` mearg` foarte

departe cu ™colaborarea¤ sa cu regimul
comunist." (Adrian Marino, Politic` [i cultur`Politic` [i cultur`Politic` [i cultur`Politic` [i cultur`Politic` [i cultur`,
Polirom, p.43)

Apropo de… colaborare cu regimul
comunist. Pe pagina de gard` a exemplarului
volumului Hermeneutica lui Mircea EliadeHermeneutica lui Mircea EliadeHermeneutica lui Mircea EliadeHermeneutica lui Mircea EliadeHermeneutica lui Mircea Eliade,
d`ruit lui Dumitru Popescu (Dumnezeu),
secretar cu propaganda al C.C. al P.C.R,
Adrian Marino scrie (în 1980!) urm`toarea
dedica]ie: "Tovar`[ului Dumitru Popescu, cu
multe mul]umiri [i recuno[tin]` pentru
sprijinul decisiv acordat apari]iei acestei c`r]i
– o ™premier` absolut`¤, cu rug`mintea de
a o ap`ra în continuare de loviturile joase,
murdare, ale odiosului Vasile Nicolescu,
satrapul presei literare române[ti, pe care o
instig` de pe acum împotriva acestei realiz`ri
culturale române[ti. / Omagiul lui Adrian
Marino" (apud facsimilul reprodus în Alex.
{tef`nescu, Istoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii române
contemporanecontemporanecontemporanecontemporanecontemporane 1941-2000, Ed. Ma[ina de
scris, 2005, p.717). Amintesc c`, în prima
vizit` f`cut` lui Eliade la Paris, Adrian Marino
a fost înso]it de … Vasile Nicolescu.

Adrian Marino î[i blindeaz` argumenta]ia
citând în memorialistic` numele
conduc`torului ]`rii: "Strict obiectiv problema
se pune în termenii urm`tori: ™Este loc pentru
o literatur` care s` se afirme, într-adev`r, nu
numai pe plan na]ional, ci [i pe plan
interna]ional [i care s` dep`[easc` realiz`rile
înainta[ilor¤ " (Nicolae Ceau[escu, Raport
la Congresul al XI-lea Al P.C.R., "Scânteia",
26 noiembrie 1974). Citatul din "conduc`torul
iubit" se g`se[te în volumul Carnete europeneCarnete europeneCarnete europeneCarnete europeneCarnete europene,
Ed. Dacia, 1976, p.57. În acela[i volum, la
pagina 64, sunt notate în parantez` [i aplauzele
participan]ilor la Congres: "{i în sfera
activit`]ilor culturale se impune aceea[i
exigen]` ca [i în domeniul comer]ului exterior:
™Am în vedere – spunea tovar`[ul Nicolae
Ceau[escu – s` trimitem oameni realmente
pricepu]i, nu pe cei care au sprijin în minister,
la direc]iile de personal sau în alt` parte.
(Anima]ie, aplauze) Nu am creat aceste
societ`]i pentru a-i plasa pe cei ce doresc s`
tr`iasc` în str`in`tate! (Vii aplauze!) Trebuie
s` trimitem oameni hot`râ]i s` serveasc`
interesele economiei, ale poporului român,
oameni care [tiu în acela[i timp s` fac` comer].
Comer]ul este o specialitate, el nu poate fi
practicat decât de persoane care au competen]a
necesar` [i c`rora le place s` desf`[oare
aceast` activitate. Trebuie s` alegem bine
oamenii pentru aceast` munc`, s` nu-i lu`m
la întâmplare.¤ " ("Scânteia", 18 mai 1974)

Peste doi ani, în volumul Prezen]ePrezen]ePrezen]ePrezen]ePrezen]e
române[ti [i realit`]i europeneromâne[ti [i realit`]i europeneromâne[ti [i realit`]i europeneromâne[ti [i realit`]i europeneromâne[ti [i realit`]i europene, apare un alt
pasaj dintr-o excelent` caracterizare a lui
Nicolae Ceau[escu la Consf`tuirea de lucru
a C.C. al P.C.R. (vezi p.84)

Care este atitudinea lui Eliade? Dau doar
câteva exemple extrase din Jurnalul ineditJurnalul ineditJurnalul ineditJurnalul ineditJurnalul inedit
[i coresponden]a emis` la date diferite:

"5 iulie 1966. Extraordinara naivitate a
Americanilor [i, în general, a Occidentalilor
/ Cred c` într-adev`r România e indepen-
dent`, c` se desface de URSS aproape tot
atât de mult ca [i Jugoslavia lui Tito. Etc.
etc. / De ce-a[ mai nota aici toate aceste lucruri
tragice [i triste? Dar m` exaspereaz` destinul
României; nu se [tie despre noi, în lume,
aproape nimic altceva decât c` suntem
neserio[i, antisemi]i [i la[i. Nici Eminescu,
nici to]i ceilal]i mari n-au izbutit s` se impun`
în afara hotarelor. Eroismul armatelor româ-
ne[ti în cele dou` r`zboaie e ignorat de marele
public. Lumea a uitat, sau n-a aflat niciodat`,
sutele de mii de solda]i mor]i în Rusia [i
împotriva lui Hitler. Calit`]ile reale ale
neamului nostru nu le cunoa[te nimeni… {i
acum, deodat`, datorit` unei fic]iuni, a[a-zisa
™independen]`¤ a R.P.R-ului – Românii sunt
lua]i în serios, sunt admira]i, sunt l`uda]i.
Ce n-au reu[it s` fac` crea]iile lui Eminescu,
Blaga, Arghezi, Brâncu[i [i ceilal]i, a reu[it
Ceau[escu. Politica lui de adaptare – f`cut`,
probabil, discutat` [i preg`tit` la Moscova
– e considerat` dovada geniului [i dib`cia
neamului nostru. Suntem l`uda]i pentru ceea

ce n-am f`cut. România e pentru întâia oar`
considerat` mare, datorit` unui malentendu."

"26 iunie 1971. Seara mânc`m cu
ambasadorul Cornel Bogdan, la Quadrangle
Club. Îmi vorbe[te de Academia Român`,
care ar vrea s` m` numeasc` membru
corespondent, de vizita mea în ]ar`, s` primesc
aceast` onoare. R`spund politicos c` nu m`
intereseaz`."

La 22 iunie 1979 îi scria lui Mary
Stevenson: "În Bucure[ti am devenit persona
non grata de când am protestat împotriva
tortur`rii preotului Calciu." (Europa, Asia,Europa, Asia,Europa, Asia,Europa, Asia,Europa, Asia,
AmericaAmericaAmericaAmericaAmerica, vol.III, Humaniats, 2004, p.207)
Lui Matei C`linescu îi vorbe[te despre
"fanfaronada patriotic` a lui Nicolae
Ceau[escu" (7 iulie 1979, ibidem, p.440).

Spre sfâr[itul anului 1991, Adrian
Marino, într-o discu]ie cu Nicolae Florescu,
redactorul [ef al "Jurnalului literar", i-a sugerat
s` m` întrebe de ce n-a[ încredin]a tiparului
[i scrisorile primite de el de la Profesorul
din Chicago. Am fost de accord [i i-am scris
în acest sens lui Marino, de[i nu-i uitasem
înc` refuzul violent din 1984. La 4 iunie 1992,
în epistola primit` de la Cluj mi se explica
geneza HermeneuticiiHermeneuticiiHermeneuticiiHermeneuticiiHermeneuticii…, spunându-mi c` nu
se opune ca eu s` public misivele lui Eliade
(ca [i cum propunerea mi-ar fi apar]inut mie).
Îmi scrie, în acela[i timp, tran[ant: "Orientarea
mea cultural` [i ideologic` este diferit`…
El a fost evident ™de dreapta¤, eu nu!" Dorea
neap`rat s` fac` adnot`ri personale pe
marginea textelor primite: "Unele puncte
trebuie l`murite de mine, deoarece eu singur
le pot l`muri, fiind direct în cauz`. V` stau
la dispozi]ie. Dar cu publicarea dedica]iilor
(dumneavoastr` le spune]i ™autografe¤) nu
sunt de acord (subl. A. M.). Sunt, nu spun
conven]ionale, doar curente, nesemnificative.
Am o serie de la M.E. care nu spun de fapt
nimic. (subl. M.H.) / C` este îns` vorba de
un ™subtext¤, de o opera]ie editorial`
™obositoare¤ etc. nimic îns` mai adev`rat.
Amintiri deci triste, unele penibile. Dar de
vreme ce au devenit cu to]ii – vai! ™istorie
literar`¤, ™cultural`¤ etc., m` supun [i eu
acestui ritual."

Dup` câteva zile, la 16 iunie 1992, repeta
ceea ce îmi comunicase înainte: "Nu am nicio
copie, niciun xerox dup` coresponden]a lui
M.E. {i acum m` mir cum s-a ™salvat¤ de
dou` ori. V` rog s` m` crede]i, am vrut s-o
dau pe foc…" Mi se dau indica]ii precise,
pledând pentru noi… interpret`ri. "E vorba,
în special, despre mai vechi p`reri intitulate

De ce m-am ocupat de M.EDe ce m-am ocupat de M.EDe ce m-am ocupat de M.EDe ce m-am ocupat de M.EDe ce m-am ocupat de M.E. Vreau doar s-o
completez [i s` explic mai bine de ce m-au
dezgustat astfel de studii (subl. A.M.)"
Cerin]ele care mi se impun sunt f`r` echivoc,
de[i învelite într-un limbaj atractiv: "V-a[
sugera, dac`-mi da]i voie, s` preciza]i undeva
c` dumneavoastr` a]i lucrat doar ca bibliograf,
documentarist, istoric literar bazat pe
documente [i chiar mai mult, ca editor [i nu
ca superestet eseist, boala copil`riei studiilor
literare române[ti…"

Am publicat în cinci numere consecutive
ale "Jurnalului literar" (octombrie 1992) cele
38 de scrisori. În volume ele au ap`rut în
2004, la Editura Humanitas.

În prim`vara anului 2010, Editura Poli-
rom a publicat volumul postum al lui Adrian
Marino, Via]a unui om singurVia]a unui om singurVia]a unui om singurVia]a unui om singurVia]a unui om singur. Ostilitatea
devine aici [i mai agresiv`. Miori]a, consi-
derat` "liturghie cosmic` de Mircea Eliade,
e o sofisticat` explica]ie tras` de p`r." F`r`
a indica sursa, Adrian Marino atribuie "subiec-
tului" s`u anumite afirma]ii iar pentru a fi
mai conving`tor le pune între ghilimele: "Mir-
cea Eliade declara f`r` nicio jen`: ™România
nu m` intereseaz` decât dac` sunt publicat.¤
Prima întrebare pe care mi-o punea era urm`-
toarea: ™Cine a mai scris despre mine?¤ Deve-
nise o adev`rat` fixa]ie. Pu]in îi p`sa, în reali-
tate, de soarta culturii noastre. Sau, în orice
caz, o astfel de preocupare era cu totul
secundar`. Îmi venea s`-i spun: ™Dar, domnule
Eliade, problemele noastre reale, de esen]`,
sunt altele, sunt mai grave: teroarea totalitar`,
cenzura etc.¤ Pe el îl interesau doar afirmarea
[i publicitatea strict personal`." (p.176)

Pe Adrian Marino îl irit` [i Constantin
Noica, persiflat de nenum`rate ori. S` fi uitat
c` în HermeneuticaHermeneuticaHermeneuticaHermeneuticaHermeneutica… îi ridica osanale? Cita
entuziasmat din "originala lui oper`
hermeneutic`" (p.17, 18, 30, 78, 113, 1183,
339, 425 etc.), f`când scurte comentarii pe
marginea c`r]ilor Crea]ie [i frumos în rostireaCrea]ie [i frumos în rostireaCrea]ie [i frumos în rostireaCrea]ie [i frumos în rostireaCrea]ie [i frumos în rostirea
româneasc`româneasc`româneasc`româneasc`româneasc`, Spiritul românesc în cump`tul Spiritul românesc în cump`tul Spiritul românesc în cump`tul Spiritul românesc în cump`tul Spiritul românesc în cump`tul
vremiivremiivremiivremiivremii,,,,, Sentimentul românesc al fiin]ei Sentimentul românesc al fiin]ei Sentimentul românesc al fiin]ei Sentimentul românesc al fiin]ei Sentimentul românesc al fiin]ei. În
toamna anului 1987, esteticianul de la Cluj
îi comunica deferent filozofului de la P`ltini[
c` l-a propus pentru Premiul Herder. Dup`
cum se [tie îns`, la începutul lui decembrie
1987, Constantin Noica ne-a p`r`sit definitiv.

Sunt convins de valoarea studiilor lui
Adrian Marino. De asemenea, sunt de accord
cu omagiile  - antume [i postume – ce i-au
fost aduse. Cred îns` c` trebuie s` ne amintim
nu numai dictonul De mortuis nil nisi bene,
ci [i pe cel care se refer` la amicul lui Platon.

Tanja Vetter
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Dan PetroiDan PetroiDan PetroiDan PetroiDan Petroi: Cînd a]i aflat pentru prima
dat` de Mircea Eliade? Cum a]i aflat?

Virgil IeruncaVirgil IeruncaVirgil IeruncaVirgil IeruncaVirgil Ierunca: Ca orice tîn`r care se
ocupa de literatur` am aflat de Mircea Eliade
prin c`r]i; bineîn]eles c` ar trebui s` povestim
- mai ales s` povestesc - tot ce a însemnat
fiecare carte a lui Mircea Eliade în vremea
adolescen]ei. Dar cred c` povestea mea este
povestea tuturor adolescen]ilor pentru care
literatura exist`. Mi-a pl`cut mai ales ciclul
a[a-zis realist, ciclul "Huliganilor" [i
"Întoarcerii din rai" [i mai pu]in literatura
fantastic`. Odat` cu maturizarea, îns`,
raporturile se schimb` oarecum [i-mi place
mai mult literatura fantastic` decît literatura
a[a-zis realist`. Acestea fiind spuse, înc`
de pe b`ncile universit`]ii am socotit
literatura lui Mircea Eliade ca o literatur`
de tip occidental, în care ceea ce el numea
experen]ialismul era în fond un fel de
parantez` neîncheiat` a unei modernit`]i în
deplin` desf`[urare.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Ca tîn`r, prima oar` cînd a]i auzit
de Mircea Eliade?

V. I. V. I. V. I. V. I. V. I. : Prima dat` cînd am auzit de
Mircea Eliade - evident, nu pot s` localizez
exact - eram în liceu [i citeam toat` presa
literar` [i paraliterar`. Or, Mircea Eliade
scria eseuri la anumite ziare, pe care mi le
procuram imediat [i îmi completam lecturile
literare prin eseurile lui filozofice care, pe
urm`, ap`reau, bineîn]eles, în volume.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Dumneavoastr`?
Monica Lovinescu:Monica Lovinescu:Monica Lovinescu:Monica Lovinescu:Monica Lovinescu: Din liceu exista

marea atrac]ie a tuturor pentru Mircea Eliade.
Dar cred c` la nivelul liceului - de fete, cel
pu]in - "Maitreyi" jucase un rol foarte mare.
Pe m`sur` ce trecea timpul, chiar al
adolescen]ei - evident c` toat` personalitatea
lui Mircea Eliade ap`rea infinit mai
complex` [i cred c` ocupa totu[i pentru noi
to]i, ca adolescen]i, din [coal` [i mai apoi
în universitate, un loc aparte în literatura

MONICA LOVINESCU {I VIRGIL IERUNCA
DESPRE MIRCEA ELIADE

În 1992 televiziunea german` comanda un documentar Mircea Eliade, realizat de
echipa de regizori Dan Petroi (München) [i Dan Jelescu (Chicago)- Mircea Eliade
and The New Tower of Babel 1, care, ca [i alte filme documentare despre Eliade, nu
a mai fost difuzat.2

Seria impresionant` a celor intervieva]i de cei doi reporteri - Marie-France [i
Rodica Ionesco, Claude-Henri Rocquet, Alain Paruit, Stefan Fay, Emil Cioran, Paul
Barb`neagr`, Ionel Jianu, Pericle Martinescu, Mircea Handoca, Giza T`t`r`scu, Mihai
Pu[cariu, Barbu Brezianu, Ar[avir Acterian, Saul Bellow, Wendy Doniger, Jerald
Brauer, Sanda Loga, André Lacoque, David Tracy, Christinel Eliade, Lisette Perlea,
Mac Linscott Ricketts - se deschide cu Virgil Ierunca [i Monica Lovinescu.

Înaintea începerii film`rilor, Monica Lovinescu nota în Jurnal: "Sâmb`t`, 23 mai
1992: Doi români, unul din Germania (Petroi, zis Petroy) [i altul din Chicago (Jelescu)
fac un telefilm despre Eliade pentru televiziunea german`! Ni-i recomandase insistent
Christinel. Îi primim într-o zi de la 3 la 8 seara. Impresie bun`. Petroi [tie bine Memoriile
lui Eliade, care-i servesc pentru plan. E metodic scris [i bine inten]ionat. Vorbesc în
române[te - iar în off vom fi dubla]i în german`. Îi telefonez lui Christinel s`-i confirm
seriozitatea germano-american` a româna[ilor no[tri."3

Men]ion`m faptul c` s-au realizat peste 30 de ore de înregistr`ri brute, dar
documentarul comandat de televiziunea german` nu s-a mai difuzat. Din aceste ore,
familia Jelesco a selectat 90 de minute pe care le-a comercializat prin firma "Chip
Taylor Communications" din S.U.A., sub titlul Mircea Eliade - His Name, His Destiny.
Materialul brut al film`rilor mi-a fost pus la dispozi]ie de dl. Dan Petroi. Din acest
material am transcris scriptul convorbirii purtate de acesta cu Virgil Ierunca [i Monica
Lovinescu, pe care vi-l oferim în întregime. Calitatea sunetului las` de dorit, fapt ce
nu ne-a permis, în unele locuri, s` putem realiza transcrierea. Materialul rezultat, îns`,
este suficient de conving`tor asupra calit`]ii demersului echipei de realizatori4, prin
numele sonore reunite prin intermediul camerei de filmat în a-l evoca, entuziast [i
obiectiv pe cet`]eanul universal Mircea Eliade.

Cristina SCARLAT

UN DOCUMENTAR MAI PU}IN CUNOSCUT
DESPRE MIRCEA ELIADE

român`. Era un fel de fream`t al ideilor pe
care poate pe alt plan nu-l reg`seam decît
la Camil Petrescu; erau autorii cei mai
efervescen]i ca idei [i în jurul lui Mircea
Eliade era un climat de fervoare intelectual`.
Incontestabil.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Dar pute]i avea preten]ia c` a
fost ca o intui]ie a genialit`]ii? De obicei,
cînd cite[ti pentru prima dat` ceva…

V. I. V. I. V. I. V. I. V. I. : Adev`rul este c` domina spiritul
deschis, modern, al tinerei genera]ii. S` nu
uit`m c` el este primul scriitor român c`ruia
i se face un proces de - s` spunem a[a – de
pornografie. {i de c`tre cine? De c`tre
Nicolae Iorga! Cine era Nicolae Iorga pentru
Mircea Eliade? Era însu[i idolul lui Mircea
Eliade! Deci paradoxul e extraordinar. Idolul
lui, ca ministru [i ca senator în senatul
universitar îi deschide un proces de
pornografie.

D. PD. PD. PD. PD. P.: A propos de romanul "Maitreyi"?
V. I.: V. I.: V. I.: V. I.: V. I.: Nu, à propos de o parte din scrierile

lui Mircea Eliade.
D. PD. PD. PD. PD. P. . . . . : Referitor la ce?
V. I. :V. I. :V. I. :V. I. :V. I. : Asta ne întrebam noi to]i. {i atunci

studen]ii Facult`]ii de Litere [i Filozofie,
tinerii scriitori semneaz` mari apeluri pentru
a se al`tura lui Mircea Eliade împotriva lui
Nicolae Iorga. În ceea ce m` prive[te, eram
foarte încîntat, pentru c` m` gîndeam la alt
proces celebru, m` gîndeam la Flaubert.
Problema lui Flaubert [i condamnarea lui
Eliade m-au fr`mîntat pîn` tîrziu în exil
pentru c`, în fond, Flaubert, ast`zi sau, în
sfîr[it, pîn` acum cî]iva ani, dar chiar [i ast`zi
este considerat [i a fost considerat mai ales
în Fran]a odat` cu apari]ia noului roman
scriitorul sau, dac` vre]i, precursorul noului
roman. Deci, alt paradox. În orice caz, Mircea
Eliade al`turi de Flaubert sau Flaubert
patronînd întru pornografie pe Mircea Eliade
mi se pare extrem de interesant.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Revenind la Eliade, ce anume i

s-a repro[at unui spirit ca fiind frivol pentru
vremea aceea?

V.V.V.V.V.     I.I.I.I.I.: Mai mult decît frivol, pernicios,
roman prea erotizant etc., etc. Tot ceea ce
nu puteai s` g`se[ti în revistele lui Iorga.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: În compara]ie cu alte romane,
acest` erotizare, s` spunem…

V.V.V.V.V.     I.I.I.I.I.: În compara]ie cu alte romane, dar
în compara]ie, mai ales, cu influen]a
extraordinar` pe care tîn`rul Eliade – nu
numai ca scriitor, ci [i ca gînditor [i ca eseist
le avea asupra tineretului. Or, apostolul
neamului, care era istoricul Nicolae Iorga,
toat` lumea [tia, era completamente lipsit
de gust literar. Era un mare savant, dar
completamente lipsit de gust literar [i nu
putea s` suporte aceast` domina]ie spiritual`
asupra tineretului.

M.M.M.M.M.     L.L.L.L.L.: Da, dar pentru a dep`[i pu]in
problema strict a procesului sau a campaniei
de pornografie (…) trebuie spus c` Mircea
Eliade, punînd patetic problema genera]iei
– pentru c` a pus cel mai patetic problema
genera]iei sale - [i a genera]iilor în general,
el considerîndu-se a apar]ine unei genera]ii
care putea face cultur` [i literatur`, celelalte
fiind absorbite de idealul na]ional în toate
luptele care au fost, venea dup` ce fusese
îndeplinit acest ideal na]ional [i putea face
cultur`. Scrisorile sale c`tre un provincial
ne angajau, ca genera]ie tîn`r`, mai tîn`r`
decît a lui [i s-ar spune c` exista între tineri
[i Mircea Eliade o leg`tur` real` aparte. O
leg`tur` [i afectiv` [i de idei, mult mai
puternic`.

DDDDD. . . . . P.P.P.P.P.:Primul contact a fost la dum-
neavoastr` din auzite sau v-a impresionat
o carte?

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: E foarte greu de spus. Din auzite,
pentru c` am tr`it în cercurile literare de
tîn`r` [i Mircea Eliade era una din per-
sonalit`]ile dominante, bineîn]eles. Am
început probabil cu "Maitreyi", ca toate fetele
foarte tinere [i am dep`[it "Maitreyi" foarte
repede.

V. I. V. I. V. I. V. I. V. I. : Acestea fiind spuse, n-ar trebui
s` vedem "Maitreyi"- pentru c` avea succes
mai ales la tinerele fete - ca un roman de
gar`, un roman sentimental etc., a[a cum
puteam g`si de pild` în romanele lui
Teodoreanu, de[i nu vorbim de cele
consacrate copil`riei, ci de mai tîrziu, ale
adolescen]ei. Dar recitit` la Paris, în plin`
maturitate estetic`, cartea lui Eliade,
"Maitreyi", este o carte de dragoste (…)
care rezist` la o lectur` serioas` chiar [i în
vremurile moderne.

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: Cînd vorbeam despre tinerele

fete care citeau "Maitreyi" nu m` gîndeam
deloc la Mircea Eliade, pentru c` "Maitreyi"
este o carte excesiv de erotizant` pentru o
anumit` vîrst` foarte tîn`r`; deci nu, nu poate
fi vorba de sentimentalism sau dulceg`rie.
Spun c` era una din primele accesibile; nici
nu [tiu dac` am citit-o prima, vorbesc de
atmosfera din liceu, de primele clase, a treia,
a patra de liceu.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Termenul de punctualitate v`
spune ceva? În sensul acestui roman…. Era
un roman foarte punctual?

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: În acest sens vorbeam despre
erotism. Acestea fiind zise, cred – [i am
discutat odat` cu Mircea Eliade chiar în
cadrul unei mese rotunde – cred c` erotismul
lui Mircea Eliade era mai mult un erotism
intelectual.

V. I. V. I. V. I. V. I. V. I. : Era un erotism intelectual [i de
ini]iere.

M. L. M. L. M. L. M. L. M. L. : Era o form` de cunoa[tere [i
de ini]iere, nu atât o form` de senzualitate.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Arta indian` este caracterizat`
prin senzualitate, f`r` a fi ceva peiorativ,
ca apreciere…

V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Da. Aici nu e vorba de art` indian`,
aici e vorba de experien]a unui intelectual
împlîntat într-un mediu indian.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: {i-a preluat statutul…
V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Da, în sfîr[it, aceast` ciocnire între

dou` sensibilit`]i, aceste dou` sensibilit`]i
în care intr` senzualitate, în care intr`
momente interogative, în care intr` ini]ieri
de tot felul. În orice caz, nu e un roman
oarecare de dragoste.

D. P. D. P. D. P. D. P. D. P. : Prietenii dumneavoastr`, dum-
neavoastr` ca tineri, a]i discutat?Adic` vi
s-a p`rut un lider Mircea Eliade sau a fost,
al`turi de al]ii, un nume interesant?

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L. : A, nu, nu, nu era un [ef de ge-
nera]ie, dar era una din personalit`]ile
marcante, efervescente dintre tinerii scriitori.
Incontestabil.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: {i cu nimbul…c` a c`l`torit atît
de tîn`r [i a c`l`torit atît de mult…

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L. : Nu numai c` a c`l`torit atît de
mult, cred c` reputa]ia lui Mircea Eliade
n-a a[teptat India. De la ivirea lui a fost un
focar de întreb`ri [i de febrilitate intelectual`
foarte net.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P. : Dar contactul dv. personal cu
Eliade?

V. I.V. I.V. I.V. I.V. I. : Nu l-am cunoscut personal…În
timpul r`zboiului îmi amintesc c` în vechile
mele peregrin`ri intelectuale [i c`rtur`re[ti,
peregrin`ri între Academie [i cafenea m`
întîlneam adesea cu Eugen Schileru care
continua s` fie adoratorul din tinere]e al lui
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Mircea Eliade. Cînd Mircea Eliade s-a dus
odat` la o conferin]` la Br`ila, cine-l a[tepta
în gar`? Elevul de liceu Eugen Schileru.
Or, el î[i p`strase aceast` adora]ie
neîntrerupt` fa]` de Eliade [i tr`iam
împreun`, eu, care nu-l cunoscusem deloc,
iar el, care-l cunoscuse a[a cum l-a cunoscut
pe peronul g`rii, a[teptîndu-l. Tr`iam cu o
oarecare nefericire absen]a dintre noi a lui
Mircea Eliade în vremea r`zboiului.

