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La dou`zeci [i doi de ani, tân`r soldat trimis
în Afghanistan, v`zuse în curtea unei case o b`trân`
moart` care î[i strângea înc` la piept câinele, omorât
[i el de o schij` de obuz. V`zându-i lacrimile,
tovar`[ii de regiment îl f`cuser` f`t`l`u (acel hohot
în`bu[it avea s`-l conduc` doar, câ]iva ani mai
târziu, c`tre disiden]a politic`…). Din studiile sale
universitare, p`strase amintirea unui text latin,
cuvinte care îl inspiraser` pe Dante: Amata nobis
quantum amabitur nulla. Meditase îndelung la o
femeie "iubit` mai mult decât oricare alta". Pentru
o asemenea iubire, se impunea o limb` sacr`. Nu
neap`rat latina, îns` o limb` care ar ridica fiin]a
iubit` deasupra cotidianului. Amata nobis… Te
iubesc, Nadenka…

EGINALD SCHLATTNEREGINALD SCHLATTNEREGINALD SCHLATTNEREGINALD SCHLATTNEREGINALD SCHLATTNERADEV~RUL, UN PROCES |NTREDREPTATE {I |NDURARE

4-64-64-64-64-6

Se impune, dup` mine, sesizarea metamor-
fozelor spirituale ale insului, c`in]a [i izb`virea,
expiere în vorb` [i fapt`, reparare, îndreptare, acte
multiple de r`scump`rare. Iar laitmotivul, de la
impetusul primar pân` la concluzia final`, trebuie
s` fie sinceritatea, onestitatea, veridicitatea tr`itului.
Ca duhovnic [tiu: cine nu-[i asum` r`spunderea
pentru trecutul s`u în ale culpei [i erorii risc` dou`
lucruri: s` fie ajuns din urm` de for]a adev`rului,
care tinde s` scoat` la iveal` cele mascate, prohibite,
ascunse, independent de vrerea omului. Sau s`
ri[te s` nu poat` muri în lini[te, pân` când aceste
acte de culp` disimulate nu sunt spuse [i iertate
de Dumnezeu prin spovedanie.
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CÅR}ILE LUNII IANUARIE

1.) CUM SE AJUNGE
ÎNTR-UN MACONDO
B~N~}EAN

"Viorel Marineasa s-a n`scut la 2
septembrie 1944 [i s-a raliat – cu întârziere
– optzeci[tilor. Mi se pare c` "mai bine maimai bine maimai bine maimai bine maimai bine mai
târziu decât niciodat`târziu decât niciodat`târziu decât niciodat`târziu decât niciodat`târziu decât niciodat`" ]ine la el nu de
expresivitatea u[or amuzant` a contextelor,
ci chiar de destinul s`u literar. A debutat
în poezie târziu [i a ob]inut succes ca prozator
[i mai târziu. Cei din genera]ia 6o – poe]i/
prozatori nu foarte departe de vârsta lui –
erau celebri deja în liceu [i î[i asumau
regalitatea literaturii cu fireasc` infatuare;
lirismul lor oracular p`rea a ]ine de o misie
istoric`. Viorel Marineasa face parte mai
degrab` dintr-un timp al retragerilor decât
al ofensivelor zgomotoase. Nu-l intereseaz`,
cu obstina]ie, persoana lui: el este pentru
ceilal]i, mici [i nec`ji]i. Dac` vedetele anilor
[aizeci se conexeaz` tradi]iei înalte, se leag`
de nume de vârf ale literaturii, Viorel
Marineasa intr` în proz` al`turi de un autorii
"mici". Interesul lui este de a studia un spa]iu
marginal. {i îl intereseaz` marginalii,
abandona]ii, ne-termina]ii, cei nea[eza]i
într-o formul` de exprimare. Cei lipsi]i de
stil, de prestan]`, de noble]ea definit` prin
arta literar`arta literar`arta literar`arta literar`arta literar`. {ef de cenaclu, [ef de revist`
studen]easc`, n-are orgoliul liderului.
Contestarea lui Viorel Marineasa îl leag`
de juna genera]ie, de studen]i, de lumea delumea delumea delumea delumea de
josjosjosjosjos care refuz` integrarea într-o societate a
dialogului cu puterea. De aici pleac`
amân`rile, nea[ezarea, pendularea între
poezie, proz`, eseu, între op]iunea regional`
[i cea postmodern`".

Sentimentul "de demult" cu care citesc
aceasta introducere la capitolul despre Viorel
Marineasa din Geografia literar` a României,Geografia literar` a României,Geografia literar` a României,Geografia literar` a României,Geografia literar` a României,
IV, BanatulIV, BanatulIV, BanatulIV, BanatulIV, Banatul ]ine [i de faptul c` l-am cantonat
pe scriitor într-un timp al poeziei – f`r`
preciz`ri suplimentare. "În acel timp" nu
mai puteam s` precizez c`, a[a cum arat`
Hermes Trismegistos, cele de sus sunt egale
cu cele de jos. Dac` vrem s`-i în]elegem
pe cei mari, trebuie s` coborâm în
infrastructura culturii. Eseurile pe care Viorel
Marineasa le adun` în acest volum (DespreDespreDespreDespreDespre
Banat, înBanat, înBanat, înBanat, înBanat, în registru normal,registru normal,registru normal,registru normal,registru normal, Editura modus
p.h.) au un [ir de repere care subliniaz`:
dac` vrem s`-i în]elegem pe cei mari, trebuie
s` începem de la în]elegerea întregului. Dac`
reper esen]ial al acestei c`r]i este – poate
fi considerat – Petre Stoica, importante sunt
c`ile pe care eseistul poate ajunge la el. La
el, la Slavici, la Sorin Titel. Dac` jurnali[tii
se ocup` doar de prezentul fierbinte al
locurilor, geografia literar` pe care o propune
Viorel Marineasa are în vedere un întreg
din care nu lipsesc scriitorii ]`rani, gazetele
locale, autorii uita]i sau comentatorii de
literatur` care au pus în valoare excelen]a
baroc` a locurilor, numit` de Lucian Blaga.

E o geografie cultural` polemic`.
Impresionant mi se pare stilul (iat`,

exist`!) prin care scriitorul [i-a pus în valoare
apropia]ii, combatan]ii culturali ai locului,

VIOREL MARINEASA, DESPRE BANAT
CORNEL UNGUREANU

de la Ilie Ciucurel, romancier, jurnalist, ]`ran
implicat în istorii ezoterice, personaj
extraordinar, expresiv prin sentimentul
vechimilor [i al alian]elor, al iluziilor [i
deziluziilor politice, la Vasile Cre]u, Marcel
Turcu, Marcu Mihai Deleanu [i Nicolae
Sârbu. {i de la ei la Georg Trakl. Trakl,
spun o seam` de documente, avea str`mo[i
din Banat. {i de la Trakl, Petre Stoica [i
Claudio Magris la Sever Bocu, Franz
Liebhard [i Urs Altermatt.

2) PU}IN~
(AUTO)BIOGRAFIE SAU
DESPRE CONFESIUNILE
NECESARE

Construc]ia cultural` pe care o propune
Viorel Marineasa este a scriitorului – a
poetului, prozatorului, eseistului, dar [i a
editorului care î[i sus]ine, prin prefe]e,
postfe]e, articole, c`r]ile [i autorii pe care
îi public`. A condus cenacluri [i a gândit
publica]ii culturale, le-a împins înainte prin
editoriale în care continua un program.
Profesor la Jurnalistic`, a fost al`turi de
studen]ii s`i, sub semnul acelora[i proiecte
culturale [i politice. Am citit cu emo]ie fi[ele
pentru romanul Litera alb`:Litera alb`:Litera alb`:Litera alb`:Litera alb`: sunt selectate
aici propozi]ii fundamentale despre Banat,
unele uitate, altele trecute sub t`cere. De
aceea mi se par semnificative alian]ele unor
istorici importan]i, precum Anton Marchescu
(autor al unei fundamentale, rarisime c`r]i
despre Comunitatea de avereComunitatea de avereComunitatea de avereComunitatea de avereComunitatea de avere), Costin
Fene[an, Nicolae Boc[an, Valeriu Leu. Ei
[tiu, ei trebuie consulta]i atunci când scriem
despre Banat. Într-un timp în care suntem
confisca]i de prezent – [i înc` de un prezent
care falsific` lumea care a fost – apelul la
biografie – la arborele genealogic – mi se
pare deosebit de important.

"În ceea ce m` prive[te", scrie autorul
chiar pe prima pagin` a c`r]ii, "Mi-am reg`sit
str`mo[ii dinspre tat` în cartea funciar`
habsburgic` de la 1810 (cap de familie: Mihu
Marineasa, satul Iablani]a, nr. cas` 137........).
De la sfâr[itul secolului al XVIII-lea, oamenii
locului au tr`it în teritoriul controlat de
regimentul gr`niceresc, desfiin]at apoi, la
sfâr[itul veacului urm`tor, dar organizarea
militar`, cu toate rigorile [i restric]iile ei,
a l`sat urme adânci în mentalitatea lor ([i
o nostalgie pentru ordinea pierdut`), c`ci
despre comunioane comunioane comunioane comunioane comunioane [i hausvaterhausvaterhausvaterhausvaterhausvater-i se mai
vorbe[te [i ast`zi, iar porecle ca H`rgot,
{laif`ru, {tigli], Frait`ru, con]in istorii, dar
[i un pic de istorie". Fiindc` articolul este
scris pentru num`rul 1 din 1997 al revistei
A treia Europ`A treia Europ`A treia Europ`A treia Europ`A treia Europ`, Viorel Marineasa mai
adaug`: "Unchiul dinspre mam`, om cu patru
clase, dar tr`it la Budapesta, la începutul
secolului, în preajma unui conte, deci acel
Iosîm C`r`ba[, mi-a deschis gustul pentru
insolitarea povestirii...". {i, dup` alte istorii
senza]ionale, plimb`ri gra]ioase sau naufragii
imprevizibile prin Mitteleuropa, scriitorul
pune în valoare [i explicabilele op]iuni
literare: "Din punctul meu de vedere,
Griselini, Ehrler [i Nicolae Stoica de Ha]eg

sunt mai importan]i decât Ureche sau
Cantemir, iar pe Slavici [i Sorin Titel îi citesc
cu mai mult folos decât pe Caragiale sau
{tefan B`nulescu. (Din nou exagerez.) {i
dac` nu vi se pare prea mult sau prea f`los,
pe Kafka, Krudy, Ki[, Kusniewicz, Kundera
îi simt ai mei".

3) RECAPITUL~RI.
ÎNTRE IOAN HOLENDER
{I HERTA MÜLLER

Poate c` ar fi fost mai bine s` intitulez
aceast` sec]iune: Banatul, în 80 de c`r]i,
800 de articole, 8000 de semne. Via]a [iVia]a [iVia]a [iVia]a [iVia]a [i
moartea la Caransebe[ a lui Antoniu Se-moartea la Caransebe[ a lui Antoniu Se-moartea la Caransebe[ a lui Antoniu Se-moartea la Caransebe[ a lui Antoniu Se-moartea la Caransebe[ a lui Antoniu Se-
quens, Cronica Episcopiei de Cenad,quens, Cronica Episcopiei de Cenad,quens, Cronica Episcopiei de Cenad,quens, Cronica Episcopiei de Cenad,quens, Cronica Episcopiei de Cenad,
Crivaia, Replieri provinciale. Cazul revisteiCrivaia, Replieri provinciale. Cazul revisteiCrivaia, Replieri provinciale. Cazul revisteiCrivaia, Replieri provinciale. Cazul revisteiCrivaia, Replieri provinciale. Cazul revistei
ReflexReflexReflexReflexReflex sunt pagini care anun]` o epopee,
un roman poli]ist, o istorie amoroas`, o
aventur` într-un cotlon al lumii. Nu suntem
îns` în lumea fic]ionarului [i nici în vreun
c`tun de peste m`ri: suntem aici, la doi
pa[i, la Caransebe[, la Oravi]a sau la Boc[a,
într-o mahala a Timi[oarei. Chiar aici, într-
o fericit` istorie cultural` a Banatului, un

loc în care se întâmpl` lucruri extraordinare.
Iat` de ce nu nimic nu mi s-a p`rut mai
firesc decât apari]ia lui Viorel Marineasa
pe afi[ul care anun]a un foarte important
spectacol aniversar - 20 de ani de la acel
Decembrie al Timi[oarei. Spectacolul era
patronat de Ioan Holender, textele erau ale
Hertei Müller [i ale lui Viorel Marineasa.
Vedete ale operei [i ale teatrului cântând
reviemul lui Verdi, într-un spectacol în care
directorul Operei din Viena devenea timi[o-
rean, lâng` Herta Müller [i Viorel
Marineasa, care marcau, solemn, un timp
al amintirilor.

P.S. Aflat` la Timi[oara ca s` s`rb`-
toreasc` ora[ul, Libuse Valentova ne-a l`sat
un teanc de c`r]i ale ei [i ale români[tilor
praghezi despre România. Vom scrie despre
ele în numerele urm`toare ale revistei.

PPS. Întrucât am citit ScrisoareaScrisoareaScrisoareaScrisoareaScrisoarea
deschis`deschis`deschis`deschis`deschis` pe care mi-a trimis-o Bata Marianov
abia dup` încheierea acestui num`r, îl rog
pe prietenul meu s`-mi permit` s`-i r`spund
în num`rul viitor al revistei.
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{ERBAN FOAR}~SONET NIVAL
"Z`pad` – floare-a aerului" (cum"Z`pad` – floare-a aerului" (cum"Z`pad` – floare-a aerului" (cum"Z`pad` – floare-a aerului" (cum"Z`pad` – floare-a aerului" (cum
spunea Ilarie Voronca,-n iarnaspunea Ilarie Voronca,-n iarnaspunea Ilarie Voronca,-n iarnaspunea Ilarie Voronca,-n iarnaspunea Ilarie Voronca,-n iarna
când apa gârlelor era ca marnacând apa gârlelor era ca marnacând apa gârlelor era ca marnacând apa gârlelor era ca marnacând apa gârlelor era ca marna
de tare [i de griul unui fum,de tare [i de griul unui fum,de tare [i de griul unui fum,de tare [i de griul unui fum,de tare [i de griul unui fum,

dar aerul mai proasp`t ca acum,dar aerul mai proasp`t ca acum,dar aerul mai proasp`t ca acum,dar aerul mai proasp`t ca acum,dar aerul mai proasp`t ca acum,
mai pur om`tul ce-nstela lucarnamai pur om`tul ce-nstela lucarnamai pur om`tul ce-nstela lucarnamai pur om`tul ce-nstela lucarnamai pur om`tul ce-nstela lucarna
sau viscolea precum, în El-Amarna,sau viscolea precum, în El-Amarna,sau viscolea precum, în El-Amarna,sau viscolea precum, în El-Amarna,sau viscolea precum, în El-Amarna,
nisipurile fine ca un scrum), –nisipurile fine ca un scrum), –nisipurile fine ca un scrum), –nisipurile fine ca un scrum), –nisipurile fine ca un scrum), –

te-a[tept s` înflore[ti ca,-n p`rul fetii,te-a[tept s` înflore[ti ca,-n p`rul fetii,te-a[tept s` înflore[ti ca,-n p`rul fetii,te-a[tept s` înflore[ti ca,-n p`rul fetii,te-a[tept s` înflore[ti ca,-n p`rul fetii,
o brum` de paiete [i confetti;o brum` de paiete [i confetti;o brum` de paiete [i confetti;o brum` de paiete [i confetti;o brum` de paiete [i confetti;
s-o faci s`-[i culce,-n multele-]i petale,s-o faci s`-[i culce,-n multele-]i petale,s-o faci s`-[i culce,-n multele-]i petale,s-o faci s`-[i culce,-n multele-]i petale,s-o faci s`-[i culce,-n multele-]i petale,

obrajii-mbujora]i; s`-i ningi în geneobrajii-mbujora]i; s`-i ningi în geneobrajii-mbujora]i; s`-i ningi în geneobrajii-mbujora]i; s`-i ningi în geneobrajii-mbujora]i; s`-i ningi în gene
palorile polenurilor talepalorile polenurilor talepalorile polenurilor talepalorile polenurilor talepalorile polenurilor tale
mirabile, reci-calde, erogene.mirabile, reci-calde, erogene.mirabile, reci-calde, erogene.mirabile, reci-calde, erogene.mirabile, reci-calde, erogene.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA

19 decembrie.19 decembrie.19 decembrie.19 decembrie.19 decembrie. A fost lansat primul volum din seria  scrierilor Alexandrei Indrie[,,,,,
Timi[oara 1990-1992.Timi[oara 1990-1992.Timi[oara 1990-1992.Timi[oara 1990-1992.Timi[oara 1990-1992. Despre culegerea de articole realizat` de Alexandra Tudor, culegere
care con]ine articolele ap`rute în ziarul Timi[oara,Timi[oara,Timi[oara,Timi[oara,Timi[oara, dar [i despre scriitoare [i jurnalist`
au vorbit profesorul Marcel Tolcea, Oscar Berger, directorul ziarului Timi[oaraTimi[oaraTimi[oaraTimi[oaraTimi[oara, Florian
Mihalcea, pre[edintele Societ`]ii Timi[oara, Alexandra R`zvan, poetul Eugen Bunaru,
Cornel Ungureanu [i al]ii.  În final, Alexandra Tudor a evocat proiectul unei edi]ii care
ar continua cu jurnalele, romanele [i opera critic` a Alexandrei Indrie[

8 ianuarie. 8 ianuarie. 8 ianuarie. 8 ianuarie. 8 ianuarie.  În prima [edin]` a anului 2010, Cornel Ungureanu, Maria Pongrácz
Popescu [i Marian Odangiu au prezentat proiectele Filialei pe 2010. A fost lansat volumul
Vioric`i B`lteanu, MiscellaneaMiscellaneaMiscellaneaMiscellaneaMiscellanea. Despre volum, dar [i despre locul scriitoarei în rela]iile
culturale româno-italiene au vorbit Rodica B`rbat, Adrian Dinu Rachieru, Iosif Cheie-
Pantea, Cornel Ungureanu [.a.

15 ianuarie.15 ianuarie.15 ianuarie.15 ianuarie.15 ianuarie. Filiala Uniunii Scriitorilor a marcat aniversarea lui Mihail Eminescu
prin miniconferin]e rostite de Iosif Cheie Pantea, Alexandru Ruja [i Maria Pongrácz
Popescu. Actorul Vladimir  Jur`scu a sus]inut un recital din versurile lui Eminescu.
Un dialog despre Eminescu, aziEminescu, aziEminescu, aziEminescu, aziEminescu, azi, cu participarea lui Dumitru Daba, Ion Marin Alm`jan,
Viorica B`lteanu [i Cornel Ungureanu, a încercat s` atrag`  aten]ia asupra actualit`]ii
poetului.

Vineri, 22 ianuarieVineri, 22 ianuarieVineri, 22 ianuarieVineri, 22 ianuarieVineri, 22 ianuarie a avut lansarea volumului Postoi, paravoz.Postoi, paravoz.Postoi, paravoz.Postoi, paravoz.Postoi, paravoz. Confesiunile dogmatisteiConfesiunile dogmatisteiConfesiunile dogmatisteiConfesiunile dogmatisteiConfesiunile dogmatistei
de Monica St`nil`. Despre felul în care tân`rul lider  al poeziei timi[orene se racordeaz`
unei genera]ii literare, unui moment poetic au vorbit Eugen Bunaru, Adrian Bodnaru,
Viorel Marineasa (care a mai subliniat rolul poetei în via]a cenaclurilor studen]e[ti
timi[orene), Cornel Ungureanu. Partea a doua a întâlnirilor de vineri ("cea de gradul
zero") a fost consacrat`  poetului Virgil Mihaiu, director al Institutului Cultural Român
din Lisabona. Autorul [i-a lansat, în premier`, volumul de poezii Lusoromân` punte deLusoromân` punte deLusoromân` punte deLusoromân` punte deLusoromân` punte de
vânt,vânt,vânt,vânt,vânt, ap`rut la editura Brumar. Despre excep]ionalul animator cultural, dar [i despre
remarcabilul poet au vorbit Mircea Mih`ie[, Adriana Babe]i, Robert {erban [i Cornel
Ungureanu.

MARCEL TOLCEA
1. Revenirea în actualitate a "Dosarului Bartolomeu Anania" aduce, între alte "aluviuni",

[i o referire la rata[area masonic` a lui André Scrima. La finele anilor 70, P`rintele
Avramescu mi-a povestit de André Scrima, pe care îl adusese la Rugul Aprins Rugul Aprins Rugul Aprins Rugul Aprins Rugul Aprins înc` din
perioada în care acesta era asistentul lui Anton Dumitriu. Sub penumbra unui enigmatic
surâs, îmi spunea c`, pe atunci, Anton Dumitriu credea cu t`rie despre sine c` e Contele
de Saint Germain. Pu]in atent la nuan]ele metafizice ale verbului "a fi", aveam s` fiu
(sic!) cu totul dep`[it de în]elegerea "civil`" a rolurilor atunci când, dup` 30 de ani, am
citit în autobiografica sa Comedie Infrauman`Comedie Infrauman`Comedie Infrauman`Comedie Infrauman`Comedie Infrauman` c` Marcel Avramescu fusese, în 1946,
Maestrul Venerabil al Lojei Gnosis din Or. Bucure[ti. O loj` pe care Horia Nestorescu
B`lce[ti a identificat-o în arhivele vremii. L-am sunat pe dl. Andrei Ple[u pentru a-l
întreba despre toate astea [i înc` ceva, dar mobilul Domniei Sale cred c` îl p`ze[te de
alte, inutile, mir`ri.

2. În "Dilema Veche" de s`pt`mâna trecut` (un pleonasm inerent), d. Mircea Vasilescu
descrie cu fine]e derizoriul discu]iilor cu privire la ridicola "flac`r` violet`" [i invoc`
numele lui Guénon atunci când vine vorba despre necesarele nuan]`ri cu privire la "ezoterism".
E un bun prilej nu doar pentru o asemenea igien` terminologic`, ci [i pentru a readuce
în memoria cultural` o formul` ce p`rea definitiv intrat` în cuferele trecutului: "atacuri
psihice". Cei ce au frecventat opera lui Guénon, Mihail Avramescu, Mihai Vâlsan sau
Vasile Lovinescu î[i amintesc de coresponden]a celui dintâi unde descrie o ciudat` criz`
de reumatism din 1932 [i o alta, de alt` natur`, din 1939, povestit` lui Evola. (Am recitit
capitolul Les magiciens noirs, din cartea lui Jean Robin, René Guénon. Témoin de laRené Guénon. Témoin de laRené Guénon. Témoin de laRené Guénon. Témoin de laRené Guénon. Témoin de la
TraditionTraditionTraditionTraditionTradition, pp. 261-284, [i am fost, a câta oar`, sedus de strategiile de {eherezade tainic-
amân`toare ale tradi]ionali[tilor!) Unul dintre magicienii care [i-ar fi exercitat maleficiile
asupra lui Guénon, Joanny Bricaud, a fost succesorul abatelui Boullan, nemurit de Huysmans
în Là-basLà-basLà-basLà-basLà-bas, sub numele de Johannes.

3. A[ ad`uga [i eu o ipotez` cu privire la dezbaterea final` dintre B`sescu [i Geoan`.
Contrar opiniei comune, cu osebire din PSD, eu nu cred c` Geoan` a pierdut atunci, ci
N`stase. Aten]ie, nu Adrian N`stase, ci Ilie N`stase! Care nu mesteca Orbit (de Flac`ra
violet?), ci vorbea f`r` s` mi[te buzele. Fiindc` e ventriloc.

3 OFTATURI
PARAMEDIATICE

CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2010
IANUARIEIANUARIEIANUARIEIANUARIEIANUARIE

- 1 ianuarie 1954 s-a n`scut Mircea Mih`ie[Mircea Mih`ie[Mircea Mih`ie[Mircea Mih`ie[Mircea Mih`ie[
- 2 ianuarie 1945 s-a n`scut Ioan Radin PeianovIoan Radin PeianovIoan Radin PeianovIoan Radin PeianovIoan Radin Peianov
- 4 ianuarie 1945 s-a n`scut Eugen BunaruEugen BunaruEugen BunaruEugen BunaruEugen Bunaru
- 4 ianuarie 1943 s-a n`scut Mandics GyörgyMandics GyörgyMandics GyörgyMandics GyörgyMandics György
- 5 ianuarie 1935 s-a n`scut Coleta de SabataColeta de SabataColeta de SabataColeta de SabataColeta de Sabata
- 8 ianuarie 1920 s-a n`scut Billédy Ilona (Hrivnyák Ilona)Billédy Ilona (Hrivnyák Ilona)Billédy Ilona (Hrivnyák Ilona)Billédy Ilona (Hrivnyák Ilona)Billédy Ilona (Hrivnyák Ilona)
- 9 ianuarie 1943 s-a n`scut Dan Flori]a SeracinDan Flori]a SeracinDan Flori]a SeracinDan Flori]a SeracinDan Flori]a Seracin
- 12 ianuarie 1951 s-a n`scut Johann Lippet Johann Lippet Johann Lippet Johann Lippet Johann Lippet
- 14 ianuarie 1962 s-a n`scut Marian OpreaMarian OpreaMarian OpreaMarian OpreaMarian Oprea
- 16 ianuarie 1954 s-a n`scut Olga Neagu (Olga Cramanciuc)Olga Neagu (Olga Cramanciuc)Olga Neagu (Olga Cramanciuc)Olga Neagu (Olga Cramanciuc)Olga Neagu (Olga Cramanciuc)
- 19 ianuarie 1962 s-a n`scut Liubi]a Raichici (Botgros Liubi]a)Liubi]a Raichici (Botgros Liubi]a)Liubi]a Raichici (Botgros Liubi]a)Liubi]a Raichici (Botgros Liubi]a)Liubi]a Raichici (Botgros Liubi]a)
- 23 ianuarie 1944 s-a n`scut Corneliu Mircea Corneliu Mircea Corneliu Mircea Corneliu Mircea Corneliu Mircea
- 24 ianuarie 1947 s-a n`scut Viorica B`lteanu Viorica B`lteanu Viorica B`lteanu Viorica B`lteanu Viorica B`lteanu
- 27 ianuarie 1968 s-a n`scut Simona Diana Constantinovici Simona Diana Constantinovici Simona Diana Constantinovici Simona Diana Constantinovici Simona Diana Constantinovici
- 31 ianuarie 1940 s-a n`scut Titus SuciuTitus SuciuTitus SuciuTitus SuciuTitus Suciu

PREMIUL A.R.I.E.L.PREMIUL A.R.I.E.L.PREMIUL A.R.I.E.L.PREMIUL A.R.I.E.L.PREMIUL A.R.I.E.L.
Asocia]ia Revistelor, Imprimeriilor [i Editurilor Literare (A.R.I.E.L.)

a decernat miercuri, 27 ianuarie, Premiul "Cartea anului 2009".
Un juriu alc`tuit din Nicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae Manolescu, Dan Cristea Dan Cristea Dan Cristea Dan Cristea Dan Cristea [i Adrian PopescuAdrian PopescuAdrian PopescuAdrian PopescuAdrian Popescu

a acordat acest premiu ex aequo volumelor:
Despre doliu. Un an din via]a lui Leon W.Despre doliu. Un an din via]a lui Leon W.Despre doliu. Un an din via]a lui Leon W.Despre doliu. Un an din via]a lui Leon W.Despre doliu. Un an din via]a lui Leon W., de Mircea Mih`ie[ Mircea Mih`ie[ Mircea Mih`ie[ Mircea Mih`ie[ Mircea Mih`ie[ (Editura

Polirom)
[i
Diavolul [i ucenicul s`u: Nae Ionescu – Mihail SebastianDiavolul [i ucenicul s`u: Nae Ionescu – Mihail SebastianDiavolul [i ucenicul s`u: Nae Ionescu – Mihail SebastianDiavolul [i ucenicul s`u: Nae Ionescu – Mihail SebastianDiavolul [i ucenicul s`u: Nae Ionescu – Mihail Sebastian,  de MartaMartaMartaMartaMarta

Petreu Petreu Petreu Petreu Petreu (Editura Polirom)

CARTEA ANULUI 2009
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Cosmin Lungu: Cosmin Lungu: Cosmin Lungu: Cosmin Lungu: Cosmin Lungu: Succesul scriitoarei Herta
Müller înseamn`, într-un fel, o poli]` pl`tit`
prin literatur` unui regim inuman, o condamnare
inechivoc`. V` bucur` aceast` revan[`?

