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Oamenii se nasc s` tr`iasc`, s` creeze, s` se
bucure, s`... ce mai vrei tu. S` cugete la propria
existen]`. Dar [i s` moar`. Cum mor, în ce condi]ie
moral`, sufleteasc`, chiar [i fizic`, astea sunt între-
b`rile corecte. Cine le mai pune acum? Acum
familiile î[i aduc, inclusiv b`trâni nonagenari, s`
moar` în spital, aproape singuri [i înfrico[a]i, pentru
c` moartea e degradant`, imoral`, punitiv`, revan-
[ard`, afurisit`, indecent`. {i insalubr`. A[adar,
o urâm sincer [i o împachet`m steril, o izol`m [i
o încredin]`m unor firme specializate în lucruri
cu care nu vrem s` intr`m în contact. Ori arunc`m
vina pe medici, pe sistem, pe Dumnezeu. E
groaznic.

JOSÉ MIGUEL VIÑALSFILMUL LUI GOYAFILMUL LUI GOYAFILMUL LUI GOYAFILMUL LUI GOYAFILMUL LUI GOYA
JOAQUÍN GARRIGÓS
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Exist` mai multe cercet`ri serioase care,
în ultimul timp s-au ocupat de jurnalul intim
sau de metamorfozele jurnalului intim. Dac`
Gheorghe Glodeanu d`, în Narcis [i oglindaNarcis [i oglindaNarcis [i oglindaNarcis [i oglindaNarcis [i oglinda
fermecat`. Metamorfozele jurnaluluifermecat`. Metamorfozele jurnaluluifermecat`. Metamorfozele jurnaluluifermecat`. Metamorfozele jurnaluluifermecat`. Metamorfozele jurnalului intimintimintimintimintim
în literatura român`în literatura român`în literatura român`în literatura român`în literatura român` (TipoMoldova), o
cercetare masiv`, care urc` de la Hasdeu
[i Maiorescu la Mircea C`rt`rescu [i
Gheorghe Cr`ciun – 700 pagini -, cartea
Vioric`i Gligor trece în revist` numele mai
apropiate de noi, de la Mariana {ora la
Constan]a Buzea [i Gabriela Melinescu.
Lipse[te din toate c`r]ile ultimului deceniu
o p`rere despre Anul 2000. Simple exerci]iiAnul 2000. Simple exerci]iiAnul 2000. Simple exerci]iiAnul 2000. Simple exerci]iiAnul 2000. Simple exerci]ii
de sinceritate,de sinceritate,de sinceritate,de sinceritate,de sinceritate, Dacia 2005, al Rodic`i Braga.
S` recapitul`m: Rodica Braga a ob]inut
numeroase premii literare. Este so]ia
profesorului, a istoricului literar, a criticului
Mircea Braga. Este mama profesorului, a
teoreticianului, a criticului Corin Braga.
A economistului Marian Braga, to]i
prezen]i în paginile jurnalului. S` ad`ug`m
c`, spre deosebire de viziunile întunecate
ale autoarelor de "jurnal intim", Rodica
Braga traverseaz`, pe numeroase pagini,
o senin`tate frumos transcris`. C`
feminitatea scriitorului e [i a so]iei, a
mamei, a unui om pentru care reflec]ia
nu e autodistrug`toare, iar st`rile "poetice",
asasine. Jurnalul se inaugureaz` astfel:
"A doua zi de Pa[ti, 1 mai 2000. Am fost
tentat` s` scriu 1900, într-atât nu-mi vine
s` cred c` am atins acest început sau sfâr[it
de secol sau de mileniu. Soare, cald,
minunea copacilor înfrunzi]i [i cântecul
cald al p`s`relelor".

Un adev`rat jurnal, un jurnal care s`
p`streze datele înalte ale scriiturii, nu se
poate inaugura decât într-o zi de Pa[ti. Jur-
nalul "intim" al anului 2000 e o înviere.
Sau cum scrie o pagin` mai încolo Rodica
Braga: "M` gândesc la scris cu foame [i
cu jinduire. N-am mai scris dinainte de nunta
lui Marian, dar [i atunci doar dou` poeme
oarecare. Vorbind cu Corin la telefon, îi
spuneam c` în urm` cu ceva timp, scriam
cu un fel de gratitudine, cu bucurie, cu u[u-
rin]` chiar (tot poeme) ca [i cum a[ fi tr`it
senza]ia de copil când umblam descul]` pe
p`mântul cald, aburind dup` ploaie [i sim-
]eam printre degetele de la picioare mustirea
catifelat` a humei umede, înmuiate, aproape
fluide. A[a sim]eam scrisul atunci". Marian
[i Corin sunt cei doi fi ai poetei, ai prozatoa-
rei, scriitoarei care tr`ie[te fericit` momentul
inaugural al aventurii literare: f`r` s`-[i
tr`deze sentimentul matern. Dimpotriv`,
împlinindu-l a[a. Nu sunt ocolite, în aceste
reverii, întreb`rile: "Citind, m` gândesc cât
de înc`p`tor este scrisul. Poate cuprinde
absolut orice. Ei bine, atunci de ce îmi este
a[a de greu s`-l reiau?"

Rodica Braga este un om tradi]ional,
pentru care esen]ial` este, r`mâne, casa p`rin-
teasc`, "unde nu se poate întâmpla nimic
r`u". Tot ce e bine, ce se împline[te frumos
se împline[te "acas`": "Corin simte nevoia
s` se scufunde în atmosfera casei [i chiar
a str`zilor, a cartierului în care a copil`rit,
ca într-o ap`. Am impresia c` e un înot`tor
care se d` la fund...". Exist` [i impasurile
care trebuie bine în]elese: "Astmul lui Corin
a ac]ionat ca un liant care a creat între mine
[i el o rela]ie mai special`. Veneam de la
servici [i eram în stare s`-i aud respira]ia

"JURNALUL INTIM", ÎN 2013
CORNEL UNGUREANU

dispneic` prin u[`. Pe el l-a maturizat înainte
de vreme, prin faptul c` nu s-a putut juca
cu copiii de vârsta lui, ci mult timp a trebuit
s` stea de o parte [i s` le priveasc` joaca".
Îi descifrez` solfegiile de muzic`, fiului,
el fiind afon.

În niciunul dintre jurnalele ultimelor
decenii nu am descoperit ideea matern` atât
de viu transcris`. Nu lipsesc, în aceste reme-
mor`ri, exalt`rile, superlativele timpului s`r-
b`toresc – el este prezentul, el trebuie în]eles
la traversarea vremurilor: "B`ie]ii mei. Ca
[i cum a[ spune sufletele mele, cele cu care
am r`zbit prin lume, prin greut`]i, care m-
au înc`lzit [i încurajat când îmi era fric`
sau r`u, m-au f`cut ca s` aflu ce-i bucuria
ca [i tremurul pentru s`n`tatea lor, m-au
ajutat s` cresc, s` devin adult, mi-au deschis
acei ochi care r`mân mor]i altfel".

PEDAGOGIA LUI MIRCEA
IV~NESCU. POEZIA,
ACAS~. UN INTERVAL

Despre felul în care s-a n`scut
Commentarius perpetuus, 2 (ComentariusCommentarius perpetuus, 2 (ComentariusCommentarius perpetuus, 2 (ComentariusCommentarius perpetuus, 2 (ComentariusCommentarius perpetuus, 2 (Comentarius
perpetuus 1perpetuus 1perpetuus 1perpetuus 1perpetuus 1 era realizat de Mircea Iv`nescu
împreun` cu Mircea Braga) Rodica Braga
va scrie de câteva ori în jurnal, dar parc`
niciodat` a[a de limpede ca în paginile din
Mircea Iv`nescu 80,Mircea Iv`nescu 80,Mircea Iv`nescu 80,Mircea Iv`nescu 80,Mircea Iv`nescu 80, volum coordonat de
Al. Cistelecan, Paralela 45, 2011, pp. 99-
103: "Incitat` de M.I. am trecut dincolo de
condi]ia de cititor de poezie. S-ar fi zis c`
poezia m` caut` [i m` a[teapt` conferin-
du-mi o nevârst` interioar` care nu m-a
p`r`sit niciodat`. S-ar fi zis c` m` trezisem.
Participarea la acest` carte.... este semnul
c` amor]irea, a]ipeala propriei vie]i a atins
pargul, limita unei scaden]e. Ajuns` aici,
trebuia s` m` redescop`r.. S` m` opresc,
s` caut, s` cercetez. S` descop`r ce anume
a însemnat totul pentru mine...".

{i, mai departe: "Prin poezie, de fapt,
adev`ratul personaj este scrisuladev`ratul personaj este scrisuladev`ratul personaj este scrisuladev`ratul personaj este scrisuladev`ratul personaj este scrisul,(s.n., C.U.)
a[a cum ai spune v`zul, auzul, pip`itul".
{i despre felul în care s-a realizat "conti-
nuitatea": "M-a înso]it foarte mult timp, l-am
acceptat cu onestitate, cu spaim`, cu bucurie,
cu reticen]`. M-am conformat lui. M-am
confundat cu el, l-am iubit, l-am urât, dar
nicodat`, pân` atunci, n-am încercat s`-l
radiografiez. Pentru c` se na[te un pericol.
Acela c`, demontându-l, s` te pierzi în com-
ponentele lui. Numai c`, exact de atâtea ori,
scrisul mi-a dat doar iluzia c` sunt st`pâna
lui...". {i, din nou, , totul se desf`[oar` "aca-
s`": "Ceea ce a început cu un poem dedicat
de Mircea Iv`nescu lui Mircea Braga, avea
s` continue într-un dialog facinant [i provo-
cator pentru mine s` creasc` în volum [i
intensitate a tr`irilor poetice [i, la sugestia
lui Mircea Braga s` se continue parc` de
la sine într-o carte..."

Jurnalul, început la Pa[ti, nu se poate
încheia decât într-o zi de Cr`ciun a anului
2000. E alt moment al s`rb`torescului nece-
sar: "Pentru mine e s`rb`toarea cea mai fru-
moas`, am înv`]at asta de la tata, de când
eram eu cea pentru care se preg`teau cadouri.
Am p`strat senza]ia c` s`rb`toarea este îns`[i
sufletul nostru care se desprinde din chingile
diurne [i se las` p`truns de misterul serii
sacre". Cartea se poate încheia, dar trebuie
s` mai existe, pentru un om al scrisului, [i
urm`toarea concluzie: "Încheind acest an
2000, m` întreb dac` nu cumva a te dedica
scrisului nu este tot un fel de cutreier în
]ara lui Nic`ieriNic`ieriNic`ieriNic`ieriNic`ieri".

BIOBIBLIOGRAFII
NECESARE

Pentru c` documentarele noastre sunt
uneori alunec`toare, s` transcriem o fi[`
privitoare la Rodica Braga: N. 1938, Alba
Iulia. A absolvit Facultatea de Filologie a
Universi`]ii "Babe[-Bolyai" din Cluj-Napoca
în anul 1960. Debut, 1972, Cartea
Româneasc`, Sângele alb al pietrelor.Sângele alb al pietrelor.Sângele alb al pietrelor.Sângele alb al pietrelor.Sângele alb al pietrelor. Proz`
scurt`, romane, c`r]i pentru copii, versuri,
publicistic`. Nisipul memorieiNisipul memorieiNisipul memorieiNisipul memorieiNisipul memoriei, roman, Ed.
Dacia, 1978; Dincolo de dragosteDincolo de dragosteDincolo de dragosteDincolo de dragosteDincolo de dragoste, roman,
Ed. Eminescu, 1979; Eternit`]i de-o clip`,Eternit`]i de-o clip`,Eternit`]i de-o clip`,Eternit`]i de-o clip`,Eternit`]i de-o clip`,
schi]e, Ed. Eminescu, 1982; Singur`tateaSingur`tateaSingur`tateaSingur`tateaSingur`tatea
p`mântului,p`mântului,p`mântului,p`mântului,p`mântului, roman, Ed. Eminescu, 1985;
Maia,Maia,Maia,Maia,Maia, roman, Ed. Eminescu, 1988; Împ`ratulÎmp`ratulÎmp`ratulÎmp`ratulÎmp`ratul
vr`jitorvr`jitorvr`jitorvr`jitorvr`jitor, carte pentru copii, Ed. Transilvania,
Sibiu, 1990; Fluturele negru,Fluturele negru,Fluturele negru,Fluturele negru,Fluturele negru, roman, Ed.
Imago, Sibiu, 1994; Nelini[tea cuvintelorNelini[tea cuvintelorNelini[tea cuvintelorNelini[tea cuvintelorNelini[tea cuvintelor,
versuri, Ed. Imago, 1995; {i va fi ziua a{i va fi ziua a{i va fi ziua a{i va fi ziua a{i va fi ziua a
optaoptaoptaoptaopta, roman, Ed. Dacia, 2001; Visul bufni]eiVisul bufni]eiVisul bufni]eiVisul bufni]eiVisul bufni]ei,
versuri, Ed. Dacia, 2003; CommentariusCommentariusCommentariusCommentariusCommentarius
perpetuus 2,perpetuus 2,perpetuus 2,perpetuus 2,perpetuus 2, în colaborare cuÊ Mircea
Iv`nescu, Ed. Imago, Sibiu, 2003; AnulAnulAnulAnulAnul
2000, simple2000, simple2000, simple2000, simple2000, simple exerci]ii de sinceritateexerci]ii de sinceritateexerci]ii de sinceritateexerci]ii de sinceritateexerci]ii de sinceritate, Ed.
Dacia, 2005; F`ptura de razeF`ptura de razeF`ptura de razeF`ptura de razeF`ptura de raze (versuri, Ed.
Imago, 2007), Vânare de vânt,Vânare de vânt,Vânare de vânt,Vânare de vânt,Vânare de vânt, versuri, Ed.
Moldova, 2012.

Premii literare: Premiul pentru debut
acordat de Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor
pe anul 1978 pentru romanul Nisipul memo- Nisipul memo- Nisipul memo- Nisipul memo- Nisipul memo-
rieirieirieirieiriei; Premiul na]ional pentru crea]ie literar`
pentru copii pe anul 1986, pentru PrieteniiPrieteniiPrieteniiPrieteniiPrietenii
lui Arthurlui Arthurlui Arthurlui Arthurlui Arthur; Premiul OPERA OMNIA acordat
de Uniunea Scriitorilor din Romånia - Filiala
Sibiu, pe anul 2005. Premiul Cartea Anului
2007 al Filialei Sibiu [.a.m.d.

Din numeroasele studii, c`r]i, teze de
doctorat publicate/sus]inute în ]ar` sau în
str`in`t`]i ale lui Corin Braga am putea alege,
pentru a fi în ton cu cele de mai sus, 1010101010
Studii de arhetipologie Studii de arhetipologie Studii de arhetipologie Studii de arhetipologie Studii de arhetipologie sau De la arhetip De la arhetip De la arhetip De la arhetip De la arhetip
la anarhetip. la anarhetip. la anarhetip. la anarhetip. la anarhetip. În fine, ar mai fi de selectat
rândurile lui Dan C. Mih`ilescu care î[i
încheie câteva pagini despre Mircea Braga
(când scriitorul împlinea [apte decenii) astfel:
"Îl v`d mijlocind [`galnic între Constantin
Noica [i Adrian Marino, dându-i fiec`ruia
imaginea a ceea ce ar fi putut deveni cel`lalt
[i amândoi împreun`". "Îl v`d mergând de
mân` prin Sibiu, în vara lui 2009, cu Rodica,
într-o fermec`toare tandre]e, la câ]iva pa[i
de nunta de aur". {i criticul nu se putea opri:
"Îl v`d scriind despre Maiorescu, Carp,
Nietzsche, [i Voiculescu într-o Românie
dominat` de gol`nie, canibalism, impro-
viza]ie, [atr` f`r` Dumnezeu".

CÅR}ILE LUNII FEBRUARIE

Ora[ul Jimbolia a marcat vineri, 15 fe-
bruarie 2013,     82 de ani de la na[terea poetului
Petre Stoica. Sfin]irea monumentului funerar
creat de sculptorul timi[orean {tefan C`l`r`-
[anu     a fost urmat` de vernisajul unei  expozi]ii
de carte in memoriam (la Muzeul Presei
™Sever Bocu¤).

Începând cu ora 18,00, la Cafeneaua
literar` a Restaurantului Bulevard au fost
organizate un mic spectacol de     muzic` [i
poezie (The Easy Winners Quartet, Adrian
Korek) [i proiec]ia filmului de scurt metraj
dedicat memoriei poetului Petre Stoica,
Despre banal.

OrganizatoriiÊ - Consiliul local Jimbolia,
Rotary Club Jimbolia, Muzeul Presei ™Sever
Bocu¤ - i-au avut ca invita]i pe scriitorii Pia
Brânzeu, Brîndu[a Armanca, Simona Grazia
Dima, Samuel Tastet, Marcel Tolcea [i pe
Matei Stoica, nepotul poetului.

REMEMBER PETRE STOICA
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LA TOLCE VITA

MARCEL TOLCEA

FOTOTECA ORIZONT

{UTIM O REFORM~? ÎN LOC DE PROGRAMUL PRIMA
CAS~, IA B~GA}I PROGRAMUL PRIMUL PICASSO!

Dup` ce ho]ii din România au [utit olandezilor, în mai pu]in de 60 de secunde, 7 tablouri
de milioane de euro, impresionismul occidentalilor despre noi s-a multiplicat la cubism!

Dup` era primitiv` a datului cu jula, numit` julasic, iat` c` românul a trecut cu brio în
era furatului simezozoic, adic` a furatului de pe simeze. {i lucrurile nu se opresc aici!

Din m`rturiile rafina]ilor pinacoti[ti prin[i de Poli]ia român` afl`m c`, de fapt, ei nici
nu [tiau ce înstr`ineaz`! Astfel, unul dintre ei a [i spus c` numele autorului unei pânze,
Matisse, seam`n` cu Matiz. Ei bine, nu v` gr`bi]i s` v` da]i mai de[tep]i. Sau mai cul]i!

Asemenea confuzii exist` [i în lumea fotbalului, unde nici pân` ast`zi nu e prea sigur
dac` în meciul Toulouse-Lautrec bate Toulouse! Dup` cum, la fel de ame]itor ambigu` e
formula Prima Cas`Ê în cazul lui N`stase {ase Case.Evident, cu gândul la el am propus
social-democra]iei noastre de salon un program de colec]ionari: Programul "Primul Picasso"!

Sau, cu gândul la alt spaniol: Dali clasei mun[itoari, cum ar gr`i Doamna Pivni[eru.
Ê

DIVOR}UL BATERISTULUI FANE DE O ZÂN~.
PROPUNERI, MONITORIZ~RI, SOLU}II FENG {UIE.

Juniorul B`nic` {tefan e un cânt`re] iubit [i un baterist gelos. Asocia]ia Român` pentru
Recens`mântul Corect al Vân`t`ilor de Starlete a consemnat, de-a lungul anilor, prezen]e
accentuate de b`nici în cazul domni[oarelor Cristina }opescu [i Mihaela R`dulescu. Aceast`
inedit` ipostaz` a vocalistului nostru ne determin` s` propunemÊ înlocuirea cuvântului "junior"
cu una din variantele: "infantil", "pu]oia[", "mardeia[or", în formule prescurtate. Exemplu:
{tefan B`nic` inf., {tefan B`nic` p][., {tefan B`nic` md[.

Dac` asemenea "recitaluri" solo ale bateristului Fane se vor proba [i în cazul Zânei
Andreea Marin, trebuie s` atragem aten]ia c` România risc` un raport negativ din partea
Uniunii Europene pe monitorizarea Imaginarului Infantil, unde, asemenea fumatului, cotonogirea
zânelor este strict interzis`. Oricum, dac` vre]i p`rerea mea, oameni buni, cred c` {tefan
B`nic` va avea circumstan]e atenuante cât` vreme nu a f`cut apel, în crizele sale de gelozie,
la s`bii [i topoare, a[a cum insist` suav postul s`u de televiziune. În jurul orelor 17.

FEBRUARIE, SEMILUNA
CRE{TINILOR

CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2013
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]an VasiliuDelia {epe]an VasiliuDelia {epe]an VasiliuDelia {epe]an VasiliuDelia {epe]an 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
- 14 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
1 februarie   1 februarie   1 februarie   1 februarie   1 februarie   A fost lansat volumul Anina – Steierdorf. Viziuni – Visionen, Anina – Steierdorf. Viziuni – Visionen, Anina – Steierdorf. Viziuni – Visionen, Anina – Steierdorf. Viziuni – Visionen, Anina – Steierdorf. Viziuni – Visionen,  realizat

de Gheorghe Jurma [i Erwin Josef }igla. Despre imaginile albumului, despre tradi]iile
culturale ale Aninei, despre romanele sau reportajele lui Virgil Birou [i Ion Arie[anu
consacrate acestui spa]iu au vorbit {tefan Ehling, Paul Eugen Banciu, Vasile Bogdan
(autor al unor c`r]i despre Banatul Montan), Carol Singer, Nicolae Sârbu (autor a numeroase
pagini despre Anina) , Edith Guip Cobilanschi, Clara Constantin. Despre realizarea
acestui volum, dar [i despre c`r]ile necesare acestui ]inut s-au pronun]at Erwin Josef
}igla [i Gheorghe Jurma. Întâlnirea a fost moderat` de Cornel Ungureanu.

8 februarie   8 februarie   8 februarie   8 februarie   8 februarie   Vasile Bogdan, Ilie Chelariu, Gheorghe Seche[an au prezentat, pe
larg, volumul Strigând printr-un ora[  mareStrigând printr-un ora[  mareStrigând printr-un ora[  mareStrigând printr-un ora[  mareStrigând printr-un ora[  mare de Constantin M`r`scu. Despre remarcabilele
calit`]i de regizor de film, despre poezia  lui Constantin M`r`scu, despre perioada  petrecut`
la Re[i]a de jurnalist au vorbit Constantin Vl`dulescu, directorul teatrului "Gh. Petculescu"
din Re[i]a, Octavian Doclin, Ion Marin Alm`jan [i Cornel Ungureanu.

15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie a avut loc lansarea  volumului Blânde]ea scorpionuluiBlânde]ea scorpionuluiBlânde]ea scorpionuluiBlânde]ea scorpionuluiBlânde]ea scorpionului de Simona-
Gra]ia Dima. Despre  calit`]ile volumului, despre locul [i rolul familiei Dima în via]a
literar` timi[orean` au vorbit Viorel Marineasa, Lucian Alexiu, Ion Marin Alm`janu,
Adrian Dinu Racheru, Eugen Bunaru [i al]ii. {edin]a a fost moderat` de Cornel Ungureanu.

15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie, la Galeria din spa]iul expozi]ional Bastion Theresia, cu ocazia Zilei
Na]ionale a Republicii Serbia, Uniunea Sârbilor din România [i Revista Knijevni jivot,
în colaborare cu Consulatul General al Republicii Serbia [i Filiala Timi[oara a Uniunii
Scriitorilor, au organizat lansarea antologiei de poezie sârb` Malul cel`lalt (sec.XX-Malul cel`lalt (sec.XX-Malul cel`lalt (sec.XX-Malul cel`lalt (sec.XX-Malul cel`lalt (sec.XX-
XXI)XXI)XXI)XXI)XXI) (trad. Liubinca Perina] Stancov, Slavomir Gvozdenovici, Aleksandar Stoicovici).
Au participat [i au citit din poeziile lor  D. Kragujevici, Radomir Andrici, Adam Puslojici,
Jovan Zivlak, Du[ko Novakovici, Ivan Negri[ora], Vojislav Karanovici, Milovan Marketici
[i Branislav Milanovici. Despre rela]iile dintre cele dou` literaturi au vorbit Cornel
Ungureanu [i Slavomir Gvozdenovici.

22 februarie22 februarie22 februarie22 februarie22 februarie a avut loc o întâlnire cu membri ai Filalei Craiova a Uniunii Scritorilor.
Despre volumele Ho]ii de fulgere, Drumul spre EmausHo]ii de fulgere, Drumul spre EmausHo]ii de fulgere, Drumul spre EmausHo]ii de fulgere, Drumul spre EmausHo]ii de fulgere, Drumul spre Emaus [i Elegii,Elegii,Elegii,Elegii,Elegii, de Valeriu Armeanu
[i Aventuri subiective. Metamorfozele jurnalului feminin,Aventuri subiective. Metamorfozele jurnalului feminin,Aventuri subiective. Metamorfozele jurnalului feminin,Aventuri subiective. Metamorfozele jurnalului feminin,Aventuri subiective. Metamorfozele jurnalului feminin, de Viorica Gligor, despre
locul autorilor invita]i în via]a literar` de azi, despre calitatea volumelor au vorbit Robert
{erban, Adrian Dinu Rachieru, Nina Ceranu, Marcel Turcu [i Cornel Ungureanu.

Adam Puslojic, Petre Stoica, Anghel Dumbr`veanu, \n anii '90

Un eveniment cultural de anvergur` a fost inaugurat la 1 februarie, în s`lile Muzeului
de Art` din Timi[oara. Institutul Cervantes din Bucure[ti, Academia Regal` de Arte
Frumoase San Fernando – Calcografia Na]ional` din Spania [i grupul Via Rumania au
adus la Timi[oara expozi]ia Goya – cronicarul tuturor r`zboaielor. Dezastrele [i fotografia
de r`zboi. Expozi]ia con]ine 82 de gravuri ale marelui artist, precum [i 24 de fotografii
realizate în timpul r`zboiului civil din Spania de importan]i fotoreporteri spanioli.

La vernisaj au luat cuvântul Excelen]a Sa, Dl. Estanislao de Grandes Pascual, ambasadorul
Spaniei în România,  Juan Carlos Vidal, directorul Institutului Cervantes din Bucure[ti,
prof. univ. dr. Nicolae Robu, Primarul Timi[oarei, Eugen Dogariu, Prefectul jude]ului
Timi[, Marian Constantin Vasile, vicepre[edintele CJ Timi[, José Miguel Vinals, directorul
general al grupului Via Rumania, [i Marcel Tolcea, directorul Muzeului de Art` Timi[oara.

ILUSTRA}IILE DIN ACEST NUM~R REPRODUC LUCR~RI DIN EXPOZI}IAILUSTRA}IILE DIN ACEST NUM~R REPRODUC LUCR~RI DIN EXPOZI}IAILUSTRA}IILE DIN ACEST NUM~R REPRODUC LUCR~RI DIN EXPOZI}IAILUSTRA}IILE DIN ACEST NUM~R REPRODUC LUCR~RI DIN EXPOZI}IAILUSTRA}IILE DIN ACEST NUM~R REPRODUC LUCR~RI DIN EXPOZI}IA
GOYA, AFLATE |N PROPRIETATEA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTESGOYA, AFLATE |N PROPRIETATEA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTESGOYA, AFLATE |N PROPRIETATEA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTESGOYA, AFLATE |N PROPRIETATEA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTESGOYA, AFLATE |N PROPRIETATEA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO – CALCOGRAFIA NACIONAL MADRID. REDAC}IADE SAN FERNANDO – CALCOGRAFIA NACIONAL MADRID. REDAC}IADE SAN FERNANDO – CALCOGRAFIA NACIONAL MADRID. REDAC}IADE SAN FERNANDO – CALCOGRAFIA NACIONAL MADRID. REDAC}IADE SAN FERNANDO – CALCOGRAFIA NACIONAL MADRID. REDAC}IA
REVISTEI "ORIZONT" MUL}UME{TE INSTITUTULUI CERVANTES DINREVISTEI "ORIZONT" MUL}UME{TE INSTITUTULUI CERVANTES DINREVISTEI "ORIZONT" MUL}UME{TE INSTITUTULUI CERVANTES DINREVISTEI "ORIZONT" MUL}UME{TE INSTITUTULUI CERVANTES DINREVISTEI "ORIZONT" MUL}UME{TE INSTITUTULUI CERVANTES DIN
BUCURE{TI PENTRU SUS}INEREA ACESTUI PROIECT.BUCURE{TI PENTRU SUS}INEREA ACESTUI PROIECT.BUCURE{TI PENTRU SUS}INEREA ACESTUI PROIECT.BUCURE{TI PENTRU SUS}INEREA ACESTUI PROIECT.BUCURE{TI PENTRU SUS}INEREA ACESTUI PROIECT.

GOYA LA TIMI{OARAT I M I  O A R A
C A P I T A L !
EUROPEAN!
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Robert {erban: Robert {erban: Robert {erban: Robert {erban: Robert {erban: Doare sau nu doare
inima? Aceasta-i întrebarea! Prima…

Lucian P. Petrescu:Lucian P. Petrescu:Lucian P. Petrescu:Lucian P. Petrescu:Lucian P. Petrescu: Inima… Mda, omul
modern, omul aristotelic, sau mai degrab`
cartezian, individul care întreprinde
experimente pe materie palpabil` cuget`
rezumativ doar despre un mu[chi, e drept,
infatigabil, hr`nit în mod ciudat, în perioada
de relaxare a inimii (diastol`), de câteva
artere milimetrice… Nu, se pare c` mu[chiul
cu pricina nu are inerva]ie senzitiv`. Dac`
inima este, dup` anatomi[tii latini, sediul
sufletului (vezi traducerea aproximativ` a
cuvântului anima), lucrurile se cam complic`.
Inclusiv post-jungian, percepând principiul
anima-animus; se complic` tare. Un principiu
arhetipal, însufle]itor, profund individual
[i chiar apartenent de binomul b`rbat-femeie,
Yin [i Yang etc. Bine. Ajunge! Vorbeam
despre inconfundabila "fric` de moarte",
descris` aproape invariabil de cei cu "durere
de inim`", fie ea angin` pectoral` sau infarct
miocardic, situa]ie descris` sec, medical,
prin lips` acut` de oxigen necesar pentru
hrana mu[chiului de care vorbeam. S` zicem
c` e doar o problem` biochimic`, datorat`
metabolismului energetic defect, prin lipsa
oxigenului. Prea mult acid lactic în sânge,
acid care impresioneaz` termina]ii nervoase
ale toracelui, nu ale inimii. Dac` nu accepta]i
decât explica]ii tran[ante, fizico-chimice.
Dac` l`sa]i loc misterului (eufemistic spus)
în via]a voastr`, îndeob[te mecanicist
explicat`, atunci pute]i accepta c` s-ar mai
putea întâmpla, probabil, câte ceva...

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Ce au în comun medicina [i
literatura? Tu ce "lipituri" le-ai g`sit?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Ce are în comun principiul
enun]at mai sus, anima-animus, cu via]a
noastr` real` ? Trebuie s`-]i amintesc? Carl
Gustav Jung a studiat medicina, la Basel,
[i a început-o practic la Zürich, într-un spital
de psihiatrie, colaborând inclusiv cu celebrul
Bleuler; a[adar, chiar dac` vi-l imagina]i,
undeva, între psihologia excesiv beletris-
ticizat` (aoleu, ce termen inform [i barbar!)
[i filozofia de salon, s-ar putea s` v` în[ela]i...
Nu e vorba despre triviala în[iruire de medici
care au publicat (iar`[i!) beletristic`, absolut
necontributoriu în sensul discu]iei noastre.
Nici despre hobby-uri [i r`sf`]uri vesperale
strict intime... oricum, epoca vie]ii culturale
efervescente, cu intelectualitate tehnic`, in-
clusiv medical`, roind prin mediile eterogen-
artistice s-a încheiat de mult. Bineîn]eles,
cu triste]e o spun. Comun` r`mâne doar
aspira]ia c`tre în]elegerea sensului existen]ei,
[i poate [i a limitelor ei. {i mai exist` ceva
comun – spiritul compasiunii, al suferin]ei
comunicate [i, în fine, asumate. Sublimarea
prin durere, de pild`, [i nu m` refer doar la
cea fizic`. Mila, umilin]a, ca s` nu spun
chiar smerenia – toate subiecte considerate
desuete, dac` nu indecente, incorecte politic,
sau cum se mai zice acum. Câteva principii
aparent pierdute în secolul XXI. Vezi, tu,
Robert, cam astea ar fi "lipiturile". Nici un
adev`rat medic, nici un adev`rat scriitor nu

DESPRE INIM~, POEZIE,
FRIC~ {I ALTE CELE

se poate "debarasa"de chintesen]a (a cincea
esen]` a alchimi[tilor – substan]a eteric`)
asta. Chiar în ciuda aparen]elor. Uite, de
pild`, s` lu`m individul Louis Ferdinand
Auguste Destouches, numitul Céline, un
(înc`) proscris medic [i formidabil scriitor
francez… blamul nu s-a topit nici acum,
cu toate c`, dac` e[ti în stare s`-i cite[ti
c`r]ile (pentru majoritatea asta înseamn`,
totu[i, un efort insurmontabil...) n-o s`-]i
scape, decât prin rea voin]a specific`
lectorului specializat biobibliografic (urât`
specie!), principiile descrise mai sus,
neînc`lcate nici o clip`. Încearc` exerci]iul
`sta, ca [i acela de a citi c`r]ile mari de
câte 4-5 ori...

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Tr`ie[ti de ani, ca medic cardiolog,
în preajma mor]ii [i te lup]i cu ea. Dar tu,
direct, nemijlcit, te-ai întâlnit vreodat` cu
ea?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Da... Cred c` aveam cam 6-7
ani. Amintirea e înc` puternic`. Am c`zut
în groapa unei funda]ii de bloc, pe un câmp
din apropierea blocului în care locuiam, unul
f`cut prin 1955. O funda]ie foarte adânc`
[i plin` de fier-beton. Din traumatismul
toracelui lovit de un plan dur am f`cut un
stop respirator, relativ prelungit... A coborât
dup` mine un vecin, un copil mai mare decât
mine. M-a scos din stop prin scuturat, pumni
în piept [amd. Uite, vezi, instinctiv a [tiut
ce trebuie s` fac`, acolo, pe fundul gropii,
medicul din el. Timp am avut pentru o
experien]` care nu se poate uita, dar nici
descrie a[a, ca pe o istorioar` dr`gu]` de
via]`... O experien]` mult mai luminoas`,
mai concret` [i mai pozitiv` decât ai accepta
acum s` cite[ti.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Cum e... tipa?
L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Clasic, e la genul feminin! Ca

tot ce e r`u, tare române[te sun` asta... Ha-
ha! (e permis` onomatopeea?). Nu-i [tiu
sexul, dar... Uite, vreau s` te dezam`gesc.
Cli[eul este: hâd`, cu coas`, costeliv`, lin]oliu
negru... frica din Evul Mediu! Alt cli[eu –
medicul lupt` cu moartea. Adic`, se ia la
trânt` cu principiul fiin]ei umane. Oamenii
se nasc s` tr`iasc`, s` creeze, s` se bucure,
s`... ce mai vrei tu. S` cugete la propria
existen]`. Dar [i s` moar`. Cum mor, în ce
condi]ie moral`, sufleteasc`, chiar [i fizic`,
astea sunt întreb`rile corecte. Cine le mai
pune acum? Acum familiile î[i aduc, inclusiv
b`trâni nonagenari, s` moar` în spital,
aproape singuri [i înfrico[a]i, pentru c`
moartea e degradant`, imoral`, punitiv`,
revan[ard`, afurisit`, indecent`. {i insalubr`.
A[adar, o urâm sincer [i o împachet`m steril,
o izol`m [i o încredin]`m unor firme
specializate în lucruri cu care nu vrem s`
intr`m în contact. Ori arunc`m vina pe
medici, pe sistem, pe Dumnezeu. E groaznic.
Iar eu nu fac decât s`-]i stric interviul. S`rac`
fiin]` omeneasc`... Tod und verklärung. Ai
ascultat vreodat` poemul `sta simfonic,
compus de Richard Strauss. Prin 1890. E
formidabil. {i profund heidegger-ian (pentru
c` preferi, m` gândesc, referin]e scrise, chiar
[i necontemporane – opurile astea dou` n-au

fost deloc contemporane). Aoleu, mi-am
amintit acum, era s` o încurc (s` gust, m`car
câteva zile, din aroma de beci) din cauza
tentativei semi-e[uate de publicare a unui
amarât de fragment tradus din Sein und Zeit.
Asta prin '80... Ei bine, dac` tot r`mânem
la planul: totul începe [i se termin` aici,
pe P`mânt..., nu mai e nimic de salvat,
oricum.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: }i s-a întâmplat s` – nu g`sesc
alt cuvânt – întorci pe cineva din mor]i? El
s` se fi cam dus, iar tu, cu [tiin]a, intui]ia,
norocul, s`-l fi adus înapoi?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Acum... s` nu crezi c` m`
contrazic atât de flagrant! Da, mi s-a
întâmplat, dar asta i se întâmpl` oric`rui
medic, mai ales cardiolog, îndeob[te
practicant al medicinei cardio-vasculare de
tip terapie intensiv`, cardiologie invaziv`
etc. Hai s` punem lucrurile la locul lor:
readuci în sim]iri (un nou eufemism) doar
pe cine trebuie [i po]i s` aduci. Vezi tu, în
Evul Mediu, iar vorbesc de istoria asta, c`
tot a Europei a fost, [i în con[tiin]a
(incon[tientul) omenirii nu atât de demult
petrecut, se blama a[a numita mors repetinta,
hai s`-i spunem... moarte subit`, care era
considerat` nedemn`, destinat` netermi-
na]ilor, nepreg`ti]ilor pentru întâlnirea cu
Dumnezeu [i, ca atare, dec`zu]i din statutul
"celor drep]i", chiar dac` erau regi sau epis-
copi! Exist` situa]ii de moarte "nedreapt`",
adic` ilogic` fa]` de capacitatea de
supravie]uire a organismului. De pild`, o
aritmie oportunist` cardiac`. Nu numai c`
po]i s` "întorci omul din mor]i", dar e[ti [i
obligat s` o faci. În "fi[a postului." Înc`
odat` – cine e s` fie salvat, va fi salvat la
locul [i timpul potrivit, de c`tre medicul
sau paramedicul oportun [i priceput. Cine
e ajuns la condi]ia, fie [i doar biologic
vorbind, s` treac` pragul sacru, îl trece. Iar
eforturile tale de medic resuscitator devin
nu doar ineficiente, ci [i bezmetice, stupide,
izvorâte din neîn]elegerea, nu doar
metafizic`, a existen]ei. Din nefericire, nu
sunt coduri [i algoritmi pentru toate situa]iile

astea. {i nici o [coal` a vie]ii [i a mor]ii.
Pentru nimeni. Noi, medicii de azi, nu
suntem, din nefericire, "profe]i [i
taumaturgi".

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Îmi spuneai cândva c` nu ai
fructificat niciodat`, ca scriitor, experien]ele
interumane de medic. Care, nu pu]ine,
b`nuiesc, au fost numai bune de pus în
pagin`. De ce distan]a asta dintre profesia
pe care o iube[ti, care î]i ocup` cea mai
mare parte din via]`, [i literatura pe care o
scrii (noaptea, nu?)?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Cred c` m-am exprimat gre[it.
Via]a mea de medic este via]a mea, într-o
mare propor]ie a existen]ei m`surabile în
timpul conven]ional. {i nu neap`rat în ce
în]elegea Bergson prin durata pur` a
existen]ei. Indefinit, sunt tot eu cel care scriu.
Îns`, pe de alt` parte, regulileregulileregulileregulileregulile vie]ii de fiecare
zi sunt clar diferite de cele ale literaturii.
Ale scrierii [i percep]iei literaturii. Altfel
ar fi sinistru. Ne-am întoarce la trib, la
confuzia dintre art` [i cultur` de mase. (Nu
cred c` am uitat-o de tot. Vezi noile
™tendin]e¤ [i evenimente de la ICR…). E
un sentiment asem`n`tor al`tur`rii sacrului
[i profanului. Hai s` ne gândim la avatarurile
ciob`na[ului (o fi fost a[aÊ?!) Longos (o
fi fost un nume sau un cognomen ?), din
insula Lesbos, prin secolul 2, dCh. Gândurile
lui, undeva, pe lâng` Daphnis [i Chloe, prima
oper` romanesc`, a[a zis cult`… Bun, prea
mult` filozofie! În ce m` prive[te, clivajul
nu e doar datorat scrisului de noapte (™Vol
de nuit…¤), ci [i "pielii de scris", alta decât
cea de tr`it. Dar în c`r]i, tot eu sunt… mai
violent sau mai persuasiv transfigurat. M`
rog, dac` ele pot fi considerate c`r]i. M`
îndoiesc, la maximum trei zile dup` ce le
termin. Nu cred, pân` în cele din urm`, c`
sunt copiii mei, nici c` merit` un nume [i
o via]`.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Cum e, în cazul t`u, s` intri din
realitate – spital, cabinet, facultate, familie,
pacien]i, re]ete etc. – în fic]iune? E dificil
s` schimbi registrele sau ai o tehnic` anume?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Mda… tehnica ie[irii din piele...,

LUCIAN P. PETRESCU
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cum spuneam. Simplu. Regula jocului se
schimb`, brutal [i incesant. Acum! E doar
o chestie de decizie. De start. Restul e ca
tangoul. Sau, m` rog, ca milonga. Nu se
termin` decât odat` cu muzica. (Dar muzica
se termin` vreodat` ?)

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: {tiu c` foarte mul]i arti[ti ai
Timi[oarei te consult` când au probleme
de s`n`tate (mai ales în stânga, sus, la tic-
tac). Este artistul un pacient mai altfel? Sau,
în vecin`tatea bolii, to]i sunt/suntem egali,
nu exist` diferen]e sesizabile?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Am dou` r`spunsuri, amândou`
decente [i sincere. Primul: cine sunt eu s`
judec [i consemnez asta? Al doilea, doar
aparent mai simplu: da, artistul este un
pacient mai altfel. Ar fi tragic s` nu fie.
Cum î]i vorbeam, despre moartea nedemn`
– în preajma amenin]`rii ei, sufletele [i
spiritele nu sunt la fel preg`tite. Nivelul de
instruc]ie al unui pacient, pe de alt` parte,
este definitoriu pentru reac]iile de care m`
întrebi. Nu fabric artificial elite, în fa]a
suferin]ei nu po]i fi fascist sau partizan m`car,
dar asta e realitatea. Angoasele, spaima
metafizic` a unui artist are, mai mereu, un
fel de deta[are [i autoreferen]ialitate (n-am
spus infatuare!) foarte coerent`, la urma-
urmei, ea îns`[i cu iz transcendent, meditativ,
pozitiv. Cred c` e destul. Restul se cheam`
secret, confiden]ialitate profesional`. Lini[te.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: {i totu[i, spune-mi ceva despre
secretul ̀ sta profesional: e pacientul-artist
mai fricos decât ceilal]i, sau nu?!

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Poate m` repet: nu. În orice caz,
nu frica ancestral`, frica brutal`, frica
damnat`. Exist`, poate, un oarecare plan
de autocenzur` referen]ial`, de care vorbeam
înainte ? Nu [tiu, nu pot decât s` b`nui. {i
chiar s` sper. Artistul nu poate fi lipsit de
proximitatea transcenden]ei, nu ? Sau chiar
a posterit`]ii (aici am for]at pu]in...). {i nu
m` refer la cabotinaj, ci din contr`. Artistul
e un pacient-privilegiu. Un pacient nu st`
mereu s` moar` în fa]a ta. E un om cu care
ai [ansa de a comunica, de a schimba
sentimente, speran]e, împliniri. Poate chiar,
cu pu]in noroc, un strop de crea]ie. E un
privilegiu. Asta e. Pentru un medic cu mintea
întreag`. {tiu folclorul despre doctori: in[i
ciuda]i [i antisociali, care se cred Dumnezeu
[i-]i vorbesc într-o limb` str`in`, de pe pozi]ia
cretinului posedat de geniu. Aiurea, e doar
un om pus într-o inciden]` sever discon-
fortant` [i adesea amenin]`toare. Amenin-
]area suferin]ei [i a mor]ii nu e doar asupra
bolnavului îndreptat`, nu e adev`rat faptul
c` un profesionist experimentat s-a obi[nuit
deja cu asta! Nu te obi[nuie[ti pân` mori.
Punct. Diferen]a major` dintre medici nu
e I.Q.-ul sau (mai la mod`) E.Q.-ul Ci tocmai
for]a [i anduran]a compasiv`, empatic`, co-
municativ`.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: De mai mult` vreme nu te-am mai
v`zut la nici un eveniment literar din Ti-
mi[oara. Mi-e greu s` cred c` motivul este
lipsa de timp: tu chiar nu lucrezi la patron.
E[ti, cum se zice, propriul t`u st`pân. Îmi
po]i spune de ce te ]ii departe de lumea
literar` timi[orean`? Are vreo... boal`
contagioas`?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Drag` Robert, ne cunoa[tem de
mult [i frumos! Cele mai de demult [i mai
frumoase cuno[tin]e pe care le am în via]a
asta sunt scriitorii. Dar... despre "tu nu lucrezi
la patron" [i "tu e[ti propriul t`u st`pân"...
Poate c` unii reu[esc, unii mult mai dota]i

[i mai noroco[i decât mine. St`pânSt`pânSt`pânSt`pânSt`pân este
mereu. {i tot din registrul LuiLuiLuiLuiLui este [i boala,
bolnavii, încercarea suferin]ei. Te raportezi
la misiunea asta, chiar [i semicon[tient. Pe
de alt` parte, comunicarea intern` [i extern`
ca profesor, pedagog, sunt cursuri, congrese,
conferin]e, sunt mult` vreme plecat sau
preocupat de experien]e noi. {i mai e
oboseala, semnele incipiente (ori mai
avansate) ale b`trâne]ii. Sau cum vrei s`-i
spui. Am în]eles [i cârligul ultimei întreb`ri.
R`spund: nu, lumea literar` este cea mai
pu]in infecto-contagioas`. Oricum, derizoriu
fa]` de altele... Uite, nu vreau s` vorbesc
despre cea medical`! Dar, cum [tii, nu scap
ocazia s` r`spund unei anchete literare sau
unei distinse [i prietene[ti invita]ii, precum
cea de fa]`. Categoric, nu lumea literar` e
cauza absen]elor mele din ultimii ani. De[i
(am oroare de discursuri politice!), în ultima
vreme, chiar [i ea m-a dezam`git pu]in. Sau
poate nu pu]in. Îndeob[te civic, moral. S-au
întâmplat sciziuni [i chiar a[ez`ri în tran[ee
adverse ale unor vechi [i aparent ve[nici
prieteni de litere…, pentru mine e
inimaginabil. Dar [i atitudini foarte departe
de pozi]ia fireasc`, civic-responsabil` a
scriitorului. Din fericire, Orizont-ul a ]inut
un stindard foarte sus. Dar [i cam izolat.
Trist (dac` nu revolt`tor). Dar cine sunt eu
s` judec, am mai spus-o, [i nu în mod
ipocrit.ÊBucuria a fost c` mai to]i vechii
mei prieteni, locali sau de aiurea, au r`mas
statornici [i fideli acelora[i idei (idealuri).
E, totu[i, chiar dac` minoritar, evident
reconfortant. Pentru mine, singuraticul…
Numai c` eu nu sunt singuratic! Aici e declic-
ul. Eu m` simt nemaipomenit de bine acas`,
în familia mea. Familia mea superclasic`
[i numeroas`. Asta voiam s`-]i spun. Timpul
liber, atât cât e, e mai ales cu, [i pentru familia
mea. E un timp cu totul recuperator [i
necesar. Le-o datorez, mi-o datoreaz`.
Bucuria [i echilibrul, vreau s` spun.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Am fost surprins când am aflat
c` ]i-ai luat atestatul de enolog. {tiam c`-]i
place vinul – pe care, de altfel, îl [i
recomanzi, cu m`sur`, cardiacilor - , [tiam
c` te pricepi la el, dar nu [i c` e[ti un
cunosc`tor profund al acestei b`uturi
minunate. Curiozitate: la ce folose[te
atestatul acela?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Drag` Robert, s` l`murim un
lucru: studiul enologiei e mai vechi, de dup`
adolescen]`, l-am mai aprofundat într-un
stagiu francez, apoi prin prieteni, adev`ra]i
enologi [i viticultori români, dar totul a fost
un pariu personal, un studiu asem`n`tor celui
teologic literar, [i nu practicant. Un enolog
licen]iat are multe posibilit`]i de lucru. S`
participe la crearea unui soi nou de vin, într-o
podgorie sau vin`rie de calitate, s` fie atins
de inspira]ia unui asamblaj de vinuri de
excep]ie, s` selec]ioneze produc]ii bune de
învechit, s` se angajeze în munca de
sommelier, o activitate complex`, pe la noi
înc` insignifiant` cantitativ, nu neap`rat [i
calitativ, [i, nu în ultimul rând, s` fie un
pivot al form`rii culturii degust`rii, aprecierii
[i selec]iei vinului, o licoare de sorginte
milenar`, ini]iatic`, bogat` în percep]ii, dar
[i ofertant` de s`n`tate, [i nu doar fizic`,
a[ spune, sub rezerva, deja precizat` de tine,
a modera]iei… Ei bine, eu sunt un amator
avizat, cu studii f`cute din pasiune, atâta
tot. Dar pentru mine nu e pu]in. Nu e vorba
doar de oferta antioxidan]ilor naturali, în

special a resveratrolului [i a altor câ]iva
polifenoli benefici pentru metabolismele
organice, ci [i de nobila însu[ire a vinului
de a strânge în jurul lui, într-o superb` tradi]ie
convivial`, cele mai frumoase spirite, nu-i
a[a? Pentru c`, altfel, s` bei de unul singur
un vin admirabil e un gest psihanalizabil…
[i tratabil. Medical. Nu de mult ™m-am
strâns¤ la o mas` cu nobili prieteni de litere,
la câteva (totu[i, nerecomandabil, ca obicei
zilnic) pahare de vin francez-italian, repet,
minuna]i prieteni de litere. Strict confiden]ial.
Aiurea! – deloc confiden]ial. A fost minunat,
atât de rar cât se întâmpl`, [i cum ne
promitem [i noi doi s` ni se întâmple. Ne-
am amintit de vremurile minunate. Nu doar
din pricina tinere]ii, ci [i a altor multe pricini,
de genera]ia mea resim]ite. Indiferent cât
de confiden]ial.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Ce carte citit` în ultima vreme
te-a uns la inim`?

L.P.: L.P.: L.P.: L.P.: L.P.: O s` te dezam`gesc, iar... Am f`cut
o recent` pasiune pentru cele 16 volume
ale "Cronicii ilustrate a omenirii", o Istorie
redactat` de un colectiv de la Universitatea
Ludwig-Maximilian din München, admi-
rabil` prin lipsa conota]iilor subiective [i
a p`rerilor personale. M-a oripilat mereu
rescrierea istoriei dup` comand`, specialitate
româneasc` de [coal`, [i azi practicat` "cu
succes". {i am recitit (pentru a treia sau a
patra oar`) "Scienza Nuova" sau "Despre
principiile unei stiin]e noi cu privire la natura
comun` a na]iunilor", scris` de Giambattista
Vico – despre fizica poetic` aplicat` la om
sau despre natura eroic`. Dar mai ales
capitolul despre morala poetic`. Carte scris`
prin 1725, de un celebru napoletan "filozof
solitar [i mizantrrop, ursuz [i taciturn", în
realitate unul din exemplarii c`rturari care
au f`cut posibil` trecerea de la fiozofia
scolastic` la cea romantic`, îndr`gostit de
poe]i precum Girolamo Fracastoro [i de
spirite asemeni lui Marsilio Ficino [i
Giordano Bruno, dar [i aprig du[man al
bolilor noi ale omenirii (il pondo di novi
morbi), atât de actuale [i azi ([i nu vorbesc
decât metaforic despre "boala fran]uzeasc`").
Un moralist desuet, ce s` mai vorbim... De
fapt, un clasic, în toate c`r]ile moderne de
drept roman. Dac` el mai are vreo valoare,
moral` m`car, ast`ziÊ? Nu e specia mea,
n-am dreptul s` comentez. În tinere]i m`
entuziasmase o lectur` fragmentar`, în
italian`, a unei alte c`r]i a magistrului – De
antiquissima italorum sapientiaÊ; m` rog,
nu vreau s` m` întind, Imperiul roman se

pr`bu[e[te, oricum, definitiv. Se pare, doar
acum, în secolul XXI. Vae victis…

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: S` nu uit: exist` c`r]i
nerecomandate cardiacilor?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Da. Cam din cele aflate în
standurile stradale, ™literatur`¤ derizorie,
rizibil`, dac` nu revolt`toare, tone de macula-
tur` d`un`toare grav s`n`t`]ii spirituale, [i
de la suflet (parc` ziceam ceva despre sediul
animei) [i spirit se stric` totul, mai ales inima.
Prostul gust, trivialitatea, dezonoarea [i im-
punitatea nemerniciei, toate sub pretextul
scrierii de c`r]i. Încet-încet, devin violent.
{i asta d`uneaz` grav s`n`t`]ii inimii.

R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: R.{.: Despre inim` te-am tot întrebat.
Hai s` te întreb [i despre suflet. Despre al
t`u. Ce-i dai s` se simt` în largul lui: poezie,
proz` scurt`, roman?