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: V` întrerup…Dac` ne gîndim
la momentul cînd l-am cunoscut la Paris
([i eu l-am cunoscut doar la Paris, nu l-am
cunoscut la Bucure[ti), cred c` primul lucru
care m-a izbit la Mircea Eliade, care mi se
p`rea un personaj aproape de legend`, a fost
simplitatea lui extrem`. Era unul dintre
oamenii cei mai naturali, cei mai primitori,
cei mai neconven]ionali pe care i-am
cunoscut. Nu pierdeai nici o secund` în
convenien]ele sociale ale oric`rui început
de cunoa[tere. Absolut deloc. Era o intrare
în întrebare, în serios, în fream`tul intelectual,
imediat. E unul din oamenii cei mai simpli
pe care i-am cunoscut. Nu înseamn` c` nu
e complex. Cei mai simpli ca tip de contact
social [i cei mai egali. Oricare ar fi fost
diferen]a de vîrst`, a[ spune oricare ar fi
fost diferen]a intelectual`, trata pe toat`
lumea la fel.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P. : Era con[tient de propria valoare?
M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: Era sigur con[tient de valoarea

lui, îns` nu era con[tient la modul…orgolios.
Era foarte preocupat de opera lui. Ceea ce
nu însemna nedeschidere spre opera
celorlal]i, în m`sura în care era vorba de
el. El însu[i fiind propria lui experien]`,
irepetabil`.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: În Fran]a, a avut nelini[tea omului
venit în condi]ii dificile…Începutul adapt`rii
la o nou` via]`….Î[i intituleaz` partea despre
Fran]a "Am început o nou` via]`"…

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: A început o nou` via]`, cum se
începe o ini]iere. Dac` citi]i acum jurnalul
lui de b`trîne]e, îns`[i b`trîne]ea i se pare
c` trebuie s` fie o ini]iere [i o vita nova.
Vita nova revenea mereu…Mircea Eliade
a avut dificult`]i, a avut nelini[ti, îns` cred
c` sunt pu]ini scriitorii care au intrat mai
firesc într-alt mediu decît a intrat Mircea
Eliade în mediul intelectual fran]uzesc.
Oriunde era un mediu intelectual, Mircea
Eliade era la el acas`, f`r` urma vreunui
complex provincial.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P. : Dar a existat [i o facilitare a
intr`rii în acest mediu intelectual, printre
intelectualii care existau deja…

M.M.M.M.M.     LLLLL.....: Mircea Eliade era deja cunoscut.
Mircea Eliade avusese deja o revist` care
pe planul istoriei religiilor reprezenta, nu?,
o dat` în gîndirea francez`…

D.D.D.D.D.     P.P.P.P.P.: Mul]i î[i imagineaz` faptul c`
exista deja o influen]` româneasc` în feno-
menul exilului [i c` asta a contribuit la
accesul lui Eliade în mediul intelectual
francez. Foarte mul]i reprezentan]i ai culturii
române[ti erau deja în Fran]a…

M.M.M.M.M.     L.L.L.L.L.: Dar cred c` ar trebui separate
cele dou` lucruri, anume c` nu prin
intelectualii români a ajuns el la intelectualii
francezi. El a ajuns absolut…

V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Nu uita]i c` în 1948 niciunul dintre
intelectualii români care ast`zi au un renume
mondial nu era lansat. Primul care se
introduce în marile cercuri intelectuale este
totu[i Mircea Eliade [i dup` aceea vin
celelalte mari nume care, încetul cu încetul,
p`trund în sfera intelectual` [i se impun în

diverse portative de expresie.
D. P. D. P. D. P. D. P. D. P. : Dar a existat un suport moral,

o solidaritate din partea cona]ionalilor?Sau
l-au acceptat cu o anumit` emo]ie…Sau…

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: Cred c` e greu de spus lucrul
acesta, pentru c` mi se par totu[i destul de
deosebite…Adic` intrarea în circuitul
occidental [i situarea în exil. Intrarea în
circuitul occidental cred c` Mircea Eliade
[i-a f`cut-o cel pu]in la început singur [i în
mod destul de natural. Cioran nu era înc`
Cioran, era un scriitor care scria Précis de
décomposition, Eugen Ionescu [i-a v`zut
prima pies` jucat` f`r` înc` a avea r`sunetul
de mai tîrziu, abia în 1950, iar Mircea Eliade
venind la Paris a reluat contacte pe care le
avea cu intelectualii francezi [i [i-a creat
altele noi, pe de o parte, iar pe de alt` parte
a devenit un fel de ferment [i de catalizator
al intelectualilor din exil. Dar aici Virgil
Ierunca va putea vorbi mai bine decît mine,
pentru c` a lucrat direct cu el înc` de la
primele reviste [i de la primele centre care
au fost formate. Pentru noi, tinerii, studen]i
sau ie[i]i din studen]ie la Paris, în anii 47-
48, Hôtel de Suède unde se afla Mircea
Eliade devenise un punct central de atrac]ie.
Mai trebuie spus c` Mircea Eliade este cel
care a ini]iat cenaclul literar în 1948, g`sind
c` se va rezista sau c` se poate rezista în
marea încercare ce începea atunci: exilul
prin cultur`. Ne întîlneam la o cafenea care
se numea Corona. Acolo a fost ultima dat`
când l-am v`zut pe Cioran într-un cerc din
exil vorbind înc` române[te. Virgil Ierunca,
a]i f`cut împreun` "Luceaf`rul". Ai lucrat
cu Mircea Eliade la "Luceaf`rul", unde am
publicat [i eu…Dar eu am publicat mai
pu]in…

V. I. V. I. V. I. V. I. V. I. : Înainte de a vorbi despre Mircea
Eliade [i exil cred c` trebuie stabilit un lucru
precis: nu cunoa[tem sentimentele, emo]iile
celor care l-au primit sau nu l-au primit.
Un lucru este sigur: Mircea Eliade se impune
în intelectualitatea francez` singur. În primul
rând pe plan [tiin]ific, ca istoric al religiilor,
lucru care mi se pare normal, [i care pare
normal, deoarece înc` din 1939, cred, revista
lui era deja cunoscut`…

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L. : de oamenii de specialitate…
V. I. V. I. V. I. V. I. V. I. :…de oamenii de specialitate. Nu-i

mai pu]in adev`rat c` el p`trunde [i în
literatura [i în estetica francez` [i aici nu
mai existau antecedente. Deci p`trunde
singur. El devine prietenul lui Georges
Bataille. Georges Bataille, una din marile
prezen]e ale Fran]ei intelectuale din timpul
r`zboiului, dinainte de r`zboi [i de dup`
r`zboi. Este invitat la Collège Philosophique
de Jean Wahl, imediat dup` r`zboi. Începe
s` fie apreciat de Henri Michaux [i de
cercurile suprarealiste, chiar [i de Breton.
Deci toate lucrurile acestea, toate aceste u[i
care se deschid, nu presupun antecedente.

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L. : {i nici o solidaritate…
V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: {i nici o solidaritate de exil în

m`sura în care nici un alt contemporan de-
al lui Mircea Eliade, nici chiar cei pe care
îi g`sise în Fran]a Mircea Eliade [i care erau
de mult` vreme nu ajunseser` s` p`trund`
în asemenea cercuri. Deci, primul punct:
se formase singur [i avea succes, ceea ce e
important - de[i no]iunea de succes e
parazitar`, nu convine ideilor [i situ`rii
personalit`]ii lui Mircea Eliade. Dar el s-ar
fi putut mul]umi cu acest lucru [i pur [i
simplu ar fi putut întoarce spatele situa]iei
de exilat, culturii exilului, deci [i culturii

din ]ar`. Ceea ce nu s-a întâmplat. E ceea
ce m` face s` cred c` Scrisorile c`tre un
provincial au fost destinate persoanelor din
exil, pentru c` Mircea Eliade este singurul
exilat român care nu [i-a pus întrebarea cum
e posibil s` fii român. El a fost român pur
[i simplu …f`r` s` se întrebe…A[a cum
nu s-au întrebat nici Eminescu, nici Iorga,
nici Hasdeu, nici P.P. Carp. Ce-i aia s` fii
român?Erai român [i constatai acest lucru
precum respirai. A fi român nu înseamn`
s` te ba]i cu pumnul în piept, s` faci
na]ionalism [i extremisme… nelalocul
lor…A fi român înseamn` pur [i simplu a
m`sura cu lini[te [i cu împ`care situa]ia în
care te afli…

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P. : Cet`]ean al lumii…
V. IV. IV. IV. IV. I. . . . . : Ce înseamn` s` nu-]i pui problema

de a fi român? Înseamn` s` nu-]i pui
problema nici de a fi interna]ional. Pentru
c` cine era în acela[i timp mai cosmopolit,
cum v` spuneam, decît Mircea Eliade [i cine
era mai român decît Mircea Eliade, care
nu-[i pune problema s` fie român? Pentru
c`, s` fim bine în]ele[i, sunt o mul]ime de
intelectuali români care se tot întreab` [i
s-au tot întrebat într-o perioad` destul de
nevralgic` pentru istoria României [i pentru
istoria lor proprie…"Cum pot eu s` fiu
român?" {i atunci n-au mai scris în
române[te, au întors spatele României, au
întors spatele exilului…Deci cam multe
întors`turi de spate. Nimic din toate acestea
la Mircea Eliade: omul cel mai universal
[i cel mai cosmopolit era în acela[i timp [i
foarte simplu. Un român, f`r` s`-[i tortureze
con[tiin]a:"Ce-i aia s` fii român?"

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: În "Memoriile" sale Mircea Eliade
a spus la un moment dat c`, de[i întrunea
suferin]a celor r`ma[i în ]ar`, considera de
datoria lui c` fiecare om trebuie s`-[i urmeze
voca]ia. Considera]i acest lucru ca un egoism,
ca un element neromânesc?

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Dac` vorbim de un element
românesc, a[ vrea totu[i s` fac o remarc`.
Mircea Eliade nu [i-a pus întrebarea cum
po]i s` fii român numai din exil, din
str`in`tate, nu [i-a pus-o niciodat` pentru

c` era român, fiind universal de la început.
Era deschis spre toate celelalte culturi, era
deschis spre India [i spre culturile extrem-
orientale, dar nu numai, iar România i s-a
p`rut dintotdeauna - era una din ideile asupra
c`reia a insistat - ca un fel de punte de
leg`tur` între Occident [i Orient. A fi român
însemna a avea acela[i respect pentru
celelalte culturi. Nu trebuie s` uit`m c` în
materie de istoria religiilor el este unul dintre
cei care a t`iat complexul de superioritate
occidental sau al religiilor monoteiste fa]`
de celelalte religii, cosmogonice [i fa]` de
p`gînism [i acest plan de egalitate [i de
toleran]` intra în felul lui de a fi român.
Nu putem face din Mircea Eliade un exemplu
de românism dac` nu în]elegem felul acesta
de a fi român. A fi egal, a pune toate culturile
pe acela[i plan de interes, chiar dac` una
te intereseaz` mai mult decît celelalte [i a
avea ca principiu o toleran]` extrem` fa]`
de orice form` de manifestare cultural`.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P. : Leg`turile sale cu to]i oamenii
de [tiin]` din alte ]`ri (…) au ar`tat c` se
considera ca un fel de suflet anonim…

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: Nu vedea de ce un român ar fi
un cet`]ean al lumii numai pentru c`
apar]inea, cum s-a spus, unei culturi mici.
De fapt, între cele dou` r`zboaie - e o alt`
problem` care ar trebui discutat` - aceast`
obsesie a universalit`]ii era foarte r`spîndit`.
S` ne gîndim la Cioran, s` ne gîndim la
Eugen Ionescu. Cred c` la Mircea Eliade
n-a luat forma unei obsesii, ci a unei respira]ii
naturale.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Cioran afirma la un moment dat
c` Mircea Eliade a fost cel mai pu]in balcanic
dintre ei…

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: N-a fost balcanic decît dac`
întrebuin]`m termenul nepeiorativ, pentru
c` noi îl întrebuin]`m peiorativ [i n-avem
dreptate. A fost balcanic pentru c` s-a n`scut
în Balcani. Nu, n-a fost absolut deloc
balcanic, a fost la locul lui în lume.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Domnule Ierunca, în condi]iile
emigra]iei române[ti…(…) a existat un spirit
comun, o dorin]` de activitate cultural`?

Continuare \n pagina 18
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V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Exista, în ceea ce prive[te oamenii
care se ocupau de cultur` [i aveau con[tiin]a
treaz` a unei Românii pentru care trebuie
f`cut ceva. Existau, bineîn]eles, diferen]e.
Îns` pe to]i, fiecare respectîndu-[i pozi]ia
pe care o avea, pe to]i îi interesa - sau, mai
bine zis, to]i aveau o obsesie comun`: a veni
în ajutorul României cum puteai s` vii în
ajutorul României pe acea vreme, nu
altcumva decît pe plan cultural, pentru c`
pe plan diplomatic, pe plan politic, pe plan
militar nu era nimic de f`cut. E suficient
s` citim paginile de jurnal ale lui Grigore
Gafencu. Grigore Gafencu era o personalitate
cunoscut` atît în Europa, cît [i în S.U.A.,
ca s`-]i dai seama de ce neputincios, prin
for]a lucrurilor, devenise un diplomat în acele
vremuri. Cînd se exilase Constantin Vi[oianu
îmi amintesc c` mi-a spus ce discutaser`
la Departamentul de Stat . I-am spus c` în
exil, în loc s` m` cert tot timpul cu du[manii
mei, cu cotropitorii comuni[ti ai României,
trebuie s` m` cert cu dumneavoastr` c` nu
în]elege]i nimic, tot timpul mi-l irosesc nu
cu adversarii mei din România, ci cu
dumneavoastr`, care nu-n]elege]i sau nu
pute]i s`-n]elege]i. Deci, cum pe plan
diplomatic [i politic nu era mare lucru de
f`cut, bineîn]eles c` rolul culturii era imens
[i acest rol [i l-a asumat în primul rînd Mircea
Eliade. Mircea Eliade este prima perso-
nalitate de mare anvergur` care se gînde[te
la cultura româneasc` ferecat` în propria
lui ]ar` [i scoate prima revist` cultural` în
exil. Se cheam` "Luceaf`rul". Aceast` revist`
apare sprijinit` b`ne[te de generalul R`descu.
Fondurile sunt mici. Dovada este c` au ap`rut
doar dou` numere. De ce numai dou`
numere? Trebuie s` spunem c` existau dou`
for]e politice organizate: exista consiliul
na]ional, cu partidele politice în fruntea
c`rora se afla Constantin Vi[oianu [i exista
o alt` forma]ie, Liga românilor tineri,
condus` de generalul R`descu, la care erau
afilia]i. Grigore Gafencu, Mihai F`rc`[anu,
fostul [ef al tineretului na]ional liberal [i
Mircea Eliade. A[ vrea s` nu se în]eleag`
prin aceasta c` Mircea Eliade ducea o politic`
de afiliere precis`, adic` î[i însu[ea numai
tezele ligii lui R`descu. Nu. Deoarece [i
celelalte publica]ii din exil - de exemplu
publica]iile comitetului na]ional, "Români",
de la New York, în române[te, [i "Nation
Roumaine", în fran]uze[te, de la Paris erau
foarte binevoitoare cu Mircea Eliade [i
paginile îi erau deschise pretutindeni. Dar
cel care l-a ajutat pe Mircea Eliade direct
s` vegheze [i s` fac` ceva pentru cultura
român` se întîmpl` s` fi fost generalul
R`descu. Mai exista [i o poveste de prietenie,
prietenia dintre Grigore Gafencu [i Mircea
Eliade [i prietenia dintre Mircea Eliade [i
Mihai F`rc`[anu, care el însu[i era scriitor.
A[a se face c` în chiar primul num`r al
revistei "Luceaf`rul" îl reg`sim pe Mihai
Vilara. Mihai Vilara este autorul unui roman,
publicat dup` 1944, nimeni nu [tia [i
bineîn]eles c` el este prezent în aceast`
revist`. Inutil s` spunem c` la acea dat`,
deci, primul num`r apare la 1 noiembrie
1948, Mircea Eliade strînge în jurul revistei
to]i scriitorii care meritau s` fie într-o revist`
de cultur`, f`r` nici o deosebire de
apartenen]a politic`, de viziune ideologic`,
pentru c` ideologia nu exista în exil. A[a
se face c` îi g`sim aici pe marele istoric al
artelor Alexandru Busuioceanu, pe fostul

pre[edinte al unei vechi societ`]i a scriitorilor
români [i profesor universitar de limbi
clasice, N.I.H`r`scu, pe Mihail Vilara, deci
pe Mihai F`rc`[anu, pe cel mai important
poet al exilului, pe Horia Stamatu, pe
Alexandru Cior`nescu, savantul de ast`zi
din Spania, care pe vremea aceea nu se
mul]umea numai cu studii literare, ci era
[i poet [i pe al]i scriitori mai pu]in importan]i,
dar care meritau s` fie prezen]i

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Cam cîte pagini are aceast`
revist`?

V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Aceast` revist`…
M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: A[ vrea s` adaug ceva…
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Imediat! {tiu ce vrei s` adaugi!

Primul num`r are 122 de pagini, al doilea,
202. Este [i ultimul. P`rerea mea - [i era [i
p`rerea lui Mircea Eliade: aportul istoric
al acestei reviste nu const` în faptul de a fi
fost prima, ci de a fi fost prima care a publicat
primul poet rezistent din România care n-
a p`[it grani]ele ]`rii, care era ferecat în
grani]ele ]`rii [i care era ast`zi clasicul Vasile
Voiculescu. V. Voiculescu trimite în mod
clandestin la "Luceaf`rul" un poem care se
cheam` "Adio libert`]ii". El va continua,
de altfel, peste ani, în 1953… 1955…În orice
caz, prin anii 50 am mai primit de la V.
Voiculescu alte dou` poeme, dintre care
primul dedicat revolu]iei maghiare. Ceea
ce face ca - iar istoricii literari de mîine
vor trebui s` consemneze neap`rat acest fapt
- primul poet rezistent din România s` fie
b`trânul poet, clasic, religios, ortodox, V.
Voiculescu.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: V. Voiculescu a semnat în primul
num`r?

V. I. V. I. V. I. V. I. V. I. : Nu. Pentru c` tr`ia, pentru c` a
f`cut închisoare. Închipui]i-v` ce s-ar fi
întîmplat cu el dac` s-ar fi aflat – dar
Securitatea n-a aflat nici pîn` ast`zi c` el
este autorul primului poem publicat de
Mircea Eliade [i al celorlate dou` publicate
mai tîrziu în "Fiin]a româneasc`", revista
Institutului regal Carol l din Paris.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Sub ce nume a publicat?
V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Aici a publicat sub numele de

Valeriu Anghel. A fost greu s` aflu cine
este Valeriu Anghel. Mircea Eliade, care
m` ]inea la curent cu totul, probabil î[i d`duse
cuvîntul de onoare sau jurase, deci el [i
profesorul H`r`scu, cu care eram foarte
prieteni, nu au voit s`-mi spun` deloc. {i
atunci eu am început s` studiez cine poate
fi Valeriu Anghel. Am tot întrebat, iar când,
pronun]ând nume dup` nume mi se spunea
nu, singura favoare pe care mi-a f`cut-o a
fost ca atunci cînd am spus V. Voiculescu
s` nu spun` nici da, nici nu.

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: A[ putea ad`uga, pentru c` altfel
nu se-n]elege foarte bine din ce-ai spus înain-
te, c` lucrai la "Luceaf`rul", f`ceai secreta-
riatul de redac]ie [i a[ vrea s` spun c` nu
e singurul pseudonim din "Luceaf`rul"…

V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Eu însumi scriam sub pseudonim!
M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Nu numai tu, îns` Cioran a

publicat aici ultimele lui texte în române[te
sub un pseudonim…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Nu sub un pseudonim, dou` ini]iale,
Z.P. {i se chemau razne.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.:Sunte]i caracterizat de Mircea
Eliade ca un neobosit sus]in`tor al cauzelor
exilului…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Ei, asta era p`rerea lui Mircea
Eliade. Se mai în[ela [i Eliade.

D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.: Neobosit, oricum…
M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: Trebuie completat - o secund`,

dac`-mi dai voie - c` Mircea Eliade era un

neobosit [i un neobositor, pentru c`, dup`
ce s-a terminat "Luceaf`rul" a scos propria
lui revist`, "Caiete de dor" [i apoi a scos
alte reviste, [i "Ethos", pe urm` "Limite",
pe urm` "Revista Funda]iilor Regale", care
era "Fiin]a româneasc`", la care Mircea
Eliade a colaborat mereu. Mircea Eliade a
dat un fragment autobiografic, determinant,
unul din fragmentele cele mai m`rturisitoare
ale lui Mircea Eliade tocmai în "Caiete de
dor". Deci Mircea Eliade, cînd n-a mai avut
propria lui revist`, a colaborat nu numai la
revistele politice, cum spunea Virgil Ierunca
adineauri, dar la toate revistele intelectuale
cu texte foarte importante. {i cu texte din
jurnal, iar în "Caiete de dor" a fost publicat
jurnalul "Nop]ii de Sînziene", un text foarte
important al lui Mircea Eliade. Deci a avut
o continuitate cultural`.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Rolul lui Mircea Eliade a fost
numai în publicare sau [i în organizarea
revistelor?

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Nu. Adev`rul este c` Mircea Eliade
era foarte ocupat [i datoria mea, care eram
un om mai tîn`r decît el [i care n-avea nimic
de f`cut, era s`-l descarc pe el de lucrurile
administrative. Asta era [i dorin]a sugerat`
de el, pentru c` el nu avea timp, el trebuia
s`-[i vad` de lucrurile care trebuiau s`-l
impun` aten]iei francez, iar eu st`team toat`
ziua în tipografii printre muncitori, f`cînd
ziare [i reviste [i lucrul acesta m-a aranjat
[i pe mine, [i l-a aranjat [i pe Eliade.

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Da.
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Mie îmi f`cea pl`cere, iar Eliade

î[i putea continua lucr`rile lui de c`petenie.
De aceea, prin for]a lucrurilor, Eliade î[i
trimitea articolul lui…[i celelalte, bineîn]e-
les…Iar de restul revistei m` ocupam eu.

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.:A[ putea s` adaug c` Mircea Elia-
de a ini]iat [i alte organiza]ii, ca s` spun
a[a…A fondat Centrul…cum se numea
exact?

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Centrul Românesc de Cercetare
{tiin]ific` afiliat pe lîng` Sorbona, care
func]ioneaz` de altfel [i ast`zi, care era un
centru cu membri dintre intelectualii români,
în frunte, bineîn]eles, cu Mircea Eliade, dar
[i cu intelectuali str`ini. Adesea erau invita]i
scriitori francezi, esei[ti, filozofi, gîndi-

tori…Era un fel de activitate în
comun…franco-român`…pe anumite idei…

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Participa la conferin]e?
V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Mircea Eliade era totdeauna

disponibil, omul care lucra cel mai mult.
Nu s-a v`itat niciodat` c` nu avea timp.
Oricine b`tea la u[a hotelului lui…"Hôtel
de Suède", pentru oricine avea timp. M-am
întrebat tot timpul…M-am întrebat mereu
cum se face c` omul care scria a[a de mult
are tot timpul s` vad` absolut pe oricine.

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: Aici ar trebui totu[i vorbit [i
despre omul Mircea Eliade. Am vorbit de
simplitatea lui, dar ar trebui vorbit, pentru
c` e mai pu]in cunoscut`, despre imensa
lui generozitate, care era o generozitate pe
toate planurile. A]i vorbit adineauri de
începuturile lui dificile. Dup` ce a plecat
la Chicago, evident c` via]a a intrat într-un
alt f`ga[…materialmente f`r` probleme. Dar
fie c` era în momentele lui dificile, sau cele
mai dificile, fie c` era în cele de securitate
material`, Mircea Eliade nu avea numai u[a
deschis`, nu avea numai sufletul deschis,
generozitatea lui era [i material` la un mod
de o discre]ie atît de total`, încît nu se
cunoa[te. Mircea Eliade, cînd eram to]i
studen]i foarte s`raci, ajuta pe unul [i pe
altul cu ce putea. Iar mai t\rziu, cînd a putut,
ajuta cu o singur` condi]ie, cîteodat` prin
noi pe unii care nu aveau nimic, spunînd
s` nu se spun` c` vine de la el…

V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Mai mult, vreau s` te completez,
pentru c` l-am surprins în momentul cînd
o ducea foarte prost material, îi lipseau banii
[i atunci veneau tineri poe]i, unii foarte
talenta]i, dar unii chiar nu a[a de talenta]i
[i, neavînd bani, le d`dea c`r]i [i le spunea:
"Uite, eu m` pot lipsi de c`r]ile astea." Le
f`cea un pachet cu c`r]i…"Duceti-le la
anticar [i lua]i banii pe ele…"

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: E foarte pu]in cunoscut [i uite
c` e foarte important. O generozitate de tip
spiritual…

V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: Generozitatea lui e proverbial`…
M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: Proverbial` [i nu prea cunoscut`.

Sau de tip normal, de convie]uire, nu este
totul dac` nu e completat` de cealalt` [i cu
anumite sacrificii. Or, la el a fost atît de
discret`, încît sunt foarte mul]i oameni ajuta]i
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de Mircea Eliade care nici nu [tiu c` au
fost ajuta]i de el…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Generozitatea lui avea [i
p`r]i…negative, între ghilimele…În sensul
c` el r`spundea la orice tip…la orice
persoan` care scria din România comunizat`.
Or, nu toate persoanele care scriau din
România comunizat` erau ni[te persoane
cinstite. El îns` le r`spundea ca unor oameni
cinsti]i. Ceea ce m-a f`cut s` scriu negru
pe alb c` singurele lui p`cate izvor`sc din
generozitate. Ceea ce nu f`cea nimic, decît
s`-i sporeasc` surîsul. Atît.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: În momentele sale intime a
împ`rt`[it oarecum c`ldura cîte unui c`min.
La dumneavoastr` se referea în "Memoriile"
sale, la colec]ia de discuri impresionant`
pe care a]i avut-o [i la bucuria de a sta pentru
a asculta cîte un disc…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Da. Dup` aceea am devenit foarte
prieten cu - de data aceasta – familia Eliade.
{i între Mircea Eliade [i Christinel Eliade
[i între noi s-a stabilit o prietenie…foarte,
foarte mare, în sensul c` sim]eam nevoia,
[i ei, [i noi, s` ne vedem în chiar prima
zi…

M. L.M. L.M. L.M. L.M. L.: În prima zi cînd veneau…
V. I.V. I.V. I.V. I.V. I.: În prima zi cînd veneau de la

Chicago, pentru c` î[i petreceau vara la Paris.
Or, noi nu mergeam chiar în prima zi, fiindc`
[tiam c` din caza avionului…a
orarului…trebuia s`-i l`s`m totu[i lini[ti]i
s` se odihneasc` [i pe urm` f`ceam, evident,
[edin]ele de muzic`…

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Asta la Paris…
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Asta la Paris, la Paris, de fiecare

dat` cînd venea. Îmi amintesc mai ales de
o [edin]` în care i-a pl`cut a[a de mult
Mahler, c`, ori de cîte ori venea, zicea s`-
mi g`sesc timp s` mai ascult`m ceva de
Mahler. {i eu îi spuneam: "A, da - dar cum
îi spuneam [i Monic`i, eu n-aveam o
discotec` de baz` - s` vedem ce g`sim." În
sfîr[it. Nu trebuie s` uit`m c` în tinere]e
Mircea Eliade fusese pianist.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Dar ca exerci]iu…
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Ei, bine…
D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: {i ca relaxare…Tat`l lui…
M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Ultima oar` cînd a fost Mircea

Eliade la Paris, venind de la Chicago [i ultima
oar` cînd l-am v`zut, un an înaintea mor]ii
lui, sau chiar în anul mor]ii lui….a venit
tot ca s` asculte muzic`, dar de data asta a
venit ca s` asculte muzica unui compozitor
român pe "La ]ig`nci"5. St`tea în fotoliu,
unde stau eu acum…Îmb`trînise, se m`-
run]ise, era prima oar` cînd îl vedeam
friguros [i m`run]it. {i tîn`rul compozitor,
care a venit cu compozi]ia lui - Mircea Eliade
f`cuse, totu[i, un efort, atunci mergea destul
de greu, avea dificult`]i - [i venise cu alt`
band` decît a muzicii lui. A fost o mare
dezam`gire pentru Mircea Eliade. Am pus
banda [i era o muzic` concret`…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Asta f`cea parte din momentele
umoristice. C` el spunea: asta e soarta, restul
e fatalitate [i destin.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Avea un tact [i o delicate]e
deosebit` fa]` de so]ia sa…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Extraordinar…
M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.:Este o comunicare cum rar am

v`zut…
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Da. E o permanent` poveste

"Tristan [i Isolda".

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: La ei a fost o poveste de vase
comunicante, pur [i simplu.

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Expresia de vase comunicante e
banal` [i prozaic`, cinic`…

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Atunci altfel…
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Metafore chimice nu vreau…
M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Christinel mi-.a devenit tot a[a

de prieten` ca [i Mircea Eliade [i, de fapt,
pe Christinel n-o pot desp`r]i de Mircea
Eliade.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: A]i fost surprin[i? Cum a ap`rut
prima oar` lîng` el? A fost o poveste de
dragoste foarte discret`…

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Ca tot ceea ce f`cea Mircea Eliade
era foarte discret` [i natural`. Christinel a
ap`rut la modul extrem de natural înc` de
la "Hôtel de Suède" [i pe urm` n-a putut
s` fie desp`r]it` de Mircea Eliade, nu pentru
c` exista între ei o comuniune cum rar am
v`zut, dar [i pentru c` era exact la diapazonul
lui. Pur [i simplu, nu puteau fi desp`r]i]i [i
nu puteau fi desp`r]i]i nici unul de cel`lalt,
dar nici afec]iunea pe care o purtai unuia
nu puteai s-o despar]i de afec]iunea pe care
o purtai celuilalt. Adic` spuneai Christinel
[i Mircea sau Mircea [i Christinel în mod
absolut normal. Pentru prieteni, vorbesc.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: În afar` s-a sim]it un echilibru al
lui în momentul în care a întîlnit-o pe
Christinel?

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: S-a sim]it o mare fericire a lui.
Acum ar trebui s` nu cont`m pe discre]ia
lui Mircea Eliade pentru ca înainte s` se fi
sim]it un dezechilibru al lui Mircea Eliade,
pe care cred c` nu l-a ar`tat niciodat`. Putea
s` fie foarte nefericit c` are o grip`.

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Un guturai, mai ales…
M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Sau, mai ales, un guturai…Într-

adev`r…Dar nu putea s`-]i arate nefericirile
lui reale. Nu era omul care s-o fac`. F`r` a
fi un om închis absolut deloc.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Se simte un echilibru intelectual,
dar se simte imediat o influen]` a unei
persoane apropiate într-un anumit fel…

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Cred c` l-am cunoscut pe Mircea
Eliade foarte pu]in înainte de Christinel
pentru a ne da seama de lucrul acesta [i pe
urm`. Exista totu[i o diferen]` de vîrst`,
nu prea mare, dac` vre]i, dar suficient` ca
s`-l sim]im la vîrsta aceea pe Mircea Eliade
ca pe un mare înainta[, sau ca pe un om în
vîrst` [i matur, [i nu intram în via]a lui
sentimental` sau în via]a lui personal`. În
orice caz, rareori mi s-a întîmplat s` nu pot
desp`r]i doi oameni în nici un fel [i s` le
port aceea[i afec]iune [i s` simt venind de
la ei aceea[i afec]iune.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: De[i momentul plec`rii în America
a însemnat pentru dumneavoastr` un semn
de întrebare…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: O mare am`r`ciune pentru noi,
pe de o parte, pentru c` r`mîneam f`r`
Mircea Eliade printre noi, [i f`r` Christinel
printre noi, dar în acela[i timp o mare
fericire pentru cariera lui [tiin]ific`, care
de data aceasta trecea de zona c`r]ilor, deci
de zona neutr`, anonimant`, a c`r]ilor [i
venea Mircea Eliade la catedr`, unde era
adev`rata lui menire, nu-i a[a, de a completa
scrisul prin vorb`, de a completa volumul
prin catedr`.