Eginald Schlattner: Eginald Schlattner: Eginald Schlattner: Eginald Schlattner: Eginald Schlattner: Nu, fiindc` inechivocul
este posibil numai cu pre]ul erorii. {i
dumneavoastr` relativiza]i aser]iunea apodictic`
prin cuvintele: ‚într-un fel'. M` întreb: este chiar
inechivoc` aceast` condamnare? Orice scriitor
prin defini]ie trebuie s` se dezic` în produc]ia
sa literar` de orice inten]ionalitate moral`,
trebuie s` evite orice mesaj, s` se fereasc` de
judec`]i. În caz contrar compromite genul literar
[i scrierile sale devin ideologie. Dac` volumele
dumneaei ar fi revan[a, nu ar mai fi literatur`.
Dar Herta Müller scrie literatur`, indiferent care
ar fi subiectele abordate. Ce m` bucur` este
faptul c` a primit aceast` nobil` distinc]ie pe
merit. Am fost solicitat s` scriu câteva rânduri
de revista Der Spiegel. Sunt traduse [i în limba
român`. Le adaug:

"O POVESTE MODERN~:
DE LA IAZ LA CASTEL

"Herta Müller, premiul Nobel, î]i taie
r`suflarea. Dar r`mâne totu[i un dram de r`suflare
în ale bucuriei pentru ea [i împreun` cu ea. O
"cobucurie", a[ putea s` spun. Acest cuvânt, o
n`scocire de-a mea – "Mitfreude" –, este scris
pe u[a de la buc`t`rie a casei parohiale din
Rothberg. Pentru c` dac` exist` compasiune,
capacitatea de a suferi pentru cineva, ar trebui
s` existe [i "cobucuria", de a te bucura al`turi
de cineva. Aceasta este o prim` idee.

Dar este o bucurie [i pentru noi. {i la cine
m` refer când spun: noi? Poate la literatura
german` din România (rumäniendeutsch gibt
es im Rumänischen nicht) – declarat` de mult`
vreme moart` –, chiar dac` evenimentul se
r`sfrânge asupra literaturii de expresie german`
din ]ar` ca un ecou îndep`rtat. Poate [i la noi
to]i din România, care au ciulit urechile [i dintre
care mul]i nu [i-au precupe]it elogiile. R`mân
totu[i destul de obiectiv pentru a nu o considera
pe Herta Müller o autoare român`. Poate fi
vorba de o bucurie [i mândrie, motivat` [i prin
faptul c`, prin produc]ia literar` a Hertei Müller,
acel timp al dictaturii – în toate ]`rile asem`n`tor
– a scos totu[i România de data aceasta în
eviden]` în mod deosebit [i solitar. S-ar putea
spune c` a eliberat România dintr-o izolare
endemic` [i a proiectat-o în con[tiin]a întregii
lumi. La aceste lucruri m` gîndesc. Dar lista
r`mâne deschis`.

Sunt unul dintre cei care se bucur`! Cu
cât ne deosebim în scris unul de altul, chiar [i
în felul de a privi lucrurile [i de a descrie
oamenii, cu atât mai mult exist` o rela]ie
prieteneasc` aproape ocult` între noi, care se
reînnoie[te, spre mirarea mea, la fiecare întâlnire.
"M` îmbr`]i[a]i de fiecare dat`?", întreb eu mirat,
mi[cat. A[a [i de curând, la palatul Brukenthal
din Sibiu. Herta Müller fuma în intrândul baroc.
M-am înclinat [i am spusÊ: "Împ`ratul se înclin`
[i nu ucide". Herta Müller a r`spuns: "V` plac!"
Ea [i prietenul nostru comun, da, prieten [i cu
mine, Oskar Pastior, sunt singurii dintre fo[tii
scriitori pleca]i din ]ar` care m` îmbr`]i[au pe
mine, cel r`mas aici, atunci când ne întâlneam
în Germania. Ceea ce îmi cade bine. Fiindc`
acolo, printre cei pleca]i, sunt [i mul]i care fac
alte gesturi.

ADEV~RUL, UN PROCES ÎNTRE
DREPTATE {I ÎNDURARE
EGINALD SCHLATTNER

La fiecare întâlnire resimt cât de filigran`
este aceast` femeie sub hainele ei cernite. {i
totu[i: Ce putere imens` r`spânde[te în cuvânt
[i în gest atât de fragila Herta Müller. Un curaj
de neînfrânt o însufle]e[te, de a a spune pân`
în pânzele albe lucrurilor pe nume. Iar în jurul
ei este întotdeauna un invulnerabil spa]iu al
libert`]ii. Da! {i ce s` mai spun a[a repede?
Ce m` fascineaz` la biografia [i literatura Hertei
Müller este imperturbabilitatea tematic`, ba
chiar monomania cu care î[i transform`
experien]a de via]` a tinere]ii ei din România
comunist` în literatur` adev`rat`, veritabil`,
care acum atinge toate col]urile lumii. Sau altfel:
Mul]i au trecut prin trauma dictaturii [i au
încercat s` o domine prin literatur`. {i au e[uat.
Nu ajunge s` fi tr`it [i suferit "dansul în lan]uri".
Trebuie s` [i [tii s` o spui, s` o exprimi ca
literatur`! Sunt varia]ii pe aceea[i tem`, despre
care scrie Herta Müller, materialul textual fiind
acest mic segment al biografiei ei tr`ite în
România sub teroare. Este o tem` accesibil`
oricui. Dar unicitatea ei const` pentru mine în
urm`toarele: de a ridica aceast` tematic` a terorii
la rang de literatur` într-un limbaj unic [i într-
o form` adecvat`, demne de a merita premiul
Nobel.

{i mai adaug câteva lucruri care m` mi[c`!
Chiar [i asta este miraculos, cum Herta Müller
a reu[it – pornind de la dialectul b`n`]ean en-
demic, de la germana livresc` din [coal`, de
la româna de pe strad` – s` dezvolte un limbaj
propriu, care s` ating` lucrurile în cel mai ascuns
ungher [i s` le fac` s` str`luceasc`. Dar ceea
ce m` mi[c` cel mai mult, da, m` mi[c` – am
voie s` m` exprim astfel, eu, cel care am
cunoscut satul ei natal, Nitzkydorf, cel care
am tr`it [i am iubit în Banat: plecarea ei dintr-
un sat din Banat, de lâng` iazul gâ[telor, de la
o [coal` primar` s`teasc` [i din sânul unei ob[ti
cu toate îngr`dirile canonice, faptul c`  a ajuns
de pe aceste meleaguri mioritice la cel mai nobil
palat al Europei spre a primi cel mai distins
premiu literar din mâna unui Rege, are ceva
de sorginte metafizic`: aceast` cale din
Nitzkydorf la Stockholm este performant`, dar
este [i poveste, [i basm. {i este har ceresc".

— Sunte]i mul]umit de alegerile pe care
le-a]i f`cut în via]`?

— O întrebare prea complex`. Alegeri în
ce zone? Din punct de vedere profesional, de
exemplu în ce prive[te ultima alegere: DA, când
din inginer, la 40 ani, am devenit preot. Între
1973-1978 m-am apucat din nou de teologie
la Sibiu (Hermannstadt). Din nou, deoarece
în 1953, dup` dou` semestre de teologie
evanghelic` am fost exmatriculat, pe drept, fiind
un rebel agnostic. Ceea ce s-a întâmplat 20
ani mai târziu, în toamna anului 1973, fiind
inginer la Uzina Mecanic` Mâr[a, locuind la
Avrig în casa str`bun` (construit` în 1839), a
fost decizia mea numai în mod par]ial. Într-
adev`r, a fost un r`spuns dincolo de mine la
chemarea lui Dumnezeu, un DA plin de spaime.
C` am avut atunci curajul s` las totul, casa,
familia, salariul [i s` accept în plin` "Er` Ceau-
[escu" o pozi]ionare pe malul opus doctrinei
socialiste este partea mea din actul de decizie,
sus]inut de so]ia mea Susanna Dorothea. Dar
vorba Mitropolitului Antonie c`tre mine, stu-
dent cu p`rul c`runt: "Dac` te cheam` Iisus
Hristos, trebuie s` la[i totul [i s` urmezi

chemarea". Numai c` este o deosebire ca de
la p`mânt la cer dac` noi vorbim despre
Dumnezeu la persoana a treia sau dac`
Dumnezeu vorbe[te cu mine la persoana a doua.
Sunt plin de gratitudine smerit` pentru acea
chemare [i plin de bucurie pentru alegerea de
acum 36 de ani, inaugurând o etap` din biografia
mea plin` de har [i de rod.

— A]i ales întrucâtva o via]` care izoleaz`:
preot pentru o comunitate care s-a destr`mat
cu timpul, un loc rural de vie]uire. Are izolarea
daruri ademenitoare?

— Gre[it, dar este o gre[eal` pardonabil`,
pentru c` decurge dintr-un calcul statistic real:
Da, din ob[tea de odinioar` am r`mas cinci
suflete. Dar chiar [i dup` plecarea sa[ilor din
Rothberg, precizez: mai suntem cinci b`trânei
de îngropat – unul fiind eu. Deci n-am r`mas
de unul singur. Adeseori sunt invadat de lume,
încât de abia ajung s` m` mai rog [i s` dorm.
Mai departe: ceea ce un spectator de departe
nu ia în calcul este faptul c`, de[i lipsit de
enoria[i (]in în fiecare duminic` slujbe în fa]a
unor b`nci goale), totu[i nu am r`mas într-un
de[ert uman: lumea a treia vie]uie[te la o
arunc`tur` de piatr`, sute de oameni de o s`r`cie
lucie, a[a-numi]ii ]igani, care pentru mine nu
sunt o entitate etnic`, ci o problem` social`,
[i care bat zilnic la u[a mea. Apoi, a[a-numitul
"turism literar" al cititorilor celor trei romane,
care m` caut` ca scriitor, dar [i ca duhovnic,
ceea ce implic` o coresponden]` vast`. Apoi,
sarcina mea ca preot misionar de penitenciar,
acreditat în cele 44 închisori ale ]`rii. M` întreb
– [i întreab` [i al]ii – când am avut timp s`
scriu cele trei romane, însumând 1700 de pagini?
Le-am scris printre aceste sarcini, nici nu [tiu
când [i cum. Asta a fost chiar într-o vreme de
maxim` activitate profesional`, când am girat
drept paroh la trei comunit`]i: Ro[ia-Rothberg,
Noul-Neudorf, Vurp`r-Burgberg, [i am fost [i
redactor-[ef al oficiosului Episcopiei Evan-
ghelice cu sediul la Sibiu, [i preot de Penitenciar
(din mai 1992). Chiar [i ast`zi, când nu mai
girez ca paroh nicio comunitate, trebuie – dac`
doresc s` compun ceva sau s` m` reculeg – s`
m` retrag într-o mân`stire ortodox` de maici,
Sfântul Spiridon din Bistri]a-N`s`ud, la 300
km de aici. Da, într-adev`r, mân`stirea cu "daruri
ademenitoare" de via]` duhovniceasc` [i spiri-
tual`.

— Pe de alt` parte, a]i avut parte [i de-o
izolare for]at`, în temni]ele comuniste. Nimic
ademenitor. Crede]i c` iadul biblic e mai
însp`imânt`tor decât cel creat de om în perioade
de nebunie istoric`?

Da [i nu! Cei doi ani [i dou` zile în regim
de celul` la Securitatea din Ora[ul Stalin, ast`zi
Bra[ov, f`r` a fi scos la aer, în semiobscuritate,
a fost prin defini]ie o perioad` de profunde

spaime existen]iale, datorate [i unor decizii pe
care a trebuit s` le iau într-o situa]ie de limit`
permanent`. A fost în acela[i timp un stil de
via]` concentrat la maxim printr-o izolare pe
7m2, înconjurat de pere]i v`rui]i. Dar tocmai
de aceea a fost o perioad` de o luciditate
maxim`, nemaipomenit` nici înainte, nici dup`.
Eram în stare s` rezolv ecua]ii diferen]iale
par]iale de gradul II în minte, pe când ast`zi
m` bucur dac` reu[esc texte matematice de
clasa a VIII-a.

{i cu toate [icanele de circumstan]` – scos
la WC la comand` de dou` ori pe zi cu ochelari
de tinichea ("regleaz`-]i scaunul!"), plimbare
în celula strâmt`, pendulând trei pa[i în sus,
trei pa[i în jos ore în [ir, timp de doi ani, ruperea
total` de familie, nicio veste (c` fratele este
arestat am aflat în noaptea revenirii acas`),
anchete de noapte într-o stare de angoas`
("îmbrac`-te [i hai!"), – cu toate acestea [i alte
multe, în celula pomenit` nu s-a plâns tot timpul,
ci s-a [i râs. Iar râsul este un semnal al prezen]ei
îngerilor.

La un moment dat mi s-a dat spre lectur`
în celul`, de exemplu, Munca de Partid, dar [i
Calvarul de Alexei Tolstoi [i o antologie de
poezii germane Die Ernte. Nu pot s`-mi închipui
iadul biblic în mod clasic. Propriu iadului cred
c` este acea rupere dintr-o comuniune cu
Dumnezeu [i pierderea iubirii [i respectului
celui apropiat. Aici cred c` "experimentul
Pite[ti" a dep`[it toate imagin`rile r`ului, dincolo
de Gulag [i Iad, prin concretizarea a ceea ce
este în stare un om s` fac` în ale satanicului
semenului s`u, dac` cel de lâng` tine, fratele
de suferin]`, se preface însu[i în Satana.

— Scriind, v-a]i eliberat. Pân` la ultimul
strat?

— Dac` v` referi]i la M`nu[ile Ro[ii, nu!
Deloc. Dar [tiu un lucru: acei doi ani petrecu]i
dup` gratii [i tematiza]i în romanul numit sunt
evoca]i cu un maxim grad de autenticitate [i
veridicitate. Dr. Sigrid Löffler, marea Doamn`
a literaturii germane, considera c` în literatura
de memorii a fostelor state totalitare din Est
nu exist` un roman de acela[i rang în ale
sincerit`]ii [i veridicit`]ii, f`r` menajamente
fa]` de propria persoan`. M-am ghidat dup` o
maxim` din filozofia religiei despre adev`r:
"Adev`rul este realitatea [tiut`!". Despre
romanele mele dumneaei a spus la Festivalul
de poezie din Erlangen fa]` de un auditoriu
de câteva sute de ascult`tori: "Istoria sa[ilor
din Ardeal s-a sfâr[it dup` toate eviden]ele;
dar acest sfâr[it este în mod exemplar conservat
în romanele lui Eginald Schlattner, în sensul
filozofic al lui Hegel".

— Într-o alt` parte de lume, respectiv în
Cehia, numele unui important scriitor disident,
Milan Kundera, e serios zdruncinat de presupuse

Interviul care urmeaz` este un document excep]ional din dou` motive. Întâi, pentru c` îi
prilejuie[te lui Eginald Schlattner, cunoscutul autor al Coco[ului decapitat [i al M`nu[ilor
ro[ii, o m`rturisire unic`, vibrant` prin sinceritate. {i apoi, pentru c` e ultimul interviu al lui
Cosmin Lungu, unul din cei mai talenta]i ziari[ti tineri din România. Acum dou` luni, când
i-a adresat întreb`rile lui Eginald Schlattner, ca s` onoreze o promisiune f`cut` redac]iei Orizont,
era ]intuit la pat de o boal` necru]`toare. Îns` speran]a [i încrederea nu-l p`r`siser`. Când a
primit r`spunsurile, nu a mai avut puterea s` continue coresponden]a cu autorul de care se
sim]ea atât de aproape. A f`cut-o, aducând textul la forma dorit` de preotul-romancier, so]ia
lui Cosmin, Raluca, prin intermediul c`reia ne-a parvenit interviul. În e-mailul pe care ea ni
l-a adresat erau ata[ate [i câteva propozi]ii introductive din partea lui Eginald Schlattner:
"Aceste întreb`ri de profunzime acoper` biografia mea. Iar r`spunsurile au rang de confesiune.Aceste întreb`ri de profunzime acoper` biografia mea. Iar r`spunsurile au rang de confesiune.Aceste întreb`ri de profunzime acoper` biografia mea. Iar r`spunsurile au rang de confesiune.Aceste întreb`ri de profunzime acoper` biografia mea. Iar r`spunsurile au rang de confesiune.Aceste întreb`ri de profunzime acoper` biografia mea. Iar r`spunsurile au rang de confesiune.
Isus spune:Isus spune:Isus spune:Isus spune:Isus spune: "Ve]i cunoa[te adev`rul [i adev`rul v` va face liberi". Sf. Ioan 8,32 "Ve]i cunoa[te adev`rul [i adev`rul v` va face liberi". Sf. Ioan 8,32 "Ve]i cunoa[te adev`rul [i adev`rul v` va face liberi". Sf. Ioan 8,32 "Ve]i cunoa[te adev`rul [i adev`rul v` va face liberi". Sf. Ioan 8,32 "Ve]i cunoa[te adev`rul [i adev`rul v` va face liberi". Sf. Ioan 8,32
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[i mai nou dovedite leg`turi cu organele de
represiune ale vremii. Comunismul trebuie
exorcizat, îngropat sau l`sat s` se r`zbune?

— Niciuna. Dup` mine, lucrurilor trebuie
s` li se spun` pe nume. Dar dincolo de r`zbunare,
îndr`cire, def`imare, stereotipiz`ri, judec`ri
apodictice, pau[aliz`ri etc. trebuie v`zut`
persoana. {i mers strict la obiect sine studio
et ira. Adic` trebuie s` elucidezi contextul [i
s` iei în seam` constela]ia faptelor. Se impune,
dup` mine, sesizarea metamorfozelor spirituale
ale insului, c`in]a [i izb`virea, expiere în vorb`
[i fapt`, reparare, îndreptare, acte multiple de
r`scump`rare. Iar laitmotivul, de la impetusul
primar pân` la concluzia final`, trebuie s` fie
sinceritatea, onestitatea, veridicitatea tr`itului.
Ca duhovnic [tiu: cine nu-[i asum` r`spunderea
pentru trecutul s`u în ale culpei [i erorii risc`
dou` lucruri: s` fie ajuns din urm` de for]a
adev`rului, care tinde s` scoat` la iveal` cele
mascate, prohibite, ascunse, independent de
vrerea omului. Sau s` ri[te s` nu poat` muri
în lini[te, pân` când aceste acte de culp`
disimulate nu sunt spuse [i iertate de Dumnezeu
prin spovedanie. Tot acest proces al adev`rului
între dreptate [i îndurare.

— O bun` bucat` din via]a dvs. s-a tr`it
cu un Dumnezeu mai mult absent, iar o alta
sub semnul S`u. A]i dobândit o în]elepciune
rotund` sau a]i ratat o parte din via]`?

— Ce întrebare revelatorie, care î]i impune
o optic` aparte! Cugetând asupra vie]ii mele
în desf`[urare pân` la b`trâne]i, se contureaz`
o biografie ca un întreg împlinit. Chiar [i bucata
vie]ii mele unde Dumnezeul în recep]ia mea
personal` a fost absent se înscrie în mod
paradoxal sub inciden]a prezen]ei lui Dumnezeu.
Martin Luther, reformatorul nostru, deosebe[te
dou` aspecte în manifestarea lui Dumnezeu:
Deus absonditus, cel ascuns, aparent absent,
[i Deus revelatus, Dumnezeul care se dezv`luie
în con[tiin]a omului prin afec]iune, d`ruire,
ocrotire, îndurare, milostivire, prin cuvântul
biblic [i prin minuni zi cu zi. {i care s-a
descoperit odat` pentru totdeauna prin Isus
Hristos [i care se revars` prin Sfântul Duh în
inimile noastre ca iubire. Sub acest aspect via]a
mea, chiar [i cu toate fr`mânt`rile [i înfrângerile,
cu fracturi [i noduri, cu povara culpei [i a
p`catului, formeaz` în apercep]iunea mea un
tot marcat de binecuvântare [i împlinire. Am
fost ferit de a-mi îngropa "talentele". Din contr`:
mi-a fost dat s` le fructific [i s` le amplific
pân` la gradul de des`vâr[ire: matematica [i
literatura, hidrologia [i teologia. Iar ca o
încoronare a biografiei mele în ale cunoa[terii
mi se dezv`luie Dumnezeul nostru al tuturor
cre[tinilor prin profunzimea spiritualit`]ii
ortodoxe.

— E de imaginat o oper` literar` ca o
spovedanie total` fa]` de semeni?

— Nu. O spovedanie presupune un mare
grad de intimitate [i un ascult`tor de solitar`
discre]ie duhovniceasc`. La bisericile catolice
în sacristie, unde se practic` [i spovedania, pe
mijlocul tavanului este sculptat un trandafir.
În limbajul ecleziastic al clericilor catolici acesta
înseamn` "sub rosa", adic` în cea mai mare
tain`, unde numai Dumnezeul este martor.

— V` repro[ati debutul dvs literar întârziat?
A venit la vremea lui sau nemeritat prea târziu,
atunci când succesul nu mai are acela[i gust?

—Nicidecum! A venit când vremea s-a
împlinit, la o maturizare a capacit`]ii de a crea,
care mai devreme ar fi r`mas mult rarefiat`.
Evit cuvântul succes. Într-un interviu cu Martin
Ohnweiler, cumnatul meu r`posat, care prin
întreb`rile lui a fost în mod laitmotivic axat
pe succes, am folosit consecvent cuvântul
"rezonan]`": rezonan]a c`r]ilor mele. Ce m`
fere[te de aviditatea succesului, de ambi]ia fa-
natic` de a avea succes, dar`mite de a gusta
succesul, este faptul c` prin tr`ire [i definire
sunt preot cu trup [i suflet. Nu succesul, nici
amar, nici dulce, nu m` înso]e[te la vederea
impactului acestor c`r]i, ci o mare bucurie.
Bucuria c` romanele sunt citite, savurate. Cei
care le citesc râd, plâng. Chiar sunt [i muribunzi
care în c`r]ile mele g`sesc ultima consolare [i
o speran]` de dincolo. Dar ele sunt discutate
[i la simpozioane, sunt recunoscute pe plan
universitar: lucr`ri de diplom` [i doctorat în
]ar` [i în Europa, de la Sorbonne, Paris, pân`

la Humboldt, Berlin etc., etc.
— Scrie]i în german`, sunte]i tradus în

limba român`. Cum a]i vrea s` fi]i re]inut de
istorie: scriitor german de origine român` sau
scriitor român de expresie german`?

— Cea mai autentic` pozi]ionare a mea
ca autor am întâlnit-o în limba francez`. Cu
cele trei romane am f`cut [i "Turul Fran]ei":
Eginald Schlattner: Ecrivain allemand de
Roumanie. Totu[i, în române[te aceast`
pozi]ionare se nuan]eaz` prin felul cum se tra-
duce prepozi]ia "de". Dar, m` rog: scriitor de
expresie german` în România.

Ca cet`]ean, m` autopozi]ionez a[a:
Sunt cet`]ean român.
Nu sunt român.
Dar România este Patria mea.

Limba mea matern` este germana.
Dar nu sunt german.
Totu[i apar]in culturii germane.
Ce sunt în esen]`? Sas din Ardeal,

Siebenbürger Sachse.

— Pove[tile din c`r]ile dvs. sunt mai intens
tr`ite de germanii r`ma[i în România, de cei
pleca]i f`r` biletul de întoarcere, de românii
pur-sânge sau de germanii f`r` nici un dram
de românie în ei?

— Mai intens tr`ite! {tiu eu? Statistic, de
germanii "f`r` nici un dram de românie în ei"!
Coco[ul decapitat (Der geköpfte Hahn) are 10
edi]ii, cu o rezonan]` de la Moscova pân` la
Montevideo. Dar intens tr`ite trebuie s` fi fost
[i M`nu[ile Ro[ii (Rote Handschuhe) de c`tre
cei care m-au amenin]at prin scrisori cu moartea.
Deocamdat` sunt singurul scriitor de expresie
german` c`ruia ni[te anonimi (la[i), emigran]i
sa[i probabil, vor s`-i fac` de petrecanie (dar
în termeni de mari poli]e: "Pe Dumneavoastr`
v` vom omorî ca pe un câine râios!" etc., etc.,
pagin` cu pagin`).

— Care este firul nev`zut care v-a sus]inut
ca om?

— Soarta celuilalt! Sacrul pe maidane!
Con[tientizat cu vremea în deviza: "Omul s`
nu p`r`seasc` locul suferin]elor, ci s` ac]ioneze
în a[a fel, ca suferin]a s` p`r`seasc` locul."

— A]i avut vreodat` sentimentul c` exis-
ten]a dvs s-a derulat invers? Acum, la 76 de
ani, preocup`rile [i ritmul de via]` v` sunt cele
ale unui om de 30-40 de ani, în timp ce la 12
ani v` desp`r]ea]i de tat`, tot atunci cuno[tea]i
nedreptatea exproprierii, iar la 24 de ani gloria
tinere]ii era înlocuit` de mizeria închisorilor
comuniste.

— Nu m-am gândit pân` acum niciodat`
la aceast` perspectiv`. Foarte instructiv`. Este
o matrice realist` de a descrie biografia mea.
V` mul]umesc. Da, a[a este: la 15 ani
sentimentul: niciun viitor. Apoi la vârsta
maturit`]ii, cu începutul preo]iei, speran]e mari
în desf`[urare. {i la senectute, împlinirile
majore. Totu[i exist` un gol biografic de o
triste]e metafizic`, o nereu[it` consumat` la
sfâr[itul vie]ii, dup` zeci de ani de încerc`ri
zadarnice de dialog [i comuniune.

— Mai sunt vizibile ast`zi asupra dvs.,
sub o form` sau alta, semnele suferin]ei?

— Deloc!
— Nu e zadarnic, descurajator s` predici

în fa]a unor b`nci goale? Am descris bine
imaginea actual` de la biserica din Ro[ia?

— Mi-a devenit o necesitate s` ]in slujbele
duminicale în fa]a unor b`nci goale. Impulsul
meu primar spre aceast` form` de slujire f`r`
comunitate, atipic` pentru Biserica protestant`,
a fost consolarea lui Dumnezeu, care, dup` 800
de ani, s-a trezit cu o biseric` goal`. Din anul
2000 au încetat slujbele. În acela[i timp era [i
pentru mine o mângâiere. În primii ani îmi
d`deau lacrimile când intram în biseric` [i nici
]ipenie de om nu m` a[tepta. Acum resimt un
fel de bucurie celest` dac` intru. Adev`rat c`
dup` o predic` reu[it` [i cu verv` rostit` în
vid m` gândesc: "P`cat c` numai bunul
Dumnezeu a ascultat. Ar fi fost cuvânt de
folosin]` [i pentru p`mânteni".

— Totul este de[ert`ciune [i vânare de
vânt, spune Ecclesiastul. A]i sim]it vreodat`
mai acut asta?

— Nu! {i în ceasurile cele mai eclipsate
de groaz` [i nesperan]`, în care doream numai

s` mor ca izb`vire [i eliberare, r`mânea în mine
un rest de curiozitate spiritual`: Ce ar putea
s`-i mai treac` bunului Dumnezeu prin minte,
cum ar putea s` m` ia de mân`, [tiind c` viitorul
meu este al Lui [i aliniat deja prin venirea lui
Isus Hristos?