L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: L.P.P.: Hmm... Am început, prin anii
adolescen]ei cu poezia! Nimic nu se compar`
Ei. Poate doar matematica (sufletului?). Un
soare mult prea departe. De câ]iva ani m-am
reapucat. De scris, nu de citit. De citit nu
m-am oprit nicicând. Stai! În fapt, Robert,
tu [tii bine traiectoria mea. Ai fost um`r la
um`r cu mine, ani buni, speakers-i pe la
vernisaje de art`, cenacluri, lans`ri de c`r]i,
concerte, s` nu mai vorbim de recenziile
f`cute c`r]ilor mele. Inclusiv de poezie. Ei
vezi, în lumea noastr` medical`, pentru
lucrarea noastr` prezent` e nevoie de un
disclosure – o declara]ie de conflict de
interese. (Pauz` pentru râs – N.R.).ÊBine,
dup` asta am trecut la proz` scurt`, pe care
o iubesc [i acum, la fel de tare. Mai târziu
a venit [i romanul. Dar am publicat [i pu]in
teatru. Am scris trei piese, cred c` mai
degrab` de lectur`. O tentativ` de punere
în scen` am avut. Fire[te, un e[ec. Cu
romanul, la fel. La e[ec m` refeream. Dar,
vorba proverbului, perseverare – diabolicum.
Am perseverat. Uite, acum, scriu în paralel
la un volum de versuri, care se cheam`
"Sindromul naratorului nesigur", m` rog,
un titlu din criminalistic`, [i la un roman –
™Lucrurile nu vor mai fi niciodat` la fel¤
(mda, foarte heraclitic…). Dar, cum ]i-am
mai spus, am un mare noroc, în ciuda tuturor
e[ecurilor: sunt un mult mai bun [i mai
devotat cititor decât scriitor. Sau cum o fi
titulatura, în cazul meu. Chiar [i din USR
f`când parte, de prin '90. Ceea ce ar trebui
s` fie… tabu, nu-i a[aÊ? F`r` nici un echivoc.
Ei bine, eu sunt echivocul.

Interviu realizat de
ROBERT {ERBAN
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LIVIUS PETRU BERCEA
Întrebarea mi se pare destul de... par[iv`

(n-am g`sit alt cuvânt, nu e tocmai ce voiam
s` spun). Dac` te raportezi la un scriitor
mare, evident n-ai scris ca el [i nici nu-l
vei ajunge. Cam a[a se în]elege din întrebare.
La unul mai... mic decât tine e absurd s` te
gânde[ti. De pild`, nu ceri niciodat` o prefa]`,
eventual, cuiva aflat într-o postur` inferioar`
]ie... A[a c`, î]i pui, singur, eticheta. Op]iunea
mea de r`spuns nu poate decât s` nareze
ceva. De[i am publicat aproape numai critic`
literar`, stilistic` [i lingvistic`, nara]iunea
e o "îndeletnicire" pe care o îndr`gesc nespus
de mult.Venisem, în 1960, în Timi[oara,
dintr-un sat de pe Valea Mure[ului, datorit`
unei situa]ii familiale ap`s`toare [i care avea
s` schimbe via]a unui copil... Trebuia s`
plec de acas` pentru c` familia era
stigmatizat` prin calificativul "chiaburi"...,
iar bunicii, mai ales, îndurau umilin]e de
neînchipuit.

Aici, la Timi[oara, am dat peste o
bibliotec` destul de bine "garnisit`", în casa
unei m`tu[i, profesoare. Printre c`r]ile care
au fost citite atunci de mine se num`r` una,
poate aparte, printre edi]iile din clasici. E
vorba de un roman singular în peisajul
deceniului 6 din veacul trecut: primul volum
din romanul Morome]ii, de Marin Preda,
ap`rut cu 4 sau 5 ani înainte. Cred c` l-am
citit atunci pe ner`suflate, poate pentru c`
veneam dintr-un mediu "asem`n`tor", poate
pentru c` personajele [i atmosfera c`r]ii îmi
spuneau ceva...

În orice caz, era altceva decât o
"poveste" cu chiaburi odio[i, cum o aflasem
din lecturile [colare ale timpului. }in minte
o asemenea poveste, a lui Petre Luscalov,
cu un chiabur care d` foc lanului de grâu
al unei gospod`rii colective, apoi vigilen]a
comunist` intr` în ac]iune [i chiaburul (se
chema M`ciuc` !) e arestat. Cuno[team "pe
viu" satul, problemele [i fr`mânt`rile acestui
mediu [i îl percepeam altfel. Mai târziu,
volumul al II-lea m-a cam dezam`git.

Am v`zut în "exemplul" lui Marin Preda
o parte din copil`ria mea [i de multe ori
am vrut, ulterior, s` scriu o carte, cel pu]in
asem`n`toare, despre satul de pe Valea
Mure[ului. Important era pentru mine c`
vedeam oameni "vii", nu scheme de
convie]uire, cum mi le oferea [coala de
atunci.

A[a c`, am r`mas cu o dorin]`. Aceea
de "a povesti" ca Marin Preda, de a-l "copia",
dac` nu pot altceva. Mi se pare, îns`, c`-i
aud r`spunsul: "Nu vrei prea mult, mon[er?"

CRISTIAN GHINEA
Nu [tiu dac` exist` senza]ia de déjà écrit,

dar cea de déjà vu     este cât se poate de real`,
pentru c` am tr`it-o pe propria piele. Oricum,
dac` povestea care urmeaz` vi se pare ciudat`
din cale-afar`, v` avertizez c` pot scoate
oricând din mânec` alibiul de scriitor, ceea
ce echivaleaz` cu prezum]ia de nevinov`]ie,
aceasta fiind o exprimare mai elegant` a
faptului c` n-am vrut s` v` duc neap`rat
cu pre[ul.

A[adar, lucrurile încep deloc literar:
eram în clasa a V-a [i luasem nota nou` la
teza la matematic`, cea mai mare
performan]` personal` a subsemnatului în
domeniul [tiin]elor exacte din toate timpurile.
Îmi amintesc c` m` încerca un extaz aparte,

CINE E SCRIITORUL ALE C~RUI
C~R}I A}I FI DORIT S~ LE SCRIE}I?

legat nu de acel 9 scris ap`sat cu ro[u, pro
memoria, ci de izb`vitorul sfâr[it al
ostenelilor mele [col`re[ti: urma vacan]a
de prim`var`, vremea se înc`lzise bini[or,
iar seara ultimei zile de [coal` aveam s` o
petrec la cinema, unde rula, cu voie de la
st`pânire, un film fran]uzesc. Eram în anii
70, iar pelicula alb-negru avea poezia ei...
La un moment dat, o banal` scen` citadin`,
o [osea ud` de ploaie, în care se reflectau
de-a valma lumini de neon, mi-a trezit un
fior aparte. Zic "fior aparte", ca s` folosesc
o idee de-a gata, vorba lui Lauren]iu Cerne].
În realitate, a fost un adev`rat [oc: scena
îmi p`rea ciudat de familiar`, de parc` o
tr`isem pe propria piele... Dar în copil`rie,
astfel de momente, oricât ar fi ele de
puternice, sunt repede înlocuite cu alte mir`ri,
specifice vârstei, pe tema spectacolului vie]ii.
{i totu[i, senza]ia aceea de déjà vu     se întorcea
mereu în serile cu asfalt ud care reflecta
luminile de neon, de parc` cerul s-ar fi spart
acolo, în mii de petice de ap`. "~sta sunt
eu, în Fran]a", îmi spuneam aiurea în gând
[i treceam mai departe, cu un rânjet bizar,
ascuns, dup` guler, de ochii lumii. Atunci
când în studen]ie, profitând de existen]a unei
Cinemateci cam subversive, am v`zut
straniul film Alphaville al lui Jean Luc
Godard, senza]ia s-a amplificat, iar treapta
urm`toare a fost chiar la prima mea vizit`
la Paris. Într-o sear` cu asfalt ud, care reflecta
luminile abundente din jur, am intrat într-un
lung tunel rutier. Cu o clip` înainte de a
plonja în acel tub de beton, mi-a (re)venit
în minte întreaga geometrie a panourilor
de iluminat dinl`untru, cu formele [i
dispunerea lor exact` deasupra [i pe laterale...
Dac` v` spun c` tocmai intrasem, pentru
prima oar` în via]`, într-un tunel pe care-l
[tiam pe de rost, desigur c` nu m-a]i crede,
[i nu v` port pic`, [ti]i bine cum sunt scriitorii,
cum le place lor s` le întoarc` [i s` le
înfloreasc`.

Poate c` în ceea ce prive[te senza]ia
de déjà écrit voi fi mai conving`tor.
Interesant: [i aici, senza]ia c` am scris o
carte pe care tocmai o citisem sub alt`
semn`tur`, a evoluat în acelea[i etape [i cam
la acelea[i vârste. Eram la bunici, în vacan]a
de var`, [i tocmai pusesem de-o parte
"Soarele gol" al lui Isaac Asimov. Celebrul
romancier SF american m` l`sase f`r`
suflare, de parc` a[ fi coborât [i urcat la
nesfâr[it, într-un montagne russe ame]itor.
Atunci mi-am spus pentru întâia oar`, cu
naivitate copil`resc`: "dac` eram scriitor,
eu a[ fi scris cartea asta". Experien]a s-a
repetat în adolescen]` cu romanul Malevil
al lui Robert Merle, dar [tiam c` înc` nu-mi
întâlnisem alter-ego-ul, sau mai bine zis
"sufletul pereche". Atunci când am parcurs
primele pagini din Breviarul (Historia
calamitatum) al ingeniosului bine-temperat
Mircea Horia Simionescu, am în]eles c` îmi
g`sisem, în sfâr[it, omul. Toxicologia [i mai
ales Bibliografia general`, descoperit` mai
tîrziu, mi-au înt`rit convingerea, iar când
am dat de Dic]ionarul onomastic, nici n-a
trebuit s`-l mai deschid. M-am repezit la
dulapul din sufragerie [i, tremurând tot, am
scos un maculator din gimnaziu, pe coperta
c`ruia caligrafiasem, cam stângaci, titlul
Dic]ionar fantezist. Iar pe prima pagina scria:
"cameleon – animal fantastic din ]inuturile
s`lbatice, închipuit de aventurierii spanioli

drept o combina]ie între c`mil` [i leu, camel-
leon"...

CONSTANTIN GUR~U
O întrebare la care m` gr`besc dintru

început s` r`spund cu vorbele lui Bartleby:
"Prefer s` nu". Sînt momente cînd înc` m`
împac cu propria-mi condi]ie de "csendes
bolond", cum se spune pe aici, prin
multiculturala Timi[oar`, de campion al
tren(d)urilor pierdute, încît s` doresc s` fiu
cutare altul, fie el [i scriitor, nu-mi surîde.

Desigur, fraze bine aduse din condei,
ac]iuni meseria[ desf`[urate, analize irezis-
tibil acaparatoare, personaje memorabile îi
pot tenta pe unii la reverii bovarice, la toane
"wishful thinking". Acest aspect al roadelor
lecturii nu este de ignorat. {i apoi,
prezumtivii reponden]i s-ar buluci la scriitorii
geniali, la cei canonici; cî]i s-ar canoni cu
scriitori de raftul doi? Anonimi între anonimi
sucombînd sub poleiala de o clip` a unor
nume mari.

Evident, în strict` intimitate cu duhul
s`u, fiecare î[i poate alege un model
(vocabul` demonetizat`, ast`zi, [i ea) spre
care s` trag` cu ochiul, de la care s` înve]e
ce se poate înv`]a…S` nu uit`m, în cazul
nostru, "scriitorul ale c`rui c`r]i…" a fost
totu[i un om în carne [i oase a c`rui trecere
prin lume, de cele mai multe ori, nu este
de invidiat. R`mîne opera, dar a mai fost
[i via]a.

Deci, la acest exerci]iu contrafactual
[i belferesc r`spund: "Prefer s` nu".

P.S.
Propun, pentru ie[irea din dilem`,

"solu]ia pessoan`".

MIHAI MURARIU
A scrie implic` un act de control [i, în

acela[i timp, unul de eliberare. Control al
liniilor care pot ridica sau scutura o structur`,
eliberare a culorilor care pot umple albiile
sau le pot zdrobi sub torentul lor. În final,
a scrie înseamn`, pentru mine, s` te situezi
în mijlocul acestei lupte, pe marginea axei,
unde se pot aduna, într-un echilibru mai mult
sau mai pu]in precar, acele tr`s`turi care
pot da via]` statuilor de barbari [i
mozaicurilor de femei. Astfel, trei pa[i sunt
necesari unei c`r]i, trei stadii, care implic`,
în acela[i timp, o pozi]ionare în trecut,

prezent [i viitor.
Un posibil model epic, aici [i acum?

La marginea dintre secolele 12 [i 13, pierdut
în piscurile calabreze, un om care î[i spunea
exeget, dar pe care al]ii îl numeau profet,
putea scrie despre aceast` armonie universal`
care une[te materia istoriei [i transcendentul
în Liber Concordiae Novi ac Veteris
Testamenti. O singur` cale tr`ia în mintea
lui Ioachim, reunind fructul unui prezent
[i s`mân]a unui viitor cu actul primordial.
În Evanghelia Etern` [i imaginat` a lui
Ioachim, discipolii au împletit cu piele [i
tendoane însângerate semnele universale ale
fanatismului menit s` salveze [i s` judece.
Ridica]i împotriva legii de fier a societ`]ii,
trupuri nenum`rate au fost frânte pentru
victoria spiritului liber, a[a cum le puteau
percepe prin rana tulbure a timpului.

La dou` secole dup` moartea abatelui
din Calabria, spiritul liber r`mânea cea mai
temut` combina]ie de cuvinte, stârnind
revolte, conspira]ii [i paradisuri de la un
cap`t la altul al Europei, niciunde mai
sângeros, mai str`lucitor, decât pe un nou
ora[ de pe deal, Tabor. În timp ce cruciadele
împotriva tabori]ilor [i ecourile lor înc`
ardeau adânc în inima Bohemiei, un altfel
de spirit liber pl`nuia în`untrul teocra]iei
muribunde a Romei din est. Momentul lui
de înflorire era legat, într-un mod abia vizibil,
de începuturi, de scopuri [i de perfec]iuni
c`utate în toate manifest`rile monoteismului.
Aici îns`, în Peloponezul cel p`r`sit [i pur,
unde helenii puteau fi înc` imagina]i
asemenea unor modele arhaice, nobile [i
acoperite de suflul vigorii primitive, aici
[i-a scris Gemistos Plethon Memorandele
[i Legile. Întâlnim în ele un altfel de libertate,
o libertate n`scut` din amarul cu care
realitatea î[i înc`rcase autorul, cel mai mare
[i ultimul intelectual al Bizan]ului târziu.
Întâlnim o societate care este ridicat` dincolo
de ea, unit` în cea mai înfior`toare credin]`,
purificat` prin cele mai groaznice focuri,
o apoteoz` a spiritului unit cu materia [i
cu zeii amesteca]i cu frânturile universului
secular, menit` s` aduca Soteria (salvarea)
în fa]a Casei lui Osman.

Ce ne r`mâne între concordan]e [i legi?
Ne r`mân doar stelele, cursul lor care, de
atâtea secole, amenin]` cu prezicerea unui
viitor fluid [i, în acela[i timp, cu o
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rememorare a tuturor ciclurilor, mu[cându-[i
cozile luminoase cu din]i de venin negru.
Tr`ind în anti-era existen]ei, în era veninului
care curge prin vene [i pe ecrane, scrisul
înseamn`, mai mult ca oricând, c`utarea celui
de-al treilea pas, un act de control, de
eliberare.

DAN NEGRESCU
Într-una din scrierile lui Boris Vian se

insinueaz` ideea dup` care n-ar fi un p`cat
s` furi flori [i... c`r]i; nobil literaturizata
apuc`tur` nu poate întruni îns` aprecierile
florarilor, ale librarilor [i, probabil, nici ale
scriitorilor, în m`sura în care cartea, scrierea
prin extensie, e [i o forma mentis.

Interoga]ia ini]ial` mi se pare potrivit`
în primul rând pentru categoria
interpolatorilor, i. e. a celor atât de incapabili
s` elaboreze o scriere, încât dau iama în
opus – ul altuia, dar cu un paradoxal tupeu
tem`tor, nerecunoscându-[i mâr[`via [i, ca
atare, neafi[ându-[i numele; c`ci, dac` o
carte are deja un autor, acela nu mai pot fi
eu, ulterior. {i-apoi, orice scriitor cât de cât...
scriitor, e atât de egolatru încât s`
adevereasc` spusa lui Cicero "n-am întâlnit
pân` acum nici un scriitor care s` nu se
socoteasc` cel mai capabil"; observa]ia,
probabil, pornea de la propria-i persoan`.
Iat` de ce ar fi poate mai potrivit` forma
negativ-interogativ`, de[i, în mod cert, ar
genera liste interminabile c`ci, nu-i a[a,
hora]ian parafrazând, constituim cârcota[ul
neam al scriitorilor.

Ca atare, nu mi-a[ dori s` fi scris
Ciocanul vr`jitoarelor al lui Jakob Sprenger
(de[i dorin]a de a-]i "pr`ji" semenii e
conatural` omului); apoi, în ideea c` acela
care scrie e scriitor, n-a[ fi dorit s` redactez
Lupta mea (nici pe a altuia), dar nici rândurile
lui Churchill [i pentru c` a luat pentru ele
un ridicol Nobel pentru literatur` (adic`
pentru c` era în tab`ra înving`torilor). {i,
mai presus de toate, nu a[ dori s` fi scris,
nici par]ial lucr`rile, fie [i neideologizate,
nepolitizate, ale celor ce [i-au legat numele
creator, chiar [i în treac`t, de al unui politician
(mai ales c` nimeni nu i-a obligat, doar
umana dorin]` de[art` de m`rire).

Dar, pentru c` totu[i dorin]a din întrebare
presupune afirma]ie, m` conformez: mi-ar
fi pl`cut s` fiu autorul textelor lui LorenzoLorenzoLorenzoLorenzoLorenzo
da Ponteda Ponteda Ponteda Ponteda Ponte; fie [i par]ial, adic` atât cât s`
colaborez direct cu Antonio Salieri; dar mai
ales cu Amadeus [i împreun` s` chefuim
la "nunta lui Figaro", s`-l arunc`m în Infern
(cu strângere de inim` îns`) pe iub`re]ul
Don Giovanni [i s` le "trezim" din le[in
pe frumoasele Fiordiligi [i Dorabella,
iertându-le, desigur, c`ci "a[a fac toate".

Dar, oricât de tentant` aceast`
retrospectiv`, gândindu-m` la groapa
comun` ce-l a[tepta prea timpuriu pe
Wolfgang (pe urmele suavului Vivaldi), dar
[i la plecarea în America – de nevoie – a
lui Lorenzo, unde, la o etate aproape
nonagenar`, va ajunge într-un fel de mormânt
al scriitorului... necunoscut, parc` prefer în
continuare s` fiu mul]umit de dorin]a de a
scrie c`r]ile lui... Dan Negrescu.

LAUREN}IU
NISTORESCU

Ezit, desigur, între câteva nume care,
într-o formul` sau alta, mi-au marcat
devenirea – pentru c`, recunosc, dintre cheile
în care poate fi citit` întrebarea, o prefer
pe cea a m`rturisirii de adeziune axiologic`.
Hot`rât îns`, dintre toate acele nume, cel
al lui Dimitrie Cantemir îmi revine în aten]ie
cu cea mai mare frecven]`: poate pentru c`
am sl`biciunea începuturilor, poate pentru

c` fatalitatea – putem invoca acest daimon,
nu? – a f`cut ca opera sa, cea literar` mai
cu seam`, s` dobândeasc` o oarecum stranie
actualitate est-etic` [i o confortabil`
modernitate, poate – de ce nu? – [i pentru
c` exemple precum cel al principelui-filosof
produc dovada c`, în societ`]i cu gena
moralit`]ii intact`, un f`uritor de bunuri întru
spirit poate alege s`-[i duc` pân` la cap`t
osteneala gândului, chiar dac` aceasta îi
zgâl]âie tronul. Istoria ieroglific` este, [i e
p`cat c` reevaluarea critic` a istoriei noastre
culturale n-a semnalat îndeajuns acest fapt,
prima mare construc]ie romanesc` a
literaturii noastre na]ionale. Cartea este scris`
într-un moment de cump`n` al existen]ei
lumii – se în]elege c` [i culturii – Orientului
european, când Bizan]ul imaterial, cu
principatele sale de rit voievodal [i a[ez`rile
sale valorice n`zuind s` oglindeasc` o ordine
celest` imuabil`, se pr`bu[e[te în praf de
pu[c` în acela[i timp la Tisa, la Dun`re, la
Nistru ori pe Vistula, iar ordinul acela
paraaristocratic al c`rturarilor descoper` c`
doar magia c`r]ii scrise poate salva de la
dispari]ie universul c`ruia îi apar]inea.
Scriind povestea acestei cumpene, Cantemir
punea, [i nu numai pentru europeanul
oriental, temelia dialogului în formula
romanului politic, legându-l de cultura
popular` a fabulei (la urma urmei, sunt
reziduuri de scenarii mitice aceste istorioare-
cu-tâlc) printr-o construc]ie alegoric` menit`
s` dea nara]iunii valoare de universaliu.
Reciti]i, dac` ave]i ocazia, aceast` carte,
[i nu cred c` ve]i r`mâne insensibili la
amplitudinea de space-opera a intrigii, la
for]a constructelor personagiale [i valen]ele
lor arhetipale, la virtu]ile stilistice ale
povestitorului [i la capacitatea sa de a se
rupe de propriile daturi biografice pentru
a judeca lucrurile deasupra efemerului, dar
mai ales la proprietatea acestui roman de a
se fi transformat peste timp, poate într-o
m`sur` pe care autorul însu[i n-ar fi avut
cum s-o b`nuiasc`, în carte de înv`]`tur`
[i scris` (predestinare) a lucrurilor ce, de
atunci [i pân` acum, se vor fi petrceut la
vederea tuturor ori doar a celor – cum zice
Scriptura – ferici]i c` au crezut f`r` s` vad`.

MIRCEA PORA
În anul 1955, gra]ie unei bune inspira]ii

a p`rin]ilor, mi-am început liceul la
Bucure[ti, venind direct din Topolov`]. Am
locuit la familia Nemoianu pân` în 1961,
cu o revenire-n '63, într-un imobil cu dou`
etaje de pe strada Puccini num`rul 4, cartier
Floreasca. În jur era mult teren viran, uneori
o complet` pustietate ce-]i crea senza]ia c`
nu rezidezi în Capital` ci, undeva, la
marginea unui sat anonim din B`r`gan. Nu
departe de imobilul nostru, dar înspre ora[,
se afla pe atunci strada Vl`descu. N-ai fi
zis, parcurgând-o, c` senza]ia de periferie
s-ar fi atenuat. Ea avea, îns`, poate de tumult
nesesizat`, o particularitate, [i anume c` la
un cap`t al ei se afla casa, cu un mic etaj,
f`r` nimic ostentativ, a lui G. C`linescu.
Pe scriitor, f`r` s`-mi fi dat atunci prea bine
seama de valoarea lui, l-am v`zut, în câteva
rânduri, plimbându-se pe scurte por]iuni de
mal ale lacului Floreasca. Un om, mai
degrab` scund, pu]in voluminos, în mân`
cu un baston, adesea agitat în aer, înso]it
întotdeauna de o tân`r` femeie. Ulterior l-am
mai v`zut depus la Ateneu. În nemi[carea
trupului, doar p`rul abundent, avântat, p`rea
s` apar]in` unui om viu. A[ fi vrut, auzi
îndr`zneal`, s` fi scris eu c`r]ile lui. Cu un
stil inimitabil, cu o folosire unic` a
neologismelor, cu o limpiditate maxim`, totul

str`b`tut, dup` caz, de ironie, sarcasm, umor.
Din Istoria literaturii de la origini pân`

în prezent îmi permit, pentru ilustrarea celor
afirmate mai sus, s` ofer un exemplu...
"Gândiri[tii precum am v`zut s-au m`rginit,
unii la pura iconografie, în care îngerul e
un element capital. Spitalul lui Voiculescu
are personal îngeresc, pictorul Demian
mobilizeaz` legiunile cere[ti la muncile
agricole. Astfel vedem îngeri culegând
buruieni, îngeri pr`[ind, cosind, îngeri
pândari la vie. Lui Zaharia Stancu i se pare
c` e însu[i înger cu aripi la umeri...
Raporturile ortodoxi[tilor cu divinitatea sunt,
în general, amicale. Dumnezeu ]ine de umeri
pe Ion Marin Sadoveanu. Lui D. Ciurezu
i-a dat întâlnire pe Jiu unde poetul îl identific`
dup` picioare" ...În ce m` prive[te, dac`
aveam genialitatea lui C`linescu, a[ mai fi
scris o istorie a literaturii, pornind de la
genera]ia 2013, care e deja constituit`, cu
meticuloas` coborâre an de an, pe genera]ii,
fire[te, pân` la Neac[u din Câmpulung,
comentându-i r`va[ul pe 20 de pagini.

Trecând acum la romane, vis nebun în
clipa de fa]`, romancieri peste romancieri,
ce pl`cere mi-ar fi f`cut s` fi fost eu creatorul

întregii portretistici realizate de el.
Adaptabilul Dinu Gaittany, rigidul
Pomponescu, moara de vorbe [i bârfe, unic`
în literatura noastr`, Madam Valsamaky-
Farfara, pre]ioasa {erica B`leanu, cu
panseurile ei, molcomul Manigomian, pare-
se, în realitate, Zambaccian, aventuroasa
Caty Z`noag`. Pe urm`, scene absolut
memorabile, cum ar fi înmormântarea prin
anii 50 a str`lucitoarei alt` dat` Caty, iarna,
pe vreme de abandon [i ninsoare, sau
priveli[tea Talciocului, unde o întreag`
aristocra]ie interbelic` î[i vedea propria-i
pr`bu[ire. Str`lucitoare prin scriere [i
con]inut, prin atmosfera creat`, sunt [i
"Cronicile mizantropului [i optimistului".
Spre dumerire oferim un extras din "Fobia
Zgomotului": "D. Popescu, brav cet`]ean
bucure[tean, locuia pe o strad` de periferie,
pe care o tr`sur`, trecând la dou` zile,
producea senza]ie. Era o strad` de ora[, dar
un rezident din Malaezia nu s-ar fi sim]it
mai pierdut de centrul umanit`]ii ca aici"...
Închei cu dou` versuri din poezia "Eu sunt
grec": "Când m` a[ez lâng` unda s`rat` a
Pontului Negru/ Pulpele goale întinzând pe
nisip, visez c` sunt grec"…
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În câte c`l`torii pleac` doctorul Lemuel
Gulliver? S` le num`r`m: spre Lilliput, spre
Brobdingnag, spre Laputa, Balnibarbi,
Glubbdubdrib, Luggnagg, Japonia (all-
inclusive), popose[te pe t`râmul sofistica]ilor
Houyhnhnms, porne[te apoi c`tre Faremido
[i, în fine, î[i încheie aventurile în Capillaria.
Deci, [ase. Pe primele dou` le [tii din copil`rie,
pe urm`toarele dou` le gu[ti ceva mai târziu
(de[i tot mai pu]ini [tiu c` yahoo n-a fost, la
origine, numele unui portal web), iar pe cele
din urm` nu le-a imaginat Swift. La începutul
veacului trecut, Gulliver [i-a reluat aventurile
în prozele fantastice ale scriitorului maghiar
Karinthy Frigyes (1887-1938), C`l`torie în
Faremido [i Capillaria, cunoscut azi mai ales
gra]ie unei c`r]i autobiografice, C`l`torie în
jurul craniului meu, unde î[i descrie propria
odisee neurologic` dup` ce a fost diagnosticat
cu tumor` la creier. Cum era de a[teptat, însu[i
Oliver Sacks prefa]eaz` edi]ia american` a
volumului. Scriitor prolific, Frigyes e unul
dintre traduc`torii capodoperei lui Jonathan
Swift în Ungaria.

Capillaria a fost publicat la Budapesta,
în 1921 (dispunem de traducerea lui Eugen
Hadai de la Editura Minerva, 2005). Titlul
trimite la numele unei ]`ri de pe fundul
oceanului, undeva între Norvegia [i Statele
Unite. Naufragiat, ca de obicei – de data asta
un submarin german torpileaz` vasul Queen
–, Gulliver scap` de la înec sigur datorit` unui
dispozitiv respirator neobi[nuit, un soi de
branhii artificiale. Salvat astfel de creaturi
bizare, celebrul chirurg ajunge în ]inutul
subacvatic disputat de dou` specii: superbele,
des`vâr[itele oiha-le, uria[e blonde, extrem
de senzuale [i translucide pe deasupra, [i
scârbo[ii bulloki, ni[te parazi]i ceva mai mari
decât c`lu]ii de mare, cu form` falic`, b`rbi
stufoase [i reflexe de spermatozoizi. Originea
bulloki-lor se pierde în mit, pe vremea când
Oiha-mam` a folosit ultima oar` organul
reproduc`tor masculin. De atunci încoace,
frumoasele oiha-le se înmul]esc prin
autodiviziune, iar de[eul atavic, eliminat prin
placent` sau odat` cu excrementele gravidelor,
încearc` s` trag` foloase de pe urma spiritului
s`u gregar. Bulloki ridic` splendide turnuri
unde blondele transparente se instaleaz`
numaidecât alungându-i cu parfum, [i
îndeplinesc mai multe sarcini me[te[ug`re[ti
în favoarea nemiloaselor femei-amfibie, care-i
r`spl`tesc g`tindu-i în oal` [i sugându-le
creierul nutritiv, de[i prefer` s` m`nânce
dulciuri. În schimb, bulloki religio[i contempl`
oiha-le în imagini incitante, iar scepticii neag`
existen]a real` a castei feminine. De altfel,
oiha-lele tr`iesc exclusiv pentru pl`ceri
senzuale [i admira]ie de sine. Dragostea se
înfirip` numai între reprezentantele aceleia[i
specii. Au probleme de exprimare [i nu în]eleg
abstrac]ii. Cuvintele lor se reduc la interjec]ii
[i se refer` strict la obiectele ce le produc
pl`cere, a[a c` aparatul fonetic îndepline[te
o func]ie orgasmic`. Lingvistica, politica,
[tiin]ele [i arta construirii turnurilor constituie
apanajul detestabililor bulloki. Iat` de ce
r`zboiul suboceanic nu se sfâr[e[te niciodat`.

NN
u [tiu dac` lui Silviu Gherman
îi este familiar` a [asea c`l`to-
rie a lui Gulliver. Hârtiile
masculului (Curtea Veche,

2012), romanul s`u savuros, curge din aceea[i
vân`. Afinit`]ile îmi par evidente. Pe de alt`
parte, dac` m` gândesc bine, literatura
occidental` începe cu transformarea în porci
a camarazilor lui Odiseu. De la Circe, prima
femme fatale demn` de acest nume, pân`
la, s` zicem, b`trânele asistente virgine
ajustate prin chirurgie plastic`, trase-n colan]i
purpurii [i cizme de piele, lucr`toare zeloase
de la Saloanele pentru Sinucidere Etic` din
"Welcome to the Monkeyhouse", povestirea
lui Vonnegut publicat` în Playboy fix la '68,

SUTIENE DIN O}ELALEXANDRU BUDAC

Salonul Vega (Bastion) a g`zduit, din
ini]iativa Societ`]ii Timi[oara [i a Asocia]iei
culturale Ariergarda, un eveniment de pro-
movare a patrimoniului Timi[oarei: lansarea
a dou` volume semnificative în acest sens.
Un album, Aleea din Parc (Editura Brumar,
2012), un elegant obiect estetic, conceput
de artistul plastic Camil Mih`escu, ce reune[-
te secven]e fotografice de la cele trei ac]iuni
ale Ariergardei prin care, în vara lui 2012
au fost animate artistic trei parcuri timi[o-
rene. Prefa]ate de Daniel Vighi, imaginile
sunt înso]ite de texte poetice semnate de

ARIERGARDA

în r`zboiul sexelor – a[a cum îl v`d b`rba]ii,
dac` nu cumva Samuel Butler a avut dreptate
când a sus]inut c` Homer a fost femeie –
s-a schimbat doar stilistica. Porcii au r`mas
aceia[i.

Hârtiile masculului e o aventur` apoca-
liptic` de un comic nebun, un heroic fantasy
excentric – eroului îi lipse[te glan]ul –, [i un
manifest misogin ironic. Într-un viitor teribil,
ora[ul Cledu pare s` fie ultimul bastion al
civiliza]iei. Cu sute de ani în urm`, Elisabeta
Rakowicz, cea dintâi cledan` men]ionat` în
cronici, a descoperit o ma[in` capabil` s`
sparg` codul tinere]ii f`r` b`trâne]e (mai corect,
al tenului f`r` riduri) [i vie]ii f`r` de moarte,
dar [i s` pun` cap`t reproducerii sexuate. Cle-
danele apar rând pe rând din ma[ini asem`n`-
toare. Una mai frumoas` decât alta, conform
exigen]elor m`tcii supreme. Sunt foarte înalte,
suple, puternice [i se iubesc p`tima[ între ele.
În orice stup trebuie stabilit` ierarhia. Unele
îndeplinesc rolul de consiliere ale Elisabetei
Rakowicz, altele au grade într-o structur` mili-
tar` de temut. Cultul lor se nume[te Cledudia,
iar idolul transparent, luminat pe din`untru,
domin` ora[ul altminteri dezolant [i mâzg`lit.
Resursele energetice se dovedesc limitate, a[a
c`, dup` un timp, în industria reproduc`toare
r`mâne o singur` ma[in`, folosit` odinioar`
la reciclat pisici. De aici ies mai întâi croacele,
cledane second hand, de regul` grase, guralive,
pizma[e, cu picioare strâmbe, în multe privin]e
mai iu]i la minte decât trufa[ele lor superioare.
Croacele treb`luiesc prin blocurile cledanelor
[i între]in ma[ina, de[i nici ele, nici st`pânele
nu stau bine la capitolul tehnic`.

MM
asculii, cea mai controlat`
dintre subspecii, sunt sclavii
acestei orânduiri din viitor.
Pipernici]i [i f`r` perso-

nalitate, ]inte predilecte ale dispre]ului [i
cruzimii cledanelor, trudesc la hotarele
]inutului în bar`ci (numite "Cabananoastr`",
la singular, "Cabananoastre", la plural), unde
hr`nesc burbaci – creaturi hidoase [i retarde
ce înmuguresc grotesc una din alta, [i care
au rolul de a avertiza Cledu când se apropie
pericolul invaziei aricilor de sânge, du[manii
reali ai cledanelor. Întrucât se poate dispune
de masculi dup` bunul plac, milit`resele
descind frecvent la Cabananoastre [i trag câte
un chiolhan de pomin`, folosindu-se de ei în
timpul orgiilor. Pe sclavi nu-i ajut`
dimensiunile, prin urmare trebuie b`ga]i pe
de-a-ntregul, s`rmane vibratoare însufle]ite.
Via]a lor începe prin condi]ionarea reflexelor
– ca s` nu mai devin` vreodat` un pericol,
ca-n trecut –, continu` cu educarea sever` la
institutul de puericultur`, se consum` în robie
[i sfâr[e[te, în cazurile fericite, la ma[ina de
pisici, mai degrab` dispozitiv de tocat, decât
capsul` de clonare. Unicul drept: s` se
consoleze în solitudine practicând ba[kiya.
Nu intr`m în detalii.

Dintre subspecii mai fac parte fuscubrahii,
porecli]i [i "bile cu ochi", monstrule]i
necomunicativi [i imprevizibili, [i chirun]ii,
masculi avortoni pe care cledanele îi înfulec`
de vii. F`pturile c`l`rite de cledane reprezint`
o specie aparte. Înaripate [i capricioase precum
st`pânele lor, [i-ar g`si repede locul într-un
bestiar fantastic dac` ne reprezent`m cocktailul
genetic din pas`rea Roc, pas`rea Jubjub plus
pterodactilul. Totu[i, personajul principal le
descrie invariabil drept "animale". Vie]uitoare
libere s` copuleze, coloscatoidele elimin` prin
fecale pru]ul, un parazit pre]ios prelucrat de
masculii ceva mai noroco[i în atelierele
gener`leselor [i transformat în dar omagial
oferit Elisabetei Rakowicz, singura capabil`
s` aprecieze valoarea just` a parazitului
cristalizat.

Hârtiile ... con]in povestea incredibil` a
primului mascul care a ajuns s` vorbeasc`
în Consiliul cledanelor.

CC
artea plesne[te de imagina]ie
[i, chiar dac` aventura e
tr`snit` bine, r`mâne coerent`
pân` la cap`t. Naratorul sus]ine

ritmul irepro[abil. Nostim [i subtil, Hârtiile
masculului nu mizeaz` doar pe idei, ci, mai
cu seam`, pe limbaj. Am ajuns la vârsta când
o proz`, oricât de imaginativ`, nu m` p`c`le[te
dac` expresivitatea se chinuie, bolov`noas`.
De trei ori am încercat s` citesc Perdido Street
Station, considerat` de mul]i capodoper`
steampunk, [i de trei ori am l`sat-o moart`
înainte de jum`tate. Scriitura lui China Miéville
mi se pare atroce. Prelucrarea pru]ului seam`n`
oarecum cu abilit`]ile estetice ale femelelor
khepri, artistele Noului Crobuzon, dar Gher-
man îl întrece pe Miéville oferind o poveste
mai simpl`, mai haioas` [i mai vie. Ceea ce
am g`sit enervant la englez, aici mi-a câ[tigat
aten]ia: decorul, fauna potrivit` în peisaj, voca-
bularul, satira de[teapt` [i forma. Hibrid pre-
cum coloscatoidele, romanul armonizeaz` mai
multe genuri literare [i tipuri de discurs: memo-
riile, jurnalul, poezia, cântecul militar, mani-
festul, scrisorile teroriste, libretul, chestionarul,
cuvântarea politic`, teoriile de gen, expunerea
[tiin]ific`. Ele se încheag` într-o pojghi]` reto-
ric` sub]ire, c`ci apocalipsul feminist al lui
Silviu Gherman testeaz` limitele parodiei, dar
asta nu le face mai inadecvate în gurile unor
creaturi de desen animat, [i tocmai prin asta
memorabile. Autorul n`scoce[te o serie com-
plet` de personaje func]ionale la confluen]a
câtorva subgenuri persiflate de c`tre
establishment.

Nepiept`nat, neb`rbierit, du[man al
s`punului, osândit prin "programare gemotic`"
s` gâdile f`r` întrerupere narcisismul nes`]ios
al unor dominatrices gr`bite s` amestece pro-
blemele politice [i tehnica folosirii corecte
a cosmeticelor, pasat cu [uturi în spinare de
colo-colo [i azvârlit din înalturi de colosca-
toide, masculului nu-i r`mâne decât s` trag`
câte-o ]igar` între infarcte. Impun`toarele

cledane, sânii strân[i în cupe ce bufnesc pe
podea [i bra]e musculoase accesorizate cu o
gam` variat` de bijuterii r`zboinice, au tr`s`-
turile amazoanelor pulp din benzile desenate
Red Sonja sau din filmele de anima]ie ale
anilor '80, cum ar fi Heavy Metal. Poart` nume
pitore[ti (Grina Ferencz, Minuzin-{trassky,
Tella, Yura Gheorghiu, Famke Zibeliade,
Pu[a) [i p`streaz` în vocabular cuvinte ca
"bonb`", "moleculi", "spione", "motorole" [i
alte reminiscen]e dintr-o lume de mult apus`.
Dincolo de nostimad` (sau de balamuc) po]i
întrevedea punctele nevralgice ale pove[tii:
frumuse]e [i urâ]enie, cruzime [i suferin]`,
masochismul negociat presupus adesea de
rela]iile dintre b`rba]i [i femei, primejdiile
eugeniei, ridicolul feminismului militant, dar
[i al misoginismului, atunci când ajung la
ultimele consecin]e. Fiecare ar merita câte o
discu]ie separat`.

Pot spune, cu mâna pe inima mea
masculin`, c` Silviu Gherman a scris cel mai
atipic roman autohton pe care eu l-am citit
de când m` îndeletnicesc cu cronica literar`.
Pentru proza noastr` conservatoare nu-i deloc
pu]in lucru.

DIN NOU, DESPRE PATRIMONIU

William Totok, Rolf Bossert, Marius {tefan
Aldea, Aleksandar Stoicovici, Simona Con-
stantinovici, Daniela Ra]iu, Adela Dragomir,
Eugen Bunaru. Cel de-al doilea volum, ap`-
rut la editura Lumen, îi apar]ine unui tân`r
antropolog timi[orean, Andreea Lazea: Pen-
tru o antropologie a patrimoniului [i patri-
monializ`rii. Despre cele dou` c`r]i au vorbit
Smaranda Vultur, Adriana Babe]i, Viorel
Marineasa, Camil Mih`escu, Andreea Lazea.
Lansarea a fost urmat` de proiec]ia a dou`
filme, unul realizat pentru Aleea din parc
de artistul vizual Noemi Dumitrescu, cel
de-al doilea (operator Cristian Peic`) – înre-
gistrând momentul artistic organizat de Arier-
garda în parteneriat cu Aquatim [i cu ocazia
Zilei Mondiale a Apei [i a Poeziei.

T I M I  O A R A
C A P I T A L !
EUROPEAN!
A " C U LT U R I I
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Excelent` traducerea, înso]it` de un
substan]ial studiu introductiv, a capodoporei
lui Vicente Huidobro, Altazor sau C`l`toria
cu para[uta*. N`scut în 1893, în Santiago
de Chile, Vicente Huidobro are o biografie
absolut spectaculoas`. Din Chile la Paris
sau la Madrid, pe front sau prins în pove[ti
turbulente de amor, scriitorul avangardist
– care i-a cunoscut pe Tzara, pe Hans Arp,
Apollinaire [i André Breton – împlete[te
scandalul (inclusiv cel politic) cu o
remarcabil` for]` de înnoire a limbajului
poetic. Dar, dincolo de biografia care ar putea
deveni oricând sursa unui scenariu
hollywoodian de succes, r`mâne poezia.

Altazor a ap`rut în 1931. În 2013, se
cite[te cu încântare. Nu doar ca artefact al
unei epoci literare perimate, cât mai ales
ca produs estetic de o incredibil` modernitate.
Altazor, creatorul [i eroul acestei C`l`torii
cu para[uta, apare într-o tripl` ipostaziere,
conturat` f`r` ezitare înc` din Prefa]`. E
om, e poet, e mag. E cel care creeaz` [i
trece printr-o odisee cosmic` – prilej de
focaliz`ri tulbur`toare, de panoram`ri [i deta-
lieri surprinz`toare. Forma aparent narativ`
a poemului urmeaz` filonul romatic, a[a cum
[i marile teme sunt preluate din aceea[i tradi-
]ie. Pentru a fi mistificate. Îns` la poetul
chilian demistificarea nu opre[te tremurul
metafizic, ci îl amplific` pân` la exasperare.
Con[tiin]a sfâr[itului de neevitat îl face pe
Altazor s` caute sensul existen]ei în explorarea
limbajului poetic. Acolo, undeva, ar putea
descoperi nemurirea. Acolo, în lumea poe-
ziei, timpul nu ar avea loc iar moartea nu ar
primi form`. {apte cânturi – [i tot atâtea trepte
(sau cercuri) cosmice (lingvistice) – îmbin`
teme, tonalit`]i [i stiluri multiple, într-o
structur` care jongleaz` dezinvolt cu colajul,
f`r` a amenin]a vreo clip` unitatea întregului.
În Altazor, spa]iul privit bifocal (interior [i
cosmic, totodat`) se prelunge[te spre o zon`
incert`, aflat` mai presus de cuvinte, în care
edificiul (lingvistic) creat de poet este supus
metamorfozelor pân` se surp` cu totul. C`ci
moartea e prezent` în zeci [i sute de forme
[i formule, în[iruite, revelatoriu, de-a lungul
multor pagini din Cântul V.

Dar orice c`l`torie are un început. În
cazul acesta, t`bli]ele lui Altazor. Sau, cu
alte cuvinte, o Prefa]`: "M-am n`scut la
treizeci [i trei de ani, în ziua mor]ii lui Cristos;
m-am n`scut la Echinox, sub hortensiile [i
aeroplanele ar[i]ei./ Aveam o privire adânc`
de gugu[tiuc, de tunel [i de automobil
sentimental. Scoteam suspine de acrobat./

“…‘ Într-o sear`, mi-am luat para[uta [i-
am spus: ™Între o stea [i dou` rândunici¤.
Iat` moartea care se apropie precum
p`mântul spe un glob în c`dere./ Mama broda
lacrimi pustii în primele curcubeie./ Iar acum
para[uta mea cade din vis în vis prin ]inuturile
mor]ii. “…‘ Para[uta mea a început s` cad`
vertiginos. Atât de mare e for]a de atrac]ie
a mor]ii [i a mormântului deschis. “…‘
Para[uta mea s-a încurcat într-o stea stins`
care continua con[tiincioas` s` se roteasc`
pe orbita ei, de parc` nu [i-ar fi dat seama
de z`d`rnicia acestei str`danii./ {i folosindu-
m` de aceast` odihn` meritat` din plin, am
început s`-mi umplu cu gânduri adânci
c`su]ele tablelor mele (s. n.): / ™Adev`ratele
poeme sunt incendii. Poezia se împr`[tie

peste tot, luminându-[i extinc]ia cu înfior`ri
de voluptate sau agonie. “…‘¤/ Am s`rit
din burta mamei sau de pe marginea unei
stele [i tot c`dem. “…‘ Magule, iat` aici
para[uta ta pe care un cuvânt de-al t`u o
poate preschimba într-o paraascensiune ca
fulgerul ce-ar vrea s`-l orbeasc` pe creator./
Ce a[tep]i?/ Dar iat` taina Celui Întunecat
care a uitat s` zâmbeasc`./ Iar para[uta
a[teapt` legat` strâns la poart` cum st` calul
goanei f`r` sfâr[it."

Oricine l-ar înso]i pe Altazor în c`l`toria
sa, chiar pân` la teribila aneantizare, nu are
cum s` regrete (estetic) alegerea f`cut`.
_____________

* Vicente Huidobro, Altazor, traducere
de Ilinca Ilian, Adrian Bodnaru, studiu
introductiv de Ilinca Ilian, Editura Brumar,
Editura Diacritic, Timi[oara, 2012

La doi ani dup` prima apari]ie a
"Echinox"ului,  Ana Pop Sîrbu [i-a publicat
în revista clujean` primele poeme. Se
întâmpla în 1970. Au urmat dou` apari]ii în
volume colective: Popas între poe]ii tineri
(Dacia, 1975) [i în Timpul interior (Facla,
1984). În cel din urm`, prilejuit de un concurs
al editurii timi[orene, numele Anei Pop Sîrbu
ap`rea al`turi de cele ale lui Traian Pop Traian
[i Luciliei Dinescu Ban. Dup` Prim`vara casei
(1987), se p`rea c` o anume ritmicitate a
apari]iilor editoriale va reflecta efortul poetic
al Anei Pop Sârbu. Nu a fost a[a, pentru c`
vor trece mul]i ani pân` la publicarea altei
c`r]i de poeme: Îngerul din zid (Brumar, 2012)
marca atât reîntoarcerea spre lirism, cât [i
un viraj tematico-expresiv spre t`râmul
religiozit`]ii. "Între dou` secole st`team pe
malul apei,/ vedeam printre pietricele
trecutul./ Deodat` veni îngerul [i îmi ceru/
S` tai cu cu]itul fe]ele veacului./ Ce ai cu
mine, am strigat,/ Nu vezi c` nu sunt eu?",
întreba autoarea într-un poem cuprins în
Îngerul din zid.

Dialogul cu transcenden]a, rug`ciunea
[i zbaterea smerit` între neputin]` [i eliberare,
care alc`tuiau nucleul Îngerului din zid, las`
loc, în cea mai recent` carte a Anei Pop Sârbu,
altor teme. {i altei formule – atent` la senza]ie
[i, abia apoi, deschis` spre reflec]ie. Exod
interior* (cu meritorii ilustra]ii de Vlad
Corban) vorbe[te despre c`r]i [i timp. Despre
nelini[te [i poetizare. Despre cuvânt [i ratare.
Cu un discurs care aglomereaz` imaginile
pân` la suprapunere, Lava poeziei (prima
sec]iune a volumului) are ca lait-motiv cartea
[i avatarurile ei – "cartea de aur", "cartea
plin` de febr`",  "întunericul paginii moarte",
cartea în agonie, care moare în amurg, sau
cartea ca oglind` a existen]ei. Destule poeme
recurg la un [uvoi de epitete plastice sau chiar
conceptuale (de obicei lipsite de valen]e
poetice), pentru a  reda greu represibila
disolu]ie – existen]ial` [i estetic`. În astfel
de cazuri, exist` riscul ca versurile s` devieze
spre retorism [i s` devin` casabile. Îns` când
filtrarea e mai dens`, poemul câ[tig` în
dramatism [i expresivitate: "... prive[ti cum
lunec`/ Pa[ii moi ai gândului, praful orb/
De pe mânile tale, e cartea ta,/ O cuprinzi
strangulat` [i o voce str`in`/ Î]i apas` linia
vie]ii din palm`... ." (Praful orb de pe mâinile
tale)

Avatarurile c`r]ii se strecoar` [i în
celelalte sec]iuni ale Exodului interior. Nu
cu aceea[i frecven]` ca în Lava poeziei, dar
cu rostul de a sublinia deteriorarea crunt` a
rela]iei cu timpul. "Cartea cu poze" [i "carte
de vise" intr` în aceast` paradigm` a trecerii.
A trecerii timpului, dar [i a pragului de trecere
între realit`]i. Într-o alt` a[ezare a lumii
(exterioare [i interioare), poemul ar fi putut
salva fiin]a dezmembrat` de presiunea
timpului, dublând-o [i întregind-o în ]inutul
atopic al esteticului. Ar fi putut sublima o
realitate dureroas`, topind distinc]iile binare
între care omul s-a obi[nuit s` tr`iasc`. În
Exod interior, vocea liric` pare imunizat`
împotriva miracolului posibil. Ia act de
vulnerabilitatea con[tiin]ei sale, dar [i de
nepu]inta literaturii de a salva o existen]`.

Abia sesizabil`, o urm` metafizic`
marcheaz` neîntrerupt universul eliptic. O
absen]` care scap` canoanelor zilei se
strecoar` iar`[i [i iar`[i în zona proteic` a
dezam`girii, amplificând-o. Însp`imântat`,
deziluzionat`, obosit`, autoarea continu` s`
se mi[te ([i s` scrie) într-o lume în care
cuvântul [i-a pierdut orientarea. Nu mai vrea
s` tr`iasc`, nu mai vrea s` rodeasc`. {i-a
schimbat sensul – dinspre cre[tere, spre
usc`ciune. "Î]i astupi cu palma propria-]i
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spaim`,/ Sem`nând vorbe [i ele te cheam`
înghe]ate/ {i tu le iei [i le arunci în capela
cu mor]ii cei tineri/ Pe care începi s`-i s`ru]i
[i fa]a ta devine neîn]eles de mic`"... (În
capel`)

În astfel de condi]ii, e firesc c` pân` [i
în perimetrul cuvintelor autoarea se simte
str`in` [i însingurat`. Cândva catalizator al
inspira]iei, cartea/cuvântul nu mai au nimic
din ecourile p`strate de tradi]ie. Acum apar]in
unui loc pustiit, încovoiat sub greutatea
nem`surabil` a unor Umbre trecute în cealalt`
lume. Cuvântul e nep`s`tor, poemul – o
salvare iluzorie. Existen]a e amenin]at` de
întuneric, intoxicat` de am`giri [i exfundat`
prin dispari]ia vechilor temeiuri. Printre
Gratiile timpului [i dincolo de ispita t`cerii,
se pare c` exist`, totu[i, o alegere: "trecutul
se furi[a cu respira]ia lui scurt`,/ Sumedenie
de cuvinte se tr`geau deoparte, nep`s`toare,/
Ca-ntr-o scen` de vân`toare târzie,/ {i aerul
dintre ele surâdea,/ Întunecimea pustie
decolorând t`cerea,/ Prilej de conversa]ie
[erpuitoare./™Alege templul sau neputin]a
l`untric` a întâmpl`rii.¤" (Ape verzui)
Pendulând între afar` [i în`untru, poemele
din Exod interior     omogenizeaz` straturile
existen]ei sub acela[i stigmat al deterior`rii.
Ana Pop Sârbu vrea s` contureze o lume
(în)frânt`, seac` [i sec`tuit`, spre care privirea
se îndreapt` (din interior [i spre interior) cu
legitim` înfiorare. Sau cu migala pândei –
"...Când tu mângâiai oboseala/ Cu ochii
apleca]i [i ce]o[i,/ Un fo[net în întunericul
indiferent,/ Un sunet fictiv/ Ca un joc
nemaistr`b`tut." (***)

Poemele condensate din ultima parte a
volumului sunt mici decupaje de analogii
(diluate) între sim]uri [i idee. Sau încerc`ri
de a stabili rela]ii de tip cauz`-efect. Excep]ie
face T`cerea ca un drum dep`rtat, în care
autoarea revine la scenariul amplu, pornit
din medita]ia asupra timpului [i a trecerii
de la t`cere la cuvânt: "... fereastra sub care
timpul se ad`poste[te/ Va deveni pe loc o
simpl` fraz`,/ A[a cum ai sf`râma între
degete/ O mul]ime de frunze moarte,/ Sim]ind
t`cerea ca pe un drum dep`rtat/ Pe care ai
vrea s`-l calci cu pruden]`,/ Dar cobori din
el pe furi[,/ Pr`bu[it în nemaipomenitul t`u
întuneric,/ Pui capul la r`d`cina unui copac
cernit/ {i atingi cu degetul surâsul inert [i
posomorât al timpului."