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Trebuie s` spun c` am`r`ciunea
a fost foarte mare la început, la plecarea
lor, dup` care s-a atenuat pu]in, pentru c`,
dintru început, n-a fost o desp`r]ire de durat`.
Mircea Eliade revenea, Mircea [i Christinel
reveneau aproape în fiecare iunie la Paris
[i î[i petreceau vara între Italia [i Fran]a [i
nu plecau decît pe la sfîr[itul lui septembrie.
Deci erau printre noi…nu jum`tate dintr-
un an, ci cîteva luni bune dintr-un an…Iar
leg`tura…cînd era la Chicago era constant`
prin scrisori. Ne trimitea întotdeauna ce scria,

îi r`spundeam, colaboram la reviste… Nu
a fost o ruptur` niciodat`.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Dar v-a]i putut imagina c` va r`-
mîne un num`r atît de mare de ani…
definitiv…în America?

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Din moment ce-l ai pe Mircea
Eliade la o catedr` de istoria religiilor nu
mi-am închipuit niciodat` c` vei putea s`-l
la[i pe Mircea Eliade s` plece înapoi…Dup`
ce se încheie un ciclu vezi etapele mult mai
clare, mult mai neted…În cotidian lucrurile
se petrec altfel. E am`r`ciunea plec`rii….
Nu te întrebi dac` e pentru totdeauna sau
nu.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Mircea Eliade, în "Memoriile" sale
spune: "Cînd am plecat, nu mi-am imaginat
c` voi r`mâne aproape dou`zeci [i opt de
ani în America…", ci totdeauna "m-am gîndit
c` e pentru o scurt` perioad` [i m` voi
întoarce…"

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Dintre prietenii lui n-a disp`rut
niciodat` total, a fost o ruptur` pe care to]i
au resim]it-o cu am`r`ciune, cum spunea
Virgil, cu o mare triste]e, dar triste]ea, înc`
o dat`, s-a atenuat prin faptul nu numai c`
r`mînea spiritual printre noi, nu numai c`
r`mînea intelectual printre noi printr-o
colaborare constant` la reviste, la ceea ce
se petrecea, dar prin întoarcerile lui.
Întoarcerile lui Mircea Eliade erau o
s`rb`toare în ziua aceea sau, dac` erau prea
obosi]i, a doua zi. Ne întîlneam, nu discutam
idei generale, nici sensul vie]ii, nici m`car
despre ultimele lui lucr`ri [tiin]ifice, ci ce
mai face fiecare dintre prietenii lui la Paris.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: A fost un pas înainte ca cet`]ean
al lumii…ca spiritualitate s-a sim]it adaptat
spiritualit`]ii mondiale…la Chicago?

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Presupun c` da. Dar nu pot s`-
mi dau seama pentru c`, cu Mircea Eliade
am avut impresia întotdeauna c` e cet`]ean
al lumii. N-am avut niciodat` nicio impresie
de provincialism cu Mircea Eliade. “…‘

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Despre repro[urile care i s-au adus
c` ar fi acceptat s`-i fie publicate c`r]ile în
România…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: A[tia sunt clevetitorii de profesie.
Niciun pact…niciun act secret sau nesecret
n-a existat între Mircea Eliade [i regimul
comunist. Faptul de a fi acceptat ca gene-

ra]iile tinere s` cunoasc` o parte din opera
lui, fie [tiin]ific`, fie literar` el a considerat-o
ca un dar …ca un dar de rezisten]` intelec-
tual` împotriva acestui regim. Rezisten]`
de altfel confirmat` de fapte biografice cutre-
mur`toare. Nici m`car la moartea mamei
lui, la peste nou`zeci de ani, dac` nu m`
în[el, el nu s-a dus…Nu a acceptat s` se
duc` s-o vad` - de altfel, probabil [i mama
lui era de un caracter [i avea o ]inut`
extraordinar`, fiindc` nu l-a sf`tuit s` vin`
neap`rat s-o vad`, [i el a refuzat s` fac`
acest drum pîn` în ]ar` pentru ca s` nu-i
gireze, pur [i simplu, prin prezen]a lui…s`
nu gireze acest regim anticultural [i
antispiritual prin îns`[i esen]a lui.

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: A[ vrea s` intervin [i s` completez
ceea ce n-a terminat Virgil Ierunca - presupun
c` avea inten]ia s-o fac`: Mircea Eliade nu
era numai un istoric al religiilor, un filozof
al religiilor pentru români. Mircea Eliade
este un scriitor român mare, un mare scriitor
român, [i cred c` literatura român` cî[tig`
cu Mircea Eliade, a cî[tigat cu Mircea Eliade
o voce inconfundabil`.

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Dar la altceva voiam eu s` m`
gîndesc, completîndu-m`…Cu aceast`
intransigen]` moral` [i spiritual` a lui Mircea
Eliade fa]` de regimul totalitar în România.
În momentul cînd Noica- [i, probabil, nu
vreau s` intru în am`nunte, dar probabil,
ini]iativa, s` zicem, apar]ine lui Noica -
pentru care cultura însemna totul - cînd vine
la Paris [i-i propune, [i insist` - nu numai
c`-i propune, dar insist` prea mult ca Mircea
Eliade s` vin` în ]ar` [i s` ia conducerea
unui institut de orientalistic`, pentru prima
oar` îl v`d pe seninul Mircea Eliade foarte
enervat de insisten]ele lui Noica. Îi spune:
"Bine, dar tu nu pricepi odat` c` eu nu calc
în România, atîta vreme cît un regim totalitar
exist`?"

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Pentru tot grupul de prieteni…ce
a]i sim]it fiecare, care a fost reac]ia, nu numai
a dumneavoastr`, personal` …

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Reac]ia la ce?
D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: Reac]ia la cum privesc ace[ti prie-

teni: cu admira]ie, cu prietenie, cu
apreciere…

Continuare \n pagina 31
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KARAOKE
ADRIAN BODNARU

PIA BRÎNZEU
La ce meditezi atunci când te gânde[ti la o p`dure de mesteceni? În mod firesc, la

trunchiurile lor cu scoar]` alb`, înconjurate de fo[net de frunze [i murmur de izvor. {i cu
cât cazi mai adânc pe gânduri, cu atât î]i vin în minte mai multe am`nunte silvestre,
aducându-te în cele din urm`, logic, pân` la gnomii p`zitori ai fiec`rui arbore, a[a cum
îi descrie tradi]ia celt` sau vreun [aman din triburile sud-americane. Atunci îns` când
vezi arborii pictori]ei Elisabeth Ochsenfeld, gândurile, provocate de forme [i culori nea[teptate,
o iau cu totul razna [i alunec` uimitor de lesne din zona iconicului înspre cea a simbolicului.

Întâi vezi cum arborii în]epenesc în neclintire, ca ni[te solda]i în[ira]i pentru b`t`lie,
cu scuturile [i l`ncile preg`tite s` loveasc` [i cu dorin]a de a lupta în ei, mai puternic`
decât frica de moarte. Apoi, încet, încet, prin nemi[care, mestecenii se transform` în elementele
unui dic]ionar: în[ira]i unul lâng` cel`lalt, arborii devin cuvinte [i, asemenea lor, pot
împleti sensuri, ]ese texte [i include în fiecare sintagm` un strop din armonia lumii. Mestecenii-
cuvinte ai pictori]ei Elisabeth Ochsenfeld m` fac s` aud, pe lâng` [oapta frunzelor, [i
melodia limbajului verbal: ei sintetizeaz`, comprim` [i negociaz` în]elesuri, se contextualizeaz`
[i decontextualizeaz` continuu, includ [i exclud elemente de semnifica]ie, pornesc un joc
semiotic al intertextualit`]ii literare [i al canonicit`]ii. Iar dac` ar trebui s` definesc dic]ionarul
mestecenilor, l-a[ transforma în ceva cu totul neobi[nuit, ceva ce nu cuprinde toate cuvintele
dintr-o limb`, toate instrumentele prin care putem comunica mai mult sau mai pu]in fideli
gândurilor noastre, ci doar acelea prin care ne exprim`m iubirea, aplecarea spre frumos
[i grija pentru aproape. Pentru c` mestecenii genereaz` ritualuri ale dragostei de natur`
[i de om, ale armoniei universale, ale microcosmosului unit cu macrocosmosul în dansul
p`cii universale. Iat` de ce pictura îi permite Elisabethei Ochsenfeld s` porneasc` o cruciad`
pentru readucerea omului profan de pe teritoriile necredin]ei, ale nihilismului [i ale simulacrelor
postmodernit`]ii spre cele ale sacrului. Tocmai pe acest om fascinat de suprafe]e [i nu de
adâncuri, de lucruri m`runte [i nu de cele înalte îl invit` artista s`-[i caute izb`virea în
epifanii catharctice provocate de culori [i forme, în rela]ii noi cu o natur` capabil` s`-l
c`l`uzeasc` spre miezul adev`rului, al frumuse]ii [i al solidarit`]ii umane. Iubirea pictori]ei
pentru mesteceni are la baz`, neîndoielnic, credin]a într-o lege universal`, unde totul tinde
spre reconciliere [i spre o mai adânc` organizare a vie]ii, unde operele de art` îmbog`]esc
spiritul, a[a cum o fac, de bun` seam`, [i scrierile teologice, poezia sau muzica.

Mai v`d în fiecare arbore din tablourile artistei un stâlp ce leag` p`mântul de cer, un
axis mundi invitând la în`l]are [i gânduri spirituale. Fiecare copac este o chemare a zeilor,
fiecare frunz` sau mugure con]ine ceva din spiritul lumii. Iat` de ce, atunci când poe]ii
romantici englezi se plimbau în Districtul Lacurilor, intrau în comuniune cu natura [i
g`seau aici un rezervor nesfâr[it de energie. Peisajul puternic îi f`cea s` în]eleag` [i
mecanismele actului poetic: înc`rca]i de puterea p`durilor, a lacurilor, a poienelor cu
narcise, poe]ii retr`iau acas`, pentru a doua oar`, emo]ia stârnit` de peisaj [i, cople[i]i de
ea, scriau. Fiecare arbore le inspira un stih, fiecare ramur` o silab`, unite printr-un ritual
n`scut din ordinea prestabilit` [i clar` a cosmosului, dintr-o structur` bine a[ezat` a leg`turilor
dintre elementele naturii, dintre natur` [i oameni, dintre oameni [i zei. Mestecenii din
tablouri au [i ei puteri asem`n`toare: inspir`, pun în circula]ie energii protectoare împotriva
relelor nev`zute [i pot, asemenea rug`ciunilor, s` apropie lumea real`, a unui aici [i acum
al prezentului, de cea a divinit`]ii nev`zute [i eterne, de dincolo.
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Recunosc c` mereu m-am sim]it atras
de un fel de visare, de tr`ire în afara lumii,
într-un imaginar particular, populat cu omule]ii
mei din lut [i cu cutiile mele de chibrituri
din care-mi inventam r`zboaiele mele, de     dup`
cel mare, în care învingea întotdeauna binele.
Citeam mult, dar spre lec]iile de la [coal`
m` îndemnam cu greu. Eram tipul de om ce
poate s` abstractizeze u[or ceea ce vede mai
degrab` decât o formul` matematic`. La
vremea când copiii sunt deschi[i spre toate
domeniile f`ceam [i experien]e cu substan]e
chimice primite sau cump`rate de la farmacii
[i "studiam" tratate pe care studen]ii le înva]`
în anul al treilea de facultate, f`r` s` în]eleg
mare lucru. Fizica m` atr`gea [i inventam
aparate de zidit, f`ceam, ca to]i copiii baraje
s` opresc apele ce curgeau de la burlan,
desenam [i compuneam poezii. Ar fi putut
s` ias` din mine orice.

Un coleg devenit inginer spunea c` se
simte mai artist decât mine în meseria lui, [i
c` eu sunt mai calculat, ca un inginer în
meseria mea de… pe vremea aceea eram
plastician. Evident c` nu i-am dat dreptate
de[i poate c` nu era prea departe de adev`r.
Dac` a[ fi fost într-adev`r artist în meseria
mea de artist, a[ fi dat dracului totul [i mi-a[
fi tr`it universul inventat de mine, apropiindu-
m` de ceea ce to]i numesc "mijloacele prin
care devii în]eles de ceilal]i". Dar totul s-a
întâmplat doar accidental, tangent la ceea ce
trebuia s` fie. N-am avut curajul de a muri
cu o lucrare în fa]`, cum azi îmi doresc s`-
mi aflu sfâr[itul scriind o carte, pe care s`
mi-o publice copiii mei. Privit` de acum, via]a
dezlânat` a celui de atunci e [i efectul unui
mediu nu lipsit de profunzime, a unui mediu
de intelectuali ce-[i tr`iau efuziunile culturale
recitând din Blaga sau Eminescu, din
Macedonski sau Barbu, cu lecturi la zi din
autorii români [i pu]inii str`ini care se
traduceau. Am ratat o via]` de dragul
întemeierii unei familii, pe modelul celei pe
care o p`r`sisem. Am ratat o via]` de libertate
pentru a fugi din calea urâtului ce te apuc`
atunci când te învâr]i doar între aceia[i pere]i
ca un nebun sau pu[c`ria[, de[i eram, f`r`
s`-mi dau seama [i una [i alta, în biroul meu
meschin de secretar general de redac]ie.

{i ce dac` lumea vorbea [i bune [i rele
despre mine? Pozi]ia social` oferit` de
serviciul acela, de mai târziu, îmi permitea
s` am excese nejustificate ce m`  scoteau în
eviden]` atunci când eram între oameni. Doar
c` via]a mea real` nu era între oameni. Nu
mai era nici într-un atelier de artist al meu,
unde chiar [i riscând s` ajung s` fac varia]iuni
pe aceea[i tem`, îmi a[ezam un loc
inconfundabil între creatori. Dar [i aici s-a
întâmplat ceva neverosimil. De fapt nu-mi
pl`ceau func]iile, cum nu suportam [efii,
pentru c` doar cu pu]in efort a[ fi putut înainta
chiar [i în nefericita aceea de meserie, dar
nu mult, pentru c` nu eram membru de partid
[i nici [anse de a fi primit nu erau. Tata fusese
func]ionar în timpul r`zboiului. To]i [tiau asta
[i doar acas` nu se amintea acest fapt. Duceam
cu mine o pat` a istoriei moderne de care
nici m`car nu se f`cuse vinovat tat`l meu.
Nu ucisese pe nimeni, nu fusese membrul
vreunui partid, dar activase în folosul
României de atunci, [i era de ajuns.

Cei de la cadre, securi[ti de meserie, [tiau
asta [i nu m-ar fi l`sat s` intru în coloana de
vârf a vremii, dar tata uitase poate acest
am`nunt care-l ]inuse pe el tem`tor mai bine
de zece ani dup` ocuparea ]`rii de c`tre ru[i.
Ca inginer n-a[ fi putut înainta în func]ii de
conducere, ci a[ fi fost un salariat oarecare,
cu un stipendiu pân` la pensionare. Ca medic,
lucrurile n-ar fi ar`tat mai bine, pentru c`
nu eram membru de partid, ori asta era condi]ia
principal` pentru orice avansare sau doctorat.

KHAIRE! (V)
PAUL EUGEN BANCIU

Trebuie s` iau în calcul [i asta când judec o
via]` tr`it`.

F`r` s`-mi dau seama evitasem toate
variantele [i mai chinuitoare ale unei vie]i
banale [i m` aruncasem direct în gura lupului,
dup` stilul meu, cu varianta de rezerv`, aceea
de a deveni profesor, sau mai grav de a r`mâne
liber profesionist. Pentru ultima variant` ar
fi trebuit s` fiu deja un nume în domeniu, s`
am câteva expozi]ii personale, câteva c`r]i,
s` fiu cât de cât recunoscut în lumea literar`
sau artistic`, dar mediul unde-mi f`ceam vea-
cul era mult prea m`runt pentru a-mi oferi
vreo [ans`, iar leg`turile mele cu alte persona-
lit`]i din Cluj sau Bucure[ti sau Timi[oara
erau întâmpl`toare. A fi "la regiune" pe atunci
echivala în ochii oamenilor de la ]ar` [i chiar
din ora[ele mai mici, cu a fi un activist care
ia "cotele", cea mai imbecil` postur` în care
m-a[ fi putut vedea. Pretutindeni eram primi]i
cu pâine [i  sare, iar volga neagr`, spaima
oamenilor, era argumentul suprem. Poate c`
postura aceea de ve[nic invitat la chiolhanuri
pentru a mi se îmbuna sufletul [i a pune o
vorb` bun` "acolo, sus" a convenit tân`rului
de 21 de ani, doar c` acela[i peste trei ani,
poate mai pu]in, era în malaxorul cel mare
al regimului, de unde nu se putea pleca decåt
printr-o demisie, de unde nu se putea pleca
f`r` a ]i se întocmi un dosar de cadre ce f`cea
s` nu mai po]i fi încadrat nic`ieri, de nimeni.

Eram prea abulic, la vremea aceea pentru
a în]elege mecanismele puterii din care
n-apucasem s` gust, [i pe care le ignoram,
[tiindu-m` artist, adic` exact ceea ce, umblând
aiurea pe coclauri, ratam. Îmi repro[ez doar
clipa în care am trecut direct în slujba puterii,
f`r` s`-mi dau seama, ca ziarist. Eram îns`
prea atras de Cluj, de lumea cultural` [i
universitar`, de fata aceea.

Distan]a de atunci, ne-a ]inut aproape,
contrar celor sus]inute de b`trâni. Ceea ce
s-a adeverit abia dup` ce am fost împreun`.
Fiecare credea c` e lâng` altcineva, din pricina
p`rin]ilor ei, care ar fi vrut un alt ginere.
Constat c` nicio familie nu-[i dore[te b`iatul
pe care-l alege fata. Pe mine nu m-a ales
nimeni, ba dup` câte-mi dau seama chiar [i
fata avea rezerve mari asupra mea ca tân`r
înainte de a ne fi îndr`gostit. Aveam 17 ani.
Eram dintr-o dat` într-o alt` lume, trebuia
s` fac fa]` tuturor greut`]ilor [i pericolelor
ce m` pândeau, dup` ce refuzasem cu orice
risc la absolvirea liceului s` fac facultatea
la drept. Dar asta e o alt` poveste dintr-o alt`
via]` de om.Num`r deja cinci, cele mai agitate.
Cele care m-au îndep`rtat de condi]ia de arti[ti
a profesorilor mei. Între ele e via]a de un
an, adic` de la 1 mai 1971, la 1 Mai 1972,
cât am fost [omer. Ca o ironie a sor]ii tocmai
de Ziua Muncii. Anul acela e în sine o poveste
a unui disperat, aruncat dintr-o poart` în alta
pentru c` nimeni  nu-[i dorea s` aib` ca angajat
un "lucr`tor cu munca politic`" nici ca zilier,
nici ca [i secretar de universitate, nici ca
psiholog, nici ca profesor, nici ca ziarist, nici
ca metodist cultural. An recuperator pentru
facultatea de filozofie. Acesta a fost în trei
vorbe a patra via]` dinaintea stabiliz`rii la
revista "Orizont", pe dou`zeci de ani, nici
ei nu mai pu]in tulburi [i cu mari satisfac]ii.
Pe atunci aveam 27  de ani [i intrasem în al
28-lea. Vârst` la care unii î[i încep facult`]ile
cele necesare unei diplome de licen]`.

La urma urmelor [i cea pe care-am
ob]inut-o în estetic`estetic`estetic`estetic`estetic`, cu nota 10, a fost tot
numai pentru cartonul cu poz` în col]. O
g`selni]` a vremii pentru a nu deveni activist
cultural sau de partid, pentru c` locurile la
filosofie erau pu]ine, iar  cei ce-[i doreau s`
ajung` activi[ti cu patalama erau extrem de
mul]i, ceea ce se poate vedea [i acum, când
spectrul politic e ceva mai variat, dar la fel
de dur [i acaparator.

GÂNDURI: DESPRE
MESTECENI

Elisabeth Ochsenfeld
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ELISABETH OCHSENFELD {I MESTECENII
Muzeul de Art̀  Timi[oara a g`zduit începând de la mijlocul lunii ianuarie expozi]ia Mnemosyng

1. Vino cu mine în p`durea de mesteceni a artistei plastice Elisabeth Ochsenfeld. Autoarea a
avut inspirata idee de a invita s` i se al`ture pe simeze 87 de arti[ti vizuali din România [i din
str`in`tate, cuceri]i de ideea de a reprezenta în lucr`rile lor mestecenii. La vernisajul din 14
ianuarie au vorbit Horia-Roman Patapievici [i Marcel Tolcea. Iar în 15 ianuarie, Galeria de
art` Triade din Timi[oara a vernisat o expozi]ie colectiv` de fotografii axate pe aceea[i tem`
a mestecenilor. Au luat cuvântul Sorina Jecza, directorul funda]iei Triade, Andreea Medinski
[i Elisabeth Ochsenfeld. Cu acela[i prilej a fost lansat albumul expozi]iei, din care public`m
câteva fragmente. Recitalurile de violoncel (Alexandra Gu]u), pian (Tibor Cari) [i folk (Mircea
Baniciu) au contribuit prin excelen]a lor la reu[ita serii.

H. R. PATAPIEVICI

GELU IONESCU
Nu e prea greu de observat c` ciclul "mestecenilor" înf`]i[at de Lili Ochsenfeld e dominat

de o verticalitate, care ar fi una din "leg`turile" lui cu o realitate în drum spre transfigurare,
cea care e inevitabil implicit` în actul artistic - sau în fantasma lui. Mai departe vine jocul
cu alb pe cenu[iu (sau negru) peste care cad culorile, mai ales verdele natural, prin dispunerea
c`rora ne înf`[oar` transparen]a, de cele mai multe ori; exist` [i "texte" pur [i simplu plane,
care ]in de specia decorului - o specie pe care L.O. o cultiv` de mult, cu deosebit` experien]`.
Uneori bat vânturi care r`v`[esc imaginea, alteori g`sim un fel de aglomerare care trimite
[i la modelul "real" - p`durile -, dar [i la un fel de rigoare geometric` prin care ajungi la o
senin`tate tr`it`, pl`cut`, bine primit`. M`run]it`, tema se detaliaz` [i se multiplic` într-un
fel de abunden]`, în care contururile se desfac [i pierd din verticalitate în avantajul contrariului.
Repetat privite, pânzele lui L.O. p`streaz` în memorie o sensibilitate armonioas`, un fel
pl`cut de a ]i le aminti. Mesteac`nul, chiar pentru unii care nu sunt destul de sensibili la
"tem`" [i la natura lui vegetal` atât de sfioas` [i de melancolic` uneori, atât de gra]ioas` [i
str`vezie, mesteac`nul devine un fel de trimis al naturii care s` ne invite la o medita]ie
calm`; o prezen]`, o vibra]ie mai degrab` aerian`, mai degrab` ocrotitoare fa]` de dramatismul
vie]ii, al lumii. E mult pentru lumea de azi - pariul artistei mi se pare cî[tigat..

Îmi amintesc c`, privind pentru prima oar`, în copil`rie, acest arbore incapabil de violen]`,
am v`zut altfel varietatea lumii vegetale. O p`dure de mesteceni, mai tineri sau mai b`trâni,
e o explicit` invita]ie la singur`tate. Vezi mai de departe lumea, adâncurile ei nu sunt sumbre,
zari[tea e mai aproape.

ADRIANA BABE}I
S-ar prea putea ca, odat`, cine [tie când, povestea adev`rat` cu mestecenii pe care mi-

a spus-o într-o dup`-amiaz` Lili, s` devin` un roman. Sau o carte de memorii. Pân` atunci,
în fa]a ochilor no[tri se afl` zeci de trunchiuri, coroane, ramuri, pâlcuri, p`duri de mesteceni
v`zu]i prin sensibilitatea [i harul artistic al unei pictori]e de prim` linie, Elisabeth Ochsenfeld.
Pentru mine, dintotdeauna, de demult, din copil`ria [i adolescen]a noastr` comun`, Lili.
Sunt imagini de o frumuse]e care mi-a t`iat respira]ia [i m-au umplut de o melancolie irepresibil`
tocmai pentru c` le-am [tiut povestea.

E drumul adev`rat pe care un copil, Lili Andrianov, îl face în spa]iu [i-n timp în 1961,
al`turi de mama ei, str`bate zile [i nop]i de iarn` imensitatea alb` a Rusiei într-un tren, lipit`
de geam, pe urmele str`mo[ilor neuita]i, în c`utarea lor, a celor izgoni]i din Basarabia în
timpul r`zboiului [i r`ma[i acolo, în deportare, dincolo de Urali, în Karaganda. Spune Lili:
"Pentru mine a fost o c`l`torie magic`, de nedescris în cuvinte, pentru c` era iarn`, în chiar
noaptea Anului Nou, când totul sem`na cu o poveste. Eram un copil uimit [i pu]in înfrico[at
de noutatea lumii în care intram. Cum st`team lipit` de geam, totul se mi[ca pe albul gros
al z`pezii, care opaciza peisajul [i din care se decupau doar mestecenii sau fl`c`rile turnurilor
de gaz. {i-am ajuns la cap`tul lumii, unde, dup` ani de zile, cei care fuseser`m cândva o
familie, ne-am reîntâlnit. S-a plâns mult, s-a plâns întruna, de bucurie [i triste]e, de speran]`
[i dezn`dejde. I-a[ putea spune c`l`toria alb`, cu tot ce înseamn` asta. Abia când eu îns`mi
am ales calea dezr`d`cin`rii [i am emigrat în Germania, abia atunci, deci, am în]eles ce
reprezentau pentru mine mestecenii v`zu]i în copil`rie. Erau pietricelele luminoase care m`
ajutau s` g`sesc drumul înapoi. Mi-am dat seama abia atunci c`, în to]i anii, m-am mi[cat
pe glob printre paralele [i meridiane [i c`, de fapt, m-am rotit pe o raz` larg`, mereu printr-
o p`dure de mesteceni".

E a[a cum spune ea îns`[i, o limb` secret`, un mesaj tainic, întip`rit acolo, în scoar]a
acelor copaci plini de gra]ie. Un mesaj pe care îl descifreaz` [i-l preschimb` în imagini
superbe, înc`rcate de o imens`, cople[itoare bucurie.

Am v`zut pentru prima dat` o adev`rat`
p`dure de mesteceni, în 1972, la Zelengorsk,
între St. Petersburg (pe atunci înc` Leningrad)
[i frontiera finlandez`, în singura dup`-amiaz`
liber` în care am putut sc`pa de vigilen]a ghidei
noastre (eram într-un grup organizat [i
plecasem f`r` s` spunem nim`nui de inten]iile
noastre), pentru a lua trenul [i a merge o or`
spre Marea Baltic`. Mergeam pe urmele
însemn`rilor de jurnal ale lui A. E. Baconsky,
pe care so]ul meu le citise înainte de plecare,
pe urmele lui Repin (era tot pe acolo o localitate
Repino) [i ne sim]eam ca într-o escapad`
periculoas`, cu gândul c` am putea fi legitima]i
[i întreba]i ce c`ut`m în trenul care merge
spre Finlanda (în principiu nu era voie nici
s` p`r`sim grupul, format în mare majoritate
din muncitori de la o fabric` din Bra[ov).

P`durea de mesteceni cobora piezi[ spre
marea ca un lac [i înaintarea noastr` era o
treptat` scufundare într-o lumin` l`ptoas` [i
totu[i transparent`, u[oar` ca un val. Am
coborât destul de abrupt, dar drumul p`rea
u[or [i senza]ia era de mare eliberare. La
întoarcere, dup` ce am f`cut o baie în apa
cald`, nemi[cat`, urcam ca printr-un p`ienjeni[
str`puns doar de corpurile noastre, pe atunci

zvelte [i agile, [i de fream`tul vag perceptibil
al frunzelor în vârfuri. De atunci, prezen]a
mestecenilor într-o p`dure, v`zut` chiar [i
de la distan]`, e ca o descoperire secret` a
unei bucurii neirosite, un semn al unei
întoarceri în prezentul atât de concret [i în
acela[i timp impalpabil. M` ag`] de imaginea
lor pentru a-l fixa în clip`, m` identific cu
amestecul de t`rie [i fragilitate, de netezimi
str`lucitoare [i asprime, pe care mi-l transmit.

Am v`zut desigur [i filmul lui Vajda,
P`durea de mesteceni [i atâtea alte filme,
picturi sau fotografii în care mestecenii sunt
protagoni[ti, am încercat într-o var` s`
transplant`m un puiete de mesteac`n din
p`dure într-o gr`din`. Nu a d`inuit. Se las`
greu domesticit [i poate doar imaginea e
capabil` s` o fac`.

Prin texturile ei armonioase [i grave, în
care culoarea e a[ezat` abundent [i expre-
sionist sau se spa]iaz` în filigranele unei
geometrii care str`punge coaja pentru a sonda
miezul luminos al lucrurilor, p`durea de
mesteceni imaginat` de Elisabeth Ochsenfeld
red` perfect rigoarea [i for]a vie ce stau
îngem`nate în acest copac al nordului, care
opune potrivniciilor pl`pânda lui t`rie.

O T~RIE PL~PÂND~

C~L~TORIA ALB~. UN ROMAN

SMARANDAVULTUR

Privit în lini[tea expozi]iei, ciclul P`durea
de mesteceni propus de Elisabeth Ochsenfeld
este o recrea]ie a privirii. Prin oferta cromatic`
insistent` a amplelor sale deschideri [i prin
rev`rsarea de spa]iu vizual plin la care lungimea
panourilor invit` privirea, ciclul mestecenilor
o d i h n e [ t e . Constituie un veritabil r`gaz
– o oaz` de otium, într-o lume înnebunit` dup`
([i de) negotium. Primul mesaj al ciclului este
dezm`rginirea spa]iului în care ceea ce putem
în genere privi se prive[te. Prin intermediul
acestei dezm`rginiri, privitorul prime[te
frumuse]ea; iar prin acest tip de frumuse]e,
ob]ine r`gazul. La un prim nivel de percep]ie,
Elisabeth Ochsenfeld ne odihne[te în
frumuse]ea pe care a creat-o.

Dar mai exist` un nivel de percep]ie, care
vine din contemplarea ciclului dup` ce ne-am
instalat în r`gazul oferit de frumuse]ea lui. La
acest al doilea nivel, descoperim medita]ia.