— Din epistola a doua c`tre Timotei a
Sfântului Apostol Pavel: "C`ci Dumnezeu nu
ne-a dat duhul temerii, ci al puterii [i al dragostei
[i al în]elepciunii". De ce atunci religiile
propov`duiesc frica de Dumnezeu [i nu
dragostea de Dumnezeu, ca piedic` împotriva
p`c`tuirii?

— Frica fa]` de Dumnezeu o consider
acceptarea unui respect fa]` de o personalitate
cu totul alta, de dincolo, din spa]iul numinos,
care totu[i caut` dialogul cu noi, simplii muritori.
Tocmai ca atare nu elimin` iubirea [i chibzuin]a.
Din contra!

— A]i reu[it s` ierta]i pân` la cap`t?
— Nu!
— Dup` ce se cunosc oamenii-sfin]i? I-a]i

întâlnit, au nume p`mântean?
— Bunica dup` mama: Bertha Gold-

schmidt, n`scut` Sebess de Zilahi. Da.
— Ce carte n-ar avea voie s` r`mân`

necitit` înainte de plecarea cea f`r` de
întoarcere? Intuiesc r`spunsul dvs [i de aceea
v-a[ ruga s` îmi spune]i care ar fi ultimele dou`
c`r]i...

— Bineîn]eles, Biblia. Dar Biblia nu este
o carte de citit. Biblia te cite[te. Drept carte
pe care am citit-o de dou` ori, ca student [i
acum, la sfâr[itul anilor: Copil`ria mea (Meine
Kindheit), de Maxim Gorki: Poezia suferin]ei!

— Cum po]i [ti dac` te-ai împlinit aici,
pe P`mânt?

— Prin faptul c` ceea ce faci întru ajutorarea
[i izb`virea acelora care î]i sunt da]i ca semeni
este binecuvântat, d` rod spre binele lor.

— Virtu]ile dvs. ca preot se m`soar` în
suflete îndreptate, salvate. Pe dvs. v-a]i salvat?

— Nu! Sunt foarte angajat s` ajut din
r`sputeri ca al]ii, aici pe p`mânt s` ajung` mai
bine, mai departe, [i pân` la urm` s` [i ajung`
în cer. Pentru mine nu m` ostenesc. Nici nu
am timpul material.

— Mai e loc pentru îngeri în lumea asta?
— Peste tot mi[un` îngerii, mesagerii lui

Dumnezeu. La fiecare col] de strad` ei a[teapt`
s`-i chemi în ajutor. {i se bucur` dac` o faci.
La noi în ]ar` sunt solicita]i tot timpul. Dar în
Occident a[teapt` în zadar! Acolo se plictisesc.
Ministrului de Interne german Otto Schily, care
a vizitat biserica din Ro[ia-Rothberg, mai veche
ca Berlinul, i-am spus: "Sunte]i într-o ]ar`,
România, unde bunul Dumnezeu n-o mai scoate
la cap`t la cât este de c`utat. {i dumneavoastr`
[ti]i, Herr Bundesminister, unde se odihne[te?"
"Nu." "În Occident, fiindc` acolo fiecare om
[i-a planificat via]a în mod voit [i autonom
pân` la Ziua de apoi."

— Mi-a]i spus c` revela]ia dvs. de acum,
"mare ca un har ceresc" este descoperirea
spiritualit`]ii [i a liturghiei ortodoxe. Sunte]i

un om radical în schimb`ri. Eginald Schlattner
– un alt Steinhardt?

— Am fost radical în schimb`ri în multe
situa]ii-limit`. Când trebuia s` gestionez ni[te
turnúri radicale, fiind un om fricos, trebuia s`
înving de fiecare dat` spaime existen]iale. Dar
aceast` apropiere de spiritualitatea ortodox`,
de care am pomenit mai sus [i de care pomeni]i
acum, nu reprezint` o schimbare radical`. Este
rodul unei prietenii duhovnice[ti cu o maic`
rasofor`, absolvent` a Teologiei. {i se înscrie
în economia mea biografic` nicidecum drept
altceva decât o l`rgire a unui orizont deja dat
prin teologia protestant`. Venerabilul Steinhardt:
Nicidecum eu ca el? Doamne, Doamne. Dar
cartea lui, Jurnalul Fericirii, este o carte de
c`p`tâi, care m` înso]e[te la sfâr[itul vie]ii ca
un înger p`zitor. Ca [i cartea unui teolog [i
martir evanghelic, Dietrich Bonhoeffer, împu[-
cat cu o lun` înaintea termin`rii R`zboiului
ultim: Widerstand und Ergebung. Opunere [i
supunere, rezisten]` [i smerenie. Da!

— La sfâr[it, o întrebare delicat`! Dup`
apari]ia celui de-al doilea roman, M`nu[ile ro[ii,
a]i avut de înfruntat vocile unor scriitori germani
– Andreas Birkner, Wolf von Aichelburg, Georg
Scherg, Hans Bergel [i Harald Siegmund –
chinui]i de regimul comunist, întocmai ca dvs.
În rezumat, sunte]i "condamnat" de ace[tia
pentru c` i-a]i fi tr`dat sub presiunea ororilor
din închisoare, acceptând s` deveni]i într-un
proces politic martor al acuz`rii împotriva lor,
iar cartea M`nu[ile ro[ii – taxat` drept o
distorsiune a adev`rului. Îmi da]i voie s` v`
întreb, f`r` s` v` r`scolesc, dac` adev`rul întreg
poate fi rostit/aflat?

— M-a]i r`scolit! Cred c` da. Atribui
adev`rului – ca parte integrat` a esen]ei lui
Dumnezeu – puterea per se, sui generis, de a
dezv`lui realitatea escamotat`, de a scoate la
lumina zilei toate denatur`rile inten]ionale,  de
a spune lucrurilor pe nume dincolo de falsitate
[i falsificare, de a demasca toat` textura
minciunilor, de a fi în stare de la el pornire s`
nimiceasc` construc]iile biografice ipocrite.
Dintre cei cinci enumera]i, baronul Wolf von
Aichelburg m-a c`utat imediat dup` eliberarea
sa [i mi-a întins mâna. A fost de multe ori la
mine drept musafir, la Avrig, când eram inginer
la Uzinele Mâr[a [i [i mai des la Rothberg, la
Parohie. Pe ini]ialele mele e,g,s,c,h, (mi, sol,
si-bemol, do, si) a creat o compozi]ie.

Extrema cealalt` este Hans Bergel. Acesta,
[i dup` 50 de ani, m` urm`re[te cu o ur`
ira]ional`. Ira]ional` deja prin faptul, c` el, un
om atât de lucid [i con[tient, se las` terorizat
de demonul simplific`rilor pân` la absurd [i
fals. Experien]a mea de om – dar nu [i de preot,
aten]ie! – îmi spune c` nu se poate închega cu
astfel de oameni un dialog, deoarece nu se
întrevede un limbaj comun. Totu[i, ca preot
nu m` resemnez. De exemplu, pentru atari oame-
ni te po]i ruga, ca Sfântul Duh s` le lumineze
min]ile [i Sfântul Duh s` le h`r`zeasc` o "nou`
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limb`" în spiritul iubirii lui Hristos. Ceea ce
fac cu fidelitate în fiecare vineri seara în biserica
mea din Rothberg (cl`dit` în 1225) pentru Hans
Bergel [i al]ii, care sufer` din cauza mea. Totu[i,
sunt momente dincolo de matricea consfin]it`.
Viziuni unde m` [tiu în fa]a casei lui Hans Bergel
din Gröbenzell ( la 4 kilometri distan]` de fratele
meu Uwe din Eichenau/München), unde m`
v`d cum sun la poart` [i spun la interfon: "Sunt
eu, s` vorbim!". Dar renun], de[i...

La sfâr[itul vie]ii mele mi s-a revelat
spiritualitatea ortodox` ca un har tardiv [i
existen]ial. Petrec mult` vreme într-o mân`stire
de maici, Sfântul Spiridon, între Bistri]a [i
N`s`ud, într-un fund pierdut de ]ar`. Sunt
dincolo de lumea interconectat`, fiind scos din
timpul profan. La o slujb` de sear`, biserica
arhiplin` în timpul unei liturghii ample de maslu,
preotul trecând deasupra mea cu ve[mintele
sfin]ite [i mirul sacru, am avut o revela]ie vizavi
de Hans Bergel. Dintr-odat` mi-am dat seama
c` ar putea exista un palier metafizic de întâlnire
între noi doi, dincolo de vederile strâmtorate
în mod profan [i subiectiv. Într-un loc de dincolo,
sub ochii lui Dumnezeu, unde falsific`rile [i
distorsion`rile adev`rului sunt imposibile,
fiindc` Dumnezeu prin defini]ie este adev`r.
{i mi-am propus, sub acest impuls spiritual
puternic [i revelator din acea noapte, s` ac-
cept o discu]ie cu Hans Bergel în momentul
în care voi primi un semnal din partea lui.

În s`pt`mâna urm`toare, spre marea mea
stupoare, TVR1 [i TVR-Interna]ional au prezen-
tat un a[a-zis film documentar, semnat de Lucia
Hossu Longin. Un material care deja prin subti-
tlurile sale dezminte ceea ce se vrea a fi titlul:
Reconstituirea(?), subtitlurile apodictice fiind:
Eginald Schlattner, tr`d`torul, Hans Bergel victi-
ma. Despre mine exist` vreo 30-40 de filme-
portret interna]ionale, câteva [i din ]ar`. În gene-
re îi consider pe reprezentan]ii media, jurnali[ti,
regizori, prietenii casei. Nu îi primesc în mod
protocolar în cancelaria Parohiei, ci îi invit în
salon, unde sunt omeni]i. Aidoma cu doamna
numit` [i echipa ei. În[elat de c`tre astfel de
oameni am fost de dou` ori. De o echip` din
Budapesta, prezent` chiar la aniversarea de 70
ani. {i de doamna numit`. De ambele d`]i, în
acela[i mod. M-au filmat acas`. {i apoi m-au
cuplat cu persoana lui Hans Bergel, f`r` a m`
încuno[tin]a nici înainte, nici dup` film`rile
din casa mea. Autorii din Budapesta au fost
relativ obiectivi: în fond au prezentat dou` filme
în paralel, eu-el, el-eu. Doamna pomenit` din
Bucure[ti este – dup` sesiz`ri parvenite de la
spectatori – "în acest filmule], penibil de p`rtini-
toare, vizibil r`u inten]ionat`" ([i ceea ce am
resim]it drept iritare inhibant` deja în timpul
film`rilor la parohie). Tenorul: Hans Bergel,
victima, preasl`vit [i preacomp`timit de c`tre
doamna în cauz` [i aidoma de c`tre înc` unul
oarecare, am uitat numele. Trei contra unul, trei
contra mea. Dar deja de la subtitluri nu am avut
nici o [ans` onest`. S` fie acest film semnalul
celest spre un dialog de clarificare [i împ`care,
semn dorit de mine în urma acelei transfigur`ri
duhovnice[ti din timpul vecerniei ortodoxe de
pe Valea Bârg`ului… M` gândesc. Cuget.

Dar în[elat nu am fost numai eu, ci [i Hans
Bergel. Hans Bergel, un om de o verv` spiri-
tual` aparte, chiar exaltat`, s` accepte la cei
85 de ani ai s`i un asemenea subtitlu: tr`d`tor-
victim`, el fiind victima. Nu-[i d` seama c`
prin a fi victim` omul se autodesfiin]eaz` ca
subiect, ca persoan`, ca individ autonom. Dac`
întotdeauna al]ii sunt de vin`, de ceea ce mi
se întâmpl`, de ceea ce tr`iesc, oameni [i circum-
stan]e, unde r`mâne r`spunderea mea, care m`
calific` drept om, îmi confer` demnitatea unei
personalit`]i? Ca preot de penitenciar cunosc
acest comportament, acest fel de pozi]ionare:
"Da, p`rinte, l-am omorât, dar mortul e de vin`!".
Cu [tire sau f`r` [tire, [i Hans Bergel a fost
am`git, fiind într-adev`r victima: victima unei
diversiuni f`cute de c`tre oamenii lui. Sau victi-
ma lui însu[i prin acea orbire în ale urii. Ura
la un moment dat nu mai lezeaz` pe cel vizat,
nu mai ajunge pân` la el, ci se r`sfrânge asupra
autorului urii. S`-l ierte Dumnezeu!

Dar exist` [i optica invers` din partea unor
oameni obiectivi, reali[ti, ra]ionali: Eu, victima
scriitorilor. Teza lor: Vorb`ria necontrolat` a

autorilor [i scrisori cu afirma]ii nechibzuite,
pline de un orgoliu deochiat – [i p`strate din
p`cate de mine –, m-au condus în arestul
Securit`]ii. Fiind cel mai tân`r [i de bun` credin]`
ei ar fi trebuit s` m` menajeze, cu atât mai
mult c` am avut numai leg`turi sporadice cu
lumea scriitorilor sa[i, eu fiind departe, la Cluj.
Într-adev`r, în 1956, vara, când am fost proiectat
în arena literaturii germane din RPR printr-o
povestire premiat`, eram student la Hidrologie
la Cluj [i tân`r, 22 ani. În 28 decembrie am
fost arestat la Universitatea din Cluj. Dar refuz
formula aceasta de a fi victim`. Deja no]iunea
de victim` îmi este suspect`. Îmi asum faptele
dincolo de acuza]iile lor. A[a încât nu pot fi
victim`.

{i mai departe: un premiant Nobel a spus:
"A fi victim` înseamn` întotdeauna s` fii [i
ridicol!". În optica mea, personalitate are acel
om care tr`ie[te via]a cu responsabilitatea
faptelor sale, a gre[elilor, a vinei, a p`catului.
Nu accept pentru mine nici o situa]ie-limit`
sau de for]` major`, indiferent de gradul de
represiune, care nu comport` un minimum de
libertate. Iar libertatea este premisa oric`rei
decizii autonome. A[a încât î]i po]i asuma faptele
cu toate consecin]ele drept culp` [i p`cat,
salvându-]i ca atare, [i numai a[a, demnitatea
de om. Ceea ce fac de 50 de ani: îmi recunosc
faptele [i nominalizez vina mea. Culpa mea
major` consider c` este aceea c` în cei doi ani
de deten]ie am ajuns ca voit s` tr`dez iubirea
lui Dumnezeu. Totodat` s` m` rup de mediul
în care am socializat – casa p`rinteasc` [i cercul
de prieteni. {i s` m` identific de bun` credin]`
cu ideologia Securit`]ii.

Ce nu-mi pot ierta pân` ast`zi nu este atât
ceea ce am zis despre al]ii la anchet`, ci faptul
c` m-am dezis de cei apropia]i în mod deliberat.
Târziu am priceput c` nu este suficient` iertarea
de la Dumnezeu. Vinov`]ia, culpa sunt greu
de cuantificat, dificil de cânt`rit în gravitatea
lor real`: în Germania un preot î[i omoar` so]ia
[i scap` cu 5 ani. Aici ]i-ai omorât fratele f`r`
s` vrei, "ceasul r`u", [i te treze[ti cu 16 ani.
Dar ceea ce poate fi remarcat, denumit, cânt`rit
este suferin]a pe care ai cauzat-o altuia. Aceasta
m` apas`, c` am f`cut mul]i oameni s` sufere,
din adolescen]` [i pân` ast`zi, [i Hans Bergel
la c`p`tâi, m` apas`, de[i [tiu c` Dumnezeu
m-a iertat de p`catele tinere]ii, inclusiv pentru
r`t`cirile [i gre[elile [i rat`rile celor doi ani
sub anchet`. So]ia mea, care m-a înso]it 45 de
ani cu fidelitate critic`, a ripostat imediat: "De
unde [tii c` Dumnezeu te-a iertat!" Dup` nop]i
de chibzuin]` am r`spuns! O dovad` pentru
mine este faptul c` dup` mul]i ani de zbucium
zadarnic de a-mi g`si calea adev`rat`, ru-
gându-m`" Doamne arat`-mi calea ta (psalmul
88,11), dar [i ani de izb`vire, de c`in]`, al c`ror
martor a fost dânsa, m-am trezit cu chemarea
lui Dumnezeu. De care am ascultat, cu toate
spaimele de rigoare. {i o alt` dovad` c`
Dumnezeu m-a iertat este tr`irea real`, c`ci
de atunci cele mai multe lucruri ce le întreprind
în folosul aproapelui meu sunt binecuvântate.
Au trecut 36 de ani minuna]i sub aceast`
binecuvântare a Domnului.

Singurul mod de r`scump`rare a gre[elilor,
a înc`lc`rilor, a vinei [i a p`catelor r`mâne
pentru mine imboldul biblic din Vechiul [i Noul
Testament: Prin fapte de iubire.

Pân` acum m-am ghidat dup` conduita
Cur]ii regale engleze: A ignora! Nu am luat
pozi]ie în public la falanga de acuza]ii din partea
acelora care nu suport` statutul meu de preot
[i scriitor, precum faptul c` am r`mas locului
[i consider România Patria mea. Acuza]ii de
cele mai multe ori populiste, negândite, lipsite
de idei, ilogice, superficiale, banalizante,
apodictice. {i care merg pân` într-acolo c` în
mod public sunt acuzat a fi fost agent al
Securit`]ii pân` la c`derea regimului, în 1989…
Dar cred c` la sfâr[itul vie]ii noastre – a mea,
n`scut în 1933, a lui Hans Bergel, n`scut în
1925, a lui Harald Siegmund, în 1930, ceilal]i
fiind mor]i – este timpul s` fac ni[te complet`ri
[i preciz`ri. {i anume, la ceea ce uit`, de[i le
[tiu, cei care îmi modeleaz` biografia în mod
arbitrar [i autoritar.

Cu ce s` încep?
Cuvântul "tr`dare" este o no]iune eronat`,

aplicat` unor situa]ii în care omul se afl` sub

dictatul terorii de la Securitate. Este una dac`
te duci ca om liber, de la tine plecare, la
Securitate [i denun]i pe cutare [i cutare, sau
dac` ai fost luat cu for]a [i dup` un ceas sau
dup` luni de zile nu mai opui rezisten]`. Cum
a scris Kamenev în 1937 cu privire la înscen`rile
oribile ale lui Stalin: "Dup`Ê3 luni de zile n-
am mai putut opune rezisten]` [i am semnat
tot!". Sau cum spune fratele meu Kurtfelix,
condamnat la 6 ani pentru nedenun]: "Tr`dare,
acolo, la Securitate? Atunci to]i cei incarcera]i
odinioar` am fost tr`d`tori. Martiri [i eroi nu
prea am întâlnit acolo!".

Legea Ticu Dumitrescu, nu sensu stricto,
dar a[a [tiu: Nu cade sub inciden]a denun]ului,
colabor`rii etc., dac` ai depus m`rturie împotriva
unei persoane, fiindÊanchetat de Securitate (nu
specific`: în Êarest sau liber, chemat sau dus).
În 6 noiembrie 2007 am avut ocazia s`-mi v`d
la CNSAS dosarele. Ce mirat am fost, eu, care
am crezut c` sunt un cet`]ean leal [i anonim,
când am aflat c` am fost observat intens [i groso-
lan pân` la clacarea regimului. Dar [ocat am
fost când mi s-au pus în fa]` 16 volume despre
procesul Biserica Neagr`, unde fiecare dintre
cei 20 de acuza]i l-a învinuit pe cel`lalt, de la
prim-preotul evanghelic al Bra[ovului pân` la
prieteni de ai mei, care bineîn]eles au depus
m`rturie împotriva mea ([i nu Împ`ratul Hiro-
hito), existând un dosar [i pe numele meu. Ceea
ce aproape m` îngroze[te nu este faptul c` unul
l-a "tr`dat" pe cel`lalt – nu s-a întâmplat de
bun`voie, ci sub regimul represiv al deten]iei
la Securitate – ci faptul de neîn]eles c` timp
de 40 de ani s-a t`cut, nimeni nerecunoscând
a[a numitele fapte. Dar adev`rul este o for]`
autonom`, care se relev` de la sine putere dac`
timpul s-a împlinit.

Cu ochii a]inti]i asupra Judec`]ii din urm`,
cred c` nimeni nu va contesta veridicitatea celor
spuse:

— Nu m-am dus niciodat` la Securitate,
ci am fost dus cu for]a.

— În toat` perioada dictaturii comuniste,
[i a nu se uita: am r`mas în ]ar` pân` la sfâr[itul
oribil al regimului, n-am c`utat Securitatea
niciodat`, nici fizic, nici în scris.

— Se pot studia toate actele CNSAS, de
la mine nu exist` nici o not` informativ` asupra
cuiva.

Mai departe:
— În momentul când am fost arestat, am

fost internat la Psihiatria din Cluj cu diagnosticul
de nevroz` obsesiv` (lecuit`, desigur, în anii
de deten]ie, într-un loc de obsesii majore [i
de maxim` împresurare ).

— Am stat la Securitatea din Ora[ul Stalin
doi ani în arest celular, f`r` a fi scos la plimbare
la aer, cu lumina zilei filtrat`, toate nop]ile la
lumina aprins`.

— În ace[ti doi ani, timp de mai bine de
4 luni (din 28 decembrie 1957 [i pân` în 5
mai 1958), am ap`rat pe to]i despre care am
fost chestionat, pân` la absurd, cele mai
groaznice fiind interogatoriile de noapte (aici,
într-adev`r, am clacat [i l-am sacrificat pe fratele
meu Kurtfelix, arestat ulterior).

— Pe to]i sa[ii [i prietenii suspecta]i am
vrut s`-i scot ni[te "Eroi ai muncii socialiste",
de a râs [i Securitatea.

— Cel mai mult am fost maltratat din cauza
lui Hans Bergel, cu palme [i chei în cap. Cu
aceast` întrebare a început ancheta: "Cine este
acest individ Hans Bergel [i cu ce a uneltit
împotriva regimului democrat-popular?".

"Hans Bergel este un cet`]ean, cu care
Republica Popular` Român` se mândre[te!"
Palme [i chei. Într-adevar, din ziarul Neuer
Weg am prins înc` în zilele anterioare arest`rii
o serie de portrete de cet`]eni sa[i cu care regimul
s-a mândrit cu ocazia a 10 ani de republic`,
monarhia fiind abolit` în 30.12.1957.

— Decizia de a m` cere la anchet` în 5
mai 1958 – era prima dat` dup` ce am fost
arestat – [i de a spune de azi încolo "adev`rul
[i numai adev`rul", a fost rezultatul unor
fr`mânt`ri de con[tiin]` la limit` (vezi M`nu[ile
Ro[ii). A fost o hot`râre luat` de la mine pornire,
neimpus` de motive de circumstan]` (dar eram
[i la sfâr[itul puterilor de a mai rezista).

— Martor al acuz`rii în procesul scriitorilor
sa[i din Ora[ul Stalin din 15 septembrie 1959?
Dintre multele preciz`ri ce s-ar putea aduce
acestei tematici interminabile voi aminti un
singur fapt divers, uitat de cei care m` atac`:
dintr-o sumedenie de martori ai acuz`rii, cita]i
în libertate, eu am fost singurul care a fost adus
din arestul Securit`]ii – cu duba, legat de mâini
[i la ochi, dup` aproape 21 de luni de regim
de celul`!

Cele de mai sus nu le invoc drept
circumstan]e atenuante. Le amintesc numai
celor care le trec cu vederea. {i c`rora le
doresc pacea lui Dumnezeu, care este
deasupra ra]iunii noastre, [i adev`rurile acestei
p`ci. Ceea ce m` stupefiaz` [i m` întristeaz`
[i m` intrig` este faptul c` toate aceste
am`nunte sunt [tiute de cei care m` atac`
de zeci de ani cu o vehemen]` feroce [i trecute
sub t`cere. Întreb: Cum încadra]i un astfel
de comportament?

Romanul M`nu[ile Ro[ii, peste 600 de
pagini, unde mi-am asumat trecutul în mod
radical, a avut lansarea la Casa Literaturii din
fostul Berlin de Vest în februarie 2001. Deja
acest fapt este o apreciere a rangului acestei
c`r]i. Scurt timp dup` apari]ie a urcat pe locul
5 al Bestenliste SWR (Südwestdeutscher
Rundfunk), din zece pozi]ii. Figureaz` printre
cele mai bune 100 de c`r]i scrise în german`,
pe trei ani, 1999-2001, dup` selec]ia Goethe
Institut/Internationes. La Berlin, drept introdu-
cere, am spus: Acest roman este gândit ca un
gest al împ`c`rii vizavi de cei care nu se pot
împ`ca cu biografia [i literatura mea. Cu
dezideratul ca fiecare dintre cei care au z`cut
dup` gratiile Securitatea s`-[i asume trecutul
propriu cu acela[i spirit de veridicitate cum
am procedat cu trecutul meu în cartea prezentat`,
dincolo de mituri cu eroi, de legende cu martiri
[i pove[ti cu minciuni!

Închei, valabil [i pentru mine: "De aceea
nu judeca]i înainte de vreme, pân` va veni
Domnul, care va scoate la lumin` lucrurile
ascunse în întuneric [i va descoperi gândurile
inimilor!" (Sf. Pavel, 1, Corinteni 4,5).

A[tept!

Interviu realizat de
Cosmin Lungu
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CCCCCu studii superioare în fizica nuclear`,
doamna Lidia St`niloaie s-a manifestat de-a
lungul anilor [i ca poet`, prozatoare, eseist`
[i traduc`toare. În calitate de fiic`, apoi, a
p`rintelui Dumitru St`niloaie, venerabil
teolog [i c`rturar, a c`rui notorietate a dep`[it
de mult hotarele ]`rii, d-sa a dobândit
oarecum de la sine, prin for]a împrejur`rilor,
cuno[tin]e mai presus de diletantism [i în
varii domenii teologale. O personalitate
complex`, a[adar, care a ap`rut recent [i
în ipostaz` de memorialist`, cu volumul
Memoriile unui fugar – "fugarul" fiind chiar
d-sa, autoarea (!).

DD
up` unghiul din care e
abordat, dup` ceea ce
autorul consider` semnifi-
cativ pentru a fi resuscitat,

dup` spiritul în care reconsider` trecutul,
ludic sau tragic, senin [i deta[at sau
împov`rat de resentimente [i negre umori,
o carte de memorii poate îmbr`ca cele mai
diverse aparen]e. În cazul d-nei Lidia
St`niloaie ne afl`m în fa]a unui epos al
adapt`rii consecutive emigr`rii în Germania,
în urm` cu un sfert de veac, împreun` cu
fiul, Dumitra[. Grea adaptare, întrucât venea
cu povara unei mentalit`]i incompatibil` cu
aceea a noii lumi, al c`rei azil era perceput
ca un liman. De aici [i caracterul contrariant
al c`r]ii, oscila]ia între factologie [i reflec]ie,
între efortul autoarei de a-[i p`stra
obiectivitatea [i bruiajul unor vechi [i noi
frustr`ri sau deziluzii refulate.

Epopeea începe în 1984, cu o escal`
în Grecia, unde cei doi "fugari" a[teapt`
viza pentru Germania. În ciuda situa]iei fi-
nanciare precare [i a spaimei de necunoscutul
ce va urma, r`stimpul scurt petrecut aici
va r`mâne unul al senin`t`]ii. Gra]ie în bun`
parte prestigiului pe care p`rintele St`niloaie
îl avea în lumea clerical` a Greciei, dar [i
ospitalit`]ii oamenilor, anotimpului prielnic,
peisajelor mirifice, sentimentului insolit al
libert`]ii, prilejurilor de medita]ie [i recule-
gere, mam` [i fiu cunosc aici, oricât de efe-
mer, gustul fericirii. Acestea sunt, de altfel,
[i cele mai frumoase pagini ale c`r]ii. Fiindc`
de aici încolo, dup` descinderea în Germania,
marcat` de incidente stupide [i stresante,
pe care Lidia St`niloaie le relateaz` cu un
remarcabil talent de a resuscita tensiunea
momentului, de aici încolo, zic, totul intr`
[i r`mâne în atmosfera sumbr` a unei lumi
resim]it` ca ostil` sau, în cel mai fericit caz,
de o indiferen]` siderant`.