Exod interior vrea s` fie un document
de suflet al unei fiin]e care încearc` s`
g`seasc` normalitatea tihnit` a vie]ii. Sau
tihna insondabil` a poeziei. Când se las` atras`
de abunden]a ornamental` [i de repetarea
nejustificat` a unor termeni ori când cade
în capcana transcrierii fidele a banalului
(nepoetizat), autoarea se îndep`rteaz` de
aceasta. Dar important` e, bineîn]eles,
reg`sirea.
________________

* Ana Pop Sîrbu, Exod interior, Brumar,
2012



orizont

10www.revistaorizont.ro
CRONICA EDI}IILORcronica edi]iilor

NOUla POLIROM

"Mult` vreme am ezitat s` strâng într-o
carte textele de fa]`. Apreciam c` nu ar merita
s` mai aduc în aten]ie scrieri atinse de virusul
unor vremuri de trist` amintire. Am observat
îns`, în anii de dup` 1989, c`, în vizitele
mele în diverse locuri din ]ar`, oamenii trecu]i
de patruzeci de ani m` recunosc în primul
rând dup` ceea ce am scris atunci [i mai
pu]in dup` scrierile de dup` 1989", noteaz`
Solomon Marcus într-un Cuvânt explicativ.
Este de apreciat op]iunea de a publica textele
acestea într-o carte, faptul c` reticen]a nu
s-a transformat în nega]ie. În fond, dincolo
de leg`tura cu o perioad` istoric` prin faptul
c` au fost scrise [i publicate atunci, ele au
[i un caracter de generalitate, de tensiune a
ideilor care le fac s`-[i perpetueze interesul
peste timp.

Savantul se manifest` în polis, în maniera
care-i este specific` [i ]ine de comportamentul
elevat. Dar niciodat` distant sau necooperant.
Nu este, deci, de mirare c` întâlnim în acest
volum, spre exemplu, lucruri comunicate
sau discutate la congrese interna]ionale de
]inut` [i exigen]` academic`, dar [i felul în
care între]ine leg`tura cu un profesor, pasionat
de matematic`, de la o [coal` dintr-un sat
izolat, interesul constant fa]` de preocup`rile
celor tineri, elevi [i studen]i, în activit`]ile
lor de la olimpiade, colocvii ori sesiuni
studen]e[ti. Multe texte reproduse în acest
volum au fost publicate în "Via]a
studen]easc`", iar aceia care au citit la vremea
respectiv` publica]ia î[i amintesc ce interes
provocau [i ce impact aveau prin noutatea
ideilor, curajul cu care erau lansate [i
discutate, prin seriozitatea argument`rii.

DD
e[i Solomon Marcus [i-a
desf`[urat activitatea în
mediul academic, univer-
sitar, nu ezit` s` se adreseze

celor de vârst` mai tân`r`, elevilor, celor
afla]i la anii de liceu sau chiar mai mici, s`
le în]eleag` nedumeririle în rela]ia cu [tiin]a,
s` le urm`reasc` problemele, s` modeleze
[i s` educe prin exemple. Sunt incluse în
volum [i texte ap`rute în diverse reviste [cola-
re. Matematicianul reputat nu uit` s` le amin-
teasc` tinerilor momente modelatoare din
existen]a sa la vârsta tân`r`, s` le vorbeasc`
despre personalit`]i emblematice. Este înc`
un motiv pentru care cartea trebuia s` apar`,
acum, când unii cred c` lumea începe cu
ei, c` respectul fa]` de cei de dinainte nu
mai conteaz`. Momentul când a asistat la
cursul inaugural sus]inut de Miron Nicolescu
a avut un impact hot`râtor pentru viitoarea
carier`. În mod repetat sunt aduse în aten]ie
numele lui Spiru Haret, Gh. }i]eica, Traian
Lalescu, Octav Onicescu, Dan Barbilian, Gr.
Moisil, Dimitrie Pompeiu, Simion Stoilow,
N. Teodorescu, Mircea Mali]a [.a.

{i mai este ceva ce nu s-a perimat prin
trecerea anilor [i se p`streaz` în textele
adunate în volum, pentru c` ]ine de un anumit
stil, adic` de ceva particular, individual [i
inconfundabil. Anume, tonul colocvial,
înv`luirea [i apoi atragerea cititorului prin
sensiblizarea ideilor, fapt ce îl aduce mai
aproape de lectura textului. Parafrazând un
text intitulat Matematica [i candoarea, se
poate afirma c` articolele cu dezbaterea
ridicat` la nivelul abstrac]iunii, deci virtual
mai reci [i distante, se încarc` de c`ldura
sufletului cu care sunt scrise/expuse, dar se
sensibilizeaz` [i prin candoarea neini]iatului,
a novicelui, a încep`torului care vrea s` afle
[i s` în]eleag`. Pentru c` nu îi este u[or unui
neini]iat s` în]eleag` limbajul matematic,
limbajul poetic, func]ia denotativ` a
cuvântului, interdisciplinaritatea, limbajele
artificiale, metafora, specificul creativit`]ii

SAVANTUL ÎN POLIS
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ALEXANDRU RUJA
[i al comunic`rii, problema înv`]`rii
anticipative [i participative, ce înseamn`
holistic [i analitic, specificul paradoxurilor,
holografia [i holograma, semiotica,
lingvistica [i poetica matematic` [i multe
altele.

TT
ot de stil ]ine [i fiorul poetic
al unor texte, ca în aceast`
elegie liric` a prim`verii –
Diminea]a naturii: "Via]a

noastr` interioar` are probabil nevoie
organic` de dulcile perfidii ale prim`verii,
de duplicitatea, vagul [i instabilitatea ei; c`ci,
a[a cum ritmurile naturii determin` în mare
m`sur` ritmurile biopsihice, gândirea
nuan]at`, sentimentele inefabile, prospe]imea
ideilor, fiorul în fa]a necunoscutului,
capacitatea de a ne mira, [ansa noastr` de
a fi inspira]i cap`t` un stimulent deosebit
sub ac]iunea plin` de capcane a prim`verii.
Primejdiile prim`verii sunt un fel de punere
la încercare. S` nu le ignor`m, dar s` nu ne
fie fric` de ele, c`ci, a[a cum spune
cronicarul, unde-i fric`, nu-i dragoste."

Pledoaria pentru matematic` este
sus]inut` cu o pasiune intens` [i cu o
implicare profund` în multe articole,
interviuri, relat`ri de la manifest`ri [tiin]ifice
etc. Le-am citit, dar nu intru pe un domeniu
care nu este al meu, de[i este al nostru. Observ
atitudinea participativ`, dorin]a de plasare
în spa]iul cultural, discu]ia scoas` din
rigiditate, f`r` a face rabat nivelului [tiin]ific,
fapt care atrage spre lectur`, tocmai fiindc`
ne afl`m într-un fenomen de cultur`. Dou`
probleme subliniez, totu[i, anume felul în
care Solomon Marcus insista, în acei ani în
care au fost scrise articolele, pe necesitatea
calculatorului (se discuta chiar [i despre artele
de calculator), pe rolul informa]iei, anticipând
o situa]ie care ast`zi este o normalitate
cotidian`. {i pe fenomenul globaliz`rii.

Nu a fost pu]in acest lucru în vremea
aceea, a restric]iilor de tot felul, mai ales
c` argumenta]ia [i compara]ia se f`ceau cu
]`ri ca, spre exemplu, S.U.A. sau Japonia,
iar rezolvarea chestiunii presupunea [i
"dobândirea unei noi mentalit`]i, asimilarea
unui nou tip de gândire". A doua problem`
]ine de atitudinea profesorului, mereu
interesat [i preocupat de felul în care tinerii,
elevi sau studen]i, în]eleg matematica [i intr`
în sfera [tiin]ei. De aceea exprim` opinii
despre programele [colare, despre manuale,
despre concursurile [colare, despre
implicarea [i atitudinea profesorului, despre
cercetarea [tiin]ific` în [coli [i universit`]i
etc. (Olimpiadele; Pedagogia matematicii;
Cercetarea [tiin]ific` studen]easc`; Aten]ie
la sursele [i implica]iile matematicii; C`r]ile
cu cel mai mare tiraj; Trusa lui Dienes;
Dezvoltarea prin înv`]are; Înv`]`mântul –
dileme [i speran]e; Înva]`-te s` cau]i; Copiii
[i informatica; Dialoguri culturale la
Costine[ti; Înv`]`m de la al]ii, îi înv`]`m
pe al]ii; Întrecerea celor mai buni; Cercetarea
[tiin]ific` în [coal`).

AA
re dreptate când afirm` c`
"problema supraînc`rc`rii
elevilor [i studen]ilor a fost
de multe ori discutat`, dar,

paradoxal, de cele mai multe ori aceste
discu]ii se soldeaz` cu o nou` înc`rcare a
programei. În]elepciunea de a sesiza lucrurile
noi de care înv`]`mântul trebuie s`
beneficieze nu e întotdeauna dublat` [i de
în]elepciunea la fel de important` de a sesiza
ceea ce este perimat [i trebuie aruncat peste
bord. Mai sunt apoi numeroase chestiuni care,
în lumina noilor dezvolt`ri, pot fi condensate,
sintetizate. De câte ori o facem?". (Ceva în
care mai încape totdeauna ceva) Nu cumva

este o observa]ie valabil` [i pentru situa]ia
înv`]`mântului de ast`zi?

În spa]iul filologic, al lingvisticii, poeticii
[i teoriei literare, al criticii [i istoriei literare,
articolele lui Solomon Marcus au atras aten]ia
prin perspectiva cultural`, prin ineditul
viziunii, prin u[urin]a cu care autorul se mi[c`
în lumea artei, prin flexibilitatea gândirii,
prin sesizarea [i argumentarea interdis-
ciplinarit`]ii etc., tr`s`turi evidente [i de
apreciat, chiar dac` nu e[ti de acord
întotdeauna cu teoria invocat` [i demonstrat`.
Nu voi insista pe lingvistica matematic` [i
pe poetica matematic`, pe semiotic`, lucruri
importante, despre care se discut` în articole
ori interviuri, (Informatica în umanistic`;
Limbaj poetic – limbaj matematic; Semiotica
[i matematica; Semiotica, azi; Lingvistica
matematic`, azi; Primul colocviu na]ional
de limbaje, logica [i lingvistica matematic`),
dar dezb`tute de-a lungul timpului, mai ales
când erau în vog`. Este cunoscut` pasiunea
cu care matematicianul a lucrat pe acest
domeniu interdisciplinar: "Primele cercet`ri
de lingvistic` matematic` efectuate în SUA
[i URSS, în urm` cu aproximativ zece ani,
au stârnit asupra mea o deosebit` atrac]ie.
Se oferea o perspectiv` de a împleti dou`
preocup`ri care-mi sunt deopotriv` dragi,
matematica [i studiul limbii [i literaturii."
(Autobiografie [tiin]ific`)

OO
 provocare interesant`
lanseaz` Solomon Marcus
referitor la rela]ia mate-
matician/poet, poet/matema-

tician în cazul lui Ion Barbu-Dan Barbilian,
constatând c`, în ciuda faptului c` au ap`rut
multe c`r]i despre opera poetului ([i le citeaz`
pe cele semnate de {erban Foar]`, Mircea
Scarlat, Marin Mincu, Dinu Pillat, Alexandru
Cior`nescu), influen]a poetului asupra mate-
maticianului nu a atras în mod deosebit aten]ia
[i preocuparea cercet`torilor. Între limbajul
[tiin]ific [i limbajul poetic nu ar exista o
incompatibilitate, dimpotriv` textul – cu
exemplificare pe eseurile lui Dan Barbilian/
Ion Barbu – poate avea o apartenen]` simul-
tan` la ambele limbaje (LS [i LP).

Întâlnim multe aser]iuni cu caracter de
generalitate despre limb` [i literatur`, despre
opera literar`, despre poezie, despre art` în
general, aflate în proximitatea sau chiar în
interiorul unei viziuni ce ]ine de filosofia
limbajului sau crea]iei literare. Unele aproape
c` primesc caracter de maxime – "Miracolul
poeziei const` în capacitatea de a cristaliza,
de a da o relativ` stabilitate unor conota]ii."

NN
u doar când se manifest` în
spa]iul matematicii, discipli-
n` c`reia [i-a consacrat
via]a [i care l-a consacrat,

dar [i atunci când intr` în sfera literaturii,
a artei în general, inteligen]a [i capacitatea
speculativ` îi permit s` formuleze r`spunsuri
credibile la mai toate provoc`rile interogative,
care, r`mânând într-o îngr`dire a logicii, au,
totu[i, deschidere imaginativ`. Nu [tiu în
care dintre paradoxurile descrise cu atâta
rigoare se înscrie aceast` calitate contrastiv`,
dar care este, f`r` îndoial`, germinativ` prin
rezultate [i perspectiv`.
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PLEDOARIE PENTRU
UNITATEA CUNOA{TERII
CORINA RUJAN

Adrian Bodnaru [i-a prezentat
publicului volumul de versuri DictandoDictandoDictandoDictandoDictando,
joi, 31 ianuarie, la libr`ria Cartea de Nisip.
Cel mai recent titlu al s`u a ap`rut la finele
anului 2012, la editura Diacritic, [i cuprinde
71 de poeme publicate, majoritatea, în
rubrica pe care o sus]ine în revista
"Orizont". Despre carte, autor, poezia sa
[i despre poezie în general au vorbit Mircea
Mih`ie[ [i Marcel Tolcea. La \ntålnire a
participat un public numeros.

În generosul spa]iu al clubului aflat
la subsolul libr`riei Cartea de nisip,
prozatorul, traduc`torul [i publicistul Radu
Paraschivescu s-a aflat joi, 7 februarie, în
fa]a publicului, pentru a-[i lansa cel mai
recent roman, Ast`zi este mâinele de care
te-ai temut ieri  (Humanitas, 2012). Despre
volum, dar [i despre multiplele fa]ete
creative ale autorului au vorbit Adriana
Babe]i [i Robert {erban.

Miercuri, 13 februarie, libr`ria Cartea
de nisip a fost gazda unei noi lans`ri:
volumul Eliade dup` Eliade , o edi]ie
rev`zut` a volumului semnat de Marcel
Tolcea. Ap`rut` la Editura Est, cartea a
fost comentat` [i prezentat` publicului de
Cornel Ungureanu, Samuel Tastet [i Marcel
Tolcea. Evenimentul a fost organizat de
Institutul Francez din Timi[oara.

TIMI{OARA CITE{TE

Cu pu]in timp în urm`, am citit cu
bucurie [i total interes dou` dintre cele mai
recente c`r]i  ale academicianului Solomon
Marcus. Este vorba despre "Educa]ia în
spectacol", Editura Spandugino, Bucure[ti,
2010Ê[iÊ"R`ni deschise", Editura Span-
dugino, Bucure[ti, 2011.ÊAm g`sit în aceste
pagini, formulate, într-un stil incitant, deja
cunoscut, propriu scrierilor lui Solomon Mar-
cus, probleme deosebit de acute ale înv`]`-
mântului actual, neajunsuri care persist` înc`
[i a c`ror rezolvare nu se întrevede, deo-
camdat`. Cum fac parte din sistem, m-am
sim]it imediat complice cu cei care nu au
(înc`) suficient` ini]iativ` pentru a porni
îndreptarea lor. I-am scris despre aceasta,
academicianului, care, cu amabilitatea [i
generozitatea care îi sunt caracteristice, mi-
a trimis odat` cu r`spunsul la mail [i textul
conferin]elor ]inute în USA, în vara anului
2011. Conferin]ele, redactate în englez` [i
prezentate în power point au titluri [ocante,
care invit` la lectur` [i medita]ie: "At the
Roots of the Symmetry Phenomena",
"Correctness and Meaning: Cooperation or
Conflict?", "Mathematics Between Semiosis
and Cognition – Part one", "Mathematics
Between Semiosis and Cognition – Part
two", "From Euclidean to the Non-Euclidean
Paradigm", "Symmetry as a Universal
Pattern", "Symmetry Phenomena in Infinite
Words, with Biological, Philosophical and
Aesthetic Relevance". Este drept c` în]ele-
gerea acestor comunic`ri deosebit de intere-
sante presupune cunoa[terea unor matematici
superioare de foarte bun` calitate dar [i a
unor studii de filologie corespunz`toare.

Am vrut s` scriu, de mult` vreme, despre
"Educa]ia în spectacol", o carte care îl are
ca protagonist pe academicianul Solomon
Marcus [i  pe care am purtat-o, dup` mine,
la ore, un an întreg, fascinat` de mesajul
acesteia, de naturale]ea cu care sunt puse
problemele, de "spectacolul ideilor" pe care
le con]ine.

DD
e la evocarea unor nume de
referin]` ale înv`]`mântului
românesc din secolele al
XIX-lea [i al XX-lea

precum Gheorghe Laz`r, Traian Lalescu,
Spiru Haret, Grigore Moisil, fiecare având
semnifica]ia sa, extrem de solid`, pentru
evolu]ia înv`]`mântului nostru, pân` la
punctarea caren]elor cu care se confrunt`,
acesta, azi, g`sim în interiorul c`r]ii
îndemnul la bucurie,  la pl`cere, la joc [i
umor, ca elemente ce ar putea înlocui
scenariul clasic al orelor din înv`]`mânt,
cu unul modern. Se în]elege c` trebuie
reconsiderat` rela]ia profesor – elev, a
verbului a preda, accentul deplasându-se
de pe imperativ (adic` de pe"s` se fac`","s`
se g`seasc`" etc.), pe interogativ, adic` pe
întrebarea elevului, care, cum spunea
distinsul academician, în interviul din 2008,
este "lucrul cel mai important". De asemenea
este extrem de necesar` comunicarea între
discipline, un deziderat, din p`cate,  prea
pu]in realizat. Separarea înv`]`mântului pe
discipline, care a ap`rut la începutul secolului
al XIX – lea, în opinia lui Solomon Marcus,
nu ar fi trebuit s` se petreac`, în sistemul
de înv`]`mânt,  pân` la mijlocul gimnaziului,

adic` prin clasele a VI –a, a VII – a. Ar fi
fost normal, spune autorul acestei c`r]i ca
[i al  atâtor alte valoroase studii interdis-
ciplinare, ca rela]ii despre "bazele pita-
goreice" ale muzicii s` se g`seasc` în
manualul de clasa a VI – a, Pitagora fiind
cel care a pus bazele muzicii occidentale.

AA
m fost fascinat`, pe de alt`
parte, de abordarea unor
probleme de mare fine]e
privitoare la diferitele zone

ale culturii, probleme care au fost reluate
[i dezvoltate în "R`ni deschise", o carte
splendid`-n totalitatea ei. Frumos conceput`
(este vorba de structurarea c`r]ii în patru
sec]iuni [i anume: Prima parte – articole;
Partea a doua – conferin]e; Partea a treia –
interviuri; Partea a patra – întâlniri cu oameni
ai [colii), frumos prezentat` (o elegant` edi]ie
de lux), cartea cuprinde  probleme arz`toare
ale înv`]`mântului românesc actual, precum
[i alte aspecte legate de cultur`, în general,
ori de societatea româneasc` actual`. Ca
matematician (profesor de matematic`), am
fost surprins` de unele asocieri între no]iuni
ale matematicii [i no]iuni din alte domenii,
precum psihologia, economia sau biologia.
De exemplu, una dintre aceste asocieri
vizeaz`  faptul c`  zona, în care matematica,
biologia [i lingvistica se întâlnesc, este
ereditatea. O alt` asociere se refer` la con-
siderarea timpului psihologic ca logaritm
al timpului cronologic. În ceea ce prives]e
rela]iile matematicii cu literatura, a fost o
încântare s` reg`sesc raporturile dintre aces-
te discipline, situate, de obicei, la poli opu[i
sau cel pu]in îndep`rta]i. Tratate din un-
ghiuri noi, prelungite cu considera]ii su-
plimentare, acestea fac obiectul unor studii
mai vechi ale profesorului Solomon Marcus,
valorificate în "Poetica matematic`", ap`ru-
t` în 1970, "Art` [i [tiin]`", în 1986 [i
reluate, în special,  în "Întâlnirea extre-
melor" , din 2005. C`r]ile respective, plus
înc` altele ale aceluia[i autor, au f`cut parte
din bibliografia lucr`rii mele de grad în
înv`]`mântul preuniversitar.

Cartea "Paradigme universale", edi]ie
integral`, Editura Paralela 45, Pite[ti, 2011,
la a c`rei lectur` m-am oprit, în aceste zile,
reune[te cinci dintre importantele c`r]i ale
academicianului Solomon Marcus [i anume:
"Paradigme universale" (2005), "Pornind
de la un zâmbet"(2006), "Jocul"(2007),
"Timpul"(2010) [i "Întâlnirea extre-
melor"(2005). Monumental`, prin concep]ie,
complex`, prin con]inut, aceast` carte, care
se întinde pe mai bine de o mie de pagini,
este extrem de binevenit`, atât datorit` teme-
lor [i problemelor cople[itor de interesante,
pe care le con]ine, cât [i datorit` faptului
c` unele dintre volumele din care e format`
nu se mai g`sesc. Cheia lecturii o d`, ca de
obicei, autorul, care, în prefa]`, precizeaz`
c` no]iunea de  "paradigme universale" este
explicat` în "Cuvântul-înainte" de la primul
volum. Dac` "paradigmele", "idei foarte
cuprinz`toare, care au capacitatea de a tra-
versa toate disciplinele existente", au, aici,
"semnifica]ia" pe care le-au dat-o "vechii
greci", adic` de "arhetipuri" (Platon),
"universalitatea" lor rezult` din "manifestarea
prezen]ei peste tot" a acestora (p. 9). {i tot

în prefa]` este alc`tuit` o list` selectiv` a
"paradigmelor universale discutate". Pledând
pentru unitatea cunoa[terii, considerând c`
lumea are o ordine ascuns`, "care ne provoa-
c` s-o descoperim"(p.5), autorul atrage aten-
]ia asupra celor doi poli, arta [i [tiin]a, sub
semnul c`rora se pot grupa toate aceste
paradigme.

LL
ectura c`r]ii este mai mult
decât fascinant`, ea
adresându-se deopotriv`
oamenilor de cultur`, mate-

maticienilor, profesorilor de matematic` sau
de alte discipline, intelectualului de diverse
meserii, doritor s` se informeze sau s` se
delecteze cu un "spectacol" intelectual dintre
cele mai grandioase.

Ca profesor de matematic` [i poet, am
tr`it, cu ocazia lecturii acestei c`r]i, aceea[i
bucurie înalt` ca atunci când am descoperit
"Singur`tatea matematicianului", publicat`
pe internet, în 2008. Profunzimea obser-
va]iilor asupra câtorva dintre scriitorii români
(Mihai Eminescu, Nichita St`nescu, Ion Bar-
bu, George Bacovia, Ion Luca Caragiale,
Constantin Noica, Marin Sorescu, {tefan
Augustin Doina[ [.a) dar [i asupra unor
scriitori str`ini (Goethe, Thomas Mann, Sha-
kespeare, Borges, PaulValéry, Omar Khay-
yam, Umberto Eco, A.de Musset, Giraudoux,
Shaw, Brecht, Becket etc.), prezente în aceas-
t` carte(în volumul "Întâlnirea extremelor"),
cuceresc, trimi]ând  la reflec]ii pentru care
nu putem decât s`-i mul]umim autorului.
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STELA SIMON- PRIETENA DE O VIA}~
LIANA MARIA GOMBO{IU

În vara anului 1944, poeta Maria Boti[-
Ciobanu a locuit împreun` cu fiul ei, Emil
Boti[, cu nora, c`reia toat` lumea îi spunea
"frumoasa Stela Boti[" [i cu cei doi copii
ai acestora, Stela (Pupe) [i Michi, într-unul
din cele trei pavilioane pe care ea (în calitate
de pre[edint` a Crucii Ro[ii, filiala Arad)
le ridicase în 1927 pentru coloniile de var`
ce primeau copiii s`rmani din zona Arad-
Timi[oara. Construite pe terenul pe care
poeta }`rii Mo]ilor îl cump`rase de la ultimul
descendent al familiei Ürmenyi, la marginea
comunei S`vâr[in, în c`tunul Vine[ti,
pavilioanele erau pustii în 1944, întrucât
coloniile nu mai func]ionau.

PP
este drum de cl`dirile Crucii
Ro[ii, cum li se spunea în sat
pavilioanelor fostelor colonii,
locuiam în casa bunicului meu

împreun` cu p`rin]ii, veni]i [i noi în refugiu,
ca [i familia Boti[. Atunci am cunoscut-o
pe Stela [i, fiind de aceea[i vârst`, ne-am
împrietenit imediat. Bunicile noastre erau
prietene, p`rin]ii, de asemenea, astfel încât
ni s-a p`rut firesc s` fim [i noi prietene.
Pupe era mult diferit` de mine, vioaie,
zglobie, amatoare de c`]`rat în copaci,
dornic` de explor`ri dincolo de limitele
permise pentru aventurile noastre. Dar erau
[i jocuri lini[tite în care ne în]elegeam
perfect.

În acea acum de mult îndep`rtat` var`
a anului 1944, noi am descoperit împreun`
S`vâr[inul, potecile de la marginea p`durilor,
priveli[tea spre dealul numit Cet`]uia,
curgerea molcom` a Mure[ului. În anii care
au urmat, Pupe a venit mai rar decât mine
în sat, dar când venea, ne reg`seam pe terasa
casei cu coloane a familiei Savonescu, unde
eram mereu binevenite [i întâlneam o parte
din lumea bizar` a S`vâr[inului. Un timp,
dup` r`zboi, mai tr`iau în sat personaje din
vremuri acum trecute, cum au fost ultimul
Ürmenyi, Bubi Teleki [i mama sa, Ecaterina
(Tinca) Mocioni, c`s`torit` contes` Teleki,
enigmatica Elisabeta Vucovics, fra]ii
Cantacuzino, prin]ul Plavski. Peste mul]i
ani, pentru Pupe Moneasa avea s` devin`
locul miraculos al vis`rilor ei, dar eu am
r`mas pentru totdeauna dominat` de
farmecul S`var[inului.

Îmi petreceam o mare parte din vacan]e
la Timi[oara [i atunci m` reîntâlneam cu
Pupe, str`b`team ora[ul f`r` a ne plictisi,
oprindu-ne în parcul Rozelor, pe o banc`,
unde citeam pe rupte. Când am terminat
liceul a trebuit s` ne alegem o profesie.
Vremurile erau astfel încât trebuia s` ne
îndrept`m c`tre o meserie care s` ne asigure
un loc de munc`, un salariu. Nu putea fi
vorba, nici pentru ea, nici pentru mine, de
filologie, filosofie. {i astfel, Pupe a devenit
agronom, iar eu constructor. Buna mea
prieten` a lucrat pentru început într-o ferm`,
eu pe un [antier. Dar, a[a "inginere
impostoare" cum am fost, ne-am f`cut fiecare
datoria onorabil, nu din pasiune, nici din
interes pentru meserie, doar fiindc` p`rin]ii
ne educaser` s` fim con[tiincioase, corecte,
s` nu dispre]uim munca. A fost o
constrângere care, pe lâng` alte constrângeri,
ne-a îngreunat via]a, ne-a l`sat pentru
totdeauna cu regretul unor studii care ar fi
fost mai potrivite cu aspira]iile noastre.

Via]a Stelei a fost de la început
fr`mântat`, ap`s`toare. Când, dup` revolu]ie,

coresponden]a dintre noi a fost liber`, ea
mi-a scris: "Am tr`it zile grele din cauza
neadapt`rii la mitoc`niile [i nedrept`]ile vie]ii
în comunism". Dar au fost [i bolile p`rin]ilor
pe care i-a iubit nespus, grijile pentru so]
[i fiu, povara îndatoririlor gospod`re[ti ("Eu
mi-am dorit mult [i altceva decât treburile
casnice"), teama pentru vulnerabilitatea
s`n`t`]ii ei. Multe din femeile familiei sale
au suferit de o tensiune arterial` ridicat`,
care le-a dus la un sfâr[it mai mult sau mai
pu]in grabnic. Nem`rturisit, Pupe a tr`it cu
aceast` spaim`, de[i [i-a ]inut tensiunea sub
control, pe cât s-a putut. Dar temperamentul
ei era n`valnic, era o agitat`, o revoltat`,
se nec`jea pentru prea multe lucruri, muncea
peste puteri.

În cuvintele pe care Zeno Simon, so]ul
Stelei, le-a scris în încheierea c`r]ii postume
("Ultimele povestiri", 2012), el m`rturise[te
c`, preocupat de propria sa carier`, a l`sat
o povar` prea mare pe umerii ei [i ea a avut
"prea târziu r`gazul de a se dedica
preocup`rilor ei literare". Este adev`rat, dar
a[a cum a fost Zeno, uneori absent din
cotidianul imediat, el a adus în familia lor
iubirea, echilibrul [i calmul de care Pupe
avea atâta nevoie. {i s-au reg`sit târziu,
împ`ca]i, pe prispa casei de la Moneasa,
privind spre trecut. Dup` revolu]ie,
pensionat` fiind, Pupe a avut vreme s`
mearg` la vernisaje, lans`ri de carte,
conferin]e. A fost mult` vreme spectatoare:
"În ceea ce m` prive[te, eu stau modest`
la locul meu".

Dup` apari]ia, în 1997, a primei ei c`r]i
"Legend` din }ara Mo]ilor", semnat`
împreun` cu Veronica Balaj, am îndemnat-o
pe Pupe s` nu mai recurg` la colabor`ri cu
al]i autori [i s` scrie singur`. Avea destule
amintiri [i documente, iar "datoria fa]` de
cei dragi [i uita]i o ap`sa". Au urmat c`r]ile
pe care le cunoa[tem, venite toate dintr-un
prea-plin de iubire [i nostalgie. Stela Simon
scria greu [i era exigent` cu tot ceea ce
a[ternea definitiv pe hârtie. Transcria paginile
de zeci de ori: "revin, tai pasaje, le refac,
adaog, m` chinui (…) Sunt atâtea pe care
vreau s` le comunic încât mi-e fric` s` nu
fiu incoerent`, adeseori gândurile mi se
înv`lm`[esc". Se plângea adeseori de
"încetineala cu care lucrez, de ve[nica stare
de neputin]` fizic`".

TT
ot ce a scris a fost într-o
tensiune pe care o suporta
greu. Dep`rtarea de fiul iubit,
plecat din ]ar` în 1993, [i de

nepoata în care investise nespus de mult`
afec]iune [i speran]`, o obseda. "E dureros
s`-i [tii pe copii departe. Dep`rtarea
înstr`ineaz`". Uneori izbucnea: "Oh, Liana
drag`, cât ne putem zbuciuma noi pentru
copiii no[tri! Am o stare psihic` labil`, când
curaj, când disperare [i la cine s` apelez,
dac` nu la tine?". Se temea c` tinerii î[i
vor pierde r`d`cinile. Mai tot ce a scris a
fost în primul rând pentru ca ei s` nu uite
de unde vin, cine le-au fost str`mo[ii.

Peste nelini[tile care o st`pâneau pe Stela
a survenit [i problema Ro[ia Montan`. "La
primirea ve[tii c` Eurogold dore[te s`
exploateze aurul prin procedee ce vor
distruge Ro[ia Montan`, cu tot cu biserica
ctitorit` de str`mo[ii mei – durerea [i furia
mea nu trebuie s` ]i le descriu!". Au urmat
ani de zbucium, interven]ii, memorii, scrisori,

mobiliz`ri de factori interesa]i. E[ecuri [i
dezam`giri pe care le-a închis în ea îns`[i.
"M-am gândit c` e foarte binevenit` o
oarecare discre]ie, f`r` încrâncen`ri [i acuze.
Eu cred c` po]i citi printre rânduri ([i nu
numai)".

NN
ecazul [i revolta pentru
soarta Ro[iei Montane s-
au ad`ugat eforturilor de
a-l a[eza pe bunicul Aurel

Baciu în galeria martirilor de la Sighet,
muncii de recuperare ale unor scrieri ale
celuilalt bunic, Teodor Boti[. Totu[i, nu a
încetat s` scrie. Sprijinul [i prietenia
Smarandei Vultur i-au fost Stelei de mare
ajutor. Se sim]ea încurajat` [i pre]uit`,
dep`[ea st`rile de depresie. Dar agit`rile
nu conteneau. În 1998, mi-a scris: "Sunt la
cap`tul puterilor [i la doi pa[i de neurastenie.
În sfâr[it s-a f`cut evacuarea vilei de la
Moneasa. Toate forurile sunt de acord c`
am câ[tigat casa". Pân` la intrarea în drepturi
au mai fost [icane [i ani de munc` pentru
repararea vilei, dar dup` aceasta în fiecare
scrisoare, Pupe spunea: "Abia a[tept s` fug
la Moneasa". Descrierile gr`dinii sunt
poetice, locul a devenit oaza pe care [i-o
dorise. Acolo a scris cartea Povestiri din
Moneasa, acolo, în frumoase [i calme zile
de var` [i-a parcurs multe alte manuscrise.
Moneasa [i împrejurimile i s-au p`rut de o
frumuse]e inepuizabil`: "Am f`cut câteva
plimb`ri fermec`toare pe deal. Am
descoperit ni[te fâne]e la margini de p`duri.
Ne-am bucurat, Zeno cu mine, c` amândoi
mai putem face câ]iva kilometri de urcu[
u[or. Ui]i toate mizeriile lumii acesteia când
diminea]a vin veveri]ele în prag".

M` întorc acum la unul din cele mai
pre]ioase momente ale prieteniei dintre Stela
[i mine. În iulie 2001, Pupe mi-a scris de
la Moneasa: "De mult` vreme voiam s`
studiez un material de-al tatei - ultimul
Ürmenyi. Am început s`-l citesc [i s` m`
documentez. E foarte interesant". Am
îndemnat-o cu mult entuziasm pe prietena
mea s` consemneze tot ce se afla în
manuscrisul tat`lui ei, legat de figura
fascinant` a ultimului descendent al unei
vechi familii care ap`rea [i într-o carte a
mea, ca personaj pe jum`tate real, pe
jum`tate inventat.

În toamna anului 2001, Pupe constata:
"Sunt fericit` cât de frumos s-a înfiripat
dialogul nostru pe tema Ürmenyi. Noroc

c` ador documentele [i am un partener ca
tine!". La sfâr[itul anului, am primit de la
Pupe un plic voluminos: "Este bruionul meu
despre Pali bácsi (Pal Ürmenyi). Te rog s`
faci observa]iile tale în privin]a întregului
manuscris. Materialul l-am întocmit în
chinuri, mai ales capitolul cu familia [i
figurile mai importante ale acesteia, tata
intrând în prea multe detalii ([i bine a f`cut),
iar eu neavând la dispozi]ie sursele primare
bibliografice. Tot ce scriu este document
curat. Subiectul este fascinant [i n-am niciun
merit".

În aprilie 2002, când a vizitat-o Smaran-
da, Pupe i-a dat s` citesc` materialul despre
Pal Ürmenyi. Volumul Album de familie
care cuprinde povestirea Ciudatul destin al
unei familii de aristocra]i a ap`rut în 2004,
dar pentru Stela [i pentru mine n-a încetat
dialogul privindu-l pe cel pe care ea l-a numit
"bunul, blândul, modestul [i aristocratul Pali
bácsi". Ne-am promis s` încerc`m, cândva,
s` dezleg`m misterul personajului dintr-o
fotografie veche, ajuns` pe c`i încâlcite la
mine [i care reprezint` o femeie de mare
frumuse]e, în haine fastuoase de sfâr[it de
secol XIX. Pe verso-ul fotografiei, în sepia,
f`cut` de L. Angerer K.K Hof - Photograph
in Wien (lipse[te data) scrie abia lizibil:
Marisa, fata lui Vucovicsi, so]ia lui Ürmenyi.
S` fi fost so]ia unui Ürmenyi Pal [i fiic` a
lui Sava Vucovicsi, n`scut în 1811 la Fiume?
Ne puneam tot felul de întreb`ri [i Pupe
c`uta prin manuscrise. Ce leg`tur` s` fi fost
între Marisa [i Ürmenyi Ferencz (1780 -
1858), guvernator al portului Fiume?
Frumoasa femeie din fotografie purta pe
cap o re]ea care îi sus]inea pletele bogate,
dup` moda vene]ian`, ceea ce nu era de
mirare, c`ci se poate ca ea s` fi tr`it [i la
Fiume. Ce leg`tur` s` fi fost între minunata
Marisa Vucovicsi [i neatr`g`toarea Elisabeta
Vucovicsi pe care noi am cunoscut-o în
ultimii ei ani, retras` într-o cas` modest`
din S`vâr[in? "Visez la zile de vacan]` la
Moneasa - spunea Pupe - unde s` pl`nuim,
s` rememor`m, s` scriem împreun` despre
S`vâr[in".

MM
ai aveam tot felul de alte
mici planuri, inten]ii.
Dup` întoarcerea din
var` de la Moneasa

trebuia s` ne apuc`m serios de treab`, s`
nu mai amân`m, spunea Stela, "pentru c`
via]a e plin` de neprev`zut".
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TTTTTat` [i fiu. Amândoi captivi în bolgiile
unei boli atroce. C`utându-[i salvarea la
Paris, necunoscu]i, f`r` ad`post, cu minime
resurse. Exploratori f`r` de voie ai suferin]ei,
înarma]i doar cu credin]` [i speran]`. Care
în propria patrie nu le-a folosit la nimic:
"Frica, dezolarea, traumatizarea întregii
familii, sunt, au fost inevitabile acolo, în
]ar`. Aici, nu. Cea mai bun` dintre lumi
“subl. RC‘, [i ea în declin, î]i ofer` totu[i
[ansa unui tratament sau a unei stingeri
decente. Înve]i s`-]i accep]i boala, s` tr`ie[ti
cu cancerul. În fond e mai demn s` dispari
decât s`-]i a[tep]i moartea, s`-i vezi pe ceilal]i
cum se raporteaz` la tine" (182). Se afl`
întreag` în aceast` însemnare esen]a
tulbur`torului jurnal parizian al poetului [i
criticului Gheorghe Mocu]a, deopotriv`
victim` [i erou, împreun` cu fiul s`u, al uneia
dintre acele situa]ii limit` despre care se
spune c` e "la mila Domnului". E jurnalul
unui lung r`stimp de co[mar, lipsit de fluen]a
[i monotonia normalit`]ii, sincopat, crispat,
un fel de seismograf al unor st`ri fluctuante,
contradictorii sau extreme, al c`rui rost, a[a
cum îl simte scriitorul, e nevoia de a dep`[i
haosul aparent în care se afl`, de "a-[i linge
r`nile", într-un cuvânt de a se defula. Scrie
când apuc`, pe unde apuc` [i încearc` s`
în]eleag` ce se întâmpl`: "Sâmb`t`
diminea]a. Stau pe scaun în bud` [i scriu.
S-au adunat multe. Dac` n-am psiholog,
n-am confesor, n-am prieteni, trebuie s` spun
cuiva. S` scriu aici. Chiar dac` pare demodat"
(149). Î[i d` seama c` "“…‘ jurnalul e un
exerci]iu de supravie]uire. Pân` acum m-am
mull]umit s` tr`iesc ca s` ([i) scriu, acum
scriu ca s` tr`iesc" (196). Con[tient totu[i
c`, în situa]ia sa, "scrisul e un paleativ, un
drog" (196) [i nu o solu]ie de a eluda lupta.
Care continu` ceas de ceas, cu sine însu[i,
cu suferin]a, cu singur`tatea, cu umilin]a,
cu oboseala, cu îndoiala, cu spaima care
pânde[te [i atac` pe nea[teptate.

UU
na dintre cele mai dramatice
b`t`lii este cea de pe t`râmul
credin]ei. Gh. Mocu]a
m`rturise[te c` e un mistic

a c`rui credin]` a fost întotdeauna nezdrun-
cinat` [i con[tiin]a împ`cat`. A urmat îns`
acest cutremur existen]ial care a dus nu la
o lupt` arghezian` "între credin]` [i t`gad`",
c`ci t`gada nu devine, la Mocu]a, nici în
aceste condi]ii, radical`, ci, mai curând, între
credin]` [i îndoial`, nedumerire, perplexitate:
de ce eu, de ce noi, cu ce am gre[it, de ce
ne pedepse[ti, ce c`ut`m noi aici?! Încearc`
s` se apere prin rug`ciune, dar constat` c`,
asemenea scrisului, [i rug`ciunea e doar un
paleativ care-i protejeaz` credin]a. Iar când
rug`ciunea e perceput` ca rutinier`, cade
abrupt câte o fraz` siderant`: "Rug`ciunile
spuse mecanic, f`r` speran]`, cu un soi de
ur`" (240). Atât. Pentru ca, în clipele când,
martor neputincios, e obligat s` asiste la
crizele lui Lucian, aspira]ia de a se izb`vi
prin rug`ciune s` se blocheze de tot [i în
locul ei s` izbucneasc` revolta. Crede înc`
în ipoteza naiv` [i de nesus]inut ra]ional
c` Dumnezeu îl "încearc`", are "un plan"
cu el [i cu fiecare în parte. Nu cuteaz` a-L
contesta, dar se revolt`, Îl interpeleaz`: "De
ce ai f`cut alegerea asta, Doamne?! {i de
ce încerc s` în]eleg toat` nebunia asta? “…‘
Nu cunosc alt` revolt` decât s` Te invoc
de nenum`rate ori, s` Te cobor la condi]ia
mea, s` intru în dialog cu Tine" (119).

Toat` aceast` dram` interioar` se con-
sum` pe fondul unor st`ri de spirit aflate
în continu` tensiune, între dezesperare [i
exasperare, într-un ritm de via]` epuizant,

LA MILA DOMNULUI
RADU CIOBANU

cu intern`ri [i extern`ri spitalice[ti, cu sesiuni
de chimioterapie, când ale fiului, când ale
sale, cu tot ce implic` acestea ca r`u fizic,
cu alerg`tura în c`utarea unui ad`post sau
a unui loc de munc` temporar, la negru, cu
momente de exaltare sau de depresie, dup`
cum fluctueaz` rezultatul analizelor, cu r`s-
timpuri de relaxare [i reflec]ie cultural` în
câte un r`gaz, când î[i îng`duie s` întârzie
în vreun muzeu, expozi]ie, reuniune literar`,
lansare sau târg de carte. Dar [i în astfel de
ocazii i se întâmpl` s` se descopere intem-
pestiv pe sine [i s` recad` în marasmul pro-
priei condi]ii: "Nu lipsea în aceast` expozi]ie
decât figura mea pleo[tit`, reflectat` în sticla
vitrinelor, o calot` oval` f`r` p`r [i sprân-
cene, ceva între Neanderthal [i supravie]ui-
torul Cernobâlului" (286). Perioadele de vârf
ale crizelor fiului sunt surprinse în expresii
eliptice, nervoase, cumulative, reu[ind îns`
resuscitarea atmosferei terifiante, specific`
situa]iei: "Lucian. Febr`, telefoane la spital,
ambulan]ieri, noapte nedormit`. Veghe,
febr`, tuse seac`, spital, medici, obsesii,
nelini[ti, vise morbide... Infirmiere, analize,
sentimentul sufoc`rii..." (272). Gheorghe
Mocu]a e, de altfel, un virtuoz al cre`rii de
atmosfer`. Pregnante, memorabile, cea a
spitalului (p.153) sau a hotelului sordid: "“…‘
noi st`m aici într-un hotel împu]it de
categoria zero. Când g`tesc, femeile deschid
u[a din cauza z`pu[elii iar pe coridor e un
bazar de miasme. Din cauza lipsei de spa]iu
unii locatari î[i pun în geamuri, în spatele
grilajelor metalice, nu numai lenjeria intim`
ci [i înc`l]`mintea, la aerisit" (167).

Jurnalul lui Gheorghe Mocu]a, în pofida
fondului s`u de suferin]e [i angoase, e extrem
de animat, plin de culoare, populat de o
societate eterogen`, care, în marea ei majori-
tate este favorabil` celor doi, solidar`, coope-
rant`, îi ajut` cum poate, material [i moral.
Se desprind din aceast` lume câteva figuri
notabile, precum, bun`oar`, providen]ialii
madame C., "bunicu]a", sau domnul Julia,
pensionar, fost inginer la Renault, care îi
g`zduie[te, îi hr`ne[te, îi transport`, îi ve-
gheaz`, moroc`nos [i generos, [i în care
tot timpul l-am rev`zut pe Jean Gabin, cel
din filmele de senectute. Dar, în lectura mea,
personajul cel mai proeminent, luminos [i
stenic, veritabil simbol al iubirii [i coeziunii
familiale, e so]ia [i mama, Florica.

TT
itlul jurnalului, Cea mai bun`
dintre lumi, are [i un subtitlu,
între paranteze: (Jurnal [i
contrajurnal parizian).

Contrajurnalul e bemolul pe care Gheorghe
Mocu]a îl pune pentru a reduce cumva
duritatea impactului produs de realitatea grea
a jurnalului. Solu]ia e evocarea din varii
unghiuri a Parisului, care, nici el, vai, nu
mai e ce a fost, sufocat de imigran]i, deveni]i
"[erpi înc`lzi]i la sân", [i dominat de
mentalitatea consumerist`, exhibat` peste
tot într-un cretin slogan publicitar - "Liberté,
égalité, télé". În situa]ia de a c`l`tori mereu
cu metroul, Gheorghe Mocu]a str`bate acum
underground-ul parizian, cu lumea lui
dubioas` [i invaziv`, aflat` la limita sau în
afara legii. În acela[i timp îns`, tinde spre
cel`lalt Paris, cu a c`rui nostalgie a r`mas
dintr-o c`l`torie anterioar`: "Dar [tiu c`
undeva, deasupra mea, pe o hart` imaginar`
se deseneaz` destinul unei c`r]i deschise,
a spiritului francez" (23). Acest spirit îl caut`
de câte ori apuc` o clip` de respiro [i atunci
scap` în largul s`u [i spiritul intelectualului,
scriitorului, omului de cultur`, gânditorului,
care se desf`[oar` în varii [i mereu
interesante reflec]ii [i comentarii ale

monumentelor, operelor de art`, c`r]ilor,
oamenilor [i evenimentelor pe care le
întâlne[te [i le tr`ie[te mai mult sau mai
pu]in implicat, dar mereu ispitit s` caute
explica]ii, s` în]eleag` esen]a lucrurilor. Se
întâlne[te episodic [i cu compatrio]i, la
Ambasada României sau pe la târguri de
carte, Salon du Livre [i reuniuni literare,
unde se simte de cele mai multe ori str`in
[i neîsemnat, dar unde descoper` [i n`ravuri
familiare, într-un melanj uman divers [i
pitoresc, interesat mai mult decât de orice,
precum în ]ar`, de bufetul protocolar din
final. Doar c` aici, precum la s`rb`torirea
Zilei Na]ionale, de fa]` fiind [i pre[edintele
B`sescu, lumea pare mai pitoreasc`: "Apoi
lumea s-a repezit ca la un semn la toc`ni]a
fierbinte. A uitat de bufetul rece [i de b`utur`.
Ce lume, mon[er! Studen]i famelici, oficiali
cu familiile lor, cucoane b`trâne în c`utare
de delicatese, domni înso]i]i de creaturi
planturoase, curio[i, str`ini, arti[ti, ziari[ti,
scriitori, mini[tri “…‘ B`sescu i-a s`turat
pe to]i cu mamaligutza [i celelalte “…‘
M`nânc un m`r s` îmi sp`l grea]a. {i o bucat`
de m`m`lig` t`iat` romburi. Nu am curaj
s` beau vin. Ajung acas` pe la zece."

AA
cesta e tonul întregului
jurnal. Tonul just, greu de
aflat, cum zicea Marguerite
Yourcenar. Cel care a p`s-

trat întreag` înfiorarea dramei, f`r` s` piard`
îns` nici nuan]ele, spiritul critic, umorul,
ironia, autoironia [i sarcasmul. {i nici bucu-
ria, atunci când sose[te Florica sau când
din ]ar` vine vestea c` lui Lucian i s-a decer-
nat Premiul pentru debut al Editurii Cartea
Româneasc`. Fiindc` L., în r`sp`r cu toat`
mizeria fiziologic` [i suferin]ele morale, ca
[i tat`l s`u, ori de câte ori a putut, a continuat
s` scrie.

În fine, revenirea acas` a celor doi,
izb`vi]i, poart` paradoxal o aur` de regret
[i melancolie. Au reg`sit aici aceea[i etern`
[i fascinant` Românie: "Dup` un an de la
revenirea acas`, înc` mai am probleme de
adaptare. O parte dintre colegi, ostili. Al]ii,

indiferen]i la tranzi]ia f`r` sfâr[it. {i la intra-
rea în Europa. Nimic nou decât spectacolul
grotesc al condamn`rii comunismului “…‘
Florica se zbate între [coal` [i gospod`rie,
cu doi b`rba]i aerieni pe care îi trage dup`
ea" (298). Bunu Onu nu mai e. De aici pân`
la alineatul final al c`r]ii, care mi se pare a
fi cea mai dramatic` m`rturisire a întregului
jurnal, nu mai e nici m`car un pas: "{i peste
toate, senza]ia c` atunci când eram acolo
[i notam în acest jurnal, cu toat` nenorocirea
[i stresul zilnic, eram mai liber, mai... Senza-
]ia c` atunci tr`iam, iar acum supravie]uiesc
zilelor scrise. Dar mai bine m` opresc aici"
(298). M` tem c` acesta e singurul lucru
pe care o patrie vl`guit` de politicianism,
corup]ie [i incompeten]` ni-l mai poate oferi:
supravie]uirea cu nostalgia celei mai bune
dintre lumi, oricât de obosit` ar fi [i aceea.

________________________________
Gheorghe Mocu]a, Cea mai bun` dintre

lumi (Jurnal [i contrajurnal parizian).
Bucure[ti: Tracus Arte, 2011.

NOUla HUMANITAS
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Toate c`r]ile Hertei Müller au un suport
autobiografic [i reprezint` m`rturii sincere
[i curajoase despre lumea în care a tr`it,
despre experien]ele care i-au marcat destinul.
Faptele de via]` au fost recreate, reinventate,
investite cu semnifica]ie, astfel încât s`
reflecte adev`rul personal despre rela]ia cu
timpul, cu istoria: "Propozi]iile scrise se
raporteaz` la faptele tr`ite mai degrab` în
felul în care se raporteaz` t`cerea la vorbire.
Când pun în propozi]ii lucruri tr`ite, începe
o muta]ie fantomatic`. M`runtaiele faptelor
sunt ambalate în cuvinte, înva]` s` mearg`
[i se mut` într-un loc la început necunoscut.
Pentru a r`mâne la imaginea schimb`rii de
domiciliu, voi spune c` atunci când scriu e
ca [i cum patul s-ar muta într-o p`dure,
scaunul într-un m`rsau, strada s-ar duce
într-un deget... Ca eveniment, lucrurile tr`ite
nu se sinchisesc de ceea ce scrii, nu sunt
compatibile cu cuvintele. Ceea ce s-a
întâmplat cu adev`rat nu poate fi exprimat
în cuvinte la scara unu la unu. Pentru a
descrie acel lucru, trebuie s`-l ajustezi la
cuvinte [i s`-l reinventezi pe deplin, de la
cap la coad`. S`-l m`re[ti, s`-l mic[orezi,
s`-l simplifici, s`-l complici, s`-l treci cu
vederea - o tactic` ce-[i are calea proprie
[i ia cele tr`ite ca simplu pretext. Cu scrisul
cari dup` tine cele tr`ite într-o alt`
profesiune" (Regele se-nclin` [i ucide, Ed.
Polirom, Ia[i, 2005).

AA
ctuala edi]ie definitiv` a
volumului de debut al Hertei
Müller, }inuturile joase
(Editura Humanitas Fiction,

2012), în remarcabila traducere a lui
Alexandru Al. {ahighian, are for]a [i
str`lucirea unui eveniment literar.
Majoritatea celor nou`sprezece povestiri se
constituie, în egal` m`sur`, în monografia
unei familii [i a comunit`]ii [v`be[ti dintr-
un sat b`n`]ean, realizat` din perspectiva
subiectiv` a unui copil. Acesta descrie
spectacolul cotidian, înregistreaz` gâlgâitul
vie]ii [i al mor]ii, fream`tul unei umanit`]i
m`cinate de griji [i de aspira]ii m`runte,
de treb`luiala cu [i f`r` rost: "În zori, când
abia începe s` se lumineze, auzi din str`zile
l`turalnice g`inile cotcod`cind [i gâ[tele
gâgâind [i sâsâind. Când afar` s-a luminat
de tot, în sat se zice "la lumina zilei",
cotcod`citul, gâgâitul [i sâsâitul sunt
acoperite de vocile femeilor, c`rora în sat
le zice "gospodine", [i care vorbesc între
ele peste garduri [i gr`dini, în sat se zice
c` "flec`nesc". Gr`dinile sunt totdeauna
proasp`t pr`[ite [i plivite, în sat se zice
"grijite". Casele din sat sunt curate.
Gospodinele cur`]`, [terg, m`tur` [i perie
cât e ziua de lung`, în sat se zice c`-s "cas-
nice" [i strâng`toare". În Cronic` s`teasc`
este schi]at portretul lumii rurale, cu oamenii
[i institu]iile ei (biserica, Casa comunal`,
C`minul cultural, frizeria, Cooperativa de
consum, Po[ta, Mili]ia, CAP-ul), cu mora-
vurile, obiceiurile [i s`rb`torile ei tradi]ionale
(precum cea de hramul bisericii, de Kervei).