Privit dinspre r`gazul frumuse]ii, ciclul
P`durea de mesteceni este o medita]ie asupra
artei care e condus` cu mijloacele refuzului
de a medita discursiv asupra ei. Când pictorii
mediteaz` asupra picturii, ei fac, de obicei,
meta-pictur`: altfel spus, refuz` pictura, în
numele picturii. Rezultatul e, uneori, interesant.
E arareori frumos. La Elisabeth Ochsenfeld
îns`, în discursul s`u vizual, p`strarea
frumuse]ii este o condi]ie absolut` (în acest
ciclu, e vorba, cum am v`zut, de acel tip de
frumuse]e care ne instaleaz` în r`gaz, in otio).
Ca atare, medita]ia este condus` f`r` alterarea
formelor, f`r` distrugerea figuralului, f`r`
desfigurarea obiectului. Metoda aleas` de
artist` const` în multiplicarea imaginii, prin
dispunerea ei fie în dispozitiv de retablu, fie
în secven]ialitate de friz`, fie în succesiune
cinematografic`, fie în descompunere stro-
boscopic`, fie în arabesc ornamental, fie în
al`turare de medalioane, fie, în fine, prin
încadrarea imaginii între panouri laterale de
cromatic` uniform`, care o subliniaz` uneori
prin contrast, alteori prin confirmare (cum se
întâmpl` în cele dou` tripticuri în culori de
sânge ori de degradare sangvin` ale mestece-

nilor din panoul central, cu pastel cromatic
complementar în laterale).

Medita]ia ne propune dou` teme de reflec-
]ie: prima este frumuse]ea rezultat` din frag-
mentarea obiectului, a doua este construirea
enigmei prin scoaterea cu insisten]` la vedere
a tot ceea ce poate fi ar`tat. De obicei, fragmen-
tarea ori multiplicarea obiectului e folosit`
pentru analizarea obiectului vizual. Dar Elisa-
beth Ochsenfeld nu analizeaz` obiectul, îl
surprinde în diferite momente ale prezen]ei
sale, care, când frumuse]ea plastic` a repre-
zent`rii are for]`, e resim]it` ca revela]ie, ca
epifanie. În multiplicarea texturii de mesteceni
nu g`sim nicio urm` din r`ceala abstract` a
analizei. Reg`sim îns` din plin bog`]ia concret`
a rev`rs`rii epifanice. Prima tem` de reflec]ie,
formulabil` ca întrebare astfel: "Care este sen-
sul fragment`rii [i multiplic`rii obiectului?",
are deci ca solu]ie epifania, cu urm`toarea
teorem`: atunci când frumuse]ea ne odihne[te
in otio, via]a simpl` [i umil` î[i dezv`luie chipul
gloriei, voca]ia revela]iei.

A doua tem` de reflec]ie poate fi exprimat`
prin întrebarea: "De unde provine sentimentul
enigmei, atunci când totul este etalat la ve-
dere?". De regul`, multiplicarea obiectului are
drept urmare epuizarea a ceea ce am putea
numi "ascunsul" s`u vizibil. Multiplicarea, se
[tie, demonetizeaz`; expunerea uzeaz`; iar
deprinderea devalorizeaz`. Totu[i, cu ace[ti
mesteceni nu suntem deloc în cazul descris
de fenomenul numit "opera de art` în epoca
reproducerii ei mecanice". De unde vine sal-
varea? În opinia mea, din frumuse]e. Fru-
muse]ea, când cau]i s` o în]elegi, este o enigm`.
Când începi s` o sim]i, devine o tain`, a[a
cum sunt taine marile sacramente liturgice.
Nu exist` alt r`spuns la întrebarea lansat` de
a doua tem` de reflec]ie în afara aceluia c`
lui Elisabeth Ochsenfeld, în ciclul mestecenilor,
i-a reu[it frumuse]ea. Iar frumuse]ea, asemenea
rozei lui Angelus Silesius, este f`r` de ce.

Die Rose ist ohne Warum. Sie blühet,
weil sie blühet. Sie achtet nicht ihrer selbst,
fragt nicht, ob man sie siehet.

DECOR IN OTIO
(FRUMUSE}E |N R~GAZ)

MELANCOLIE {I GRA}IE

Elisabeth Ochsenfeld
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Zbucium maxim, se poate spune f`r`
a gre[i câtu[i de pu]in. Plec`m, a[adar, îmi
spune timonierul Coco[el [i eu în calitate
de Ahabu îi replic ferm c` plecarea e mai
complicat`, nu putem deodat` s` pornim,
e de aranjat totul cu grij`. M` plimb pe
babord, trec pe lâng` eternul gard din beton
al Observatorului astronomic apar]inând
Universit`]ii, cel pu]in din ceea ce scrie
pe o t`bli]` de la intrarea în parcul uria[,
cu arbori mari, cu verdea]` dezl`n]uit`
frenetic.

Mai e de spus [i faptul c` în vremea
cât a fost eclipsa de soare aici s-au f`cut
mari preg`tiri. Urmau s` vin` turi[tii-pasageri
[i s` populeze parcul, s` dea buzna sub
cupola boltit`, sferic`, s` se holbeze prin
telescopul de fabrica]ie sovietic`, în a[a fel
încât s` poat` vedea cum e cu eclipsa. Soacra
lui Ahabu, alter egoul persoanei întâi
naratoare, povestea cum s-au petrecut
lucrurile în aria casei de la sat, cum s-a l`sat
deodat` umbra, cum s-a întunecat ograda
la miez de zi [i parc` s-a f`cut frig, e [i
normal s` fie mai frig, constat` Ahabu cu
gândul la faptul c` Soarele e ascuns de Lun`,
nu mai str`luce[te, e ap`s`tor, g`inile din
arie au început deodat` s` cotcod`cheze,
dac` se poate spune a[a, se adun` laolalt`
de parc` ar veni vulpea, a[a era cu vulpea
în perioada interbelic`, pe atunci p`s`retul
dormea în b`grinii din dosul grajdului [i
venea vulpea de pe câmpuri, de dincolo de
]`rigari, de pe malul Timi[ului, prin locurile
pe unde r`t`cesc jivinele s`lbatece [i g`inile
cotcod`ceau noaptea de frica ei, fac larm`,
câinele Tambur se alarmeaz` la timp dac`
o poate face, dac` nu doarme ca prostul în
[opron [i vulpea vine, se uit` fix în ochii
g`inii, o hipnotizeaz` [i se pr`bu[e[te  din
b`grin, adormit`, în laba vulpii. Cotcod`citul
alarmat [i spaimele lansate a[a în eter sunt
la fel ca întâmplarea cu eclipsa [i cu
întunericul n`v`lit deodat`, în miezul zilei.
St` c`pitanul Ahabu la babord, se holbeaz`
la gardul de beton: bun` ziua, spune unuia
care vine pe o c`rare de beton dinspre cupola
semisferic` a telescopului: nu e aici
timonierul Coco[el, zice [i insul respectiv
se prezint`: sunt marinar Is`il`, permite]i
s` raportez, m` aflu în cart [i explic pentru
necunosc`tori c` acesta este un serviciu de
patru ore, executat permanent, pe schimburi,

la bordul unei nave, de membrii echipajului.
În acest timp m` uit cu aten]ie pe unde trecem
cu goeleta Remény, cum fo[nesc valurile
pe marginea de sus a gardului de beton, cum
trec valurile – Honda, Duster, Dacia-Renault,
Opel [i 4x4 pe [oseaua Timotei Cipariu.
D` din mân` c`pitanul Ahabu cum c` e în
regul` [i repet` întrebarea, vrea s` [tie dac`
timonierul este sau nu aici, în acest loc de
la babordul goeletei. Nu este, zice marinarul
aflat în cart, pe urm` î[i aprinde pipa, se
a[az` pe o banc`, nu departe de cl`direa
Observatorului, îi face semn c`pitanului s`
ia loc tot acolo, la umbr`, mai ales c` acum
Soarele str`luce[te, nimic nu-i mai obtureaz`
activitatea. Ia loc, c`pitane, zice marinarul
[i ofteaz` mul]umit pe când se las` pe spatele
b`ncii, se scarpin` în palm`: am o alergie
p`c`toas`, zice, [i începe s` se ung` cu crem`
pe eczemele care-l ard al dracului, îl m`nânc`
de nu mai poate, a primit ordin de la doamna
doctor ce alimente are voie [i ce nu are voie,
dar nu s-a prea ]inut de list`.

- Dac` chiar vrei, c`pitane, s` [tii pe
unde umbl` timonierul,  te sf`tuiesc s` o
iei c`tinel de-a lungul babordului spre pupa,
poate fi la tribord, la Observatorul seismic,
nu departe de cabina timonei de la pupa,
ai acolo ni[te plopi uria[i, greu de g`sit a[a
ceva, cu mult peste ce avem aici, la
Observatorul astronomic, pe acolo e
timonierul. Da' permite-mi [i mie o întrebare,
s` nu mor prost, e adev`rat ce vorbesc cei
din echipaj, c` ne preg`tim s` pornim pe
urmele Uraniului?

- Nu pot confirma nimic pân` nu discut
temeinic cu timonierul, f`r` el orice ipotez`
e hazardat`!

- Asta a[a e, ofteaz` marinarul din cart
Is`il` [i sloboade în aerul tare al parcului
Observatorului rotocoale de fum din pip`,
a[a cum st` bine oric`rui lup de mare aflat
în exerci]iul misiunii.

- Cu cine mai e[ti aici ortac?
- Permite]i s` raportez: cu Ghi]`

Jug`naru.
- Îl [tiu.
- P`i, cum a[a? De unde s`-l [ti]i?
- P`i, nu v-am angajat eu?! Cine s`

v` [tie mai bine!
- Asta a[a este, aici trebuie s` recunosc

c` ave]i dreptate. Chiar a[a, cine s` ne [tie
mai bine pe cei din echipaj dac` nu c`pitanul.

EXPEDI}IA
GOELETEI REMÉNY
DANIEL VIGHI

- FRAGMENT DINTR-O NUVEL~ -

VIOREL MARINEASA
Ca s` aba]i gândurile unei comunit`]i de la realitatea palpabil` [i, mai ales, implacabil`,

dar [i ca s` ai puncte de relansare care s` justifice acte cu pondere capital`, te folose[ti de
segmente sociale sau de organisme specializate, menite s` sus]in` propaganda [i diversiunea.
Devine, chiar sub asediul eternit`]ii, o pl`cere pervers` aceea de a suci min]ile mul]imilor,
dar [i pe cele ale ini]ia]ilor bolnavi de combinativit` [i de conspirativit`. Convingerea gata
mestecat`, cantonat` în  loc comun, în uzan]` de "bun-sim]", ]i se înfige temeinic în creier
[i ajunge s` fac` parte din fiin]a ta. S-ar putea s`-]i cad` fisa un pic mai târziu, dar [i atunci,
f`când pe de[teptul sau l`sându-te prins în plasa vreunui analist de cabinet valorând exact
trei lulele, po]i aluneca pe o alt` pist` gre[it`. Afl`m în treac`t c` insul care i-a f`cut pe
americani s` cread` c` Saddam Husein era gata s` declan[eze un r`zboi cu arme biologice
a recurs la o merituoas` diversiune benign`, din moment ce a urm`rit implantarea (!) democra]iei
în Irak, una aruncat` la tot pasul în aer. Pe de alt` parte, opera]iunile de a te prosti [i de a
te umili continu` la modul savant-precar atunci când e vorba de zilele lui decembrie 1989
în România: ]i se demonstreaz` pe îndelete c` nu tu ai ie[it exasperat în strad`, s`tul de
toate la[it`]ile, ci tagma reunit` a spionilor sovietici, unguri, iugoslavi [i occidentali, iar
dac` totu[i, ca un incon[tient ce te afli, ai fi f`cut-o, musai te-ai g`sit în serviciul comandat
al agenturilor str`ine de spiritul flasc al na]iei.  Miza e mult mai mare decât se crede: ]i se
refuz` accesul la sublim într-un moment irepetabil, demn s` dea substan]` câtorva genera]ii
de neîncovoia]i. Stupefiant e faptul c` destui dintre cei pe care i-ai perceput ca fiindu-]i
atunci foarte aproape repet` în ne[tire poezia menit` s` le adoarm` orice urm` de ini]iativ`
[i de dignitate. Avem de-a face aici cu diversiunea retroactiv`, cea mai par[iv` dintre toate.

Sigur, î]i vine greu s` te lup]i pe acest teren cu cei care au f`cut o meserie din asta [i
se dau atot[tiutori. Merit` s` încerci, m`car ca exerci]iu, oricum, cu alt` finalitate. Interesant
e c` domnul Sergiu Pavel Dan (în volumul C`r`rile diversiunii, Dacia, Cluj, 2009) pleac`
de la sublimarea livresc` pentru a se întoarce la pasaje ale realit`]ii istorice. Dincolo de
litera unor demonstra]ii strânse, riguroase, percutante, r`mâne spiritul înalt al c`r]ii, elegan]a
zicerii cump`nite despre o lume a întortocherilor [i a marasmelor, f`r` a avea nici m`car
iluzia cronicarului c` aspir` la [ansa "s` r`mâie feciorilor [i nepo]ilor de înv`]`tur`". Pentru
a instrumenta diversiunea, incitatorul, intrigantul, complotistul, histrionul diabolic recurg
la mascarad`, la scandal, la b`l`c`rire, la ma[ina]ie, la compromitere dezastruoas`, la atac
la persoan`, la calomnie, la minciuni, la înscenare, la uneltire, iar rezultatele ob]inute sunt
pe m`sur`: provocarea haosului, demascarea, distrugerea, postura grotesc`, smulgerea m`[tilor,
r`fuiala, b`taia sângeroas`. Evenimentele pot avea ca scen` o familie, o cas`, un sat, un
ora[, o ]ar`, un continent, întreg mapamondul sau, de ce nu, cosmosul. Nihili[tii "f`r` Dumnezeu"
din romanul Demonii de Dostoievski prefigureaz` totalitarismele secolului urm`tor, instaurate
de Stalin [i de Hitler: "Fiecare membru al societ`]ii îl supravegheaz` pe cel`lalt [i este
obligat s` denun]e. (...) To]i sunt sclavi [i egali în sclavie. (...) Capacit`]ile superioare nu
pot s` nu fie despotice [i întotdeauna au adus mai  mult` pervertire decât folos; (...) vom
dezl`n]ui un dezm`] inimaginabil". Trecând de la literatur` la via]`, e de observat cum se
petrece devierea diversionist` a ceremoniei înmormânt`rii lui Caius Iulius Caesar pe fondul
unui gol de putere. }inând "un discurs de pomin`", de fapt "mostr` de ipocrizie", Antonius
izbute[te s` stârneasc` furia mul]imii [i, pe termen lung, s` fixeze în popor "mentalitatea
liber]ilor, a clien]ilor [i a str`inilor", care "se deprinsese s` priveasc` chiorâ[ spre senat".
V`dit incomodat de presta]ia politic` a lui Traian B`sescu, domnul Sergiu Pavel Dan actualizeaz`
unilateral, apropiind "persistenta prejudecat` anti-senatorial`" a acelor vremuri de "neostoitele
vitupera]ii preziden]iale antiparlamentare îndreptate acum câ]iva ani la noi împotriva alian]ei
celor 322". M` rog. În ce m` prive[te, mult mai diversionist` mi s-a ar`tat d`n]uirea t`lâmb`
de popând`i a lui C.V. Tudor [i a unui acolit atunci când pre[edintele  B`sescu a dat citire,
în camerele reunite ale Parlamentului, sintezei Raportului Tism`neanu, prin care se condamna
comunismul, iar liderul liberal Bogdan Olteanu, a[ezat ostentativ în ultima banc`, zâmbea
complice, satisf`cut c` unicitatea clipei e perturbat` de o a[a mascarad`.

Cele mai puternice capitole ale c`r]ii sunt legate de marile mizerii ale revolu]iei franceze
de la 1789, dar [i de evenimentele dinainte [i de dup` aceasta. Domnul Sergiu Pavel Dan
crede, pe bun` dreptate, c` "un important rol în vehicularea diversiunilor revine (...) presei".
Dac` atunci gazetele, cu sfera lor de influen]` limitat`, au terminat-o pe str`ina Maria Antoaneta,
s` nu ne mir`m c` ast`zi mijloacele de informare în mas` ale mogulilor pot fi percepute ca
un "pericol public" de c`tre CSAT, iar TVR, într-o perioad` fast`, de maturitate [i de echilibru,
a existen]ei sale, devine ]inta unui partid politic specializat în arta diversiunii.

DIVERSIUNEA {I
MEANDRELE SALE

Urmare din pagina 20
În fine, o alt` asem`nare ce îmi vine în minte atunci când privesc tablourile pictori]ei

Ochsenfeld este cea dintre arbori [i trupul uman. Privite ca un corp cu bra]ele ridicate,
trunchiurile [i ramurile arborilor invit` la suprapuneri, a[a cum se întâmpl` cu Green
Man, o zeitate vegetal` a cel]ilor, reprezentat` cu trup de om [i fa]` din frunze. În Cântarea
cânt`rilor, iubita lui Solomon este descris` ca "finicul de zvelt`", iar în mitologia greac`,
fecioarele urm`rite de zei sunt salvate de poftele acestora prin transformare în arbori. Ele
câ[tig` astfel for]a de a se opune oric`ror for]e supranaturale: odat` devenite copac [i
înc`rcate de puterea naturii, tinerele femei, altminteri neputincioase ca fiin]e umane, nu
mai pot fi înfrânte de nimic.

P`durile din ciclul de mesteceni sunt [i ele înc`rcate de fior, ca fiin]ele umane. Unele
au în plus [i frumuse]ea alb-negru a unei zebre sau for]a sublim` a unui fulger v`ratic sau
misterul ideogramelor japoneze sau tristul ve[mânt cenu[iu al unor de]inu]i. Ne vorbesc din
fiecare tablou în alt mod, provocând o alt` asem`nare [i conducându-ne spre alte posibile
compara]ii. Culorile lor nea[teptate, de la galbenul cel mai blând pân` la movul cel mai
tulburat, sunt întotdeauna r`zvr`tite împotriva verdelui tradi]ional al vegeta]iei, dar, fiind
pline de sev`, au un efect purificator [i integrator. V`zându-le, în]elegem invita]ia pictori]ei
de a atinge, din când în când, scoar]a noduroas` a unui mesteac`n [i de a-l cuprinde într-
o u[oar` [i sfioas` îmbr`]i[are. Vom sim]i atunci cum seva lui ne p`trunde bra]ele [i ne
umple pieptul cu refluxuri nem`rginite de iubire, ajutându-ne prin cerurile noastre suprapuse
s` lupt`m mai senini împotriva nefericirilor unei lumi învolburate de criz`.

GÂNDURI: DESPRE
MESTECENI

Christine Grau
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ROBERT {ERBAN
JURNAL DIN ANII CRIZEI

Miercuri, 2 februarie 2011Miercuri, 2 februarie 2011Miercuri, 2 februarie 2011Miercuri, 2 februarie 2011Miercuri, 2 februarie 2011
Crina: "Mama, de ce to]i oamenii cred c` tu ai în burt` o barz`? Tu ai un bebe… Bebe

vine, nu barza vine! Ce te tot întreab` oamenii când vine barza?"

Mar]i, 8 februarie 2011Mar]i, 8 februarie 2011Mar]i, 8 februarie 2011Mar]i, 8 februarie 2011Mar]i, 8 februarie 2011
M` chestioneaz` un profesor de filosofie: "Cum se face c` un tân`r, la început de

secolul XXI, se mai întreab` dac` sufletul e muritor sau nu?" Iar profesorul nu glume[te,
ba chiar e ni]el intrigat de anacronismul tinerilor. P`i s` nu-]i vin` s` mori?

Miercuri, 9 februarie 2011Miercuri, 9 februarie 2011Miercuri, 9 februarie 2011Miercuri, 9 februarie 2011Miercuri, 9 februarie 2011
Vame[ul Rousseau i-a cerut, la un moment dat, colec]ionarului Ambroise Vollard un

certificat din care s` rezulte c` face progrese. "Cred c` glume[ti. Ar fi culmea ridicolului…",
i-a replicat colec]ionarul de art`. "Trebuie s` v` spun c` vreau s` m`-nsor… La vam`
f`ceam serviciu în picioare. Viitorul meu socru lucra la birou. V` da]i seama… domnii
`[tia se uit` cu dispre] la ni[te am`râ]i de v`muitori." Naiv ca pictor, Henri Rousseau era,
iat`, foarte ancorat în realitate [i î[i urm`rea interesul. A[a sunt [i vame[ii români. Doar
c` ei nu picteaz`, ci construiesc. Repede, repede. Cu predilec]ie vile. Viloace. Dar pentru
asta le trebuie… certificate. Le primesc. De la [efii direc]i. Care, la rândul lor, cer [i ei
certificate. De sus, din lumea politic`. {i le au. Totul, contra cost. Banii se strâng în
c`ciul`, în pung`, în [apc`, la ie[irea din tur`. Mi[carea se face iute, în picioare. Apoi
banii se înmâneaz` unuia care lucreaz` la birou. {i de la birou pornesc în sus… Procurorii
au adunat, în dube [i elicoptere, o mul]ime de vame[i. I-au dus într-un loc unde le vor
demonstra, cu probe culese mig`los, c` au talent. Mare talent! {i îi vor îndemna s` picteze.
Unii s` fac` peisaje, al]ii portrete. Li se va sugera s` nu refuze. Altfel, vor avea de contemplat,
ani lungi, naturi statice, cum ar fi: grilaj cu borcane [i conserve, gratii cu siluete de pomi
usca]i, pat de fier forjat cu a[ternut g`urit, farfurie de tabl` [i cu]it bont. Sau sunt eu naiv
s` cred c` a[a va fi?

Joi, 10 februarie 2011Joi, 10 februarie 2011Joi, 10 februarie 2011Joi, 10 februarie 2011Joi, 10 februarie 2011
Dac` cineva mi-ar fi spus acum trei-patru-cinci ani c` o s` mai lucrez la un cotidian,

i-a[ fi ar`tat cu degetul la tâmpl`: e[ti si-si. Iat`-m` alergând pe tastatura calculatorului,
fiindc` nu doar c` lucrez la un cotidian, ci la unul care e on-line! Adic` redactorii scriu
pe laptopuri [tiri de diminea]a pân` noaptea [i le trimit instant, de la locul faptei, direct
pe site-ul ziarului. Iar eu, repede-repede, le citesc, le corectez, le redactez. Când e cazul.
Nu e tot timpul cazul, dar de stat cu ochii-n ecran stau de diminea]a pân` seara, de team`
s` nu scape vreo gâlm`. Partea extrem de ciudat` e c`-mi place, c` m` incit`. Parc` a[
juca în Fast and Furious. Mare film, mari actori…

Sâmb`t`, 12 februarie 2011Sâmb`t`, 12 februarie 2011Sâmb`t`, 12 februarie 2011Sâmb`t`, 12 februarie 2011Sâmb`t`, 12 februarie 2011
Una dintre bunicile unui amic de-al Crinei lucreaz` în Italia. Într-o sear`, înainte de

culcare, micu]ul îi zice maic`-sii: "Spune [i tu ca buni, în italian`: Noapce bun`".

Miercuri, 16 februarie 2011Miercuri, 16 februarie 2011Miercuri, 16 februarie 2011Miercuri, 16 februarie 2011Miercuri, 16 februarie 2011
Vorbesc cu C`t`lin Florescu la telefon. Peste o s`pt`mân` îi apare Jacob se hot`r`[te

s` iubeasc`. E încrez`tor în destinul c`r]ii, mai ales c` reac]iile librarilor, ale jurnali[tilor
[i ale celor care au citit-o – editura, Beck, a tip`rit, în urm` cu mai bine de o lun`, 2500
de exemplare pentru protocol – sunt entuziaste. Jacob e din Tomnatic, cum de pe aici sunt
mai toate personajele romanelor sale. Ar fi grozav s` dea lovitura cu Jacob ̀ sta. C`t`lin
merit`!

Joi, 17 februarie 2011Joi, 17 februarie 2011Joi, 17 februarie 2011Joi, 17 februarie 2011Joi, 17 februarie 2011
Crina a aflat c` sufletul ajunge în cer. Zâmbe[te mul]umit`. Apoi se uit` la mine:

"Bine, [i cât st` în cer?"

În 2010 Cornel Ungureanu a publicat
la Editura Cartea Româneasc` volumul
{antier 2. Un itinerar în c`utarea lui Mircea
Eliade. Titlul pare limpede, mai ales cînd
vine de la unul dintre cei cî]iva critici de
mare anvergur` ai literaturii române, dar
în realitate e unul în[el`tor. Îns` [i revelator.
Este definitoriu [i semnificativ, iar pe de
alt` parte e am`gitor [i doar introductiv.
Din aceast` tensiune a inten]iilor iese o carte
captivant`, un excurs prin cîteva lumi, spa]ii,
epoci istorice [i culturale, toate legate într-
un fel sau altul de Mircea Eliade [i de India
printr-o re]ea cultural` al c`rei centru
coordonator îl reprezint` însu[i autorul c`r]ii,
în devenirea sa.

C`ci {antier 2 este cartea c`ut`rilor lui
Cornel Ungureanu în aceea[i m`sur` în care
{antierul din 1935 era – într-o perspectiv`
mai restrîns`, atît cultural, cît [i existen]ial
– cartea c`ut`rilor lui Mircea Eliade. Pe
coperta a patra a volumului este reprodus
un citat din Mircea Iorgulescu, care afirm`
c` "autoreferen]ialitatea este una dintre
principalele surse de energie ale c`r]ii lui
Cornel Ungureanu, chiar dac` în chip
obi[nuit a[a ceva se întîmpl` în c`r]ile de
literatur`, nu în cele despre literatur`". {i,
într-adev`r, {antier 2 este în egal` m`sur`
o carte cu, despre [i de literatur`: un studiu
literar, un roman al devenirii, o istorie
cultural` ce acoper` epoca interbelic` [i
continu` pîn` în contemporaneitate, o carte
a transform`rilor [i un volum memorialistic.
Aici se combin` într-o structur`
postmodern`, de tip rizomatic (c`ci nu
degeaba criticul Paul Cernat folosea, într-
o recenzie la volum, termenul de link-uri),
biografii fabuloase, pove[ti din trecut, analize
literare [i metaliterare, personalit`]i [i
personaje. A[a se face c` povestea ]iganilor
din Z`gujeni, care a[teapt` s` fie du[i înapoi
în ]ara str`mo[ilor lor (India, desigur!) mai
întîi de Ernesto Szucs, bibliotecarul contelui
Iuho[, [i apoi de Cornel Ungureanu însu[i,
continuatorul tradi]iei c`rtur`re[ti la conac,
se leag` foarte bine de periplul ini]iatic în
India al lui Mircea Eliade, motorul [i
pretextul c`r]ii.

Mult prea complex` pentru a putea fi
analizat` în doar cîteva paragrafe [i mult
prea înc`rcat` de istorii [i traiecte culturale
pentru a fi rezumat`, {antier 2 se pune sub
semnul c`ut`rii. Nu e vorba doar de c`utarea
lui Mircea Eliade sau a lui Cornel
Ungureanu, ci de ceva dincolo de ei, dincolo
de India [i de studiile de indianistic`. Nu
întîmpl`tor mottourile volumului vorbesc
despre Parsifal [i c`utarea Graalului. Mai

O CARTE A
C~UT~RILOR
RADU PAVEL GHEO

toate personajele c`r]ii – de la cele mai
prestigioase pîn` la cele mai umile – sînt
în c`utarea unui ideal, a unui ]el existen]ial.
To]i urm`resc un "ceva" suprem, fie c` se
afund` în studii esoterice, ca Mihail
Avramescu (la îndemnul [i îndrumarea lui
Mircea Eliade), fie c` vor s` creeze rasa
perfect` de porci, cea care va salva omenirea,
cum face cresc`toarea anonim` din carte –
altfel [i ea un personaj cu conexiuni culturale,
c`ci i-a cunoscut pe Heinrich Mann [i Joseph
Roth –, care le d` porcilor nume de
personalit`]i istorice ("ciurcil" [i "ghioring").
Printre ei, desigur, se afl` [i Cornel
Ungureanu, cel care traduce din Milarepa
[i studiaz` Cartea tibetan` a mor]ilor.

Paul Cernat (Cornel Ungureanu, Eliade
[i "oceanografia" interbelicului, în
Observator cultural, nr. 526/ 28 mai 2010)
nume[te – pe bun` dreptate – {antier 2 "o
istorie personal` [i colectiv` populat` de
personaje ce ar merita, fiecare în parte, cîte
un întreg roman". Exist` o întreag` pleiad`
de personaje ce apar, dispar [i, eventual,
reintr` în fluxul c`r]ii. Fermec`tor este,
printre altele, felul în care ele se leag` sau
î[i leag` destinele de firul central al c`r]ii,
pe care doar autorul pare s`-l controleze.
Acele leg`turi exist` chiar [i atunci cînd
personajele par excentrice, cum este
legendarul Tata Oancea ("poet, sculptor [i
jurnalist") sau Vasile P`sul`, cresc`torul de
pisici menite s` hr`neasc` în al Doilea R`zboi
Mondial armata ce va invada Caransebe[ul,
venind din adîncurile Asiei.