Dup` primele 20-30 de pagini ale me-
moriilor germane, se instaleaz` constatarea
c` percep]ia autoarei este unilateral`, orien-
tat` cu predilec]ie înspre aspectele dezagrea-
bile ale noii lumi pentru care de bun` voie
a optat. Se simte aici [i absen]a umorului,
m`car retrospectiv, al c`rui sim] autoarea
nu-l are, el fiind compensat printr-o memorie
prodigioas` a detaliilor [i un sim] al obser-
va]iei atât de acut, încât textul se dilat` exce-
siv, devenind pe alocuri fastidios, sufocat
de am`nunte nesemnificative ce ]in de bana-
lul cotidian al tribula]iilor vie]ii din lag`rele
de tranzi]ie – fire[ti, la urma urmelor – ori
obliga]iilor legale de a da fa]` cu birocra]ia
în diversele ei ipostaze, redutabil` în oricare
parte a Europei, mai ales în toiul r`zboiului
rece. Lumea heteroclit` a lag`relor solicitan-
]ilor de azil, cu mici incidente, mici amici]ii,
mici agape, simpatii [i antipatii, mici intri-
g`rii, mut`ri de colo, colo, mobil` de ocazie,
îmbr`c`minte de la ajutoare – autoarea
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m`rturise[te c` cel mai puternic [oc l-a tr`it
atunci când s-a v`zut nevoit` s` îmbrace
haine, e drept, curate, dar purtate de altcineva.
În definitiv, fleacuri, inerente în asemenea
puncte de tranzi]ie, unde ]ara-gazd` le asigur`
imigran]ilor neinvita]i cas`, mas` [i bani
de buzunar, pân` la rezolvarea situa]iei fiec`-
ruia, - toate acestea [i înc` altele din aceea[i
arie a derizoriului devin focare de interes
excesiv detaliate ori surse de irit`ri [i insatis-
fac]ii, de cele mai multe ori nejustificate.

De un real interes, în schimb, sunt
reflec]iile autoarei asupra propriilor tr`iri
– umilin]e, frustr`ri, singur`tate, fric` – [i
a rela]iilor cu ceilal]i. Ceea ce o sus]ine este
credin]a [i Weltanschauung-ul ei, în
configurarea c`rora un rol decisiv l-au avut
familia [i mereu cu venera]ie evocatul ei
p`rinte: "Mai târziu am înv`]at c` libertatea
e în tine, dac` [tii s-o recuno[ti, s-o p`strezi,
s` fii consecvent cu convingerile, cu credin-
]ele tale. C` nimic pe lume nu te scute[te
de griji, de necazuri, de mizeriile cotidiene.
C` oamenii sunt pretutindeni aceia[i, cu
generozit`]ile [i meschin`riile lor, c` de la
ei trebuie s` a[tep]i pu]in. C` singura alterna-
tiv` este c` Dumnezeu e prezent, c` te ajut`
dac` ai nevoie [i crezi cu adev`rat c` te
poate ajuta dac` i-o ceri." Pân` la urm` îns`,
adev`ratele încerc`ri cu care are a se confrun-
ta în acest lung [i trudnic proces de adaptare
nu sunt dificult`]ile financiare, materiale,
administrative, ci tot oamenii. Iar dintre
oameni, nu localnicii, la care, de la
Hausmeister pân` la înal]i prela]i, cu minime
excep]ii, a g`sit întotdeauna în]elegere [i
ajutor, ci în primul rând compatrio]ii,
controversata "diaspora", caracterizat` în
tu[e decise [i lipsite de orice complezen]`:
"“…‘ o societate amorf`, dezbinat`, în care
primeaz` mici interese [i ambi]ii de grup
sau personale, în care realele capacit`]i s-
au retras, dezam`girile l`sând loc unor false
valori, pentru care a da din coate este singura
modalitate de a se impune."

AA
samblate, toate observa]iile
[i reflec]iile sale asupra
cona]ionalilor cu care a avut
de-a face ar alc`tui o

"fiziologie" a expatriatului român de o extra-
ordinar` pregnan]`. Îi mai reg`sim aici pe
b`trânii domni anacronici, dar cu orgolii
intacte, croind himerice guverne [i disputân-
du-[i portofolii ministeriale, f`r` s` simt`
c` lumea e sau se îndreapt` înspre cu totul
altceva decât au l`sat ei în urm`. Sunt prin[i
într-un stop-cadru [i litera]ii veleitari, con-
vin[i de unicitatea [i excelen]a produc]iilor
lor "semidocte, pline de ifose, intitulate cu
prezum]ie ™reviste de exil¤, de un subnivel
dureros care nu serveau câtu[i de pu]in cauzei
românilor." Nu lipsesc nici cei deci[i s`
parvin` cu orice pre], cei care-i maimu]`resc
pe autohtoni, î[i schimb` numele, evit` s`
vorbeasc` române[te pân` [i între ei, iar odat`
"realiza]i", fatalmente [i snobi – oribil`
asociere! – î[i cultiv` cu ostenta]ia mitoca-
nului "arogan]a bunei st`ri": "Nu [tiam c`
bun`starea produce forme de egoism la fel
de virulente ca [i acel sistem pe care noi îl
f`ceam r`spunz`tor pentru tot r`ul din lume.
Acum înv`]am treptat o axiom` tragic`: bu-
n`starea produce egoism [i nep`sare, ca [i
mizeria, poate chiar mai intens decât aceasta."

În fine, de cel mai dur tratament au parte
clericii. Crescut` [i educat` într-o atmosfer`
de austeritate [i rigoare moral`, de venerare
a tradi]iei [i sacralit`]ii, d-na Lidia St`niloaie

e oripilat` de moravurile lumii clericale a
exilului. Desigur, din ra]iuni lesne de în]eles,
d-sa nu uit` niciodat` s` ne asigure, în treac`t
totu[i, c` exist` [i onorabile excep]ii. Im-
presia remanent` e îns` aceea de cler corupt,
arivist, intrigant, care se preteaz` la tranzac-
]ionarea titlurilor de competen]` [i î[i discre-
diteaz` propria misiune îng`duindu-[i s`
sfideze "rânduiala" serviciilor divine dup`
propriul plac. Obiectivitatea unor astfel de
aser]iuni nu e cuantificabil` [i nu le putem
lua decât ca atare. Ceea ce nu ne împiedic`
s` observ`m c` una din sursele acestei viziuni
n`ruitoare poate sta [i în adâncile deziluzii
ce r`zbat din m`rturisiri ca aceasta: "Trebuie
spus cu toat` am`r`ciunea c` nimeni dintre
cei care îl frecventau pe tata [i despre care
el era sigur c` ne vor fi de ajutor, deci mai
ales persoane apropiate de Biseric`, nu ne-
a sprijinit, dimpotriv`, mai to]i ne-au întors
spatele." Curios este c`, dup` toate aceste
constat`ri lucide [i dure, d-na Lidia St`niloaie
e[ueaz` în smârcurile teoriilor conspira]io-
niste. Concluzia la care ajunge este c` actuala
criz` a Bisericii nu vine chiar din`untrul
ei, dinspre jegurile blasfemice reziduale,
create, infiltrate [i perpetuate cu efecte pân`
azi, de regimul comunist, ci dintr-un soi
de complot difuz, venit de pretutindeni [i
de nic`ieri, care se manifest` prin "“…‘ cam-
panii aberante “…‘ reflectând doar o ur`
nem`surat` împotriva a tot ce înseamn`
ancorare în tradi]ie, în îns`[i substan]a
noastr` existen]ial`. S` fie incon[tien]`? La
unii naivi, da. Dar în fond e mult mai mult:
o tentativ` de distrugere a esen]ei fiin]ei
noastre, a poporului nostru, a d`inuirii noastre
în aceast` lume." (subl. RC)

DD
in numeroasele excursuri
eseistice care înso]esc
memoriile propriu-zise, e
clar pân` la urm` c` d-na

Lidia St`niloaie s-a angajat într-o l`udabil`
b`t`lie împotriva a ceea ce – pe filiera
Schiller, Schlegel, Max Weber, Musil,
Thomas Mann, Jünger, Rob Riemen… -
numim "lume dezvr`jit`". Doar c` d-na Lidia
St`niloaie e un osta[ prea mic pentru un
r`zboi atât de mare, tactica d-sale fiind
confuz`, astfel încât conceptul de modern-
modernism-modernitate, folosit recurent [i
f`r` nuan]ele de rigoare, în cele mai diverse
contexte, devine în aceast` viziune causa
causarum a tuturor relelor lumii. O viziune
care, asemenea oglinzilor deformante de prin
bâlciuri, transform` lumea într-o realitate
hidoas`. E imposibil ca de-a lungul atâtor
ani, tr`ind [i adaptându-se (totu[i) într-o
]ar` modern`, burdu[it` de cultur`, într-un
ora[ celebru, predând într-o prestigioas`
universitate european`, s` nu fi tr`it [i
experien]e, întâlniri, întâmpl`ri, evenimente
de autentic` eleva]ie spiritual`, cu adev`rat
memorabile, dar în sens pozitiv. {i totu[i,
nimic din toate acestea nu r`zbate în
Memoriile unui fugar.

Mai mult. În partea a doua a c`r]ii, adic`
dup` anul 1990, când autoarea are posibi-
litatea s` revin` în ]ar` oricând, memoriile
se dilueaz` pân` la se perverti într-o febri-
citant` [i dizgra]ioas` vindict`, iar d-na Lidia
St`niloaie apare dintr-o dat` în postura unei
justi]iare solitare în lupt` cu o întreag` urdie
de du[mani descin[i din lumea dezvr`jit`
[i coaliza]i împotriva întregii sale familii.
Unii numi]i "în clar", al]ii, dup` criterii care-
mi scap`, nenumi]i. Nimeni nu se îndoie[te
c` amintirea [i opera unei personalit`]i de

anvergura p`rintelui Dumitru St`niloaie este
parazitat` postum de o întreag` faun` ab-
ject` de profitori, plagiatori, compilatori,
editori-pirat, editori improviza]i, falsificatori
de texte [i interviuri, hiene ale unei prese
sordide, "colegi" resentimentari, fal[i disci-
poli, impostori culturali, autori de "m`rturii
despre St`niloaie" pline de abera]ii, rude
intrigante [i venale etc. etc. Dar a-i convoca
pe to]i ace[tia pentru a te r`fui cu ei în finalul
redundant prelungit al unei c`r]i cu un cu
totul alt orizont de a[teptare e o eroare regre-
tabil` care "nu [ade bine" sub stiloul unei
Doamne. Cu atât mai penibile aceste erup]ii
umorale, cu cât autoarea nu e scutit` de unele
p`cate pe care le osânde[te la al]ii. Iat`,
bun`oar`, d-sa dizgra]iaz` cu perfect` îndrep-
t`]ire pe cei ce "Î[i formeaz` opiniile de la
distan]`, vorbesc despre lucruri pe care nu
le-au tr`it, despre care au auzit de undeva
de afar` “…‘" Detestabile n`ravuri, într-ade-
v`r. Dar d-sa îns`[i le practic` atunci când
îl "moralizeaz`" pe Î.P.S. Nicolae Corneanu,
care, într-o prefa]` la o tez` de doctorat
despre p`rintele St`niloaie, [i-a îng`duit s`-
[i exprime p`rerea strict personal` c` acesta
ar avea propensiuni "fundamentaliste". "Într-
un fel nu m-a mirat, - comenteaz` d-na Lidia
St`niloaie. Atunci când închizi u[ile bisericii
pentru ca oamenii afla]i în pericol de moarte
s` nu se poat` ad`posti în ea mai e ceva de
mirare?" Autoarea se treze[te astfel vorbind
"despre lucruri pe care nu le-a tr`it, despre
care a auzit doar de undeva de afar`", azvâr-
lind cu insolen]` o calomnie odioas` peste
o personalitate respectat` de o impresionant`
comunitate ecumenic`. Spre târzia [tiin]`
a inflexibilei justi]iare, reamintim c` în îm-
prejurarea tragic` la care se refer`, Î.P.S.
P`rinte Nicolae Corneanu nici m`car nu se
afla în ]ar`, iar ordinul de închidere a
Catedralei se [tie c` a fost dat de un personaj
"în uniform`", a c`rui identitate a r`mas
ocultat` pân` azi.

UU
ltimele pagini ale c`r]ii revin
la genul titular [i sunt din
nou de o mare frumuse]e.
Amintirea unei întâmpl`ri

din copil`rie petrecut` în spa]iul plin de taine
al Catedralei sibiene, învestit` de autoare
cu virtualit`]i simbolice, e de o emo]ionant`
puritate [i candoare. P`cat c`, între
frumoasele pagini inaugurale, evocând zilele
petrecute în Grecia, [i aceast` senin` secven]`
final`, doamna Lidia St`niloaie n-a putut
st`vili depunerea unui stânjenitor balast
nesemnificativ sau resentimentar.

_____________________________
Lidia St`niloaie, Memoriile unui fugar.

Bucure[ti. Humanitas “Memorii. Jurnale‘,
2009.
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Ghid dada pentru postumani a ap`rut
în libr`riile noastre la mai pu]in de un an
dup` versiunea original` de la Princeton Uni-
versity Press. Am a[teptat cu sufletul la gur`
traducerea Ioanei Av`dani, dar trebuie s`
recunosc c` niciodat` sentimentele mele nu
au fost atât de amestecate dup` lectura unei
c`r]i de Andrei Codrescu. Fictiv, într-o
oarecare m`sur`, istoric, în cea mai mare
parte, ingenios prin felul cum este organizat
[i provocator prin con]inut, Ghidul reprezint`
un experiment oarecum atipic pentru poetul
sibian din New Orleans, chit c` verva lui
poate fi u[or recunoscut` pe fiecare pagin`.
Codrescu nu scrie un eseu, în sensul clasic
al termenului, ci folose[te cu abilitate [i umor
studiul de istoria artei spre a-[i consolida
propriul manifest. Autorul se ocup`
într-adev`r de dadaism, îns` el în]elege
conceptul "dada" într-o manier` personal`,
poetic`, strict subversiv`, [i surprinde acele
tr`s`turi ale arti[tilor din trecutul mai mult
sau mai pu]in îndep`rtat, care au f`cut
posibile poezia [i proza aceluia[i Codrescu.
Tzara & comp. au fost întotdeauna idolii
s`i, iar recentul volum ne îng`duie s` privim
în culisele acestei vechi admira]ii. Pentru
Andrei Codrescu, dada înseamn` în primul
rând libertate de gândire [i exprimare, [i
via]` tr`it` poetic. Toate acestea î[i reveleaz`
adev`rata valoare numai dac` sunt
împ`rt`[ite cu al]ii, într-un perpetuu party
dionisiac. Întrucât lumea hipertehnologizat`
în care tr`im nu este prielnic` excentricilor
[i nu faciliteaz` contactele umane reale, c`ci
corpului de carne i se substituie adesea
avatarul internautic, Ghid dada... ne pune
la dispozi]ie câteva re]ete de supravie]uire
în postumanitate. A[adar, Codrescu reu[e[te
s` revolu]ioneze cu erudit` ironie însu[i
tiparul c`r]ilor self-help.

VV
olumul are aspectul unui
dic]ionar de buzunar, cu
multe intr`ri (nume, date,
ora[e, evenimente, termeni,

citate, note personale ale autorului) legate
de mi[carea artistic` de la începutul veacului
trecut. Cu alte cuvinte, chiar textul lui Andrei
Codrescu este decupaj, pasti[`, manifest,
colaj. Laitmotivul c`r]ii îl constituie partida
de [ah imaginar` din octombrie 1916, la
Café de la Terasse din Zürich, unde particip`
Tristan Tzara, "babacul dadaismului" [i V.I.
Lenin, "babacul comunismului". Aceast`
fantezie îndepline[te o func]ie precis`. În
Ghid se face distinc]ie între boema artis-
tic` din Parisul [i New York-ul avangardiste,
[i stânga ideologic`, iar Codrescu aduce în
discu]ie derapajele politice de ambele
orient`ri ale câtorva protagoni[ti dada
remarcabili. Dialectica Tzara – Lenin poate
fi identificat` în întreg textul sub forma
polarit`]ii cafenea-soviet (sau [aman –
birocrat) [i ilustreaz` conflictul dintre
afirmarea vie]ii, prin art` [i elogiul diversit`]ii
umane, [i negarea ei, prin înregimentare
politic` [i goana dup` idealuri sterile con-
siderate universal valabile. "Dadaismul juca
pentru haos, libidou, creativ [i absolut.
Comunismul [i-a desf`[urat energiile în
slujba ra]iunii, ordinii, a unei taxonomii
sociale pe în]elesul tuturor, a structurilor
predictibile [i crearea 'omului nou'. Omul
dada era actor, om de spectacol, saltimbanc,
un nebun beat, un mistic. 'Omul nou' era
un muncitor care se purta cumsecade, care
avea s` fie, în cele din urm`, atât de bine
dotat cu cele materiale, încât lumea îns`[i
avea a deveni postuman`, o fiin]` c`reia
toat` natura, rafinat` sau motorizat`, avea
s`-i cânte osanale. Dada s-a n`scut pe scen`

ÎNTRE PISOAR {I AVATAR

NOUla CURTEA VECHE

ALEXANDRU BUDAC
din satir`, dezgust, furie, teroare, materiale
improvizate [i frânturi de versuri dictate de
spirite, în timp ce comunismul venea din
c`r]i de filozofie [i economie, din terorism
(cu întreaga sa tehnologie în ceea ce prive[te
deghizarea, conspira]ia [i explozibilul f`cut
în cas`) [i forme de sorginte bisericeasc`
pentru dogma sintetizatoare."

CC
odrescu reu[e[te s` ob]in` mai
multe fi[e de identitate
interesante. Figuri pitore[ti
precum Marcel Janco, André

Breton, Mina Loy, Baroneasa Elsa von
Freytag-Loringhoven, Hugo Ball sau Ri-
chard Huelsenbeck se întâlnesc mereu prin
cafenelele [i la petrecerile avangardelor, prin
dormitoare, expozi]ii ori în timpul unor
manifesta]ii publice devenite legendare. În
Ghid dada pentru postumani sunt decupate
[i apoi amestecate trecutul, prezentul [i
viitorul, astfel încât putem în]elege mai bine
auspiciile sub care s-a n`scut mi[carea, îi
cunoa[tem ursitoarele [ugube]e [i copiii din
flori, dar [i epigonii, uzurpatorii, adversarii
recen]i. Erosul, Picasso, [ahul, America,
Freud, suprarealismul, Ion Vinea, visele,
Revolu]ia rus`, Genera]ia Beat, Bucure[tiul,
Cabaretul Voltaire [i, din nou, erosul – toate
se dovedesc por]i de intrare la fel de utile
pe t`râmul spiritului dada, îns` Ghidul devine
cu adev`rat savuros datorit` detaliilor mai
pu]in cunoscute. De pild`, importan]a
acordat` de dadai[ti pseudonimului e a[ezat`
de Codrescu într-o îndelungat` tradi]ie, ce
porne[te de la Odiseu, z`bove[te asupra
obligativit`]ii ca evreii s`-[i ia nume ger-
mane sub domnia Mariei Tereza, [i ajunge
pân` la cultura pop (nu neap`rat în ordine
cronologic`). Elogiul virtu]ilor cafenelei la
început de secol XX, apelul la mitologie
sau la experimentele cu narcotice fluidizeaz`
întreaga istorie dada [i o face s` semene
cu o juc`u[` poveste hippie.

M-am a[teptat ca problemelor
postumanit`]ii s` li se dedice un spa]iu mai
generos, îns` ele devin secundare dup` câteva
sentin]e precum "o fiin]` postuman` este o
fiin]` uman` care a pus natura (inclusiv pro-
pria-i natur`) între paranteze" sau "motorul
care creeaz` postoameni func]ioneaz` cu
libertate furat`". R`mâne destul de neclar
în ce fel putem tr`i dadaist în era informa]iei.
În schimb, Andrei Codrescu nu ezit` s`
foloseasc` invectiva ori de câte ori d` peste
filosofi. Pentru el, filosofia este mama tuturor
relelor, etern` surs` de dogmatism [i modele
comportamentale pentru oameni altfel
inteligen]i [i liberi. Mai grav mi se pare faptul
c` autorul pune semnul egal între "filosofie"
[i "ideologie". Am fost profund dezam`git
s` descop`r c` unul dintre poe]ii pe care-i
apreciez consider` c` nazismul [i
comunismul î[i au sursa în c`r]ile gânditorilor
occidentali. De fapt, nu cred c` un intelectual
de calibrul lui Codrescu nu face ni[te
distinc]ii elementare. Problema este cu totul
alta, nu mai pu]in delicat`, [i anume
aversiunea autorului fa]` de orice form` de
elitism. Ne place sau nu, "filosofie pentru
mase" sun` ca un cogeamite oximoron. E
limpede, a[adar, de ce filosofia trebuie
înfierat` într-un ghid unde ni se spune c`
sursa artei autentice trebuie c`utat` exclusiv
în mediile s`race, [i c` arta î[i pierde menirea
dac` boga]ii "plictico[i" o scot de acolo [i
încep s` vorbeasc` despre originalitate sau,
Doamne fere[te!, despre geniu. A[a au stat
lucrurile dintotdeauna cu "clasa produc`toare
de divertisment", indiferent c` vorbim de
Orfeu, Homer, cer[etorii zen, trubadurii sau
pictorii flamanzi înainte s`-i înha]e boga]ii,

cu speran]a de[art` c` vor putea produce
la rândul lor artefacte cu oare[ce valoare.
A[a s` fie?

Andrei Codrescu recurge când la o
accep]iune foarte strâns` a dadaismului,
referindu-se strict la ethosul artistic numit
astfel odat` cu manifestul lui Tzara, când
la o accep]iune foarte larg`, unde poate intra
absolut orice reprezint` pentru el spirit de
frond`, de la Sappho la Madonna. Ni se spune
c` "dada nu este art`", ci "anti-art`", via]`
pur` [i simpl`, dar numaidecât ni se ofer`
analiza unor aspecte ce ]in, totu[i, de estetic`.
Un anticanonic radical, Codrescu în]elege
perfect c` trebuie s` pun` ceva în locul acelor
categorii precum frumosul, urâtul,
interesantul, comicul, grotescul [i alte
asemenea aiureli care i-au preocupat pe
filosofii cei r`i [i pis`logi. Drept urmare,
valorile [i categoriile estetice vor fi înlocuite
de biografii zv`p`iate. Am toat` stima pentru
vie]ile sexuale picante ale doamnelor Mina
Loy [i Elsa Loringhoven, pentru be]iile
crunte [i caftelile de la Cabaretul Voltaire,
îns` nu v`d prin ce anume sunt ele mai presus
de alte faimoase orgii sau expuneri
revolu]ionare de fese, sâni sau detalii
anatomice. Dac` acestea sunt criteriile ce-l
definesc pe un artist, m` tem c` Lord Byron
i-ar face pe dadai[tii lui Codrescu s` par`
ni[te amatori. Atlet al sodomiei, prieten intim
al ur[ilor [i designer flamboaiant al propriei
uniforme în lupta cu turcii la Missolonghi,
Byron ar fi avut toate [ansele s` r`mân`
doar un dandy charismatic, dac` n-ar fi avut
[i geniu poetic. Îns`, dac` a[ aplica teoria
lui Codrescu pân` la ultimele ei consecin]e,
s`rmanul Lord nu ar putea aspira la aceast`
ultim` calitate, întrucât a fost un aristocrat
plicticos [i, drept consecin]`, incapabil s`
imite conving`tor lirica autentic` a plebei
din mahalalele engleze ale timpului s`u.
Ajungi foarte u[or la astfel de concluzii
ridicole dac` te ocupi de art` uzând de criterii
rasiale, sociale sau de gen, [i ignori unica
miz` antidogmatic` [i antiideologic`: miza
estetic`. Atâta timp cât Codrescu respinge
orice ierarhie valoric` între arti[ti [i apreciaz`
c` imagina]ia creatoare prime[te validarea
doar în colectivit`]i umane pe cât de mari,
pe atât de s`race [i de euforice, va fi obligat
s` dovedeasc` mereu c`-[i îmbr`]i[eaz`

relativismul pân` la cap`t [i s` explice de
ce, bun`oar`, dintre reprezentan]ii Genera]iei
Beat îi invoc` mai cu seam` pe Ginsberg,
Snyder [i Burroughs.

II
maginea unei lumi în care oamenii
tr`iesc din cântec, marijuana [i
amor liber, lipsi]i de preocup`ri
materiale [i f`r` dureri de cap

hegeliene, este consolatoare [i foarte Flower
Power, dar tot utopie se nume[te. Andrei
Codrescu încearc` s` ne am`geasc`,
pref`cându-se c` nu [tie c` proletariatul de
azi, cu sau f`r` guler alb, cu sau f`r` laptop,
î[i g`se[te alinarea pe blog-uri [i site-uri
de socializare, în reality show-uri [i agen]ii
de turism, nu în r`sturnarea pisoarelor cu
susu-n jos. "Fântâna", atât de des [i unila-
teral men]ionat` în Ghid, este doar unul dintre
nenum`ratele gesturi [i crea]ii care au f`cut
din Marcel Duchamp un mare artist. Per-
sonal, prefer Étant donnés: 1. la chute d'eau.
2. le gaz d'éclairage. M`car acolo te ui]i
direct între picioarele unei femei [i po]i
filosofa la nesfâr[it.
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Cum scrie Kerouac, scrie cum tr`ie[te, întinde textul ca o marmelad` pe pagin`, pe
fug` a[a, scrie cum se hr`ne[te. "Un stil suplu, simplu, abil" zice o prefa]`. Sau: Textul
e o past` – r`cit`, semiînt`rit` – de creier, am senza]ia: te chinui s`-l întinzi pe foaie,
uneori mai mult îl/o flece[ti.

Aveam un toc vi[iniu [i câteva c`r]i cu dedica]ie pentru tata. Una mi se p`rea un soi
de pi[cot albit – Realism [i devenire poetic` (L. Ciocîrlie). Coperta e de vin` – rama
albastru închis se cr`pase ca o crust`, avea adic` o îndoitur` alb`. Printre c`r]ile/obiectele
cu care te po]i, la propriu, hr`ni. A venit, apoi, o edi]ie BPT – pe a c`rei copert` se
uscase o zeam` frugal`, ca de compot. Figurinele erau felioare netezite. Subliniam cu
linii aproape ondulate – Ion Barbu. Eseu despre textualizarea poetic`. C`r]ile astea au
fost pentru mine introducerea în teoria textului

A{A CUM L-AM CUNOSCUT. Am fost primul timi[orean care a citit la Euridice
– iunie 2003. Aveam o anumit` team` de maestru. "Ãsta e destul de oscilant, a[a...", "E,
e dificil...", câteva dintre bârfele care trasaser` primele linii ale imaginii-fantasm`. Am
descoperit un ins impun`tor pe care p`rul alb nu-l îmb`trânea. P`rea, mai degrab`, un
puf…p`p`diu.