Ca [i în Leag`nul respira]iei, lirismul
plute[te, subtil-[erpuitor, asemenea unui duh
mântuitor, peste paginile în care se reflect`
dramele individuale [i colective. Pretutin-
deni, privirea inocent` transfigureaz` su-
ferin]a. În Discurs la o înmormântare, proza
care deschide volumul, grani]a sub]ire dintre
realitate [i co[mar este spulberat` prin for]a
întunecat-luminoas` a cuvintelor, nutrite din
intensitatea durerii filiale. Pierderea tat`lui
este resim]it` paroxistic, ca o condamnare
personal` la moarte: "{tiam c` trebuia acum
s` ]in o cuvântare. To]i se uitau la mine.
Am dus mâna la gur` [i mi-am mu[cat

DIN NOU DESPRE "}INUTURILE JOASE"
VIORICA GLIGOR

degetele. Pe dosul mâinii se vedeau urmele
din]ilor mei. Din]ii mi-erau fierbin]i. Din
col]ul gurii îmi picura sânge pe umeri. Vântu-
mi smulsese o mânec` de la rochie. Plutea
în aer ca un abur negru. Un b`rbat [i-a
rezemat bastonul de-un bolovan. A dus mâna
la ochi [i a tras în mâneca rochiei mele.
Când a c`zut prin fa]a mea era plin` de sânge.
Adunarea de doliu a aplaudat. “…‘ {i-au
îndreptat to]i pu[tile asupra mea. În capul
meu era un bubuit asurzitor. M-am pr`bu[it,
dar n-am atins p`mântul. Am r`mas atârnat`
în aer piezi[, deasupra capetelor lor".

PP
iesa de rezisten]` a c`r]ii
r`mâne }inuturile joase, în
care se oglindesc, deopotriv`,
imaginea familiei [i a satului,

chipurile femeilor [i ale b`rba]ilor,
îmbog`]ite sau devastate de curgerea
anotimpurilor, a anilor: "Satul avea în acea
var` un miros mai p`trunz`tor ca niciodat`.
B`l`riile cre[teau aprig [i proliferau în toate
culorile risipei. Femeile vorbeau [optit,
tr`gându-[i basmalele col]uroase mai în
frunte. De la [u[otit, glasul li se asprise ca
al b`rba]ilor. B`rba]ii ie[eau pe câmp,
înghesuindu-se în c`ru]ele lor scâr]âitoare
[i r`mâneau t`cu]i în timpul muncii. Coseau
iarba [i n`du[eau de la munc` [i de la t`cere.
La cârcium` nu se râdea [i nu se cânta.
Mu[tele bâzâiau cântecele lor sâcâitoare
zburând pe lâng` pere]i. B`rba]ii [edeau
singuri la mese, turnând în ei t`ria arz`toare
[i mi[când din f`lci încolo [i-ncoace.
Gr`dinile miroseau umed [i am`rui". În
r`stimpuri, lini[tea se f`râmi]a sub pa[ii
mamelor [i al fiicelor, care se îndreptau spre
casa vreunui mort, spre a-l boci. Portretul
lor colectiv este realizat prin recursul la
tehnica am`nuntului. Descrierea portului
[v`besc, a mersului, a atitudinii eviden]iaz`
similitudini, coresponden]e între cele dou`
genera]ii: "Mamele p`[esc pe caldarâm,
îmbr`cate în fuste [v`be[ti cusute din baloturi
întregi de stof`; în mers, pliseurile lor
se-aseam`n` coroanelor de copaci care lene-
vesc pe acoperi[urile caselor [i-afund` satul
în iarb` [i care, când bate vântul, îzbesc în
acoperi[ [i sparg ]iglele. Mamele [i-au vârât
sub b`ierile [or]ului batistele albe frumos
c`lcate. (…) Se-mbrac` pentru plâns în negru
din vârful pantofilor [i pân`-n franjurile
basmalelor col]uroase [i se hâ]ân`-n pliseuri
încolo [i-ncoace. Doar în aparen]` fiicele
au dep`[it portul [v`besc. Când ele se mi[c`,
baloturile de stof` ale rochiilor [v`be[ti se
desfac, [i m`car c` tinerele sunt costelive,
trupurile lor las` impresia c` nu s-a[az` bine
în rochii, c` se afl` cumva în afara cus`turilor.
Dar creierele lor sunt îmbr`cate cu ele".

Duminica diminea]a, îmbr`cate în fuste
plisate, grele [i lungi, femeile se precipit`
spre biseric`, "iute [i cu suflarea t`iat`",
pentru a participa la liturghie. Copila le
studiaz` cu interes gesturile ritualice: felul
în care-[i fac semnul crucii, cum îngenun-
cheaz`, cum se roag`, murmurând. Le
presimte febra religioas`, dar nu reu[e[te
s` se contamineze. În spa]iul întunecos al
bisericii, r`mâne mereu înfrigurat` [i
nelini[tit`. Neap`rat` nici de propria
rug`ciune, nici de prezen]a bunicii, nici de
muzica de org`, care îi "zumz`ie în jurul
capului ca albinele": "Pere]ii, b`ncile, hainele
de duminic`, femeile ce murmur` – totul
tab`r` pe mine, [i nici rugându-m` nu pot
s` m` ap`r, nici chiar de mine îns`mi. Buzele
mi se r`cesc".

Universul domestic se recompune din
secven]e zilnice, în care se amestec` jocurile
puerile, "robotitul" mamei, cu m`turile ei
de toate m`rimile, macii albi [i mu[catele

bunicii, "inexpresive ca florile de hîrtie",
buzunarele pline de cuie ale bunicului, be]iile
tatei.ÊPrivirea narativ` este atent` la fiecare
detaliu, la fiecare nuan]` a tr`irii.
Înregistreaz` uzura, în`sprirea tr`s`turilor
materne, alterarea feminit`]ii sub presiunea
treburilor casnice [i a nefericirii. Observ`
degradarea rela]iei dintre p`rin]i, înstr`inarea
[i însingurarea acestora: "Mama plânge [i
vorbe[te, mama vorbe[te [i plânge. Mama
vorbe[te plângând [i plânge vorbind.
Cântatul lui taic`-miu [i vorbitul maic`-mii
se-amestec`. Ambii folosesc cuvântul
"singur" “allein‘, când de fapt vor s` spun`
"însingurat" “einsam‘. Nici ei doi, nici ceilal]i
nu cunosc cuvântul "însingurat" [i nu [tiu
cine sunt ei în[i[i. Plângând, mamei îi ies
fraze lungi ce nu mai vor s` conteneasc`,
[i, dac` ele nu m-ar privi cu nimic, ar fi
frumoase. Dar frazele con]in cuvintele astea
grele, [i tata iar începe s` cânte [i, cântând,
scoate din sertar cu]itul, cu]itul cel mai mare,
[i-mi înghea]` inima când îi v`d privirea,
iar cu]itul taie buc`]i-buc`]ele tot ce-ar vrea
s`-mi treac` prin cap. Dintr-o dat`, mama
se opre[te din vorbit, tata [i-a ridicat, ame-
nin]`tor, cu]itul. Tata cânt` [i-amenin]` cu
cu]itul, iar mama, cu gâtlejul sugrumat, doar
geme înceti[or"; "Tata [edea înd`r`tul ziaru-
lui s`u. Se vâra în`untrul literelor. “…‘ Mama
avea în fa]a ei o pânz` alb`. Acul îi suia [i
cobora între frunte [i genunchi. Mama [i
tata iar vorbeau foarte pu]in unul cu cel`lalt,
[i din pu]inul pe care-l vorbeau, iar vorbeau
foarte mult despre vac` [i despre bani. Ziua
lucrau [i nu se vedeau, iar noaptea dormeau
spate la spate [i nu se uitau unul la altul".

DD
eseori, bucuria filial` este
condi]ionat` de umorile
paterne. Dac` tat`l nu se-
ntoarce treaz acas`, joaca [i

mângâierea nu sunt permise. De aceea, în
fream`tul a[tept`rii, teama devoreaz` spa]iul
bucuriei. Pierderea singurei forme de
afec]iune genereaz` o adev`rat` dram` în
sufletul inocent. Acesta î[i m`rturise[te
frustr`rile, dureros alimentate de absen]a
gesturilor tandre [i blânde: "Inima-mi bate
de bucurie. A[tept s` vin` seara. În bucurie
e [i team`. Inima-mi bate de team` în
bucurie, de team` c` nu m` mai pot bucura,
de team` c` teama [i bucuria totuna sunt";
"Erau serile în care aveam voie s`-l piept`n
pe tata. Tata avea p`rul des. Îmi cufundam
în el mâinile pân` la încheietur`. P`rul lui
era aspru [i greu. Câte-un fir îmi mai intra

sub piele, [i-atunci m` lua cu cald sau rece.
“…‘ Doar fa]a tatei n-aveam voie s` i-o ating.
Dac` totu[i o f`ceam, dac` se întâmpla s`-
l ating din gre[eal`, tata smulgea de pe el
funde [i agrafe, basmale [i l`n]i[oare, îmi
d`dea ghiont cu cotul [i ]ipa: {terge-o de-
aici! {i de fiecare dat` c`deam pe jos [i-
ncepeam s` plâng, [i-n clipa aia [tiam c`
nu am p`rin]i. “…‘ M`-ntrebam ce c`utam
eu cu ei împreun` în casa [i-n buc`t`ria asta,
cunoscându-le crati]ele [i obi[nuin]ele, [i
de ce nu-mi luam odat` lumea în cap,
ducându-m` într-alt sat, printre str`ini, s`
stau în orice cas` a[ intra doar o clip` [i s`
plec apoi mai departe, mai înainte ca oamenii
s` se înr`iasc`".

PP
oezia respir` în bog`]ia de st`ri
[i de emo]ii infantile, în care
se-nvârtejesc spaime, doruri,
volupt`]i senzoriale, s`lbatice

parfumuri [i culori vegetale. În unele
descrieri, splendoarea imagistic` devine
cople[itoare: "Dinspre gr`dini îmi b`tea în
fa]`, s`lbatic, mirosul de ierburi. Când
respiram, mi se lipea am`riu de cerul gurii.
Tufi[urile î]i c`rau povara frunzelor. Mustea
a ploaie. Purtam o rochie de aer jilav"; "Vara
rostogolea peste mine, din ierburile înalte,
mireasma-i grea, de flori. Florile de buruian`
mi se vârau sub piele. M` duceam la râu,
turnându-mi ap` pe bra]e. Din piele-mi
cre[teau tufe înalte. Eram un frumos col]
de natur` ml`[tinos. M` culcam în iarba
înalt` [i m` prelingeam în p`mânt. A[teptam
ca s`lciile mari s` treac` râul [i s` vin` la
mine, prinzând ramuri în mine [i pres`rând
frunze în mine. A[teptam ca ele s` spun`:
e[ti cea mai frumoas` mla[tin` din lume,
venim toate la tine. Aducem cu noi [i p`s`rile
noastre de ap`, mari [i zvelte, dar ele vor
bate din aripi [i vor ]ipa înl`untrul t`u. “…‘
Voiam s` fiu cuprinz`toare, pentru ca
p`s`rile de ap` cu aripile lor mari s`-ncap`
în mine, s` aib` loc s` zboare. Voiam s`
creasc` din mine cele mai frumoase flori
de bulbuci, fiindc` [i ele sunt grele [i
radioase."

F`r` îndoial`, volumul }inuturile joase
concentreaz`, in nuce, arta narativ` a Hertei
Müller. În care se îngem`neaz` acuitatea
observa]iei, prospe]imea [i inventivitatea
liric`. Prin intermediul acestei viziuni
originale, cultivat` [i în romanele care au
f`cut-o celebr`, este reconfigurat chipul
prozaic, hâd sau resping`tor al lumii. Sunt
reg`site frumuse]ea [i lumina, dincolo de
umbre, triste]i, e[ecuri [i drame.
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SF-UL {I CRITICA LITERAR~
DOUÃ DIMENSIUNI

Rela]ia lui Nicolae Manolescu cu
literatura science fiction1 nu este comod`,
putând fi definit` pe dou` paliere. Primul
are în vedere genul ca întreg, fa]` de care
referin]ele sunt negative, produsele literare
fiind considerae neconving`toare estetic.
Cealalt` abordare se refer` la câteva nume
din domeniu, apreciate mai degrab`
subiectiv, un subiectivism al calit`]ii dup`
cum vom vedea. Criticului i se va repro[a
o atitudine de respingere a genului, pozi]iile
fiind argumentate în func]ie de cele
consemnate în scurtul capitol dedicat
domeniului în masiva Istorie critic` a
literaturii române. Geografia literar` a acestei
controverse consemneaz` mai multe lu`ri
de pozi]ie. E suficient s` men]ion`m dou`
dintre acestea, c`ci sunt suficient de
argumentate. Ambii combatan]i sunt
cantona]i în aria SF, deci nu putem omite
o tres`rire, fie [i mic`, de orgoliu de cast`
([i nu de clas`...). Obiec]ia formulat` de
Cornel Secu2 a fost fa]` de modul cum a
tratat N. Manolescu genul în Istoria critic`
a literaturii române. 5 secole de literatur`3.
Obiec]iile lui Mariano Martin Rodriguez
vor ap`rea în "Via]a româneasc`"4 [i
"Orizont"5.

Dac` rela]ia lui N. Manolescu cu genul
science fiction în datele lui actuale este
contradictorie, altfel se întâmpl` atunci când
va intra pe domeniul clasicilor. Chiar în
Istoria critic`... îi va aprecia pe Felix Aderca
[i Ovid. S. Crohm`lniceanu pentru reu[itele
lor în domeniu. În alt` parte îns`, o foarte
bun` rela]ie va dovedi N. Manolescu cu Jules
Verne. Va m`rturisi c` l-a citit cu aviditate
(ceea ce nu trebuie s` surprind` la un
adolescent, c`ci se refer` la lecturile
copil`riei), dar [i faptul c`, ini]ial, a fost la
un pas de a renun]a. Nu putea pricepe de
ce eroii scriitorului francez erau pu[i în
situa]ii oarecum ridicole, c`ci se trezeau în
cele mai dificile ipostaze f`r` a avea la
îndemân` câteva din lucrurile absolut
necesare. A urmat în]elegerea mecanismului
desf`[urat de Verne: eroii s`i ajungeau în
locuri unde supravie]uirea era imposibil`,
f`r` minime resurse, pentru a putea s` înving`
aceste neajunsuri prin tenacitate [i
inventivitate. Criticul o spune mai frumos:
"Ei bine, pe Jules Verne pare a nu-l interesa
deloc în ce împrejur`ri eroii lui dau de greu,
ci doar situa]ia limit` ca atare în care, o
dat` afla]i, eroii sunt sili]i s` apeleze la
imense resurse de inventivitate pentru a se
salva"6.

În aceast` formul` recunoa[tem una
dintre ideile fundamentale ale genului
science fiction (valorificat` superior în
lucr`rile valide estetic), cea a surprinderii
atitudinilor (reac]iilor sau r`spunsurilor)
formulate de oameni (comuni sau deosebi]i)
în situa]ii extraordinare, atunci când au
experien]e despre care nu a mai relatat nimeni
vreodat`. Criticul se întorsese [i alt` dat`
asupra lui Verne, despre care afirmase (nu
e nicio surpriz` aici) c` i-a încântat copil`ria.
Regresiunea e îns` a teoreticianului cu
instrumentar la îndemân`, ceea ce îi permite
s` intuiasc` o alt` tr`s`tur` a originalit`]ii
autorului francez: "Personajele Insulei7 [i
Nemo erau sili]i s` refac` lumea, s` se
închid` [i s` se instaleze în micul lor univers,
ca [i cum n-ar fi existat altul"8. Va fi un
mod de habitare [i de în]elegere a lumii
diegetice în registru SF, devenit relativ
comun. Intui]ia lui N. Manolescu în acest
caz semnific` faptul c` are instrumentele

PROVOCAREA LUI MANOLESCU
LUCIAN-VASILE SZABO

necesare "decod`rii" specificului genului,
în ciuda unor afirma]ii contrare formulate
ulterior, atunci când va ap`rea Istoria critic`...

VERNE {I POE
Dac` leg`tura cu Jules Verne este

emo]ional` [i se contureaz` în universul
ingenuu al lecturilor copil`riei, în cazul E.
A. Poe asist`m la demonstra]ia criticului
t`ios. Într-un articol publicat nu într-o revist`
literar`, ci într-un cotidian de mare tiraj,
"România liber`", în 1979, N. Manolescu
va marca împlinirea a 170 de ani de la
moartea scriitorului american. Este
interesant` aceast` cantonare în câmpul
jurnalisticii generaliste cotidiene, Poe
nefiind, totu[i, un nume foarte popular în
România, în ciuda faptului c` existau câteva
lucr`ri traduse. Era savurat, mai degrab`,
de un public elitist, nu de mas`. Criticul se
va opri la povestirile autorului american,
identificând contextul tocmai prin implica]ia
indus` de genurile populare: "To]i iubitorii
de nara]iuni poli]iste ori de science fiction
v`d în Poe pe creatorul acestor specii. Nu
se putea ca Borges (care are unele asem`n`ri
cu autorul prozei A o mie doua poveste a
{eherezadei) s` nu-l fi iubit. Majoritatea
prozelor lui Poe sunt ™senza]ionale¤, dar
nu atât în sensul fantasticului romantic sau
în cel al romanticului gotic, cât într-un sens
mai modern"9.

Remarc`m acest balans între formele
literaturii de mas` [i receptarea ei la nivel
înalt prin Borges (care, de[i extrem de
"popular" într-o anumit` perioad`, r`mâne
un scriitor pentru cunosc`tori), ca apoi s`
se opereze delimit`rile necesare fa]` de
fantasticul romantic [i gotic. Delimit`ri
necesare, deoarece N. Manolescu va intui
ceea ce unele cercet`ri contemporane au
reu[it s` contureze, [i anume evolu]ia spre
modernism, dar [i fixarea unor jaloane ce
pot fi citite în cheie postmodernist`. În locul
citat, comentatorul va vorbi despre obiceiul
lui Poe de a-[i publica lucr`rile în ziare,
de unde se va [i inspira pentru multe dintre
prozele sale.

În acest punct, se profileaz` explicit
"contradic]ia lui Manolescu" (parafrazare
dup` una dintre izbutitele sale investiga]ii
literare: Contradic]ia lui Maiorescu). Sunt
dou` domenii SF. Genul, la modul general,
pare a fi perceput în tradi]ia care îl plaseaz`
în literatura de consum, în paraliteratur`,
f`r` mari virtu]i estetice (iar dac` sunt reu[ite
literare nu mai sunt SF!), un gen al aventurii,
adolescentin, dar nu mai mult. Cealalt` zon`
(cu Poe, cu Aderca, cu Crohm`lniceanu) e
science fiction, dar [i mai mult, cu realiz`ri
literare ce nu se îndep`rteaz` de cele din
mainstream. Domeniile par a fi irecon-
ciliabile, SF-ul de consum [i grupajul de
lucr`ri literare de valoare cu elemente SF
fiind tratate separat, chiar cu mijloace [i
de pe pozi]ii diferite. În realitate, cele dou`
dimensiuni se ating, se interp`trund, ajun-
gând uneori la estomparea diferen]elor, c`ci,
a[a cum sublinia N. Manolescu într-o
pozi]ionare citat` anterior, conteaz` cum
"eroii sunt sili]i s` apeleze la imense resurse
de inventivitate pentru a se salva".

PROVOCAREA LUI
MANOLESCU

E o contradic]ie rezolvat` în manier`
proprie, cel pu]in în unul dintre cazuri. O
imens` provocarea a lansat N. Manolescu
autorilor de science fiction înc` din 1980.
Sunt patru mici eseuri redate pe puncte sub

titlul comun Plictiseal` [i iubire. Textul ini]ial
a ap`rut în revista "Steaua", fiind reluat
ulterior în volum. Criticul va schimba
registrul, fiind modificat` [i optica asupra
genului SF. Propune un subiect de povestire
science fiction, dar [i o tem` de dezbatere.
Relu`m aici textul, pentru o mai bun`
în]elegere: "Subiect de povestire SF: aflat
pe o planet` îndep`rtat`, un membru al unei
echipe de cercet`ri galactice e cuprins de
un spleen necunoscut, invadat de ni[te
imagini care seam`n` foarte bine cu ni[te
amintiri pe cât de precise, pe atât de

sâcâitoare. O strad` pietruit`, pe care iarba
cre[te, din loc în loc, în smocuri groase;
garduri de lemn negre de ploi; case mari
cu gr`dini nu prea îngrijite; mirosul aspru
[i iute al frunzelor arse prim`vara dup` ce
au fost f`cute gr`mezi; un copil jucându-
se de-a trenul printr-o curte, alergând,
puf`ind, [uierând [i oprindu-se la intervale
regulate în g`rile imagina]iei lui, de fiecare
dat` în dreptul unui uria[ ceas de[tept`tor,
vechi [i parc` l`b`r]at, a[ezat pe intrândul
unei ferestre de pivni]`.

Continuare \n pagina 31
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Ilinca IlianIlinca IlianIlinca IlianIlinca IlianIlinca Ilian: Înainte de a fi cunoscut înÎnainte de a fi cunoscut înÎnainte de a fi cunoscut înÎnainte de a fi cunoscut înÎnainte de a fi cunoscut în
România ca director al Institutului CervantesRomânia ca director al Institutului CervantesRomânia ca director al Institutului CervantesRomânia ca director al Institutului CervantesRomânia ca director al Institutului Cervantes
la Bucure[ti, a]i devenit reputat datorita inten-la Bucure[ti, a]i devenit reputat datorita inten-la Bucure[ti, a]i devenit reputat datorita inten-la Bucure[ti, a]i devenit reputat datorita inten-la Bucure[ti, a]i devenit reputat datorita inten-
sei dumneavoastr` activit`]i de traduc`torsei dumneavoastr` activit`]i de traduc`torsei dumneavoastr` activit`]i de traduc`torsei dumneavoastr` activit`]i de traduc`torsei dumneavoastr` activit`]i de traduc`tor
literar. Vreme de mul]i ani a]i fost singurulliterar. Vreme de mul]i ani a]i fost singurulliterar. Vreme de mul]i ani a]i fost singurulliterar. Vreme de mul]i ani a]i fost singurulliterar. Vreme de mul]i ani a]i fost singurul
traduc`tor nativ de literatur` român` în Spa-traduc`tor nativ de literatur` român` în Spa-traduc`tor nativ de literatur` român` în Spa-traduc`tor nativ de literatur` român` în Spa-traduc`tor nativ de literatur` român` în Spa-
nia. Cum s-a produs apropierea dumneavoas-nia. Cum s-a produs apropierea dumneavoas-nia. Cum s-a produs apropierea dumneavoas-nia. Cum s-a produs apropierea dumneavoas-nia. Cum s-a produs apropierea dumneavoas-
tr` de limba [i de cultura român`?tr` de limba [i de cultura român`?tr` de limba [i de cultura român`?tr` de limba [i de cultura român`?tr` de limba [i de cultura român`?

Joaquin GarrigósJoaquin GarrigósJoaquin GarrigósJoaquin GarrigósJoaquin Garrigós: Apropierea mea de
acest spa]iu s-a produs foarte simplu. Absol-
visem Facultatea de Filologie, specialitatea
filologie hispanic` [i doream s` m` specia-
lizez în lingvistica romanic`, iar româna era
singura limb` romanic` pe care n-o cuno[-
team deloc. La facultate a ap`rut proiectul
de a înfiin]a un departament de lingvistic`
romanic` [i mi-a[ fi dorit s` fac parte din
el. Erau mul]i cunosc`tori de francez`, cata-
lan`, spaniol`, dar mai pu]ini speciali[ti în
italian` (limb` pe care o cuno[team destul
de bine) [i absolut niciun cunosc`tor de
român`. A[a încât m-am apucat s` studiez
româna; la început singur, cu o gramatic`
pentru str`ini scris` în francez` (întâmplarea
face c` am cump`rat-o chiar la Timi[oara),
iar apoi m-am înscris la cursurile de var`
de român` care se ]ineau la Bucure[ti. Asta
se întâmpla la începutul anilor 80. Am frec-
ventat aceste cursuri de var` în mod asiduu,
din 1981 pân` în 1984, a[adar în plin`
perioad` comunist`.

— Care au fost impresiile dumneavoas-Care au fost impresiile dumneavoas-Care au fost impresiile dumneavoas-Care au fost impresiile dumneavoas-Care au fost impresiile dumneavoas-
tr` despre România acelor vremuri?tr` despre România acelor vremuri?tr` despre România acelor vremuri?tr` despre România acelor vremuri?tr` despre România acelor vremuri?

— — — — — A fost greu, fire[te, pentru c` nu
cunoscusem niciodat` o ]ar` atât de diferit`
de a mea [i nici nu îmi puteam imagina ce
înseamn` s` tr`ie[ti sub teroare, ce înseamn`
s`-]i fie fric` mereu. S` î]i fie fric` de vecini,
s` î]i fie fric` dac` vine un str`in în vizit`
la tine, fric` s` fii ascultat. Când câte un
prieten român îndr`znea s` m` cheme la el
în vizit` trebuia s` merg cu taxiul [i s` dau
o adres` fals`, ca s` nu fie luat în vizor, iar
când ajungeam în sfâr[it la el acas`, primul
lucru pe care îl f`cea era s` scoat` telefonul
din priz` ca s` nu fim asculta]i de securitate.
Era un regim de teroare pe care eu, ca str`in,
îl percepeam foarte bine. {i apoi am cunoscut
cozile nesfâr[ite, magazinele complet goale
[i s`r`cia lucie. Oamenii f`ceau foamea,
asta era ceva insuportabil pentru mine ca
str`in.

{i mai era ceva: îngr`dirile de tot felul,
obstacolele, [icanele necontenite. Îmi
amintesc c` odat` am vrut s` iau un bilet
de tren la vagonul de dormit de la Bucure[ti.
Chiar la Timi[oara voiam s` ajung, pentru
c` aveam o cuno[tin]` acolo. Am mers la
casa de bilete, iar vânz`toarea pur [i simplu
nu a vrut s` îmi vând` biletul de tren. A
spus atât, "nu avem bilete". Eu [tiam prea
bine c` sunt bilete, ba chiar la vagonul de
dormit, [i am fost consternat. Cineva m-a
sf`tuit cu amabilitate s` "m` în]eleg" cu
vânz`toarea [i s` îi dau un bac[i[ gras, ceea
ce mi s-a p`rut din nou revolt`tor: cum s`
dau bani în plus unei persoane a c`rei datorie
se presupune c` era tocmai aceea de a vinde
bilete de tren!

România tr`ia sub un regim poli]ienesc.
Eu însumi am fost dus la sec]ia de poli]ie

ORELE SPANIEI LA TIMI{OARA
JOAQUÍN GARRIGÓS

Joaquin Garrigós este traduc`tor literar din român` în spaniol`, recunoscut prin
multe premii [i distinc]ii prestigioase. A tradus peste patruzeci de titluri din literatura
român`, fiind atras în mod special de proza interbelic`. A tradus întreaga oper` literar`
a lui Mircea Eliade [i cele mai importante titluri ale unor autori ca Mihail Sebastian,
Camil Petrescu, Emil Cioran, Gib Mih`escu, Hortensia Papadat-Bengescu, Vasile
Voiculescu, Max Blecher. Din literatura actual` i-a introdus în Spania pe Norman Manea,
Denisa Com`nescu, Dan Lungu, Alexandru Ecovoiu, Varujan Vosganian. Între 2005
[i 2009 a fost directorul Institutului Cervantes din Bucure[ti, iar actualmente tr`ie[te
din nou în Spania, unde î[i continu` prolifica munc` de traduc`tor.

în vara lui 1984. Fusesem împreun` cu ni[te
prieteni la un restaurant care nu mai exist`
acum, restaurantul Moldova din gr`dina
Icoanei. Era vreo zece jum`tate – unsprezece
noaptea, iar una dintre prietene a vrut s`
plece [i m-a rugat s-o înso]esc, fiindc` îi
era fric` s` mearg` pe str`zile acelea unde
nu era nici m`car un un felinar aprins. A[adar
am plecat cu ea [i din mijlocul beznei ne-
a ie[it în fa]` lumina unei lanterne: "actele
la control". Când mili]ienii au v`zut c` sunt
str`in, au întrebat-o pe prietena mea de ce
mi-a cerut s` o înso]esc [i, f`r` mult` vorb`,
ne-au luat la sec]ia de poli]ie. Interogatoriul
meu a durat doar câteva minute în care le-
am spus c` am venit la cursurile de var` s`
înv`] româna, a[a c` m-au l`sat în pace,
de[i tot interogatoriul a fost înregistrat în
scris.

În schimb, interogatoriul prietenei a
durat mult mai mult [i a fost cumplit de
jignitor. Eu auzeam totul de pe hol [i m`
îngrozeam. Pân` la urm`, pedeapsa pe care
ne-au dat-o a fost o amend` de cincisprezece
mii de lei. Cincisprezece mii de lei în 1984,
când salariul prietenei mele era de 1200 de
lei! {i pe deasupra, lucrul cel mai grav a
fost c` i-au întocmit un dosar pentru
prostitu]ie [i au anun]at-o c` dosarul va fi
transmis la institu]ia unde lucreaz`. Femeia
era într-adev`r distrus`, în câteva minute i
se pr`bu[ise întreaga via]`. Ne-am întors
la restaurant, unde m` a[teptau prietenii cu
care cinasem, iar printre ei se g`sea [i o
persoan` foarte ciudat`, pentru c` era "un
descurc`re]" tipic vremurilor acelora. În orice
caz, în situa]ia aceea disperat`, el ne-a fost
de mare ajutor, pentru c` a reu[it s` vorbeasc`
cu mili]ienii [i s` reduc` toat` povestea doar
la "o [pag`" de vreo sut` – dou` de lei. Erau
vremuri oribile, un prieten italian mi-a spus
c` el chiar a fost arestat câteva zile pentru
c` se plimba cu o tân`r` românc` în parc!

Cursurile de var` erau extrem de bune,
profesorii erau excelen]i, de[i, fire[te, eram
urm`ri]i. Unul dintre profesorii universitari
care ne preda era securist. Iar restaurantul
universitar unde mâncam noi, str`inii, era
foarte bun, în contrast cu foamea pe care o
sufereau românii. Acesta era înc` un motiv
s` m` simt jignit pentru prietenii mei români
de atunci. Experien]a din România acelor
vremuri nu a fost câtu[i de pu]in u[or de
purtat.

— În cazul dumneavoastr`, traducereaÎn cazul dumneavoastr`, traducereaÎn cazul dumneavoastr`, traducereaÎn cazul dumneavoastr`, traducereaÎn cazul dumneavoastr`, traducerea
literar` este o voca]ie sau a]i dorit s` lansa]iliterar` este o voca]ie sau a]i dorit s` lansa]iliterar` este o voca]ie sau a]i dorit s` lansa]iliterar` este o voca]ie sau a]i dorit s` lansa]iliterar` este o voca]ie sau a]i dorit s` lansa]i
în mediul cultural spaniol anumi]i autoriîn mediul cultural spaniol anumi]i autoriîn mediul cultural spaniol anumi]i autoriîn mediul cultural spaniol anumi]i autoriîn mediul cultural spaniol anumi]i autori
români pe care îi considera]i remarcabili?români pe care îi considera]i remarcabili?români pe care îi considera]i remarcabili?români pe care îi considera]i remarcabili?români pe care îi considera]i remarcabili?

— Pot spune c` realmente am avut
mereu o înclina]ie pentru traducere. Licean
fiind, îmi pl`cea nespus s` traduc din marii
clasici latini. Ceea ce pentru unii colegi era
un chin, pentru mine era activitatea preferat`
[i sim]eam o adev`rat` pl`cere când îmi
f`ceam temele acas`. Trecerea la ac]iune,
adic` s` devin traduc`tor literar de român`,
a avut loc atunci când am descoperit
povestirile fantastice ale lui Mircea Eliade.
Asta s-a întâmplat în anul 1991. În prima
mea vizit` în România dup` Revolu]ie, am
v`zut în vitrinele libr`riilor bucure[tene

colec]ia de proz` fantastic` publicat` de
Funda]ia Cultural` Român` sub îngrijirea
lui Eugen Simion [i am cump`rat imediat
primele dou` volume publicate. Proza
eliadean` m-a captivat [i am hot`rât de îndat`
c` asemenea comoar` trebuie imp`r]it` cu
concet`]enii mei. A[ putea zice c` elanurile
[colarului de pe vremuri se treziser` din
nou [i clocoteau cu aceea[i ardoare cu care
în liceu traduceam versurile nemuritoare ale
lui Virgiliu sau ispr`vile lui Iulius Cezar
în Galia.

— Considera]i c` s-a schimbat percep]iaConsidera]i c` s-a schimbat percep]iaConsidera]i c` s-a schimbat percep]iaConsidera]i c` s-a schimbat percep]iaConsidera]i c` s-a schimbat percep]ia
asupra culturii române în Spania în ultimiiasupra culturii române în Spania în ultimiiasupra culturii române în Spania în ultimiiasupra culturii române în Spania în ultimiiasupra culturii române în Spania în ultimii
zece-cincisprezece ani? Au mai ap`rutzece-cincisprezece ani? Au mai ap`rutzece-cincisprezece ani? Au mai ap`rutzece-cincisprezece ani? Au mai ap`rutzece-cincisprezece ani? Au mai ap`rut
traduc`tori din literatura român` în Spania?traduc`tori din literatura român` în Spania?traduc`tori din literatura român` în Spania?traduc`tori din literatura român` în Spania?traduc`tori din literatura român` în Spania?

— Categoric, da. Mai ales datorit` pro-

gramului de finan]are a traducerilor [i progra-
mului de burse pentru traduc`tori str`ini de
român` înfiin]ate de Institutul Cultural Ro-
mân. Conform datelor de acum trei ani, ]ara
care tradusese [i publicase cele mai multe
opuri literare române era Spania. Nu se poate
trece sub t`cere nici activitatea filialei spa-
niole a Institutului Cultural Român care a
organizat lans`ri de carte, festivaluri de film,
a fost prezent` la Târgurile de Carte din
Madrid [i Barcelona, a adus în Spania scrii-
tori [i arti[ti [i a[a mai departe. În consecin]`,
num`rul traduc`torilor de român` în spaniola
a sporit în ultimii patru-cinci ani. Dup` câte
[tiu eu, în afar` de mine mai sunt înc` patru
traduc`tori spanioli care traduc din român`.

— Ce titluri ale literaturii române peCe titluri ale literaturii române peCe titluri ale literaturii române peCe titluri ale literaturii române peCe titluri ale literaturii române pe

JOSÉ MIGUEL VIÑALS
Monsieur MalaussèneMonsieur MalaussèneMonsieur MalaussèneMonsieur MalaussèneMonsieur Malaussène este titlul unui roman de Daniel Pennac, scriitor francez n`scut

la Casablanca în 1944. Autorul poveste[te, între altele, despre un "Film Unic", un film
ce parcurge existen]a complet` a lui Matthias…. Un bebelu[ care iese din pântecul
mamei sale, care devine un copil, un adolescent, un adult, toat` via]a pe acela[i pat. Un
adult care ajunge la b`trâne]e, la 75 de ani. O evolu]ie a trupului, a corpului nud, într-
un singur plan fix, f`r` montaj, s` zicem o serie de filmule]e îmbinate unele dup` altele,
peste un r`stimp de 75 de ani,… pân` la moartea lui.

În Filmul Unic numit Istoria SpanieiIstoria SpanieiIstoria SpanieiIstoria SpanieiIstoria Spaniei, Goya a avut regia pe o perioad` extrem de
interesant`: trecerea — cumva frustrat` — de la vechiul regim la modernitate. Un punct
de cotitur` care nu a fost dep`[it, în realitate, decât mul]i ani mai târziu, dar care s-a
consemnat, pentru prima oar`, în Spania, la începutul secolului al XIX-lea. Orice punct
de cotitur` implic` un stress, o tensiune, o for]` care deformeaz` cursul obi[nuin]elor.
Exact ca în legile fizice: de exemplu, pe o bar` metalic`, pentru a ob]ine o modificare
permanent`, trebuie aplicat` o presiune superioar` flexibilit`]ii materialului. Dac` presiunea
este inferioar`, acesta va reveni la forma ini]ial`. Dac` este cu mult mai mare, se poate
rupe. Exist` un punct de for]` unde tensiunea va altera forma barei astfel încât aceasta
s` nu î[i revin` niciodat` la forma ini]ial`.

Aceste legi ale fizicii s-au aplicat cu succes în cazul Revolu]iei Franceze, când
Vechiul Regim absolutist a disp`rut, dar impactul a fost mai mult decât un punct de
cotitur`, marcând o ruptur`, o distrugere a sistemului. Intelectualitatea din toat` Europa
a privit cu aten]ie acest proces. Spania, cu un regim monarhic absolutist [i inamovibil,
nu a fost o excep]ie; o presiune a fost ini]iat` pentru o schimbare politic`. Dar nu îndeajuns,
astfel c`, dup` invazia lui Napoleon, bara s-a întors la forma sa original`. Modernitatea
a intrat în Spania mult dup` moartea lui Goya.

Artistul ini]iase "fotogramele" lui chiar înainte de orice schimbare dincolo de Pirinei.
Pictor de curte, de aristocra]i [i burghezi, de scene mitologice sau al unei Spanii costumbriste,
în culori vii, o Spanie amabil` [i frumoas`, cu copii de familie bun` [i de ]`rani ferici]i.
Dar o Spanie veche, departe de adierile ce începuser` s` sufle în Fran]a. Spania este o
]ar` cl`dit` pe un platou cu altitudinea de 600 de metri. De acolo, Madridul se uit` în
jos cu superioritate [i neîncredere. "Orice idee care vine din p`mânturile de jos este
periculoas` [i de oprit. Ce bine ar fi dac` am putea proteja Spania de influen]ele dinafar`!"

Doar pu]ini oameni, în acele vremi, aveau acces la ideile noi. Goya era unul dintre
ei, unul dintre cei care admirau schimb`rile istorice petrecute în Fran]a. Oamenii ace[tia
erau numi]i în mod dispre]uitor "afrancesados", "cei care sunt ca francezii". Goya chiar

FILMUL LUI GOYA
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care le-a]i tradus în spaniol` au fost cel maicare le-a]i tradus în spaniol` au fost cel maicare le-a]i tradus în spaniol` au fost cel maicare le-a]i tradus în spaniol` au fost cel maicare le-a]i tradus în spaniol` au fost cel mai
bine primite in ]ara dumneavoastr` [i debine primite in ]ara dumneavoastr` [i debine primite in ]ara dumneavoastr` [i debine primite in ]ara dumneavoastr` [i debine primite in ]ara dumneavoastr` [i de
care autori sunte]i cel mai ata[at?care autori sunte]i cel mai ata[at?care autori sunte]i cel mai ata[at?care autori sunte]i cel mai ata[at?care autori sunte]i cel mai ata[at?

— Mai mult decât oricare altele, a[
men]iona patru titluri: Cartea [oaptelor
(Varujan Vosganian), Jurnal portughez
(Mircea Eliade), Jurnal 1935-1944 (Mihail
Sebastian) [i Întoarcerea huliganului
(Norman Manea). De remarcat e faptul c`
volumul lui Varujan Vosganian s-a bucurat
de mare succes [i în America Latin`. S-a
lansat, în prezen]a autorului, în Argentina,
Uruguay [i Columbia, anul acesta se va lansa
[i în Mexic [i, în afar` de ]`rile deja
men]ionate, a primit recenzii [i în ]`ri ca
Venezuela, Chile [i Panama. Chiar revista
cea mai important` din lumea hispanic`,
Letras libres, înfiin]at` de Octavio Paz, a
publicat o recenzie la aceast` carte, în termeni
foarte elogio[i.

M` simt foarte ata[at de to]i scriitorii
pe care i-am tradus, fiindc` eu însumi i-am
ales. Vreau s` spun c` nu traduc la comand`,
ci aleg c`r]ile care îmi plac [i le propun
editorilor. Oricum, v` dau un nume: scriitorul
meu preferat din literatura român` este Max
Blecher. Dup` p`rerea mea, este un scriitor
unic [i îl consider cel mai original. E autorul
celei mai neob[nuite opere pe care am citit-
o vreodat` [i la care revin mereu, pentru
c` de fiecare dat` când îl recitesc descop`r
lucruri noi. Am un adev`rat cult pentru el
[i m` simt mândru c` i-am tradus întreaga
oper` în spaniol`. Cred c` traducerea operei
lui a fost marea mea misiune. În mod curios,
Blecher n-a avut decât trei recenzii (foarte
bune, de altfel) în suplimentele literare ale
ziarelor spaniole, dar a avut multe recenzii
în reviste on-line, [i întotdeauna elogioase.
Pentru ace[ti cititori, Blecher fusese o
descoperire, un scriitor insolit.

— |ntre 2005 si 2009 a]i fost directorul|ntre 2005 si 2009 a]i fost directorul|ntre 2005 si 2009 a]i fost directorul|ntre 2005 si 2009 a]i fost directorul|ntre 2005 si 2009 a]i fost directorul
Institutului Cervantes din Bucure[ti [i înInstitutului Cervantes din Bucure[ti [i înInstitutului Cervantes din Bucure[ti [i înInstitutului Cervantes din Bucure[ti [i înInstitutului Cervantes din Bucure[ti [i în
aceast` calitate a]i încercat s` face]i prezent`aceast` calitate a]i încercat s` face]i prezent`aceast` calitate a]i încercat s` face]i prezent`aceast` calitate a]i încercat s` face]i prezent`aceast` calitate a]i încercat s` face]i prezent`
activitatea institu]iei pe care o conducea]iactivitatea institu]iei pe care o conducea]iactivitatea institu]iei pe care o conducea]iactivitatea institu]iei pe care o conducea]iactivitatea institu]iei pe care o conducea]i
în întreaga ]ar`, nu doar în capital`. Aceastaîn întreaga ]ar`, nu doar în capital`. Aceastaîn întreaga ]ar`, nu doar în capital`. Aceastaîn întreaga ]ar`, nu doar în capital`. Aceastaîn întreaga ]ar`, nu doar în capital`. Aceasta

este politica Institutului Cervantes sau a fosteste politica Institutului Cervantes sau a fosteste politica Institutului Cervantes sau a fosteste politica Institutului Cervantes sau a fosteste politica Institutului Cervantes sau a fost
propria dumneavoastr` op]iune?propria dumneavoastr` op]iune?propria dumneavoastr` op]iune?propria dumneavoastr` op]iune?propria dumneavoastr` op]iune?

— A fost o hot`råre personal`. Nu doar
am extins activit`]ile culturale ale Institutului
Cervantes pe tot teritoriul României, ci [i
peste hotare, în Republica Moldova. Imagi-
nea adev`rat` a Spaniei nu o d` ambasada,
ci Institutul Cervantes, al c`rui scop este
atât difuzarea limbii spaniole, cât [i a culturii
hispanice în toat` varietatea ei: arte plastice,
film, literatur`, [tiin]`, muzic` etc. {i nu e
vorba doar de Spania, ci de toate ]`rile hispa-
nofone. Consider c` aceast` imagine nu poate
r`mâne doar în capitala ]`rii, am socotit de
datoria mea s-o duc de-a lungul [i de-a latul
României. Eu unul am vrut ca Institutul
Cervantes s` fie o punte între cultura de
limb` spaniol` [i cultura român`, de aceea
am promovat întâlniri între scriitori, arti[ti
[i oameni de [tiin]` din ambele ]`ri.

— Cu Timi[oara a]i avut o rela]ieCu Timi[oara a]i avut o rela]ieCu Timi[oara a]i avut o rela]ieCu Timi[oara a]i avut o rela]ieCu Timi[oara a]i avut o rela]ie
deosebit`, a[a cum o dovede[te num`ruldeosebit`, a[a cum o dovede[te num`ruldeosebit`, a[a cum o dovede[te num`ruldeosebit`, a[a cum o dovede[te num`ruldeosebit`, a[a cum o dovede[te num`rul
mare de evenimente culturale pe caremare de evenimente culturale pe caremare de evenimente culturale pe caremare de evenimente culturale pe caremare de evenimente culturale pe care
Institutului Cervantes le-a organizat aici înInstitutului Cervantes le-a organizat aici înInstitutului Cervantes le-a organizat aici înInstitutului Cervantes le-a organizat aici înInstitutului Cervantes le-a organizat aici în
colaborare cu Universitatea de Vest dincolaborare cu Universitatea de Vest dincolaborare cu Universitatea de Vest dincolaborare cu Universitatea de Vest dincolaborare cu Universitatea de Vest din
Timi[oara [i filiala Timi[oara a UniuniiTimi[oara [i filiala Timi[oara a UniuniiTimi[oara [i filiala Timi[oara a UniuniiTimi[oara [i filiala Timi[oara a UniuniiTimi[oara [i filiala Timi[oara a Uniunii
Scriitorilor din România. Crede]i c` publiculScriitorilor din România. Crede]i c` publiculScriitorilor din România. Crede]i c` publiculScriitorilor din România. Crede]i c` publiculScriitorilor din România. Crede]i c` publicul
din Timi[oara este mai deschis spre dialoguldin Timi[oara este mai deschis spre dialoguldin Timi[oara este mai deschis spre dialoguldin Timi[oara este mai deschis spre dialoguldin Timi[oara este mai deschis spre dialogul
dintre culturi? V` aminti]i în mod specialdintre culturi? V` aminti]i în mod specialdintre culturi? V` aminti]i în mod specialdintre culturi? V` aminti]i în mod specialdintre culturi? V` aminti]i în mod special
de anumite evenimente organizate aici?de anumite evenimente organizate aici?de anumite evenimente organizate aici?de anumite evenimente organizate aici?de anumite evenimente organizate aici?

— Timi[oara este al doilea ora[ din
România ca importan]`, deci nu îl puteam
neglija. Trebuia s` stabilesc o leg`tur`
deosebit` cu institu]iile culturale ale ora[ului,
fiindc` erau o cutie de rezonan]` perfect`
pentru activitatea Institutului Cervantes în
România. În plus, Universitatea are un
departament de spaniol` foarte activ, cu mul]i
studen]i. Terenul era deci preg`tit pentru o
colaborare rodnic`. Din fericire, din primul
moment institu]iile culturale timi[orene au
fost foarte receptive la propunerile noastre
[i am semnat un acord de colaborare cu
Universitatea de Vest care ne-a permis s`
aducem la Timi[oara o sumedenie de
manifest`ri culturale. Pot afirma c` datorit`

acestei atitudini deschise a Universit`]ii [i
a filialei timi[orene a Uniunii Scriitorilor,
dup` Bucure[ti, Timi[oara a fost ora[ul care
a beneficiat de cele mai multe evenimente
culturale organizate de Institutul Cervantes
în România când eu eram în fruntea acestuia.

Îmi aduc aminte, de exemplu, de serile
de poezie pe care le desf`[uram la Timi[oara
la libr`ria "Joc Secund", unde poe]i spanioli
[i timi[oreni î[i citeau poemele în spaniol`
[i în româna [i ]ineau dezbateri între ei [i
cu publicul. Cu toate c` vorbim de un gen
literar minoritar, doresc s` remarc faptul
c` libr`ria era mereu plin`, iar publicul, în
marea majoritate format din tineri, se angaja
cu energie în discu]ii. Aproape întotdeauna
încheiam manifestarea pentru c` libr`ria se
închidea, aproape c` ne d`deau afar`. Nu
exagerez deloc dac` spun ca am descoperit
c` publicul timi[orean e mai deschis [i mai
interesat de aceste evenimente culturale decât
publicul bucure[tean. Nu e un compliment,
ci un adev`r. În acela[i timp, trebuie s` spun
c` perfecta organizare a evenimentelor
Institutului Cervantes la Timi[oara [i deci
o parte important` a succesului pe care
acestea le-au avut aici vi se datoreaz` chiar
dumneavoastr` [i studen]ilor cu care a]i lucrat
cu atâta entuziasm.

— Timi[oara candideaz` pentru titlulTimi[oara candideaz` pentru titlulTimi[oara candideaz` pentru titlulTimi[oara candideaz` pentru titlulTimi[oara candideaz` pentru titlul
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fiind rela]iile pe care le-a]i dezvoltat cu acestfiind rela]iile pe care le-a]i dezvoltat cu acestfiind rela]iile pe care le-a]i dezvoltat cu acestfiind rela]iile pe care le-a]i dezvoltat cu acestfiind rela]iile pe care le-a]i dezvoltat cu acest
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— În primul rând, Timi[oara este un
ora[ cu o bogat` istorie, unde se g`se[te
înc` vechiul spirit al Imperiului austro-ungar.
Un ora[ melting pot care a ad`postit de-a

lungul secolelor câteva culturi: german`,
maghiar`, evreiasc`, român`, sârb` etc.
Urmele acestei convie]uiri se v`d [i ast`zi.
Aceast` caracteristic` multicultural` a
ora[ului pl`smuie[te un om cu o tr`s`tur`
distinctiv` specific`, un om mai deschis spre
diversitate [i mai apt s` accepte propunerile
care vin din afar`. Pe scurt, un om mai
"european". Eu însumi, ori de câte ori m`
aflam la Timi[oara, sim]eam o atmosfer`
aparte, foarte diferit` de cea din Vechiul
Regat. Iar aceasta se traduce într-o via]`
cultural` foarte vie, cu un public avid de
manifest`ri culturale, fie c` e vorba de
literatur`, teatru, muzic` film, a[a cum am
constatat personal. Se traduce [i în existen]a
multor institu]ii culturale: muzee, teatre în
diferite limbi, s`li de concerte etc. Numai
la Timi[oara se poate vedea colec]ia
complet` a lui Corneliu Baba.

În al doilea rând, condi]ia de ora[ istoric
îi d` Timi[oarei o putere de atrac]ie turistic`
deloc neglijabil`. Bun`oar`, aici este pia]a
cea mai frumoas` pe care am v`zut-o în
România, Pia]a Unirii. Este pur si simplu
impun`toare, te face s` te întorci în epoca
austro-ungar` sau te crezi la Viena [i chiar
nu te-ai mira dac` ar ap`rea deodat` în pia]`
prin]ul Eugeniu de Savoia.

În al treilea rând, deoarece cultura nu
este în contradic]ie cu pl`cerile gustului,
v` m`rturisesc c` Timi[oara are o ofert`
gastronomic` extraordinar` [i este ora[ul
unde am gustat cea mai aleas` mâncare din
România. Multiculturalitatea de care
vorbeam se oglinde[te [i în gastronomie,
iar varietatea de gusturi contribuie, cred eu,
la fastul natural al ora[ului. Mi-a[ dori s`
pot reveni la Timi[oara când va fi capital`
cultural` european`.

credea c` o nou` ordine, bazat` pe ideile Revolu]iei franceze, ar crea o Spanie modern`,
în concordan]` cu epoca sa.

Colec]ia de gravuri expus` la Timi[oara din 2 februarie pân` în 31 martie — DezastreleDezastreleDezastreleDezastreleDezastrele
r`zboiuluir`zboiuluir`zboiuluir`zboiuluir`zboiului — vrea s` fie un film într-un film, un co[mar, o dezam`gire fa]` de cei care,
chema]i s` îi civilizeze pe barbari, erau f`cu]i exact dup` acela[i calapod. Nu exist`
mântuire posibil`!

An dup` an, caracterul lui Goya va deveni tot mai dur [i va termina partea sa de
film cu o serie de picturi întunecate, departe de culorile vii de alt`dat`, f`r` copii de
familie bun` [i f`r` ]`rani ferici]i. Istoria, îns`, cum [tim, se repet`. R`zboiul Civil
spaniol din 1936 a pus pe mas` acela[i ansamblu de imagini ar`tate de Goya cu mai
mult de un secol în urm`. Imaginile surprinse de fotoreporterii de r`zboi ne aduc în fa]a
privirii o realitate terifiant`. Spaniolii din genera]ia mea i-au auzit pe cei mai în vârst`
sau pe bunici povestind despre ceea s-a întâmplat în timpul r`zboiului civil. Eu am
avut câte un bunic în fiecare tab`r`. Unul, chiar din Aragon, locul în care s-a n`scut
Goya. Bunicul meu aragonez ne spunea nou`, nepo]ilor, c` numai o întâmplare fericit`
a f`cut s` scape cu via]`. Ne povestea cum, mergând pe munte cu trupa sa, [i-a dat
seama c` pierduse ceva pe drum. S-a întors pe urmele pa[ilor s`i pentru a recupera
obiectul pierdut. Când a ajuns la locul de unde f`cuse cale întoars`, camarazii s`i, to]i,
erau mor]i. C`zuser` într-o ambuscad`. Pentru noi, copiii, totul era o poveste întâmplat`
cu mul]i ani înainte, o poveste în care noi nu existam, nici p`rin]ii no[tri nu existau, în
care bunicul era diferit, nu ar`ta ca un bunic, ci ca un tân`r [i, probabil, nu era chel.