{antier 2, carte a c`ut`rilor [i a
leg`turilor, este [i o carte a întîlnirilor. În
primul rînd a întîlnirilor recuperatorii ale
lui Cornel Ungureanu cu un [ir de
personalit`]i din perioada interbelic` (Geo
Bogza, Victor Eftimiu, Mihail {ora, Ani[oara
Odeanu, Axente Sever Popovici), fiecare
legat` într-un fel sau altul de Mircea Eliade.
Dar [i a întîlnirilor de destine, cum este cea
care ajunge s` îl lege pe Kõrösi Csoma
Sándor, primul tibetanolog european, de
Giovanni Szucs, care ajunge la Z`gujeni,
[i astfel de Cornel Ungureanu, fiul notarului
Corneliu Ungureanu. Este o carte a devenirii
(autorului [i personajelor sale). {i, dincolo
de umorul sec [i ironia blînd` specifice lui
C. Ungureanu, se simte permanent acea
tensiune a c`ut`rii, ce pune în mi[care actorii
c`r]ii.

La un moment dat unul dintre personaje,
Vasile P`sul`, spune "Pentru c` scriu pentru
c` scriu pentru c` scriu, am desigur un rost".
Ar fi fost (înc`) un bun motto pentru aceast`
carte cuceritoare.

LINIA ORIZONTULUIDE ION BARBU

Elisabeth Ochsenfeld
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Domnule Opri]a! Domnule Opri]a! o
auzisem pe doamna Naidin, chemându-m` pe
nume dind`r`tul u[ii camerei mele. Pot s` intru,
nu deranjez? La r`spunsul meu afirmativ,
menajera ap`sase u[or pe clan]` [i î[i vârâse
cu timiditate capul în interior, de parc` s-ar
fi a[teptat s` m` vad` în pielea goal`. Domnule
Opri]a! îmi comunicase agitat`, haide]i pân`
jos c` avem musafiri.

Da? Ce musafiri? o întrebasem cu voce
pref`cut indiferent`. Pentru c` presim]eam
despre cine ar putea fi vorba.

A venit aia, mo[tenitoarea! Cred c` vrea
s` vad` imobilu'! Mo[tenitoarea?... Da, a dat
telefon un b`rbat ceva mai devreme [i a anun]at
c` va veni. Da' nu v-am mai deranjat. Credeam
c` dormi]i. E singur`?... m` interesasem
precaut. E singur`, da! Da' nu [tie boab`
române[te. F`r` dumneavoastr` nu m` pot
descurca cu dânsa.

În holul de la parter a[tepta Marta von
Landauer. Coborând sc`rile, o studiasem mai
bine decât în anticamera lui {erban.
Asem`narea izbitoare cu Olimpia m` frapase
din nou. Chiar [i coafura îi era identic`, purta
p`rul negru retezat în dreptul lobului urechilor,
[uvi]ele dinainte venindu-i aproape de col]urile
gurii. Bretonul îi era t`iat oblic, din ambele
p`r]i, încât în mijlocul frun]ii i se forma un
[pi], care i se prelungea pân` între sprâncene.
Purta o rochie bleumarin ultraelegant`,
adecvat` timpului mai r`coros, cu un mic bolero
pe umeri. Într-o mân` purta o po[et` din piele
creponat`, iar în cealalt` strângea o umbrelu]`
pliabil`, de pe care picurau pe pardoseal` stropi
de ap`.

Guten Morgen, gnädige Frau! o salutasem
înc` înainte de a-mi pune piciorul pe ultima
treapt` a sc`rilor. Femeia f`cuse doi pa[i în
întâmpinarea mea.

Guten Morgen, Herr Opri]a!... Îmi
întinsese o mân` moale, pe care eu, cu
plec`ciunea cuvenit`, o ridicasem numaidecât
în dreptul buzelor. Era mâna Olimpiei, care
de atâtea ori m` mângâiase în clipele de amor.

Discu]ia a continuat în limba german`.
Mi-am permis s` v` deranjez, îmi spusese

vizitatoarea, fiindc` a[ dori s` v`d [i eu pentru
ce am b`tut atâta drum din Germania pân`
aici. Fire[te, fire[te, v` stau la dispozi]ie, doam-
n`, îi spusesem. M`car pentru a v` da
explica]iile în limba pe care o cunoa[te]i.
Afirma]ia mea se dorea a fi u[or mali]ioas`,
fiindc` nu puteam accepta ideea c` Marta von
Landauer ignora cu des`vâr[ire limba român`.
Ea trecuse peste cuvintele mele, de parc` nici
nu le-a[ fi rostit.

S` v` servesc o cafelu]`? domnule Opri]a,
m` întrebase atunci doamna Naidin. Invita]i-
o pe doamna în camera de primire a conului
Alecu. S`-[i trag` [i dumneaei pu]in sufletul.
Cine [tie de unde o fi venind.

I-am tradus musafirei cuvintele doamnei
Naidin.

Marta von Landauer îndreptase o privire
piezi[` spre menajer` [i, apreciind, probabil,
c` e cur`]ic`, acceptase, înclinând scurt capul,
spre marea mul]umire a acesteia.

Camera de primire a lui monsieur G. se
p`strase întocmai ca pe timpul vie]ii acestuia,
cu deosebirea c` rafturile bibliotecii, v`duvite
de c`r]ile lor, f`ceau o impresie deplorabil`.

Marta von Landauer se a[ezase într-un
fotoliu, cu picioarele strânse pu]in ab`tute într-
o parte. Î[i învârtise decep]ionat` privirile prin
înc`pere. Dar unde sunt c`r]ile? întrebase în
cele din urm`.

Au fost cedate de proprietar Bibliotecii
Universit`]ii, îi explicasem.

Exist` un înscris cu aceast` op]iune a
defunctului? se interesase numaidecât musafira.

Probabil c` exist`, i-am r`spuns. Avocatul
s`u are cu siguran]`…

Ca executor testamentar ar trebui s` [ti]i
s` r`spunde]i f`r` presupuneri la aceast`
întrebare, îmi t`iase ea vorba. Doamna Naidin
deschisese cu cotul u[a [i î[i f`cuse apari]ia
purtând o imens` tabla cu cafele [i dulce]uri,
a[a cum era obi[nuit` s` procedeze când

MO{TENITOAREA
DAN FLORI}A-SERACIN

monsieur G. primea musafiri de soi. Marta
von Landauer î[i ridicase într-un mic gest de
protest mâna.

Ah, spusese ea, obiceiurile acestea
orientale!...

Doamna Naidin luase pesemne cuvintele
ei drept o laud`, c`ci se înclinase cu tot
respectul. Eu îi dusesem musafirei cafeaua
pe m`su]a rotund` din vecin`tatea fotoliului
s`u. Voisem s` procedez la fel cu dulcea]a,
dar ea î[i ridicase iar`[i, în semn de refuz,
mâna. Cu ce[cu]a în dreptul buzelor, î[i în`l]ase
apoi privirea spre tabloul de pe peretele
dinainte. Acesta înf`]i[a o ]iganc` tân`r` în
costum tradi]ional, cu fa]a m`slinie [i buzele
ro[ii, strânse ca pentru s`rut. Era tabloul preferat
al lui monsieur G. Presupun, domnule Opri]a,
îmi spusese cu ochi îngusta]i din pricina
aburilor cafelei fierbin]i musafira, c` exist`
un inventar al tuturor obiectelor din imobil,
întocmit dup` toate cerin]ele în vigoare.

Doamn` Landauer…, începusem eu s`-i
explic. Von Landauer, m` corectase ea.

Doamn` von Landauer, îmi reluasem
vorba, cu siguran]` exist`. Domnul Denizelos
este un avocat cu mult` experien]`, nu putea
s` omit`… Doresc ca mâine, la prima or`, s`
i se transmit` pe cale oficial` avocatului meu,
domnului doctor {erban, inventarul, m`
întrerupsese interlocutoarea mea iar`[i, în caz
contrar voi pretinde prin ordonan]`
pre[edin]ial` s` se pun` sigiliu pe cl`dire [i
s` se procedeze grabnic la inventarierea tuturor
lucrurilor existente în ea. Aerul b`]os al
individei începea s` m` scoat` din s`rite.

Ave]i cumva studii de drept, doamn` von
Landauer? o întrebasem cu un ton binevoitor,
înc`. Nu, dar m` pricep, îmi r`spunsese ea,
apoi se ridicase în picioare, netezindu-[i cu
palmele rochia. Am putea merge s` vedem
[i restul, domnule Opri]a? Revenisem cu dânsa
în hol. Pardoseala din mozaic, cu toate c` fusese
[tears` pân` la luciu de doamna Naidin, îi
stârnise vizitatoarei dezgustul. Probabil se
a[teptase s` vad` cu totul altceva.

{ti]i, încercasem s` îi explic, de[i l`muri-
rile mi se p`reau inutile, pavimentul înc`perii
de fa]` era alc`tuit cândva din dale de marmur`.
Dar ocupan]ii vremelnici ai casei, distrugând
în bun` m`sur` dalele, pe care n-au mai avut
cu ce le înlocui, au apelat la aceast` solu]ie
pe gustul lor. Au turnat mozaic peste tot. Privi-
rea musafirei se îndreptase apoi în direc]ia
locului unde odinioar` se afla mândrul pian
Bechstein al lui oncle Serge. Aici fusese cândva
un pian, continuasem s` detaliez, dar nu se
mai [tie pe unde o fi ajuns. Poate într-un c`min
sau în vreo cas` de cultur` pe undeva… Urm`-
toarea înc`pere vizitat` la parter fusese aceea
în care doamnele casei obi[nuiau cândva s`-
[i primeasc`, într-o ambian]` mai intim`, musa-
firii. Monsieur G. o remobilase cu piese de
epoc` descoperite pe la diver[i negustori.  Pân`
[i un gramofon fusese adus [i instalat în locul
celui de odinioar`. La intrarea în aceast` came-
r`, privirea musafirei sclipise o clip`, mai ales
la vederea instrumentului pe care îi c`zuser`
imediat ochii, dar curând, dezam`git`, renun-
]ase s` studieze îndeaproape celelalte obiecte.
Doar tablourile expuse îi re]inuser` ceva mai
mult aten]ia [i î[i notase discret într-un carne]el
ni[te observa]ii asupra lor. Sunt aproape toate
piese aduse de la Târgovi[te, îi explicasem,
iar ea înclinase de câteva ori în semn de
aprobare capul, ca [i cum ar fi fost perfect
edificat` în privin]a provenien]ei acestora.

La etaj ajungând, îi ar`tasem vizitatoarei
cele dou` od`i mari, pe care monsieur G., dup`
câte îmi adusese el la cuno[tin]` cândva, nu
ajunsese s` le restaureze înc`, una fusese cu
siguran]` folosit` ca dormitor de st`pânii casei,
iar cealalt` nu [tiam ce destina]ie putea s` fi
avut, spusesem. Ca [i cum mi-ar fi deplâns
ne[tiin]a, ori poate din alt motiv, buzele Martei
von Landauer schi]aser` un zâmbet u[or. Era
surâsul enigmatic al Olimpiei, cu care ea
obi[nuia s` încheie o discu]ie pe o tem`
neelucidat` întru totul.

Continuare \n pagina 31

ADRIANA CÂRCU
Feti]a prive[te în scorbura copacului, unde tocmai [i-a aruncat felia de pâine cu unt [i

cu zah`r. În jurul r`d`cinilor, care se i]esc ca ni[te spin`ri de [opârl`, p`mântul e cr`pat de
c`ldur`.  Cr`p`turile sunt a[a de adânci, cum nu va mai vedea niciodat`. }ine în mân` o
cutie de chibrituri plin` cu c`r`bu[i. I-a prins pe rând [i i-a înghesuit acolo cu cruzime
copil`reasc`. Acum cutia îi bâzâie pl`cut în palm`. Parcul pal tremur` imperceptibil în
soare. Odat`, pe când flec`rea pe o banc` împreun` cu Alex, v`zuse cum careurile mari de
iarb` din mijloc se populeaz` cu musafirii veni]i la nunta ei; îi vedea a[eza]i în jurul meselor
drapate cu damasc alb: "[i p`rcu[orul ̀ la mic, dinspre gr`dini]`, o s` fie buc`t`ria". Dar,
bineîn]eles c` asta nu se va întâmpla niciodat`. Alex este b`iatul c`ruia i-a declarat dragoste
în curtea gr`dini]ei - chiar dac` odat`, când tocmai îl condusese acas`, p`rin]ii lui i-au
strigat din curte s`-l lase în pace. Alex a v`zut-o, s`pt`mâna trecut`, când tocmai se trezise
din somnul obligatoriu de dup`-mas`, cu pantalonii pijamalei leoarc`, [i a înso]it-o curajos,
de-a lungul parcului, la ora când to]i erau afar` s-o vad` venind cu ei împ`turi]i pe bra].
To]i [tiau ce înseamn`.

Îi ia mai pu]in de trei minute s` traverseze parcul în diagonal`, de la poarta ei pân` la
debitul de tutun din sta]ia de tramvai, repetându-[i f`r`-ncetare, "un carpa]i cu filtru [i un
chibrit".  Doi lei în cap. De fiecare dat` când intr` în magazin, [i vânz`torul o ridic` pe
genunchi [i-i spune Cocu]a, simte cum se declan[eaz` o alarm` interioar`. {tie instinctiv
c` ceva nu e în ordine, dar fuge înapoi acas` f`r` s` spun` un cuvânt. În sta]ia tramvaiului
6, cu jum`tate de via]` în urm`, tat`l ei a a[ezat-o în z`pad`, ca s` se poat` bate mai bine
cu vatmanul care nu oprise unde a vrut el, [i a uitat-o acolo, când l-au dus, mai apoi, cu
salvarea. Dou`zeci de ani mai târziu va afla c`, în seara aceea, venind de la serviciu, mama
ei i-a g`sit o gheat` în z`pada însângerat` [i c` a fost nevoit` s` deduc`, dup` cum o t`ia
capul, ce se întâmplase, pân` când, în fine, a aflat-o dormind lini[tit` în patul vecinilor.
Feti]a nu-[i aminte[te iarna aceea. Nu are de unde s` [tie, dar iarna urm`toare va colinda
împreun` cu copiii din cartier pe la toate por]ile dinspre parc cântând l`l`it [i câ[tigând
primii bani de buzunar din via]a ei, pe care îi va pierde apoi cu promptitudine printre împletiturile
co[ului, care ]in doar saloane, nuci [i mere.

Îi place s` se joace cu copiii din parc, mai ales cu b`ie]ii, de la care a înv`]at deja
câteva lucruri esen]iale: [tie s` fluiere cu dou` degete, [tie s` scuipe la ]int` [i s` se ca]ere,
la una cu ei, pe grilajul ce înconjoar` crucea de piatr` din mijlocul parcului. Unul dintre
b`ie]i e pitic. O prive[te cu aten]ie ori de câte ori st` coco]at` pe gard. Feti]ei îi place
str`lucirea inteligent` din ochii lui.  Îl va întâlni peste zece ani la cofet`ria Violeta, când,
cu aceea[i privire amuzat`, îi va spune: "Ai crescut."

Intrarea în cl`direa de la num`rul doi este chiar în col]ul parcului, pe aceea[i strad` cu
biserica. Feti]a locuie[te în corpul de locuin]e din curte.  Sunt cinci apartamente cu o buc`t`rie,
o c`mar` minuscul` [i o camer` întunecoas`. De la fereastra camerei, poate vedea, printre
ramurile unui liliac cu contorsiuni fantastice, terasa unei vile a c`rei frumuse]e o va admira
con[tient cu mul]i ani mai târziu.  În casa aceea locuiesc dou` fete uluitoare, pe nume
Boglárka and Gyöngyvér, împreun` cu fratele lor, Szilamér. To]i trei merg pe biciclet` [i
beau limonad` din pahare înalte. N-are cum s` [tie, dar pe una dintre fete o va întâlni peste
vreo cincisprezece ani la Jazz Club, unde îi va urm`ri fascinat` ondula]iile pline de senzualitate,
iscate de ritmul muzicii.  Iar alt` dat`, chiar în acea cas`, va dansa la o petrecere cu Szilamér
care între timp va deveni dansator profesionist.

În curtea din fa]`, a v`zut, nu demult, soarele str`lucind pe robinetul de alam` al ci[melei
- singura surs` de ap` pentru locuin]ele din cl`direa joas` - [i, în nemi[carea zilei care
st`tea s` înceap`, a sim]it aceea vibra]ie exuberant` care parc`-i anticipa via]a ce avea s`
vin`. Acest sentiment va r`mâne cu ea timp îndelungat.

Un an mai târziu - drept pedeaps` pentru un p`cat uitat -, va fi trimis`, goal` pu[c`, la
aceea[i ci[mea. Plângând de ru[ine, va sta lipit` de u[` acoperindu-se cu palmele, în timp
ce fratele ei vitreg, [i el tot gol, îi va aduce, în fug`, cana de ap`.

Biserica Adormirii Maicii Domnului este locul unde a fost botezat` [i locul unde a
avut pentru prima dat` con[tiin]a mor]ii. Pocnetele seci [i luciul m`t`sos al bomboanelor
aruncate pe pardoseala marmorat` a bisericii, îndemnul femeilor cu marame negre de a le
ridica; gustul bun al colivei din hârtia de pergament, drumul lung la cimitir, noroiul lucios,
l`sarea hurduc`it` a sicriului în groap` – toate acestea îi vor r`mâne în memorie pentru
totdeauna. Dar, deocamdat`, feti]a st` c`]`rat` pe trunchiul copacului din spatele crucii [i
prive[te în scorbur`, unde o armat` de furnici a [i început s` devoreze felia de pâine cu unt
[i cu zah`r.

PIA}A CRUCII
Andreea Foanene Petcu
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Regizorul Florin {erban se l`uda într-un
interviu c`-i dator`m cel mai inovator
lungmetraj al cinematografiei române. Îns`
reveren]ele pe care le face în oglind` nu
sunt justificate de o pelicul` ce readapteaz`
un subiect explorat timp de decenii atât pe
celuloidul autohton, cât [i în filmul str`in.
{i care nici nu propune o nou` viziune, nici
nu inaugureaz` un alt stil de a gândi [i de
a face filme. Ne putem referi, prin contrast,
la adev`rate pietre de hotar cinematografice
precum "Brubaker", "Scum", "If", "Dog
Pound" [i "Reconstituirea".

E adev`rat, sunt inserate realit`]i
specifice contemporaneit`]ii române[ti în
"Eu când vreau s` fluier, fluier". Sistemul
nostru penitenciar se arat` ca o prelungire
neasumat` a violen]ei perpetuate în marele
gulag comunist. Jargonul de factur`
balcanic`, abuzurile [i violurile comise în
numele unei patetice suprema]ii se împletesc
în aceast` subtitrare româneasc` a
capodoperelor care îi au în focus pe "cei
uita]i". Este abordat` [i tema alien`rii
copilului abandonat de p`rin]ii care
emigreaz` în Occident pentru o via]` mai
prosper`. Departe de mine gândul c` pelicula
nu are un mesaj sau simboluri relevante.
O proasp`t`, dar somnambul` democra]ie
î[i pune speran]ele în mirajul vestic în timp
ce ]ine ascunse f`râmele identit`]ii sale zeci
de ani încarcerate. Regizat în stil ciné-vérité
(la fel ca majoritatea filmelor Noului Val
românesc), "Eu când vreau s` fluier, fluier"
este sus]inut de intensitatea primitiv` [i
enigmatic` a lui George Pi[tereanu, actor
debutant care poate sugera fragmente
dintr-un monolog interior zbuciumat f`r`
ca m`car s` se încrunte. El îl interpreteaz`
pe Silviu, un tân`r delincvent c`ruia îi mai
r`mân dou` s`pt`mâni pân` la eliberarea
din deten]ie. Îns` planurile lui de viitor se
rup în franjuri o dat` cu sosirea inopinat`
a mamei sale (Clara Vod`, actri]` de o
sensibilitate livid`) din Italia [i cu pasiunea
pe care i-o insufl` una dintre studentele la
Psihologie care î[i fac practica în penitenciar,
pe numele ei Ana (Ada Condeescu,
posesoare a unei figuri de o expresivitate
sefard`, din p`cate redus` la rolul fetei-
trofeu). Atunci când mama îl anun]` c` are
de gând s`-l ia pe fratele lui mai mic în
Italia, el evadeaz` spectaculos, r`pind-o pe
femeia care-i anim` imagina]ia. Mai departe,
nu ne r`mâne decât s` anticip`m c` destinul
fratelui va oglindi tragismul personajului
central.

Probabil cel mai revigorant aspect din
culise îl constituie faptul c` film`rile au avut
loc într-o institu]ie corec]ional`, o mare parte
din actori fiind de]inu]i. Camera surprinde
spa]iul deschis de dincolo de gardul închisorii
în amploarea sa, îngustându-[i totodat`

unghiul în jurul chipurilor personajelor
pentru a crea o paralel` cu existen]a lor
claustrat`, lipsit` de perspective. O tehnic`
f`r` îndoial` interesant`, care se inspir`, cel
mai probabil, din peliculele fra]ilor
Dardenne. Se recunoa[te influen]a lui C`t`lin
Mitulescu ("Cum mi-am petrecut sfâr[itul
lumii"), produc`tor [i co-scenarist al filmului,
în dezvoltarea unor personaje care, de[i
ocolite de fenomenul istoriei, sunt incon[tient
p`trunse de mo[tenirea ei.

Un puls discret, dar sumbru str`bate
derularea lent` a pove[tii [i r`bufne[te anar-
hic într-un final absurd, care s-ar putea tradu-
ce în felul urm`tor: tân`rul Silviu renun]`
la libertate pentru câteva clipe de libertate.

Cu toate c` lungmetrajul se desf`[oar`
f`r` a l`sa impresia c` vizeaz` un sens amplu,
tocmai aparenta neangajare îl face ostentativ.
Florin {erban pare s` ne semnaleze din
spatele fiec`rui cadru c` filmul s`u e adânc
prin însu[i faptul c` nu se afi[eaz` ca atare,
dar a[a-zisa lui profunzime se sprijin` cu
toat` greutatea pe paradoxuri sterile [i
teribiliste. {i cade. Îns` tot ce se poate ca
aceast` fals` modestie s`-i asigure o anumit`
calitate cool în ochii cinefililor împ`timi]i
dup` feliile de via]`.

EU CÂND VREAU S~
FLUIER, M~ AB}IN
CORA MANOLE

FL~C~RI ÎN DE{ERTUL MOJAVE
IOAN PALICI

Anul acesta n-a debutat deloc benefic pentru veteranii rockului.
Dou` dintre numele grele în domeniu au trecut pragul celuilalt
t`rîm în primele s`pt`mîni; ghitarisul de blues Gary MooreGary MooreGary MooreGary MooreGary Moore, cîndva
la Thin Lizzy, [i Gerry Rafferty Gerry Rafferty Gerry Rafferty Gerry Rafferty Gerry Rafferty — fondatorul legendarei trupe
Stealers Wheel [i, mai ales, compozitorul cople[itorului hit BakerBakerBakerBakerBaker
StreetStreetStreetStreetStreet. Transcriu dou` strofe unde cred c` se reg`sesc mare parte
din visele [i dezam`girile unei genera]ii ast`zi aproape disp`rut`:
"he's got this dream about buyin some land/he' s gonna give up
the booze and the one night stands/and then he' ll settle down
there' s a quiet little town/and forget about everything// but you
know he' ll always keep movin/ you know he' s never gonna stop
movin /' cos he' s rollin / he' s the rollin stone". Oricînd reascultate,
melodia [i discul City to City din care face parte trezesc delicii
deosebite.

{i, dac` am început cu asemenea triste pomeniri, poate e
momentul s` aducem vorba despre rocambole[tile evenimente
petrecute dup` moartea lui Gram ParsonsGram ParsonsGram ParsonsGram ParsonsGram Parsons. Omul este de mult o
legend` ca unul din principalii ini]iatori ai curentului contry rock;
a fost cu Byrds cînd au scos Sweetheart of the Rodeo, apoi cu
Flying Burrito Brothers, cu Emmylou Harris într-un turneu
memorabil [i cu Rolling Stones la vila Nellcote, pe vremea cînd
acolo se n`[tea capodopera Exile on Main Street. La începutul
anilor 70 din secolul trecut, Gram s-a îndr`gostit de peisajul straniu
oferit de rezerva]ia Joshua Tree. H`l`duia în de[ertul Mojave
zile întregi c`utînd OZN-uri [i, poate, lini[tea sufletului. Aici,
împreun` cu Phil Kaufman, managerul si prietenul s`u, au jurat
c` cel care va supravie]ui are datoria s` incinereze trupul celui

mort iar cenu[a s` o împr`[tie în pustietate. Parsons moare în
toamna anului 1973 tocmai în locul cu pricina. Trupul îi este
transportat pe furi[ de tat`l vitreg la aeroportul din Los Angeles.
Destina]ia urma s` fie New Orleans unde trebuia înmormîntat
pentru a satisface ni[te ciudate reglement`ri privind mo[tenirea.
Kaufman, loial [i obligat de jur`mînt, fur` co[ciugul, îl transport`
în de[ert, toarn` benzin` deasupra [i stîrne[te vîlv`taia, pîn` vine
poli]ia, dar cum pe vremea aia nu existau legi care s` pedepseasc`
furtul unui cadavru, prietenul credincios se alege doar cu o am`rît`
de amend` [i cu un scenariu de film.

Dar s` l`s`m pove[tile pentru c` industria muzical` [i-a onorat
arti[tii [i crea]iile lor, odat` cu decernarea premiilor Grammy din
2011. Marii cî[tig`tori sînt Lady Antebellum, un mai mult decît
onorabil trio country rock pentru melodia, discul anului [i alte trei
categorii, Arcade Fire pentru The Suburbs, declarat pe drept cel
mai bun album [i The Muse care au cî[tigat cu elaboratul The
Resistence titlul pentru cel mai bun album rock. Îmbucur`tor, printre
laurea]i s-au num`rat [i Paul McCartney, Neil Young, Black Keyes,
Jeff Beck… La "al]ii" putem s`-i enumer`m pe Eminem — sup`rat,
rapper [i alb — ori Lady Gaga care s-a l`sat ouat` pe scen`, probabil
spre deliciul vajnicului ei admirator, sir Elton John, [i al]i mul]i,
în[ira]i în cele peste 100 de categorii greu de memorat. Curios sînt
dac` peste un an Kanye West [i al s`u ridicol de aclamat album,
My Beautiful Dark Twisted Fantasy — r`mas pe dinafar` anul
`sta din cauz` de regulament — nu vor împ`rt`[i soarta colegului
mai sus pomenit, nominalizat [i nominalizat [i...

În vremuri din astea e tare bine cînd mai po]i spera.

PROROOCK PE NET
Christine Kertz
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Robert {erban: V-a]i n`scut [i a]iRobert {erban: V-a]i n`scut [i a]iRobert {erban: V-a]i n`scut [i a]iRobert {erban: V-a]i n`scut [i a]iRobert {erban: V-a]i n`scut [i a]i
copil`rit la ]ar`, la Varia[. La un momentcopil`rit la ]ar`, la Varia[. La un momentcopil`rit la ]ar`, la Varia[. La un momentcopil`rit la ]ar`, la Varia[. La un momentcopil`rit la ]ar`, la Varia[. La un moment
dat, a]i început s` cânta]i la pianul de ladat, a]i început s` cânta]i la pianul de ladat, a]i început s` cânta]i la pianul de ladat, a]i început s` cânta]i la pianul de ladat, a]i început s` cânta]i la pianul de la
CAP-ul din sat. De unde [i cum a ap`rutCAP-ul din sat. De unde [i cum a ap`rutCAP-ul din sat. De unde [i cum a ap`rutCAP-ul din sat. De unde [i cum a ap`rutCAP-ul din sat. De unde [i cum a ap`rut
interesul pentru muzic`?interesul pentru muzic`?interesul pentru muzic`?interesul pentru muzic`?interesul pentru muzic`?

Vasile {irliVasile {irliVasile {irliVasile {irliVasile {irli: Ascultând radioul: eram
fascinat de Corul de copii al Radiodifuziunii.
Le-am spus p`rin]ilor c` vreau s` merg la
Bucure[ti ca s` cânt în acel cor. Mi-au
cump`rat o vioar` (la care nu am cântat),
apoi un pian. În anii '50, Varia[ul era un
sat în care exista o profesoar` de pian [i se
putea g`si un pian de cump`rat, [i nu oricare:
un Bösendorfer!

— A]i avut datele unui copil minune,A]i avut datele unui copil minune,A]i avut datele unui copil minune,A]i avut datele unui copil minune,A]i avut datele unui copil minune,
care prindea totul rapid, din zbor, sau eracare prindea totul rapid, din zbor, sau eracare prindea totul rapid, din zbor, sau eracare prindea totul rapid, din zbor, sau eracare prindea totul rapid, din zbor, sau era
vorba de ore [i ore de repeti]ie, care implicauvorba de ore [i ore de repeti]ie, care implicauvorba de ore [i ore de repeti]ie, care implicauvorba de ore [i ore de repeti]ie, care implicauvorba de ore [i ore de repeti]ie, care implicau
[i renun]area la tenta]iile acelei vârste?[i renun]area la tenta]iile acelei vârste?[i renun]area la tenta]iile acelei vârste?[i renun]area la tenta]iile acelei vârste?[i renun]area la tenta]iile acelei vârste?

— Nu am fost un copil minune. Am
fost pasionat, entuziast, uimit de ceea ce
descopeream. Sunt sigur c` ar fi trebuit s`
muncesc mult mai mult, s` înv`] mult mai
mult.

— Compunea]i din timpul liceului? Care— Compunea]i din timpul liceului? Care— Compunea]i din timpul liceului? Care— Compunea]i din timpul liceului? Care— Compunea]i din timpul liceului? Care
au fost primele ispr`vi personale în muzic`?au fost primele ispr`vi personale în muzic`?au fost primele ispr`vi personale în muzic`?au fost primele ispr`vi personale în muzic`?au fost primele ispr`vi personale în muzic`?
Dar în… civilie, datorate muzicii?Dar în… civilie, datorate muzicii?Dar în… civilie, datorate muzicii?Dar în… civilie, datorate muzicii?Dar în… civilie, datorate muzicii?