SINCER nu am v`zut în Marin Mincu tipul b`]os [i excesiv – "fotogram`" care
rezult` din multe articole cu dedica]ie. Mi-a f`cut, dimpotriv`, impresia unui amestec
straniu de c`ldur` [i for]`.Ê În urm` cu câ]iva ani, unul dintre tot mai pu]inii mei prieteni-
scriitori l-a sunat pentru programarea unei lecturi. Era, aproape, 12 (ziua, evident). A
r`spuns Doamna {tefania Plopeanu. Maestrul…dormea. Lucrase, am aflat, pân` pe la 5
diminea]a. "- Tu cum crezi c` se scriu c`r]ile alea? - Bine, ̀ sta are [i for]`, tu n-ai v`zut
cum e – lat în spate ca un bivol", am [u[otit noi dup` aceea. E cu atât mai frapant`
stingerea nea[teptat` a "generalului textualismului". Nu o s` uit reac]ia lui Ion Mure[an,
care a aflat de dispari]ia Mincu în lunea ce a urmat c`derii în com` a profesorului, cu
ocazia unei vizite la Timi[oara, de la subsemnatul. Eram cu Mury [i cu Vighi, în drum
spre o crâ[m`, în campus. Mure[an s-a oprit, cum se zice, în loc [i a exclamat, aproape
certându-m` pentru veste: "Cum, m`, a murit Mincu?".

IpostazeIpostazeIpostazeIpostazeIpostaze
SCRIITORUL TOTAL. E un rarisim caz de scriitor total, ceea ce genereaz`, din

start, "emo]ii [i probleme". E greu, în primul rând, s` accep]i: cineva se poate exprima,
la un asemenea nivel, pe toate… nivelurile. Critic, poet, romancier, diarist (care o fi
ordinea corect`?), c`r]ile lui ar putea fi baza unuia dintre cele mai interesante studii de
receptare din literatura postbelic`.

ÎNNOITORUL. A contribuit, esen]ial, la – ca s` folosesc un cuvânt tocit – prop`[irea
criticii române[ti, sco]ând-o, cât i-a stat în puteri, din "erele-sferele" unui impresionism
desuet. A sfidat, adic`, nivelul [i modalitatea multor anali[ti, care nu i-au iertat, concuren]ial,
"îndr`zneala". Unde mai pui c` Mincu însu[i avea voca]ia polemicii [i a confrunt`rii.
Dar cine nu e incomod nu exist`. O chestiune care ]ine de realiz`ri, nu doar de structur`:
î[i permitea s` priveasc`, de la în`l]imea pozi]iei sale interdisciplinare, "impresionismul
obsolet" [i practican]ii s`i. De aici i s-a tras, din partea unui alt critic, excelent, de altfel,
de poezie, acuza c`… nu în]elege poezia, întrucât poetul nu textueaz`. D-ale literaturii,
î]i vine s` spui uneori, cum spui D-ale carnavalului...

LIANTUL. A fost, se [tie, una dintre principalele pun]i cu literatura italian`. A fost
EDITORUL nu pu]inor traduceri esen]iale, al unor dou`mii[ti importan]i, sens în care
PONTICA a fost [i port de intrare [i ramp` de lansare. Calitatea tiparului [i designul
precar al câtorva c`r]i, ca [i al Paradigmei, p`lesc, oricum, în fa]a con]inuturilor publicate.

EURIDICE. Problema s-a tot dezb`tut: încercarea de a se institui ca formator al unei
genera]ii, cum a fost, mai ales, Manolescu pentru Cenaclul de luni. Pân` una alta, suntem
singura genera]ie care a beneficiat de un cenaclu na]ional care, la rândul lui, beneficia
de un supliment na]ional cu tiraj de cotidian, nu de publica]ie cultural`. Sala Oglinzilor
a fost locul în care dou`miismul [i-a v`zut chipul. Acolo i-am cunoscut pe Komartin,
}upa, Vl`d`reanu, Urmanov etc. În urma lecturii de la Euridice [i a articolului solicitat
de Marian Dr`ghici – care, b`nuiesc, i-a pus [i titlul ({i în provincie sunt autori buni) –
am început polemicile cu unii bucure[teni. Lucru care m-a cam costat la nivelul recept`rii
propriilor c`r]i. Dar asta e, ̀ [tia suntem. Mai avem, sper!, timp s` ne strângem mâna [i
altfel decât ca la skandenberg.

Cenaclul de luni, Universitas, Euridice – succesiunea e în curs de consacrare.

ETC (a[a, cu LITERE MARI).ETC (a[a, cu LITERE MARI).ETC (a[a, cu LITERE MARI).ETC (a[a, cu LITERE MARI).ETC (a[a, cu LITERE MARI).
Nu cred în formule de final. Prefer s`-mi aduc aminte zâmbetul, cu lic`riri misterioase,

[iÊ râsul surprinz`tor de puternic al acestui om. {tiin]a sa de poezie l-a impus, spre dezn`dejdea
multora (vezi istericalele celor absen]i din antologiile lui), ca pe una din con[tiin]ele
cele mai acerbe ale literaturii postbelice. A fi în miezul realului e un titlu care nu mi-a
pl`cut (al unei c`r]i de interviuri cu M.M.). Mi s-a p`rut grav [i pompos. Cert e c` va
r`mâne, în continuare, o prezen]` din miezul realului. Care, nu-i a[a, pentru to]i cei ce
scriem, nu poate fi decât literatura.

MARIN MINCU,LITERE MARI
TUDOR CRE}U

Ar fi împlinit acum câteva zile 33 de
ani. Dar în loc s`-l s`rb`torim, l-am înso]it,
cum se spune, pe ultimul drum, în cimitirul
catolic din Or]i[oara. Am f`cut-o al`turi de
o mul]ime de prieteni, unii foarte tineri, al]ii
maturi, al]ii în vârst`, to]i cu inimile sfâ[iate
de durere, f`r` s` putem în]elege sensul celor
întâmplate. Nu cred s` existe cineva care
l-a cunoscut pe Cosmin Lungu s` nu spun`
f`r` ezitare c` era d`ruit cu toate darurile:
inteligen]`, imagina]ie, talent, bun`tate,
frumuse]e, sim] al datoriei, onoare,
generozitate. Era destul s`-i cite[ti câteva
rânduri din interviurile, eseurile, recenziile
ap`rute în ziare [i reviste, ca s` î]i dai seama
c` e unul din cei mai talenta]i oameni de
pres` tineri pe care i-a avut România. Era
destul s`-i vezi ideile de promovare a c`r]ii
transformate în invita]ii, lans`ri, seri de
lectur`, expozi]ii, festivaluri stradale, ca s`
în]elegi c` Timi[oara [i-a construit prin el,
în libr`riile C`rture[ti, un pol cultural mereu
vibrant. Ora[ul a fost parc` mai frumos [i
pentru c`, pur [i simplu, exista zâmbetul
larg al lui Cosmin.

Revista noastr` i-a g`zduit interviurile
ori de câte ori [i-a g`sit interlocutori gata
s` r`spund` asediului s`u. O facem [i acum,

LA PLECAREA
LUI COSMIN LUNGU

mi-a murit un prietenmi-a murit un prietenmi-a murit un prietenmi-a murit un prietenmi-a murit un prieten
e ca [i cum a[ fi r`mas f`r` o mân`e ca [i cum a[ fi r`mas f`r` o mân`e ca [i cum a[ fi r`mas f`r` o mân`e ca [i cum a[ fi r`mas f`r` o mân`e ca [i cum a[ fi r`mas f`r` o mân`
sunt tot eusunt tot eusunt tot eusunt tot eusunt tot eu
dar nu mai sunt eu totdar nu mai sunt eu totdar nu mai sunt eu totdar nu mai sunt eu totdar nu mai sunt eu tot

ROBERT {ERBAN

când îi public`m ultimul interviu, antologic,
realizat în plin` suferin]`, cu un mare autor,
preotul romancier Eginald Schlattner. Pot
s` spun cu mâna pe inim` c` rareori mi-a
fost dat s` v`d întreb`ri mai inteligente, mai
tulbur`toare, mai vii. A[a vor [i r`mâne,
tip`rite în pagin`, întip`rite în suflet. (Adriana (Adriana (Adriana (Adriana (Adriana
Babe]i)Babe]i)Babe]i)Babe]i)Babe]i)

DINCOLODE ORIZONT
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POLISpolis

Cartea profesorului Vladimir Tism`-
neanu reprezint` o salutar` recapitulare a
principalelor lec]ii ale anului 1989 în Estul
Europei [i o fixare a principalelor premise
pentru o dezbatere niciodat` anacronic`.
Aceasta reune[te o serie de studii [i eseuri
recente, axate pe câteva teme [i figuri
esen]iale ale Revolu]iilor acelui an.

NN
u întâmplator cartea începe cu
capitolul "Naufragiul utopiei
[i revolta intelectualilor"- [i

aceasta pentru c` grila sa de interpretare
tinde s` favorizeze teoria unei Revolu]ii
rezultate în primul rând din revolta spiritului,
mai exact din cauze intelectuale [i moral-
culturale, dar f`r` a le ignora pe cele politice
[i economice. El vede o mi[care civil` c`tre
o reinventare a politicului, definit prin "co-
municarea nestingherit` între fiin]e umane
cu drepturi garantate într-o manier` ireduc-
tibil` în urma unei rela]ii speciale cu trans-
cenden]a" (p. 12). Mi[carea intelectualilor
contest` radicalul proiect totalitar în]eles
ca o "tentativ` de revolu]ionare a antropo-
logiei", având ca finalitate suprem` crearea
Omului Nou. Pentru Vladimir Tism`neanu,
esen]iale în comunism sunt refuzul realit`]ii,
preten]ia de infailibilitate a doctrinei, min-
ciuna generalizat`. Dictatura asupra min]ilor
[i genocidul înso]esc în mod necesar acest
demers, direc]ionate de o "community of
faith" cu toate caracteristicile unei secte
mesianice. Sacralizarea politicului, "o esca-
tologie secular`, o doctrin` chiliast`" (p.
19) sunt elemente care trebuie s` fie luate
în calcul în discutarea unei morfologii a
mi[c`rii totalitare.

Daca intelighen]ia este, pentru
profesorul de la Maryland, principala artizan`
a ideologiei, tot ea se va dovedi a fi factorul
esen]ial în demontarea lent`, dureroas` a
sistemului minciunii. În acest punct, el con-
sider` necesar` sublinierea rolului impor-
tant jucat de revizionismul marxist în
contestarea modelului stalinist. Tism`neanu
dovede[te un remarcabil sim] al nuan]ei,
deopotriv` elogiind rolul reformator al
acestei mi[c`ri dar simultan conturându-i
genealogia [i punctele de inflexiune. El vede
o "iluzie neomarxist`" (p. 34), existen]ialis-
mul sartrian, ideile unor Henri Lefebvre sau
Antonio Gramsci ca fiind fondatoare. Se
credea în reforma de sus [i în faptul c` aceasta
poate duce la democratizare. Se tindea c`tre
"recuperarea tradi]iei libertare a tân`rului
Marx", c`tre alc`tuirea unui contradiscurs
în care tematica subiectivit`]ii, negativit`]ii
[i chiar a persoanei au însemnat o reevaluare
extrem de critic` a dogmelor leniniste.
Momentul Ungaria' 56 este v`zut ca avându-
[i originea în interiorul stângii marxiste [i
post-marxiste. Sunt enumerate nume ca F.
Furet, Cornelius Castoriadis, J.-F. Lyotard,
Milovan Djilas, L. Kolakowski, Ernst Bloch,
Jacek Kuron ca exemple de spirite anti-
totalitare a c`ror "convertire" a trecut prin
revizionismul marxist. Totusi, el arat` c`,
dup` 1960, acest curent va evolua tot mai
mult c`tre antibol[evism, non-marxism,
antimarxism, pierzându-[i ratiunea de a fi.
Examinarea critic` mergea a[adar tot mai
mult c`tre nucleu (scrierile lui Marx),

SPLENDOAREA ADEV~RULUI
ALIN VARA

descoperindu-se astfel esen]a violent` [i
înrobitoare a ideologiei.

Lâng` toate aceste studii exist` [i
comentarii pe marginea cazului românesc.
Contrar unor mituri comode, Vladimir
Tism`neanu afirm` c` 1956 [i 1968 sunt
momente ratate în istoria comunismului
românesc, în care intelectualii au t`cut iar
partidul a continuat controlul total al
societ`]ii, între]inând totu[i iluzia unor vagi
reforme în anii 1965-1971. "Cei [ase", de
fapt un grup de "frac]ioni[ti" [i lenini[ti
convin[i, trimit în 1989 o scrisoare cu
"revendic`ri minimaliste", f`când în
continuare elogiul Securit`]ii. (p.
103)."Simplu spus, abia dup` c`derea
regimului Ceau[escu, România a intrat în
faza posttotalitar` cunoscut` de alte state
din zon` înc` din anii '60" (p. 127). Revolu]ia
român` este f`r` îndoial` o revolt` popu-
lar`, urmat` îns` de "o regrupare panicat-
autoritar` a nomenklaturii" (p. 117). Cartea
mai cuprinde [i o serie de portrete din tu[e
pu]ine dar inspirate ale unor figuri
emblematice, de la propagandistul zelos
(Paul Niculescu-Mizil) la ofi]erul de
Securitate lipsit de remu[c`ri (Nicolae
Ple[i]`). Sunt inclu[i Ion Iliescu, Mihai
Ungheanu, Eugen Florescu [i "Cei [ase".

PP
artea cea mai important` a c`r]ii
este studiul "Revolu]iile din
1989: cauze, semnifica]ii,

consecin]e". Pentru Vladimir Tism`neanu,
momentul 1989 reprezint` o "ruptur`
diacronic`" între ce a fost înainte [i ce a
urmat dup`. Lumea s-a schimbat, iar o noua
concep]ie asupra politicului a avut succes.
Aceste transform`ri "au fost revolu]ii politice
care au provocat decisiv [i iremediabil
schimbarea regimurilor din regiune" (p. 143).
În acela[i timp, liberalismul acestora a fost
unul prudent, al "experien]ei falselor
paradigme mântuitoare". S-a manifestat o
respingere instinctiv` a unei concep]ii istorice
teleologice, a ideii unei mântuiri colective,
o suspiciune fa]` de orice "hybris ideologic".
Nu se mai crede c` viitorul are o singur`
direc]ie sau c` ar exista "un determinism
ineluctabil care guverneaz` istoria omenirii"
(p. 135). Este vorba de un apel la normalitate,
autenticitate [i construc]ia unui alt mod de
existen]` politic`; demnitatea persoanei,
libertatea, modera]ia, proprietatea privat`,
economia de pia]` sunt valorile fundamentale
ale recent n`scutei societ`]i civile.

Apari]ia unui nou tip de intelectual, cel
democratic, este o alt` mare noutate a
momentului 1989. Rolul intelighen]iei în
c`derea vechilor regimuri este esen]ial, dar
retragerea acesteia din spa]iul public în
perioada postcomunist` este v`zut`, [i aici
este citat Kolakowski, ca un pericol la adresa
fragilelor democra]ii. Pentru Vladimir
Tism`neanu, ceea ce urmeaz` dup` 1989
este o epoc` a speran]elor, a "reinvent`rii
politicului", dar [i a îngrijor`rii. Retragerea
intelectualilor, persisten]a unor mentalit`]i
leniniste, resurgen]a vechilor fantasme
etnocentriste, a clericalismului sau a
neofascismului sunt cele mai importante
pericole. Exist` îns` [i o explica]ie mai
profund` pentru aceast` confuzie sau lips`

de consens asupra valorilor: rela]ia dificil`
cu trecutul. Absen]a reperelor, confuzia
doctrinar` a partidelor, demobilizarea
societ`]ilor civile pot fi explicate, crede el,
prin "trecutul neasumat al experien]ei
totalitare". El preia teza lui Jan-Werner
Muller, Constitutional Patriotism, potrivit
c`reia este nevoie ca noile identit`]i s` fie
formate prin contraste negative: deopotriv`
fa]` de trecutul repudiat [i fa]` de actualii
actori politici antidemocratici. Cadrul etic
ideal ar fi format astfel din consensul asupra
adev`rului istoric [i din sanc]ionarea oficial`
a acestui adev`r. "Prezentul tradi]iei poate
fi un compromis, dar el trebuie s` fie în
mod fundamental condi]ionat de cunoa[terea
adev`rului criminal [i de recunoa[terea
adev`rului moral pe care ar fi construit`
societatea. Judecata istoric` [i memoria
împ`rt`[it` pot deschide drumul c`tre o
realiniere politic` posttranzi]ie." (p. 176)

EE
rudit cunosc`tor al genealogiilor
ideilor politice, format în
competi]ia atât de vie a mediului

academic american, Vladimir Tism`neanu
arat` [i prin aceast` carte c`, în plus, ceea
ce îl inspir` este urgen]a etic` [i aspira]ia
c`tre o ordine politic` bazat` pe valorile
imuabile ale libert`]ii, demnit`]ii, civilit`]ii,
memoriei. S` re]inem, ca o lec]ie, finalul

interviului dedicat marelui Leszek
Kolakowski: "Apropiat de Ioan Paul al II-
lea, Kolakowski a crezut, ca [i acesta, în
splendoarea adev`rului."

VLADIMIR TISM~NEANUVLADIMIR TISM~NEANUVLADIMIR TISM~NEANUVLADIMIR TISM~NEANUVLADIMIR TISM~NEANU
Despre 1989. Naufragiul utopieiDespre 1989. Naufragiul utopieiDespre 1989. Naufragiul utopieiDespre 1989. Naufragiul utopieiDespre 1989. Naufragiul utopiei
Humanitas, Bucure[ti, 2009
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Democra]ia – o religie a Marii Mame
sau Despre triumful Ereziei Europene, *
monumentala trilogie pe care Coriolan
Babe]i a publicat-o în toamna anului trecut,
este corolarul unui proiect reflexiv [i herme-
neutic atras de specificitatea timpurilor
moderne, de sensul [i valorile democra]iei,
iar într-un plan mai general de mecanismele
devenirii istorice. E reluat` [i dezvoltat`
într-o construc]ie ideatic` de o impresionant`
anvergur` [i originalitate o problematic` ce
devine subiect de cercetare \n ultimii ani
ai secolului trecut, fiind consacrat` \ntr-o
prim` versiune editorial` \n volumul Istoria
ca aren` a disputei arhetipale (Editura Curtea
Veche, 2007), care contura principalele linii
teoretice ale actualei lucr`ri. Reg`sim în
volumele trilogiei aceea[i formul` eseistic`,
™montajul de eseuri¤, cum spune autorul,
materializat` într-un parcurs în care reflec]ia
[i erudi]ia se asociaz` fericit cu expresia
stilistic` pregnant` [i persuasiv`. Op]iunea
pentru eseu – o modalitate discursiv` cu o
ilustr` tradi]ie – are cel pu]in o dubl`
explica]ie: adecvarea ei la tema central` a
operei – statutul principiului feminin în
istorie; structura personalit`]ii autorului,
caracterizat` printr-o debordant` energie
creativ`, care î[i afl` în caracterul noncanonic
al acestui gen al discursului mediul ideal.

GG
ândit` extrem de atent atât
în economia sa de an-
samblu, cât [i în cea a
fiec`rui volum, trilogia lui

Coriolan Babe]i este o ™ecografie¤ a istoriei,
a problemelor cu care se confrunt` cunoa[-
terea [i interpretarea sa, întemeiat` pe o
abordare interdisciplinar` de vast` respira]ie
în care discursul istoric [i metaistoric pune
în joc instrumente, idei, sugestii din peri-
metrul antropologiei, istoriei religiilor, psiho-
logiei [i psihanalizei, filosofiei, [tiin]elor
limbajului etc. Primul volum al lucr`rii,
subintitulat Eseuri introductive sau Despre
eternul reînceput al democra]iei (494 p.),
propune cititorului un soi de imagine tabu-
lar`, panoramic` a istoriei, o lectur` în sin-
cronie a diacroniei (evenimente, epoci,
structuri ale imaginarului etc.).

Adoptând atitudinea specific` antropo-
logului, autorul se imagineaz` în situa]ia
c`l`torului c`ruia în timp ce coboar` pantele
unui munte sau vine de pe mare i se
înf`]i[eaz` brusc o a[ezare uman`, cu
reperele sacrului (templul, biserica, sinagoga,
moscheea etc.) în centrul s`u, urmând s-o
str`bat` apoi [i s-o cunoasc` în ceea ce are
ea semnificativ. Primul volum "ar fi po-
vestea, historia v`zut` de departe (de pe uscat
sau dinspre mare !) [i ]inta încerc`rilor de
a ghici formele esen]iale ale a[ez`rii, natura
locului [i fiin]ei sale ™cea l`cuitoare¤, accesul
spre ™majusculele¤ ce consacr` a[ezarea
omului în istorie; o culegere de impresii
despre comunitatea uman` mediat` de faptele
[i lucrurile – evenimente, idei, imagini -,
pe care oamenii acesteia le-au depozitat în
operele lor" (vol. 1, p.38).

Cel de al doilea volum, Liniile de sens
ale Arhetipului Feminin [i faliile arhetipale
ale istoriei (604 p.) ]inte[te, continuând analo-
gia amintit`, s` exploreze [i s` aprofundeze
spa]iile a[ez`rii, formele caracteristice [i
spiritul lor. E o lectur` în cheie simbolic`
a unor momente [i componente esen]iale
din cadrul unor civiliza]ii [i culturi din epoci
diferite pentru a identifica [i explicita factorii
ce le-au modelat. Volumul al treilea –
Civiliza]ia vene]ian`, preparatio moderna.

IOAN VULTUR

DEMOCRA}IA {I R~D~CINILEEI ISTORICE
O recapitulare in integrum a Arhetipului
Marii Mame (688 p.)- este o istorie [i o
mitistorie a Vene]iei, din perspectiva unui
"c`l`tor sedentarizat". Ora[ul din lagun` e
privit ca paradigm` a pattern-ului feminin,
o "punte arhetipal`" între democra]iile antice
[i cele moderne, un laborator al modernit`]ii
occidentale.

R`spunzând dorin]ei cititorului
ner`bd`tor, care vrea s` [tie de la început
despre ce e vorba în cele trei volume, autorul
ne ofer` urm`toarea formulare a proiectului
c`r]ii: "M`rturisesc pe dat` [i pe scurt c`
obiectul eseurilor, ideea diseminat` în ele
vizeaz` ™schimbarea de sex¤ a imaginarului
Occidental, ecloziunea arhetipului Noului
Canon al modernit`]ii [i tendin]a univer-
sal` a resurec]iei religiei Marii Mame sub
specia religiei politice, sociale, a democra]iei
– cadrul istoric al politeismului culturii,
Panteonul noilor zeit`]i" (I, p.74). Aceast`
problem` e inextricabil legat` de sesizarea
[i formularea legit`]ii care, în viziunea lui
Coriolan Babe]i, func]ioneaz` la scara
macroistoriei: enantiodromia arhetipurilor,
altfel spus, alternan]a în istoria umanit`]ii
a arhetipurilor Masculin–Feminin, meta-
morfozarea unuia în contrariul s`u pe par-
cursul unor mari perioade temporale.În struc-
tura conceptual` a lucr`rii, no]iunea de arhe-
tip [i cea de enantiodromie constituie nucleul
generator al unei regândiri a istoriei, cheia
care ne poate oferi în]elegerea sa. Arheti-
purile sunt considerate psyche obiectiv, enti-
t`]i originare ale naturii [i istoriei, "expresia
cosmic` a istoriei umanit`]ii", a c`ror func-
]ionare se exprim` în tipuri de ac]iune, în
evenimente, idei, constela]ii de valori etc.,
care modeleaz` civiliza]iile [i culturile.

Structura arhetipal` Masculin–Feminin
î[i afl` originea în "dimorfismul sexual al
lumii", pe larg ilustrat în paginile c`r]ii prin
referiri la caracteristicile antinomice pe care
le prezint` acestea [i prin reliefarea faliilor
istorice antrenate de un arhetip sau altul ce
devin tot atâtea linii de sens, de inteligi-
bilitate.

TT
ermenul definitoriu pentru
modul de a se manifesta în
istorie, în cazul arhetipului
masculin este cel de aucto-

ritas, în timp ce libertas define[te ceea ce
e propriu arhetipului feminin. De aici, con-
cluzia foarte important` c`, în primul caz,
organizarea social` st` sub legea for]ei care
instituie ierarhii precise, o ordine strict`,
în timp ce în societ`]ile aflate sub impactul
arhetipului feminin ac]ioneaz` puterea legii,
grija fa]` de cel`lalt, nondiscriminarea etc.
Un alt binom terminologic: revela]ie –
revolu]ie are în vedere rela]ia omului cu
sacrul, cu divinul, cu cerul [i p`mântul, deci
planul credin]ei, al religiei.

De[i Coriolan Babe]i nu se refer` ex-
plicit la tetrada (Das Geviert) heideggeria-
n`, conform c`reia "p`mântul [i cerul, divinii
[i muritorii formeaz` un tot, plecând de la
o unitate originar`", fiecare termen
presupunându-i pe to]i ceilal]i, demersul s`u
se afl` pe drumul acestui mod de a gândi
atât în concep]ia general` a lucr`rii, cât [i
în fascinanta lectur` a istoriei Vene]iei.