Dar r`zboiul civil spaniol [i r`zboiul împotriva trupelor lui Napoleon nu au fost
doar pove[ti, ci o teribil` realitate, greu de uitat. Dincolo de amintirile personale este
sensul expozi]iei, valid atunci când gravurile [i pozele au fost create [i valid acum. Ele
au o semnifica]ie artistic`, jurnalistic` [i, mai mult decât toate, au o semnifica]ie istoric`
comun` pentru noi to]i, nu doar pentru Spania, ci [i pentru Europa. Dezastrele r`zboiului
s-au întâmplat peste tot [i în toate epocile [i, din p`cate, se întâmpl` chiar [i acum în
multe ]`ri ale lumii.

Menirea noastr` este s` provoc`m, cu fiecare pas pe care îl facem, cu fiecare zi
care trece, o distan]` cât mai mare între prezentul nostru [i posibilitatea unui r`zboi.
Menirea acestei expozi]ii este s` ne reaminteasc` de o asemenea misiune.

Misiunea lui Goya [i a marilor fotografi prezen]i în lupta spaniolilor a constat în
a ne l`sa imagini ale unui moment deosebit, pentru un film început cu multe veacuri
în urm`, numit istoria Spaniei. F`cut zi de zi, fotogram` cu fotogram`, pentru a ne
ar`ta cum s-a n`scut [i cum a îmb`trânit Spania, ce boli au sup`rat-o, ce momente i-au
deviat cursul [i au f`cut-o s` creasc`, s` oboseasc` [i s` întinereasc` din nou.

C`ci o ]ar` nu este, ca Matthias, condamnat` s` moar` de b`trâne]e. O ]ar` se poate
reinventa, pentru mântuirea ei.

Barcelona, 10 februarie 2013

Muzeul de art` din Timi[oara, gazda expozi]iei Goya

cyan magenta yellow black
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PIC~TURA DE CUCUT~pic`tura de cucut`

KARAOKE
ADRIAN BODNARU
{i dac` voi fi surprins{i dac` voi fi surprins{i dac` voi fi surprins{i dac` voi fi surprins{i dac` voi fi surprins
în timp ce mângâi fereastra caseiîn timp ce mângâi fereastra caseiîn timp ce mângâi fereastra caseiîn timp ce mângâi fereastra caseiîn timp ce mângâi fereastra casei
cu care locuiesc împreun` de mul]icu care locuiesc împreun` de mul]icu care locuiesc împreun` de mul]icu care locuiesc împreun` de mul]icu care locuiesc împreun` de mul]i

ani,ani,ani,ani,ani,
nu se va putea dovedi nimic:nu se va putea dovedi nimic:nu se va putea dovedi nimic:nu se va putea dovedi nimic:nu se va putea dovedi nimic:

cel mult c` m` mircel mult c` m` mircel mult c` m` mircel mult c` m` mircel mult c` m` mir
cât de mari [i frumoasecât de mari [i frumoasecât de mari [i frumoasecât de mari [i frumoasecât de mari [i frumoase

i s-au f`cut zilele,i s-au f`cut zilele,i s-au f`cut zilele,i s-au f`cut zilele,i s-au f`cut zilele,
ca orice p`rinte.ca orice p`rinte.ca orice p`rinte.ca orice p`rinte.ca orice p`rinte.

Aproape în fiecare noapte,Aproape în fiecare noapte,Aproape în fiecare noapte,Aproape în fiecare noapte,Aproape în fiecare noapte,
când casa doarme adânc,când casa doarme adânc,când casa doarme adânc,când casa doarme adânc,când casa doarme adânc,
intru în camera eiintru în camera eiintru în camera eiintru în camera eiintru în camera ei
[i o s`rut vinovat,[i o s`rut vinovat,[i o s`rut vinovat,[i o s`rut vinovat,[i o s`rut vinovat,
ca pe o cup` mondial`.ca pe o cup` mondial`.ca pe o cup` mondial`.ca pe o cup` mondial`.ca pe o cup` mondial`.

PIA BRÎNZEU
20 mai 1957. E duminic`. Mama m` îndeamn` s` m` gr`besc. "Vom întârzia", îmi

spune ea îngrijorat`, de[i biserica "Notre Dame", unde trebuie s` ajungem peste o jum`tate
de or`, e aproape de noi. Mi-e team` c` are dreptate. Rochia de prima comuniune se închide
cu nasturi în spate [i nu reu[esc s` m` descurc singur`. Nici voalul nu pot s`-l fixez f`r`
ajutor.

Ce frumoas` e duminica asta! Mirosul puternic de l`cr`mioare [i liliac înflorit din
biseric` îmi p`trunde în n`ri ginga[, ca mireasma unei prim`veri adev`rate, cu totul diferit`
de cea care, în mileniul urm`tor, se va prezenta adeseori cu uragane [i temperaturi de 35
de grade, nemaifiind, de fapt, prim`var`. Respir adânc [i lung de câteva ori pentru ca
parfumul delicat s` ajung` pân` în creier sau, poate, în inim` [i s` înceap` acolo o alchimie
ne[tiut`, topind emo]iile momentului în bucuria mai larg` a trecerii din copil`rie în adolescen]`.

P`rin]ii [i bunicii din public sunt îmbr`ca]i elegant. Femeile au p`l`rii [i m`nu[i asortate,
iar b`rba]ii sunt în costumele lor bune, de duminic`. Pantofii par noi, de[i sunt cump`ra]i
cu mul]i ani în urm`, poate chiar înainte de r`zboi, dar nu sunt purta]i decât la ocazii mari.
Spre deosebire de cei purta]i la ocazii mai mici sau în fiecare zi, adun` ani, se demodeaz`
încet-încet, dar nu fac riduri [i r`mân mult mai mult timp noi [i elegan]i.

M` uit în jur: senin`tatea din ochii celor mari nu tr`deaz` suferin]ele prin care au
trecut cu to]ii. Dar în gândurile lor, în surâsul lor trist, în câte un suspin sc`pat ici-colo, pe
nevrute, apar al`turi de noi to]i cei pierdu]i în r`zboi, cei aresta]i ulterior, cei pleca]i s` î[i
caute aiurea norocul în lume, printre str`ini.

Feti]ele cu voal pe cap, micile mirese ale lui Iisus, fac un fel de repeti]ie pentru nunta
mare, dar e o repeti]ie a feminit`]ii inocente, lipsit` de sexualitate. B`ie]ii, în costumele lor
închise la culoare, particip` [i ei la acest ritual religios, care, în mod surprinz`tor, mai
exist` înc` în lumea comunist` de curând instaurat`. Sim]im c` prin el se anuleaz` linia de
separare între spa]iul profan [i cel sacru: suntem ini]ia]i în tainele catolicismului, având
voie dup` acest moment s` ne spovedim [i s` ne împ`rt`[im, dar, în acela[i timp, [tim c`
particip`m [i într-un act politic care ne distan]eaz` de cei f`r` nici o credin]`, aservi]i
puterii [i s`raci în inimile lor r`t`cite. "Ce bine c` nu sunt aici. Ei calc` numai dincolo de
linie", par s` spun`, în privirile lor limpezi, c`lug`ri]ele responsabile cu buna desf`[urare
a evenimentului.

Împreun` cu familia Hacichian, al c`rui fiu, Georg, a participat [i el la prima comuniune,
suntem invita]i la doamna Lotte Holzer, v`duva doctorului Motorescu, un stomatolog cunoscut
în Timi[oara. Meniul e cel de s`rb`toare: sup` de g`in` cu t`ie]ei foarte fini, [ni]el vienez
cu dulcea]` de afine [i cartofi pireu, tort dobo[. Gazda îmi va d`rui o carte alb` de rug`ciune,
pe care n-o voi folosi niciodat`. E prea nou` pentru a înlocui cartea mea uzat`, folosit`
intens la orele de religie [i foarte drag` din acest motiv. Totu[i am p`strat-o mult timp
dup` aceea [i ori de câte ori o vedeam încercam s` în]eleg destinul doamnei Lotte: fata
unor nem]i boga]i, s-a c`s`torit cu un român pentru a nu fi deportat`. C`s`torit` a doua
oar` cu Ionel Maier, un tenor de la Oper`, a emigrat în Germania, unde a lucrat ca stomatolog,
de[i nu avea drept diplom` decât experien]a acumulat` ca asistent` a primului ei so]. Când
autorit`]ile au descoperit falsul, s-a sinucis. Cealalt` coleg` a mamei, Nuschi Hacichian,
a r`mas [i ea v`duv` [i, fiind f`r` studii, a ajuns s` spele sticle în apa murdar` [i rece din
subsolul fabricii "Dermatina".

Perioada mea religioas` s-a încheiat aici pentru mult timp. Când am trecut în clasa a
cincea, am început s` joc [ah [i în loc s` m` duc la biseric` duminica participam la concursuri.
Am sim]it îns` mereu nevoia de a m` închina serile înainte de culcare, repetând aceea[i
lung` rug`ciune de patru strofe în german` pe care o spuneam în copil`rie [i pe care am
reg`sit-o de curând într-una din c`r]ile Hertei Müller. Ca o mantr` monoton`, m` ajut` [i
acum s` m` lini[tesc [i s` trec lin, atunci când adorm, în lumea ocult`, de dincolo de noi,
a spiritelor neîntrupate. Pentru a-mi aduce \ns` premiul Nobel, sunt sigur`, ritmul [i intona]ia
ar fi trebuit s` fie cu totul altele.

JURNAL DE FAMILIE

A ajunge pe Negoiu într-o zi cu cerul
perfect limpede e o [ans` la câteva sute. De
nu [tiu câte ori l-am traversat ghicind cam
pe unde ar trebui s` se afle monumentul de
piatr` ce marcheaz` vârful [i mi-am v`zut
mai departe de drum, spre C`l]un sau Cabana
Negoiu, depinde încotro mergeam, s` m` v`d
cât mai repede la fereal` de viforul ce putea
în orice clip` s` m` dezechilibreze [i s` m`
fac` pas`re, una de plumb, care nu se mai
opre[te decât la poalele pr`p`stiilor.

Când, dup` ani în care [ansa nu a fost
de partea ta prinzi câte o zi senin` pe Negoiu,
î]i vine s` nu mai cobori, s` nu te mai întorci
între oameni, ci s` te cuprinzi cu pietrele
acelea zidite pe care stau prinse câteva pl`ci
de inox cu inscrip]ia numelui asocia]iilor de
temerari care au trecut peste vârful Negoiu.

De sus, în acele clipe, descoperi cât de
puternice sunt r`d`cinile vârfurilor mari, cât
de înalte sunt toate celelalte ce urmeaz`
muchiile principale spre ambele versante [i
recite[ti pe viu o lege valabil` [i în lumea
oamenilor – c` în apropierea unui mare pisc
toate piscurile din jur sunt mult mai înalte
decât oriunde altundeva, unde ele singure
ar putea s` constituie "cel mai înalt vârf al
locului". Singurul munte ce a avut [ansa unui
asemenea loc este Ceahl`ul, altfel un mic
delu[or pe lâng` Negoiu, ce [i-ar afla locul
abia undeva mai jos de Tunsu, spre
Porumbacu de Sus. {i pe Moldoveanu-Vi[tea
crucea f`cut` de creasta nord-sud [i cea est-
vest e mult peste nivelul celorlalte vârfuri,
dar nu are masivitatea [i grandoarea
Negoiului.

La intrarea în horn se iau toate m`surile
de asigurare. Se scot corzile, dac` în grup
sunt copii care nu pot ajunge bine cu mâinile
[i picioarele pe prizele [i la cablul ce coboar`
din cap`tul de sus al hornului pân` jos. Fiecare
traversare a Strungii Dracului [i-a avut
evenimentele ei, altele mereu, dup` gradul
de siguran]` pe care-l avea în el la ora aceea
partea de grup, adic` omul. Coborârea [i
urcarea unui horn, a unei pr`p`stii cu diedre
[i surplombe se face printr-o concentrare
maxim` a fiec`ruia în parte. Singurul care
are un permanent control asupra acelor
individualit`]i în lupta pentru supravie]uire
e c`l`uza, cel dintâi ce-[i d` drumul pe cablul
fixat în stânc`, s` le demonstreze celorlal]i
c` nu e ceva imposibil de f`cut, c` [i ei, cu
aten]ie [i pruden]`, pot s` coboare sau s`
urce pe acolo.

Se merge la o oarecare distan]`. Se evit`
mi[c`rile bru[te [i pe cât posibil orice discu]ie
sau strig`t ce ar putea s` distrag` aten]ia altuia
din grup. Când am dus-o [i pe Oana, intrasem
într-o stare de concentrare maxim` înc` de
la pornirea de pe Vârful Negoiu. Pe potec`
ne întâlnim cu un salvamontist cu sta]ie de
radio la el, unul dintre aceia ce f`ceau
patrularea crestei dintre Sâmb`ta [i Negoiu,
pe care-i întâlneai îns` cel mai des pe
por]iunea dintre Podragu [i Negoiu. Ne las`
s` trecem, apoi le comunic` celor de la Lacul
C`l]un: "Acum intr` în Strunga Dracului un
nebun cu doi copii [i dou` femei!"

Am recep]ionat mesajul [i am început
s` râd. Dintr-o dat` m-am sim]it mult mai
sigur pe mine [i mai pu]in crispat. {tiam c`
înc` înainte de a ajunge la lac, sub lespezile
peretelui impresionant al C`l]unului, ne va
întâmpina un alt salvamontist, ca s` se asigure
c` "nebunul" de care fusese vorba cu o or`
[i jum`tate înainte e viu [i nev`t`mat, iar
cioporul lui de femei [i fete e întreg.

Coboram cu fa]a la perete ]inându-ne
[i de cablu [i de coarda c`reia îi d`dusem
drumul ca dubl` asigurare, pentru c` în anul
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acela fusese o var` mai cald` [i plomba de
ghea]` ce st`tea permanent pe cea mai adânc`
parte a hornului se topise. Înaintam înc` în
fa]a lor când aud un geam`t [i o respira]ie
rapid`. Ridic privirea [i o v`d pe Eugenia,
cu fa]a spre golul hornului, angajat` în cap`tul
unui diedru, nemai[tiind cum s`-[i ]in`
rucsacul [i unde s` calce. Îi strig s`-[i scoat`
sacul din spate [i s`-i dea drumul prin diedru,
apoi s` se întoarc` cu fa]a spre stânc` [i s`-[i
caute prize pân` va ajunge la mine. Eu st`team
cu piciorul pe un piton [i cu vârful celuilalt
picior pe un nimic de câ]iva centimetri, de
ajuns pentru a fi sigur pe mine, mai cu seam`
c` în mâna dreapt` ]ineam cablul fix. To]i
purtam m`nu[i.

Fata se pierde, are un moment de
dezechilibrare, reu[e[te totu[i s`-[i scoat`
rucsacul, îi face vânt [i, cum eram exact sub
ea, balotul verde îmi vine direct în cap.
Izbitura a fost atenuat` de rama metalic` a
rucsacului din spatele meu, dar o frac]iune
de secund` am sim]it c` e ceva negru în jur.
Balotul a pornit-o direct în jos f`r` s` mai
ating` stâncile hornului, apoi am auzit o
bufnitur`, departe, ca un fel de ecou sinistru.

Eugenia începe s` plâng`. Strig la ea
din nou s` se întoarc` spre stânc`, s` coboare
ea prin diedru, ca apoi s`-i dau drumul legat`
cu coarda pân` la un punct unde, pe o brân`
îngust`, trebuia s` reziste. O cobor pân` unde
simt c` e într-o oarecare siguran]`, apoi, cu
acelea[i comenzi precise, milit`re[ti, dac`
am fi fost în alte condi]ii, repet figura cu
fiecare din grup.

Simt c` fiecare dintre cei pe care-i iau
în primire sunt într-o stare de excitare
nervoas` ie[it` din normal. În cele din urm`
le spun: "A picat un rucsac, atâta tot!" Dup`
ce-l filez pe ultimul, încep s` cobor [i eu,
iar când m` apropii de ei, las cablul fix din
mân` [i îi ocolesc pentru a putea s` repet
figura înc` o dat` [i înc` o dat` pân` la ie[irea
din horn. Simt c` altfel nu am siguran]a c`
nu se va mai întâmpla ceva nedorit.

Pe ultima por]iune, unde [tiu c` riscurile
sunt mai mici, o las pe Eugenia în fa]` [i-i
strig: "Te duci [i-]i cau]i rucsacul pân`-n
mijlocul c`ld`rii Negoiului!" {tiam c` a vorbi
cu familiaritate de locurile prin care treci
are ca efect o apropiere între to]i membrii
echipei. C` î[i reintr` în firescul raporturilor
lor cu muntele, chiar [i atât de s`lbatic cum
e pe hornul numit Strunga Dracului. O urcau
[i o coborau zeci de oameni pe an [i doar
dac` vremea devenea potrivnic` sau
traversarea era f`cut` imprudent, când hornul
era închis de corni[e [i plombe de z`pad`,
riscurile se ridicau la puterea a zecea. Atunci
îns` era un timp superb [i nu exista niciun
motiv ca noi, prin st`rile noastre necontrolate,
s` ne aducem în pragul unei tragedii.

Ordinul meu rece, dur, are efect nu doar
asupra fetei, ce reu[e[te s` ias` din horn f`r`
nici o problem` dar [i asupra moralului
celorlal]i. Ajungem la cap`tul de jos [i
deslu[im poteca. Din drum, cum coboram
ultimul, adun conservele [i toate câte c`zuser`
din rucsacul Eugeniei. Pe poteca din dreapta,
a[teptau s` intre în horn trei germani.
R`m`seser` paraliza]i când au v`zut
rostogolindu-se rucsacul [i a[teptau ca dup`
el s` vin` [i omul. St`teau acolo de aproape
o or`. Ei ne-au ar`tat unde ajunsese rucsacul,
apoi unul dintre ei, v`zându-ne teferi, s-a
dus [i l-a adus.

Ne-am tras sufletele, am încercat s`
reintr`m în starea noastr` normal`. Dup`
extazul de pe vârf, delirul acelei coborâri
ne epuizase. {i toate petrecute în mai pu]in
de o or` [i jum`tate.
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Ce poate fi pâinea pentru lumea s`rman`
dintre mun]ii Carpa]i [i Dun`rea albastr`
care unduie pe ritmurile al`murilor lui
Strauss? Mai nimic! Foamete pe care, dac`
nu o iei \n serios, este bine. Vecinul
cârpaciului dintr-o fabul` a lui La Fontaine
\n "tålm`cire" arghezian` nu are somn din
cauza averii. … \n lumea bogatului, cârpaciul
nu se chinuie cu averea: cânt`! M`i, s` fie,
zicem, tenta]i o clip` s` ne eliber`m, s` fim
asemenea cârpaciului, chit c` ne atrag boga]ii
[i bog`]iile lor cu dineuri, croaziere, mese
\mbel[ugate la zile onomastice [i mai apoi
vorba direct spus`, f`r` ocoli[: e bine s` ai
bani, chiar dac` nu vei intra \n \mp`r`]ia
cerului prin gaura acului asemenea c`milei
care ar vrea - dac` vrea!? - [i geaba. S`racul
cânt` \n vreme ce me[tere[te "Umblånd cu
sula peticul s`-l dreag`, / Cånta cårpaciul
ziua-ntreag`, / Prea mul]umit cånd ispr`vea
s` puie / O talp` bine prins`-n cuie." Cel
bogat \l cheam` s` afle secretul lipsei lui
de griji. Cum anume po]i tr`i fericit f`r`
s` ai bani. Se poate a[a ceva, se \ntreab`
bogatul, se \ntreab` anali[tii economici,
filozofii [i ideologii. Se poate! Dovada este
chiar cârpaciul [i r`spunsul aiuritor pe care
acesta \l d` celui \nst`rit [i insomniac:
"Chemånd pe cånt`re]ul n`zdr`van, / L-a
\ntrebat: — ™ Tu ce cå[tigi pe an? ¤ — /
™Pe an ?. . . M` trece n`du[eala. / Boierule,
noi facem altfel socoteala: / Ce \nn`dim de
azi pe måine, / O påine azi [i måine-o påine,
/ {i a[a ajungem la sfår[it de an. / Din
colcovan \n colcovan¤" (Arghezi, Scrieri
4, 1964, p. 89).

O pâine de pe o zi pe alta: secretul
fericirii ! Pâinea legat` de sânge, de r`zboaie,
de r`zmeri]e. Uneori, prilej al neantiz`rii
simbolice ca \ntr-un poem al lui Aurel
Baranga, unul al "disper`rii anonime", cu
fapte pe m`sur`: "åntr-o noapte m` ve]i g`si
z`cånd otr`vit \ntr-un gang" sau, altfel, o
zi \n care "måna pe care o ve]i privi va fi
a altuia / iar piciorul vostru v` va fi cu
des`vår[ire necunoscut". Ziua de pe urm`,
ziua \n care "voi scuipa \n påinea voastr`
cu sånge /     [i cu puroi" " " " " (Pan`, 1969). . . . . Ziua
cu pâine mânjit` cu sânge de dup`     r`zboiul
cu turcii din 1739, când românii au stat al`turi
mai mult de otomani decât de c`tanele
imperiale [i a urmat iarna cumplit` a
r`zbun`rii. Turcii au fost izgoni]i din Banatul
de munte [i s-a putut relua exploatarea la
mine ale c`ror ac]ionari poart` nume [tiute
de toat` lumea, sunt "Lobkowitzii,
Herbersteinii, Konigseggii [i Reichensteinii"
(Virgil Birou, Oameni [i locuri din C`ra[,
85). Ziua \n care pâinea exploat`rii capitaliste
a \nlocuit haosul administra]iei turce[ti. Ziua
pâinii ac]ionariatului habsburgic format din
con]i [i baroni. Ace[tia "au venituri uria[e,
dar minerii, robota[ii [i chiar coloni[tii o
duc tot mai greu. Pre]urile s-au urcat, [i ei
tot pe 18 sau 12 cri]ari (lucreaz` n.n.)". Cu
banii aceia e greu sa cumperi "[i o por]ie
de påine de gråu str`inii, de m`lai
localnicii"(Virgil Birou, 85).

Ån comunism lucrurile nu stau altfel.
Pleac` regele \n 1947 [i r`mâne pâinea pe
cartel. Mergem la dughean` la Petracowski
ca s` ajungem la un coltuc de pâine [i o
jum`tate de coltuc de halva \nvelit` \n hârtie

groas`, de la magazia g`rii, p`tat` de uleiul
dulceag al produsului pe care \l duci acas`
ca pe o captur` pre]ioas`. Totul este scris
\n carte, \n alfabet, acoperit cu semnifica]ia
literei, mai \nainte de toate pâinea, apoi
aluatul din care este f`cut`, apoi simplitatea
de dinainte de liter`, pe când totul este facere
pur`, ca aluatul fr`mântat \n copaie \n vremea
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej: fapt` \n
Genez` pe când Domnul a f`cut Cerul [i
Pâmântul f`r` s` priceap` nimic din
civiliza]ia alfabetului: ": ": ": ": "A vrut Dumnezeu
s` scrie /{i nici nu era hårtie. /N-avea nici
un fel de scule /{i nici litere destule./C-un
cråmpei de alfabet/ Mergea scrisul
foarte-ncet./N-a[ vrea nici atåt s`-l sup`r /
Cåt piperul de ienup`r, /Dar o s` v` spui
ceva:/ Nici carte nu prea [tia./ Ori[ice
\nv`]`cel /{tia mult mai mult ca el./ El, care
f`cuse toate./ Nu avea certificate./ Cåtu-i
Dumnezeu de mare/ N-avea trei clase
primare. /La citit se-mpiedic`,/ Nu [tie
aritmetic`. {tie-atåt: numai s` fac`. /Ia o
leac`, pune-o leac`./ Face oameni [i lumin`/
Din pu]in scuipat cu tin`, /{i dintr-un aluat
mai lung/ Scoate luna ca din strung"
(Arghezi, Scrieri 4, p. 122).

Åntâlniri nea[teptate \n lumea
alfabetului [i a pâinii fr`mântate cu aluatul
ei cu tot, cu sonuri v`ratece pe sub umbra
b`trânilor tei din epoca \mp`r`tesei Maria
Tereza la m`n`stirea franciscan` a prunciei
autorului la vremea s`rb`torii hramului, \n
august, \n potopenia soarelui lungit peste
dealurile v`ii Mure[ului, [i vara este trecut`,
cel pu]in a[a d`dea m`rturie baci P`tru Budi,
zicându-ne nou`, pu[tilor de pe malurile cu
nisipuri [i pietri[ de la piciorul podului peste
care trecea calea ferat`, c` de-acum, de la
Sfânta Marie, se pi[` la munte cerbii \n ap`,
trag clenii la râm` ro[ie prin apele dintre
cotloanele cu pietri[ [i toamna a venit. Ceva
triste]e bleag` ne strecura baciul P`tru \n
suflete pe când ne bleojdeam la convoaiele
de b`boace [v`boaice care se târau \n urma
praporilor [i a stiharelor pe sub umbra teilor
seculari, [i ziceau din c`r]uliile lor cum st`
treaba cu cerurile lui Dumnezeu, cele de
dinaintea alfabetului, cerurile albastru-o]el
de peste dealurile V`ii Mo[ului [i coama
b`tut` de vântul Domnului pe nume Cioaca
Chiciorii, [i b`boacele ziceau din c`rticele
unsuroase rug`ciunea bolborosit` de-i zice:
"Vater unser, Der Du bist im Himmel" [i
chestiunea se \ntâlnea la fix cu alfabetul
chirilic care a nemurit \n anul 1847 \n Albina
româneasc` (XIX) \ntre paginile 129 [i 130
zicerea (tot din rug`ciunea domneasc`) "Påne
noastr` cea de toate zilele d`-ne no` ast`zi"
care zicere spunea \n limba valahilor ."Gib
uns unserer täglich Brod" din acela[i an 1847
\n ]`itungul B“ukurester‘ D“eutsche‘
Z“eitung‘, III (1847) p. 107 preluat de pe
undeva din alt ]`itung din Viena, luna martie,
\n care se spune "despre un fel de påine ce
se fabric` la Viena, din tescovina semin]ei
de napi (Rübsamen), care se spal`, se usuc`
[i se amestec` cu pu]in` f`in`; este o påine
popular` !" (Bibliografia analitic` a
periodicelor române[ti, 1967, p. 907). Este
bine acum, zicem mestecând "pânea 'ceea",
cel mai bine este acum, ca dup` o doz` de
ketamin`.

VIOREL MARINEASA
Îi zicea, cu tandre]e brutal`, Albucaz`padu. Omul era înc` vânos, doar c`-i albise

p`rul, altfel bogat, din prima tinere]e. Asta ([i altele) îl f`cea(u) s` aib` priz` la femei,
iar el se orientase spre unele mai crudu]e. Nu se încurca nicicând cu debutante, îns`
avea nas s` aleag` individe capabile de progres [i de performan]`, cum îi pl`cea s`
spun`. Se afla într-o etern` competi]ie cu el însu[i, mai degrab` p`r`sea decât s` fie
p`r`sit, dar o f`cea cu [arm, f`r` tevatur`, g`sea pretexte grabnic validate de victim`,
care se mai [i smiorc`ia, iar el î[i juca la fix rolul fatalistului sentimental [i plin de
umor. Rar d`dea gre[ atunci când îl apuca s` curme rela]ia, parc` o dat` doar s-a întâmplat
s` nimereasc` una pus` pe amenin]`ri [i pe scandal. "Nu-mi plac meciurile cu prelungiri
[i cu lovituri de departajare." M`rturisirea se consuma de obicei într-un bar (cam acela[i,
c`ci aventurierul avea tabieturi, iar fata de la tejghea, cuprins` brusc de dârdor`, nu
mai [tia cum s` le satisfac`), pe la zece diminea]a, de fa]` fiind amicul cu porecla, în
timp ce-[i turna cu dichis coniacul sau vodca în cea[ca de cafea.

În plin ceau[ism, omul a prins o perioad` fast`. Niciodat` n-a c`zut complet. Parc`
ar fi avut ceva (o propt`) sau pe cineva în spate. Sus]inea c` ar fi fost înl`turat cândva
din activ sub pretextul titoismului. Da, zicea Albucaz`padu dup` dou` guri]e de stalicinaia
cofeinizat`, l-am admirat pe Tito pentru c` avea coloan` vertebral` [i am avut curajul
s-o zic [i în [edin]e, [i la birt, [i la curve. Dac`-l prindea pe porecla[ avântul nuan]`rilor
(c` [i Tito, adic`, dup` ce a dat-o în bar` cu comunism-doctrin`-grea [i ratase ideea
Banatului integral cu capital` la Temi[varul zis Titovgrad, precum [i alte ambi]ii), pomenea
c` eroul în discu]ie, mare[alul, a sucit-o spre America [i spre Planul Marshall. Degeaba,
Albucaz`padu aproba formal, dar, în conclavuri prelungite la aroma snagoavelor ori,
în perioade mai proaste, în damful carpa]ilor cu (filtru), r`mânea la încheierea c` Iosip
Broz a fost un viteaz, iar noi ne-am dovedit ni[te tute, e drept c` Nicolae ̀ sta din
Scornice[ti parc-ar însemna ceva, dar prea-i bâlbâit în româneasca lui [i nici nu are
alura cerut`, ling`ii îl tot târcolesc... [i nici nu ne las`, ca pe iugoslavi, se sim]ea dator
s` adauge pretenarul, s` umbl`m brambura prin ̀ le ]`ri, el se pup` cu sârbo-croatu, dar
dac` noi c`lc`m din gre[eal` cu blacheu' pe grani]a comun`, feciorul nostru de straj`
patriei, cu AKM-ul orientat spre interior, ne zboar` ma]ele [i creiera[ii, asta-i duplicitate
tic`loas`... [tii ce, eu nici n-a[ fi curios s` m` plimb, vezi-]i [i tu de frumuse]ile patriei
([i surâdea desfrânat), d`du replica Albucaz`padu, mai degrab` a[ zbura din muiere-n
muiere între dou` cure de votc`, mai r`mâne s`-i recitesc în intersti]ii pe Nenea Iancu
[i pe Camil, s` v`d ce mai scrijele[te Preda, de-abia a[tept volumul al doilea din Delirul...
Dar care-i situa]ia ta, nu se l`sa amicul (el auzise de la bârfa[i c` izgonirea lui Albucaz`padu
din activ ar fi avut motiva]ii ori pretexte administrative, îns` a cânt`rit decisiv rela]ia
amoroas` cu nevasta unuia dintre [efi), acum ar trebui s` te scoat` pe interval, doar ai
prev`zut cursul istoriei în vreme ce se scanda unanim Jos cu Tito tr`d`torul, care [i-a
vândut Poporul! ([i aici era rândul celuilalt s` h`h`ie ca o târf`)... Mi s-a propus, fii
lini[tit, dar am refuzat, n-a[ mai suporta tensiunile, supravegherea, tu m` [tii, mi-am
cucerit un pic de libertate în raport cu sistemul, ei m` consider` loial, doar c` nu m`
mai pot folosi din plin, vorba [ansonetistului ̀ luia, nicio idee nu-i atât de pur` încât s`
cr`pi pentru ea, pot spune c` am g`sit în]elegere "la nivel superior", paharul, femeia,
astea-s ale mele, în plus, nu uita c` pe romanul politic contemporan am un ritm mai
alert decât tine, "tovar`[ii" se mul]umesc cu încrunt`rile mele ideologice simulate, în
mediul vostru restrâns, [i astfel au garan]ia c` totul decurge normal, controlat, în col]ul
pe care-l avem cu chirie. Dac` vrei s` [tii, nici pentru Tito nu mai am entuziasme,
harababura pe care a promovat-o în ultimul timp cu Mi[carea de Nealiniere n-o mai
pricep, dar nici nu m` atinge. Am refuzat o vizit`, propus` de sus, la Belgrad, ca s` v`d
ce? Nu mai am fervorile de alt`dat`.

Motivul frontierei, combinat cu problema iugoslav`, avea s` revin` pe nea[teptate.
Vara era ca [i sfâr[it`. Albucaz`padu se umpluse de bani în chip miraculos (d`duse
ni[te ore providen]iale unei tinere? intervenise salutar într-o tranzac]ie?) [i se aciuise
în casa unei secretare de prim`rie comunal`, într-o zon` renumit` prin vinuri [i prin
coniacuri. L-a invitat pe cel`lalt s` le ]in` compania pentru câteva zile. Trai, neneac`!
Ãla s-a pus pe tren [i a coborât în or`[elul de pe Dun`re.

Continuare \n pagina 31

ÎN LUMEA ALFABETULUI
{I A PÂINII
DANIEL VIGHI

NEMA PROBLEMA
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Sâmb`t`, 2 februarie 2013Sâmb`t`, 2 februarie 2013Sâmb`t`, 2 februarie 2013Sâmb`t`, 2 februarie 2013Sâmb`t`, 2 februarie 2013
Am întrebat-o pe Crina, de trei ori, ce-

[i dore[te de ziua ei. De fiecare dat` mi-
a r`spuns la fel: " Vreau s` st`m acas`, iar
tu s` fii clovn". Feti]a lui tata face ast`zi
[ase ani, a[a c` sunt… clovn. Am, în afar`
de costumul standard, o peruc` ro[ie, crea]`,
peste care [ade o p`l`rie galben`. Mai am
[i un nas ro[u, borc`nat. {i un papion mare
[i colorat. De câte ori trec prin fa]a oglinzii
din hol, m` pufne[te râsul: a venit circul!
{i dac` asta o fost dorin]a fetei, atunci s`
fie circ!

Vineri, 8 februarie 2013Vineri, 8 februarie 2013Vineri, 8 februarie 2013Vineri, 8 februarie 2013Vineri, 8 februarie 2013
De diminea]`, înregistrez dou` Piperuri:

întâi cu Radu Paraschivescu, apoi cu Tudor
Cre]u. La prima emisiune râd cam mult,
dar nu m` pot st`pâni: chiar dac` vorbim
despre "Ast`zi este mâinele de care te-ai
temut ieri", grozava sa carte plin` de…
groz`vii – de la foamete pân` la moarte,
via canibalism; plus fotbal! –, Radu are
jovialitate [i umor. Tudor e cu altfel, discu]ia
cu el intr` pân` în m`runtaiele scrisului
despre care vorbe[te ca în trans`, cu
voluptate, cu un soi de încrâncenare, chiar.
Îl las s` se desf`[oare, îmi place puterea
cu care crede în literatura pe care o face.
Aproape toat` emisiunea, Tudoril` e ca un
torent care te duce cu el, te scufund`, din
când în când, te izbe[te dintr-o parte în alta.
M` cam stoarce, dar a ie[it grozav!

Luni, 10 februarie 2013Luni, 10 februarie 2013Luni, 10 februarie 2013Luni, 10 februarie 2013Luni, 10 februarie 2013
Tudor nu mai poart` pampers. Gata,

e mare, acu[i face doi ani b`tu]i pe muchie.
Anun]` când are nevoi, iar noi s`rim în
ajutorul lui cu oli]a. Ast`zi, pe strad`, Tudor
strig`: Mama, pi…, pi…,pi… Faci pipi,
Tudor? Nu! Pi…, pi…, pi…! Da? Vrei s`
faci? Nu! Pi.., pi…, pisicaaa!

Miercuri, 12 februarie 2013Miercuri, 12 februarie 2013Miercuri, 12 februarie 2013Miercuri, 12 februarie 2013Miercuri, 12 februarie 2013
Vizit`, împreun` cu Marcel, în atelierul

lui Sorin Scurtulescu, care a stat doi ani
la Roma, g`zduit de Accademia di Romania.
A v`zut mult, a fotografiat enorm, a pictat
cu spor [i inspirat. O burs` pe care statul
român a dat-o cu folos unui artist serios [i
cu sev`. Multe pânze sunt pictate noaptea,
pe str`zile Romei. Afl`m c` uneori era p`zit
de poli]i[ti, alteori fotografiat de turi[ti,
deseori deranjat de… ciripitul p`s`rilor de
noapte ale ora[ului, care îl invitau în cuiburi.
F`r` succes, actul artistic a învins! Sorin
vrea s` împ`rt`[easc` la cât mai mul]i
experien]a sa roman`, vrea s` arate ce a
lucrat, ce a fotografiat, s` povesteasc`.
Musai de ajutat s` o fac`!

Joi, 13 februarie 2013Joi, 13 februarie 2013Joi, 13 februarie 2013Joi, 13 februarie 2013Joi, 13 februarie 2013
Diminea]a. Nu mergem s` fac

analizele?, întreab` Crina. Nu, mergem la
gr`di, fiindc` nu ai nimic [i ai spus c` ]i-e
fric`. Vreau s`-mi fac analizele, nu mi-e
fric`! S-a plâns c` o doare stomacul, dar,
aproape sigur, a zis-o ca s` fie b`gat` în
seam` mai mult decât e. Simte un concurent
în frate-su Tudor. OK. Mergem la clinic`.
Asistenta m` întreab` dac` fata [tie pentru
ce a venit. {tie, zic, [i a[tept acul acela
mare cât undi]a, pe care o s`-l aduc` trei
doctori [i cu care o s`-i ia sânge. Crina
râde. Asistenta se uit` la mine cu gura
c`scat`. Eu insist s` aduc` un ac enorm.
Tata glume[te, zice femeia, care se uit` [i

JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN

mai uimit` la fiic`-mea, ce-i cu gura pân`
la urechi. Fata s-a a[ezat pe scaunul special,
[i-a suflecat mâna dreapt` [i a[teapt` s`
fie în]epat`. Coopereaz`, strânge din pumn,
se uit` când "flutura[ul" îi intr` în ven`,
când sângele îi umple dou` eprubete. Eu
sunt stupefiat de curajul ei, dar fac în
continuare glume… tari. {i cred c` proaste.
Crina râde, spune c` n-a durut-o decât pu]in,
asistenta zice n-a avut ocazia s` vad` o
feti]` atât de curajoas` [i un tat` atât de…
bun. De mine [tiam, dar fiic`-mea mi-a
administrat o lec]ie de curaj în urma c`reia
se alege, printr-un num`r de magie ce-mi
apar]ine, cu un ursule] alb, de plu[. Îl
strânge-n bra]e [i-l boteaz`… Bubu. Tare
mândru-s de ea!

Seara. Dup` ce spune "Îngera[ul",
Crina se roag`. Iar rug`ciunea ei începe
întotdeauna a[a: Doamne, î]i mul]umesc
c` mi-ai dat un frate atât de bun [i te rog
ajut`-m` s` nu-l mai chinuiesc [i s`-mi
g`sesc drumul spre inimioara mea.

Vineri, 15 februarie 2013Vineri, 15 februarie 2013Vineri, 15 februarie 2013Vineri, 15 februarie 2013Vineri, 15 februarie 2013
Ziua lui Petre Stoica. N-am ajuns la

Jimbolia, de[i am zis c` o fac. Dintr-un
sentiment de vinov`]ie, scriu asta:

azi ar fi trebuit s` fiu la Jimbolia
s` spun câteva cuvinte despre Petre

Stoica
s` beau câteva pahare pentru Petre

Stoica
s`-mi [terg câteva lacrimi
de sub un ochi [i de sub cel`lalt
acolo ar fi trebuit s` fiu
dar nu mi-am mi[cat oasele decât pu]in
de pe un scaun pe altul [i iar`[i pe

altul
s` fi fost de toate vreo patru sau cinci

poate nici Petre Stoica n-a fost azi la
Jimbolia

o fi stat [i el undeva pe vreo banc`
[i-o mai fi odihnit [i el b`trâne]ile
fiindc` nu-i de colea s` ajungi la 82

de ani
[i s` te ]ii a[a de verde dup` ce ai b`ut

o cistern` de alcool
[i ai fumat milionul de ]ig`ri

poate c` în or`[elul ̀ la de grani]` n-a
fost nimeni ast`zi

oamenii au r`mas pe la casele lor
obosi]i ca ni[te foci ce au confundat

o balen` cu o insul` plutitoare
dar nu atât de obosi]i încât s` nu poat`

pip`i cu degetele dup` vreo c`rticic`
r`mas` de data trecut` la capul patului
acolo unde se ]ineau mai demult

radiourile

am destule scuze c` n-am fost azi la
Jimbolia

[i toate stau în picioare
dar cui s` le prezint
dac` nici m`car Petre Stoica nu mai

e interesat de ele
fiindc` î[i dichise[te cu migal` b`ncu]a

ca s` primeasc`
probabil
ceva oaspe]i

Mar]i, 19 februarie 2013Mar]i, 19 februarie 2013Mar]i, 19 februarie 2013Mar]i, 19 februarie 2013Mar]i, 19 februarie 2013
Amicul B. îmi spune, aproape [optit:

s` nu te mai vopse[ti. Ia uite de unde sare
complimentul, din p`r!

RADU PAVEL GHEO
Patriotismul local, ca orice form` de ata[ament fa]` de un spa]iu, implic` [i ignorarea sau

trecerea sub t`cere a unor realit`]i care în cel mai bun caz o]`r`sc sau, în cel mai r`u, r`nesc
de-a binelea sensibilitatea celui în cauz`. Iar Banatul [i patriotismul local al b`n`]enilor furnizeaz`
un caz exemplar pentru aceast` situa]ie. În mîndria lor (a noastr`) de "frunce" a ceva, ace[tia
trec adesea cu vederea – voit, zic eu, ba chiar profilactic – discrepan]a existent` între cele dou`
jude]e integral b`n`]ene din Banatul românesc: Timi[ [i Cara[-Severin. Timi[ul este la ora
actual` unul dintre cele mai prospere jude]e din România, iar re[edin]a acestuia, perceput` ca
o capital` a întregului Banat, e printre cele mai dinamice [i mai bogate patru-cinci ora[e din
]ar`. De partea cealalt`, Cara[-Severinul, un jude] la fel de b`n`]ean, cu oameni care, conform
crezului regional, au acelea[i calit`]i (sau cel pu]in acela[i poten]ial) ca [i timi[enii, se afl` în
coada clasamentului na]ional: e un jude] s`rac, venituri mici, [omeri numero[i – printre cei mai
mul]i din România – [i o dinamic` economic` redus`. Un alt semn prost pentru aceast` bucat`
de Banat e [i faptul c` dup` 1989 ora[ele din Cara[-Severin, spre deosebire de cele din Timi[,
au fost mult` vreme într-o c`dere liber` [i nici acum nu sînt semne c` situa]ia s-ar putea îmbun`t`]i
radical.

Aceast` contradic]ie pericliteaz` autoimaginea excesiv de pozitiv` a b`n`]eanului harnic,
prosper, întreprinz`tor, dinamitînd-o pîn` în pragul unei schizofrenii imagologice. Poate tocmai
de aceea în ultima vreme Cara[-Severinul (altfel, una din cele mai pitore[ti regiuni din ]ar`, cu
locuri de o frumuse]e cuceritoare) a intrat într-un con de umbr`, iar construc]ia identitar` localist`
a mizat aproape exclusiv pe modelul mult mai de succes al Timi[ului [i al Timi[oarei.

Un demers cultural recuperatoriu, valoros în egal` m`sur` cultural [i identitar, fac Gheorghe
Jurma [i Erwin Josef }igla în dou` volume de Viziuni/Visionen editate de Forumul Democratic
al Germanilor din Jude]ul Cara[-Severin, Asocia]ia German` de Cultur` [i Educa]ie a Adul]ilor
din Re[i]a [i Editura "Banatul Montan". Ambele volume – [i autorii au promis c` nu vor fi
singurele – au ap`rut în condi]ii grafice excep]ionale [i sînt dedicate unor ora[e de mare importan]`
pentru istoria Banatului montan: Re[i]a [i Anina-Steierdorf. Nu e vorba îns` doar de ni[te simple
monografii [i nici de ni[te antologii de texte despre Re[i]a [i Anina, ci, a[a cum o spune [i titlu,
despre dou` Viziuni, ce au rosturi [i valori multiple.

În primul rînd aici sînt incluse diverse texte literare, eseistice [i jurnalistice, fragmente de
roman [i poezii relevante pentru cele dou` ora[e [i pentru istoria lor, dar [i fotografii ori lucr`ri
de art` ce au ca tem` Re[i]a ori Anina. Apoi selec]ia include texte publicate pe tot parcursul
secolului trecut [i pîn` în prezent, f`r` a ocoli perioada comunist`, cu reportajele ei adesea
ditirambice, dar relevante pentru o epoc`, o mentalitate [i o realitate istoric`. Astfel, cei doi
autori-coordonatori reu[esc s` cl`deasc`, prin întregul reprezentat de fiecare volum în parte, o
imagine în egal` m`sur` istoric`, artistic` [i subiectiv` a Re[i]ei [i Aninei, s` transmit` o realitate
[i o stare de spirit – ceea ce nu e deloc u[or. Apoi, prin decizia de a include în ambele volume
texte în român`, german`, maghiar` [i sîrb`, Gh. Jurma [i E.J. }igla reafirm` acea identitate
plural`, multilingvistic` [i multicultural` ce a caracterizat Banatul în întregul s`u pe parcursul
ultimelor trei secole. În fine, prin con]inutul concret al c`r]ilor, cei doi coordonatori ofer` subiacent
o istorie – nu doar cultural` – a ridic`rii [i dec`derii celor dou` ora[e.

Numele autorilor inclu[i în cele dou` volume, Re[i]a: Viziuni/ Reschitza: Visionen (2009)
[i Anina-Steierdorf: Viziuni/Visionen (2012) sînt dintre cele mai relevante pentru cultura locului
[i mai mult de-atît. Îi g`sim aici, de exemplu, pe Virgil Birou, Aron Cotru[, Mircea Martin,
Gala Galaction, Petre Stoica [i pe mul]i al]ii, scriitori [i jurnali[ti importan]i. Impactul decisiv
îl are îns` fiecare volum în ansamblul s`u, ca un tot, cu texte, fotografii, reproduceri din opere
de art` etc. Nu este vorba de ni[te antologii nostalgice; nici vorb`. P`r]i consistente din volumul
dedicat Aninei/Steierdorfului vorbesc mai mult despre moarte, al`turi de care minerii din zon`
au tr`it zi de zi. Pagini întregi – proz` literar`, reportaje, fotografii de epoc` – sînt dedicate
accidentului petrecut în min` în 1920, unul din cele mai teribile din istoria mineritului european,
cînd acolo au murit peste dou` sute de oameni. A[a s-a închegat traiul [i a[a s-a constituit
spiritul locului: via]a era legat` inextricabil de moarte, iar pentru cei de acolo minele erau [i
sursa traiului cotidian, [i sursa mor]ii.

Mai luminoase sînt paginile din cartea despre Anina-Steierdorf dedicate Semmeringului,
vechea linie ferat` montan` Oravi]a-Anina, pe care, parc` simbolic pentru destinul zonei, acum
vreun an [i jum`tate incompeten]a unor func]ionari de la Ministerul Transporturilor era gata
s-o transforme în fiare vechi. Captivante [i pline de lumin` sînt [i paginile despre via]a comunit`]ii
din zon`, una multietnic`, dinamic` [i vital`, în pas cu fiecare epoc` istoric` – pîn` la dec`derea
ce a urmat în anii comunismului [i apoi cu pr`bu[irea cvasi-final` de dup` 1990, determinat`
de închiderea minelor sau, în cazul Re[i]ei, a uzinelor metalurgice.

În ciuda con]inutului lor, nu-mi vine s` numesc volumele acestea ni[te "m`rturii". E drept
c` Gh. Jurma [i E.J. }igla reînvie Re[i]a [i Anina-Steierdorf în singura form` în care o pot face
ni[te oameni de cultur` – [i o fac cu pricepere. Dar în Viziunile lor e, cum spuneam, ceva mai
mult decît simplul con]inut al volumelor: e o stare de spirit, o revigorare a unei istorii [i a unei
lumi. Ca [i cum am face un bilan], am trage aer în piept [i am da s` pornim mai departe. De
aceea prefer s` v`d în Viziunile celor doi coordonatori un semn al rena[terii interesului pentru
acea regiune [i, cu speran]`, al rena[terii Banatului montan.

VIZIUNI DIN
BANATUL MONTAN
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Era într-o zi de vineri, înainte de orele
7,40. Dup`-amiaz`. 7,40, nu 19,40, c` pe
pendul` atîta vedeam, de la 1 pîn` la 12.
Înv`]asem s` citesc ceasul în vara aceea. Nu
cu mama ori tata, cu unchiul Flore. Nu re]in
cum, ce metod` a folosit, nu-mi amintesc
s` m` fi chinuit mult, fapt e c` de vreo 3
s`pt`mîni nu m` uitam la cadran ca… {tii
tu cine la poarta nou`. Mintea mea mai
înmagazinase ceva. Nu-]i spun ce, o s`-]i
dai seama singur.

Cum zic, st`team pe banc` în fa]a cabinei,
la soare. Eram în a[teptare. Nu e vorba de
ner`bdare, de înfrigurare, de emo]ii ce te
gîtuiesc. Era o a[teptare pl`cut`. Foarte
pl`cut`. Vei vedea imediat de ce. Eu priveam
dealurile, p`durile din fa]`, în realitate
ascultam cu aten]ie, transpus, emisiunea Bun`
seara, copii de la ora aceea. Ce s-a întîmplat
atunci, Vasi, voi putea reda cu exactitate cîte
zile voi avea. Unchiul vorbea în felul lui,
sco]înd cîte o vorb` cînd [i cînd despre
atacurile declan[ate de austrieci din Asiago
înspre Verona [i Padova. Cele din prim`vara
lui 1916. În]elegi acum de ce priveam
dealurile [i p`durile din fa]`. Acolo, pe acolo
se strecurau militarii spre inamic, pe dup`
copaci, pe c`r`rui neb`tute de ani de zile,
uneori alergînd încuraja]i de strig`tele de lupt`
chiar dac` în dreapta [i stînga obuzele
sfîrtecau p`mîntul, uneori retr`gîndu-se tactic,
în mintea copilului de aproape [apte ani cursul
evenimentelor desf`[urîndu-se în func]ie de
modul în care le punea în scen` regizorul
Gliga Flore…

Deodat` – telefonul. De regul`, unchiul
se ridica imediat. Acum – nici o mi[care.
Cred c` totul e clar. El nu mai vorbea, eu
nu mai priveam p`durile, m` întorsesem spre
el. {i telefonul din nou, ]îrrr. Cu toate astea,
unchiul cu ochii închi[i, nici o mi[care. Pu]in
nedumerit, pu]in speriat, am pus mîna pe
genunchii lui, l-am zgîl]îit. Unchiu Flore,
telefonul. Tr`b` s` fie trenul de 7,58 din
Gurghiu. El – nimic. {i al treilea ]îrîit [i el
la fel ca pîn` atunci – ochi închi[i, mîinile
în poal`, nici o mi[care…

- Vasi, ]i-ai pus centura?
- De ce?
- Dar chiar de ]i-ai pus-o folose[te [i

mîinile, prinde-te de tot ce po]i, s` nu cazi
pe spate. Auzi ce dialog a avut loc atunci.
Eu: Unchiu, telefonul. O sunat a trîia oar`.
Îi trenu din Gurghiu. El, pe mai departe cu
ochii închi[i: Numa ̀sta tr`b` s` vin`, pruncu
mo[ului? R`spunsul meu a fost exact: Nu.
{i ̀ l din sus. Ãla dup` dou` minute, c` aici
fac cruce. Unchiul, pe mai departe cu ochii
închi[i: A[e-i. {i telefonul ]îrrr… a patra oar`,
[i eu zgîl]indu-l acum de um`rul dinspre mine
cu insisten]a specific` unui copil, insisten]`
ce pare panic`, disperare, sentiment al
sfîr[itului. P`i ce faci, unchiu? Ce-i cu
dumneata, ce s-a-ntîmplat, unchiu Flore? Nu
meri la telefon?... Vasi, [tii ce urmeaz` acum?

- S-a trezit unchiul?
- Oficierea numirii mele ca impiegat.

{tiulete, io dorm. {î dorm adînc, nu m` pote
tr`zî nime [î la telefon musai s` r`spund`
careva. Careva care [tie cînd [î ce tren vine
[î unde fac cruce garniturile!