— Micile încerc`ri de compozi]ie din
prima adolescen]` au fost empirice, secrete
[i, bineîn]eles, cât se poate de naive.
Deschiderea spre compozi]ie sistematic` a
venit în studen]ie, prin textele unor mari
poe]i, din pasiunea pentru melodie, pentru
cântec. M-am decis târziu. Eram pasionat
de muzicologie. Dorin]a de a scrie cântece
a erupt în armat`, la Medgidia, când am
scris zeci de cântece (Sorescu, Arghezi,
Blaga). Din nevoia de echilibru? Probabil.

— Când a]i plecat din România, în 1986,Când a]i plecat din România, în 1986,Când a]i plecat din România, în 1986,Când a]i plecat din România, în 1986,Când a]i plecat din România, în 1986,
era]i o personalitate a lumii muzicale. Urmaera]i o personalitate a lumii muzicale. Urmaera]i o personalitate a lumii muzicale. Urmaera]i o personalitate a lumii muzicale. Urmaera]i o personalitate a lumii muzicale. Urma
s` compune]i muzica filmului s` compune]i muzica filmului s` compune]i muzica filmului s` compune]i muzica filmului s` compune]i muzica filmului Morome]iiMorome]iiMorome]iiMorome]iiMorome]ii,,,,,
de Stere Gulea, una dintre cele mai bunede Stere Gulea, una dintre cele mai bunede Stere Gulea, una dintre cele mai bunede Stere Gulea, una dintre cele mai bunede Stere Gulea, una dintre cele mai bune
pelicule cinematografice de la noi. {tiu c`pelicule cinematografice de la noi. {tiu c`pelicule cinematografice de la noi. {tiu c`pelicule cinematografice de la noi. {tiu c`pelicule cinematografice de la noi. {tiu c`
a]i decis s` r`mâne]i în Fran]a pentru a puteaa]i decis s` r`mâne]i în Fran]a pentru a puteaa]i decis s` r`mâne]i în Fran]a pentru a puteaa]i decis s` r`mâne]i în Fran]a pentru a puteaa]i decis s` r`mâne]i în Fran]a pentru a putea
salva via]a unui om. Pute]i detalia contextual?salva via]a unui om. Pute]i detalia contextual?salva via]a unui om. Pute]i detalia contextual?salva via]a unui om. Pute]i detalia contextual?salva via]a unui om. Pute]i detalia contextual?

—————Întâmplarea a f`cut ca situa]iile s`
se suprapun`.

Totul s-a accelerat în ziua în care (venind
din Fran]a, pentru Morome]ii) am dorit s`-
mi prelungesc viza [i mi s-a spus ca "dosarul"
meu nu se mai afla la Consiliul Culturii, ci
la "Cabinetul 2", ceea ce însemna c` nu m`
voi mai putea întoarce \n Fran]a.

Am fost sf`tuit s` cer prelungirea vizei
la ambasada de la Paris, sfat bun, pre]ios,
cusut cu a]` alb` (mul]umesc, doamna
Anabela Ionescu!). În aceea[i noapte, ajutat
de domnul Fredi Negrescu, inginerul de sunet
de la Electrecord, [i de doamna Maria
Dragomiroiu, am înregistrat o machet`
muzical`, util` pentru "vizionarea" de c`tre
autorit`]i a filmului domnului Stere Gulea.
A doua zi, dup` ce am fost la Buftea ca s`
sincronizez muzica, am plecat la Timi[oara,
trecând grani]a la Stamora-Moravi]a cu o
viz` expirat`. Ajuns în escal` în Germania,
am în]eles din mesajul so]iei, r`mas` în ]ar`,
c` nu e cale de întors. La Paris, în ziua
celebrei finale Steaua-Barcelona, am aflat
c` nepotul meu, aflat în serviciul militar la
Bucure[ti, era grav bolnav. A fost cea de-a
doua situa]ie de urgen]`: cu o estimare de
maximum trei luni de via]`, avea nevoie

{TIIND C~ NU COMPUN PENTRU
POSTERITATE, M~ SIMT LIBER
VASILE {IRLI

de îngrijiri medicale specializate în Occident,
medicii din ]ar` neavând mijloace de
tratament.

Era o chestiune de zile. V` închipui]i
teribila b`t`lie dus` de so]ia mea cu
administra]ia epocii (dosar medical,
justific`ri, pa[aport etc.), bucurându-ne, în
acela[i timp, de extraordinarul lan] de
solidaritate a prietenilor, cunoscu]ilor [i
necunoscu]ilor. A fost s` fie cu noroc. A
avut for]a s` se bat` cu boala, s`-[i continue
studiile [i s`-[i construiasc` un viitor frumos.
S-a vindecat, are o familie minunat` [i se
bucur` de excelent` reputa]ie de inginer de
sunet pentru mixaje de film. De altfel, de
câ]iva ani lucreaz` [i pentru filmul românesc.
Printre altele, a mixat în studiourile sale 4,
3, 2.

Cât despre Morome]ii, dincolo de
regretul de a nu fi lucrat la un mare film
românesc, de a fi pricinuit necazuri domnului
Stere Gulea, am fost bucuros s` aflu ca
doamna Cornelia T`utu va scrie muzica.

— Ce a]i lucrat în Fran]a, timp de patruCe a]i lucrat în Fran]a, timp de patruCe a]i lucrat în Fran]a, timp de patruCe a]i lucrat în Fran]a, timp de patruCe a]i lucrat în Fran]a, timp de patru
ani, pân` s` ob]ine]i postul de directorani, pân` s` ob]ine]i postul de directorani, pân` s` ob]ine]i postul de directorani, pân` s` ob]ine]i postul de directorani, pân` s` ob]ine]i postul de director
muzical de la Disneyland Paris, în 1990?muzical de la Disneyland Paris, în 1990?muzical de la Disneyland Paris, în 1990?muzical de la Disneyland Paris, în 1990?muzical de la Disneyland Paris, în 1990?

— — — — — Continuând "detaliile contextuale",
în primele luni de refugiu nu m-am ocupat
decât de situa]ia nepotului meu, ajutat de
grupul de noi prieteni de la Paris, c`rora le
adresez gânduri [i ur`ri de bine de fiecare
dat` când evoc acele zile.

Apoi, când a venit vremea s` m` ocup
de mine, am început ca un tân`r debutant:
am telefonat la casele de produc]ie de film,
de publicitate, la televiziuni, la case de
discuri. De altfel, primul obiect cump`rat
în micul apartament social (complet gol) a
fost un "repondeur" telefonic – ca s` nu pierd
o eventual` propunere de lucru.

Eram decis s`-mi schimb meseria în
cazul în care nu voi reu[i. Mi-am dat timp
de c`utare pân` la "reîntregirea familiei",
adic` 12-18 luni.

Cât se poate de simbolic, prima
propunere de compozi]ie a venit în seara
de 24 decembrie. Nu doar pentru c` era
Ajunul, ci pentru c` era [i aniversarea
regizorului. Din acel moment am reintrat
în meserie. Am scris muzica pentru emisiuni
de televiziune, pentru film industrial, pentru
teatru, pentru actori-cânt`re]i, am lucrat
pentru casa de discuri Universal (pe atunci
Polygram) etc. În toamna lui 1989, cam în
timpul evenimentelor de la Berlin, am fondat
o cas` de produc]ie de muzic`, societate
care nu a func]ionat niciodat` pentru c`
Disneyland Paris (pe atunci Euro-Disney)
mi-a propus s` lucrez pentru viitoarele
spectacole. Am continuat s` lucrez pentru
cinema, teatru, televiziune, case de discuri
[i dup` 1990.

— Cât anume din "[coala româneasc`Cât anume din "[coala româneasc`Cât anume din "[coala româneasc`Cât anume din "[coala româneasc`Cât anume din "[coala româneasc`
de muzic`" a]i putut importa cu succes înde muzic`" a]i putut importa cu succes înde muzic`" a]i putut importa cu succes înde muzic`" a]i putut importa cu succes înde muzic`" a]i putut importa cu succes în
Fran]a, ce/cât a trebuit s` înv`]a]i începândFran]a, ce/cât a trebuit s` înv`]a]i începândFran]a, ce/cât a trebuit s` înv`]a]i începândFran]a, ce/cât a trebuit s` înv`]a]i începândFran]a, ce/cât a trebuit s` înv`]a]i începând
de la zero?de la zero?de la zero?de la zero?de la zero?

— — — — — Muzica este o meserie, cu tot ceea
ce implic` aceasta: baza meseriei de
muzician este aceea[i peste tot, oriunde ai
înv`]a. Ca orice meseria[, trebuie s` te
adaptezi [i s` evoluezi permanent. Adev`rul
este c` nu [tiu ce deosebire este între "[coala

româneasc` de muzic`" [i celelalte "[coli".
Privit de la dou` mii de kilometri, cunoscând
valoarea muzicienilor din mai toat` Europa,
cred nu suntem cu nimic mai buni sau mai
r`i ca al]ii. Cred c` tot ceea ce am înv`]at
în ]ar` mi-a fost de folos.

Nu m` refer doar la anii de [coal`. "Tot"
însemnând cei 8 ani la Editura Muzical` –
formidabil` ucenicie muzical` –, cei 4 ani
la casa de discuri Electrecord – delicat`
ucenicie de gestiune uman` [i repertorial`
–, emisiunile de radio, pasiunea pentru
muzicologie [i muzica bizantin`, rela]iile
profesionale cu ceilal]i creatori (compozitori,
muzicologi, redactori, regizori, actori, echipe
de film [i televiziune), concursurile de
crea]ie, dorin]a de diversitate (clasic, rock,
pop, jazz) etc.

Toate acestea au fost complementare,
dându-mi o anume disponibilitate.

Nu a trebuit s` încep de la zero, cu
excep]ia mijloacelor de supravie]uire [i a
sistemului administrativ, ca orice emigrant.
Mi-a trebuit îns` norocul de a-i întâlni pe
cei ce aveau încredere în mine pentru a putea
continua. Occidentul mi-a adus, printre altele,
o mai mare libertate de abordare a muzicii,
[i mai mult` dorin]` de a evolua, sensul
"stilului", nuan]area expresiei, con[tiin]a c`
nu [tiu suficient.

— Ce muzic` asculta]i cu predilec]ie?Ce muzic` asculta]i cu predilec]ie?Ce muzic` asculta]i cu predilec]ie?Ce muzic` asculta]i cu predilec]ie?Ce muzic` asculta]i cu predilec]ie?
Ce compozitori v` plac?Ce compozitori v` plac?Ce compozitori v` plac?Ce compozitori v` plac?Ce compozitori v` plac?

— Continui s`-i ascult pe Mae[tri, din
mai toate genurile muzicale. De fiecare dat`
constat cu bucurie c` mai este ceva de înv`]at.

— Lucra]i ca un profesionist, laLucra]i ca un profesionist, laLucra]i ca un profesionist, laLucra]i ca un profesionist, laLucra]i ca un profesionist, la
comand`, într-un timp dat. Dar chiar [i a[acomand`, într-un timp dat. Dar chiar [i a[acomand`, într-un timp dat. Dar chiar [i a[acomand`, într-un timp dat. Dar chiar [i a[acomand`, într-un timp dat. Dar chiar [i a[a
b`nuiesc c` e nevoie de ceea ce s-ar numib`nuiesc c` e nevoie de ceea ce s-ar numib`nuiesc c` e nevoie de ceea ce s-ar numib`nuiesc c` e nevoie de ceea ce s-ar numib`nuiesc c` e nevoie de ceea ce s-ar numi
inspira]ie. Cum o provoca]i s` apar`, careinspira]ie. Cum o provoca]i s` apar`, careinspira]ie. Cum o provoca]i s` apar`, careinspira]ie. Cum o provoca]i s` apar`, careinspira]ie. Cum o provoca]i s` apar`, care
v` este ritualul de lucru atunci când ave]iv` este ritualul de lucru atunci când ave]iv` este ritualul de lucru atunci când ave]iv` este ritualul de lucru atunci când ave]iv` este ritualul de lucru atunci când ave]i
de f`cut coloana sonor` pentru un spectacol?de f`cut coloana sonor` pentru un spectacol?de f`cut coloana sonor` pentru un spectacol?de f`cut coloana sonor` pentru un spectacol?de f`cut coloana sonor` pentru un spectacol?

— Depinde de Ce, Cine [i Unde:
scenariul este cel ce incit`. Valoarea textului
m` stimuleaz`. Conversa]iile cu regizorul
sunt esen]iale. Echipa, interpre]ii, de
asemenea. Cum spuneam, încrederea

colaboratorilor este benefic`. Nu pot lucra
f`r` încrederea regizorilor, dar nici f`r`
admira]ia fa]` de ei. "Ritual de lucru"? Nu
[tiu dac` exist` unul. Uneori scriu înainte
de începerea repeti]iilor. Alteori scriu în
timpul repeti]iilor. Depinde de proiect, de
subiect, de timp. Pentru muzica vocal`,
interpretat` de actori, încerc s` avansez cât
mai repede, pentru a le da posibilitatea s`
exerseze cât mai mult.

{tiind c` nu compun pentru posteritate,
m` simt liber.

—A]i compus muzica pentru A]i compus muzica pentru A]i compus muzica pentru A]i compus muzica pentru A]i compus muzica pentru CaravanaCaravanaCaravanaCaravanaCaravana
cinematografic`cinematografic`cinematografic`cinematografic`cinematografic`, filmul lui Titus Muntean., filmul lui Titus Muntean., filmul lui Titus Muntean., filmul lui Titus Muntean., filmul lui Titus Muntean.
Pentru asta, a]i citit scenariul, a]i citit nuvelaPentru asta, a]i citit scenariul, a]i citit nuvelaPentru asta, a]i citit scenariul, a]i citit nuvelaPentru asta, a]i citit scenariul, a]i citit nuvelaPentru asta, a]i citit scenariul, a]i citit nuvela
lui Ioan Gro[an?lui Ioan Gro[an?lui Ioan Gro[an?lui Ioan Gro[an?lui Ioan Gro[an?

— Filmul era terminat. L-am v`zut, l-am
întâlnit pe dl Titus Muntean, am vorbit, am
scris, i-am ar`tat machetele muzicale, am
înregistrat, am mixat. Nu era timp de pierdut.
R`m`sese doar muzica de f`cut. A fost
pasionant. M` intereseaz` noile genera]ii
de creatori.

— Cum reu[i]i s` fi]i actual, up-to-date,Cum reu[i]i s` fi]i actual, up-to-date,Cum reu[i]i s` fi]i actual, up-to-date,Cum reu[i]i s` fi]i actual, up-to-date,Cum reu[i]i s` fi]i actual, up-to-date,
trendy [i, în acela[i timp, clasic – c`ci merge]itrendy [i, în acela[i timp, clasic – c`ci merge]itrendy [i, în acela[i timp, clasic – c`ci merge]itrendy [i, în acela[i timp, clasic – c`ci merge]itrendy [i, în acela[i timp, clasic – c`ci merge]i
pe liniile melodice ale Disney? Care epe liniile melodice ale Disney? Care epe liniile melodice ale Disney? Care epe liniile melodice ale Disney? Care epe liniile melodice ale Disney? Care e
propor]ia, în ceea ce compune]i, între muzicapropor]ia, în ceea ce compune]i, între muzicapropor]ia, în ceea ce compune]i, între muzicapropor]ia, în ceea ce compune]i, între muzicapropor]ia, în ceea ce compune]i, între muzica
din urm` cu câteva decenii [i cea de acum?din urm` cu câteva decenii [i cea de acum?din urm` cu câteva decenii [i cea de acum?din urm` cu câteva decenii [i cea de acum?din urm` cu câteva decenii [i cea de acum?

— — — — — Mul]umesc pentru compliment. Dac`
este a[a cum spune]i, probabil c` vine din
curiozitate, din respectul fa]` de toate
genurile, stilurile [i limbajele muzicale. Fac
parte din genera]ia de muzicieni crescut`
în Tradi]ie, educat` în Clasic, atras` de
Modern [i doritoare de Contemporan, de
unde pasiunea pentru folclor, muzica cult`,
jazz, pop-rock [i folk, pentru a schematiza.
E un subiect vast [i interesant.

Propor]ia? Greu de spus. M` încânt`
s` alunec de la un stil la altul, de la un gen
la altul, s` amestec limbajele, dincolo de
mod`, ca o alt` forma de umor.

În fond, e doar muzica.

Interviu realizat de
ROBERT {ERBAN
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Dezvoltarea urban` a ora[ului modern
la începutul secolului al XX-lea viza
transformarea Timi[oarei într-o metropol`,
iar modelul cel mai apreciat, c`tre care se
tindea, a fost Viena. Poate de aceea un prim
proiect de urbanism din 1893-1895, al
arhitectului budapestan Ybl Lajos, proiect
r`mas utopic, prevedea dou` bulevarde
circulare, dup` modelul faimosului Ring
vienez. F`r` s` se poat` compara cu Viena,
unde pe Ringstrasse s-au construit sediile unor
importante institu]ii publice (Prim`ria,
Parlamentul, Universitatea, muzeele de art`
[i de [tiin]ele naturii, Opera, Teatrul etc.), în
Timi[oara au fost proiectate, pe esplanada
devenit` pia]a central` a ora[ului modern,
Filarmonica [i o Academie de Muzic`, Palatul
de Justi]ie, un nou sediu al Comitatului.

Nimic din toate aceste cl`diri publice n-
a fost îns` realizat la Timi[oara, poate pentru
c` în 1914 începea Primul R`zboi Mondial,
iar dup` 1919, odat` cu schimbarea autorit`]ii
administrative, vechile proiecte au fost date
uit`rii. Aceast` situa]ie de fapt  [i-a pus
amprenta pe dezvoltarea de durat` a ora[ului,
care nu are nici în prezent proiecte publice
semnificative. Sediul Prim`riei se afl` [i azi
în {coala de Comer], iar sediul Prefecturii
într-o fost` [coal` de menaj, proiectat`, ce-
i drept, ca un palat administrativ.

Ora[ul pare instalat confortabil în aceast`
"penurie", generat` de o situa]ie de criz`,
devenit` îns` stare de fapt: multe dintre
institu]iile publice, nu doar cele administrative,
ci [i cele de cultur`, se afl` improvizate în
construc]ii improprii, în care, de cele mai multe
ori, nici n-au fost create minime adapt`ri
func]ionale (Filarmonica se afl` în sediul unui
cinematograf, dar exemplul cel mai flagrant
este al Bibliotecii Jude]ene, risipit` prin diverse
cl`diri, improvizate în spa]ii de depozit [i s`li
de lectur`).

Oarecum în contradic]ie cu aceast` atitu-
dine de abandon generalizat se afl` noul corp
administrativ, construit în prelungirea Prefec-
turii [i încheiat la finele anului trecut. Discret
conceput, corpul modern de cl`dire se situeaz`
în partea din spate a imobilului administrativ,
f`r` s`-i afecteze imaginea consacrat`; nu apare
strident, ci se pliaz` pe structura volumetric`
a cl`dirii, pe care o prelunge[te cu un spa]iu
luminos, cu deschideri multiple [i terase în
parte superioar`, îmbog`]ind zona printr-un
nou concept arhitectural.

Extinderea sediului Prefecturii [i a
Consiliului Jude]ean Timi[, semnat` de
arhitectul {erban Sturdza, era necesar`,
deoarece, în ciuda volumul mare al imobilului
administrativ, spa]iile de lucru sunt relativ
restrânse. În noul corp de cl`dire, deschis spre
public printr-o scar` exterioar` de acces,
marcat de spa]ii verzi [i mult` vegeta]ie, sunt
prev`zute mai multe înc`peri pentru birouri,
delimitate prin pere]i u[ori, transparen]i,
indicând parc` [i un nou concept administrativ:
acela care se îndreapt` spre public, se deschide
privirilor, nu mai are nimic de ascuns. În
interiorul acestui spa]iu, racordat perfect
vechiului corp, ce î[i p`streaz` fa]ada auster`
(devenit` în noul context arhitectural ca un
decor teatral), se afl` un hol de recep]ie
multifunc]ional, c`ci poate servi drept spa]iu
de proiec]ie de film, spa]iu pentru conferin]e
[i adun`ri sau pentru expunerea unor lucr`ri
de art` monumental` (pentru început sunt
prezentate trei piese de sculptur` din seria
Nou` sta]ii catalitice ale artistului Paul Neagu).
Holul monumental [i scara m`rginit` de o
balustrad`, tratat` ca o sculptur` abstract`,
devin astfel o replic` modern` a holului [i a
sc`rii de onoare din imobilul vechi, iar sala
de consiliu, cu aerul ei solemn, va r`mâne

pentru întrunirile speciale, în timp ce noua
sal` polivalent` (din noul corp), dotat` cu cea
mai recent` tehnologie multimedia, poate fi
considerat` ca un spa]iu public racordat perfect
secolului în care tr`im.

Compozi]ia clar` a ansamblului, limbajul
formal simplu [i bine articulat, materialele
în combina]ii pre]ioase, împreun` cu dot`rile
func]ionale de o calitate tehnologic`
superioar`, sunt elemente care contribuie la
situarea acestei crea]ii de arhitectur` în
paradigma unui nou concept arhitectural. În
centrul acestui concept se afl` ideea de confort
a omului contemporan, invitat s` descopere
[i s` se bucure de arhitectur`, chiar dac` este
vorba de un spa]iu public [i de o cl`dire
administrativ`. Deschiderea spre exterior [i
transparen]a din interior, luminozitatea,
sensibilitatea pentru ecologie fac din aceast`
cl`dire o arhitectur` într-o armonie cu mediul,
atât cel urban, cât [i cel natural, iar aceast`
concordan]` armonic` asigur` m`sura valorii
întregului ansamblu, perceput într-o cheie
contemporan`.

Se întâmpl` îns` ca unele proiecte de
arhitectur` s` provoace o dezaprobare unanim`
([i [tim cât de greu se poate ob]ine o
unanimitate de p`reri!) [i s` conduc` la un
protest generalizat, ignorat îns` de autorit`]i
[i r`mas din p`cate f`r` ecou. Care dintre
timi[oreni nu-[i aminte[te scandalul provocat
de ridicarea, în Pia]a Victoriei (cu acte în
regul`, c`ci altfel ar fi fost demult demolat`),
a unei construc]ii ce a pornit ca o "Amenajare
de toalet` public`", a[a cum scria pe panoul
informativ cu datele de identificare ale
construc]iei? Din p`cate, a[a-zisa amenajare
a toaletelor publice s-a soldat cu o grav`
ilegalitate: transferarea unei por]iuni din spa]iul
public, chiar din pia]a central` a ora[ului
Timi[oara, într-un spa]iu privat, c`ci aceast`
amenajare a primit brusc un proprietar, care
nu s-a mai mul]umit cu spa]iul unui pisoar
subteran, ci a dorit s`-l transforme într-un
fast-food [i o simigerie la suprafa]`.

Trecut` cu vederea de c`tre autorit`]i,
ilegalitatea a primit un ve[mânt arhitectural
pe m`sur`, un fel de "borcan" de sticl` (unii
îl numesc mai elegant "acvariu"), care -
încununare a absurdului – a fost dotat cu un
lift (nefunc]ional, bineîn]eles) exact în axul
unei perspective urbane de acum obturate.
Arhitectul Adrian Iona[iu, al c`rui nume risc`
s` r`mân` în istoria arhitecturii locale prin
aceast` unic` "monumental`" crea]ie, [i-a
justificat proiectul ca fiind unul "îndr`zne]"
[i contemporan, din sticl` [i structuri "u[oare"
metalice (poate v` mai aminti]i de structura
de hal` industrial` ridicat` în pia]`).

Acest proiect se dorea, cel pu]in la nivelul
declara]iilor de inten]ie, o amprent` a societ`]ii
contemporane l`sat` asupra trecutului urban,
considerat cam pr`fuit. Doar c` interven]ia
aceasta, ilegal` juridic, este abuziv` [i din
punct de vedere a spa]iului public, prin situarea
într-o zon` de maxim` importan]` pentru ora[
(pia]a central`, pia]a în care, la câ]iva metri
din acel loc, s-a desf`[urat Revolu]ia din
Decembrie 1989). Pozi]ionarea construc]iei
obtureaz` unul dintre cele mai vechi [i mai
prestigioase monumente ale ora[ului – Castelul
Huniade, ad`postind Muzeul Banatului, [i
închide o ax` perspectival` central`,
conducând privirea spre un bulevard, un parc,
spre Liceul "Loga" etc. Construirea în acel
spa]iu echivaleaz` cu sfidarea trecutului
ora[ului Timi[oara [i a conceptului s`u urban,
articulat prin deschideri perspectivale
succesive, concept care, între altele, atest`
tradi]ia central-european`, mo[tenit` [i p`strat`
cu grij` - chiar [i în perioada comunist` -
drept o valoroas` tradi]ie.

ROBERT {ERBAN
Cosmin Moldovan trebuia s` fie, în urm` cu mai bine de o jum`tate de deceniu, în 2005,

protagonistul unei expozi]ii intitulate "picior. URM~". De[i, din cauza unei întâmpl`ri nefericite,
expozi]ia nu s-a mai "]inut", ea a l`sat o… urm` important`: catalogul. Editat de George
Lecca [i Funda]ia Interart Triade, "blindat" cu texte de Marcel Tolcea, Marin Gherasim,
Mircea Oliv [i Pavel {u[ar`, ilustrat – în deschiderea sa – cu reproduceri ale unor lucr`ri ce
justificau titlul, semnate de Corneliu Baba, Mircea Roman, Darie Dup, Lauren]iu Mogo[an,
Marin Gherasim, Vasile Gorduz, Onisim Colta, Ion Iancu], Rudolf Kocsis, Suzana Fântânariu,
catalogul con]ine, în majoritatea paginilor sale, desene [i sculpturi ale lui C. Moldovan.

Gestul de atunci al tân`rului artist, de a-[i fi contextualizat arta, de a fi pus-o, cu modestie,
într-o ecua]ie vizual` din care f`ceau parte nume cunoscute [i lucr`ri puternice, e de salutat.
Catalogul acela era ([i) un tablou de familie, în care "mo[tenitorul" nu-[i uita predecesorii,
nu uita s` arate drumul de pe care venea. {i pe care c`lca mai departe, ap`sat, ferm, cu un
"pas" recognoscibil.

Dup` câteva expozi]ii personale [i de grup, în care [i-a manifestat interesul cu prec`dere
pentru zoomorfisme, Cosmin Moldovan s-a întors, odat` cu personala pe care a avut la galeria
"Calina" din Timi[oara, la tema abordat` acum cinci ani: Urma. Lucr`ri tridimensionale
înso]ite de desene. Ultimele sunt schi]ele, "pupele" viitoarelor sculpturi, dar, totodat`, [i
h`r]i cu ajutorul c`rora se navigheaz` mai lesne prin [i printre obiectele de lemn.

Dar ce este aceast` Urm`? O matrice tridimensional` a labei piciorului, multiplicat` de
câteva ori, asupra c`reia s-a intervenit apoi, cu culori [i la câteva detalii, pentru a fi mai
u[oar` identificarea fiec`rei piese în parte? Varia]iuni pe o tem` ce-l obsedeaz` de-un timp
pe artist? Eventualele r`spunsuri-ghilotin` ar c`dea în gol, întrucât Cosmin nu e un simplu
artizan, care me[tere[te pân`-o nimere[te, ci e un introspectiv, un c`ut`tor. Instrumentele
sale sunt, în primul rând, analitice, iar interesul s`u asupra temei a intrat în zona studiului
doctoral, artistul sus]inând o tez` cu acest subiect. Dar pân` când vom afla rezultatul cercet`rilor
lui C. Moldovan, s` facem câteva observa]ii.

Chiar dac` toate Urmele ies din acela[i pântec [i, în consecin]`, au o serie de similitudini,
ele se "dezvolt`" independent una de alta, î[i cap`t` identit`]i proprii [i au ipostazieri ce le
diferen]iaz`. De la forma de talp` uman` trec prin metamorfoze ce, într-o prim` faz`, par c`
le abstractizeaz`, ca mai apoi s` le vireze, de fapt, spre figurativ. Astfel, formele construite
ale lui Moldovan sunt deschise jocurilor imaginative, c`ci în ele se pot "descifra" fie miriapode
bine hr`nite, fie animale stranii, cu protuberan]e în loc de capete, fie orice alt "personaj"
supus for]ei gravita]ionale.

Numele cu care artistul î[i boteaz` lucr`rile au rezonan]a [i stranietatea unor versuri,
ceea ce le spore[te [i mai mult ambiguitatea. Ce s` fie ceva/cineva pe care îl cheam` "Nici
un sâmbure nu va cre[te deasupra", "Te voi c`uta în lumin`", "Soarele fulguia peste chipul
t`u", "Soarele era acoperit de apusul meu ro[u", "Cu spatele plat [i mii de linii rectilinii",
"Alerg prin verdele de sub curcubeu" sau "Cresc dintr-un sâmbure [i m` întorc în p`mânt"?

Fugind de propor]ii, lui Moldovan îi reu[e[te un construct cu aer naiv-inocent, c`ci
armonia volumului e înlocuit` de masivitate, de corporalitate [i de dezechilibru. În fond,
artistul î[i atinge ]inta, reu[ind s` dea fiec`rei lucr`ri accentul definitoriu pentru întregul s`u
demers expozi]ional: teluricul.