RR
evenind la problema religiei
sau, mai exact, a sacrului,
mediul, "elementul" divinu-
lui, cum ar spune Constantin

Noica, arhetipul masculin d` na[tere religiilor
Tat`lui, uraniene, monoteiste, iar arhetipul
feminin religiilor Marii Mame (sau Marii

Zei]e), naturale, htoniene, politeiste. Primele
sunt religii ale C`r]ii, celelalte religii în care
imaginea joac` rolul principal. În plan politic,
figura central` în societ`]ile aflate sub puterea
arhetipului masculin este monarhul,
reprezentant al Marelui Zeu, al Tat`lui
Ceresc, dac` nu e chiar zeu sau semizeu
(exist` o diversitate de ipostaze analizate
sagace [i minu]ios în volumul 2). Ca urmare,
el de]ine puterea absolut`, iar exercitarea
ei implic` violen]a. În cazul arhetipului
feminin, în manifestarea sa modern`, vorbim
de divizarea, de separarea puterilor, de
distribuirea lor unor instan]e diferite.
Urm`rind guvernarea celor dou` pattern-
uri la scara macroistoriei, Coriolan Babe]i
distinge o prim` prezen]` a Femininului care
se întinde, aproximativ, pe durata epocii
neolitice, când este inventat` agricultura,
comunit`]ile umane devin sedentare, sunt
domesticite unele animale etc. Materialul
arheologic scos la iveal` \n diverse zone
(inclusiv pe teritoriul de azi al României)
atest` existen]a unor forme de cult a c`ror
figur` tutelar` este Marea Mam` sau Marea
Zei]`, simbol al vie]ii [i al mor]ii. E o lume
matriarhal`, pacific`, egalitar`, tr`ind în
acord cu cosmosul, cu ritmurile naturii. Odat`
cu epoca metalelor se va declan[a un proces
ce are drept efect impunerea arhetipului
masculin, caracterizat prin for]`, violen]`,
cultul eroului, printr-un panteon religios
dominat de entit`]i masculine ce ]in de
religiile Tat`lui. Pornind de aici se vor ivi
apoi religiile monoteiste. Formele religiei
anterioare, dedicate Marii Mame ajung s`
fie marginalizate, prohibite. Interdic]iile care
apas` asupra Religiei Marii Mame vor duce
de-a lungul timpului la emergen]a doctrinelor
gnostice, a ereziilor, a unei mari diversit`]i
de forme de transgresare a literalismului
impus de Biseric`. Una dintre consecin]ele
majore ale acestui neîntrerupt conflict
arhetipal va fi – în cazul cre[tinismului –
anamneza Femininului în ipostaza Fecioarei,
privit` într-un prim moment ca Mama
N`sc`toare de Dumnezeu (Theotokos), apoi
ca Mater Omnium. Rena[terea va recupera
ideea feminin` nu numai prin reprezentarea
Maicii Domnului, ci [i prin recursul la alte
figuri din Biblie sau din mitologia antic`.
Procesul istoric care consemneaz` domina]ia
arhetipului masculin sufer` o lovitur` deci-
siv`, datorit` erod`rii figurii Tat`lui, odat`
cu Revolu]ia Francez` [i cea american` (R`z-
boiul de Independen]` din 1775-1781) care
marcheaz` instalarea la putere a arhetipului
feminin. Societ`]ile democratice ce vor fi
edificate în siajul acestor evenimente vor
ajunge s` se extind` în întreg Occidentul,
în alte p`r]i ale lumii, iar dup` 1989 [i în
]`rile ce au f`cut parte din lag`rul comunist.
Dac` avem \n vedere harta sa actual`, ne
d`m seama de voca]ia planetar` a demo-
cra]iei [i a modernit`]ii culturale –dou` di-
mensiuni fundamentale ale arhetipului femi-
nin-, pe care Coriolan Babe]i le vede ca un
revival al religiei Marii Mame. Pe urmele
lui Alexis de Tocqueville, pentru care demo-
cra]ia e un mod de existen]`, [i nu doar o
form` de guvernare, trilogia lui Coriolan
Babe]i aduce o lumin` decisiv` asupra aces-
tui fapt, a r`d`cinilor ei istorice [i ontologice.
Cartea are ca background o uria[` informa]ie
bibliografic`, o remarcabila cunoa[tere a
marilor civiliza]ii [i culturi ale lumii în struc-
tura lor palimpsestic` [i în devenirea lor,
fapt care-i confer` o profuziune ideatic` [i
o adâncime ce transform` lectura sa într-

un veritabil symposion intelectual [i estetic.
E un efect datorat [i formulei sale stilistice,
dinamicii circulare a discursului care vine
cu noi date, aspecte, exemplific`ri sau ana-
logii, augmentându-i poten]ialul semantic
[i persuasiv. În felul acesta, antinomiile [i
complementarit`]ile diadei Masculin-Femi-
nin, ™schimbarea de sex¤ a istoriei cap`t`
eviden]a proprie legilor fundamentale, încât
ajungem s` ne întreb`m cum de nu ne-am
dat seama de a[a ceva pân` acum.
_______________

*Coriolan Babe]i, Democra]ia – o religieDemocra]ia – o religieDemocra]ia – o religieDemocra]ia – o religieDemocra]ia – o religie
a Marii Mame sau Despre triumful Erezieia Marii Mame sau Despre triumful Erezieia Marii Mame sau Despre triumful Erezieia Marii Mame sau Despre triumful Erezieia Marii Mame sau Despre triumful Ereziei
EuropeneEuropeneEuropeneEuropeneEuropene, vol., 1-3, Bucure[ti, Editura
Curtea Veche, 2009.
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(I) Singura sintez` [tiin]ific` asupra
idiomului str`mo[ilor no[tri anteromani
r`mâne lucrarea de referin]` a savantului
filolog [i epigrafist I. I. Russu, I. I. Russu, I. I. Russu, I. I. Russu, I. I. Russu, Limba traco-Limba traco-Limba traco-Limba traco-Limba traco-
dacilordacilordacilordacilordacilor, Editura Dacica, Bucure[ti, (Col.
Substrat, nr. 2), 2009, 240 p. [i apari]ia ei
reînnoit` nu trebuie s` ne surprind` decât
la modul pozitiv. Corelând informa]ii dis-
parate din zone de interferen]` enciclopedic`
precum indo-europenistica, lingvistica
comparat` ori istoria antic`, cartea a
revolu]ionat domeniul în 1959, când apare
prima sa edi]ie dar mai ales în 1967, când
varianta mult amplificat` [i ni]el
dezideologizat` vede lumina tiparului.
Profesiunea de credin]` împ`rt`[it`
studen]ilor de la în`l]imea catedrei [colii
academice clujene în teribilul an 1947 spune
multe despre statura moral` a autorului: "S`
r`mânem credincio[i adev`rului. S`-i
r`mânem credincio[i m`car în aceast` sal`,
fiindc` de îndat` ce coborâm în strad`, ne
întâmpin` peste tot numai minciuna".
Eliminat din sistemul universitar, se dedic`
frenetic cercet`rii, devenind o somitate de
talie mondial` m`car în domeniul
reconstituirii atât de riscante a unei limbi
p`strate doar prin vocabule disparate [i
infime fragmente de text. M`sura lui
hora]ian` în abordarea chestiunii substratului
dacic contrabalanseaz` [i azi miriadele de
tracomani diletan]i ce fantazeaz` aiuritor
pe lâng` obiect.

(II) O util` reeditare se dovede[te a fi
lucrarea preotului psiholog Eugen Jurca,Eugen Jurca,Eugen Jurca,Eugen Jurca,Eugen Jurca,
Cateheza baptismal` în antichitatea cre[tin`Cateheza baptismal` în antichitatea cre[tin`Cateheza baptismal` în antichitatea cre[tin`Cateheza baptismal` în antichitatea cre[tin`Cateheza baptismal` în antichitatea cre[tin`,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-L`pu[,

2009, 254 p. Conceput ca prim demers în
reconstituirea mig`loas` a istoricului,
metodologiei, strategiilor educative [i a
con]inutului ideatic profund ata[at catehezei
cre[tine din vechime [i pân` ast`zi, volumul
de fa]` strânge în vadurile sale cel pu]in
patru veacuri de experien]` liturgic` a
primilor cre[tini, prefa]ând logic desf`[urarea
de for]e ulterioare vizând, probabil, analiza
sistematic` a simbolisticii domeniului [i
replierea sa practic` pân` în
contemporaneitate. Dorin]a informatului [i
competentului exeget este s` declan[eze o
real` "campanie catehetic`" de recuperare
a unor inestimabile valori spirituale ce pot
func]iona ca un reper luminos în "pustia
ignoran]ei [i a indiferentismului religios"
ce tinde s` aridizeze tot mai mult din "solul
ini]ial fertil, în care Dumnezeu [i-a imprimat

RELU~RI OPORTUNE
CLAUDIU T. ARIE{AN

ontologic propria Sa Lumin`".
(III) Un alt fel de reconsiderare a propriei

opere [tiin]ifice ne ofer` primul tom al Arhid.
Prof. Dr. Constantin Voicu, Constantin Voicu, Constantin Voicu, Constantin Voicu, Constantin Voicu, PatrologiePatrologiePatrologiePatrologiePatrologie, vol.
I, Editura Basilica a Patriarhiei Române,
Bucure[ti, 2009, 383 p. Dup` manualul
patristic de sintez` publicat în 2004 în
colaborare cu Nicu Dumitra[cu, acum iese
la lumin` începutul unei mai ample încerc`ri
de a cuprinde "to]i martorii înv`]`turii
ortodoxe din primele opt veacuri, a c`ror
via]` [i ale c`ror scrieri sunt, în general, în
conformitate cu înv`]`tura Bisericii [i c`rora
Tradi]ia cre[tin` le atribuie o autoritate în
privin]a doctrinei". Deocamdat` demersul
pare foarte promi]`tor [i a[tept`m terminarea
lui pentru a ne pronun]a în compara]ie cu
proiectul similar de referin]`, r`mas din
p`cate neterminat, al regretatului savant Ioan
G. Coman. O observa]ie doar cu privire la
intr`rile de la bogata bibliografie, care ar
trebui s` se bucure de un criteriu unitar,
fie alfabetic, fie cronologic, de inserare: în
caz contrar, c`utarea unei referin]e poate
deveni obositoare.

(IV) {i Rena[terea umani[tilor italieni,
"mijlocitori între mult venerata antichitate
[i lumea modern`" [i-a avut latini[tii de for]`
[i voca]ie. O dovad` în plus este volumul
bilingv Francesco Petrarca, rancesco Petrarca, rancesco Petrarca, rancesco Petrarca, rancesco Petrarca, AntiquisAntiquisAntiquisAntiquisAntiquis
illustrioribus / C`tre mai vesti]ii înainta[iillustrioribus / C`tre mai vesti]ii înainta[iillustrioribus / C`tre mai vesti]ii înainta[iillustrioribus / C`tre mai vesti]ii înainta[iillustrioribus / C`tre mai vesti]ii înainta[i,
introd., trad., note Mihaela Paraschiv, Editura
Junimea, Ia[i (Col. Antiqua et Medievalia),
2009, 402 p. Stilul epistolar a constituit o
voca]ie mai pu]in cunoscut` a genialului
poet, pe lâng` sutele de scrisori adresate
rudelor sau cunoscu]ilor el pl`smuind zece
texte epistolografice închinate unor clasici
majori ai culturii greco-latine precum Homer,
Varro, Horatius, Quintilian ori Cicero. De
altminteri, descoperirea personal` din 1345
a majorit`]ii scrisorilor acestuia din urm`
în biblioteca Domului din Verona l-a c`l`uzit
pe respectivul drum literar, inspirat fiind
[i de un text din Institu]iile divine ale lui
Lactan]iu care la rându-i, prin veacul al IV-
lea, dorise o confruntare direct` cu marele
arpinat. Prezenta edi]ie, realizat` de inspirata
universitar` ie[ean`, ofer` un minunat in-
strument de lucru studio[ilor pasiona]i de

medierea cultural` dar [i o pârghie de
aprofundare a culturii moderne de expresie
latin`, care [i nou` ne-a ap`rut dintodeauna
ca meritând un curs magistral aparte în
contextul pred`rii umanioarelor clasice de
la noi.

Octavian Doclin nu este un poet al unei consecin]e rezultate din câmpul de lupt` literar
teoretic sau critic, nu este unul al h`cuirii orgoliilor sau al duelurilor vanit`]ii, ci, mai degrab`,
îl vedem ca pe un spirit distinct de contemplativitate "infant`", cu un f`ga[ propriu. Altfel
spus, el nu este un main stream-er, nu î[i dore[te centralitatea, centrul, greutatea [i se folose[te
de golurile cursului fluviului literar s` surprind`, precum un izbuc care ba iese din p`mânt
unde nu te a[tep]i, ba dispare f`r` urm` [i care totu[i înso]e[te o perioad` fa]` de care î[i
p`streaz` o independen]` clar`, [i anume, cea optzecist`

LL
a Octavian Doclin, în acela[i spirit de izbuc, de izvor, putem s` recunoa[tem
cumva, chiar totemic, acest fenomen. El erupe, ]â[ne[te, dispare, sare pietre,
potole[te setea, dispare [i reia ciclul. PârgilePârgilePârgilePârgilePârgile lui Doclin vin dup` peste 20 de
volume de poeme care i-au punctat via]a [i cursul ei. Poezia este ca o consecin]`

[i consecin]a îns`[i altereaz` (schimb`) cursul vie]ii. PârgilePârgilePârgilePârgilePârgile reprezint` o trilogie a c`rei
substan]` este format` la poetul re[i]ean din câteva componente exterioare [i interioare, ca
un mozaic al poeziei, ca o amprent`, ca un filigran, eikos propriu f`urit sau un blazon. Acestea
sunt starea care genereaz` poezia (trebuie s` existe continuu, ca o mantr`), fermentul zonei
temporale în care poezia te ridic` altfel dintre oameni [i scânteia izbucului care te trage de
ochi nea[teptat conform aceluia[i model al izvorului. Dar, în acela[i timp, apar [i sincopele
[i zonele gri. Singurul lucru v`duvit de cople[irea celorlalte este expresia stilistic` proprie
care, când se rateaz` liric, rateaz` poemul. Doclin aduce rapid în ecua]ie, precum un alchimist
frisonat teme moderniste, impulsuri prime, ]â[niri zglobii. El ne propune temele Poeziei
("Iubito,/ odat` p`truns în Cetatea Poemului/ voi spânzura emo]ia/ de funia unei fulger`toare/
amintiri./ Numai astfel vom putea asculta muzica ochilor,/ numai a[ase na[te Poemul scurt")
(Poem scurtPoem scurtPoem scurtPoem scurtPoem scurt), ale poetului ("...Via]a poetului - / o s`p`tur` arheologic`/ pe care cuvintele o
acoper`/ mereu cu nisip" (Sfâr[it de poem)Sfâr[it de poem)Sfâr[it de poem)Sfâr[it de poem)Sfâr[it de poem), ale dialogului cu poemul ca fiin]` vie, atac`
obsesii care atunci când ating paroxismul ard cuvinte [i scap`r` focuri colorate – mâna, la
bun exemplu: ("....r`sare mâna, iar`[i, - pe]iol") (versetulversetulversetulversetulversetul) sau "E dulce, veche tân`r` e haina
asta/ de in, de cânep`, de spini,/ în pat de nu m-acoperi poneava/ cusut` ca poemu-n patru
mâini" (poneavaponeavaponeavaponeavaponeava).

Dar undeva modernismul piere din ecua]ie. Nu dispare formula lini[tit` [i înceat` a
expresiei. Doclin î[i las` cititorul pe drum, îl mai scutur` cu o imagine, dou`, cu câte un
fenomen de expresie rar în universul s`u liric [i î[i reia cursul gale[ de râu de câmpie, din
care izbucnesc iar`[i forme de relief înalte cu izvoarele lor proaspete. Ca orice filolog, aflat
în joint-urile balamalelor timpului, Octavian Doclin nu poate sc`pa fenomenului postmodernist
prin livresc, chiar dac` nu a[a de accentuat: "cum s` poat` uita/ când prin mundus subterraneus
în plimbare de noapte/ sub pleoape arse/ zac orbi [i imobili ochii..." (SecretulSecretulSecretulSecretulSecretul). Mozaicul
aurei lui cap`t` o consisten]` a amalgamului. Un pic tributar retoricii romantismului, un pic
lungind epic dialoguri în susurul romantismului târziu, cu o sfer` riguroas` a conceptelor
moderniste de poezie, Octavian Doclin nu se poate revendica unui curent, sau vreunui trendtrendtrendtrendtrend
literar. Drumul s`u este un exemplu de individua]ie a unui raport general pe care îl face
despre via]`. Analogia sesizabil` este [i cea implicit`: Pârga lui Doclin are leg`tur` direct`
cu sensul religios al faptelor. Corespunderile sunt tradi]ionale. Ierarhiile stabilite ca din prima
zi a crea]iei. Poetul le trage pe spuza lui [i le spune exact cum le simte. Pârgile se trans-
form`, din constatarea succesiunii anotimpurilor, din activitatea Omului [i legarea lui de
trup, în confesiune, în spovedanie a talantului înmul]it. Aici intervine, strecurat dar bine
r`spicat, poemul religios care are dou` atribute. Primul este nevoia dialogului confesional
direct, al doilea expresia lui simpl`, întrucât cum omenirea nu are cheile spre deschiderea
raiului, are mai u[or la îndemân` estetismele care brizeaz` spre iad. De aceea a construi un
poem religios este o trud`. Truda devine mai u[oar` în condi]iile accept`rii simplit`]ii vie]ii
[i nu contorsiunilor ei.

PP
oetul re[i]ean este o formul` conglomerat` a mai multor feluri de poezie. Explozia
lui are loc în momentele concentrate: "Inelul Mumii. Adormit [i el/ În somnul
care ve[nic m` pânde[te./ Ca o copit` fraged` de miel./ Din somnul somnului.
Când mut gr`ie[te" (poem minimpoem minimpoem minimpoem minimpoem minim), altfel el intr` într-un stuf`ri[ al prozasticului

pe care nu îl împ`neaz` imagistic, de[i, fundamental, Octavian Doclin este un poet al imaginii.
Reu[ita sau formula perfect` îi apar]ine în izbucnirile intense ale poemelor scurte. Atunci
când poetul se debaraseaz` de maniera prozastic`, scap` u[or într-un dicteu al gândului care
are farmecul lui poetic prin îns`[i propria curgere, dar, din care, formula modernist` este
absent` (acesta nu e un lucru r`u). (Str`bunicaStr`bunicaStr`bunicaStr`bunicaStr`bunica)

Se poate vorbi despre Octavian Doclin ca un poet al unei st`ri. Starea continu` de poezie
a celui care a înv`]at c`, pentru a scrie poezie, are nevoie de o continu` vibra]ie, de un
okeanos care s` \l situeze în cursul lui continuu. La aceast` baz` se adaug` [i se suprapun
unele peste altele rostirea simpl`, abstractul redat printr-o concrete]e [i printr-o intelectualizare
a sentimentului f`r` a încerca în vreun fel vreo decriptare, se adaug` o simbolistic` ranforsat`
care îi d` pe termen lung lui Octavian Doclin un statut poetic iremediabil. Întocmai cum
unui ascet obi[nuit cu o rug` continu`. Ceea ce e important în scriitura lui Doclin este c` nu
întreaga "buc`t`rie" ajunge la cititor [i nici lupta ca aceast` rug`ciune s` ajung` la o destina]ie
final` nu transpare: nici temerile, nici fricile, nici disperarea care sunt acolo prezente nu
transpar decât într-un fragil diafan. Octavian Doclin nu este un poet al banalului chiar dac`
scrie poezie de dragul poeziei sau dac` altfel nu poate vie]ui. El este cel care, despre banal
vorbind, îi scoate miracolul în pragul privirii noastre.

Doru Timofte, într-un eseu exhaustiv asupra poeziei lui Octavian Doclin, Apologia luiApologia luiApologia luiApologia luiApologia lui
EsauEsauEsauEsauEsau, îi intuie[te în oper`, diacronic, un portret paradigmatic subliniind inten]ionalitatea
artei combinatorii a acestuia. Eseistul comenteaz` lapidaritatea limbajului, constrângerea
lui spre abstract trimi]ând la ermetism obligatoriu: "Obscuritatea (...) a devenit principiul
estetic dominant" impunând dictatul textului asupra expresiei: "Aceasta izoleaz`… textul
de func]ia lui curent` de comunicare, facilitând excesul ermeticului... caracterul neutru (imperso-
nalitatea) discursului/textului."

CC
eea ce este interesant la Doclin este c` baleiaz` destul de lejer între palierul
existen]ialist [i cel religios teologal poetic. Acest lucru se întâmpl` de-a lungul
operei poetului. Urna ceruluiUrna ceruluiUrna ceruluiUrna ceruluiUrna cerului este [i el un astfel de volum. Octavian Doclin
se zbate între posibilit`]ile reale pe care le ofer` cheile spre infern, la care

lumea are mai degrab` acces [i sentimentul dantesc c`utat [i deliberat pus în afara sistemului
liturgic, din care citeaz` ca motto-uri sau titluri de poem. La Octavian Doclin se vede insisten]a
cu care se caut` justificarea metafizic` a fiec`rui gest în parte, dar el explodeaz` când surpinz`tor
[i colorat cum ar surprinde supernove când rateaz` ecleziastic sublim în înv`]`turi de "cuvânt
se în]elepciune la plecarea din mân`stire". Este chiar în spiritul poetic. Poetul este sensul
religios aglutinat al lumii.

STAREA DE POEZIE
MIHAI VIERU
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Medgidia, ora[ul de apoi este un ro-
man paradoxal, alc`tuit din 103 capitole,
nu mai lungi de dou`-trei pagini, texte
publicate anterior în "România literar`",
reordonate conform cronologiei interne,
pentru a oferi imaginea de ansamblu a vie]ii
într-un ora[ de provincie în tulburatul deceniu
al cincilea, de la rebeliunea legionar` la
primii ani ai comunismului. Cristian
Teodorescu se joac` oarecum cu a[tept`rile
cititorului, caracterizându-[i cartea ca pe
un "roman modular", care poate fi apucat
de oriunde. Chiar dac` fiecare dintre capitole
poate fi citit independent de celelalte, o
lectur` cuminte, ordonat`, ar fi mai
"profitabil`". Nu doar de dragul argumentului
tradi]ional, al "imaginii de ansamblu", ci
[i pentru c`, tot paradoxal, citit astfel,
romanul contrariaz` obi[nuin]ele de lectur`.

SS
ub toate indiciile realismului
(roman-fresc`, narator omni
scient, descrieri minu]ioase,
personaje-tip), structura "din

piese deta[abile" creeaz` efecte
surprinz`toare. Cititorul nu mai este prins
în crescendo-ul nara]iunii clasice, pe traseul
intrig`-deznod`mânt, ci în succesiunea celor
peste o sut` de finaluri... C`ci fiecare
povestire – de[i "capitol" într-un roman –
are propria intrig`, f`r` punct culminant,
dar cu un deznod`mânt foarte bine marcat.

Ai senza]ia c` cite[ti "simple întâmpl`ri
cu sensul la urm`", c`ci finalul condenseaz`
toat` greutatea textului, iar acest truc
compozi]ional, reluat de-o sut` de ori, î[i
farmec` cititorul de fiecare dat`. Mai mult,
aproape c` fiecare final ar putea deveni
autonom, o fraz`-povestire, în care sensurile
sunt de cele mai multe ori implicite, doar
sugerate, modificând imaginea ini]ial` într-o
caricatur` a ei. Pe un muscal, fugit din Rusia
dup` Revolu]ie, îl apuc` dorul de cas`... la
intrarea ru[ilor în România (i.e. Medgidia,
1945): "Grigori las` [i cai, [i tr`sur`, o las`
[i pe bulg`roaica lui [i a doua zi se urc`
într-un tren militar care mergea în Rusia.
Nu s-a mai [tiut nimic despre el dup` aceea.
Nevasta lui a a[teptat un semn cât l-a a[teptat,
apoi a vândut [i caii, [i tr`sura [i s-a întors
la Balcic doar cu biciu[ca împletit` cu care
o b`tea muscalul din dragoste.". Pe
profesorul Tase (cel care scria notele în
cataloage cu un stilou Pelikan cu peni]` de
aur) l-au luat ru[ii, odat` cu bastonul lui
cu mâner de argint sub forma unui cap de
dragon cu ochi de rubin. "A sc`pat dup`
zece ani. Nu mai avea nici p`mântul, nici
via, în schimb se alesese cu o tremur`tur`
a b`rbiei, de ziceai c` st` s` plâng`... Doamna
Maricica l-a luat acas`... l-a oprit pe lâng`
ea. În amintirea vremurilor bune i-a cump`rat
un baston cu mâner încovoiat [i un stilou
Flaro cu care Tase, când r`mânea singur,
î[i exersa tremurând semn`tura pe un caiet
dictando: Ionel Tase, proprietar."

Romanul are accente autobiografice
(indirecte). Autorul recupereaz` pove[ti care
circul` în familie sau anecdote cunoscute

ROMANUL CARE ÎNCEPE {ISFÂR{E{TE DE O SUT~ DE ORI
ELENA CRA{OVAN

CRISTIAN TEODORESCUCRISTIAN TEODORESCUCRISTIAN TEODORESCUCRISTIAN TEODORESCUCRISTIAN TEODORESCU
Medgidia, ora[ul de apoiMedgidia, ora[ul de apoiMedgidia, ora[ul de apoiMedgidia, ora[ul de apoiMedgidia, ora[ul de apoi
Editura Cartea Româneasc`, Bucure[ti,
2009, 280 p.

înc` în ora[. Personajul central, prezent în
mai toate micronara]iunile, este Fane
Theodorescu, proprietar, în urma unei
licita]ii, al restaurantului g`rii. Dar înainte
de a se stabili în Medgidia, Fane fusese
fotograf amator în Slobozia, cu ambi]ia de
a realiza o monografie în imagini a a[ez`rii.
Povestirea care deschide volumul este chiar
"Istoria abandonat`": "Din ambi]iosul proiect
interbelic al unei istorii ilustrate a comunei
Slobozia n-au r`mas decât vreo câteva
fotografii..." Autorul recupereaz` aceste
repere din biografia real` a bunicului {tefan
Theodorescu în propriul proiect: o istorie
a Medgidiei, tot "ilustrat`", fiindc` naratorul
este [i un "artist-fotograf" care urm`re[te
s` surprind` în descrieri minu]uoase me-
moria unui loc în instantanee fotografice:
via]a de familie, rela]iile sociale, detaliile
picante între bordelul din deal [i restaurantul
g`rii, trecând pe la prim`rie, casa
judec`torului, cazarm` [i biseric`, reperele
tradi]ionale ale urbei. A[adar, "romanul
modular" asupra c`ruia autorul î[i avertiza
cititorii este, de fapt, un roman fotografic,
un roman-album, în care, miraculos, fiecare
fotografie este [i o frântur` din
macroimaginea unui loc [i a unui timp, o
imagine recompus` din cioburi, a[a cum
sugereaz` fotografia de pe copert`.

"Istoria abandonat`" devine, cu fiecare
povestire aglutinat` în volum, o memorie
recuperat`, o lume salvat` de la uitare:
Medgidia în anii tulburi 40-50, de la dictatura
lui Antonescu, la primii ani ai comunismului,
printre tancurile ruse[ti. Cu fiecare dintre
personajele memorabile, o f`râm` de
memorie personal` este salvat`. De[i oameni
m`run]i dintr-un or`[el periferic (cârciumari,
comercian]i, potcovari, boiangii, fete de la
bordel), fiecare pare s` aib` un destin
incredibil. Avem, în cele 270 de pagini, o
densitate neverosimil` de amoruri, tr`d`ri,
tâlh`rii, crime, sinucideri, mor]i accidentale.
{irul victimelor istoriei sau ale întâmpl`rii
este greu de urm`rit. {i totul e narat pe un
ton deta[at, de anecdot`. Nicio poveste nu
e "de umplutur`" (cum cocheteaz` autorul
în introducere), niciun personaj (nici chiar
figuran]ii) nu e dispensabil: Lâng`
cârciumarul F`nic` [i consoarta Virginica
se al`tur` maiorul Scipion [i doctori]a Lea,
angrosistul Haikis, doctorul Tefik [i imamul
Hasan, primarul Mitic` (omul ru[ilor, dup`
r`zboi), judec`torul Livius, chelnerul Ionic`,
Nicu Mânjin` (devenit, din curelar, "omul
Soarelui", cel care f`cea legea în ora[)
poli]istul Pomenea, prostituata Neli.

RR
estaurantul lui F`nic`,
luxosul local al g`rii, este
centrul întâmpl`rilor, în
jurul meselor de la "clasa

I"se învârtesc toate personalit`]ile urbei. Aici
vin [i de aici pleac` aventurierii,
deziluziona]ii, trupele germane [i solda]ii
ru[i, aici se întrune[te Comitetul ora[ului
s` dezbat` [tirile ajunse de la Bucure[ti.
R`mâne memorabil felul în care schimbarea

politicii [i a alian]elor în capital`
reverbereaz` în dramele personale ale
ora[ului de provincie, cum ipocrizia marii
istorii se alc`tuie[te din micile tr`d`ri ale
unor negustori [i func]ionari. Cristian
Teodorescu nu creeaz` "eroi" în sensul tare
al cuvântului. Pu]ini sunt cei care, în
momentele cruciale, au curajul m`rturiei
sau al ac]iunii, chiar dac` e în joc via]a unui
vechi prieten. Se întâmpl` îns` [i gesturi
nobile, de afirmare a prieteniei, a valorilor
etice sau, pur si simplu, a demnit`]ii de om
care se simte înc` liber, autonom
("proprietar"), atitudini scump pl`tite cu ani
de închisoare, dispari]ii, "sinucideri".

Cu toate acestea, pozi]ia naratorului
r`mâne aceea[i, tonul e calm, egal, chiar
[i fa]` de "cei r`i" (nu putem vorbi despre
"personaje negative"); surprinde în povestiri
o îng`duin]` generalizat` atât fa]` de micile
metehne, cât [i fa]` de marile sl`biciuni.
Autorul evit` discursul moralizator,
sublinierile portretistice în tu[e groase,
condamn`rile morale. Tonul e egal,
inflexiunile ironice au deta[area taclalelor
de la tejghea. Autorul contempl` cu duio[ie
o lume pierdut` [i dovede[te o în]elegere
cald` fa]` de aceste personaje pe care,
scriindu-le, le scoate din uitare.