Atunci, Vasi. Atunci m-a încercat
senza]ia de înmuiere a genunchilor pentru
prima dat`. Atunci. Eram destul de mare s`
în]eleg sensul cuvintelor, îns` nu îndeajuns
de matur s` cred c` mi se putea încredin]a
o treab` ca aceea. {i telefonul, care mai ]îrîise
o dat`, ]îrrr din nou. Am s`rit în clipa
urm`toare de parc` a[ fi fost catapultat. C`
de mai întîrziam… Dar o s` întîrziem, totu[i,
chiar de ]îrîie din ce în ce mai insistent, fiindc`
e momentul unei seduc`toare tres`riri
suflete[ti. Vasi, telefonul acela, vorbesc de
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aparat, era un poem. O rapsodie. Reprezint`
tot parfumul vremurilor de atunci, în care
se degusta cu savoare tihna, întrem`toarea
z`bav`, reconfortanta împ`rt`[anie cu
natura…

- Las` am`nuntele, c` telefonul a ]îrîit
de înc` trei ori [i-o s` se întîmple o nenorocire.
B`trînul doarme, tu visezi, iar eu nu [tiu ce
s` fac cu trenurile ce puf`ie unul spre cel`lalt
ca ni[te tauri…

-  Vasi… Renun] s` invoc ni[te scuze
formale, tu [tii de ce-am c`zut pe gînduri.
Sunt absolut sigur c` n-ai v`zut telefon
asemenea celui din cabina unchiului Flore.
Nu disc, cu atît mai pu]in taste. În locul
acestora – manivel`! {i pîlnie fix` pentru
vorbit, deta[abil` pentru ascultat. Cu manivela
se ac]iona ca în alfabetul Morse. Dou`
învîrtituri lungi, trei scurte – Gurghiu-ul,
comuna dinspre Reghin; trei lungi, trei scurte
– Ib`ne[ti P`dure, gara dinspre munte. Dar
gata cu poemul, c` vorba ta, se încaier`
locomotivele. Deci ultimele vorbe ale
unchiului Flore, înmuierea genunchilor, mîna
lui Dumnezeu care m-a a[ezat în catapult`,
explica]iile pe care ]i le-am dat, dup` care,
în mai pu]in de o frac]iune de secund` – pe
scaun cu pîlnia la ureche. Pe scaun în picioare,
sper s` fi în]eles treaba asta. C` telefonul
era fixat pe perete la în`l]imea unui ins matur.
Halo, Ib`ne[ti? R`spunusul meu: Da, Ib`ne[ti.
Un moment de t`cere, în realitate de
nedumerire, dar la vîrsta aceea nu mi-am
dat aceast` explica]ie. E, tu e[ti, {tiulete?
Da' kaiz`ru' unde-i? Porecla unchiului. Pentru
c` era drept ca bradul, pentru c` fusese în
armata austro-ungar` [i avea musta]` ca Franz
Iosef, pe Valea Gurghiului i se spunea
kaiz`ru'. Pe la… Pe la grajd. Tr`b` s` vin`.
Minciunii mele nevinovate – acceptul lui
pentru func]ia mea. Nu tr`b`, {tiulete, c`-
mi po]i spune tu. Lib`r`-i linia? Vasi, drag`
Vasi, e[ti în stare s` pricepi ce moment
important al vie]ii am tr`it atunci? A fost
clipa în care mi-am exercitat pentru prima
dat` prerogativele conferite de func]ia
încredin]at` de unchiul Flore. Prima. Mi-am
adunat în minte literele necesare pentru cuvînt
cu u[urin]`, îns` cînd am deschis gura, vocea
m-a tr`dat. De dou` ori. Li… Li… Liber`.
P`i [tii tu de cît` mobilizare interioar`, de
cît` concentrare a fost nevoie s` pronun]
audibil cuvîntul Liber`? Atunci îi bine,
{tiulete. Îi bine, mul]am. M` rog, poate c`
r`spunsul meu n-a fost de adev`rat impiegat,
dar [i acum cred c` a fost cel mai potrivit:
s`rut mîna…

Vasi, nu cred s` [tii, [i din p`cate nu
sunt în stare s` te fac s` în]elegi, ce a însemnat
dialogul ̀ sta pentru mine. Sunt îns` sigur
c` imagina]ia ta supline[te palida mea relatare
a acelor tr`iri, de aceea o s` trec mai departe.
De[i vl`guit, cum ne sim]im ori de cîte ori
lu`m o hot`rîre capital`, am detectat în
preajm`-mi o prezen]`. M-am întors încet,
secven]ial. În prag – unchiul Flore. Nu [tiu
de cînd era acolo. Poate de la început, poate
de doar cîteva momente. Asta nu are, fire[te,
importan]`. Demn de toat` aten]ia e altceva.
Vasi, trebuie s`-]i pun o întrebare. Poate
neobi[nuit`, dar e necesar`. {tii care e cel
mai frumos zîmbet omenesc.

- Al Juliei Roberts.
- Cel ce s-a conturat discret, abia vizibil,

pe sub ni[te must`]i stufoase ca ale lui Franz
Iosef. Vasi, zîmbetul lui m-a f`cut s` deschid
bra]ele, le-a desf`cut [i el, de p`[it a p`[it
unchiul, c` eu eram coco]at pe scaun; cînd
a ajuns lîng` mine m-a îmbr`]i[at, eu mi-
am împreunat mîinile pe dup` gît [i mi-am
înfundat fa]a în um`rul lui, el a îngînat cuvinte
frumoase, de dragoste [i îmb`rb`tare, eu n-
am scos nici un sunet de team` c`, de-a[ fi

deschis gura, nodul din gît s-ar fi mi[cat din
locul în care-l priponisem [i nu mi-a[ mai
fi putut st`pîni lacrimile.

Am ie[it a[a, în bra]ele lui, m-a a[ezat
pe banc`, el [i-a f`cut loc lîng` mine, m-a
privit cum prive[ti pe cineva de care e[ti
mîndru, eu am bîiguit un mul]am unchiu'
Flore, mul]am frumos, el mi-a r`spuns prin
acela[i zîmbet [i cîteva înclin`ri din cap, dup`
care ne-am aruncat privirile spre dealul [i
p`durea din fa]`. Nu ne-am mai spus nimic,
Vasi. Nu trebuia. N-am g`sit nici eu, nici el
cuvinte potrivite, am l`sat totul pe seama
privirilor [i a unor mi[c`ri doar aparent
nesemnificative. M` ]inea pe dup` umeri [i,
din cînd în cînd, degetele lui se încle[tau
u[or pe mine. Atunci m` întorceam. El nu.
Dar pe sub musta]` îi înflorea zîmbetul ̀ la
nemaipomenit. P`i în starea în care ne g`seam
era nevoie de vreun cuvînt?  Folosindu-le
mi-ar fi putut spune cu mai mult` c`ldur`
c` era mîndru de mine, eu cu mai mult`
convingere c` eram topit de fericire?

Nu ne-am folosit de cuvinte nici cînd a
sunat iar`[i telefonul. A fost suficient gestul.
A luat mîna de pe um`rul meu, [i-a împreunat
palmele în poal`, a închis ochii în timp ce,
pe sub musta]`, zîmbetul acela nemaipomenit
se înfiripa pu]in cîte pu]in. P`i mai era nevoie
de  vreo rug`minte ori îndemn?

Ãsta a fost telefonul de la sta]ia dinspre
munte, de la Ib`ne[ti P`dure. Întreba dac`
linia era liber`. Mi-am asumat pentru a doua
oar` responsabilitatea de impiegat, m-am
întors lîng` unchiul Flore. Dup` ce m-am
a[ezat a deschis ochii, m-a luat pe dup` umeri,
m-a strîns lîng` el. Nu ne-am spus nici atunci
nimic. Am r`mas, în t`cere, cu ochii pe dealul
[i p`durea din fa]`, el cu zîmbetul ce m`
topea pe sub musta]`, eu întorcîndu-m` spre
el de cîte ori voiam s` i-l v`d.

De atunci a[teptarea a fost de alt` natur`.
Prima a[teptare. De a doua o s` vorbim mai
tîrziu. Aceea avea s` m` cople[easc` dup`
trei contacte telefonice. De la ultimul dintre
acestea pîn` la sosirea primului tren în gar`.

E drept, m` încerca înc` de pe acum.
Dar, datorit` celor trei telefoane, nu m`
cople[ea cu totul, de[i…

Rela]iile dintre impiega]i se bazau pe o
schem` simpl`. Cînd trenul pleca din sta]ia
dintr-o parte a traseului, telefonai la prima
sta]ia din cealalt` parte pentru a preveni, a
avertiza, a te asigura c` linia era liber`.

{i primul dintre telefoanele de care
vorbeam. Unchiul – acela[i comportament.
{i-a luat mîna de pe um`rul meu, [i-a adunat
palmele în poal`, a închis ochii în timp ce
pe sub musta]`… În fine, [tii ce-ar urma s`
spun, nu m` repet. Gurghiul m` anun]a c`
garnitura plecase înspre Ib`ne[ti. Dup`
încheierea convorbirii am sunat Ib`ne[ti-ul
P`dure, omologul de acolo mi-a precizat c`
linia nu era liber`, c` urma s` m` sune cînd

îi va da drumul trenului înspre noi [i…
În fine, cel de al treilea telefon [i…
Vasi, din acest moment a început ce-a

de-a doua a[teptare. {i Doamne, ce a[teptare.
M` încearc` pentru moment o oarecare
nemul]umire, un agasant sentiment al
neputin]ei. Cuvintele pe care le cunosc…
Afurisite, n`b`d`ioase, alunecoase, nu se las`
strunite. M` rog, vina e a mea. Nu m` pricep
s` le în[ir în a?a fel încît s` te fac s` ajungi
la nivelul emo]iilor mele de atunci, de aceea
voi apela la imagine. Nu cred s` nu fi v`zut
fotografii nostime de tipul: o feti]` cu bluzi]a
ie[it` într-o parte din fusti]`, rujat` pîn` [i
pe frunte, doar cu o [oset`, [i aceea r`sfrînt`
neglijent, în picioare îns` cu cei mai elegan]i
pantofi cu toc ai mamei, pe cap cu p`l`ria
acesteia, cu mîinile în m`nu[ile ei. Nu cred.

- Am v`zut. {i cred c` [tiu ce încerci
s` m` faci s` în]eleg. Î]i doreai de la unchiul
t`u ceva ce echivala, în ochii t`i, cu pantofii
cu toc [i p`l`ria cu care se împopo]onase
feti]a.

- Faptul c` m` l`sase s` r`spund la
telefon, c`-mi permisese s`-i contactez pe
impiega]ii g`rilor vecine, m` f`cuse fericit.
Dar pentru ca fericirii s` nu-i lipseasc` nimic,
mai trebuia ceva. Era necesar înc` un
am`nunt, Vasi. {i gînduri peste gînduri în
timp ce trenurile se apropiau, [i temeri [i
speran]e, hot`rîri de a-i adresa rug`mintea
f`r` nici un ocol, renun]`ri…

Cînd primele puf`ituri ale locomotivei
au ajuns la noi, unchiul Flore s-a ridicat [i
a apucat spre cabin`. N-ai cum s` pricepi
ce-a fost atunci în sufletul meu, nu po]i
în]elege ce dezam`gire m-a cuprins, ce p`reri
de r`u m-au încercat. M` întorsesem, fire[te,
spre u[`. Cînd a ap`rut în prag – era cu ele
în mîini.

Vasi, [tii ce-a urmat în clipa urm`toare?
Numirea în func]ia de [ef de gar`. El a tu[it,
doar atît, nu m-a chemat, a tu[it, iar eu, pentru
c` le ]inea nu ca [i cum ar fi urmat s` le
foloseasc`, ci s` le înmîneze, am ajuns la el
ca teleportat. Am ajuns [i unchiul, cu gesturi
calde, grele de bun`tate [i iubire, m-a f`cut
[ef de gar`.

Am a[teptat trenul unul în spatele celui-
lalt. Eu, [i te rog s` re]ii acest detaliu, de
fapt ceva foarte-foarte important, fiind în fa]`.
Mecanicul locomotivei trenului de Gurghiu
m-a luat peste picior. Nu m-a deranjat. Puteau
rîde to]i mecanicii din lume. Chiar [i fochi[tii.
Eram prea plin de importan]a statutului meu
ca s` m` ating` vreo ironie. Ha-ha-ha. Da'
ce-i, kaiz`re, ]-ai luat acar nou?

Continuare \n pagina 30

Fragment dintr-un volum de
interviuri, în curs de apari]ie,

semnat de VASILE BOGDAN
[i TITUS SUCIU
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NOUla CURTEA VECHE

S-au împlinit [ase decenii de la încetarea
din via]`, în condi]ii tragice, a celui care a
fost unul dintre ziditorii României Mari,
remarcabil om de stat [i neînduplecat lupt`tor
pentru democra]ie, Iuliu Maniu (8 ianuarie
1873 - 5 februarie 1953). Moartea lui Iuliu
Maniu, de fapt un asasinat, era rezultatul
ac]iunii criminale a regimului comunist de
exterminare a elitelor acestei ]`ri. Este vorba
de crime împotriva umanit`]ii, iar aceste
crime sunt imprescriptibile.

Nu i se putea ierta lui Maniu, cum nu
li se putea ierta unor Ion Mihalache, Dinu
Br`tianu, Ion Fluera[, Iosif Jumanca, Ioan
B`rbu[, Corneliu Coposu, faptul c`
refuzaser` s` îngenuncheze [i s` devin`
complici la distrugerea României. La Sighet,
la Aiud, la Râmnicu-S`rat, la Canal [i în
celelalte locuri de deten]ie din Gulagul
românesc, s-a urm`rit, cu diabolic` metod`,
lichidarea spiritului liber, suprimarea
tradi]iilor pluraliste, distrugerea rezisten]ei
democratice române[ti. Când unii au lipsa
de ru[ine s` compare soarta infractorului
de drept comun Adrian N`stase cu aceea a
martirului politic Iuliu Maniu, este obliga]ia
oric`rui om cinstit s` se revolte [i s`
protesteze împotriva acestei obscenit`]i. Nu
exist` absolut nicio leg`tur` între calvarul
lui Maniu decis de marionetele lui Stalin
[i sentin]a pronun]at` de o justi]ie
independent` împotriva inculpatului N`stase.
A le compara este o ignominie.

Am apucat s` stau de vorb` cu N.
Carandino despre Iuliu Maniu. Era în 1979,
istoricul de art` Radu Bogdan a organizat
acea întâlnire. N-am s` uit ce mi-a povestit
fostul director al Drept`]ii despre r`spunsul
lui Maniu dat ambasadorilor britanic [i
american la Moscova, veni]i la Bucure[ti
s` medieze criza politic` provocat` de
comuni[ti. Când s-a pus problema accept`rii
unor portofolii strict de fa]ad` în guvernul
Petru Groza, Iuliu Maniu a spus r`spicat
c` unicul portofoliu care conta atunci era
cel al Internelor. Era [i cel pe care comuni[tii
nu l-ar fi cedat nici în ruptul capului. Iuliu
Maniu în]elesese exact cum se instaureaz`
totalitarismul, care sunt pârghiile decisive.

Am avut [ansa s` o cunosc în Statele
Unite, prin prietenii mei Oana [i Arsen
Santighian, pe doamna Clara Romanos, so]ia
jurnalistului democrat Leonida Romanos,
cea care a fost secretara personal` a lui Iuliu
Maniu. Mi-a vorbit despre atitudinea sa
constant opus` oric`rei forme de xenofobie,
despre devotamentul inalterabil pentru
legalitate [i stat de drept. Doamna Clara
era evreic`, în anii r`zboiului nici m`car
nu s-a pus problema ca Iuliu Maniu s`
renun]e la serviciile ei de apropiat`
colaboratoare. Dimpotriv`, prin prieteni
politici precum doctorul Lupu, a protestat
împotriva antisemitismului de stat [i a
deport`rii evreilor.

Îi repugna rasismul, detesta visceral
na]ionalismul etnocentric, era ceea ce putem
numi un na]ionalist liberal, ori civic. În felul
s`u, a fost un idealist. Nu [tia, nu puteaÊ[i
nu voia s` participe la intrigile de culise,
era un rigorist moral. Auster în via]a
personal`, cvasi-ascetic, se va fi sim]it
adeseori ca pe[tele peÊuscat în metropola
levantin`, cu sindrofii, bârfe [i infinite
pove[ti de alcov. Pe comuni[ti nu-i putea

NEIERTABILELE CRIME ALE
COMUNISMULUI: ASASINAREALUI IULIU MANIU
VLADIMIR TISM~NEANU

în]elege, erau dintr-o specie pe care devotatul
a ceea ce numim Rechtsstaat o privea nu
cu team`, ci cu dispre]. Dispre]ul seniorului
etic pentruÊsubterana imund`. Erau fanatici,
el era un slujitor al ra]iunii. Nu îi putea
suporta nici pe legionari. I s-a repro[at "pactul
electoral" cu Zelea Codreanu. A fost un
compromis temporar, riposta lui Maniu la
excesele tot mai [ocante ale camarilei.
Mistica revolu]ionar` codrenist` era opusul
viziunii sale statornic democratice. Credea
în drepturile omului, în]elese ecumenic, f`r`
niciun exclusivism. Credea în patrie ca l`ca[
demn pentru to]i cet`]enii României, nu ca
ad`post pentru aventurierii xenofobi [i
profe]ii fundamentalismelor de varii culori.

Public aici, f`r` niciun fel de modificare,
textul conferin]ei cu titlul "Basarabia,
România, Europa", pe care am ]inut-o la
New York, sub auspiciile Funda]iei "Iuliu
Maniu", pe data de 28 martie 1992. Textul
este inclus în volumul Irepetabilul trecut,
edi]ia a II-a rev`zut` [i ad`ugit`, ap`rut`
la editura Curtea Veche în 2008, cu o postfa]`
de Bogdan C. Iacob.

(4 februarie 2013)

***

Îmi face o deosebit` pl`cere s`
împ`rt`[esc aceste reflec]ii în cadrul unei
adun`ri organizate de Funda]ia "Iuliu Maniu"
din New York cu prilejul comemor`rii unirii
Basarabiei cu ]ara. Spun acest lucru pentru
c` Iuliu Maniu, b`rbat de stat de altitudine
european` [i gânditor politic remarcabil, a
sesizat cu o rar` perspicacitate primejdiile
ascunse în proiectul comunist. Educat în
atmosfera liberal` a Europei Centrale,
venerând principiile statului de drept,
teoretician [i practician al principiului
toleran]ei intelectuale, morale [i etnice, el
nu a nutrit nicio am`gire privind planurile
comuniste. A în]eles c` orice utopie este o
exagerare periculoas`, o arogant` sfidare
a realit`]ii care, odat` tradus` în program
politic concret, nu poate s` duc` decât la
cumplite dezastre. Iuliu Maniu a [tiut c`
statul na]ional este amenin]at în îns`[i fiin]a
sa de c`tre ideologia mesianic-bizantin` a
Cominternului. El nu s-a îndoit de faptul
c` bol[evismul cultiva, într-o variant`
camuflat` de glazur` doctrinar` marxist`,
visul celei de-a Treia Rome simbolizate de
Moscova. Tocmai pentru c` a fost un om
politic lucid, tocmai pentru c` nu a ezitat
vreodat` s`-[i exprime convingerile
consecvent democratice, Iuliu Maniu a fost
ucis în închisoarea de la Sighet.

Între multele [i neiertabilele crime
comise de comunismul românesc, niciuna
nu-mi pare mai abject`, mai revelatoare
pentru sadismul abominabil al tor]ionarilor
[i politrucilor stalini[ti decât asasinarea cu
sânge rece a lui Iuliu Maniu [i Dinu Br`tianu.
Ceea ce s-a dorit a fost exterminarea fizic`
a ideii de continuitate politic` la români,
instituirea unui hiat absolut în istoria ]`rii,
anihilarea tradi]iilor democratice [i
smulgerea din r`d`cini a dreptului la
speran]`. {i totu[i, dincolo de canibalismul
politic al anilor cincizeci, dincolo de
sarabandele de[`n]at-[ovine [i isteric-
comuniste ale timpurilor de infamie ale
dictaturii lui Nicolae Ceau[escu, a persistat

în România o memorie subteran`. Istoria
oficial`, îmbibat` de legende absurde
confec]ionate de copios-remunera]ii scribi
propagandistici, nu a izbutit s` distrug`
istoria catacombelor, a martirilor [i
victimelor din lag`re [i închisori. Corurile
pionere[ti nu au reu[it s` r`sune mai puternic
decât oftatul disperat al unei ]`ri înc`tu[ate.

Iar experien]a din ]ar` era tr`it` la o
dimensiune înc` [i mai trist`, dac` se poate
imagina a[a ceva, de românii din Basarabia
r`pit` în urma actului de brigandaj
interna]ional semnat în august 1939 sub
numele de "pact de neagresiune" între cei
doi mon[tri totalitari: Uniunea Sovietic` [i
Germania nazist`. Iat` îns` c` acum ne afl`m
la o nou` r`scruce de timpuri, când Basarabia
nu mai este o colonie ruseasc`, iar România
a ie[it din co[marul comunist. Sacrificiul
lui Iuliu Maniu [i al atâtor mii de rezisten]i
anticomuni[ti a fost, în fine, r`spl`tit de o
istorie altminteri atât de cinic` [i silnic` în
raport cu micile na]iuni din Europa de Est.
Ultimul mare imperiu colonial a sucombat
sub povara propriei sale ineficien]e, corup]ii
[i z`d`rnicii mitologice. Nimeni nu mai ia
ast`zi în serios himera bol[evic`, iar cei care
se aga]` de doctrina comunist`, în Rusia,
Ucraina, Moldova de dincolo de Prut sau
în România, o fac pentru c` detest` plura-
lismul, modernitatea, constitu]ionalismul [i
ideea competi]iei între indivizi liberi [i
responsabili, deci nu pentru c` ar mai crede
sincer în tezele "Manifestului Comunist".

Contextul în care ne afl`m este unic
în istoria acestui secol. Ceea ce s-a petrecut
în ultimii trei ani întrece orice [i-ar fi putut
închipui chiar [i cel mai temerar politolog.
Nu este vorba c` am fi nutrit iluzii privind
natura barbar`, fariseic` [i oprimant` a
sistemului comunist. Nu, to]i care tr`isem

sub el, [tiam c` sistemul este terminal bolnav.
Mai mult, [tiam c` el se n`scuse schilod,
excrescen]` a unui proiect morbid de
anihilare a fibrei verticale [i demne din om.
Marxismul, mai întâi, leninismul, apoi, au
pariat pe principiul gregarit`]ii colectiviste.
Individului nu-i r`mâne decât s`-[i
m`rturiseasc` neputin]a, s` se adapteze sau
s` se angajeze într-o eroic` rezisten]` ale
c`rei [anse de izbând` erau îns` minime în
condi]iile sistemului de rela]ii interna]ionale
stabilit la Ialta, în februarie 1945. Cel pu]in
a[a au stat lucrurile în faza poli]ienesc-
despotic` a terorismului dezl`n]uit în
timpurile lui Stalin.

Lucrurile s-au schimbat îns` treptat, iar
aparenta infailibilitate a comunismului s-a
dovedit a fi un mit. Trebuie notate aici câteva
elemente care explic` degenerarea [i finalul
comunismului. În primul rând, regimurile
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marxiste au e[uat pentru c` ignor` [i resping
libertatea uman`. Apoi, ecua]ia perfect` pe
care o anun]` în plan economic nu este, de
fapt, decât o instaurare a unei ordini bazate
pe s`r`cie generalizat` [i lips` de ini]iativ`.
Centralizate [i birocratice, aceste regimuri
au ignorat dimensiunea creativ` [i competi-
tiv` a economiei de pia]`. În plan cultural,
comunismul a însemnat o nivelare grotesc`
[i o încurajare a celui mai trist amatorism
pompieristic. Atâta cât s-a f`cut cultur` au-
tentic`, ea s-a realizat împotriva, nu datorit`
comunismului. "Civiliza]ia nou`" nu era
astfel decât numele subordon`rii individului
fa]` de o totalitate abscons`, fa]` de un apo-
crif "sens al istoriei", [tiut doar de un aparat
dictatorial venal [i parazitic. În vârful pirami-
dei trona, faraonic [i practic inamovibil,
dictatorul absolut. Societatea civil` fusese
strangulat`, iar ideea de cet`]ean fusese înlo-
cuit` prin aceea de supus al statului totalitar.
Era normal ca un asemenea sistem s` se
n`ruie în clipa în care se pornea pe calea
unor mult-amânate reforme. Ceea ce s-a
dovedit este c` nu exist` solu]ie în interiorul
comunismului, ci doar împotriva lui [i
dincolo de el.

Câteva cuvinte despre Moldova de
dincolo de Prut. Anexat` samavolnic de c`tre
Stalin în iunie 1940, aceast` parte a
teritoriului istoric al României a suferit
ravagiile politicii de dena]ionalizare for]at`
impus` de satrapul de la Kremlin. Între cei
care au condus opera]iile criminale pe
teritoriul Basarabiei dup` cel de-al Doilea
R`zboi Mondial au fost Leonid Brejnev [i
Konstantin Cernenko, ambii emisari de
origine rus` ai centrului moscovit, dar [i
Ivan Bodiul sau Simion Grossu, birocra]ii
de partid de origine moldoveneasc`. Odat`
lansate reformele lui Gorbaciov, Moldova
cunoa[te timpuri de entuziasm politic, iar
rena[terea cultural` se produce fulger`tor.
Rolul principal l-a avut Frontul Popular,
organiza]ia care a evoluat de la pozi]iile
ini]iale mai timide pân` la actuala orientare
de ferm` sprijinire a unirii cu România.

Între timp, [i nu surprinz`tor, s-a format
un grup politic condus de fo[tii activi[ti de
origine moldoveneasc`, care par mai pu]in
înclina]i s` favorizeze unirea neîntârziat`.
Conflictele interetnice s-au agravat în ultima
vreme [i nu este exclus ca ele s` fie abil
instigate [i între]inute de cei care au interesul
s` împiedice sau s` temporizeze revenirea
Basarabiei la România. Ceea ce este oricum
frapant este c` între echipa lui Ion Iliescu
la Bucure[ti [i membri ai anturajului lui
Mircea Snegur pare s` existe o convergen]`
de opinii privind necesitatea amân`rii actului
Unirii. Dar este oare logic` aceast` amânare?
Personal, mi se pare straniu s` existe dou`
state române[ti, care ambele î[i afirm`
adeziunea la principiile democra]iei, cât`
vreme nu se pot nota distinc]ii ideologice
esen]iale între ele, precum între Coreea de
Nord [i cea de Sud.

Problemele mai sus schi]ate, inclusiv
reîntregirea ]`rii prin revenirea Basarabiei
[i dep`[irea fic]iunii staliniste a unui stat
moldovenesc, sunt intim legate de evolu]iile
politice, economice [i sociale din România.
Am s` încerc s` tratez într-o manier` cât
mai succint` [i lipsit` de patim` partizan`
natura schimb`rilor petrecute în România
din decembrie 1989 încoace. Mai întâi, sunt
convins c` revolta popular` de la Timi[oara,
ca [i explozia social` de la Bucure[ti, care
au dus la pr`bu[irea regimului Ceau[escu,
au fost expresii ale unei profunde [i justificate
nemul]umiri de mas`. A fost vorba de o
revolt` anticomunist` spontan`, c`reia i-a
lipsit îns` un stat-major [i un program bine
închegat (elemente-cheie pentru transforma-
rea revoltei în revolu]ie). Tocmai din cauza

acestor absen]e au fost posibile resuscitarea
birocra]iei de sorginte comunist` [i
transfigurarea ei manipulativ` în ceea ce
s-a numit Frontul Salv`rii Na]ionale.
Precaritatea [i lipsa de mijloace logistice a
opozi]iei abia reconstituite au fost abil
exploatate de c`tre travesti]ii neocomuni[ti
autohtoni, specializa]i în organizare [i în
trucaje propagandistice.

Partidele istorice au fost constant
denun]ate pentru o pretins` lips` de
patriotism, iar liderii lor au fost sistematic
denigra]i în paginile publica]iilor frontiste.
Continuând mentalitatea comunist`, Frontul
[i-a instituit propriul monopol asupra
mediilor electronice [i, în primul rând, asupra
televiziunii. Campania electoral` a FSN-
ului înaintea alegerilor din mai 1990 a fost
dominat` de teme populiste, de f`g`duin]e
irealizabile menite s` atrag` un vot facil
din partea unui electorat debusolat, dezabuzat
[i dezinformat. În acela[i timp, opozi]ia a
traversat o perioad` de dificil` maturizare
[i expansiune electoral`, realizând, treptat,
c` în România exist` noi genera]ii care [tiu
prea pu]in despre veritabilele tradi]ii ale
culturii politice na]ionale. Relativa lips` de
atrac]ie a partidelor democratice în rândurile
multor tineri a dus la formarea unei opozi]ii
extraparlamentare, a c`rei principal` expresie
a constituit-o demonstra]ia maraton din Pia]a
Universit`]ii. Dup` invazia minereasc` din
iunie 1990, devastarea sediilor partidelor
[i maltratarea atâtor activi[ti ai societ`]ii
civile, p`rea c` via]a politic` în România a
revenit la punctul zero, adic` la domina]ia
abuziv` a unui singur partid.

În pofida repetatelor profesiuni de
credin]` democratice, formula politic` a
pre[edintelui Ion Iliescu [i a premierului
Petre Roman indica o fascina]ie fa]` de un
model autoritarist, egalitarist [i populist, care
nu putea decât întârzia apropierea de Europa.
Ulterior, clivajul dintre pre[edinte [i premier
s-a adâncit necontenit, ajungând la sfâr[itul
anului 1991 în punctul divor]ului ireversibil.
Acuza]iile îndreptate de "liderul na]ional"
al FSN împotriva grupului Iliescu au întrecut
în virulen]` orice a fost spus [i sus]inut de
c`tre presa independent` [i parlamentarii
opozi]iei. Natura acestui conflict nu trebuie
suprasimplificat` prin referin]e obsesive la
factorii subiectivi: este limpede acum c`
Petre Roman reprezint` aripa moderat-
reformist` a birocra]iei, cât` vreme Ion
Iliescu r`spunde a[tept`rilor [i intereselor
grupurilor conservatoare [i chiar nostalgic-
restauratoare. A patra mineriad`, din
septembrie 1991, a fost astfel o combina]ie
de revolt` muncitoreasc`, pe de o parte, [i
de provocare politic` a unor zone oculte
ale puterii, pe de alta. Înlocuirea lui Petre
Roman a servit îns` m`car dintr-un punct
de vedere: extrem de ambi]ios [i vanitos,
fostul premier reu[ise s` magnetizeze
antipatii din toate direc]iile, inclusiv ale unor
cercuri, altminteri legate de putere, precum
grup`rile [ovine [i na]ionaliste.

Ce s-a întâmplat între timp cu opozi]ia?
Partidele istorice [i-au dep`[it inhibi]iile
ini]iale [i au reu[it s` devin` prezen]e reale
în noua cultur` politic` româneasc`. Din
rândurile lor s-au ridicat personalit`]i care
vor juca neîndoios un rol semnificativ în
urm`torii ani. Opozi]ia extraparlamentar`
a în]eles c` într-o democra]ie lupta se duce
în [i pentru institu]ii, nu în afara [i împotriva
lor. Faza romantic` a fost urmat` de regrup`ri
importante, precum în cazul form`rii mi[c`rii
Alian]ei Civice [i, în vara lui 1991, a Parti-
dului Alian]ei Civice. La ora actual`, numele
unor Radu Câmpeanu, Corneliu Coposu [i
Nicolae Manolescu au c`p`tat autoritatea
[i credibilitatea necesar` unor lideri politici
democratici. Alegerile locale din februarie

1992 au reprezentat confirmarea urgentei
coaliz`ri a opozi]iei democratice din
România. Formarea Conven]iei Democratice
a fost elementul catalizator, pârghia f`r`
de care România nu are cum s` se sustrag`
logicii sterilizante a monologului.

A[a cum se ar`ta în s`pt`mânalul
britanic "The Economist", aceste alegeri pot
fi privite ca o lovitur` mortal` dat`
hegemonismului impus de FSN. România
a intrat astfel în faza unei vie]i politice cu
mai mul]i parteneri, în care competi]ia este
acceptat` ca normal`, iar victoriile nu sunt
considerate drept eterne. Abia acum putem
spune c` este posibil` reluarea acelui stil
democratic al c`rui exponent neab`tut a fost
Iuliu Maniu. Desigur, exist` regretabile
extremisme în via]a politic` din ]ar`, exist`
tendin]e de isterizare xenofob`, dar ele îmi
par a ]ine mai degrab` de periferia culturii
civice care se construie[te acum.

Problema central` este s` se nasc` acel
consens asupra binelui public, acea
convergen]` de interese supreme care s`
garanteze s`n`tatea organismului politic

na]ional. În aceast` direc]ie, trebuie spus,
negarea continuit`]ii constitu]ionale în raport
cu ordinea politic` precomunist` este un
element perturbant. S` nu uit`m: nu românii
au impus abdicarea for]at` a regelui Mihai
I în decembrie 1947, ci puci[tii comuni[ti
condu[i de Gheorghiu-Dej, Petru Groza, Ana
Pauker [i Emil Bodn`ra[. Ar fi deci absolut
normal s` se reconsidere acel act abuziv [i
s` se gândeasc` formele prin care statul
constitu]ional român s`-[i reg`seasc`
identitatea originar`. Numai printr-o op]iune
democratic` sincer` [i perseverent`, prin
respectarea drepturilor individului [i
protejarea minorit`]ilor, prin eradicarea
mo[tenirii securist-comuniste [i întronarea
unei justi]ii independente, prin încurajarea
pe toate c`ile a liberei întreprinderi [i a
ini]iativei private, prin înflorirea unei
societ`]i civile dinamice [i încrez`toare în
sine, România va fi pe deplin parte real` a
pluralismului european. Orice alt` op]iune
ne va izola [i ne va condamna la o
lamentabil` regresiune în provincialism,
autarhie [i alte dureroase r`t`ciri.

POLISpolis

Icre negre erau scrisorile mameiIcre negre erau scrisorile mameiIcre negre erau scrisorile mameiIcre negre erau scrisorile mameiIcre negre erau scrisorile mamei
în fiecare pachet,în fiecare pachet,în fiecare pachet,în fiecare pachet,în fiecare pachet,
simple [i albe fleacurisimple [i albe fleacurisimple [i albe fleacurisimple [i albe fleacurisimple [i albe fleacuri
dar atât de binevoitoaredar atât de binevoitoaredar atât de binevoitoaredar atât de binevoitoaredar atât de binevoitoare
acolo în plin câmpacolo în plin câmpacolo în plin câmpacolo în plin câmpacolo în plin câmp
lipit de peretele gropiilipit de peretele gropiilipit de peretele gropiilipit de peretele gropiilipit de peretele gropii
cu hârle]ul [i lopatacu hârle]ul [i lopatacu hârle]ul [i lopatacu hârle]ul [i lopatacu hârle]ul [i lopata
de culoarea noroiului uscatde culoarea noroiului uscatde culoarea noroiului uscatde culoarea noroiului uscatde culoarea noroiului uscat
în singur`tatea ap`s`toareîn singur`tatea ap`s`toareîn singur`tatea ap`s`toareîn singur`tatea ap`s`toareîn singur`tatea ap`s`toare

POEMUL LUNII FEBRUARIE
a întrecerii cu tine însu]ia întrecerii cu tine însu]ia întrecerii cu tine însu]ia întrecerii cu tine însu]ia întrecerii cu tine însu]i
râcâind scheletul de bronz al gropiirâcâind scheletul de bronz al gropiirâcâind scheletul de bronz al gropiirâcâind scheletul de bronz al gropiirâcâind scheletul de bronz al gropii
împotriva frigului [i epuiz`riiîmpotriva frigului [i epuiz`riiîmpotriva frigului [i epuiz`riiîmpotriva frigului [i epuiz`riiîmpotriva frigului [i epuiz`rii
murd`rind z`padamurd`rind z`padamurd`rind z`padamurd`rind z`padamurd`rind z`pada
atent s` arunci cât mai departeatent s` arunci cât mai departeatent s` arunci cât mai departeatent s` arunci cât mai departeatent s` arunci cât mai departe
feliile de p`mânt negrufeliile de p`mânt negrufeliile de p`mânt negrufeliile de p`mânt negrufeliile de p`mânt negru
în a[teptarea zilei urm`toare.în a[teptarea zilei urm`toare.în a[teptarea zilei urm`toare.în a[teptarea zilei urm`toare.în a[teptarea zilei urm`toare.

ION MONORANION MONORANION MONORANION MONORANION MONORAN

O FELIE DE IUBIRE
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HARFA DE IARB~harfa de iarb`

Matei Vi[niec, cel mai important drama-
turg contemporan, [i-a lansat la Timi[oara,
în data de 14 februarie dou` volume: Procesul
comunismului prin teatru (Ed. Humanitas)
[i Cabaretul cuvintelor. Exerci]ii de muzi-
calitate pur` pentru actorii debutan]i (Ed.
Cartea Româneasc`). Un public extrem de
numeros a participat la întâlnirea de la clubul
libr`riei Cartea de Nisip. Despre volume

TIMI{OARA CITE{TE
MATEI VI{NIEC LA
CARTEA DE NISIP

[i despre opera scriitorului au vorbit Cornel
Ungureanu, Daniela Magiaru [i Robert {er-
ban. Seara a continuat cu un spectacol-lectur`
organizat de Teatrul Maghiar de Stat "Csiky
Gergely" din Timi[oara, Frumoasa c`l`torie
a ur[ilor panda povestit` de un saxofonist
care avea o iubit` la Frankfurt, în inter-
pretarea actorilor Magyari Etelka [i Balázs
Attila. Lectura a fost urmat` de o discu]ie
cu publicul.

CELELALTE POEZII
SAU DESPRE
"SINDROMUL
NARATORULUI
NESIGUR"
ÎMI FUMEZ HAVANA
Îmi fumez pe teras`, în fine, duminica, havana,
[i îmi imaginez via]a în mijlocul p`durii de
mangrove

rupt` de zgomotul iscat de motoare ambalate,
de bursa de valori [i m`rfuri abia pus` pe
roate,

de cretinii care î[i url` în telefonul mobil
oferta,

ca un uragan printre trestii de zah`r [i ve[tede-
agave

deja putrezite în galben mescal, în baricuri
de falnic stejar,

prins în cercuri de fier – distilatul de strugure
nobil

cu care m` tot duc, încet-încet, drept, spre
far,

dar cît mai departe de vocile str`zii, aplecat
peste parapet,

privindu-mi în ochi b`trînul cîine în padoc,
centripet,

pendulul cozii lui patetice [i l`tratul sacadat
îmi spune c` gre[esc, uite-l cum se repede
s`-[i mestece

hrana uitat` de diminea]`, deodat', s`-mi arate,
nebunul,

cum trebuie s` mai supravie]uiesc
înc` un deceniu ori dou`, curat,
[i poate de asta îmi vine s`-mi povestesc via]a
întreag`,

a[a, bini[or mistificat`, dar bun` de dizolvat
în

stropul bine m`surat de Hennessy XO,
cufundat într-un pahar imens [i gîtuit la vîrf,
cam a[a cum mi-e mie dr`muit` respira]ia
bun` la toate,

degluti]ia, investi]ia, ve]i fi fiind primprejurul
nostru

precum cerberii, ve]i fi l`trînd precum lupii
deasupra [i dedesubtul simulacrului de iarn`,
în albul om`t,

departe înc` de satul pe unde înc` î[i caut`
taic`-meu

gravidele gata s` nasc` un f`t, doctorul de
]ar`,

antrenat [i stingher în pravilele lumii moderne,
desf`t,

ah ! – [i mi-e atît de greu, mi-e atît de tîrziu
s` mai fac pe rebelul, s` tot spun c` r`mîn
un romantic tembel care-[i num`r` zilele cu
mînu[a de box,

cum mi-e felul, [i nu m` preschimb, lin, pe
zi ce se trece,

din sclavul avar în boier lat în spate,
comeseni, e un ceas de destin [i culbut` în
toate,

un vers ce se crap` de ziu` [i ridic` pe coate,
precum visul cu ochii deschi[i [i cu nasul
scobit, de Socrate,

pîn` cîinele meu m` mai latr` sînt viu [i dipus
s` admit referate

despre via]a mea surd` [i oarb` înspre v`mile
cerului

tîrîndu-se palid`, acum, pîn` înc` se poate...
se poate ?! – sau e simpla be]ie, ea, dulce-
amar`, a mor]ii dreptate...

S~ ASCUL}I
S` ascul]i afurisit de Hamburger Concerto,
1973,

Akkermann [i Van Leer, trîntit pe spate, cu
ochii în tavan,

cine naiba te pune s`-]i dore[ti s` îmb`trîne[ti,
s` înceap` s`-]i fie fric` de moarte, s` ascul]i,
a[adar,

POEME DE LUCIAN
P. PETRESCU

iar`[i,
tot ce era mai bun
în via]a ta de legitim adolescent întîrziat [i
ateu,

gata mereu
s` ias` în pia]` doar ca s` plesc`ie a
dezaprobare

[i s` rîd` de toate fr`mînt`rile babalîcilor
înc`rca]i de

saco[e [i ur` precum fîntînile înfundate de
la

marginile înn`molite de sat p`r`sit pentru
slujbe

de argat suburban, visezi la femei neiubite
de nimeni

[i uitate pe marginea drumului,
ca rablele nemaiînmatriculabile,
închiriezi cu ora timpi de relaxare –
vezi ochiul belit cu groaz`
în oglinzi iscate deodat` pe coridoare de hotel
de mîna a doua, între dou` simpozioane de
firm`,

dragostea e doar team building [i un dram
de noroc,

începe [i se termin` ca sc`p`rarea de chibrit
(unde sunt chibritele de alt`dat` ?!),
sughi]i ? – [i ce dac`, cine s`-]i culeag`
regretele, cine s`-]i [tearg` lichenii de pe
umerii obrajilor,

da ! – ar`]i ca o sperietoare, [i doar ieri îl
maimu]`reai

pe nenorocitul de Jaco Pastorius ca un zeu,
e[ti o momîie de cear` [i cine dracu' mai
viziteaz`

azi muzeele astea pr`fuite ? Mai trece un pic
[i o s` se

termine
[i frunz`reala asta de texte, de "Sentimentul
românesc al fiin]ei",

ori de ]easta ple[uv-anakast` a mo[ului ]u]ea,
zgîl]îind min]ile cl`p`uge ale enoria[ilor,
ale cîtorva genera]ii de ho]i malversa]i,
cu toate regretele netraduse în pagini duhnind
a

cerneal` cu plumb,
plumb,
plumbi vegetînd în capetele noastre seci, nu
destul

perforate de s`]ioasa "Rivolu]ie", haida-de!
– resturi de

Heidegger [i de scrumbii afumate, l`sate pe
calorifer,

o via]` bun` de congelat [i de îngurgitat la
o dat`

ulterior precizat`, dup` dezghe]ul, bineîn]eles,
deja inutil

al României, al b`l]ii metalist-metafizice
în care te scalzi… [i te-neci…
vei fi… vei fi fiind, ori poate
chiar nu.
"la Cathedrale de Strassbourg…
ding-dong, ding-dong,
la nostalgie se reveille…
ding-dong, ding dong…"

II
A murit Josef Zawinul. A murit de vreo 2
ani.

Plîng ca o hahaler`.
Tr`iesc în anul de dizgra]ie 2009.
A[ fi vrut s` nu fi avut afurisita de origine
nes`n`toas`,

s` fi apucat s` c`l`toresc la Offenbach
în 29 septembrie 1978, s`-i ascult pe ei to]i,
pe Joe, pe Jaco, pe Wayne [i pe Peter cîntînd
River People

ca sub xD, ca ni[te demen]i autentici,
a[ fi vrut… multe a[ mai fi vrut.
{i în loc de,
o gr`mad` de vreascuri, de lest aruncat din
balon,

memoria ca o gr`mad` de cenu[`
dup` arderea de tot,
un autodafe binemeritat, sub zidurile g`lbejite
de pe poarta Cambron din Toledo,
grij` la resturile menajere deversate în Tajo,
înc` un motiv de uitare,
de grij` pasiv` [i compulsiv`, de raptus blajin
suicidar,

vota]i dar,
ori culca]i-v` iar,
în`lb`stri]i-v` [i trece]i la rînd în ora[,
colosal,

ca o turm` de jalnici gheparzi [ontorogi,
e vremea bastarzilor chei [i avari,
ve]i muri, îngr`[înd vag p`mîntul de vînt
r`s`rit,

ascu]i r`s`ritul ? –
nuuuu – ascul]i doar buletinul meteo* [i rîgîi
amar,

vei fi, vei fi fiind, ori poate
chiar nu.
______________

*Weather Report – Live Concert
Offenbach, septembrie 1978
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● Cel mai "vechi" critic literar al
Timi[oarei, primul cronicar literar al revistei
Scrisul b`n`]ean, Leonard Gavriliu, a ajuns
la al [aselea volum de Judec`]i critice. Cartea
cuprinde recenzii la volume ap`rute între
2009 [i 2011. Criticul a r`mas al`turi de
Timi[oara literaturii, scriind despre Mircea
{erb`nescu, Livius Ciocârlie, oprindu-se pe
larg asupra volumului Printre în]elep]i. Îl
încânt` portretele cunoscu]ilor s`i de
odinioar`. Dup` o fraz` în care putem deduce
o desp`r]ire amabil` de autor, Ion Arie[anu,
Leonard Gavriliu încheie nostalgic: "Încolo,
cartea se parcurge cu o net`g`duit` pl`cere.
{i regret c` nu am putut citi în ea [i pagini
despre Aurel Martin Bologa, Grigore
Bugarin, Dorian Grozdan, Grigore Popi]i,
Ion Stoia-Udrea, George Bulic, Nicolae Ivan,
Ion Frumosu, Paul Târb`]iu, Traian Liviu
Bir`escu, I. F. Bociort, Victor Iancu, Maria
Nicoar`, Simion Dima, Franyó Zoltán, Anavi
Adám, Karl Feld [i mul]i al]ii, cu siguran]`
bine cunoscu]i lui Ion Arie[anu [i pe care
a[ fi fost bucuros s`-i v`d ™imortaliza]i¤
de pana iscusit` a autorului galeriei de
portrete literare..." Da, poate c` Leonard
Gavriliu ar fi fost bucuros. Dar ceilal]i
"în]elep]i"? ● Ion Pop î[i continu` în Tribuna
(nr. 245) serialul consacrat poeziei române[ti
cu un studiu dedicat lui Tudor George,
intitulat Tudor George între cârcium` [i
Olimp. Am sugera criticului s` acorde aten]ia
cuvenite [i gloriei de rugbist a lui Tudor
George. În 1957, când scriitorul debuta cu
Legenda cerbului,,,,, entuziasmul era general:
iat` cum sportul de performan]` stimuleaz`
poezia! Adev`ra]ii creatori stau pe stadion,
nu la cârcium`, ziceau laudele suporterilor.
Suger`m poe]ilor candida]i la gloria
sintezelor critice s` a[eze, înaintea
bibliografiilor prezente pe fiecare volum,
lâng` poz`, sportul la care s-au încercat în
anii debutului. Poezia, ca [i critica, trebuie
"dezintoxicate". ? Tot în Tribuna, nr. 246
— al doilea num`r ap`rut sub noua
conducere — putem studia extraordinara
mobilitate a unei reviste culturale:
neobi[nuitele ascensiuni de la un num`r la
altul. Editorialul redactorului-[ef se nume[te,
în nr. 246, Homo Oeconomicus sau despre
amfibolia spiritului practic. Ca un adev`rat
lider, Mircea Arman nu face economie de
mustr`ri: "...avem noi românii un mod de
a fi oarecum autoflagelator care vede în mod
deta[at, lipsit parc` de orice înc`rc`tur`
valoric` [i valorizare toate defectele morale,
caracterologice, ale na]iunii, într-un soi de
film alb negru impersonal, caracteristicele
negative ale fiin]ei na]ionale". {i, mai adânc:
"Este, în mod v`dit, un uria[ defect, o fals`
raportare la valoare, o deta[are aparent` de
la realitatea istorico-cultural`, dar [i cea
imediat existen]ial` prin care ace[ti fal[i
profe]i vestesc cu hidoase trâmbi]e
apocaliptice sfâr[itul a tot ce este valoare
consacrat`, de la Eminescu, întâiul
me[te[ugar al limbii române[ti, la Blaga,
Brâncu[i, Arghezi, Barbu, Mircea Eliade
sau Anton Dumitriu". O mic` inconsecven]`
semnal`m în pagina urm`toare a revistei,
în care Constantin Barbu nu se mai ocup`
de groaznicele asasinate din cultura român`,
ci public` Un document inedit despre marele
Domnitor Alexandru Ioan Cuza. S` p`streze
Constantin Barbu o surpriz` [i s` ne ofere
în num`rul urm`tor al revistei documente
ale asasin`rii lui Alexandru Ioan Cuza, aflate
tot la Craiova? ● Un foarte frumos articol
semneaz`, în acela[i num`r al Tribunei,,,,, Irina
Petra[, cu emo]ionante amintiri din copil`rie,
dar [i din întâmpl`ri clujene mai recente,

CRONICA M~RUNT~
ANEMONE POPESCU

Octav Pancu-Ia[i – tartine cu pove[ti sau
despre oglinda de cuvinte. Eminenta eseist`,
editoare, harnicul critic literar uit` cea mai
însemnat` oper` a lui Octav Pancu-Ia[i:
Marea b`t`lie de la Iazul Mic..... Sau se va fi
temut de cititorii r`i, care v`d în fiecare fraz`
o aluzie tic`loas`? Nu ajungeau tartinele?
● Istoria literar` a Clujului glorios este
prezent` [i în num`rul 5 din 1 februarie al
României literare. Pe prima pagin` a revistei,
fotografia lui Nicolae Prelipceanu ilustreaz`
momentul înalt al poetului, laureat al
premiului na]ional de poezie în 2013. Are
o figur` u[or îmb`trânit`, de adev`rat clasic
al literaturii noastre. Cum editorialul revistei
trebuia s` fie în ton cu prima copert`, dar
[i cu interviul s`rb`toritului, se intituleaz`
Scriitorul ca memorialist..... Memorialist de
serviciu, laureatul, trece nostalgic prin Cluj
numind vremuri [i personalit`]i ce merit`
a fi a[ezate în memorii... ●     Distinsa poet`,
prozatoare [i, cum ar spune americanii,
socialite, Nora Iuga se arat`, în România
literar` nr. 8, indignat` de felul cum e
prezentat` via]a [i opera lui Mihail Sebastian,
atât în România, cât [i în str`in`tate. Gestul
e l`udabil, cu atât mai mult cu cât e o raritate
între scriitorii români. Nora Iuga ap`r` un
confrate, fie el unul plecat demulti[or dintre
noi. Ca exemplu de tratament adecvat, d-
na Iuga d` contraexemplul unei c`r]i scrise
de Gabriela Gîrmacea. Am parcurs articolul,
dar n-am reu[it s` afl`m un lucru esen]ial:
titlul c`r]ii. Eventual, editura la care a ap`rut,
anul [i num`rul de pagini. Am încercat [i
pe internet. Nimic. Ba da, ceva-ceva exist`
(informa]ia e lacunar`): o carte-interviu care
le are drept protagoniste pe cele dou` autoare,
Nora Iuga [i Gabriela Gîrmancea — ceea
ce explic` entuziasmul d-nei Iuga fa]` de
partenera sa de dialoguri. La final,
parcurgând înc` o dat` pagina de revist`,
am v`zut c` titlul articolului e "Jocul [i visul
Ascunz`torile lui Mihail Sebastian". S` fie
acesta [i titlul c`r]ii d-nei Gîrmancea? Dac`
da, n-ar fi trebuit pus între ghilimele?! Nu
de alta, dar s` nu se sesizeze jurnali[tii de
la cele dou` publica]ii germane citate de
d-na Iuga, "Die Zeit" [i "FAZ"... ● {i câteva
lecturi în fuga condeiului [i-a rotativei:     ●
Victor Neumann, Interculturalitatea
Banatului, ArtPress / Institutul European,
2012, 174 p. Noua edi]ie a c`r]ii istoricului
timi[orean, îmbog`]it` cu dou` contribu]ii,
este o binevenit` readucere în discu]ie a
"melting pot"-ului din Vestul Românie, o
regiune care ar fi putut deveni un model
civiliza]ional pentru restul ]`rii, dar care,
îndeosebi în ultimii dou`zeci de ani, pare
s` fi fost corupt`, [i ea, de balcanismul
atotbiruitor mo[it de politicienii de pe
Dâmbovi]a. Autorul ne reaminte[te foloasele
plurilingvismului [i ale multiculturalismului,
într-un moment în care, incredibil, se fac
sim]ite tot mai puternic fantasmele
na]ionalismului [ovin. Pledoarie pentru
toleran]`, ra]ionalitate [i modernitate, cartea
este o cale de acces spre valorile
europenismului pe care le clameaz` mul]i,
dar le urmeaz` pu]ini. ● Dumitru Vl`du],
Fragmentarium hispanic, Timi[oara: Editura
Eurostampa, 2012, 164 p. Cunoscut pentru
studiile sale în domeniul simbolismului
românesc [i al investig`rii literaturii [i culturii
clasice, Dumitru Vl`du] propune un volum
ce reprezint` mai degrab` un violon d'Ingres.
Cele opt eseuri sunt lecturi admirative ale
unor teoreticieni, esei[ti, critici [i poe]i
spanioli (Ortega y Gasset. Dámaso Alonso,
Carlos Bousoño, Ramón de Basterra),
precum [i ale marelui prozator argentinian

Ernesto Sábato. Pe parcursul analizelor,
autorul î[i deseneaz` un veritabil autoportret
intelectual. Valorile sale sunt cele ale
str`lucitei genera]ii de esei[ti care au avut
drept obsesie plasarea fiin]ei umane în centrul
oric`rui demers intelectual. E, în felul ei,
o carte nostalgic`, o demonstra]ie contra-
factual` a felului în care ar fi putut ar`ta
dac` nu lumea contemporan` în întregime,
cel pu]in acel segment al ei care se pretinde
a fi în slujba frumosului. ● Gheorghe
Vidican, Aspru sângele meu, Timi[oara.
Editura Brumar, 2012, 100 p. Într-o lume
de postmoderni[ti, fracturi[ti [i pornografi,
or`deanul Gheorghe Vidican se înc`p`]â-
neaz` s` ]in` sus f`clia modernismului, având
un ochi fixat pe structura poemului, iar
cel`lalt pe un domeniu complet ignorat de
poe]ii de azi: natura. Cu toate acestea, el
nu cade în bucolism, în admira]ie steril`
sau în descriptivism edulcorat. Natura e
partenerul m`rturisirii, hârtia de turnesol a
confesiunii: "luntrea vîntului într-un ireal
început adulmec` nechezatul hergheliei de
cai sângele femeii de la/ chérie aga]` în
cercelul din nasul adolescentului numele
punctelor cardinale privirea chelneri]ei/
seam`n` cu un fir de iarb` transparentele
lacrimi fraudulos a[ezate pe sâni sunt lene[e
ca stropul/ de vin prelins în existen]a sticlei
cu busuioac` de bohotin clopotele pline de
umbrele clien]ilor de la/ chérie aga]` coapsele
chelneri]ei de p`l`ria roz a înser`rii un lan]
de cîine uitat în sângele femeii latr`/ lumina
dimine]ii scurs` în cea[ca de cafea." Sub
aparentul dicteu automat se adun` imagini,
sunete [i viziuni, a[ternute în formule poetice
în care ghice[ti atât inspira]ia poetului sedus
de sinceritatea unei transcenden]e îndelung
a[teptate, cât [i inteligen]a. Asprimea din
titlu nu e decât numele [irului de invoc`ri
cvasi-[amanice ale unui univers presim]it,
perceput ca dep`rtare, dar resim]it ca
apropiere, sau, mai mult, ca identitate a
sinelui poetic. ●     Daniel Ilea, Ale vie]ii oase
roase, Bucure[ti: Editura Tracus Arte, 2012,
84 p. Stabilit de mai mul]i ani la Paris, Daniel
Ilea scrie o proz` calofil`, n`scut` dintr-o
priz` la real cu totul neobi[nuit`. Prozatorul
vede [i simte acut [i are harul de a transcrie
cu mare precizie scene din (i)realitatea
imediat`. Cu vagi inflexiuni poetice, proza
r`mâne totu[i un vehicul alert pentru
imaginarul bântuit de obsesii psihanalitice
al autorului. Daniel Ilea are un ochi perfect

format pentru a surprinde gestul m`runt,
umanitatea umil`, sentimentele r`nite.
Evadarea dintr-un spa]iu când anost, când
atroce, se petrece prin vis, ca în mica bijuterie
în care profesorul de geografie Vasile ajunge
paznic de noapte la Paris: "Apoi brusc, ca
[i cum cineva i-ar fi dat o palm`, soarele
se înnegre[te, fumeg`, seam`n` cu un ca[alot.
O gur` cumplit de larg`, [tirb`, se strop[e[te
la el. E ora la care pe str`zile Parisului trec
gunoierii [i Vasile scoate pubelele în fa]a
hotelului. Pe malul m`rii, la numai doi pa[i
de valuri, p`s`ri albe se rotesc pe vertical`
c`znindu-se s` împing` acele ceasornicului,
ca s` cad` iute noaptea. La numai doi pa[i,
copiii fac castele de nisip. La numai doi
pa[i, cearceaful alb acoper` trupul care arde
mocnit, se scrume[te treptat. Am încercat
s` surprind timpul, s`-l iau pe nepreg`tite,
e de parc` noaptea ai ridica brusc capacul
unei fântâni, Vasile pune un semn la pagin`
[i adoarme. La ora trei [i zece inspectorul
de poli]ie sun` la poarta hotelului. Vasile
nu aude. Nu mai aude. Se viseaz` pe malul
M`rii Negre la Neptun ]inând lec]ii de
geografie [i dând note pesc`ru[ilor." ●     Mihai
Dinu, Dincolo de cuvinte. Polifonia
inaudibil` a ™Scrisorii pierdute¤, Bucure[ti:
Editura Spandugino, 2012, 392 p. O editur`
din ce în ce mai activ`, care-[i propune s`
ofere doar volume de înalt` calitate grafic`,
Spandugino mediaz` reîntâlnirea cu unul
din cei mai aprecia]i speciali[ti din domeniul
matematicii specializat în studiul formelor
[i structurilor literare. În volumul de fa]`,
savantul propune abordarea celebrei piese
caragialiene din perspectiva tripl` a
Hauptextului, a Nebentextului [i a
personajelor ca atare, pe urma unor celebre
teorii semiotice [i semiologice. De[i dificil,
accesul la text e reconfortant, m`car pentru
c` ofer` un contrabalans la infinitatea de
eseuri lejere [i analize belfere[ti cu care ne-
a inundat "anul Caragiale". Acurate]ea
enun]`rii ipotezelor, rigoarea demonstra]iei
[i inevitabilitatea concluziei constituie în
sine atuuri de care trebuie s` ]in` seama
to]i cei care-[i imagineaz` c` nu exist` via]`
dincolo de critica impresionist`. Cartea lui
Mihai Dinu are [i o alt` func]ie: s`
demonstreze c` resursele de înnoire ale
discursului critic sunt nu doar nea[teptate,
ci [i multiple. Iar editurii îi ur`m s` reziste
în aceste vremuri de intens` tulburare social`
[i cultural`.
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În spectacolul cu care Burgtheater,
cel mai mare dintre teatrele vieneze, a
deschis stagiunea 2012-2013, figurau
câteva numere care aveau o rezonan]`
aparte, datorit` muzicii, dar [i faptului c`
r`sunau în impozanta sal` a teatrului
sonetele lui William Shakespeare în
englez`. Publicul a reac]ionat surprins la
început, bucurându-se mai apoi de concert,
dar [i de visarea produs` de sonorit`]ile
poetice. Atunci când am v`zut întreaga
montare, i-am în]eles magia [i
magnetismul. Fool of Love e un spectacol
muzical, cu band live pe scen`, cu piese
ce au ca versuri sonetele lui Shakespeare,
cu participarea unor actori de prim rang.
Cu alte cuvinte, un concert-spectacol
surprinz`tor, energic [i cald.