O urm` î[i câ[tig` teritoriul [i numele doar dac` s-a impregnat, profund sau superficial,
în p`mântul pe care l-a c`lcat. Precaritatea [i perisabilitatea ei sunt salvate de/în materialitatea
"t`lpii" – animal greoi ce tocmai a p`[it. Dar, de[i sunt "grele", paradoxal, Urmele nu sunt
inerte, ci au o dinamic` imprimat` de secven]ele celor patru degete-tentacule. Fie c` sunt
lipite unele de altele, fie c` sunt distan]ate sau pornite, parc`, în c`utare de ceva, aceste
degete au, mai toate, orificii. G`urile din/prin carnea Urmelor nu sunt simple elemente decorative.
O spune undeva, într-un text, chiar sculptorul, care le atribuie o func]ie dubl`: spa]ii de
locuire ale unor organisme ce î[i croiesc drumul prin Urme, dar [i spa]ii de salvare a artistului
situat "sub p`mânt". Prin ele prive[te, prin ele respir`, "se aga]`" de ele. Aceste orificii au
rol de trahee, artere [i vene. Sunt leg`tura artistului, prin intermediul Urmei, cu viul. Iar
Urmele sunt semnele sale de via]`. Senza]ia de consisten]` strivitoare a "t`lpilor" e subminat`
de golurile limbricoidale, care traverseaz`, prin interior, carnea. Lemnul.

"Pielea" Urmelor poart` (în)semne [i tatuaje, iar uneori e îmbr`cat` în aur. Metamorfoza
fiec`reia a ajuns [i la stadiul cameleonic, de suprafa]`. Dar petele de ro[u, verde, bleu, albastru,
inciziile, încrust`rile individualizeaz` fiecare lucrare [i, totodat`, o pun într-o rela]ie cromatic`
[i formal` cu celelalte. Inclusiv cu desenele "urcate" pe simeze.

Prin repeti]ie, efectele vizuale ale Urmelor se amplific`, astfel încât expozi]ia lui Cosmin
Moldovan pare a fi un mers halucinant prin spa]iul galeriei. {i nu unul pe vârful degetelor,
angelic, imponderabil, gra]ios, ci mersul unei fiin]e ap`sate, împov`rate, ce astfel [i calc`. Iar
în urm`-i nu las` contururile t`lpilor, ci r`mâne chiar ea îns`[i, pas dup` pas, bucat` cu bucat`.

TIMI{OARA – ORA{UL
"DE CINCI STELE" (II)
ILEANA PINTILIE

TELURICUL COSMIN MOLDOVAN

Paul Neagu
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CIPRIAN V~LCAN
"Un b`rbat din Harghita a ajuns la spital în noaptea de Revelion dup` ce a fost mu[cat

puternic de nas de un prieten, el urmând s` fie supus unei interven]ii plastice, anun]`
Agerpres. Potrivit dispecerilor de la Serviciul de Ambulan]` Harghita, incidentul s-a
petrecut în localitatea Rug`ne[ti, dup` miezul nop]ii. Doi b`rba]i, afla?i în stare avansat`
de ebrietate s`rb`toreau trecerea în Noul An [i, la un moment dat, dintr-un motiv necunoscut,
unul dintre ei l-a mu[cat pe cel`lalt de nas. Mu[c`tura a fost atât de puternic` încît i-a
smuls vîrful nasului. B`rbatul a fost transportat la Spitalul municipal din Odorheiu Secuiesc
[i va fi supus unei interven]ii chirugicale plastice" (Evenimentul zilei, 1 ianuarie 2011).

Antropologul polonez Kazimierz Polocky a publicat în 1962 o lucrare, insuficient
comentat` în mediile savante, consacrat` civiliza]iei Dongbo din sudul Nigeriei. Cartea
de 768 de pagini î[i propune s` ofere o viziune sintetic` asupra felului original în care
se raporta la lume aceast` civiliza]ie pîn` de curînd ignorat`. Citind-o, afl`m lucruri
fascinante despre zeii Dongbo, despre succesiunea pe tronul regatului, despre obiceiurile
alimentare ale locuitorilor, despre transformarea b`trînilor în sclavi la împlinirea vîrstei
de 60 de ani, despre enorma pre]uire de care se bucurau ventrilocii [i a[a-numi]ii "dresori
de stafii", despre jocurile copiilor [i ale în]elep]ilor, despre teatru [i dans ori despre muzica
Dongbo, folosit` doar în cadrul ceremoniilor funerare. Pentru c` spa]iul pe care îl avem
la dispozi]ie este limitat, vom discuta doar despre una dintre cele mai stranii tradi]ii a
locului, aceea referitoare la alegerea regelui.

Potrivit lui Polocky, de îndat` ce este anun]at` moartea suveranului aflat pe tron,
trupul s`u este aruncat la cîini. Dac` e devorat în urm`toarele dou`zeci [i patru de ore,
auspiciile sînt favorabile pentru alegerea noului monarh. Dac` trupul nu e devorat în
respectivul interval, urmeaz` o perioad` de doliu de zece zile, în care spiritul r`u al
defunctului este alungat prin intermediul unor laborioase opera]ii magice executate de
cei mai faimo[i vr`jitori ai tribului. Abia dup` parcurgerea acestei etape se poate trece
la alegerea viitorului rege. În fa]a palatului regal sînt aduna]i to]i coco[a]ii, somnambulii,
mu]ii, surzii, orbii, nebunii [i poe]ii. A[teptarea dureaz` pîn` cînd unul dintre ace[tia
începe s` bolboroseasc` o seam` de cuvinte ininteligibile, semn c` a fost ales ca receptacul
de spiritul Zeului P`durii. Din acea clip` el devine arbitrul, hot`rînd dac` regulile necesare
alegerii regelui au fost respectate. La îndemnul s`u, începe confruntarea dintre candida]ii
la tron. Pretenden]ii au la dispozi]ie [ase ore pentru a se mu[ca de nas unii pe al]ii. Este
proclamat rege acela care reu[este s` smulg` primul o bucat` din nasul unuia dintre
rivalii s`i.

De îndat` ce regele este ales, to]i supu[ii lui sînt obliga]i s`-[i proclame fidelitatea
fa]` de noul suveran în cadrul unei ceremonii publice în timpul c`reia trebuie s` i se
înf`]i[eze [i s` se lase mu[ca]i de nas. Sînt excepta]i de la acest ritual copiii pîn` la doi
ani, femeile aflate la menstrua]ie [i b`trînii deveni]i sclavi. Cei care încearc` s` se sustrag`
de la îndeplinirea acestui act de supunere sînt imediat exila]i sau, dac` refuz` s` p`r`seasc`
tribul, sînt ar[i pe rug. Pe lîng` semnifica]ia politic` a respectivei ceremonii, ea îi permite
regelui s`-[i aleag` cei mai importan]i colaboratori, c`ci principalul criteriu pentru îndeplinirea
diferitelor func]ii la curte este forma [i dimensiunea nasului. Astfel, se crede c` un r`zboinic
trebuie s` aib` un nas mare [i c`rnos, un vraci – un nas mic [i sub]ire, un poet – un nas
lung [i sfid`tor, îns` nici una dintre aceste opinii nu este obligatorie pentru rege, care
poate s` procedeze potrivit bunului s`u plac, alegînd un poet lipsit de nas sau un jongler
ciung, f`r` ca aceste alegeri s` stîrneasc` vreo reac]ie de dezaprobare.

Un rege nu poate s` renun]e la tron decît în situa]ia în care î[i reteaz` nasul, oferindu-l
spre verificare celor cinci în]elep]i ai tribului. Ace[tia constat` mutilarea [i proclam`
dec`derea din drepturi a regelui, care este imediat exilat. De îndat` ce fostul monarh
p`r`se[te grani]ele regatului, se trece la declan[area procedurii de alegere a viitorului
suveran, iar locuitorii se preg`tesc s` fie mu[ca]i din nou de nas.

NASUL {I REGELE

Între formele de violen]` fizic` prizate
de societatea contemporan`, una pare s` le
surclaseze pe toate, surprinz`toare prin
aparentul s`u infantilism [i ferocitatea sa
real`. Este vorba despre mu[c`tura de nas.
Animal Planet sau National Geographic, în
varianta Junior, ne arat` c` acest gest se
manifest` frecvent în rela]ia om-
necuvânt`toare, în sensul – previzibil – fiar`
c`tre rasa uman`, de[i, nu de pu]ine ori, [i
în sensul contrar. Bun`oar`, faptul c` un
reporter american risc` s` r`mân` f`r` sim]ul
olfactiv din cauza unei broa[te ]estoase nici
nu constituie chiar a[a o [tire de senza]ie.
Vedem un b`rbat în costum, stând în picioare
pe aleea unei case tipice de suburbie
american`, cu o broasc` în bra]e. Ciudat`
alegere a echipamentului [i decorului, pentru
o emisiune despre animale "s`lbatice".
S`lb`ticia se r`zbun`, îns`, atunci când
]estoasa execut` o r`sucire de 180 grade [i
capseaz` nasul reporterului spilcuit. Deh,
riscurile meseriei; dac` reptila î[i amintea
c` se înrude[te cu crocodilii, care au f`cut
ravagii când au înotat împreun` cu cel mai
bun prieten al lor, celebrul Crocodile Hunter,
func]ionarul de suburbie nu ar fi sc`pat doar
cu o corec]ie de apartament.

În sens invers, rela]ia om-natur` se
manifest` mai rar din vârful nasului. Cu toate
acestea, [i aici China a luat-o înaintea
americanilor. Într-o gr`din` zoologic` din
Dalian, o îngrijitoare a mu[cat u[or nasul
unuia dintre tigri. Obi[nuit cu col]ii mai
ascu]i]i de felin`, animalul a recep]ionat
gestul ca pe o dovad` de afec]iune. Femeia
era în febra preg`tirilor pentru Anul Nou
chinezesc, care se întâmpla s` fie al Tigrului.
{tirea despre tigrul mu[cat de nas (sic!) a
f`cut înconjurul lumii1, cu aceast` ocazie
ecologi[tii amintindu-[i c` mai tr`iesc doar
trei mii de tigri pe p`mânt, iar poli]ia chinez`
amintindu-[i c` un concet`]ean tocmai fusese
condamnat la 12 ani de închisoare fiindc`
mâncase un tigru.

Mult mai lipsit` de farmec romantic [i
sim] civic este mu[c`tura aplicat` de la om
la om. Asta nu o face, îns`, mai rar`; dimpo-
triv`. România, în absen]a broa[telor ]estoase
de suburbie [i a tigrilor pe cale de dispari]ie,
înregistreaz` un num`r record de cazuri de
canibalism "soft", prilejuite ba de bucurie,
ba de necaz, ba de drag, ba de urât. Astfel,
se poate identifica mu[c`tura de nas din
celuloid: Adela Popescu [i Radu Vâlcan,
cuplul de poveste dintr-o groaz` de teleno-
vele române[ti recente, au fost v`zu]i în parc
"hârjonindu-se", în sensul c` El a mu[cat-
o pe Ea de nas [i au tr`it ferici]i pân` la
adânci b`trâne]i2. Apoi, se distinge categoria
"pe mine m-ai omorât, dar cu nasul ce-ai
avut?" Ea poate fi ilustrat` cu  ajutorul unui
caz misterios din F`rc`[eni, Moldova. Un
b`rbat [i-a luat concubina [i au purces la
drum, spre un loc de munc` la ora[. Tocmai
când emanciparea urban` se z`rea la orizont,
b`rbatul [i-a sugrumat iubita la marginea
unei p`duri (nu, nu e vorba despre Elodia!).
Aceasta, încercând disperat` s` se salveze,
[i-a mu[cat agresorul de nas. Motivele crimei
nu li s-au ar`tat înc` anchetatorilor. Deloc
de neglijat este [i mu[c`tura de tip "b`ie]ii
de Doroban]i", tipologie urban` tocat`
m`runt la televiziuni, când favorabil, când
justi]iar. Cu aceast` din urm` nuan]` ne este
adus` la cuno[tin]` epopeea picaresc` a unui
tân`r nepot bucure[tean de deputat tulcean:
junele a lovit un poli]ist din Delt`, iar pe

CU NASUL LA
PURT~TOR
DANA CHETRINESCU

al doilea l-a mu[cat de nas3. A[a, f`r` vreun
motiv anume.

În fine, ultima ipostaz` a mu[c`turii de
nas la români se poate rezuma pragmatic:
"don't drink and bite". Cârciuma de la
marginea drumului pare mai pu]in
periculoas` pentru [oferii patriei (v` mai
aminti]i indicatorul rutier de la Pecica –
"Aten]ie, cet`]ean turmentat"?) decât pentru
convivi. Exemplul care a ocazionat acest
eseu scoate la iveal` mu[catul la bucurie4.
Cump`na dintre ani este nu de pu]ine ori
prilej de efuziuni sentimentale neb`nuite.
Prin aburii alcoolului, prietenii sunt greu
identificabili, a[a c` pl`cerea socializ`rii
poate degenera spre camera de gard`. A[a
a p`]it [i un b`rbat din localitatea Podu
Ilioaiei, care a ajuns în chinuri la spitalul
de urgen]`, unde a fost necesar` chiar [i o
interven]ie plastic`. Declara]ia medicilor pare
s` vizeze acte de violen]` mult mai grave,
[i totu[i, definesc doar ridicolul caz al
mu[c`turii de nas: "Leziunile sunt
importante, iar prognosticul func]ional
r`mâne rezervat din cauza complica]iilor
de ordin septic posibil oricând în cazul
acestui tip de leziune"5. Adic` omul nostru
a plecat la birt mirosind frumos (verb folosit
deopotriv` cu valoare tranzitiv` [i reflexiv`)
[i s-a întors ne mai mirosind deloc (în aceea[i
paradigm` gramatical`).

Nici c` s-ar putea g`si vreun fel de
violen]` care s` stârneasc`, inevitabil, râsul,
chiar [i atunci când prognosticul medicilor
este rezervat, mai "bun" ca acesta. El
însumeaz` tot ce este mai grotesc în
agresiunea cotidian` în sine, dar [i în
consumarea ei cotidian` de c`tre ter]i. Mutu
a b`tut un chelner fiindc` acesta i-a cerut
s` achite nota de plat`; granzii fotbalului
românesc au dezb`tut chestiunea mult [i
bine, competent, de parc` ar fi fost vorba
despre o tactic` de joc, o medalie, un transfer
de club, o strategie pe termen lung a
Federa]iei, sau despre orice altceva mai poate
fi vorba ("pe bune") la rubrica sportiv`. Fosta
so]ie a lui Horia Moculescu s-a p`ruit în
direct cu fostul so] (altul decât Horia
Moculescu) la o or` de maxim` audien]`,
într-o emisiune "de familie". Un senator [i
o deputat` au discutat în contradictoriu pe
tema alegerilor: el i-a spus ei c` are o fa]`
de bideu; ea i-a dat cu mâna peste paharul
(gol); el i-a aruncat paharul (plin) în fa]`;
tot el a încheiat cam a[a: "s-a întâmplat,
îmi cer scuze, dar vreau s` v` spun c` atâta
mojicie cât` exist` în politica româneasc`
nu s-a mai pomenit..."

Apetitul televiziunilor pentru vorba
lung`, atât de lung` încât ajunge pân` la
s`ritul la beregat`, atinge cota maxim` –
zice CNA – pe posturile de gospodine [i
copii mici6. La Acas`, fiecare F`t-Frumos
argentinian, cenu[`reas` metis`, [eic aclima-
tizat în Balcani [i fat` simpl` de la ]ar` venit`
la ora[ se b`l`c`resc sau se altoiesc de 23
ori în fiecare ceas. La Cartoon Network,
robo]ii se împu[c` [i mon[trii se preling
de pe pere]i de 22 ori în acela[i interval de
timp, în r`gete [i schel`l`ituri.  Dar asta
numai atunci când via]a nu bate filmul.
______________

1  realitatea.net, 8 februarie 2010
2  Libertatea, 29 ianuarie 2011
3  newspad, 5 noiembrie 2005
4  indexstiri.ro, 1 ianuarie 2011
5  Tele'M Ia[i, 22 februarie 2010
6  vezi Cotidianul, 22 ianuarie 2009

Egon Zippel
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 "Dac` argumentezi corect, nu gre[e[ti
niciodat`". Acesta este credoul suprem –
declarat [i profesat – al lui Nick Naylor,
lobbyist [i autor de argumenta]ii invincibile
în Mul]umim c` fuma]i (Thank You for
Smoking). Sun` excelent, dar parc` v` [i
aud întrebând: Nu gre[e[ti nici când ideea
pe care o promovezi implic`, de exemplu,
fumatul? Consumul de alcool? Vânzarea
de armament? Nici m`car atunci, ar spune
Nick. De fapt, mai ales nu atunci! Testul
suprem pentru un persuador de profesie este
reprezentat tocmai de astfel de domenii.
Hulite [i desfiin]ate de atâtea voci, genera-
toare de atâtea efecte negative, pot fi ele
f`cute dezirabile în ochii consumatorilor?
Întrebare retoric`, evident.

Filmul regizat de Jason Reitman este
o lec]ie indispensabil` pentru oricine dore[te
s` în]eleag` fundamentele argumenta]iei f`r`
gre[. Subtitlul s`u ar putea fi "Esen]ialul
despre practica lobbyului" sau "O introducere
în practica argument`rii". Dar la fel de bine
[i: "Cum po]i face un lucru complet imoral
s` par` perfect acceptabil". Al`turi de filme
ca Înscenarea (Wag the Dog) lui Barry
Levinson, cel de fa]` trece satiric în revist`
tehnicile de manipulare ce ne ]intesc zilnic
pe to]i – sarea [i piperul fiec`rui produs
mass-media pe care îl consum`m. La fel
ca în mai recentul Sus, în aer (Up in the
Air), critica lui Reitman st` pitit` sub o masc`
zâmbitoare. Situa]iile [i dialogurile ce
condimenteaz` scenariul în care evolueaz`
Nick Naylor sunt cel mai adesea ilariante,
iar asta în ciuda contextului nu de pu]ine
ori morbid.

Memorabile r`mân scene ca cea în care
Naylor e invitat s`-[i descrie meseria în fa]a
colegilor de clas` primar` ai fiului s`u, iar
când le spune c` rolul s`u este "s` vorbeasc`
în numele produc`torilor de ]ig`ri", o feti]`
din prima banc` roste[te candid: "M`mica
mea spune c` ]ig`rile ucid". Replica vine
f`r` întârziere: "Ah, este mama ta medic
de profesie?". "Nu", continu` intimidat` mica
membr` a audien]ei lui Naylor. "Sau poate
cercet`tor [tiin]ific?". "Nu". "Ei bine, atunci
nu o prea putem numi surs` credibil`, nu-i
a[a?", continu` tirada lobbyistului. Iar înainte
ca înv`]`toarea s` se dezmeticeasc` [i s`
intervin`, o clas` întreag` e câ[tigat` în tab`ra
fum`torilor poten]iali. Punct ochit, punct
lovit.

Cinism pe pâine sau, mai degrab`, rulat
într-o ]igaret` [i suflat tacticos în ochii [i
n`rile consumatorilor de pretutindeni. E ceea
ce "serve[te" Christopher Buckley cititorilor
prin intermediul lui Nick Naylor,
protagonistul din Fumatul strict permis.
Publicat` ini]ial de Random House în 1994
[i retip`rit` în multiple edi]ii [i limbi (inclusiv
român`) dup` lansarea ecraniz`rii din 2005,
cartea a constituit de la bun început o
savuros-terifiant` satir` a capitalismului dus
la extrem, a marilor corpora]ii dispuse la a
sacrifica orice de dragul câ[tigurilor
materiale. În centrul s`u se afl` industria
tutunului [i cvasi-incredibila proliferare a
produselor letale prin intermediul mass-
media, publicit`]ii [i lobby-ului f`r` scrupule.

Nick e întruchiparea perfect` a
fenomenului. De[i "imaginat" la mijlocul
anilor '90, î[i g`se[te f`r` probleme locul
într-un peisaj contemporan unde informarea
onest` pierde zilnic teren în fa]a manipul`rii.
Pe cea din urm`, Nick o ridic` la rang de
art`. Calitatea de purt`tor de cuvânt al
Academiei pentru Studiul Tutunului l-ar
putea recomanda drept reprezentant al
cercet`rii [tiin]ifice de ultim` or`.
Performan]ele îi sunt, îns`, de o cu totul
alt` natur`. Cutreier` Statele Unite de obsesii
[i vicii comune pentru a propov`dui
beneficiile fumatului [i a contracara atacurile
organiza]iilor [i indivizilor ce-[i manifest`
îngrijorarea/ dezaprobarea/ oripilarea. Orator
versat, maestru al contraatacului imparabil,
î[i face knock-out adversarii prin cele mai
diverse tactici menite s` creeze confuzie
[i s` distrag` aten]ia de la adev`ratele
probleme.

Terenul pe care evolueaz` [armantul
negustor al mor]ii e minat, iar Nick o [tie
prea bine. Execut` cu sânge rece [i zâmbetul
pe buze un dans mortal [i î[i asum`
consecin]ele (o ploaie de bani generos
aruncat` asupra lui de patronii satisf`cu]i
de rezultate, acompaniat` de insulte,
amenin]`ri [i chiar agresiuni ce-i poleiesc
aura de martir). Î[i petrece via]a între birouri,
hoteluri, avioane [i platouri de filmare,
pozând în cavaler neînfricat al unei cauze
nobile. Îl ajut` goana media dup` rating [i
aviditatea ce pune în mi[care întregul r`zboi
de culise pe care-l alimenteaz` prin
reprezenta]ii inspirate. Studiourile unor
staruri precum Oprah Winfrey [i Larry King
îi ofer` spa]iul de desf`[urare ideal. Cu
argumentele [i atitudinea potrivite, ce poate
fi mai u[or decât s` convingi un public deja
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O serie de asemenea schimburi de replici
sunt colectate în scenariul genial adaptat
de Reitman dup` romanul omonim al lui
Christopher Buckley. Sunt mecanismele
argumentative construite ca re]ete de succes?
Sau ca exemple damnabile? Regizorul nu
e nici pe departe dintre cei care arat` cu
degetul. Îns` nu trebuie s` fii extrem de
perspicace pentru a intui critica implicit`
la adresa lipsei de scrupule ce-i caracterizeaz`
pe Naylor [i pe produc`torii de ]ig`ri al c`ror
purt`tor de cuvânt este. Mul]umim c` fuma]i
portretizeaz` acid modul în care companii
ce ucid un num`r ame]itor de oameni prin
produsele lor continu` s` aib` o fa]ad` curat`
ca lacrima, de "corpora]ii responsabile
social". E[afodajul acestei paradoxale
imagini respectabile, blindat cu bani grei
investi]i în ve[nice campanii de PR,
reprezint` de fapt miza filmului lui Reitman.
Gigantele scenarii manipulatoare prin care
sunt ademeni]i consumatorii apar schi]ate
prin episoade reprezentative, filmate cu un
savuros umor negru.

Nu lipsesc referiri la fondurile
clandestine ce cump`r` t`cerea unor
adversari stânjenitori, cum ar fi actorul de
reclam` ce l-a interpretat pe legendarul
"Marlboro man" [i apoi a dezvoltat un
incomod cancer la pl`mâni. {i nici la plasarea
strategic` de produse în filme. "Avem nevoie
de un personaj-model, un înving`tor
adev`rat, care s` fumeze", spune la un
moment dat Naylor într-o întâlnire de
negociere cu un produc`tor de la Hollywood.
"Adic` ceva între Indiana Jones [i Jerry
Maguire?", clarific` interlocutorul. "Exact!
{i care s` fumeze dou` pachete pe zi."

Prin argumentele [i situa]iile puse cap
la cap de un autor [i un scenarist afla]i prolific
pe aceea[i lungime de und`, Mul]umim c`
fuma]i e un film iste], cu dialoguri
surprinz`toare [i amuzante, ce îns` nu
obtureaz` mesajul deloc u[urel purtat de
satir`. Filmul lui Reitman desface la vedere
mecanismul manipulator al strategiilor de
rela]ii publice, selec]ia oportunist` de
informa]ii ce se ascunde în spatele obliga]iei
de a nu ascunde adev`rul sub nicio form`.
Iar la final te face s` prive[ti cu circumspec]ie
crescând` mesajele servite curtenitor de
mass-media, pretutindeni în jurul nostru.

captiv de juste]ea unor demersuri ingenios
ambalate în false preocup`ri sociale?

Pe de o parte, replicile alerte,
creativitatea, abilitatea fac din Nick liderul
audien]elor, cititorul însu[i st`pânindu-[i cu
greu hohotele provocate de scenele atent
orchestrate de Buckley. Pe de alt` parte,
arsenalul unei lupte (ab)surde pentru venituri
fabuloase [i suprema]ie între puteri
indiferente la binele public însp`imânt` prin
actualitate [i realism. Corup]ia, [antajul,
în[el`ciunea, mita, intriga de mici [i mari
dimensiuni, activitatea criminal` de toate
felurile înconjoar` marile pove[ti "de
succes", p`strând aparen]ele impecabile. Ele
dicteaz` ritmul unei istorii destul de
spectaculoase deja prin dialogurile acide [i
ironia evident`. Substratul poli]ist adaug`
suspans, dar adev`rata miz` st` în
dezv`luirea mecanismelor de func]ionare
ale unei lumi putrede.

Buckley alege s` fac` acest lucru f`r`
încrâncenare sau obi[nuitele partizanate
militante. Pledeaz` pentru construirea unui
public care alege inteligent [i responsabil,
nel`sându-se min]it de comercian]i de vise
cu reclame gigantice [i con[tiin]e de furnic`.
O face îns` prin intermediul unei voci "din
interior", care poate expune degradarea prin
propriile ac]iuni. De ajutor sunt [i numero[ii
indivizi care colc`ie în cuibul de vipere:
[efi pentru care cancerul e un inconvenient
minor în mar[ul triumfal spre tabagizarea
Americii, angaja]i zelo[i pân` la ira]ional,
jurnali[ti la fel de lipsi]i de principii ca aceia
pe care îi investigheaz`, b`rba]i [i femei
pentru care via]a, rela]iile, oamenii au
stabilite pre]uri fixe în dolari.

Punctul forte al romanului e retorica:
discursul malefic în esen]` mimeaz`
sinceritatea cu un talent al abjec]iei prea
adeseori întâlnit în cotidian. Amatorii de
nesfâr[ite talk-show-uri cu preten]ii de
seriozitate vor fi în egal` m`sur` amuza]i
[i dezgusta]i s` recunoasc` strategii extrem
de familiare din zona incorectitudinii politice.
Lobby-ist de frunte, celebrat de industria
pe care o sus]ine, Nick nu face decât s` pun`
în context atitudini [i mentalit`]i ce
modeleaz` un univers propulsat în
exclusivitate de consum, guvernat de
cantitate în detrimentul calit`]ii. E exemplul
inteligen]ei gre[it investite, al perspicacit`]ii
irosite. Buckley nu înceteaz` s` stârneasc`
râsul, f`r` a-[i menaja îns` cititorul. Dac`
lectura pare dominat` de umorul spumos,
mu[c`tor, gustul r`mas este, cu siguran]`,
am`rui.
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Lucian Vasilescu îi m`rturise[te lui Un
Cristian, într-un dialog dintre cei doi publicat
în ObservatorObservatorObservatorObservatorObservator CulturalCulturalCulturalCulturalCultural (nr. 303/ 2011), c`
se înc`p`]âneaz` s` cread` c` poezia [i
gazet`ria se pot ]ine de mânu]e f`r` s` se
zgârie ● {i mai spune poetul-jurnalist: "I-
am admirat dintotdeauna pe dezertori, pe
aceia care refuz` s` lupte în r`zboaiele altora,
pe aceia care î[i sînt credincio[i. A[a c` am
dezertat [i eu. Mi-am dorit s` fac ceea ce
credeam ([i cred [i acum) c` am de f`cut.
{i fac în continuare, nutrind speran]a c` am
dezertat în cultur`, nu în natur`. În familia
mea, n-a mai comis nimeni literatur`. N-
am nici o explica]ie pentru faptul c` m-am
sim]it irezistibil atras de poezie. A[ putea
inventa una, desigur, dar ce rost ar avea?
Pur [i simplu, a[a a fost s` fie. Nu toate
lucrurile însemnate care ni se întîmpl` au
o explica]ie valabil`... Povestea rela]iei mele
(de autor) cu poezia dateaz` de la începutul
anilor '80. Faptul c` pe atunci era imposibil
s` publici în volum a fost pentru mine o
[ans` multipl`: aceea de a exersa un "lucru
gratuit" [i, mai apoi, de a avea r`gazul pentru
a renun]a la foarte multe texte, chiar la c`r]i
pe care le-am considerat, o vreme, încheiate
[i închegate. În 1995, la data debutului în
volum, apucasem deja s` arunc la co[ cîteva
volume."

PE TURNANTA…
DISCOBOLULUI

Peste 350 de pagini, format A5, are ulti-
mul num`r din 2010 al revistei trimestriale
Discobolul Discobolul Discobolul Discobolul Discobolul (nr. 154-155-156) ● Adic`, mult
de citit. Nu toate paginile sunt de nel`sat
din mân`, dar cui îi place cu adev`rat litera-
tura caut` acolo [i g`se[te. ● Noi ne-am oprit
asupra asupra secven]ei cu genericul "Teme
la alegere", remarcând "Note despre Petru
Cimpoe[u", de Ramona Trifan, "Nietzsche
[i drumul marii erori", de Mircea Braga,
"Un S, o sârm`-ndoit` de degetele lui Dum-
nezeu", de Ion Buza[i, asupra poemelor lui
Adrian Popescu, Ion Mure[an, Mircea Stân-
cel, Traian {tef, Ioan Moldovan, George
Vulturescu, asupra textelor dedicate p`rinte-
lui Arsenie Boca, de la a c`rui na[tere s-au
împlinit 100 de ani. ● Mai sunt în revista
din Alba [i alte lucruri ce capteaz` aten]ia,
musai de descoperit. Pe cont propriu…

CEL MAI BUN
BUC~TAR…

Plin de haz involuntar, de[i el, hazul,
se vrea firesc [i sclipitor ca… dintele de
aur din gura unui ba[tan, este un text semnat
de Florica Bud în OglindaOglindaOglindaOglindaOglinda literar` literar` literar` literar` literar` (nr.110)
● "Intrat` cu adev`rat în literatur` cu romanul
B`rbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi",
F. Bud – mai afl`m din prezentarea, de sub
poza doamnei, ce înso]e[te "textul" – "este
o apari]ie constant` în peisajul revuistic
contemporan, fiind prezent` [i în antologia
Book`t`ria de texte [i imagini" ● Scriitoarea
"g`te[te" propozi]iile [i frazele cu fel de fel
de mirodenii, de la leu[teanul din spatele
casei, pân` la cardamomul ce face bine la
limb`, pune [i sare, d` [i-un clocot, mai [i
perpele[te cuvintele, le contorsioneaz`,le…

originalizeaz`, dar ceea ce iese are gust greu
de povestit. Ne-am reu[it s` deducem decât
faptul c` dl Cosmin Ciotolo[ a scris despre
o carte a dnei Doina Ru[ti. E poate vina
noastr` c` n-avem rafinamentele coolinare
ale dnei Bud, sau poate c` "book`t`reasa"
a scris textul cu prea mult curry.