LL
umea fermec`toare, cu mica
burghezie interbelic` (cei
deja a[eza]i sau cei dornici
s` "se ajung`") balurile,

amorurile, escapade la fetele din deal... se
transform` treptat în umbra lumii de
odinioar`. Ultimele povestiri sunt reversul
celor de început. Mul]i dintre micii
comercian]i î[i pierd pr`v`liile sau afacerile,
ajung în închisoare sau la mila vecinilor,
tr`iesc de azi pe mâine. Treptat, Medgidia
nu mai e locul unde oamenii vin s`-[i caute
un rost (precum F`nic`), ci un loc de unde
"pleac`" într-un fel sau altul: Maiorul Scipion
ajunge în închisoare pentru c` n-a vrut s`-
i primeasc` pe ru[i în cazarma regimentului,
doctori]a Lea pleac` în America, judec`torul
dispare f`r` urm`, F`nic` e arestat pentru
neplata impozitelor pe restaurantul pe care
nu-l mai avea, apoi, din nou, pentru ofensarea
organelor de ordine. Iar protagoni[tii par
s` primeasc` toate aceste "lovituri" cu o
senin`tate neverosimil`, spectatori parc` la
propriul destin, ca [i cum naratorul le-ar fi
împrumutat ceva din propria atitudine, de
"fotograf al realit`]ii".

Ultimul capitol, "Ora[ul de atunci [i
cel de apoi", realizeaz` o sintez` a
episoadelor anterioare, un rezumat care
completeaz` lacunele din microistoriile
personajelor, încheie destine [i, nu în ultimul
rând, ofer` o interpretare titlului. Cele din
urm` priviri asupra ora[ului, pe care textul
le consemneaz`, sunt ale angrosistului Haikis
[i ale lui Fane: "Când a ie[it în ora[, îmbr`cat
în cel mai bun costum de toat` ziua, care
cam fâlfâia pe el, F`nic` Theodorescu n-a
mai v`zut birjele de la gar`. Nu mai avea
cine s` mearg` cu ele... Spre sear`, când

Haikis mai întremat, se ducea acas`, F`nic`
mergea cu el pân` în centru. Pe strada prin-
cipal` se plimbau al]i oameni decât cei pe
care îi cuno[teau ei. Înainte de a se desp`r]i,
în pia]a de lâng` moschee, se uitau
dezorienta]i în jur. Nu mai aveau loc în ora[ul
de atunci. {i nu se întrez`rea nimic s` le
poarte, dac` nu speran]ele, m`car nostalgiile,
în ora[ul de apoi". Între ora[ul de atunci [i
cel "de apoi" se desf`[oar` toate întâmpl`rile,
se spun pove[tile, se developeaz` imaginile,
se adun` amintirile. Naratorul concentreaz`
destinele personajelor sale în acest inter-
val de zece ani [i î[i las` protagoni[tii
suspenda]i în "Medgidia de atunci", un
prezent devenit, iat`, trecut, un no man's
land, f`r` repere pentru locuitorii "ora[ului
de apoi". Aceasta e drama celor mai mul]i
dintre "eroii" care se trezesc str`muta]i într-o
lume pe care n-o mai recunosc [i în care
nu-[i mai g`sesc locul. Poate în memoria
acestor chipuri din fotografie autorul
reimagineaz` [i rescrie via]a unui timp incert,
"de apoi".

DD
e[i nespectaculos, cu o
incredibil` economie de
mijloace [i un stil
minimalist, cartea î[i

farmec` cititorul. Sub aparen]a de "colec]ie"
ni se ofer` un roman lucrat cu fine]e, o carte
compus` [i o lume compus` – din întâmpl`ri
banale, rutine [i ritualuri ale unei comunit`]i,
dar [i evenimente excep]ionale, din evoc`ri
[i taclale, cu protagoni[ti [i figuran]i. "Istoria
abandonat`" [i istoriile în f`râme, "ora[ul
de atunci" [i "ora[ul de apoi" sunt veritabile
oglinzi paralele "a[ezate pe marginea
drumului" pentru a reflecta amintirea unei
lumi... sau doar a unor pove[ti despre lumile
de odinioar`.
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12 ianuarie 2001, vineri. La Uniunea
Scriitorilor, conferin]a lui G.I. Toh`neanu
– Eminescu, azi. Profesorul Toh`neanu
vorbe[te din nou cuceritor. Despre cheag
[i a închega la Eminescu. Dar nu este doar
Eminescu, ci o îndelung` poezie, a
cuvântului [i a expresiilor în care intr` cheag
[i a închega, cu trimitere [i la al]i scriitori.
O or` a trecut cu încântare.

15 ianuarie 2001, luni. Încheierea Anului
Eminescu. La B.C.U.T., ora 12,15 –
vernisajul unei expozi]ii. La ora 16 în Aula
Magna, Iosif Cheie-Pantea conferen]iaz`
despre Ideea Eminescu. Destul de pu]in`
lume. Nemediatizat` suficient, manifestarea
pare mai mult a Teatrului Na]ional. Pu]ini
universitari [i studen]i.

18 ianuarie, 2001, joi. Scris` cu har
literar [i cu un incontestabil farmec cultural,
cartea profesorului universitar {tefan
Munteanu reface un ora[ (Viena) [i un spa]iu
(cultural, imperial, uman), trimi]ând puternic
spre subiectivitate. Scrisori din Vindobona
nu se configureaz`, pân` la urm`, într-un
epistolar. Nu are nici structura jurnalului
clasic, de[i prin în`l]imea ideilor se a[az`
lâng` maiorescienele însemn`ri zilnice.
Autorul nu dateaz`, nu consemneaz`
elemente personale cu prec`dere sau de
strict` intimitate. Ar putea fi un fals-jurnal,
dac` nu cumva grani]ele literare nu mai
înseamn`, ast`zi, mare lucru.

19 ianuarie 2001, vineri. La Filiala
Uniunii Scriitorilor, lansarea c`r]ii lui Ilie
Gyurcsik, Paradigme moderne. Autori, texte,
arlechini. O carte bine scris`, rezultat` dintr-
un curs ]inut la Universitate.

20 ianuarie 2001, sâmb`t`. La
Universitate, un seminar la "post-universitar"
despre rela]ia absurd-tragic la Eugen Ionescu.
Destul de animat, provocator, polemic. Sub
absurdul ionescian se ascunde vibra]ia
tragicului.

21 ianuarie 2001, duminic`. În Orizont
(nr. 1) a ap`rut [i Aron Cotru[ – epistolar
[i cronica la volumul lui G. Dimisanu.
Revista public` [i lista cu premiile Filialei
Uniunii Scriitorilor pe 1999. Livius Ciocârlie
continu` fragmentele din jurnal – sunt
însemn`ri despre jurnalul intim. ("S-a în]eles,
nu pledez pentru jurnalul intim. Numai
pentru jurnalul literar. Recunosc, îns`: e greu
de respins o vorb` a lui Kirkegaard: ™Ceea
ce este public [i ceea ce este privat se
anuleaz` într-o vorb`rie public`-privat` în
jurnal.¤)". G. I. Toh`neanu comenteaz`
"codre verde,-ntunecoase".

20 aprilie 2001, vineri. La Facultatea
de Drept are loc Conferin]a Na]ional` a
Scriitorilor. Miza mare.

18 mai 2001, vineri. Conferin]a Uniunii
Scriitorilor – turul doi.

19 mai 2001, duminic`. Terminat
cronica la cartea lui Al. Cistelecan, Cel`lalt
Pillat. Spre deosebire de al]i exege]i,
Cistelecan îl vede pe Pillat ca un poet "al
apei".

25 mai 2002, vineri. Mi-a fost dat s`-l
cunosc pe acest poet plin de har doar prin
poezia sa; [i, aceasta integrat` crea]iei
postume de editarea c`reia se ocup`, cu o
devo]iune mai rar întâlnit` în vremurile
noastre tulburi [i individualiste, Eugen
Bunaru [i Marian Oprea. Un poet de
delicate]ea [i talentul lui Eugen Bunaru a
în]eles în profunzimea ei poezia lui Gheorghe
Pruncu], l-a citit pe poetul boem nu doar
prin versuri, ci [i prin gesturile sale. Au
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tr`it ani buni în boema timi[orean`, i-a
sus]inut pasiunea pentru poezie, l-a încurajat
în perseveren]a scrierii poeziilor. Eugen
Bunaru poate s` povesteasc` timp îndelungat
întâmpl`ri, scene din via]a lui Gheorghe
Pruncu]. Acest "copil" al poeziei (cu numele
fixat pe un diminutiv, el însu[i de rezonan]`
poetic`, prin savoarea regional` [i u[or
arhaic`, în toat` seria paradigmatic`: prunc-
prunc`-pruncie etc.) a tr`it existen]ial în
poezie. Nu l-au vr`jit experimentele, nu l-au
atras modific`rile de ordin structural-
prozodic. Smerenii pierdute (2000) continu`
în structur` volumul anterior, Umilul meu
veac (1995).

27 mai 2001, duminic`. Spre Petro[ani.
De la Simeria c`l`torim cu ma[ina spre
Ha]eg. Dup` un popas în P`durea Ha]egului,
cineva aminte[te de Clopotiva. Numele
localit`]ii îmi provoac` memoria [i îmi
amintesc c` Eugen Dorcescu mi-a vorbit
ore bune despre Clopotiva. În recentul s`u
volum – Exodul – are [i câteva poeme scrise
la Clopotiva. Mergem spre Masivul Retezat,
prin Râu de Mori, spre Clopotiva. Într-adev`r
zona este magnific`; nu întâmpl`tor prin
apropiere se afl` Sarmisegetusa.

29 mai 2001, mar]i. Ceea ce scriam
alt`dat` [i anume c` profunzimea medita]iei
poate na[te o alt` dimensiune a poeziei lui
Ioan Cr`ciun se întâlne[te în volumul De[ert
(2000). O poezie zdruncinat` de for]a
întreb`rilor devastatoare.

20 martie 2002. Seara la Seminarul de
literatur`, la Universitate; invitat: poetul
Eugen Bunaru. Un timp se vor prezenta [i
discuta la Seminarul de literatur` numai
confesiuni ale scriitorilor. Seminarul este
deschis tuturor studen]ilor.

22 martie 2002. La ora 11 în Aula
Magna, la Universitate, deschiderea
Simpozionului I. L. Caragiale – 150 de ani
de la na[tere.

19 aprilie 2002. La Centrul Cultural
Francez, dup` amiaza, întâlnire cu Ion Pop,
invitat de organizatorii "Student-Fest".
Despre Ion Pop vorbesc întotdeauna cu
pl`cere, este un om fermec`tor, talentat critic
literar. Onest [i serios în tot ceea ce face.
L-am întâlnit întâia oar` la Sinaia, la primul
Colocviu studen]esc al cenaclurilor literare.
N-am vorbit de atunci mai mult de patru-
cinci ori, dar i-am pre]uit activitatea [i am,
cred, în biblioteca personal` toate c`r]ile
lui. A avut o contribu]ie esen]ial` la acea
frumoas`, superb` aventur` literar`,
reprezentat` de Echinox. A întruchipat unirea
aulei cu boema, universitarul coborându-se
în mijlocul studen]ilor, ascultându-i,
încurajându-i prin comentarea c`r]ilor. A
scris mai ales despre poe]i, dar despre mul]i
[i din toate genera]iile – Dinu Fl`mând,
Adrian Popescu, Aurel {orobetea, Ioan
Moldovan, Ion Cristofor [.a. Bune, incitante
[i pe subiect interven]iile lui Tudor Cre]u,
care a debutat, de curând, cu poezie.

26 aprilie 2002. Primul volum de
publicistic` din edi]ia critic` "Vinea", pe
care o face Elena Zaharia-Filipa[, cuprinde
publicistica între anii 1913-1919. Curajos
tân`rul Vinea, cu un limbaj ce prefigureaz`
experien]a avangardist`. Mereu în colimator
D. Anghel, iar dintre politicieni I. C. Br`tianu
[i, uneori, Take Ionescu.

29 aprilie 2002, luni. La ora 10, la
Universitate în Aula Magna, cursul festiv,
anul IV-Litere. Absolut în toate interven]iile
studen]ilor/absolven]ilor, de la toate sec]iile

(român`, englez`, francez`, german`, limbi
clasice, limbi slave), laitmotivul este
dezinteresul societ`]ii pentru activitatea
tinerilor filologi. O absolvent` citeaz`
dintr-un ziar de publicitate, "Publitim", bursa
for]ei de munc` în care se solicit` diverse
specialit`]i, dar nici un filolog. Debusolarea
tineretului este o realitate, iar România pare
de doisprezece ani încoace o nav` mereu
în deriv`, care nu-[i mai g`se[te reperele.

26 mai 2002, duminic`. Posturile de
televiziune anun]` moartea lui Doina[. Lu-
crurile sunt neclare, la început. Apoi se preci-
zeaz` c` a f`cut infarct în spital, în urma
unei interven]ii chirurgicale. La aflarea ve[tii,
so]ia sa, Irinel Liciu, s-a sinucis; a fost g`sit`
moart` în apartamentul lor din strada I. C.
Br`tianu din Bucure[ti. Am scris despre
Doina[ în Orizont, num`rul din aprilie, când
a împlinit 80 de ani – N`scut, crescut, tr`ind
în Utopia. Cred c` dup` Slavici, este cel
mai valoros scriitor pe care l-a dat
Transilvania de Vest. De altfel, comuna sa
natal`, Caporal Alexa (sau Cherechi, cum
[tiu eu c` se numea mai înainte [i cum îi
ziceau cons`tenii mei din {imand, înainte
de a primi numele tân`rului militar mort
pentru ap`rarea satului), se afl` în Câmpia
de Vest, într-un fel de zon` de interferen]`
banato-transilvan`. Nu [tiu ce se va întâmpla

cu imensa valoare literar` care a r`mas în
casa din Bucure[ti. Normal ar fi ca s` ajung`
la Biblioteca Academiei, altfel se va pierde,
cum atâtea lucruri de valoare ale scriitorilor
nu s-au mai g`sit. Doina[ nu a avut copii.
D-na Delia Cotru[ îmi spune c` are un frate,
care tr`ie[te la Caporal-Alexa, dar nu [tiu
dac` este un lucru exact.

6 iunie 2002, joi. Citesc Cruci de lemn
de Ion Arie[anu, un roman al experien]ei
în cel de-al Doilea R`zboi Mondial, care
pentru cei tineri pare s` nu mai conteze prea
mult.

10 iunie 2002, luni. Aproape toate
romanele despre r`zboi au o genez` în care
se amestec` realul cu conven]ionalul. Într-
o precuvântare, Ion Arie[anu construie[te
geneza romanului. Prin anii '60 -'70, în
perioada când lucra la un cotidian timi[orean
ca tân`r ziarist [i scriitor, a primit vizita
unui om vârstnic, fost lupt`tor în al Doilea
R`zboi Mondial, care i-a l`sat mai multe
caiete cu însemn`ri zilnice din perioada
r`zboiului, cu rug`mintea de a scrie o carte.
Dar nici timpurile nu erau prielnice pentru
o asemenea scriere, nici starea afectiv`
necesar` nu se instalase înc`. Ea s-a produs
prin anii '79. Întregul text din precuvântare
trebuie luat sub semnul relativismului pe
care orice conven]ie literar` îl con]ine.
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Dup` anul de gra]ie 1933, în care
explozia genului romanesc num`r` titluri
precum Patul lui Procust de Camil Petrescu,
Creanga de aur [i Locul unde nu s-a întâmplat
nimic de Mihail Sadoveanu, Cartea nun]ii
de G. C`linescu, Europolis de Jean Bart,
Maitreyi de Mircea Eliade, Adela de Garabet
Ibr`ileanu, Rusoaica de Gib Mih`escu,
Drumul ascuns de Hortensia Papadat-
Bengescu, Femei de Mihail Sebastian,
Velerim [i Veler Doamne de Victor Ion Popa
sau Doctorul Taifun de Gala Galaction,  anul
imediat urm`tor aduce în discu]ie o mai
veche dilem` legat` de moralitatea literaturii
[i a artei în general, printr-un "pomelnic",
publicat de Ministerul Instruc]iunii Publice,
cu "c`r]i puse la index", nume din enumera]ia
de mai sus reg`sindu-se în controversata
list`. Inculpa]i sunt nu numai Allan [i
Maitreyi pentru c`-[i ating gleznele sau Jim
[i Vera pentru noaptea de dup` c`s`toria
religioasa, ci [i eroii lui Gib Mih`escu. V`zut
de Cioculescu în cronica sa drept "un ro-
man perfect", "o carte european` prin
adev`rul general omenesc, precum [i prin
infuzarea nu [tiu c`rui misticism slav, de
deriva]ie dostoievskian`", romanul Rusoaica
are de înfruntat în epoc` stigmatul dat de
pudibonzii care vor retrage din libr`rii toate
exemplarele Amantului doamnei Chatterley,
dar [i receptarea eronat` ca roman de analiz`
psihologic`.

Cu toate c` misoginismul prinsese teren
în epoc`, Adela, Ioana, Dania, Maitreyi,
Isabel ([i apele diavolului), (Domni[oara)
Christina, Donna Alba, Otilia, Roxana sau
Doamna Pipersberg î[i g`sesc locul în proza
interbelic`, al`turându-li-se Femeilor lui
Mihail Sebastian sau Fecioarelor depletite
ale Hortensiei Papadat-Bengescu. Rolul jucat
de ele nu mai reia partitura doamnelor de
secol XIX, educate la pension, m`ritate de
ta]i [i supuse apoi autorit`]ii so]ului. Sunt
fie studente cu lecturi elitiste, ca Ela, fie
tinere mondene [i r`sf`]ate ca Dania, fie
matroane dezumanizate ca în proza lui
Bonciu, fie sunt emancipate care eman`
senzualitate precum Doamna T, fie provin
din spa]ii a c`ror cultur` spiritualizeaz`
fiecare gest [i fiecare element al naturii, ca
în cazul Maitreyiei. Dintr-un registru
oarecum similar cu aceasta din urm` face
parte [i Rusoaica, în sensul întruchip`rii unui
prototip feminin dintr-un spa]iu pân` atunci
neexploatat ca fundal [i ca poten]ial afectiv:
frontiera româno-basarabean`, grani]` poli-
tic` [i totodat` hotar sufletesc între
imagina]ie, legend`, închipuire [i a[teptare,
pe de o parte, [i realitatea imediat`, pe de
alt` parte.

În cronica din Vremea, Pompiliu
Constantinescu analizeaz` erotologia lui Gib
Mih`escu, la care b`rbatul este un amestec
paradoxal de brutalitate [i reverie, egoism
erotic [i uitare de sine în mrejele volupt`]ii,
iar femeia un complex de extaze [i diabo-
lism, joc perfid de pasiune [i calcul, simbol
de energie [i poetic` obsesie. Departe de
eroul romanului de analiz` psihologic`,
Ragaiac este un soldat cu o psihologie
rudimentar` [i iluzia unui spirit speculativ,
fanfaron seduc`tor ale c`rui înscen`ri, de[i
sfâr[esc tragic, îi m`gulesc virilitatea. Într-

ESTE RUSOAICA
UN PERSONAJ
ABSENT?

o scrisoare c`tre traduc`toarea lui în slovac`,
prozatorul m`rturise[te c` a f`cut din eroul
s`u "sadicul care contempl` zvârcolirile
victimei". Personajul î[i autodenun]`, de
altfel, limitele chiar de la începutul
romanului, îns` î[i va construi ulterior ar-
tificial sinele prin lecturi (Biblia, Coranul,
Iliada) pe care nu le asum` interior.
Bovarismul lui este anulat de voluptatea
seducerii victimei. Ragaiac o a[teapt` pe
rusoaica din romanele literaturii lui Tolstoi
[i are [ansa s` o întâlneasc` în mai multe
întruchip`ri: mai întâi Niculina, so]ia
contrabandistului Serghie B`lan, a c`rei
iubire merge pân` la umilirea suprem` a
so]ului for]at s` asiste la dansul senzual [i
la împreunarea ei cu amantul, apoi Marusea,
capabil` s`-[i p`r`seasc` so]ul pentru
Ragaiac exact în noaptea nun]ii, îns` de
fiecare dat` se produce ratarea. Mediocritatea
soldatului nu vine din obsesia corporalit`]ii,
care d` oricum un aer frivol aspira]iei lui,
ci din calcularea rece, ra]ional` a iubirii,
din programarea acestei întâlniri, atitudine
care îl împiedic` s` o tr`iasc`/con[tientizeze.
Incongruen]a dintre în`l]imea pe care
Ragaiac o atribuie aspira]iilor lui [i reala
natur` a acestora fac din protagonistul
romanului un individ care stagneaz` în
acela[i scenariu al unui unui ideal accesibil.

Reconstituind traseul sentimental (sau
mai precis aventurier) al lui Ragaiac, re]inem
c`  soldatul se desparte în primele pagini
ale romanului de Marusea, iubita
basarabeanc`, apoi renun]` [i la Niculina,
dup` ce a avut-o sub ochii so]ului ei, iar în
final o pierde [i pe Valia, înecat` în Nistru
[i oricum stigmatizat` de aventura cu Iliad.
În ultimele pagini, personajul se afl` în
acela[i punct ca la început: în a[teptarea
Rusoaicei. Se pune întrebarea, a[adar: este
Rusoaica un personaj absent?

În roman, femeia rusoaic`, în carne [i
oase, apare în cele trei incarn`ri amintite
mai sus. Dac` Marusea [i Niculina
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cumuleaz` senzualitatea, voluntarismul,
orgoliul [i în acela[i timp sacrificiul mergând
pân` la nesocotirea datoriilor fa]` de so],
Valia r`mâne o apari]ie eteric`, aureolat`
de mister [i poezie, mixtur` între ceea ce
relateaz` Iliad despre ea [i ceea ce
proiecteaz` asupra ei imagina]ia lui Ragaiac.
Din acest motiv, poate c` pagina care eman`
cel mai mult feminitate în carte este cea în
care Valia î[i cur`]` p`duchii, nicidecum
jocul seducerii Niculinei. Fiin]a aceasta real`,
dar legat` în planul concretului de Ragaiac
doar prin scripca g`sit` în apele Nistrului
dup` înec, men]ine iluzia Rusoaicei. În

esen]`, Ragaiac are nevoie de între]inerea
acestei iluzii, nu de materializarea ei [i aici
trebuie g`sit` ironia c`r]ii: ini]ial, personajul
masculin renun]` la Marusea pentru o
existen]` livresc`, elitist`, chipurile; finalul
îi aduce întâlnirea cu Marusea, pe care o
simte ca fiind Rusoaica atåta timp cåt este
intangibil`; în momentul în care femeia
devine în mod voluntar disponibil`,
p`r`sindu-[i mirele, î[i pierde aura de
idealitate. Rusoaica nu este, a[adar, un
personaj absent, ci unul pe care Ragaiac îl
vrea absent, de care simte nevoia de
distan]are.

MEMORIA  SALVAT~
Cartea editat` de Smaranda Vultur [i Adrian Onic` este exemplar` deoarece face

proba unei continuit`]i de efort documentar [i a unui devotament ie[it din comun pentru
ideea de restituire a adev`rului istoric, oricât de dureros ar fi el. Niciodat`, pare a spune
acest volum, memoria nu obose[te, mai ales dac` e o memorie r`nit`; dup` cum, întotdeauna,
mai devreme sau mai târziu, prin munca tenace a unor cercet`tori, adev`rul iese la
iveal`. Iar Memoria salvat` (II) dovede[te cu prisosin]` cât de mult` nevoie mai avem
de asemenea m`rturii, tocmai pentru c` trecutul nu trece u[or. {i-l amintesc, cu zilele
lui întunecate [i crâncene, dar [i cu momentele de luminoas` solidaritate uman`, câ]iva
supravie]uitori ai Holocaustului [i, în oglind`, câ]iva drep]i ai popoarelor, cet`]eni români
care au riscat [i nu au vrut s` abdice de la calitatea de om în anii r`zboiului. Cine
salveaz` o via]` salveaz` lumea întreag`, st` scris în Talmud. Sub semnul acestui str`vechi
gând se organizeaz` zecile de pagini care înregistreaz` episoade biografice înc`rcate
de tragism ale deporta]ilor evrei [i, deopotriv`, ale celor care au ales s` le fie al`turi.

Nu mai pu]in dramatice sunt [i m`rturiile care, ca într-un caleidoscop, recompun
fragmente ale vie]ii comunit`]ii evreie[ti din Banat. Cu un destin aparte, prins în cle[tii
unei istorii contorsionate, câ]iva din membrii acesteia rememoreaz` zilele de armonie
[i senin`tate deplin`, dar [i cele tulburi, dureroase, iar pentru unii – ireversibil tragice.
La cap`tul lecturii, mai ales un cititor tân`r nu poate s` nu reflecteze asupra pericolelor
la care l-ar expune extremismele lumii noastre, fie ele de dreapta sau de stânga. O carte
exemplar`, a[adar, [i prin mesajul ei de adâncime.

Ap`rut` la Editura Universit`]ii de Vest din Timi[oara, cu sprijinul Consiliului
Jude]ean Timi[, Memoria salvat` II, reconfirm` poten]ialul de excelen]` al Centrului
Interdisciplinar de Studii Regionale al UVT.

ADRIANA BABE}I
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Într-o sear`, se d`dur` în joac` cu sania
pe un deal înz`pezit. Frigul le biciuia fe]ele,
pulberea chiciurii le înce]o[a vederea [i, în
clipa cea mai exaltant` a coborârii, tân`rul
a[ezat în spate [opti: "Te iubesc, Nadenka".
Contopindu-se cu [uierul vântului [i cu
scrâ[netul t`lpigelor, murmurul lui de-abia
se auzi. O m`rturisire? O pal` de criv`]?
Gâfâind, cu inimile b`tând mai-mai s` le
sparg` piepturile, urcar` iar panta, se avântar`
într-o nou` alunecare, iar [oapta îndr`gostit`
se auzi din nou, [i mai discret`, r`pit` iute
de vârtejul alb. "Te iubesc, Nadenka…"

"Cehov ̀ sta! Pe vremea lui mai puteai
s` scrii a[a". {utov revede scena: un frig
ame]itor, doi îndr`gosti]i sfio[i… Ast`zi,
toat` lumea ar zice c` e o melodram`, ar
râde de aceste "frumoase sim]`minte". Teribil
de demodat. {i totu[i, ca de la scriitor la
scriitor, merge! Se simte mâna lui Cehov:
arta asta de a salva, ca [i cum nu s-ar întâmpla
nimic, un subiect pe care un altul l-ar fi
înecat în dulceg`rii. Acest "te iubesc,
Nadenka", ascuns de un vârtej de z`pad`,
merge.

Surâde amar, obi[nuit s` se fereasc`
de propriul s`u entuziasm. "Merge datorit`
sticlei de whisky", î[i zice umplându-[i din
nou paharul. {i datorit` singur`t`]ii sale într-
un apartament în care locuie[te de-acum o
absent`, tân`ra Léa, care mâine vine s`-[i
ia lucrurile, gr`mada de cutii de carton
stivuite lâng` u[`. O piatr` funerar` peste
o speran]` de iubire.