Înc` de la primele note, nu po]i s` nu
remarci dialogul pianului cu contrabasul [i
cu sufl`torii, harpa discret`, sunetele metalic-
ludice ale dulcimerului, vocea cald`, umorul
solid al contrabasului, curbele juc`u[e ale
saxofonului care prelungesc misterios
sunetul. Fool of Love nu face o reveren]`
aspr` [i încle[tat`, ci se construie[te chiar
pe bucuria redescoperirii textelor, epocii,
st`rii poetice. E o montare conceput` ca
dialog între muzic`, poezie [i teatru, între
vremuri, între instrumente [i interpretare
actoriceasc`. Evenimentul r`mâne, cu
siguran]`, unul de atmosfer`. Sala mare a
Burgtheater r`sun` de versurile sonetelor
shakespeariene, cabrate pe tonuri de azi.
Pe scen`, lumina îng`duitoare îi pune în
valoare pe muzicieni [i pe marile vedete
ale teatrului deopotriv`.

Rând pe rând sunt prezente în fa]a
publicului vedete ale Burgtheater-ului:
Johannes Krisch, Dörte Lyssewski, Sunnyi
Melles, Tilo Nest, Nicholas Ofczarek,
cunoscu]i publicului vienez [i nu numai,
din mari produc]ii semnate de regizori
precum Matthias Hartmann, Jan Lauwers
sau Alvis Hermanis. Ambian]a de concert
e întrerupt` de o apari]ie stranie, o p`pu[`
cu aer obosit, care are ingenuitate, curiozitate,
îng`duin]` [i ludic sub mânuirea abil` a lui

ILEANA PINTILIE
Deschis` recent la Galeria Jecza din Timi[oara, expozi]ia lui Sorin Vreme, intitulat`

sobru "Desen", a suscitat de îndat` interesul publicului, transformându-se într-un eveniment
mult a[teptat. Pentru Vreme, desenul este o modalitate de expresie intim legat` de crea]ia
lui, e un fir ascuns care asigur` continuitatea manifest`rilor lui artistice. Dup` cum el însu[i
m`rturise[te, deseneaz` dintotdeauna, iar desenul este cel mai adesea zona liber` de constrângeri,
o alternativ` la ceea ce este impus, a[a cum s-a întâmplat în perioada studiilor la Academia
de art` din Bucure[ti, atunci când temele de atelier nu îl mul]umeau. De[i p`strat întotdeauna
în spa]iul intim al crea]iei, rar prezentat publicului, desenul i-a adus recunoa[terea prin
bursa UAP, acordat` în 1987, la terminarea facult`]ii.

Forma]ia de desenator a dobândit-o înc` din perioada Liceului de Arte din Timi[oara,
unde profesorii s`i – Elena [i Doru Tulcan sau Constantin Flondor - i-au fost modele, iar
sistemul de studiu, îndreptat spre cercetare, l-au stimulat spre rezolvarea acestor teme mai
ales prin desen. Asocia]i problemelor de cercetare vizuale ale profesorilor, elevii, printre
care [i Sorin, se adaptau [i se str`duiau s` r`spund` pe m`sura cerin]elor [i a[tept`rilor
arti[tilor care-i îndrumau, iar aceast` lec]ie timpurie [i-a dat roadele ulterior, în zona crea]iei
individuale.

Interiorizat, lipsit de constrângeri aparente, desenul este pentru Sorin Vreme receptorul
unei st`ri, ce poate fi ulterior valorificat` în alt gen de proiecte, prin instala]ie sau video.
Aceast` stare se define[te în jurul unor puncte de interes vizual, a unor tensiuni generate de
mijloacele de expresie plastic`, de linie sau de pat`; alteori starea provocat` de desen este
latent`, r`mâne difuz`, dar cu un mare poten]ial de crea]ie, dând na[tere a[a-numitelor desene
confuze, surse pre]ioase de inspira]ie din care î[i trag seva noi lucr`ri.

În alte situa]ii desenul poate evolua spre un nucleu narativ, inspirat din biografia artistului,
un fel de jurnal, în care intervalele temporale sunt marcate pe o scal`, pe marginea lucr`rii.
Semnele trasate pe aceast` linie vertical`, cu func]ia de reper, îi indic` cu precizie momente
tr`ite, etape ale vie]ii, astfel încât anumite desene pot fi reluate [i continuate dup` perioade
mai lungi de timp, firul lor narativ fiind adesea "înnodat". Caracter autobiografic al unor
desene, a[a cum sunt lucr`rile din perioada 1992-1993, din preajma vârstei de 30 de ani, a
fost amplificat [i exploatat într-o lucrare video, realizat` ulterior [i intitulat` Autoportret la
30 de ani.

O categorie de desene sunt construite pe o structur` narativ` aleatorie, pornind intuitiv
de la un gând, notat rapid, ca un seismograf [i evolueaz` spre o dezvoltare plastic` ce aminte[te
de Paul Klee, un artist descoperit în anii studen]iei, mult admirat pentru puterea de a interioriza
crea]ia [i pentru modul de a îmbina tr`irile personale cu o cercetare ra]ional`, obiectiv`
asupra mijloacelor expresive.

În unele situa]ii, desenele pot fi pentru Sorin Vreme o surs` pre]ioas` de inspira]ie
pentru dezvolt`ri ale unor proiecte tridimensionale, pentru instala]ii precum Ring (1992),
Nod (1995) sau Tinere]e f`r` b`trâne]e [i via]` f`r` de moarte (1997); dac` la început desenele
din care au luat na[tere proiectele descrise erau mai simple, ulterior ele au devenit din ce
în ce mai complexe, sus]inând trasee neregulate, de-a dreptul haotice de linii [i de noduri,
sugerând posibilitatea unei lumi imaginare, dezvoltat` în fic]iune.

Dac` prin unele lucr`ri ale lui, fie desene, fie instala]ii, artistul ajunge la structuri haotice
[i absurde, ce par s` se înfiripe dintr-o imagina]ie sau un vis asem`n`tor unui co[mar, alteori
chiar realitatea înconjur`toare îi furnizeaz` exemple ce alimenteaz` imaginea haotic` [i
co[marul. Mai precis, observarea unui fiin]e din lumea acvatic`, o meduz` uria[`, numit`
"Caravela portughez`", l-a inspirat într-o serie de lucr`ri purtând acest titlu ambiguu. Aceast`
serie sugereaz` structuri fluide, în continu` mi[care, desf`[urate ca un fel de capcan` vie,
în c`utarea pr`zii, iar voracitatea acestei creaturi se b`nuie[te doar prin aerul "nevinovat",
de mimare a firescului. Caracterul neobi[nuit al acestei f`pturi marine speciale este doar
b`nuit în re]eaua de bra]e tentaculare unduind în jurul unei ipotetice pr`zi.

Desenele lui Sorin Vreme dezvolt` un limbaj sobru, abstract, care se rezum` strict la
elemente plastice grafice [i picturale – linie [i pat`, realizate în alb [i negru (c`rbune pe
hârtie, cu interven]ii de ap` care dilueaz` traseele liniilor [i prin care ob]ine vibra]ii aproape
picturale, de diferite intensit`]i de gri). Aceste desene sunt spontane, nu dezvolt` un alfabet
plastic repetabil, ci con]in o mare doz` de improviza]ie, comunicând în mod empatic cu
privitorul.

Linii sub]iri sau groase, cu traseul ezitant, cu un duct lin sau poate brutal se combin`
cu pete întunecate de negru sau gri, opace sau transparente, din care alunec` [i se desprind
alte linii. Jocul acesta, cu desc`rc`ri bru[te de tensiune sau cu reveniri blânde, pe suprafa]a
hârtiei, traduce cu siguran]` actul cel mai sincer al artistului, doar cu sine însu[i, cu sentimentele
sale sau gândurile, uneori confuze, pe care încearc` s` le capteze [i s` le aduc` "la lumin`",
s` le fac` vizibile. Abia când aceste desene, rezervate pentru sine, s-au acumulat într-un
corp important al operei, acoperind o perioad` pân` la dou` decenii, Sorin Vreme s-a hot`rât
s` le prezinte, nu dup` alte ezit`ri nelini[tite. Autentice, conving`toare prin sinceritate [i
prin concentrare intelectual`, desenele acestea se adreseaz` în primul rând unui privitor
avizat, dezv`luind un decupaj printr-o oper` în plin` construc]ie, care a[teapt` s` fie dezv`luit`
[i asimilat` în spa]iul public.

SORIN VREME – DESEN

MINIATURI SONORE:
FOOL OF LOVEDANIELA MAGIARU

Nikolaus Habjan. P`pu[a preia rolul
scriitorul, cel ce pl`smuie[te lumile cântate,
la început e distrat, mirat de ceea ce se
întâmpl` cu crea]ia sa, iar apoi se las`
desf`tat. Pozeaz` [i se joac` cu monologuri
[i dialoguri, însceneaz` mor]ile celebre din
lumea pieselor lui Shakespeare. Momentele
în care marioneta este pe scen` au un surplus
de poezie. O somptuoas` cortin` ascunde
o lun` rotund`, meditativ` [i creeaz` cadrul
pentru muzicieni. Cu gesturi ample [i
pasionate, precum Johannes Krisch, sau
trasând fin [i misterios traiectoria cuvintelor,
aproape ca în aer, precum Sunnyi Melles,
actorii înso]esc cu vocea [i cu jocul lor
tablouri, miniaturi care celebreaz` st`rile
de iubire. Cu sau f`r` masc`, ele transpar
din îns`[i aerul spectacolului.

Propunerea lui Matthias Hartmann [i
Michael Schachermaier e un carusel de tr`iri,
aflat la întâlnirea dintre muzica pe care o
sim]i apropiat`, relaxat`, vocea cald` a pia-
nistului, chitaristului, vocalului Karsten Rie-
del [i versuri. Faldurile obosite ale melodiei
So it is not with me avanseaz` circular, grav,
obsedant pe m`sur` ce adev`rurile poemului
se dezv`luie. When I consider porne[te cu
fermitate, dar se joac` mult cu acordurile,
iar vocea grav` mimeaz` seriozitatea [i î[i
împarte iscusit t`cerile [i suspansul cu pianul.
From you have I been absent e melancolic,
invadând spa]iul cu triste]e. Let me confess
e construit contrapunctic, cu muzic` vesel`,
aproape de carnaval, cu ritm alert, ce face
ca profunzimea confesiunii din titlu s` fie
abordat` cu discre]ia fe]elor, expresivitatea
gesturilor lente care se apropie de încre-
menire sau ritual ale actorilor. Not from the
stars are sensibilitatea ghidat` de dulcimer,
care d` tonul [i ]ine isonul versurilor [i î[i
împlete[te notele cu pianul, în contrast total
cu ultimul vers Thy end is truth's and beauty's
doom and date. A woman's face pare o joac`
de coarde [i clape, care atunci când cade
în melancolie e salvat` de explozia de voci
[i instrumente. În Mine eye hath played –
vocea grav`, trist`, întortocheat` î[i câ[tig`
vitalitatea odat` cu splendoarea discursului
[i a ideilor de un farmec sfâ[ietor. Iubirea
e pl`smuit` în inim`, corpul e ram` a
frumuse]ii celui iubit, dar, cu toate acestea,
ochiul nu poate descrie decât ceea ce vede:
"Yet eyes this cunning want to grace their
art;/They draw but what they see, know not
the heart".

Fool of Love e un spectacol fluid,
emo]ionant, sonor, în care punerea laolalt`
a ceea ce trupa nume[te "village pop" cu
versuri din alte vremuri face ca transpunerea
în reverie s` fie total`. O montare care te
îmbie s` recite[ti sonetele lui Shakespeare,
dar [i s` plonjezi în st`rile de gra]ie pe care
]i le impun îndr`gostirea [i iubirea.
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(I) O foarte util` sintez` asupra
civiliza]iilor [i spiritualit`]ii mesopotamiene
este cea coordonat` de Jean Bottéro, Jean Bottéro, Jean Bottéro, Jean Bottéro, Jean Bottéro, Ini]iereIni]iereIni]iereIni]iereIni]iere
în Orientul Antic: de la Sumer la Biblieîn Orientul Antic: de la Sumer la Biblieîn Orientul Antic: de la Sumer la Biblieîn Orientul Antic: de la Sumer la Biblieîn Orientul Antic: de la Sumer la Biblie, trad.
Mihaela Stan, Editura Corint, Bucure[ti, 2012,
318 p. Reunind o serie de articole la obiect
publicate ini]ial în revista "L'Histoire" de
savan]i precum Pierre Chuvin, André Finnet,
Bertrand Lafont sau Georges Roux, sub
coordonarea ilustrului asirolog [i traduc`tor
de t`bli]e cuneiforme Jean Bottéro, volumul
de fa]` constituie o excelent` introducere
pentru nespecialist, dar [i un bun reper înnoitor
pentru cunosc`torul fascinantului univers al
regiunii cuprinse între Tigru [i Eufrat.
Structurat` în trei mari p`r]i, lucrarea
abordeaz` [i l`mure[te chestiuni importante
din istoria locului, cum ar fi astrologia, magia
[i medicina, relat`rile despre potop, primul
re]etar din lume [i na[terea concep]iei despre
p`cat, personaje mitico-legendare ca
Semiramida ori Ghilgame[, mo[tenirea
cultural` întemeietoare a Orientului Antic.
Iar în loc de concluzie, o ampl` discu]ie privind
fenomenul biblic [i profundele sale conexiuni

cu religiile sumeriene [i asiro-babiloniene.
Reperele cronologice, o dens` bibliografie
[i concluziile complinesc o apari]ie editorial`
de excep]ie, pe deplin oportun` [i în spa]iul
nostru academic.

(II) Colec]ia "Byzantium" ne ofer` un
alt titlu de referin]` din arealul medievisticii,
[i anume cartea cunoscutului istoric StevenStevenStevenStevenSteven
Runciman, Runciman, Runciman, Runciman, Runciman, Teocra]ia Bizantin`Teocra]ia Bizantin`Teocra]ia Bizantin`Teocra]ia Bizantin`Teocra]ia Bizantin`, , , , , trad., introd.
Vasile Adrian Carab`, Editura Nemira,
Bucure[ti, 2012, 176 p. Ap`rut` în 1977 ca
o colec]ie de conferin]e ]inute în 1973, cartea
confirm` statutul de bizantinolog eminent al
liber-profesionistului Runciman, posesorul
unei averi uria[e, ce se autodefinea ca "un
istoric de mod` veche", dar care s-a putut
astfel dedica în exclusivitate cercet`rilor de
specialitate, ob]inând numeroase documente,
de regul` inaccesibile, gra]ie prieteniei
personale cu exponen]i ai elitelor aristocratice
din ]`rile orientale. Pentru el, istoricul nu
trebuie doar s` interpreteze evenimentele, ci,
mai ales, s` surprind` st`rile afective, contextul
psihologic al vremii, ponderea întâmpl`rilor
în epoc` [i în posteritate, totul narat într-un
ritm alert de policier sau de thriller, ce ]ine
cititorul cu sufletul la gur` de la prima pân`
la ultima pagin`. Nu e de mirare a[adar c`
prologul studiului î[i propune s` ofere portretul
unui imperiu ce "s-a bazat pe o convingere
religioas` clar`: aceea c` era copia

ADRIANA CÂRCU
Exist` case care, în clipa când le vezi, te fac s` ]i le închipui în seara de Ajun.

Exist` case în care ai putea s` te mu]i imediat. Exist` case prin care te plimbi în gând
de fiecare dat` când treci pe lâng` ele. Exist` case de a c`ror prezen]` e[ti con[tient ca
de prezen]a unei persoane [i care treptat devin parte din universul t`u vizual.

Exist` case în care î]i imaginezi c` tr`iesc oameni frumo[i [i d`rui]i. Case cu pere]ii
îmbr`ca]i în c`r]i, case din care auzi r`sunând muzica. Exist` case unde prin ferestrele
înalte z`re[ti tablouri de pe vremea când timpul curgea mai lent [i mai pu]in fo[nitor.
Exist` case cu terase rotunde, cu dale ca o tabl` de [ah, unde din când în când surprinzi
o zbatere diafan` de perdea sau vezi un domn care î[i ia cafeaua, citind ziarul. Exist`
case în care, dincolo de lamelele esslinger-ului, siluetele alunec` lin, f`cându-te s`
crezi c` ele danseaz` la un bal cu adieri de cristal, cu mun]i de trandafiri [i [ampanie.

Exist` case care poart` în ele istoria unui ora[ – a unui timp ce prin ele se vrea
neuitat. Exist` case pe care le salu]i ca pe un prieten vechi [i care î]i întorc salutul doar
prin puterea amintirilor depozitate între pere]ii lor. Exist` case care readuc clipa, la fel
cum o face muzica. Case care te duc înapoi, într-un timp tr`it, pe care ele ]i-l restituie
– sau într-un timp netr`it, dar pe care ele îl fac [i al t`u. Exist` case care te las` s` le
descoperi frumuse]ea dincolo de labirintul vegeta]iei, pe m`sur` ce aceasta se schimb`
cu fiecare anotimp.

Exist` în Timi[oara o cas` pe care o [tiu din primii ani ai existen]ei mele [i care
cu timpul a devenit fundalul misterios al vis`rilor, suprafa]a de proiec]ie a fanteziilor
[i locul de întrupare a multor lecturi. Casa st` de dou` sute de ani în col]ul, cândva
verde, pe care bulevardul Mihai Viteazul îl face cu bulevardul Victor Babe[. În ea am
consolat-o în copil`rie pe Mrs. Havisham, etern aflat` în a[teptarea logodnicului, [i în
salonul ei am dansat, adolescent`, la balul din Ghepardul. Mai târziu am înconjurat-o
num`rându-i frontoanele sau ascultând voci p`relnice din beciul de sub teras`, care îi
vesteau pr`bu[irea. În ultimii 25 de ani i-am urm`rit transformarea, cu fiecare vizit`
acas`. De la o vreme nu mai p`rea locuit`. Mai apoi, vegeta]ia care mi-o ascunsese ani
de zile, sporindu-i misterul, a fost eradicat`, l`sând-o expus` cumva impudic privirilor
indiferente. A stat un timp a[a, golit` de sens [i vizitat` doar de anotimpuri, pân` când
într-o zi am rev`zut-o pe web. De fapt, i-am v`zut doar pere]ii. Casa în care depozitasem
atâtea vise era o ruin`.

Atunci am aflat c` în ea a locuit un om care [tia s` vorbeasc` cu florile. Numele
lui era Wilhelm Mühle. {i printr-o miraculoas` induc]ie, în timp ce citeam povestea
familiei Mühle, casa din gândul meu î[i rec`p`ta semnifica]ia. Ea m` l`sa acum s`
visez din nou la baluri str`lucitoare din saloanele decorate cu ghirlande de trandafiri,
trimise de horticultor tocmai la Viena. M` f`cea s` v`d sala aurit` a teatrului din Timi[oara
la inaugurarea de dup` incendiul din 1880, îmbr`cat` tot de el în jerbe sângerii. Azi îl
v`d pe Wilhelm Mühle împreun` cu fiul s`u Arpád, schi]ând pavilioane [i rondouri de
pasteluri involte, apleca]i deasupra mesei din sufrageria Bidermeier a casei care le va
purta numele. Gr`dina gândit` de ei în 1891 pentru expozi]ia universal` de la Timi[oara
va deveni Parcul Rozelor, un loc ce va avea s` schimbe pentru totdeauna fa]a ora[ului,
întregindu-i renumele. Acum m` gândesc la generozitatea cu care Arpád a numit primul
trandafir – dintre cei 13 pe care avea s`-i creeze – Die Banatische Rose. {i de abia
acum, când am aflat c` în Casa Mühle s-au împletit buchete pentru trei regine, [tiu de
ce am asemuit-o mereu cu un palat.

Exist` case pe zidurile c`rora se ca]`r` iedera uit`rii. Case în geamurile c`rora se
reflect` asfin]itul. Exist` case a c`ror dispari]ie las` o ran`.

O CAS~ VECHE
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p`mânteasc` a Împ`r`]iei Cerurilor",
conservând [i respectând vreme de [apte
secole o constitu]ie teocratic` absolut`, dar
capabil` de a supravie]ui mai mult decât
oricare alta din era cre[tin`.

(III) O târzie, dar nu neap`rat tardiv`
recuperare este traducerea volumului omagial
editat în 1920 de Charles Laurent, Sfânta IoanaCharles Laurent, Sfânta IoanaCharles Laurent, Sfânta IoanaCharles Laurent, Sfânta IoanaCharles Laurent, Sfânta Ioana
d'Arc d'Arc d'Arc d'Arc d'Arc (trad. Raluca Cerghizan, introd. Emilian
Dasius, Editura Ecclesiast,     Sibiu, 2012, 208
p.), cu prilejul anivers`rii în luna ianuarie
2012 a 600 de ani de la na[terea eroinei
na]ionale a Fran]ei. Prezentat într-o elegant`
edi]ie bilingv` româno-francez`, opusculul
con]ine o biografie a personajului istoric,
împletit` strâns cu destinul s`u spiritual [i
religios de excep]ie, care au transformat-o
rapid pe Jeanne într-un simbol viu al eroicit`]ii
virtu]ilor     [i     poate cel mai îndr`git lider popular
din istoria Hexagonului. Canonizat` de
Biserica Romano-Catolic` [i ridicat` la rangul
de protectoare duhovniceasc`, al`turi de Sf.
Geneviève, a întregii Fran]e, Fecioara din
Orléans – ora[ impregnat [i azi de marea
personalitate a tinerei celebrate anual în
tradi]ionalele "s`rb`tori ioanice" – r`mâne
o eroin` de prim rang pe firmamentul culturii
europene, cutremur`toare [i fascinant`
deopotriv`, ca [i esen]a îns`[i a sacrului definit
de Rudolf Otto, pendulând mereu între
fascinans [i tremendum.

(IV) Un alt ocrotitor spiritual de marc`,
autohton de ast` dat`, este celebrat în masivul
tom Antimiana II,Antimiana II,Antimiana II,Antimiana II,Antimiana II, antologie de studii, comu-
nic`ri [i articole, volum îngrijit de prof. dr.
Ioan St. Laz`r, Editura Babel, Bac`u, 2012,
600 p. Editorul florilegiului închinat memoriei
[i personalit`]ii complexe a Sf. Antim Ivirea-
nul este Centrul de Studii Medievale [i Premo-
derne din Râmnicu-Vâlcea (prezidat de Eugen
Negrici [i animat de neobositul diortositor
al volumului), care-i poart` numele [i orga-
nizeaz` anual sesiuni de comunic`ri dedicate
patronului ecleziastic al zonei. De altfel, [i
Funda]ia Cultural` [i Biblioteca Jude]ean`
din capitala Vâlcei poart` numele eroicului
ierarh din epoca brâncoveneasc`, în cinstea
c`ruia se construie[te în prezent [i o prim`
biseric`. Zeci de lucr`ri selectate din edi]iile
simpozionului focalizeaz` tumultoasa biogra-
fie, imensele merite culturale [i excep]ionalele
scrieri ale celui mai bun predicator bisericesc
din istoria noastr`. F`r` îndoial` avem de a
face cu un proiect de o rar` anvergur`, c`ruia
îi dorim via]` cât mai lung` [i ale c`rui roade
merit` a fi g`zduite de toate marile biblioteci
publice sau particulare ale ]`rii.



orizont

28www.revistaorizont.ro
NARRENTURMnarrenturm

CIPRIAN V~LCAN
"Une étude, publiée lundi 24 septembre dans la revue Current BiologyÊet relayée

notamment par Slate, ainsi que par le site américain Wired, s'est penchée sur l'espérance
de vie d'eunuques coréens, serviteurs à la cour impériale entre le XIVe et le XXe siècle.
En comparant, grâce à un arbre généalogique, la longévité de 81 eunuques à celle de
quelque 2 500 aristocrates, aux conditions de vie similaires donc, les scientifiques de
l'université de Corée aboutissent à un résultat étonnant : les premiers meurent, en moyenne,
à l'âge de 70 ans, les seconds, à celui de 56 ans. Soit une différence de 14 années. De
surcroît, trois des 81 eunuques atteignent les 100 ans, contre seulement un des 2 500
hommes non castrés.ÊUn résultatÊ"phénoménal, même au regard des statistiques
contemporaines des pays développés", noteÊSlate, qui cite l'équipe de chercheurs :Ê"La
proportion de centenaires chez les eunuques coréens est donc au moins 130 fois supérieure
à celle des pays développés." L'absence de testicules, et surtout de testostérone, pourrait
bien être en cause dans cette exceptionnelle longévité.ÊLa principale hormone sexuelle
mâle, précise en effetÊWired, estÊ"impliquée dans la croissance des testicules, le
développement musculaire et l'agression, mais semble aussi affaiblir le système
immunitaire". Ce qui expliquerait aussi, au passage, la meilleure espérance de vie des
femmes, aidées par les estrogènes. D'autres facteurs sont bien sûr en cause dans cette
inégalité entre les deux sexes, et notamment, avance Wired, le goût des activités à
risque, davantage ancré chez les hommes. Avec "l'égalisation des conditions" et des
modes de vie, selon les termes de l'Observatoire des inégalités, l'écart de longévité
entre les deux sexes a toutefois tendance à diminuer, souligne Slate" (Le Monde, 27
septembrie 2012).

Robert Kiefer, un dadaist austriac care a tr`it la Viena între 1897 [i 1945, purtînd
o suculent` coresponden]` cu Tristan Tzara, este autorul unui manuscris de 450 de
pagini intitulat Cartea eunucilor. Eruditul italian Domenico Brabanti, cel care a descoperit
manuscrisul la un anticariat din Berlin, sus]ine c` ideea de a scrie despre eunuci i-ar fi
venit lui Kiefer în urma unei conversa]ii cu Tzara, în care acesta din urm` ar fi lansat
celebrul s`u îndemn ironic : "Dadai[ti din toata ]`rile, scopi]i-v` !". Kiefer a lucrat mai
bine de [apte ani la acest proiect, citind toate c`r]ile pe care le-a g`sit despre respectivul
subiect. Manuscrisul rezultat a r`mas complet necunoscut, autorul murind înainte de a
fi reu[it s`-l trimit` la Paris.

Brabanti a publicat în revista Globen un excelent rezumat al principalelor teze sus]inute
de Kiefer. Din lips` de spa]iu, nu ne vom opri asupra considera]iilor sale istorice, geografice,
economice, demografice, juridice, sociologice sau teologice, ci vom încerca s` ne concentr`m
prezentarea asupra acelor texte scrise în mediile eunucilor [i socotite de Brabanti "adev`rate
utopii ale castra]ilor". Din perspectiva eruditului italian, cele mai importante scrieri de
acest fel sînt Omul perfect, Cetatea celor puri [i Despre marionete, toate bucurîndu-se
de o ampl` descriere din partea lui Kiefer.

Omul perfect a circulat sub form` de manuscris printre membrii sectei scopi]ilor,
fiind atribuit lui Andrei Ivanov, presupusul fondator al sectei. El descrie crearea unui
om paradisiac perfect, care nu m`nînc`, nu doarme, nu munce[te, nu plînge, nu rîde,
nu casc`, nu se bîlbîie, nu se scarpin` în barb`, nu-[i pierde niciodat` min]ile, nu îmb`trîne[te
[i, desigur, nu moare. Omul acesta perfect nu are nevoie de nimic din afara lui, a[a c`
e complet lipsit de instincte, fiind condus numai de ra]iunea s`dit` în el de Creatorul
s`u. Îns` dup` catastrofa indus` de ispitirile [arpelui satanic, totul se schimb`, omul e
alungat din Paradis, iar trupul s`u devenit impur sufer` modific`ri dramatice. B`rbatul
se treze[te cu un penis ce d` semn despre aplecarea lui înspre pl`ceri, în vreme ce
femeii îi cresc sîni. Cele dou` fiin]e marcate de p`cat sînt aruncate în vîltoarea desfrîului
din care nimic nu pare s` le mai salveze. Dau na[tere unor prunci ce se nasc cu acelea[i
urme infamante pe trup, ace[tia dau na[ter altor [i altor prunci, iar roata infernal` nu
poate fi oprit`. Pîn` cînd Andrei Ivanov e luminat de îngerii Domnului [i afl` care e
calea ie[irii din p`cat : omul trebuie s` revin` la forma paradisiac` a trupului s`u, renun]înd
la p`r]ile hidoase ale corpului ce i-au fost date tocmai pentru a-i aminti de r`t`cirea lui.
Prin castrare, omul î[i reg`se[te frumuse]ea ini]ial` [i reteaz` sursa r`ului ce s-a cuib`rit
în sine. Redevenit asemenea îngerilor, el stopeaz` r`spîndirea p`catului [i preg`te[te
întoarcerea în Paradis.

Continuare \n pagina 31

UTOPIILE EUNUCILOR

Le Monde1 citeaz` din ve[nicii cerce-
t`tori britanici (care te miri ce mai cerceteaz`
cât e ziulica de lung`) c` cine n-are treab`
cu testosteronul tr`ie[te mai mult. Adic`,
de exemplu, am s`ri noi imediat, f`r` s`
ne gândim prea mult, femeile. A[. De fapt,
[i ele, dar nu asta ne intereseaz` pe noi acum,
c`ci cercet`torilor britanici li s-a pus pata
pe eunucii coreeni. Englezii no[tri au ajuns
la concluzia c`, la curtea regal` coreean`,
b`rba]ii din harem tr`iau mai mult decât
nobilii care ]ineau haremul – sau cam a[a
ceva.

Nu se precizeaz` care a fost modalitatea
de documentare a cercet`torilor britanici,
dar eu m` gândesc imediat la serialele istorice
coreene care, de vreo doi ani, fac un rating
de invidiat în audiovizualul românesc. Asta
nici nu e foarte r`u, cred observatorii
fenomenului, vorbind despre exotismul
acestor filme, care sunt ecraniz`ri ale unor
romane de epoc`, despre dinastii celebre
[i regi care au însemnat ceva în Peninsul`
[i în Asia de r`s`rit. De exemplu, Sejong,
unul din regii eroi ai serialelor sus pomenite,
este suveranul care a dus la modernizarea
statului coreean, într-o epoc` a marilor
reforme politice [i culturale. Scriind aceste
rânduri, m` gândesc c` ele sun` pu]in dubios
în contextul bine cunoscutei [i absurdei
propagande comuniste din Nord. E adev`rat,
serialul e din Sud, dar Nordul nu se las`
mai prejos, propunând, printre altele, comedii
romantice intitulate – cum altfel? – Tovar`[ul
Kim a zburat. Seria sud-coreean` Legendele
palatului nu are de-a face cu Tovar`[ul Kim
(actualul Kim Jong-un, sau bunicul s`u,
cunoscut în România ca un cal breaz, iertat`
fie-mi compara]ia pu]in m`gulitoare pentru
patruped, Kim Ir Sen). Legendele palatului
sunt seriale decente, care ne amintesc de
obsesia asiaticilor coreeni-japonezi-chinezi
pentru detaliu, distilat pân` la sublimare.
Popularitatea de care se bucur` aceste
produc]ii (în România, printre altele, dar
[i în Japonia [i chiar Statele Unite) se poate
justifica prin atrac]ia occidentalilor pentru
o zon` [i o cultur` pu]in prezent` în spa]iul
occidental.

E drept, acela[i lucru s-a spus acum
câ]iva ani [i despre un film nord-coreean,
singurul din aceast` ]ar` care a participat
la vreun festival din str`in`tate [i primul
distribuit [i în România dup` 1989. La
Cannes, s-a spus despre filmul Jurnalul unei
[col`ri]e c` ar fi o poveste plin` de tandre]e,
cu parfum exotic, prezentând oameni [i
mentalit`]i total necunoscute în Apus. M`
rog, treaba cu tandre]ea nu avea de ce s`
ne înc`lzeasc` pe noi românii, care, pe de-o
parte, [tiam cum stau lucrurile cu cinema-
tografia nord-coreean` din anii 80 [i, pe de-
alt` parte, ne aminteam de candorile de copil-
[oim [i pionier pe [antier din filmul românesc
de propagand` al aceleia[i perioade. Pe
atunci, în alb-negru, vedeam într-o sear`
uteci[ti în uniform` [i ceapi[ti ferici]i, iar
în seara urm`toare eram invita]i s` l`crim`m
la un poem epic nord-coreean: în locul ca-
valerului pe cal alb în c`utarea Graalului
sau luptând sub culorile doamnei iubite, ni
se oferea un tovar`[ cu chipiu, c`l`rind pe
tractorul pe care îl aduce, cu mare efort [i
sacrificiu, în satul de ba[tin` din creierii
unor mun]i.

Serialul de succes de la palatul coreean
este clar un pas înainte fa]` de telenovelele

EUNUC DIN
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sud-americane în care se consum` atâta
glicerin` pentru lacrimile eroinelor cât metal
pentru tancurile [i rachetele balistice nord-
coreene. Cineva s-a obosit s` numere de
câte telenovele argentiniene [i columbiene
au avut parte românii în ultimii dou`zeci
de ani: cic` 13 la TVR 1, una la TVR Cultural
(ce-o mai fi fost [i cu aceea?) [i vreo 150
la Acas` (ba[ca o pletor` la Romantica,
Prima, Antena [i altele). Al]ii au scris despre
cum î[i uit` mamele copiii în van` pentru
c` vizioneaz` o pelicul` cu titlu sugestiv
precum Amor de papel ("Dragoste de hârtie",
sau, dac` ne e îng`duit s` aproxim`m, "de
carton") interpretat` de o manechin` de
silicon. Cam to]i au fost de acord c` starea
na]iunii e critic` din pricina lor, c` telenovela
reprezint` o problem` social` cel pu]in la
fel de grav` ca pustiirea ora[elor miniere
din Valea Jiului [i atunci unii au produs [i
distribuit telenovele române[ti, cu aventuri
]ig`ne[ti, iar al]ii au ajuns la concluzia c`
pot mar[a în continuare pe comercial, dar
mai creativ. {i a[a au ajuns eunucii coreeni
la TVR.

De fapt, chiar nu se spune mare lucru
despre eunuci acolo, dar exist` întotdeauna
o supap` de rezerv`: Kanal D. Aici putem
studia mai abitir ca cercet`torii britanici
longevitatea comparativ` a claselor sociale,
într-un mod care îmbin`, de bun` seam`,
utilul cu pl`cutul, anume privind, precum
vi]elul la Înalta Poart`, serialul numit, fastuos,
str`lucitor [i soapy, Suleyman Magnificul:
Sub domnia iubirii. Pentru r`ze[ii din Cetatea
de scaun a Sucevei [i pentru vecinii lor,
Magnificul nu este altul decât Soliman
Întâiul, care a f`cut pr`p`d prin ]`ri[oarele
noastre. Filmul îns` este o comoar` pentru
cine ar vrea s` fac` un studiu de imagologie:
p`gânii suntem noi, cei care nu ne-am înfiorat
de faima sultanilor din dinastia lui Osman
[i am complotat împotriva lor, ca ni[te mi[ei.
Mai apoi, tot în acest registru, turcii au luptat
[i guvernat civilizat, plecând întotdeauna
urechea la necazurile supu[ilor din
provinciile cucerite [i cerând ni[te biruri
mici-mititele, numai a[a, ca s` nu se spun`
c` s-au întors acas` cu mâna goal`. Pentru
cine nu e pasionat de imagologie, se poate
aranja [i cercetarea cu testosteronul, pentru
c` unul din personajele cele mai [mechere
din seraiul de la Topkapî este chiar mai
marele eunucilor: oache[ [i cu vino-ncoa',
ce-i drept, uneori cu gesturi dubioase, de
gay, dar asta vezi numai dac` e[ti cârcota[.
Cine nu cerceteaz` nici imagologia, nici
hormonii, poate pur [i simplu s` se minuneze
de costuma]iile de lurex, vorba aia, a la turca
bre.

Cercetarea cu eunucii are mai mult`
treab` cu telenovela decât v` vine a crede.
În primul rând, ea este o cercetare cu preten]ii
egalitariste: se spune clar c` eunucii, bie]i
sclavi anonimi, au avut [i ei ceva de câ[tigat:
m`car au tr`it mai mult decât exploatatorii
lor burghezo-mo[iere[ti. Despre ce altceva
s` fie vorba, atunci, [i într-o telenovel`
precum una mexican`, intitulat` {i boga]ii
plâng? Iar subiectul nu poate decât s`-l
încânte [i pe Tovar`[ul Kim, din filmul
omonim.
______________

1  Le Monde, 27 septembrie 2012.
2  Vezi, de pildã, Manuela Golea, „de

ce au succes serialele coreene?” în România
liberã, 28 ianuarie 2011.
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Lincoln a fost una dintre cele mai
a[teptate premiere ale finalului lui 2012 [i
a ajuns s` fie nominalizat` în acest an la
nu mai pu]in de 12 sec]iuni ale premiilor
Oscar. Iar asta din cel pu]in trei motive.
Primul: regia semnat` de Steven Spielberg,
un favorit din start în competi]ia pentru
premiile Academiei Americane de Film. Al
doilea: faptul c` Daniel Day-Lewis de]ine
rolul principal. {i, last but not least, motivul
al treilea e tema aleas`. Mai exact, portretul
unui pre[edinte american de legend`, inspirat
din biografia semnat` de Doris Kearns
Goodwin [i numai bun de înduio[at inimile
membrilor juriului d`t`tor de statuete. Cum
arat` acest portret? Se vede clar de la bun
început.

În primele minute de film, Daniel Day-
Lewis – îmbr`cat natural în pielea lui
Abraham Lincoln – discut` cu doi solda]i
de culoare, undeva într-o tab`r` militar`.
Suntem în miezul R`zboiului Civil, iar în
jur forfote[te o mul]ime de oameni în
uniforme. Dup` ce ascult` sobru detalii
despre ce s-a întâmplat pe câmpul de lupt`,
Lincoln relaxeaz` gradual dialogul. Cumva,
discu]ia alunec` spre subiectul p`rului
pre[edintelui american, vizibil nearanjat.
Lincoln are un p`r neobi[nuit de aspru [i
des "pentru un alb", observ` unul dintre cei
doi solda]i de culoare. Interlocutorul lor
confirm` [i pluseaz`: ultimul frizer
preziden]ial s-a spânzurat dup` ce a e[uat
lamentabil în a-i îmblânzi claia de p`r. Se
zâmbe[te larg de ambele p`r]i. Momentul
acesta ini]ial anun]` destul de clar linia pe
care mar[eaz` ultimul film al lui Steven
Spielberg. Adic` aceea de a prezenta un
"Lincoln uman". Nu o statuie, nu o figur`
legendar-distant`, ci "un om ca to]i ceilal]i".
Cu bune [i cu rele. Cu un sim] dezvoltat al
umorului [i cu povara enorm` a R`zboiului
Civil american în spate.

Abraham Lincoln nu e singurul mit pe
care filmul încearc` s` îl coboare de pe
piedestal. Abolirea sclaviei e un altul. Ea
e schi]at` mai degrab` ca rezultat al unei
conjuncturi favorabile, abil speculate de
Lincoln, decât ca un demers glorios, aplaudat
de to]i americanii. Scenariul nu se sfie[te
s` arate metodele nu neap`rat ortodoxe
folosite de Lincoln [i de alia]ii lui pentru a
ob]ine aprobarea amendamentului ce abolea
sclavia.

De trei decenii [i jum`tate, Doris Kearns
Goodwin [i-a obi[nuit cititorii cu monografii
spectaculoase, ce îmbin` faptul socio-cultural
cu datul biografic, suscitând atât interesul
speciali[tilor, cât [i curiozitatea publicului
larg. Dup` debutul din 1977 cu Lyndon
Johnson and the American Dream au urmat
The Fitzgeralds and the Kennedys: An
American Saga (1987) [i No Ordinary Time:
Franklin and Eleanor Roosevelt. The Home
Front in World War II (1995), care i-a adus
[i premiul Pulitzer pentru istorie.
Recunoa[terea interna]ional` incontestabil`
avea s` i-o asigure monumentala (varianta
paperback însumeaz` nu mai pu]in de 944
de pagini!) oper` dedicat` celui de al
[aisprezecelea pre[edinte al SUA, sursa de
inspira]ie a lui Steven Spielberg pentru o
mult-nominalizat` [i premiat` pelicul` din
2012.

Dac` filmul se axeaz` pe manevrele
politice din spatele celui de al Treisprezecelea
Amendament al Constitu]iei americane
(lovitura de gra]ie dat` sclaviei ca sistem
imoral [i retrograd), cartea î[i propune [i
realizeaz` mult mai mult. Ea l`rge[te cadrul
pentru a-i include pe membrii
surprinz`torului Cabinet preziden]ial ales
de Abraham Lincoln, acea "echip` de rivali"
la care face trimitere titlul. William H.
Seward (senator de New York), Salmon P.
Chase (guvernator de Ohio) [i Edward Bates
(om de stat din Missouri), contracandida]ii
cvasi-necunoscutului avocat din Illinois în
cursa din 1860 pentru candidatura
republican` la pre[edin]ia SUA, aveau s`-i
devin` parteneri în actul de guvernare a unei
]`ri cu grave probleme interne.

Câ[tig`tor de pe locul patru al unei
competi]ii cruciale pentru viitorul na]iunii,
întrebat ulterior de reporterul de la Chicago
Tribune de ce se înconjurase de inamici [i
opozan]i, Lincoln r`spundea: "Aveam nevoie
de cei mai puternici oameni ai partidului
în Cabinet. Trebuia s` ]inem poporul unit.
Trecând în revist` partidul, am ajuns la
concluzia c` ace[tia sunt oamenii cei mai
puternici. Nu puteam s` privez patria de
serviciile lor". E genul de anecdot` pe care
mizeaz` autoarea pentru a contura destinul
unui conduc`tor memorabil, cu sim]ul
oportunit`]ii politice, dar [i al interac]iunii
umane indispensabile reu[itei profesionale.
Într-un interviu, aceasta îi descria atuurile
de baz` ca fiind legate de inteligen]a
emo]ional` capabil` s`-i poten]eze geniul
strategic.

În Introducere, Kearns precizeaz`:
"Succesul în rela]ia cu egourile pronun]ate
ale oamenilor din Cabinetul s`u sugereaz`
c`, în mâinile unui politician de anvergur`,
calit`]ile generic asociate cu decen]a [i
moralitatea – bun`tate, sensibilitate, compa-
siune, onestitate [i empatie – pot reprezenta
ele însele resurse politice impresionante".
E de în]eles, astfel, c` munca de cercetare
s-a concentrat pe recompunerea portretului
pre[edintelui din momente ce vorbesc despre
caracterul, personalitatea, dilemele [i
deciziile lui, recuperate din documente mai
pu]in utilizate anterior de numero[ii biografi.
Autoarea se apleac` nu doar asupra figurii
centrale, ci [i a familiei, colegilor [i
cuno[tin]elor acesteia, studiindu-le
coresponden]a, jurnalele publicate sau

LINCOLN: DINCOLO
DE FIGURA DE PE
PIEDESTAL

ÎN ISTORIE, DE
PE LOCUL PATRUCRISTINA CHEVERE{AN

ADINA BAYA

S` v` mai spun c` Daniel Day-Lewis
e extraordinar? Aproape se în]elege de la
sine. De la Gerry Conlon din În numele
tat`lui (In the Name of the Father) la Bill
The Butcher din Bandele din New York
(Gangs of New York) sau Daniel Plainview
din Va curge sânge (There Will Be Blood)
– Day-Lewis a devenit, practic, autor aproape
exclusiv de roluri memorabile. Mul]i îl
declar`, pe bun` dreptate, unul dintre cei
mai mari actori în via]`.

Dar ce m-a surprins un pic a fost decizia
lui de a colabora cu Spielberg. {i asta pentru
c` e evident c` poza acestuia din urm` se
afl` afi[at` mare în dic]ionar, în dreptul
defini]iei conceptului de "cinema
mainstream". Dac` cineva [i-ar putea pune
lini[tit numele pe manualul cu re]ete
hollywoodiene de f`cut filme, acela e
Spielberg. Ceea ce nu înseamn` c` nu e un
mare maestru la ce face, doar c` e greu s`
fii surprins de ceva la filmele lui. E
mainstream corect, ca la carte. Cu o dozare
adecvat` a suspansului, cu viori în fundal.
Film pentru mase. Ceea ce nu e r`u. În fond,
Daniel Day-Lewis a colaborat [i cu Michael
Mann la Ultimul mohican (The Last of the
Mohicans) – tot un regizor mainstream [i
tot un film care r`scole[te orgoliul na]ional
al publicului american printr-un episod
istoric. La fel ca acolo, am senza]ia c` Daniel
Day-Lewis a ales rolul ]intit pentru a lua
Oscarul.

Pe lâng` ce e mai bun din Daniel Day-
Lewis, Spielberg scoate cu succes [i ce e
mai bun din Tommy Lee Jones [i Sally Field.
Ambii î[i las` amprenta în dou` roluri aparent
minore, dar totu[i memorabile. Scenariul
semnat de Tony Kushner, care a mai scris
pentru Spielberg [i Munich, curge savuros,
f`r` a l`sa loc de amor]eal` sau plictis. Unicul
aspect care i s-ar putea repro[a filmului e
finalul, în care parc` încearc` prea tare s`
stoarc` lacrimi din ochii privitorilor [i
expediaz` într-un mic episod patetic
asasinarea pre[edintelui.

Una peste alta, Lincoln r`mâne o mostr`
de divertisment de calitate, cu replici bine
scrise, cu ac]iune [i personaje construite f`r`
cusur. Dar de[i nu se vrea glorificator, tot
arat` ca un film care pare s` fi primit finan]are
de la Casa Alb` pentru a pompa o infuzie
de orgoliu na]ional în audien]ele americane.

nepublicate, memoriile sau însemn`rile de
lucru.

"Prin intermediul acestor surse
proaspete, Lincoln î[i scoate haina sobr`
[i cunoscutul joben. Îl vedem relaxându-
se seara târziu acas` la familia Seward, cu
picioarele lungi întinse în fa]a focului,
vorbind despre multe alte lucruri decât
r`zboiul. Îi gust`m umorul contagios în
poantele istorisirilor sale preferate [i asist`m
la discu]ii furtunoase ale Cabinetului pe
marginea emancip`rii [i reconstruc]iei.
Sim]im tensiunea devastatoare de la telegraf,
când Lincoln apuc` nervos mâna lui Stanton,
în a[teptarea ve[tilor de pe front. Îl urm`rim
pe câmpul de lupt` în mai multe rânduri [i
putem observa impactul revigorant al
prezen]ei sale calde, empatice, asupra
moralului trupelor. Cu toate aceste ocazii,
personalitatea vibrant` a lui Lincoln se
dezv`luie, acesta prinzând via]` în oglinda
celor din jur".