ÎNJUGAT LA PROPRIA
VOCA}IE

De toat` lauda interviul pe care Ion
Simu] l-a publicat în RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia literar`literar`literar`literar`literar` (nr.
5/ 2011), interlocutor fiindu-i romancierul,
dar – în acela[i timp – [i personajul Nicolae
Breban. ● Cine nu l-a citit s` o fac`, noi
am "extras" un… motiv. Nicolae Breban:
"Pentru mine, "a fi liber" nu înseamn` decât
s` m` înjug [i mai tare, mai definitiv, în
propria-mi voca]ie, în]elegând numai în acest
fel expresia hegelian`, de "necesitate
în]eleas`". Care trebuie aplicat` individului
[i destinului s`u, nu maselor, cum au f`cut-
o ideologii comuni[ti, pervertind-o. Înc` o
dat`, cum pute]i observa, Breban nu are de
ce s` se "schimbe", deoarece, în felul [i dup`
credin]a sa – nu singur [i sub dictatur`
asemeni [i împreun` cu unii colegi [i prieteni
apropia]i! – crede a-[i fi g`sit voca]ia – deci
libertatea, vorbim de cea a individului, cea
destinal`, înainte chiar de marile grupuri
sociale în mijlocul c`rora a tr`it, a scris, a
publicat [i care l-au sus]inut. Aplaudat sau
denigrat, cum se întâmpl` [i azi, dup` cinci
decenii de via]` profesional`; important îns`
e faptul c` am fost "prezent", deci activ, [i
c` am continuat s` cred în capacitatea
noastr`, a românilor, de a crea opere de art`
[i fic]iune majore. Comparabile cu cele create
în secolii anteriori sau contemporani în
Apusul mândru [i orgolios. Pe drept cuvânt.
Aceasta este, de fapt, miza c`r]ii mele
Tr`darea criticii: nu, nu le repro[ez criticilor,
tineri sau consacra]i, c` nu scriu despre c`r]ile
mele [i nici nu le repro[ez m`car c` nu m`
mai citesc, ci c` [i-au pierdut credin]a în
geniul creator na]ional, al unei crea]ii literare
[i artistice capabile s` produc` opere de nivel
înalt [i universal. Tocmai "acum", în noua
[i vulcanica libertate social`, de parc` noi,
sub tirania comunist`, am fost mai "liberi"
de a voi [i de a îndr`zni."

LUXUL S~RACILOR,
ÎNGERUL
EXTERMINATOR {I
DOSTO

Luceaf`rulLuceaf`rulLuceaf`rulLuceaf`rulLuceaf`rul (nr.8/2011) public` un
fragment din romanul "Pe mâna femeilor",
de Felix Nicolau, volum ce urmeaz` s` apar`
la "Cartea Româneasc`" [i ce se arat` a fi
un boom. Asta pentru c` autorul scrie cu
umor, inteligen]` [i talent. ● Criticul Dan
Cristea anun]`, scriind despre cea mai nou`
carte de versuri a lui Adrian Alui Gheorghe,
c` "Poezia e luxul s`racilor", Gelu Negrea
ne lini[te[te [i Domnia sa cu un eseu intitulat
"Îngerul exterminator nu e român", iar
Alexandru Darie îi spune Irinei Budeau f`r`
s` clipeasc`: "Nu mi-e fric` de Dostoievski".
● De ce, cum, unde [i multe altele, în
s`pt`mânalul bucure[tean.

RO{IORII DE VEDE

TUR DE ORIZONT

PETRU UMANSCHI
Pân` intr`m serios în prim`var` ne va "chinui" setea  de acest anotimp dup` care

tânjim parc` de-un veac, nu alta. Este [i ̀ sta un semn c` suntem oameni solari, infinit
mai atra[i de lumin` [i c`ldur` decât de alte capricii ale naturii. Iat` [i motivul pentru
care regret`m acum c` pe 2 martie, în 1968, a plecat dintre noi marele artist soul Otis
Redding, într-o catastrof` aerian` cu alte nenum`rate victime. Otis Redding va  r`mâne,
indiscutabil cel mai sensibil autor al unei balade soul din toate timpurile. M` refer,
evident, la "(Sittin On) The Dock Of  The Bay". Tot la data amintit`, dar în 1959,
Buddy Holly & The Rickets va sus]ine primul lor concert în Marea Britanie. Ciudat
este c` [i cei aminti]i vor trece în amintire, ceva mai târziu, tot din cauza unei catastrofe
aviatice.

În anul de gra]ie 1967 scena pop interna]ional` str`luce[te pe coastele Albionului
gra]ie a cel pu]in dou` nume: Beatles, "Strawberry Fields Foreverer" (Penny Lane), [i
Engelbert Humperdinck, "Release Me". Sigur, sunt doar dou` exemple. Dar s` amintim
pe unii arti[ti n`scu]i pe 2 martie: Tony Meehan (1942, The Shadows), Keith Potger
(1941, The Seekers), Lou Reed (1944), Rory Gallagher (1949), Mark Evans (1956,
AC/DC), Jon Bon Jovi (1962).

Trecem, cu voia dumneavoastr` la prima zi de martie  când – în 1974 – George
Harrison anun]a  primul s`u turneu american dup` destr`marea oficial` a grupului Beatles.
Se na[te Harry Belafonte în 1927, iar pe 4 martie 1932 se na[te artista din Africa de
Sud Miriam Makeba. Pe 8 martie 1964 grupul englez Dave Clark Five are prima apari]ie
din multele ce vor urma  în Statele Unite în celebrul Ed Sullivan Show.

Apare în 1969 celebrul film de anima]ie Beatles Yellow Submarine. Se stinge din
via]` (în 1973) Ron McKernan (Grateful Dead). Pe 9 martie 1957 cele dou` versiuni
rivale ale "Banana Boat Song", Belafonte [i The Tarriers, sunt lansate pe pia]` simultan.
Pe 9 martie 1967 Brian Jones (The Rolling Stones) este internat pentru o scurt` vreme
la spital, acuzând probleme respiratorii. La scurt` vreme acesta se va pr`p`di, dar din
cu totul alte motive. Trece în amintire, pe 9 martie 1988, Andy Gibb (ex-Bee Gees). Pe
12 martie 1969 Paul McCartney se c`s`tore[te cu Linda Eastman. Pe 12 martie 1940
se na[te muzicianul Al Jarreau.

Pe 13 martie 1965 puristul britanic de blues Eric Clapton se desparte de interesantul
grup The Yardbirds, al`turi de care a activat o vreme, participând [i la  imprimarea
piesei "For Your Love". Cum se [tie, el a participat [i în alte forma]ii de blues (John
Mayall etc.). Roxy Music cucere[te chart-urile cu un Cover Version dup` John Lennon,
"Jealous Guy", în 14 martie 1981. Postul de radio din Los Angeles a transmis în 15
martie 1972 vreme de 90 de minute piesa "Puppy Love", single-ul lui Donny Osmond.
Pe 15 martie, Bill Haley & The Comets revin dintr-un turneu mondial în care au cântat
în fa]a a peste jum`tate de million de spectatori. Se întâmpl` în anul 1957.

Pe 19 martie, în 1984, Duran Duran cânt` în New York la Madison Square Garden
într-o atmosfer` incendiar`. Pe 21 martie 1969, la Hotel Hilton din Amsterdan John
Lennon [i Yoko Ono desf`[oar` ac]iunea pacifist` Bed-Ins for Peace", stând într-un
pat [i cântând "The Ballad of John and Yoko". Pe 28 martie 1958, Eddie Cochran
înregistreaz` "Summertime Blues", folosind procedeul suprapunerilor multitracking la
acea dat`. Premier` absolut`, Radio Carolina, primul post britanic, începe s` transmit`
în eter. În 1980 trece în amintire compozitorul [i dirijorul Mantovani. În 1964 se na[te
solista Tracy Chapman, iar în 1950 – Tom Banks (Genesis).

INTR~M |N PRIM~VAR~…
Bea Gschwend
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Urmare din pagina 19
M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Ca un punct de referin]`.
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Dar înainte de punctul de referin]`,

s` nu confund`m exilul cu exila]ii. Pentru
c` exist`…a existat cîndva un exil româ-
nesc…[i pe urm` acest exil românesc, din
cauza vremilor sub care st`m s-a cam opaci-
zat [i s-a cam f`rîmi]at. A[a c`, pîn` la urm`,
nu mai trebuie s` mai vorbim despre exil
în generalitatea lui, ci trebuie s` vorbim
despre exila]i. Or, dac` v` referi]i la exila]i,
dac` v` referi]i la oameni care [tiu ce înseam-
n` spirit, dac` v` referi]i la oameni care [tiu
ce înseamn` coresponden]a permanent` din-
tre particular [i general, dintre românesc
[i universal, pentru asemenea exila]i Mircea
Eliade a fost un îndreptar de con[tiin]`.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: {i un suport…
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: {i un suport moral…
D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: (…) Grupul de prieteni

apropia]i…care l-au înso]it în acele vremuri
grele…dup` 1945…

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Vorbi]i atunci de o comunitate [i
o comuniune între valori…Aceasta este
ne[tiut`…Pentru to]i, Mircea Eliade tr`ie[te
înc`.

D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: {i pentru dumneavoastr`,
personal?

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: Pentru mine personal Mircea Eliade
este mai mult decît prieten, mai mult decît
înv`]`tor, mai mult decît scriitor [i om de
[tiin]`, este unul din reazemele de lumin`
ale exilului nostru.

M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: Ne mir`m în fiecare început de
var` c` nu sose[te la Paris. Sose[te Christinel
pentru el [i prima intrare într-o cas` în care
nu e Mircea Eliade e totdeauna un moment
foarte greu. Ne d`m seama c`, de fapt, vor-
bind cu Christinel, Mircea Eliade se afl`
mereu în fotoliul în care avea obiceiul s`
stea.

V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: {i fotoliul e acela[i…
M.L.M.L.M.L.M.L.M.L.: {i e gol!
V.I.V.I.V.I.V.I.V.I.: {i e gol…
D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.: V` mul]umesc!

Transcriere de
CRISTINA SCARLAT
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Cercet`rile au fost sprijinite de Fondul
Social European în România sub responsa-
bilitatea AMPOSDRU “grant POSDRU/CPP
107/DMI 1.5/S/78342‘.
__________

1 Acesta este titlul care apare în
contractul semnat de cei doi regizori cu
Televiziunea german` la 9 iulie 1992. No.
001 P. 03. X. O copie a acestui contract
ne-a fost oferit` de dl. Dan Petroi.

2 A se vedea Cristina Scarlat, Mircea
Eliade: His Name, his Destiny – un film
de excep]ie, în Verso, anul 2, nr. 25, 1-15
noiembrie 2007, p.12-13.

3  Monica Lovinescu, Jurnal, 1990-1993,
Editura Humanitas, Bucure[ti, 2003, p. 242.

Cât despre seriozitate...Într-o convorbire
cu Stelian Ple[oiu, publicat` în 2008 în
volumul Mircea Eliade. Hermeneutica
spectacolului, Convorbiri, l, Editura Timpul,
Ia[i, pp. 261-276, acesta ne ofer` informa]ii
[i despre momente ale înregistr`rilor pentru
documentar.

4  Trebuie men]ionat` echipa care a lucrat
la acest material: Scenariul – scris de A.

Lacocque; traducerea – A. Lacocque,
Nicoleta Negr`u, Tudor Jeleanu, Kathleen
Bushelle; lectura- Bill Berg; editare-Dan
Jelescu, Ion Flechtenmacher; documentare-
Dan Petroy, Angela Jelescu; on-line editor
- Chris Skrundy; post-production - Facility
Corplex Inc. Lincolnwood, Illinois; suport
tehnic-Robert Schade, John Trendy.

Au fost aduse mul]umiri lui Christinel
Eliade, cea care a ajutat ca demersul echipei
care a ini]iat acest proiect s` se finalizeze,
chiar dac` filmul nu a mai fost prezentat
de televiziunea german`, a[a cum era
prev`zut.

De asemenea, într-o epistol` din 6 mai
2008, dl. Ple[oiu îmi relateaz`: "Drag` Cris-
tina Scarlat, nu [tiu [i nu am auzit de dl
Dan Petroi. Ceea ce [tiuÊ[i v` spun direct
esteÊc`Êam o mare dificultate cu Jelescou.
{i, sunt modest în ceea ce v` spun:Êl-am
introdus în casa Eliade dup` ce Maestrul
murise. Jelescou familly nu l-a cunoscut pe
Eliade. |n schimb am convins-o peÊCristinel
s`-l lase pe Dan Jelescou [i Dan Ghitiu din
CanadaÊs` filmeze tot materialul ce-l au
la îndemân` despre Eliade.ÊÎn]elegerea a
fost c` doamna Eliade nu se angajaz` în
nici o contribu]ie b`neasc`, ea chiar având
resurse financiare limitate dup` dispari]ia
so]ului.ÊDin p`cate nu s-a întâmplat a[a,
ace[ti indivizi, în spe]` Dan Jelescou [i so]ia
lui Angela, au reu[it s` o conving` pe Cristi-
nel s` le "împrumute" suma de 34 de mii
de dolari, adic` exact economiile ei pentru
ultimii ani din via]`. Ace[ti indivizi au mers
peste totÊîn Europa, filmând în stânga [i-n
dreapta, cheltuind banii femeii. În final, a
ie[it un film destul de documentat, dar f`r`
Maestrul. Ceea ce îi reduce mult din valoare.
Partea cea mai tragic` a fost c` "împrumutul"
de bani nu aÊfost niciodat` înapoiat, Cris-
tinelÊmurind în mizerie [i datorii. Angela
JelescouÊa avut formidabilul tupeu s` vin`
la pomana mortului (nuÊla înmormântare).
Acolo, în incinta Clubului Universit`]ii de
Chicago, profesorul preot David Tracy a
întrebat-o direct [i f`r` menajamente : "An-
gela, ai adus datoria de 34 mii de dolari a
lui Cristinel?" Pauz`, ea ner`spunzând nimic.
Din acel moment a disp`rut (1998), ap`rând
acum doi ani, într-un or`[el de la marginea
statului Illinois. Despre film, a[a cum am
zis mai devreme.ÊNu au vrut s`-l doneze
Consulatului Romånesc din Chicago (la
sugestia mea) , mai degrab` l-au vândut unei
agen]ii prin Coasta de Est a Statelor Unite.
Nu [tiu câ]i bani au f`cut, sunt convins c`
nu foarte mul]i, îns` au doveditÊo calitate
uman` foarte proast`... În continuare, nu
pot s` spun lucruri frumoase despre ei.
Dumneata re]ii ce creziÊdin aceast` reali-
tate." Având în vedere caracterul documentar
al m`rturisirii, am reprodus textul epistolei
integral.Men]ion`m c` din echipa de repor-
teri care au intervievat-o pe Christinel Eliade
[i pe ceilal]i interlocutori din Chicago nu
s-a aflat [i dl. Dan Petroi. Film`rile realizân-
du-se în România, Fran]a, Germania, S.U.A.,
echipa [i-a "împ`r]it" sarcinile de lucru.

5  Este vorba despre compozitorul
Nicolae Brându[, autor al operei lirice "La
]ig`nci" (cu titlul "Ar[i]a", impus de ideologia
comunist`-dup` cum ne m`rturise[te acesta
într-un interviu, "Mircea Eliade pe scenele
lumii", publicat în revista "Nord literar",
anul lll,  nr. 1, ianuarie 2005, pag.8) - a
c`rei prim` audi]ie a avut loc în 1986 în
studiourile Radioteleviziunii.

MONICA LOVINESCU
{I VIRGIL  IERUNCA… MO{TENITOAREA
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Apoi, pe o u[` larg` a uneia din camerele

de sus, vizitatoarea ie[ise în galeria deschis`
a etajului, sprijinit` în partea dinafar` pe un
[ir de mici coloane cu capiteluri bogat sculp-
tate, imitând un pridvor românesc. Începând
cam de pe la jum`tatea fa]adei [i prelungindu-
se pân` dincolo de col]ul din dreapta al cl`dirii,
aceast` galerie, amintind de stilul brânco-
venesc, oferea un farmec aparte edificiului.
Pardoseala galeriei, original`, d`inuind dinain-
tea restaur`rii s`vâr[ite de oncle Serge [i m`tu-
[a Aurore, îmi explicase monsieur G., se alc`-
tuia din pl`cu]e de ceramic` verzuie decorate
cu motive orientale. Aici obi[nuia primul st`-
pân al casei, îmi povestise tot monsieur G.,
s`-[i fac` în tihn` siesta, singur sau împreun`
cu prietenii apropia]i, sub ocrotirea umbrarului
de ieder`. De la în`l]imea galeriei i se oferea
pe vremea aceea o panoram` larg` a ora[ului,
pân` la liziera p`durilor din vecin`tate.

Marta von Landauer se aplecase [i ea peste
parapetul de sus]inere a colonadei, dar nu atât
pentru a privi în dep`rtare, de altfel nici n-
avea cum din pricina edificiilor care între timp
se ridicaser` în preajm`, ci pentru a m`sura
pare-se din ochi spa]iul parcului ce împrejmuia
casa.

În înc`perea unde eu fusesem g`zduit,
cea mai mic` a întregului imobil, nu
inten]ionam s` o mai conduc pe vizitatoarea
care p`rea s` îmi asculte cu indiferen]` ultimele
informa]ii. Dar ea insistase s` intre pe u[a
ceva mai scund` a acesteia. Dând cu ochii
de patul cu bile de alam` la col]uri, ea se oprise
brusc, ca [i cum o fantom` i-ar fi ap`rut înainte.
Începuse s` inspire precipitat [i aproape f`r`
voie se l`sase pe marginea lui. Îi încercase,
parc` tot cu un gest reflex, elasticitatea
somierei, apoi r`m`sese cu privirea pierdut`
dincolo de fereastra camerei, pe geamurile
c`reia st`ruiau pic`turile ultimei averse. Nu
[tiam ce putea s` vad`, fiindc` ramurile
copacilor înal]i din partea aceea a parcului îi
închideau orice perspectiv`.

O l`sasem s` cugete la ale ei, încercând
s` mai fac pu]in` ordine în camer`, c`ci vestea
sosirii sale, cu toate c` fusesem avertizat în
aceast` privin]` de Denizelos, m` luase pe
nea[teptate. Mai cu seam` încercam s` adun
c`r]ile risipite [i s` le a[ez teanc pe m`su]a

din col]. Se pare c` mi[c`rile mele îi atraser`
în cele din urm` aten]ia vizitatoarei, c`ci se
ridicase pentru a observa ce c`r]i aveam în
mân`.

Ah, ah, m` mustrase ea, se pare c` nu
toate c`r]ile defunctului au luat drumul
Universit`]ii.

Observa]ia ei m` înfuriase. Faptul c`
m` b`nuia c` subtilizasem din c`r]ile
bibliotecii lui monsieur G. for]a limitele
r`bd`rii mele.

Aceste volume mi-au fost l`sate de
proprietar mie, încercasem bâlbâindu-m` s`-
i explic. Menajera e martor` c`…

Da, da, menajera…, începuse ea s` râd`
for]at. În lumea din care eu vin nu se
obi[nuie[te s`-]i desemnezi martori slujitorii!

Apoi privirea îi c`zuse pe caietul cel
albastru, deschis [i întors cu scoar]ele în sus,
din care tocmai citisem. Se repezise la el,
de parc` ar fi descoperit o prad` pre]ioas`.
Îi urm`risem privirea parcurgând primele
rânduri. Pielea obrajilor ei începuse curând
s` se îmbujoreze. Era evident c` individa
în]elegea scrisul. C` se preta, prin urmare,
unui joc murdar. Tâmplele începuser` s`-
mi pulseze din pricina surescit`rii.

E scris în limba român`, observasem.
N-ave]i cum s` deslu[i]i ce scrie acolo!

Nu te intereseaz` pe dumneata, îmi
r`spunsese. Apoi, dup` o clip` de gândire
ad`ugase: Caietul acesta îl iau cu mine.

D`duse s`-[i introduc` în geant`
nesperata captur`, dar eu îi smulsesem caietul
din mân`, strigându-i: Obiectul `sta îmi
apar]ine! Pute]i s` lua]i orice altceva dori]i,
dar caietul ̀ sta nu!

Surprins` de gestul meu, femeia îmi
aruncase o privire ucig`toare. Imediat dup`
aceea î[i ridicase o mân` cu degetele r`sfirate
în direc]ia mea, de parc` ar fi vrut s` m`
atace ori s` rosteasc` un blestem. În ochi îi
jucau lumini]e ro[ietice.

Dar, înainte de a-[i traduce în fapt`
inten]ia, un murmur în`bu[it de furtun` se
f`cuse auzit din nem`rginiri. Femeia ascultase
o clip`, apoi î[i l`sase mâna s`-i cad` de-a
lungul trupului [i se întorsese s` plece. Abia
m` putusem ]ine dup` ea pe sc`ri în jos.

A[ vrea s` v` mai ar`t ceva, îi strigasem
atunci în limba român`.
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HERTA MÜLLER - UN
PARTENER DE DIALOG

În octombrie 2009, la scurt timp dup`
ce aflase c` i se va decerna Nobelul pentru
Literatur`, Herta Müller a stat de vorb` cu
Michael Lentz la Leipzig, în cadrul prele-
gerilor de poetic`. Recent, dialogul a fost
publicat.

Dialogurile Hertei Müller cu interlocu-
tori pe m`sur`, la scen` deschis`, fac s`li
arhipline în Germania. La fel s-a întîmplat
[i în România, în toamna lui 2010, cînd,
sub cupola Ateneului Român, laureata Pre-
miului Nobel pentru Literatur` a avut un
pasionant schimb de replici cu Gabriel
Liiceanu.

Herta Müller nu este un partener
comod de dialog. Chiar celor foarte bine
preg`ti]i, r`spunsurile ei le întind capcane,
le rezerv` surprize, le ofer` revela]ii,
obligîndu-i în unele cazuri la o radical`
revizuire a unor no]iuni care, cu doar cîteva
secunde înainte, p`reau absolut sigure [i,
prin urmare, indiscutabile. Constatarea am
f`cut-o ori de cîte ori am avut ocazia s`
stau de vorb` cu Herta Müller, s`-i ascult
ori s`-i citesc, tip`rite, conversa]iile cu
al]i intervievatori.Ê

SCRISUL - O
MODALITATE DE A IE{I
LA SOCOTEAL~ CU TINE
ÎNSU}I

De pild`, acum, cea cu scriitorul Michael
Lentz, care i-a adresat laureatei Nobelului
pentru Literatur` de la bun început o întrebare
simpl` [i încurcat` în acela[i timp: De ce
scriem? R`spunsul: Î]i pui aceast` întrebare
doar cînd ai început deja s` o faci [i atunci
este deja prea tîrziu. Herta Müller nu se
opre[te îns` aici [i furnizeaz` imediat o
imagine poetic` a ra]iunii de a scrie, o
metafor` care i se întip`re[te pe loc în
memorie cititorului: Scrisul este un fel de
realitate, un mod de a ie[i cu tine însu]i la
liman, devine o cheie care se potrive[te
zilelor, nu se pot descuia prea multe cu
aceast` cheie, dar ea î]i ofer` o ocupa]ie [i,
cum bine [tim, munca te sus]ine. Dar [i atunci
cînd via]a nu mai este simpl`, fiindc` scrisul
te cufund` pîn` peste urechi în adîncimea
lucrurilor, te ag`]i de scris [i el devine cu
timpul ceva firesc. Poate chiar singurul lucru
care-]i apar]ine. Un lucru intim.

Am încercat s` traduc incomplet acest
ramificat r`spuns la atît de elementara
întrebare, fiindc` el comprim` un segment
din poetica Hertei Müller, rearticulat`
fragmentar în cuprinsul micului, dar densului
volum, ap`rut la Editura Suhrkamp, sugestiv
intitulat Lebensangst und Worthunger / Frica
de via]` [i foamea de cuvinte.

Este o poetic` în care aspectele estetice
[i cele existen]iale fac corp comun, devin
inseparabile, în urma experien]elor

FRICA DE VIA}~,
FOAMEA DE CUVINTE

traumatizante prin care scriitoarei urm`rit`
de Securitate i-a fost dat s` treac`.

CANARUL GALBEN
Memorabil, antologic, este aproape

fiecare din r`spunsuri. Nu pu]ine din întreb`ri
sunt "c`ptu[ite" cu citate extrase din textele
scriitoarei. De pild`, din eseul intitulat În
fiecare limb` stau al]i ochi, în volumul
Regele se înclin` [i ucide. Concret, în cauz`
se afl` rela]ia dintre limba german` [i cea
român` în scrisul Hertei Müller.

Michael Lentz vrea s` [tie dac` atunci
cînd scrie, autoarea se gînde[te intens la
diversele însu[iri ale germanei [i românei.
Nu, nu este vorba de o reflec]ie, sun` tran[ant
replica, urmat` îns` de subtile disocieri.
Pentru ea, limba român` a fost ca o a doua
limb`, una sosit` ulterior, româna i-a fost
la îndemîn` la fel ca germana, a avut în
cap pentru toate lucrurile dou` sta]ii, erau
[i dou` [ine care nu se intersectau. De aceea
expresiile, metaforele, toat` ]es`tura limbii
române îi erau puse la dispozi]ie de memorie,
fiind la fel de accesibile ca [i cele din limba
german`. În timpul scrisului se strecoar`
în text preferin]e intime care nu pot fi ghicite
dinafar`, care ele însele nu au habar una
de cealalt`, care nu [tiu de unde vin [i care
alterneaz`, dar care pot la fel de bine s` se
amestece f`r` s`Êse ia în seam` una pe
cealalt`, nici de unde vin.ÊCît despre text,Ê
el se serve[te de ce are nevoie.

Remarcabil` este fine]ea cu care Herta
Müller explic` de ce germana vorbit` în
România, în Banat sau Transilvania,
provincii ale fostului Imperiu Habsburgic,
este altfel decît cea din Repubica Federal`,
de ce, de[i, împreun` cu Oskar Pastior, era
con[tient` c` "la noi nici o propozi]ie nu
st`", se consoleaz`, în urma observa]iilor
primite de la localnicii " de aici", cu afirma]ia
f`cut` de poetul disp`rut "c` de fapt e chiar
frumos" c` propozi]iile nu "stau".

Citînd un aforism al lui Pastior,
"Hölderlin este o limb` frumoas`, înrudit`
cu germana", interlocutorul îi aminte[te
Hertei Müller c` în scrierile ei s-a referit
la multe poezii [i cîntece populare
române[ti, c` a tradus chiar un song al
forma]iei muzicale timi[orene Phoenix,
Canarul galben, [i este curios s` afle dac`
autoarea mai [tie cumva pe de rost un vers.
R`spunsul nu întîrzie:"Da, mai [tie: Canarul
galben/ca un g`lbenu[/ cu pene moi/[i ochii
du[i... Dup` ce citeaz` traducerea german`
a versurilor, care-i apar]ine, Herta Müller
se arat` nemul]umit` de rezultat [i din
pricina deosebirilor dintre cele dou` limbi,
insistînd mai ales asupra dificult`]ii de a
afla un echivalent german pentru "ochii
du[i", sintagm` atît de "plin`" de sens, mai
ales c` songul, fredonat în timpul dictaturii,
îi reamintea fiec`ruia c` el însu[i este
canarul galben.

EXPERIEN}A DE VIA}~
{I LITERATURA
FAC CORP COMUN

Aparent f`cute pe parcursul dialogului,
reflec]iile poetologice, distinc]ia între nai-
vitate [i precizie, rela]ia dintre nobila igno-
ran]` [i juste]ea judec`]ii emo]ionale par
a nu avea mai nimic în comun cu evocarea
traumaticelor experien]e din timpul
dictaturii. Esen]ialmente îns` ele se
condi]ioneaz` reciproc, de[i în scris nu
exist` o realitate direct`, de[i între faptul
de via]` [i propozi]ie nu exist` un raport
de unu la unu, din care de altfel nici nu ar
ie[i nimic.

Dac` amintirea este o oglind` abstract`

în cap, dorin]a de a o rosti impune o tr`ire
cu totul nou`, prin limbaj. Ca [i mai vechiul
eseu poetologic In der Falle ("În Capcan`"),
[i în dialogul cu Michael Lentz, purtînd
semnificativul titlu "Frica de via]` [i foamea
de cuvinte", Herta Müller, refractar` la de-
mersuri teoretice sterile, dezv`luie felul în
care literaritatea, caracterul poetic al unui
text sunt legate ombilical de experien]ele
limit` ale vie]ii. Ultimul roman al autoarei,
Atemschaukel, Leag`nul respira]iei, ridic`
la cote superlative aceast` atît de intim` [i
inseparabil` leg`tur`.

Cu aceast` poetic` dialogic`, Herta
Müller a mai deschis o u[` spre înc`perile
cele mai intime ale atît de singularului ei
atelier literar.

RODICA BINDER

Dorothea Fleiss