De[i filmul lui Spielberg surprinde un
Lincoln angajat activ în marele proiect al
carierei (abolirea sclaviei), cartea debuteaz`
pe 18 mai 1860, când cei patru b`rba]i din
prim-planul inspiratei nara]iuni istorice
a[teapt` cu sufletul la gur` nominalizarea.
Cititorul e ]inut în suspans: alegerea nu e
comunicat` imediat, Kearn preferând
incursiunea în trecutul fiec`ruia dintre cei
ajun[i în aceast` postur`. Ei sunt prezenta]i
din prima zi de existen]`, procedura ajutând
cititorul s` în]eleag` mecanismele de
func]ionare ulterioar` a "echipei de rivali".
Pierderile personale din tinere]e,
temperamentul melancolic (dac` nu
depresiv) al lui Lincoln, episoadele ce l-au
format sunt extrase din memoria
manuscriselor, al`turi de talentul oratoric
ie[it din comun [i hot`rârea de a înf`ptui
ceva care s`-l înscrie în memoria na]iunii.
De la na[terea într-o c`su]` de lemn, la o
ferm` izolat` din Kentucky, pân` la asasinare
[i intrarea (practic` [i simbolic`) în istorie,
Lincoln e urm`rit pas cu pas, într-o
monografie ambi]ioas` [i palpitant`. Cei ce
dispun m`car de serile unei s`pt`mâni se
vor afla în compania autentic` a unora dintre
cele mai mari figuri ale istoriei, culturii [i
literaturii americane de secol XIX.
Generozitatea materialului ar fi meritat un
serial.
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Nu m` îndoiesc de faptul c` puteam stîrni hazul. Dar dac` chipiul m` cam acoperea

[i, ca s`-l v`d pe mecanic, trebuia s` împing cozorocul cu mîna, pentru felul în care ]ineam
paleta nu mi se putea face nici un repro[. Orientasem partea ro[ie a discului spre el, însemna
c` trebuia s` trag` de h`]urile dihaniei pîn` o oprea. {i a tras [i a oprit-o acolo, pentru c`
a[a stabilisem eu. Eu, [eful g`rii. P`i putea s` m` ating` vreo ironie din moment ce eu
eram cu comanda [i el cu execu]ia? E drept, eram destul de scund, cam rotofei, între noi
fie vorba [i cr`c`nat, dar eram capabil s` apelez orice gar`, [tiam pe de rost orarul tuturor
trenurilor regulate, cuno[team toate legile [i semnalele ceferiste.

Ce acar, m`, l-a repezit unchiul. Ai orbu' g`inii, nu vezi ce-are pe cap [î-n mîn`? M`
rog, dialogul s-a purtat în ace[ti termeni, plasa]i între b`[c`lie serioas` [i seriozitate b`[c`lioas`,
eu n-am mai spus nimic, am r`mas în pozi]ia de pîn` atunci, cu chipiul pe cap, f`r` s`-l
mai sprijin, în pozi]ie de drep]i, cu paleta în mîn`, culoarea ro[ie a discului fiind orientat`
spre garnitur`…

{i-atît de concentrat eram… Dar cu tine o s` fiu sincer, Vasi. Nu-]i ascund nimic. Ne
[tim prea bine ca s` nu-]i dezv`lui adev`rul. Eram [i nu eram. E drept, st`team încremenit
cu paleta în mîn`, dar partea exuberant` din mine se desprinsese deja de mult din suflet
[i h`l`duia pe aiurea, f`cea tumbe peste tumbe pe t`p[anele din p`durea pe care o privisem
cu unchiul Flore. Tumbe peste tumbe, pîn` cînd n`r`veala din mine s-a stîmp`rat cît de
cît. Atunci [tii ce am f`cut, Vasi? M-am a[ezat la r`d`cina unui brad, am strîns lîng` mine
frunzele, ramurile, turturelele, iepurii [i c`prioarele, le-am spus c` ̀ la, copilul cu chipiu
[i palet` eram eu, m-am l`udat c` eu oprisem trenul, cu paleta printr-o mi[care, printr-o
singur` mi[care, [i-aveam s`-i dau drumul cînd… Dar n-am apucat s`-mi închei închi-
puita mea m`rturisire, se apropia trenul dinspre Ib`ne[ti-P`dure [i trebuia s` fiu în gar`.
Mi-am cerut de aceea scuze frunzelor, viet`]ilor p`durii, [i-am luat-o fuga-fugu]a spre
pierduta ar`tare de sub cascheta de [ef de gar`, am întors paleta cu culoarea ro[ie înspre
munte, am oprit trenul.

Dup` ce le-am dat liber, pe rînd, am intrat în cabin`, am sunat g`rile din Gurghiu [i
Ib`ne[ti-P`dure, i-am anun]at pe impiega]i c` trenurile porniser` spre ele, am spus s`rut
mîna, am coborît de pe scaun.

Cînd am ap`rut în prag, unchiul Flore cu ochii închi[i – pe banc`, cu o mîn` pe speteaza
ei. M-am a[ezat în partea aceea, palma mi-a cuprins um`rul, m-a tras lîng` el, a ridicat
pleoapele, [i-a l`sat ochii mîngîia]i de lumina blînd` a amurgului. Nu s-a întors spre mine.
Nu trebuia. Îi ap`ruse zîmbetul pe sub musta]` [i totul era cum nu se putea mai bine.

Ne sim]eam bine [i din alt motiv. Datorit` crengilor de brad, a pere]ilor cl`dirii, a
ambian]ei aceleia unice din jur… Nu. Nu interveni. {tiu c` propozi]ia pare neîncheiat`.
O s`-]i dezv`lui îns` curînd un am`nunt [i vei vedea c` e complet`.

Am stat privind absent p`durea, cu gîndurile unul la cel`lalt [i sufletele îmbr`]i[ate,
vreun sfert de or`. Ne-a trezit din reverie vocea Firu]ei, cea mai vesel`, cea mai expansiv`
dintre surori. Veri[oarele veneau din sat cu mama, tata [i sora mea. A fost a treia oar` cînd
am s`rit ca din catapult`. {i prima cînd am fost mai bun decît tobo[arul satului. Firu]a era
în fa]`, grupul se g`sea la vreo patru sute de metri, poate o jum`tate de kilometru, cu toate
astea m-au auzit to]i strigînd mama, tata, am oprit trenu', unchiul Flore mi-o dat chipiul
[i paleta [i-am pus-o cu ro[u c`tre locomotiv` [i trenu' s-o oprit ca F`lcosu, ̀ sta era cîinele,
la picioru' meu, mama, chiar ca F`lcosu…

Nu pretind c` repertoriul meu a fost foarte bogat. Pîn` am ajuns la gar`, am folosit
aproximativ acelea[i cuvinte, c` oprisem trenul, c` ]inusem paleta cu partea vopsit` în
ro[u spre locomotiv`… De fapt ce alte cuvinte s` fi folosit? Important` era vestea, fapta
în sine, aia trebuia s` le spun p`rin]ilor [i veri[oarelor, ce f`cusem. Foloseam alte formul`ri
doar cînd mi se p`rea c` isprava mea nu era receptat` cu îndeajuns de mult` uimire. Atunci
adresarea era direct`, ce, Firu]`, nu crezi… nici tu, Lenu]`… mama, dumneata crezi?...
Afurisitele de veri[oare m` luau peste picior cu un ai oprit mî]u' popii, în vîrfu' gropii, nu
m` credea nici sor`-mea care, de dup` gîtul tat`lui, repeta ca un papagal, sacadat, n-ai
oplit nimica… n-ai oplit nimica… Surorii mele nu aveam ce-i face, nu ajungeam la ea, la
veri[oare m` repezeam îns` imediat ce c`scau gura. Dar nu le ajungeam, erau mai mari
[i fugeau mai repede. Iar cînd le ajungeam, nu se întîmpla nimic, c` m` ]ineau de mîini
[i nu ajungeam s` le lovesc nici m`car cu piciorul. Mama m` credea. {i tata. De aceea,
cînd m` întorceam dup` vreo alerg`tur` de-asta, în urma c`reia m` alegeam doar cu gîfîitul
[i le spuneam ce-am f`cut, mama se apleca [i m` s`ruta pe frunte, manifestîndu-[i uimirea
a[a cum mi se p`rea c` era firesc. Du-te, m`. A[e o fost? Chiar a[e? Ai auzit, Costic`, ce-
o f`cut copilu? O oprit trenu'. P`i asta-nsamn` c`-i ficior în t`t` legea, tr`b` s`-l duc la
Joc la Podu' Mare…

În seara aceea am mîncat bo]… Cuno[ti cuvîntul? Iei în pumni m`m`lig`, faci din ea
o sfer`, pui în mijloc brînz`, a[ezi sfera pe plit`. Dup` ce se rumene[te, cînd o spargi,
brînza se întinde cît ]i-s bra]ele de lungi.

IMPIEGATUL

Drago[ Cojocaru anun]` într-un titlu din
Suplimentul de cultur`Suplimentul de cultur`Suplimentul de cultur`Suplimentul de cultur`Suplimentul de cultur` (nr. 387): "Demisia
Papei, man` cereasc` pentru c`r]i [i filme".
{i cum s`-l contrazici, când jurnalistul î[i
argumenteaz` afirma]ia cu vârf [i îndesat:
"Este limpede c` un fapt excep]ional precum
retragerea lui Benedict al XVI-lea va da
na[tere unei serii întregi de filme [i c`r]i
în viitorul apropiat, dar efectele se simt deja,
la numai câteva zile de la anun]ul oficial.
Mai precis, spune ™Le Figaro¤, realizatorii
thrillerului politic Vatican, le Christ habite
chez les Borgia, ale c`rui film`ri trebuie
s` înceap` în iunie, au decis ca, în lumina
noilor evenimente, trebuie s` modifice deja
scenariul. Vatican, le Christ... este povestea
unui r`zboi plin de asasinate, [antaje [i
corup]ie declan[at de agonia unui Pap` [i
de înfruntarea, pentru bani [i putere, dintre
candida]ii la tronul Sf. Petru. Ac]iunea se
petrece într-un trecut destul de îndep`rtat,
dar ™setea de putere pe care o prezent`m
exist` [i ast`zi¤, explic` realizatorii.     ™Am
modificat scenariul¤, spune produc`torul
Xavier Castano, într-un interviu acordat
cotidianului ™Le Figaro¤. ™Nu e totul fixat
înc`, dar, în filmul nostru, miza pontificatului
se joac` în orele care se scurg pân` la moartea
Papei [i în înfrunt`rile din culise. Ne-am
zis: de ce s` nu facem povestea mai actual`?
Demisia lui Benedict este excep]ional`, a[a
încît vom r`sturna jocul de [ah [i vom
schimba toate specula]iile prezente în
scenariul original."   ●   Pui pariu c` va fi
coad` la bilete?

"NICI UN FEL DE VENIT
FIX, NICI UN FEL DE
SPERAN}~ DE PENSIE"

În nr. 250 al revistei TribunaTribunaTribunaTribunaTribuna am citit
un dialog alert între Alexandru Petria, pe
post de... interogator, [i Radu Aldulescu.
●  C`uta]i discu]ia dintre cei doi scriitori,
merit` citit` în întregime. Mostr`, dou`
"replici" ale lui R. Aldulescu: "Atâta am
fost întrebat dac` se poate tr`i din scris, încât
a ajuns s` îmi plac` s` tot repet: uita]i-v`
la mine, tr`iesc, sunt viu. De 20 de ani nu
am nici un fel de salariu, nici un fel de venit
fix, nici un fel de speran]` de pensie. C`r]ile
mi-au adus un venit minim – pentru un roman
la care muncesc doi, trei sau cinci ani, am
primit cel mult un salariu mediu pe
economie. Nu am facturi de pl`tit, deoarece
de mai bine de trei ani locuiesc în 9 metri
p`tra]i, care nu îmi apar]in. Cam în felul
`sta, care mi se potrive[te foarte bine, m-am
adaptat, de 20 de ani încoace. Dac` este
sau nu corect, ce ar mai conta, cât` vreme
aceasta este crucea ce mi-a fost dat` de
Dumnezeu, nici mai grea [i nici mai u[oar`
decât a[ putea duce, crucea care m` ajut`
s` tr`iesc cu gândul la cele ve[nice, în a[a
fel încât s` m` mântuiesc".  ●   Mai zice
prozatorul R.A.: "Nu-mi place deloc
termenul ™socializare¤. Da, m` întâlnesc,
din când în când cu scriitori (mai des de o
vârst` cu mine, dar [i mai tineri), st`m la o
bere, la o cafea, dar, recunosc, momentele
acelea îmi par, uneori, ca [i pierdute. Îmi
r`pesc mult din timpul de scris [i citit [i
m` obosesc mai mult decât scrisul. Dar nu
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am refuzat decât foarte rar c`tre niciodat`
invita]ia unui prieten (scriitor sau nu) la o
bere, o cafea, o vorb`, o p`rere, o mân` de
ajutor. E chestiune de respect [i autorespect,
înainte de orice".  ●  Da, domnule, ave]i
dreptate, cam a[a st` chestiunea!

CUM ST~M CU
"SCORURILE" ÎN ARTA
CONTEMPORAN~

Matei Martin a chestionat, pentru
Dilema VecheDilema VecheDilema VecheDilema VecheDilema Veche (nr. 469), trei critici de art`
(Daria Ghiu, Cosmin N`sui, Igor Mocanu)
despre situa]ia artelor vizuale din patria
noastr`. Toate r`spunsurile sunt doldora de
informa]ii, a[a c` am tras la sor]i pe care
s`-l reproducem [i noi, pentru cititorii no[tri
care, de multe ori, sunt aceea[i, dar mai altfel,
decât ai lor. Ca-n pove[ti, a ie[it mijlocul,
adic`, doamnelor [i domnilor…, Cosmin
N`sui: "Pentru c` pe teritoriul României au
loc peste 130 de expozi]ii pe lun`, (pe care
noi le index`m pe Modernism.ro), sînt activi
în jur de 8000 de arti[ti, din care peste 5000
membri ai UAP. Din acest total, aproximativ
6000 nu ating 1000 de euro pe piesa vîndut`,
[i au venituri, în cel mai bun caz, ca profesori
de desen (în arta contemporan` conteaz`
foarte mult finan]ele din spatele unui
eveniment; a nu-i lua în seam` pe cei care
fac expozi]ii f`r` buget este exact motivul
pentru care nu se fac v`zute expozi]ii
organizate în Foc[ani, Miercurea Ciuc,
Bistri]a etc., [i se v`d doar cele din Bucure[ti
sau Cluj). Dintre ceilal]i 2000 de arti[ti,
probabil doar 50 reu[esc s` dep`[easc` 3000
de euro pe piesa vîndut`. Iar noi vorbim
mereu despre arta contemporan` româneasc`
referindu-ne, prin rota]ie, la poate 10-20 de
arti[ti, ca [i cum sînt singurii care exist`.
{i nu e nici o problem`, ba dimpotriv`, o
motiva]ie fericit` c` în spatele acestora sînt
galeriile, colec]ionarii, investitorii care sper`
s` creasc` rotind ca un bulg`re de z`pad`
investi]ia financiar` – desigur, cu ajutorul
tuturor instrumentelor oferite de case de
licita]ie [i de media.

Cred c`, în prezent, scena artei române[ti
poate cre[te firesc doar l`rgind interesul spre
cantitatea creatorilor, pentru ca apoi, la un
moment dat, cînd exist` o mas` critic` activ`,
important`, cei în m`sur` s` emit` judec`]i
de valoare s` selecteze calitatea. Altfel, rotim
acelea[i 20 de nume de arti[ti talenta]i, dintre
care alegem dup` principiul "r`ul cel mai
mic" [i catalog`m, conform tendin]ei
acelora[i 20, cu p`reri ultime [i decisive,
ca [i cum arta româneasc` contemporan`
ar începe [i s-ar încheia cu ei. Din aceste
cauze, nu pot s` joc rolul simplu de a merge
la sigur în recomand`ri, folosind mereu
aceia[i arti[ti – gen Dan Perjovschi, Mircea
Cantor, Adrian Ghenie etc. (pe care îi
apreciez); astfel c` se întîmpl` ca, din cauza
supramediatiz`rii lor, în compara]ie cu
ceilal]i, s` nu se mai vad` mai nimic în jur
(de cî]iva ani încoace se produc uneori butade
– devenite prin repeti]ie toxice – despre arta
contemporan` româneasc`, privit` doar din
perspectiva acestor happy few)."

RO{IORII DE VEDE
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Cum astronautul ™bolnav¤ î[i pierde

interesul pentru munc`, e supus unui control
medical, ocazie cu care m`rturise[te c`, zi
[i noapte, ochii [i n`rile lui sunt pline de
viziunile [i de aromele acestei copil`rii
p`mântene. Îns` (fapt curios!) el nu a copil`rit
pe P`mânt, fiind ™n`scut¤ (în vitro) pe
planeta unde se afl` acum, iar imaginile ce-l
obsedeaz` sunt emana]ia unei lumi de multe
decenii disp`rut`. Caz aparte de memorie
arhetipal`, ca al feti]ei despre care scrie Jung,
cu deosebirea c` nu copil`ria speciei umane
e ™redescoperit`¤, ci doar copil`ria foarte
real` a vreunui îndep`rtat str`bunic al pa-
cientului. Vindecarea ar consta în trimiterea
lui pe P`mânt; unde s` întâlneasc` locurile
din amintire; dar acesta nu mai exist` [i
atunci cineva propune s` fie reconstituite
(ca un decor de teatru). Va fi eficace min-
ciuna? Va ™recunoa[te¤ bolnavul locurile
din amintire? Va avea butaforia un parfum
de adev`r? Aceasta e întrebarea"10.

Se remarc`, dincolo de ineditul
provoc`rii, talentul de prozator al lui Nicolae
Manolescu. Chiar [i din acest rezumat bine
dozat ne putem da seama de capacitatea sa
de a fixa detaliile [i de a construi o atmosfer`,
creând imagini puternice, aproape de c`derea
în fantastic, cum este cea a copilului oprit
din jocul s`u în fa]a imensului ceas din fe-
reastra pivni]ei. Textul debuteaz` în registru
de speace opera, cu un loc comun, cel al
astronautului (autorul folose[te termenul
american, nu pe cel rusesc de "cosmonaut")
aflat în explorare pe o alt` planet`. Conven]ia
e în[el`toare, c`ci imediat e introdus` tema
amintirilor sâcâitoare. Este o stranie maladie
sideral`, ca la Viorica Huber, dar [i o remi-
niscen]` din Solaris, de Stanislav Lem. Sunt
doar sugestii, c`ci povestea merge mai de-
parte, împletind ironicul cu nostalgia, aceasta
din urm` fa]` de un loc care nu mai exist`.
Conflictul se mut` în lumea [tiin]ific` a...
lumii imaginate, speciali[tii fiind chema]i
s` reconstruiasc` un P`mânt de fa]ad`, o
imita]ie din carton [i plastic. Iar întrebarea
lui N. Manolescu din final înc` nu [i-a g`sit

r`spunsul...
___________________

1  Prefer`m sintagma clasic` anglo-
saxon` science fiction, [i nu formularea
româneasc` de literatur` stiin]ifico-fantastic`,
aceasta din urm` neacoperind în totalitate
sensul denumirii science fiction, fiind în
acela[i timp dep`[it` cumva ideologic,
deoarece a fost exploatat` intens în perioada
de dup` al Doilea R`zboi Mondial. Nici
expresia literatur` de anticipa]ie nu ni se
pare suficient de acoperitoare (cu atât mai
pu]in monstruoasa formulare "anticipa]ie
tehnico-[tiin]ific`" din ultimul deceniu co-
munist românesc!), considerând anticipa]ia
doar o component` a genului. C`t`lin Badea-
Gheracostea, care are în lucru o ampl` cerce-
tare despre ceea ce el nume[te "fantastica"
româneasc` postbelic`, a argumentat recent
în favoarea denumirii de fic]iune speculativ`
(O vedere asupra fic]iunii speculative româ-
ne[ti la 2012, "Orizont", XXIV, nr. 8 (1559),
27 august 2012). La fel, consider`m c`
fic]iunea speculativ` poate fi definit` ca
subgen SF, iar, aidoma fic]iunii politice ori
a istoriei contrafactuale, poate fi reg`sit`
[i în alte domenii, chiar extraliterare.

2  Aproape nimic, dar, mai ales, pe lâng`.
"Helion", nr. 1-2, 2009.

3  Ap`rut` la Editura Paralela 54, Pite[ti,
2008.

4  Cine dicteazã canonul?, "Via]a
româneasc`", nr. 7-8, 2012.

5  SF-ul, o poart` spre România, interviu
realizat de Cornel Secu, "Orizont", nr. 8
(1559), anul XXIV, 2012.

6  Copacii [i p`durea, eseu, în Nicolae
Manolescu, Teme 4, Editura Cartea
româneasc`, Bucure[ti, 1985, p. 71.

7  Romanul Insula misteroas` de Jules
Verne.

8  Julesverniene, în Nicolae Manolescu,
Teme 4, Editura Cartea româneasc`,
Bucure[ti, 1985p. 17.

9  Modernitatea lui Poe, op. cit., pp. 57-
58.

10  Plictiseal` [i iubire, op. cit., pp. 102-
103.

NEMA PROBLEMA
Urmare din pagina 19

Dincolo de fluviu, Iugoslavia. Nu se f`cuse nici 6 diminea]a. Atunci se deschidea
bufetul g`rii. Întâlnirea o fixaser` pentru ora 8. Patrula de gr`niceri d`dea târcoale. Îl
trecu un fior pe [ira u[or îndoit`. Cu o întârziere de cinci minute, u[a bodegii se d`du în
l`turi. Nevoia unui rom mare. Afl` perplex c` din acea zi intrase în func]iune noua lege
a lui Ceau[escu – cum c` b`uturile alcoolice se servesc numai dup` 10. Ca s` nu înghit`
în sec, comand` o cafea, de fapt un nechezol, [i un cico, minunatul suc cu arom` de
urin`. Nu-]i prea d`deau curaj. Fl`c`ul cu obrazul cotropit de furuncule, care p`rea s` fie
[eful patrulei, îl învrednici cu o privire lung`. Dup` vreun ceas veni a]` la el [i-l întreb`
ce urm`re[te. În jur foiau atâ]ia tipi suspec]i, dar ̀ stora nu le d`du nicio aten]ie. Îi povesti
caraulei ce [i cum. Acela cl`tin` neîncrez`tor din cap [i se uit` scurt la ceasul cu br`]ar`
din zale, de[i avea la dispozi]ie un ornic l`b`r]at chiar deasupra capului. Se succedar`
câteva tururi vigilente; sergentul îi ar`t` c` trecuse ora convenit` pentru randevu [i-l
împinse spre o c`m`ru]` din incinta g`rii. Îi scotoci prin saco[`, î[i not` toate datele din
buletin [i-i spuse c`-l va anun]a pe c`pitan: cu dumnealui nu se glume[te. Î[i aminti de
b`iatul de nici 18 ani al vecinilor, ciuruit pe la mijlocul fluviului ce leag` cele dou` ]`ri
prietene. {i atunci, în ziua înmormânt`rii, s-a dat un ordin. Dup` ce ap`ruser` zeci de
anun]uri mortuare în ziarul local, prim-secretarul jude]enei de partid a dispus ca fiecare
mort s` aib` parte de acum încolo doar de dou` necroloage, ca s` nu se iveasc` surprize,
ca acuma, când un tr`d`tor de ]ar` e omagiat de atâta lume [i se face atâta caz.

Albucaz`padu ap`ru inocent pe la 11: adormise spre ziu` dup` prea mult` zbenguial`
cu secretara. Dar î[i va lua revan[a: o s` fie ca-n filmele americane, vor merge pân`-n
sat, vreo 30 de kilometri, cu un taxi decapotabil, vor bea pe drum whisky, liber la strigat
m`sc`ri în plin` vitez`! Ce faci mutra asta lung`, pe unii îi cunosc de pe vremuri, al]ii
mi-au devenit prieteni peste noapte. {i n-o uita pe secretar`, mic`-mic`, îns` tare-n...

A fost, într-adev`r, frumos. Ga[c` vesel`. Mici dumnezei ai comunit`]ii, venera]i ca
atare. Veterinarul tr`ia cu farmacista. Exaspera]i c` sunt ]intui]i locului. Bucuro[i s`
primeasc` temporar un intrus. El, ca s` aib` cu cine trage la ]int` (avea o pu[c` cu alice),
ca s` inventeze alte obiective de ochit, ca s` imagineze o nou` re]et` de carcalete, consumabil
la micul dejun, dar [i noaptea, când doar un opai] mai lumineaz` pe o raz` de o sut` de
metri; ca s` c`l`reasc` pe neîn[euatelea caii de la colectiv, ca s` râd` de ̀ la venit de la
ora[, tem`tor s` nu-l arunce la p`mânt cea mai bleag` dintre iepe. Ea, ca s` pândeasc`
momentul când veterinarul ei se cufund` în somn de moarte [i s` flec`reasc` cu noul
venit, s` se pupe un pic, s`-i asculte promisiunile vagi.

În noaptea asta, adev`ra]ii b`rba]i merg la pe[te, zice veterinarul, trezit din somn pe
nea[teptate. Albucaz`padu n-are chef, e scutit, tu e[ti clientul meu. Nu e periculos? Transfugii,
gr`nicerii... L-am în[tiin]at deja pe maiorul Klab (slovac, dar se consider` român mare,
vrea s`-[i schimbe numele în Cl`b`]), mi-e dator pentru zece vie]i la pokera[, Lepa Brena,
nema poblema. Pe lecuitorul dobitoacelor îl cople[esc dexterit`]ile, vâsle[te cu o mân`,
cu cealalt` destinde setca. Trebuie s` fie aproape de linia imaginar` ce desparte longitudinal
apa. Porcule, scrâ[ne[te veterinarul, eu te primesc în cas` [i tu îmi co]`i iubita, s` te v`d
acum. Sare din barc`, se mistuie în bezn`. Imediat percepe b`taia unei ambarca]iuni cu
motor. Î[i face socoteala c` vor urma reflectoarele, vocea cu ton de comand`, amplificat`
de megafon.

Urmare din pagina 28
Cetatea celor puri a fost publicat` în

limba englez` la Amsterdam în anul 1879.
De[i ap`rut` f`r` numele autorului, Kiefer
i-o atribuie lui Eliezer Kronberg, un evreu
german, fost adept al lui Jakob Frank. Ea
descrie un stat al eunucilor ce ar urma s`
se constituie în nordul Armeniei cu scopul
de a-i primi pe aceia care au decis s` se
castreze în mod voluntar, permi]îndu-le s`
duc` o via]` neprih`nit` al`turi de al]i oameni
ce împ`rt`[esc acela[i ideal. Kronberg se
arat` convins c` statul eunucilor ar putea
s` se bucure de un renume la fel de mare
precum mitica ]ar` a amazoanelor, repre-
zentînd unicul refugiu potrivit pentru b`rba]ii
dezam`gi]i de materialismul lumii moderne
[i preg`ti]i s`-[i dovedeasc` printr-o am-
putare consimi]it` ata[amentul fa]` de spiritul
eliberat de sub robia sim]urilor.

Despre marionete a ap`rut la Lisabona
în 1942, fiind opera lui Mihail Moscalu,
ziarist venal [i vestit escroc sentimental al
vremii, care a f`cut parte timp de mai mul]i
ani din suita lui Carol al II-lea. Pierzîndu-
[i testiculele în urma unui accident de
vîn`toare, el a început s` se intereseze de
înv`]`turile scopi]ilor refugia]i la Bucure[ti,
participînd gra]ie complicit`]ii birjarului s`u,
el însu[i membru al sectei, chiar la unele
dintre întrunirile lor secrete. Mare admirator
al lui Kleist, a folosit celebrul eseu al acestuia

Ûber das Marionettentheater ca model pentru
a-[i dezvolta teoria despre castra]i. Moscalu
sus]ine c` amputarea voluntar` e important`,
îns` ea nu reprezint` decît primul pas,
indispensabil, îns` insuficient ca atare, pe
drumul evolu]iei spirituale a scopitului. Dup`
ce renun]` la pl`cerile senzuale, el trebuie
s` continue printr-o serie de epuizante
exerci]ii spirtuale menite s`-i neutralizeze
con[tiin]a [i s`-l apropie tot mai mult de
stadiul final al evolu]iei sale, deplina
asem`nare cu marioneta. Cartea lui Moscalu
e socotit` important` de c`tre Kiefer nu
numai din pricina straniei combina]ii între
tezele scopi]ilor [i teoria lui Kleist despre
marionete, ci [i pentru c` lanseaz` o ipotez`
senza]ional`: Rasputin ar fi fost un adept
secret al scopi]ilor, iar asasinarea lui ar fi
fost pl`nuit` tocmai pentru a-l împiedica
s` se castreze [i s` preia conducerea sectei,
proclamînd apoi, cu ajutorul ]arului,
înv`]`turile acesteia drept religia oficial`
a Imperiului Rus.

Domenico Brabanti a promis c` va pu-
blica Cartea eunucilor la editura Flammarion
la sfîr[itul lui 2012, îns` inten]ia lui a fost
împiedicat` de un nepot al lui Kiefer, care
a cerut instan]ei s` blocheze apari]ia volu-
mului, sus]inînd c` manuscrisul trebuie ars
în cadrul unei ceremonii dadaiste ce va avea
loc pe rue Cujas, conform voin]ei exprimate
în testamentul unchiului s`u.
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"JAZZ. ASTA MI-A FOST
DAT MIE S~ SERVESC"
JANCY KÖRÖSSY

În iunie 2009, când l-am invitat în capitala ungar` s` cânte în programul-fanion al
ICR Budapesta, Locomotiva Jazz, nu credeam posibil` aceast` prezen]` ilustr` a jazzului
mondial [i "pater" al jazzului românesc.     Jancy Körössy avea pe atunci 83 de ani, era
stabilit de patruzeci de ani în SUA, unde Jancsi a devenit "Jancy", departe de proiectele
noastre. A venit înso]it de Ramona Horvath, un mare talent pianistic dezvoltat în discipolatul
maestrului. O sear` [i o sal` în entuziasm imens, cu numero[i admiratori maghiari care
aduceau cu ei discuri scoase cu zeci de ani în urm`, pentru a-[i dovedi fidelitatea. Fani
adev`ra]i. A doua zi am stat de vorb` [i ne-am fotografiat lâng` fabulosul pian al lui
{tefan C`l`r`[anu, expus la ICR. Maestrul era u[or jenat fiindc` nu îi ie[iser` perfect
dou` note în concertul cu trei bis-uri de asear`. Pe parcurs, [i-a rec`p`tat umorul [i
optimismul. Nu avea în plan s` plece din lume [i din muzic`. Totu[i, avea s` o p`r`seasc`
pe cea dintâi în ianuarie 2013. Nu [i pe cea de-a doua.

– Brîndu[a Armanca: Muzica v-a determinat– Brîndu[a Armanca: Muzica v-a determinat– Brîndu[a Armanca: Muzica v-a determinat– Brîndu[a Armanca: Muzica v-a determinat– Brîndu[a Armanca: Muzica v-a determinat
via]a, locurile unde a]i plecat, a[a arat` întreagavia]a, locurile unde a]i plecat, a[a arat` întreagavia]a, locurile unde a]i plecat, a[a arat` întreagavia]a, locurile unde a]i plecat, a[a arat` întreagavia]a, locurile unde a]i plecat, a[a arat` întreaga
dumneavoastr` biografie...dumneavoastr` biografie...dumneavoastr` biografie...dumneavoastr` biografie...dumneavoastr` biografie...

– Jancy Körössy– Jancy Körössy– Jancy Körössy– Jancy Körössy– Jancy Körössy: Muzica e foarte important`
în via]a mea, pentru c` eu dau muzica oamenilor.
Este o profesie, este felul meu de a face crea]ie
[i de a tr`i. În zilele de azi muzica se bazeaz`
pe g`selni]e, pe denumiri [tiin]ifico-fantastice
gen "etno-nu-[tiu-ce", "house-nu-[tiu-cum" [.a,
adic` reclam` [i marketing. Dar muzica unde
e? Existau vremuri când au fost muzican]i
eminen]i, cu bun gust [i ureche. Ungaria era o
]ar` de muzican]i, foarte mul]i ]igani la origine,
care cântau dumnezeie[te [i îmi pl`cea muzica
asta popular` maghiar` care nu se chema "etno",
nu era doar ]umba-]amba cu tob` [i cu trompet`,
ci era cum trebuia, cu toate notele la locul lor,
cu un ritm minunat [i cu sim]ire.

– În România cum era muzica pe vremuri,– În România cum era muzica pe vremuri,– În România cum era muzica pe vremuri,– În România cum era muzica pe vremuri,– În România cum era muzica pe vremuri,
când înc` nu exista "etno"?când înc` nu exista "etno"?când înc` nu exista "etno"?când înc` nu exista "etno"?când înc` nu exista "etno"?

– – – – – La fel, erau l`utari, aveau sinceritatea,
talentul dat de Dumnezeu, unite cu o tehnic` [i
cu o   iscusin]` de interpretare. Eu am fost atent
la folclorul ̀ la bun [i am vrut mereu s` creez
ceva care s` oglindeasc` în muzica modern`
folclorul românesc.

– Ce treab` are Körössy, un ungur din Cluj,– Ce treab` are Körössy, un ungur din Cluj,– Ce treab` are Körössy, un ungur din Cluj,– Ce treab` are Körössy, un ungur din Cluj,– Ce treab` are Körössy, un ungur din Cluj,
cu folclorul românesc?cu folclorul românesc?cu folclorul românesc?cu folclorul românesc?cu folclorul românesc?

– – – – – Poate c` m` cheam` Körössy [i c` m-am
n`scut la Cluj, dar numele nu conteaz`, numele
e doar ca s` fim identifica]i, nu? Asta simt eu
c` trebuie s` fac, acest gen de muzic`, pe care
vreau s` îl îmbog`]esc.

– Folclorul românesc unde l-a]i cunoscut?– Folclorul românesc unde l-a]i cunoscut?– Folclorul românesc unde l-a]i cunoscut?– Folclorul românesc unde l-a]i cunoscut?– Folclorul românesc unde l-a]i cunoscut?
– – – – – Din p`mântul murdar, din noroi, din sate,

din ce am auzit la radio, din ce am auzit la
muzican]i. Lua]i muzica din Banat, din sate, chiar
din sate, oamenii ̀ ia care nu repet` acas` ca s`
cânte bine. Chiar [i în zilele noastre, ei vin direct
la televiziune [i cânt` pe moment, cum simt ei
[i iese o muzic` superb`. Nu este o b`taie de
joc de ni[te neputincio[i care se refugiaz` într-
un ne-stil pe care o numesc muzic` contemporan`,
adic` ni[te cu]ite în pahar [i ni[te bastoane în
mas`, pisici strangulate, u[i care scâr]âie. Mai
bine repari u[a [i nu te ocupi cu muzica. De
asta am eu admira]ie pentru muzica autentic`,
din care mereu m-am hr`nit.

– Când a]i ajuns în America [i a]i f`cut– Când a]i ajuns în America [i a]i f`cut– Când a]i ajuns în America [i a]i f`cut– Când a]i ajuns în America [i a]i f`cut– Când a]i ajuns în America [i a]i f`cut
muzica asta în care a]i topit folclorul românesc,muzica asta în care a]i topit folclorul românesc,muzica asta în care a]i topit folclorul românesc,muzica asta în care a]i topit folclorul românesc,muzica asta în care a]i topit folclorul românesc,
cu un sound nou, cum a]i fost primit, ca ocu un sound nou, cum a]i fost primit, ca ocu un sound nou, cum a]i fost primit, ca ocu un sound nou, cum a]i fost primit, ca ocu un sound nou, cum a]i fost primit, ca o
ciud`]enie?ciud`]enie?ciud`]enie?ciud`]enie?ciud`]enie?

– – – – – Extraordinar de bine am fost primit, dar
asta nu e ceva special, fiindc` americanii primesc
orice cu dragoste [i cu bun`voin]` [i cu mult
entuziasm. Americanii sunt ca ni[te copii. De
fapt sunt la fel ca ru[ii, doar cu zece mii de mile
mai încolo. Când am fost în Rusia, ru[ii au venit
la noi s` ne admire, s` ne complimenteze cu
patos. Dar americanii sunt mai naivi, rusul poate
s` te pupe, dar [i s` bage cu]itul în tine. Când
am ajuns în America am luat din America numai
ce a putut oferi America [i ce am avut eu nevoie.
Am avut nevoie de în]elegere, de sinceritate, de
prieteni, de dragoste, ca muzician, [i am primit
din plin de la ei. Puteam s` cer împrumut bani,

n-am f`cut-o pentru c` n-am avut nevoie. Am
cântat o bucat` pe care o cuno[teau [i deja mi-
au dat ni[te bani f`r` s` cer, ca s` m` r`spl`teasc`,
fiindc` sunt genero[i [i apreciativi. Când am cântat
muzic` româneasc`, succesul a fost enorm, dar
n-am primit nici un ban.

– A[ vrea s` îmi povesti]i cum a]i tr`it înainte– A[ vrea s` îmi povesti]i cum a]i tr`it înainte– A[ vrea s` îmi povesti]i cum a]i tr`it înainte– A[ vrea s` îmi povesti]i cum a]i tr`it înainte– A[ vrea s` îmi povesti]i cum a]i tr`it înainte
în România [i cum v-a]i desp`r]it de Româniaîn România [i cum v-a]i desp`r]it de Româniaîn România [i cum v-a]i desp`r]it de Româniaîn România [i cum v-a]i desp`r]it de Româniaîn România [i cum v-a]i desp`r]it de România
în anii '60.în anii '60.în anii '60.în anii '60.în anii '60.

– – – – – Când am plecat din România, nu m-am
desp`r]it de România. Din Bucure[ti am plecat
în 1968 cu o forma]ie de români care m-au angajat,
nu eram [ef de forma]ie, ci f`ceam parte din
orchestr`, am plecat la Paris [i de acolo la Geneva
pentru dou` luni. Dup` aceea m-am decis s` nu
mai continui drumul cu ei, i-am l`sat în pace,
ei [i-au adus un alt pianist din Bucure[ti. Am
plecat la Köln, în Germania, unde am cunoscut
un român evreu, fusese dansator la Bucure[ti,
la Teatrul de estrad` "Constantin T`nase",
emigrase din România [i î[i f`cuse o situa]ie la
Köln ca agent-impresar pentru muzicieni. A f`cut
business [i cu mine, m-a promovat, evident c`
î[i avea [i el partea lui de 15%, am lucrat câteva
luni cu diferite orchestre în studio, ca s` câ[tig
ni[te bani, a fost bine. La un moment dat a venit
Cornel Chiriac în Germania [i ne-a invitat la
München împreun` cu nevast`-mea [i primul
b`iat n`scut în '65 la Bucure[ti (acum are 45,
st` în Atlanta [i are dou` feti]e). Venirea so]iei
n-a fost simpl`, chiar dac` ar fi avut dreptul la
o vizit` dup` trei luni, ea având [i cet`]enie
maghiar`, dar nu putea scoate copilul. Pân` la
urm` copilului i s-a dat un pa[aport, nevast`-
mea a l`sat copilul în Ungaria [i a venit la mine,
la Paris, iar apoi în toate locurile unde m-am
dus eu, la Geneva, la Köln [i la München. Ea s-
a dus în Ungaria s` ia copilul, a fost o întreg`
tevatur` fiindc` ungurii o trimiteau înapoi, în
România, dar ea a revenit în Germania [i când
a sosit, ne-am înscris la emigrare în Statele Unite.
Dup` un an [i ceva am plecat cu toat` familia.

– Pe cine l`sase]i în România– Pe cine l`sase]i în România– Pe cine l`sase]i în România– Pe cine l`sase]i în România– Pe cine l`sase]i în România?
– – – – – Pe sora mea la Cluj, pe tata la Bucure[ti.

Pe el nu l-am mai rev`zut fiindc` dup` doi ani
de la emigrarea mea a murit.

– S` ne întoarcem la Bucure[tiul pe care îl– S` ne întoarcem la Bucure[tiul pe care îl– S` ne întoarcem la Bucure[tiul pe care îl– S` ne întoarcem la Bucure[tiul pe care îl– S` ne întoarcem la Bucure[tiul pe care îl
p`r`sea]i. Ce se întâmpla în muzic` [i mai alesp`r`sea]i. Ce se întâmpla în muzic` [i mai alesp`r`sea]i. Ce se întâmpla în muzic` [i mai alesp`r`sea]i. Ce se întâmpla în muzic` [i mai alesp`r`sea]i. Ce se întâmpla în muzic` [i mai ales
în jazz, în anii '60 ?în jazz, în anii '60 ?în jazz, în anii '60 ?în jazz, în anii '60 ?în jazz, în anii '60 ?

– – – – – Era o confuzie între un gen de muzic`
american`, à la Elvis Presley, era un fel de
rock'n'roll s`lbatic amestecat cu muzica lui Elvis,
un gen de twist, asta se întâmpla. Adev`rata
muzic` de jazz nu exista la noi. Dar se cânta
mult în restaurante, toate aveau orchestre care
începeau seara pe la [apte-opt cu muzic` de café-
concert, arii din operete, foarte frumos, [i pe la
nou`-zece aveau muzica de dans, tangouri spa-
niole, sambe, rumbe, dintr-astea. Muzic` pl`cut`.
Muzica de jazz nu juca nici un fel de rol pe vremea
aceea în Bucure[ti.

– Cum a]i ajuns la jazz, de unde a]i înv`-– Cum a]i ajuns la jazz, de unde a]i înv`-– Cum a]i ajuns la jazz, de unde a]i înv`-– Cum a]i ajuns la jazz, de unde a]i înv`-– Cum a]i ajuns la jazz, de unde a]i înv`-
]at?Avea]i pian în cas`?]at?Avea]i pian în cas`?]at?Avea]i pian în cas`?]at?Avea]i pian în cas`?]at?Avea]i pian în cas`?

– – – – – De pe discuri [i de la radio i-am ascultat
pe Duke Ellington, pe Count Basie. Pian nu

aveam, dar i-am sugerat tatei s` închirieze un
pian. Eu am început cu vioara pe la 4 ani [i
jum`tate fiindc` tat`l meu era violonist [i profesor
la Conservator, d`dea ore în privat, deci eu auzeam
tot timpul muzic`. La un moment dat am fost
cu tata, într-o împrejurare, la ni[te rude care aveau
pian acas`, unde era un v`r al meu violonist.
Cânta chiar foarte bine. Tat`l meu l-a rugat s`
interpreteze o anumit` bucat` la vioar`, iar el
s-a a[ezat la pian. Când am v`zut c` tata cânt`
la pian, abia am a[teptat s` termine s` îi spun
c` eu, care la 12 ani ajunsesem s` cânt la vioar`
Steven Grapelli, vreau de acum s` cânt la pian.
{i gata. Ne-am dus imediat la Conservatorul de
muzic` la Cluj unde în hol la intrare erau ni[te
fi]uici cu "închiriem pian", strada, telefonul. A[a
am g`sit o pianin` f`cut` în Germania, de bun`
calitate, tata s-a în]eles la pre]. În aceea[i zi pianul
a sosit acas`, l-au pus la mine în camer`, eu m`
uitam, nu [tiam ce s` fac. Tat`l meu, v`zând c`
am o nedumerire, a venit lâng` mine, a pus degetul
pe clapa Do de la mijlocul claviaturii [i mi-a
spus, Jancsi, asta este nota Do. {i a plecat. Mai
departe, nimic. Dup` trei luni am fost angajat
într-o orchestr` ca pianist acompaniator.

– F`r` profesor deloc?– F`r` profesor deloc?– F`r` profesor deloc?– F`r` profesor deloc?– F`r` profesor deloc?
– – – – – Cu profesor. Cel de Sus. Unicul profesor.
– Bine, dar [tia]i s` descifra]i o partitur`,– Bine, dar [tia]i s` descifra]i o partitur`,– Bine, dar [tia]i s` descifra]i o partitur`,– Bine, dar [tia]i s` descifra]i o partitur`,– Bine, dar [tia]i s` descifra]i o partitur`,

de la vioar`, nu?de la vioar`, nu?de la vioar`, nu?de la vioar`, nu?de la vioar`, nu?
– – – – – Nu, n-am [tiut. La vioar`, la vârsta de 4

ani jum`tate, cântam dup` ureche. Auzeam lec]iile
de muzic` date de tata în timp ce m` jucam în
curte. Uneori tata m` chema, îmi punea un sc`nel
s` m` urc pe el [i îmi zicea s`-i ar`t elevului
cum se cânt`. Eu m` uitam la partitur`, dar nu
[tiam notele, cântam din memorie. La pian e
altfel, pianul se cite[te pe dou` portative. Dar
n-am avut nevoie. Tot ce auzeam, puteam cânta
la pian imediat.

– Asta înseamn` un dar, o înzestrare– Asta înseamn` un dar, o înzestrare– Asta înseamn` un dar, o înzestrare– Asta înseamn` un dar, o înzestrare– Asta înseamn` un dar, o înzestrare
fenomenal` pentru muzic`?fenomenal` pentru muzic`?fenomenal` pentru muzic`?fenomenal` pentru muzic`?fenomenal` pentru muzic`?

– – – – – 100% !
– În ce m`sur` v-a]i bucurat de recunoa[tere– În ce m`sur` v-a]i bucurat de recunoa[tere– În ce m`sur` v-a]i bucurat de recunoa[tere– În ce m`sur` v-a]i bucurat de recunoa[tere– În ce m`sur` v-a]i bucurat de recunoa[tere

[i de dragostea publicului cât a]i cântat în[i de dragostea publicului cât a]i cântat în[i de dragostea publicului cât a]i cântat în[i de dragostea publicului cât a]i cântat în[i de dragostea publicului cât a]i cântat în
România?România?România?România?România?

– – – – – Publicul român a fost foarte generos cu
mine. Asta e sigur. Am aflat dup` ce am plecat.
Sunt multe de povestit. Uite, de exemplu mama
Ramonei Horvath era o fan` înr`it` a mea. De
asta a [i ajuns Ramona, o absolvent` de Conser-
vator, s` îmi fie discipol, partener` de scen`,
aproape ca o fiic`. Venisem din Atlanta în Germa-
nia pentru o scurt` vreme s` fac ni[te orchestra]ii
pentru o trup`, dar veneau la mine [i diver[i
instrumenti[ti s` îi ajut s` se perfec]ioneze. A
venit la mine Ramona, recomandat` de Vladimir
[i Teodor Cosma, compozitori, muzicieni de soi
[i prieteni ai mei, a venit Ramona [i n-a mai
plecat, pentru c` ea vroia s` studieze serios muzica
de jazz. I-am spus c` asta nu po]i s` cuno[ti în
dou` s`pt`mâni sau în trei luni, nu se poate. Asta
se întâmpla în 2003. Ea nu putea sta mai mult
de trei luni [i atunci eu am urmat-o pe ea, am
venit la Bucure[ti, s` continu`m, am început [i
spectacole împreun`, la Ateneu am cântat la Gal`
în 2006, dar [i în alte locuri.

– Ce calit`]i trebuie s` aib` un muzician– Ce calit`]i trebuie s` aib` un muzician– Ce calit`]i trebuie s` aib` un muzician– Ce calit`]i trebuie s` aib` un muzician– Ce calit`]i trebuie s` aib` un muzician
tân`r ca s` poat` cânta cu Jancy Körössy?tân`r ca s` poat` cânta cu Jancy Körössy?tân`r ca s` poat` cânta cu Jancy Körössy?tân`r ca s` poat` cânta cu Jancy Körössy?tân`r ca s` poat` cânta cu Jancy Körössy?

– – – – – Trebuie s` cunoasc` foarte bine instru-
mentul, ceea ce la Ramona nu e problem`. Slav`
Domnului, ea a studiat la [coal` de muzic`, la
Conservator, a terminat cu brio pianul clasic,
care î]i d` posibilitatea s` cân]i orice gen de
muzic`. Dar mai departe, trebuie s` simt`. Dife-
ren]a este ca la cafea: cafea filtru, espresso, capu-
cino, tot a[a muzic` clasic`, jazz, tot cafea, dar
cu o mic` diferen]`. Diferen]` care conteaz`.
Iar s` cân]i jazz, nu e u[or.

– Ce e greu?– Ce e greu?– Ce e greu?– Ce e greu?– Ce e greu?

– – – – – S` intri în stilul [i atmosfera unei muzici
care reprezint` [i alte lucruri care nu sunt a[a
de importante în muzica clasic`. Ritmicitatea
tipic`, o atmosfer` pe care trebuie s` o sim]i.
Ritmicitatea e important` când umbli, când î]i
lucreaz` inima. Ritmul inimii.

Ultimul CD pe care l-a]i scos, se cheam`Ultimul CD pe care l-a]i scos, se cheam`Ultimul CD pe care l-a]i scos, se cheam`Ultimul CD pe care l-a]i scos, se cheam`Ultimul CD pe care l-a]i scos, se cheam`
"Dor de acas`". Cum a]i ajuns la titlul acesta?"Dor de acas`". Cum a]i ajuns la titlul acesta?"Dor de acas`". Cum a]i ajuns la titlul acesta?"Dor de acas`". Cum a]i ajuns la titlul acesta?"Dor de acas`". Cum a]i ajuns la titlul acesta?
E chiar un dor, sau e o cochet`rie?E chiar un dor, sau e o cochet`rie?E chiar un dor, sau e o cochet`rie?E chiar un dor, sau e o cochet`rie?E chiar un dor, sau e o cochet`rie?

– Întâmplarea face c` am decis s` dau titlul
acestui disc pentru c` piesele mele au avut fiecare
un subiect la care eu sunt sensibil.  {i atunci un
subiect, dor de acas`, cred c` poate s` fie un
titlu cu un subiect important [i presupunând o
oarecare sensibilitate, s` fie lumea mai atent`
acolo, s` asculte cum sun` dorul de cas`, e a[a
cum îl simt eu. Mie îmi e cam fric` s` dau nume
la lucruri, dar cred c` aici e nimerit.

–  Cred c` în America trebuie s` v` fi întâlnit Cred c` în America trebuie s` v` fi întâlnit Cred c` în America trebuie s` v` fi întâlnit Cred c` în America trebuie s` v` fi întâlnit Cred c` în America trebuie s` v` fi întâlnit
cu ni[te mari jazzmani...cu ni[te mari jazzmani...cu ni[te mari jazzmani...cu ni[te mari jazzmani...cu ni[te mari jazzmani...

–      Mai întâi nu m-am întâlnit cu jazzmani
în America, nici în România, nic`ieri. Dar m-
am întâlnit cu to]i jazmanii pe discuri. Le-am
ascultat discurile cu ajutorul lui Mihai Andricu,
un profesor de muzic` [i pianist, care a avut
amabilitatea s` m` invite în casa lui [i s`-mi
pun` la dispozi]ie discoteca lui, s` ascult, s` m`
informez. Mai târziu am cântat cu Phil Woods,
Ray Brown, Lee Konitz, Zoot Sims, Milt Jackson
[i cu mul]i al]ii. Ne-am distrat. Muzica de jazz
pentru mine reprezint` distrac]ie, good time, adic`
sunt vesel, m` amuz`. Dar nu m` satisface.

–  Cum vine asta? Cum vine asta? Cum vine asta? Cum vine asta? Cum vine asta?
–      Adev`rat` satisfac]ie eu iau de la Rahma-

ninov. Muzica este Dumnezeu pentru mine. Mu-
zica serioas`. Mahler. Când în holul Operei din
Viena vezi clavirul lui Mahler, ai un fior când
te gânde[ti c` l-a atins el. Dar Mahler n-a fost
decât un servitor al unui spirit mai înalt, pe care
el l-a servit.

–  {i atunci de ce face]i jazz?–  {i atunci de ce face]i jazz?–  {i atunci de ce face]i jazz?–  {i atunci de ce face]i jazz?–  {i atunci de ce face]i jazz?
–      Fiindc` asta mi-a fost dat mie s` servesc.

{i s` îi înv`] pe al]ii, a[a ca pe Ramona Horvath.
–  {i pe Johnny R`ducanu...–  {i pe Johnny R`ducanu...–  {i pe Johnny R`ducanu...–  {i pe Johnny R`ducanu...–  {i pe Johnny R`ducanu...
–      Nu l-am înv`]at, dar l-am ghidat. "Ia-o

pe aici c` e mai bine pentru tine, vino [i cânt`
cu mine, eu suf`r, dar tu înve]i ceva", i-am spus.
Cânta fals, la contrabas. L-am încurajat, am fost
un prieten bun cu el, am iubit amândoi pianul.
{i am fost mândru de el când am aflat ce face
în România [i am v`zut afi[ele cu el, când  s-a
s`rb`torit aniversarea lui de 75 de ani la Radio,
unde am fost invitat. Nici Ceau[escu n-a avut
a[a s`rb`torire, cu to]i cei mari...

–  Câ]i ani sunt, domnule Körössy, de când–  Câ]i ani sunt, domnule Körössy, de când–  Câ]i ani sunt, domnule Körössy, de când–  Câ]i ani sunt, domnule Körössy, de când–  Câ]i ani sunt, domnule Körössy, de când
face]i muzic`?face]i muzic`?face]i muzic`?face]i muzic`?face]i muzic`?

–      O mie [i o sut`.
–  {i câ]i mai vin?–  {i câ]i mai vin?–  {i câ]i mai vin?–  {i câ]i mai vin?–  {i câ]i mai vin?
–      Zece milioane.

Interviu realizat de
Brîndu[a ArmancaBrîndu[a ArmancaBrîndu[a ArmancaBrîndu[a ArmancaBrîndu[a Armanca

la Budapesta în 27 iunie 2009