Se scutur`, temându-se de comp`timirea
de sine în care s-a compl`cut luni de zile.
Singur`tatea? Dr`gu] cli[eu! Parisul e un
ora[ de singuratici… dac` nu e[ti
Hemingway în toiul orgiei anilor '20. Nu,
mica mecanic` cehovian` func]ioneaz`
pentru c` în istorisirea sa e un zbor planat
peste timp: îndr`gosti]ii se despart, devin
burghezi, fac copii, apoi, dup` dou`zeci de
ani, se reg`sesc în acela[i parc [i, râzând,
se urc` într-o sanie. Iar totul se repet`: rafala
de z`pad`, panica vesel` a virajelor, scâr]âitul
strident al t`lpigelor… În toiul cursei, femeia
aude: "Te iubesc, Nadenka…", dar acest
murmur nu mai e decât o muzic` îndep`rtat`,

VIA}A UNUI B~RBAT NECUNOSCUT
ANDREÏ MAKINE

Næscut la Krasnoiarsk, în Siberia, în 1975, Andrei Makine emigreazæ la treizeci de
ani, dupæ încheierea studiilor de limbæ øi literaturæ francezæ øi obflinerea doctoratului la
Universitatea din Moscova, în Franfla, stabilindu-se la Paris. În flara de adopflie susfline
un nou doctorat, la Sorbona, øi predæ un timp la Facultatea de Øtiinfle Politice, dedicându-se
apoi în exclusivitate scrisului. Un scriitor extrem de prolific, Makine a publicat pânæ
acum numeroase romane – Fiica unui erou al Uniunii Sovietice (1990), Confesiunea
unui stegar destituit (1992), Pe vremea fluviului Amur (1994), Testamentul francez
(1995), Crima Olgæi Arbelina (1998), Recviem pentru Est (2000), Muzica unei viefli
(2001), Pæmântul øi cerul lui Jacques Dorme (2003), Femeia care aøtepta (2004) øi
Iubirea omeneascæ (2006) –, fiind asimilat imediat ca scriitor francez dupæ ce Testamentul
francez a fost distins cu cele mai prestigioase premii literare: Prix Goncourt, Prix Médicis
øi Prix Goncourt des Lycéens. Unul dintre cei mai aprecia]i scriitori francezi ai momentului,
Andrei Makine a fost recompensat în 2005 cu Premiul Prinflul de Monaco pentru vasta
sa carieræ literaræ.

Un roman în roman, Viafla unui bærbat necunoscut (2009) se constituie ca o meditaflie
asupra istoriei øi memoriei, oferind cititorului o perspectivæ ineditæ asupra Rusiei de
ieri øi de azi. Aflat într-un impas existenflial în urma destræmærii relafliei sale cu o femeie
mult mai tânæræ øi a revelafliei cæ celebritatea sa nu mai e decât o amintire, Ivan Øutov,
un scriitor de cincizeci de ani exilat în Franfla, hotæræøte sæ-øi pæræseascæ flara de adopflie
øi sæ plece la Sankt Petersburg, în cæutarea unei vechi iubiri din tinerefle. Cælætoria sa
îl poartæ în inima unei Rusii transfigurate de o modernitate delirantæ øi îi oferæ øansa
unei întâlniri providenfliale, cea cu bætrînul Volski, în mintea cæruia experienflele
traumatizante ale epocii comuniste au ræmas impregnate pentru totdeauna øi a cærui
poveste pare emblematicæ pentru miile de oameni obiønuifli, anonimi, "necunoscufli"
ale cæror viefli au fost zdrobite de sistemul totalitar.

Lire

ce ap`r` taina tinere]ii sale îndr`gostite.
Ei da, e atât de simplu [i totu[i atât de

firesc, de clar! Înc` mai puteau s` scrie a[a
în acele vremuri bune de demult. F`r` Freud,
f`r` postmodernism, f`r` sex la fiecare sfâr[it
de fraz`. {i f`r` s` le pese de ce-o s` zic`
un mic cretin dat cu gel într-o emisiune
televizat`. Iat` de ce chestia asta merge înc`.
În zilele noastre, trebuie s` scrii altfel…

{utov se ridic`, se clatin`, se apleac`
asupra lucrurilor Léei, ia o carte, o deschide
la întâmplare [i râde cu r`utate. "…Nu
parfumul de trandafiri, ci saliva, cu armata
ei de microbi, trece din gura amantei în cea
a b`rbatului, de la b`rbat la nevasta lui, de
la nevast` la copil, de la copil la m`tu[`,
de la m`tu[`, chelneri]` într-un restaurant,
la clientul în supa c`ruia a scuipat, de la
client la so]ia lui, de la so]ie la amant [i de
acolo la nenum`rate alte guri, astfel încât
fiecare dintre noi este scufundat într-o mare
de salive care se amestec` [i fac din noi o
singur` comunitate de salive, o omenire
umed` [i unit`."

Resping`tor… De fapt, un crez de-a
dreptul. Formulat de un scriitor pe care Léa
îl idolatrizeaz` [i în care {utov vede un
moroc`nos cu preten]ii. Cehov e tare departe.
Acum, protagonistul trebuie s` fie nevrotic,
cinic, gr`bit s`-[i etaleze dinaintea noastr`
miasmele. C`ci nefericirea i se trage de la
maic`-sa, care îl ]ine în les` chiar [i când,
adult fiind, face dragoste. A[a gr`ia idolul
Léei.

"Dac` mi-a[ fi cunoscut mama, se
gânde[te {utov, a[ fi vorbit despre ea în
c`r]ile mele." Ideea îi treze[te cea mai veche
amintire a vie]ii lui: un copil vede o u[`
care se închide, nu [tie cine tocmai a plecat,
dar ghice[te c` e cineva pe care îl iube[te
cu toat` fiin]a sa minuscul` [i înc` mut`.

În spatele ferestrei, o noapte de mai,
înghesuiala fantezist` de vechi fa]ade pe
panta din Ménilmotant. De câte ori a vrut
s`-i vorbeasc` Léei de acoperi[urile
scufundate sub razele lunii! Ca sub z`pad`.
N-a g`sit o imagine care s` fac` din albul
acela somnoros o eviden]` poetic`.

Acoperi[uri sidefate de lun`? Nu, nu merge.
De altfel, ce rost mai are s` cau]i epitete?
Léa a plecat, iar "hulub`ria" (a[a numea
ea podul amenajat) s-a transformat într-o
locuin]` bizar`, de genul celor pe care agen]ii
imobiliari le prezint` prin formula ambigu`
de "produs atipic". Fa]a lui {utov se întinde
într-o strâmb`tur`. "A[a se zice [i despre
mine, f`r` îndoial`. Atipic…"

De[i… E exact tipul b`rbatului p`r`sit
de o tân`r` c`reia ar putea s`-i fie tat`. O
poveste pentru un mic roman în stil
fran]uzesc, o sut` de pagini de amor [i de
depresii pariziene. Atât merita iubirea lui.

Se ghemuie[te în col]ul în care sunt
stivuite lucrurile Léei. "Nu, nu e[ti un ratat,
i-a zis ea într-o zi. Nu e[ti nici m`car un
acrit, ca scriitorii ̀ [tia din Europa de Est.
Da, Cioran, printre al]ii. E[ti doar nefericit.
Ca… un om care… (ea c`uta cuvântul, iar
el era nebun de recuno[tin]`: m-a în]eles,
nu sunt un ratat profesional!) da, e[ti ca un
obuz care nu a explodat [i înmagazineaz`
în el toat` for]a sa detonatoare. E[ti o
deflagra]ie care nu reu[e[te s` se fac` auzit`!"

În toat` via]a lui, nimeni nu-i mai vorbise
a[a. Trebuise s` ajung` la cincizeci de ani,
s` citeasc` [i studieze mult, s` cunoasc`
mizeria [i succesele trec`toare, s` mearg`
chiar [i la r`zboi [i s` se apropie de moarte,
înainte ca o tân`r` fran]uzoaic` s`-i explice
ceea ce al]ii luau drept o via]` irosit`. "O
deflagra]ie care nu reu[e[te s` se fac`
auzit`…" De fapt, asta e soarta comun`
tuturor arti[tilor adev`ra]i. Foarte inteligent`,
fata asta, buna Léa. "Léa mea…"

Altminteri, o curv` care a profitat de
"hulub`rie" cât timp n-a avut unde s` stea
[i care acum se car`, fiindc` a g`sit pe altul
care s-o g`zduiasc`. O gagicu]` pornit` s`
cucereasc` Parisul, care-l las` s` putrezeasc`
pe bo[orogul acela nebun de {utov, obsedat
de c`utarea unui adjectiv pentru albul lu-
nar al acoperi[urilor.

"Te iubesc, Nadenka…" Î[i mai toarn`
ni[te whisky, bea cu rânjetul celui care
cunoa[te murd`ria universal` a naturii
umane, dar în acela[i timp, cu reflexul unui

scriitor, se observ` [i-[i g`se[te poza fals`
[i exagerat`, nu, nu e cazul s` fac` acum
pe micul Cioran. În fa]a cui, de altfel?
Eliberat de masca dezgustului, chipul i se
înmoaie, ochii i se împ`ienjenesc. "Te iubesc,
Nadenka…" Dac` genul acesta de relatare
merge înc`, e pentru c` am tr`it [i eu o
dragoste asem`n`toare. Acum… da, acum
mai bine de treizeci de ani.

Doar c` nu se petrecea iarna, ci sub aurul
transparent al toamnei. Începutul studiilor
sale la Leningrad [i umbra aceea feminin`
pe aleile parfumate de am`r`ciunea frunzelor
moarte. O fat` din care azi n-a mai r`mas
decât o siluet` fragil`, ecoul unei voci…

Sun` telefonul. {utov se zbate pe
canapeaua desfundat`, se ridic` – un marinar
beat pe puntea vasului. Speran]a de-a o auzi
pe Léa îl treze[te. Mintea lui r`v`[it`
imagineaz` o combina]ie de scuze, de pa[i
înapoi, care le-ar face posibil` reg`sirea.
Ridic` receptorul, aude un ]ârâit neîntrerupt
[i, dincolo de zid, o voce b`rb`teasc`
profund`: vecinul, un student australian pe
care prietenii s`i de la antipozi îl sun` adesea
noaptea. De la plecarea Léei, {utov are mereu
urechile ciulite (telefonul, pa[ii de pe sc`ri),
iar podul nu prea e izolat fonic. Vecinul
râde cu o candoare proasp`t` [i s`n`toas`.
S` fii un tân`r australian cu din]ii albi [i
frumo[i [i s` tr`ie[ti sub acoperi[urile
Parisului. Ce vis!

Înainte s` se afunde iar în adâncitura
canapelei, face un ocol pe la cutiile cu
lucrurile Léei. E [i un sac cu haine. C`ma[a
de m`tase de la el… Într-o zi, dup` ce se
sc`ldaser` în mare, la Cassis, ea se îmbr`ca
[i, cu o mi[care brusc`, î[i d`duse p`rul pe
spate ca s` [i-l prind` în coad`, iar [uvi]ele
ude l`saser` pe m`tase un manuscris de
arabescuri… N-a uitat nimic, idiotul. {i
amintirile îi smulg ma]ele. Nu, mai curând
pleoapele (de notat: durerea î]i smulge
pleoapele [i nu-]i d` voie s` n-o mai vezi
pe femeia care te-a p`r`sit).

La naiba cu pleoapele! Mereu mania
asta a lui de scrib`l`u. Lec]ia e mult mai
simpl`: o tân`r` care p`r`se[te un b`rbat

cyan magenta yellow black
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în pragul b`trâne]ii n-ar trebui s`-l lase în
via]`. Iat` adev`rul! Léa trebuia s`-l
înjunghie, s`-l otr`veasc`, s`-l împing` de
pe vechiul pod de piatr` din satul de munte
pe care îl vizitaser` într-o zi. Ar fi fost mai
uman decât ceea ce f`cuse. Mai pu]in
chinuitor decât netezimea dulce a m`t`sii.
Da, trebuia s`-l fi omorât.

De altfel, cam asta a [i f`cut.

{utov î[i aminte[te foarte bine momentul
crimei.

Se certau adesea cu violen]a teatral` a
aman]ilor, con[tien]i c` tiradele cele mai
aspre se [tergeau odat` cu primele gemete
de pl`cere. {utov se dezl`n]uia împotriva
mizeriei literaturii actuale. Léa îi opunea
un escadron de "clasici în via]`". El tuna [i
fulgera împotriva scriitorilor castra]i de
corectitudinea politic`. Ea îi cita câte o fraz`
"genial`" (da, printre altele, pe cea cu fiul
care, în timp ce face amor cu o femeie, e
]inut în les`, mental, de mama sa). Se urau,
iar peste o jum`tate de or` se iubeau [i
esen]ial era doar reflexul apusului de soare
ce p`trundea prin lucarn`, aurea pielea Léei
[i sublinia o lung` cicatrice pe um`rul lui
{utov.

Mult` vreme prefer` s` r`mân` orb.
Tonul certurilor dintre ei se schimb`: Léa
deveni mai pu]in b`t`ioas`, iar el, mai viru-
lent. Sim]i o amenin]are în acea indiferen]`
[i, în prezent, era singurul care mai vitupera.
Mai ales în seara în care primi înapoi un
manuscris refuzat. Atunci îi spusese ea,
ezitând între cuvinte, c` era ca o deflagra]ie
care nu reu[ea s` se fac` auzit`… Dup`
ruptur`, {utov avea s` în]eleag` c` fusese
ultimul ei val de tandre]e.

Începu demontarea (sub ferestrele
podului, muncitorii d`deau jos ni[te schele:
alt` apropiere stupid`, manie de scriitor)
[i leg`tura lor se dezmembr` [i ea, bucat`
cu bucat`. Léa venea tot mai rar prin
"hulub`rie", dând tot mai pu]ine explica]ii
pentru absen]ele sale, c`scând [i l`sându-l
s` r`cneasc` singur.

"Puterea de temut a femeii care nu mai
iube[te", î[i spunea {utov [i se studia în
oglind`, pip`indu-[i labele de gâsc` din jurul
ochilor, promi]ându-[i s` fie mai împ`ciuitor,
mai viclean cu convingerile sale, s`-i
menajeze pe "clasicii în via]`"… {i începea
iar s` strige, s` proclame focul sacru al
poe]ilor. Pe scurt, s` se poarte insuportabil.
Fiindc` o iubea.

Crima avu loc într-o cafenea. Vreo zece
minute, {utov se str`dui s` fie "dr`gu]" cum
zic francezii, apoi nu mai putu s` se ab]in`
[i explod` ("o deflagra]ie!" avea s` râd` el
batjocoritor mai târziu). Se lu` de to]i: de
g`in`riile din mediul literar, de scriitorii
ling`i care-i pup` în fund pe incul]i [i pe
"burghezii boemi", chiar de Léa ("De fapt,
[i tu e[ti o colabora]ionist` a elitei ̀ steia
putrede") [i de revista care-i ie[ea din geant`
("Hai, linge ghetele stângii ̀ steia mânc`toare
de icre negre, poate te angajeaz` cu ziua la
Pravda din Paris")… Se sim]ea ridicol [i
[tia c` trebuia s` întrebe doar un singur lucru:
m` mai iube[ti sau nu? Dar se temea de
r`spuns [i se ag`]a de amintirea certurilor
de odinioar`, înecate în îmbr`]i[`ri
îndr`gostite.

La început, Léa reu[i, fa]` de clien]ii
cafenelei, s` fac` scena s` treac` drept o
disput` aprins`, dar amical`. Apoi veni [i
momentul în care violen]a tonului nu mai
p`c`li pe nimeni: un domn de o anumit`
vârst` r`cnea la prietena lui, de altfel prea
tân`r` pentru el. Léa se sim]ea prins` în
capcan`. S` se ridice [i s` plece? Dar avea

atâtea lucruri l`sate în podul nebunului ̀stuia,
care putea s` le arunce pe toate în strad`.
{utov n-avea s` [tie niciodat` dac` asemenea
gânduri îi trecuser` sau nu prin cap. Chipul
Léei se în`spri. {i cu o mutr` plictisit`, îl
lovi tocmai acolo unde îl [tia mai vulnerabil.

— Apropo, am aflat ce înseamn` în
ruse[te numele t`u de familie… anun]` ea,
profitând de a nu [tiu câta cafea pe care
b`rbatul o d`dea pe gât, strâmbându-se.

{utov se pref`cu surprins, dar tr`s`turile
sale luar` o expresie fugar`, aproape
vinovat`. Se bâlbâi:

— Sunt mai multe etimologii posibile…
Léa râse scurt, o rev`rsare de mici

cioburi de sticl`.
— Nu, numele t`u nu are decât o singur`

semnifica]ie…
Prelungi pu]in a[teptarea, apoi zise cu

o voce ferm` [i dispre]uitoare:
— {ut înseamn` "m`sc`rici". Da, un

bufon, ce mai.
Se ridic` [i, f`r` s` se gr`beasc`, atât

de sigur` era de efectul cuvintelor sale, se
îndrept` spre ie[ire. Ame]it, {utov o privi
îndep`rtându-se, urm`rit` de ocheadele
amuzate ale clien]ilor, apoi s`ri în picioare,
alerg` spre u[` [i strig` în mijlocul
trec`torilor, cu o voce al c`rei ton strident
îl surprinse pân` [i pe el:

— {ut înseamn` m`sc`rici trist! ]ine
minte! {i m`sc`riciul ̀ sta trist te iubea…

Ultimele cuvinte se auzir` în`bu[ite,
înecate de tuse. "Precum [oapta tân`rului
îndr`gostit al lui Cehov", avea s` se
gândeasc` el într-o sear`, privind ultimele
cutii ale Léei stivuite într-un col] al
"hulub`riei".

Dar în ziua aceea, întors în cafenea,
r`mase mult timp nemi[cat, incapabil s`
gândeasc`, trimi]ând un copil la loc, într-
un rând de copii, to]i îmbr`ca]i la fel, un
b`iat care face un pas în fa]` când î[i aude
numele [i strig`: "Prezent!", iar apoi î[i reia
locul. Sunt alinia]i în fa]a cl`dirii cenu[ii a
orfelinatului [i, dup` apel, se urc` într-un
camion [i pleac` s` munceasc` în mijlocul
câmpiei noroioase, sub o grindin` cu lacrimi
de ghea]`. Pentru prima oar` în via]`, copilul
în]elege c` numele de {utov e singura lui
avere p`mânteasc`, e tot ceea ce îl face
"prezent" în ochii celorlal]i. Un nume de
care îi va fi mereu pu]in ru[ine (blestemat`
etimologie!) [i de care se va sim]i totu[i
legat, c`ci fusese al unei mici fiin]e care,
înc` mut`, v`zuse u[a închizându-se în urma
celei pe care o iubea cel mai mult pe lume.

*
În fa]a "hulub`riei", o cl`dire strâmt`,

cu pere]ii scoroji]i ("o cas` care se jupoaie
dup` o insola]ie", zicea Léa). Luna str`punge,
dintr-o parte în alta, mica locuin]` de la
ultimul etaj. Muncitorii nu au închis ferestrele
[i înc`perea str`luce[te ca visul unui
somnambul. Înainte locuia acolo o b`trân`,
care apoi a disp`rut, a murit pesemne, iar
muncitorii au spart pere]ii ca s` fac` un
"studio în open space", moda oblig`, [i acum
golul e vegheat de lun`, un be]iv cu ochii
tri[ti o admir` [optind vorbe pentru cea care
n-o s` le aud` niciodat`.

Cea care, dup` ce a f`cut amor cu
"gagiul" ei, doarme în noul lor "bârlog"…
Totul îl r`ne[te de-acum, jargonul în care
î[i imagineaz` c` vorbesc prietenii Léei [i
ideea trupului tân`r, atât de apropiat [i ireme-
diabil pierdut. Un trup care avea suple]ea
unei tulpini de alg` [i care p`stra, în intimi-
tate, o stâng`cie mi[c`toare, dezarmat`. S`
fie lipsit de bra]ele de femeie, de coapsele,
de r`suflarea nocturn` a Léei, gândul ̀ sta

despart, se reg`sesc, apoi ea pleac` sau se
omoar` (la alegere), iar el, cu chipul îndure-
rat, dar frumos, merge pe o autostrad`, spre
noapte, spre Paris, spre uitare. În plus, ei
doi erau s`n`to[i, nu aveau gânduri sinuci-
ga[e, cât despre autostr`zi, {utov le evita,
c`ci nu se sim]ea prea sigur pe el la volan.
Da, ar fi putut s` fie pur [i simplu fericit.

Pentru asta, ar fi trebuit s` îndr`zneasc`
s` fie lucid de la început: o tân`r` provin-
cial` î[i p`r`se[te p`rin]ii sau, mai curând,
"familia monoparental`", aflat` într-o regiune
sinistrat` economic, în nordul Ardenilor,
vine la Paris, unde întâlne[te un b`rbat
"atipic" care poate s-o ia sub acoperi[ul lui.
Tân`ra viseaz` s` scrie ("ca to]i francezii",
se gânde[te {utov), iar el, de[i scriitor cu
un public modest, o va sf`tui, ba chiar o
va ajuta s` publice.

Cam asta era, obiectiv vorbind, situa]ia
lor. {utov n-avea decât s` o accepte… Îns`,
ca atâ]ia ru[i, credea c` fericirea izvorât`
din micile aranjamente practice era nedemn`
de cei care se iubesc. Când avea paisprezece
ani, citise o povestire de Cehov în care toat`
bun`starea unui cuplu nu era nimic pe lâng`
un minut de be]ie pe un deal înz`pezit, într-
o sanie ce aluneca sprinten pe povârni[. La
optsprezece ani, în compania unei fete, b`tuse
s`pt`mâni întregi parcurile din Leningrad,
sub aurul aerian al frunzelor: peste un sfert
de secol, î[i va aminti de acea perioad` ca
de una esen]ial` a vie]ii sale. La dou`zeci
[i doi de ani, tân`r soldat trimis în Afghani-
stan, v`zuse în curtea unei case o b`trân`
moart` care î[i strângea înc` la piept câinele,
omorât [i el de o schij` de obuz. V`zându-i
lacrimile, tovar`[ii de regiment îl f`cuser`
f`t`l`u (acel hohot în`bu[it avea s`-l conduc`
doar, câ]iva ani mai târziu, c`tre disiden]a
politic`…). Din studiile sale universitare,
p`strase amintirea unui text latin, cuvinte
care îl inspiraser` pe Dante: Amata nobis
quantum amabitur nulla. Meditase îndelung
la o femeie "iubit` mai mult decât oricare
alta". Pentru o asemenea iubire, se impunea
o limb` sacr`. Nu neap`rat latina, îns` o
limb` care ar ridica fiin]a iubit` deasupra
cotidianului. Amata nobis… Te iubesc,
Nadenka…

(roman \n curs de apari]ie
la editura Polirom)

Traducere din limba francez` de
VLAD STROESCU

îi strive[te pieptul. O gelozie s`lbatic`, un
sentiment de amputare. O s` treac`, {utov
[tie din experien]`. Un trup dorit care se
d`ruie[te unui alt b`rbat poate fi uitat destul
de repede. Mai repede decât regretul de a
nu-i fi vorbit despre luna care str`bate de
la un cap`t la altul apartamentul de vizavi,
despre femeia care a locuit, a iubit [i a suferit
în el. {i despre noua via]` care va umple
cochilia aceasta alb`, î[i va instala mobila,
va face de mâncare, va iubi, va suferi, va
spera.

Li se întâmpla ca, dup` certurile lor
literare, dup` ce f`ceau dragoste, s` evoce
aceste eviden]e derutante ale vie]ii omene[ti.
În acele clipe, {utov se sim]ea a[a cum ar
fi vrut s` fie: p`tima[, dar deta[at, carnal,
dar în acela[i timp con[tient c`, mul]umit`
vorbelor molcome, Léa îl urma într-o
ascensiune ideal`…

O fereastr` se lumineaz` la al treilea
etaj al cl`dirii din fa]`. Un tân`r gol deschide
frigiderul, scoate o sticl` de ap` mineral`,
bea. O tân`r`, goal` [i ea, îl îmbr`]i[eaz`,
el se îndep`rteaz`, cu gura înc` pe gâtul
sticlei, se îneac`, tu[e[te, î[i strope[te iubita,
râd. Lumina se stinge.

"Ar putea fi Léa cu prietenul ei", î[i
spune {utov [i, în mod ciudat, scena îi
u[ureaz` spasmul de gelozie din pântece.
"Sunt tineri, ce vrei…"

Se îndep`rteaz` de fereastr`, se
pr`bu[e[te pe canapea. Da, gre[eala lui fatal`
a fost s` complice totul. "M` urma într-o
ascensiune ideal`…" Ce tâmpenie! Un om
se apropie în mod trist de cincizeci de ani
[i, deodat`, are norocul s` întâlneasc` o
tân`r` frumoas` [i de[teapt`. Care chiar se
ata[eaz` de el. Ar fi trebuit s`-[i ia zborul
de fericire, înaripat, ca o parapant`. S` cânte,
s` binecuvânteze cerul. {i mai ales s` profite!
În sensul cel mai avid al cuvântului. S`
profite de tandre]ea stângace [i autentic`,
de plimb`ri ("Mergem la Paris", ziceau ei
coborând din Ménilmotant), de [oapta
nocturn` a ploii pe acoperi[. De toate
poncifurile unei leg`turi de dragoste la Paris
(o, cântecul ploii!), insuportabile într-o carte,
dar atât de dulci în via]`. De acest remake
al unei comedii romantice din anii '60…

C`ci dragostea lor a durat totu[i doi ani
[i jum`tate. E deja mai mult decât dureaz`
leg`turile în c`r]ile de ast`zi. Ar fi putut
foarte bine s` tr`iasc` una dintre povestioa-
rele care invadeaz` libr`riile: cele dou` perso-
naje se întâlnesc, se iubesc, râd, plâng, se
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Am schimbat banda. E una num`rul 124,
din mai 1988. Pe atunci avusesem multe
pe suflet. O band` de dou`zeci de ani [i
mai bine, care înc` se vede clar [i nu
murd`re[te. Incredibil ce rezistente sunt
benzile de ma[in` Erika, de 13. E ea cam
bo]it` [i s-ar putea s` am probleme mai târziu,
dar decât s` o folosesc pân` la transparen]`
pe cea uzat`, pân` nu mai v`d nimic din
ea, mai bine una veche de dou`zeci de ani.
Pe atunci nu visam s` ajung la bibliotec`
[i înc` director. Lucram la filmul Vara târzie
cu Petringenaru, Dumnezeu s`-l ierte! c`
exact în anul acela a murit. Eu aveam pe
atunci 44 de ani, iar el cu vreo zece mai
mult.  Era o porc`rie de subiect,  cu o fa-
bric` unde inginerul [ef e luxat de director
[i acoli]ii lui, iar secretarul de partid din
uzin` îi ia partea celui cu inova]ia aduc`toare
de profit. {i pe atunci umbla lumea dup`
profituri, doar c` erau ale uzinelor, de unde,
mai apoi, furau to]i. O porc`rie la care am
fost împins s` m` angajez din nevoia de a
fi mai util în ochii celor din jur, pentru c`
un scenariu aducea bani [i  oare[care
notorietate în ora[ul f`r` scenari[ti, dar cu
filme de amatori [i pentru serviciile secrete.
Un scenariu unde personajul principal era
o femeie, Octavia, dublura feminin` a fratelui
lui Adrian, Octavian, care fusese dat afar`
de la "Uzinele 23 August" pentru c` încercase
s` introduc` ni[te solu]ii noi în… De fapt
nici nu [tiu ce produceau respectivele uzine.

Trama era conven]ional`, personaje po-
zitive [i negative. Cei buni erau cei de rangul
al doilea, iar cei r`i [efii. {ase variante de
scenariu pân` la întâlnirea cu celebrul Dulea,
personal, care abia dup` ce am citit Loviturile
de stat din România, volumul al IV-lea, al
lui Stoenescu, am aflat c` fusese la vremea
tinere]ii pu]in cam legionar. Era un personaj
c`ruia \i [tiau de fric` to]i. Eu, cu [paltul
volumului al doilea de la Muflonul, plin
cu t`ieturi din partea lectorului meu de carte,
îl dau lui Dulea s` vad` [i el dac` e chiar
atât de subversiv textul, cu promisiunea c`
voi reveni asupra scenariului, de[i îmi era
o sil` incredibil`. De fapt m-am [i blocat
în ziua în care am început noua variant`,
dup` ce Dulea a [ters toate observa]iile editu-
rii [i a scris, sub semn`tur`, c` se va pub-
lica f`r` t`ieturi. Compromisuri peste com-
promisuri. Cei din jur f`ceau calcule cu banii
pe care i-a[ putea încasa de pe scenariu.
Eu eram, ca [i în via]a de toate zilele, un
slujba[ încântat c` reu[ise cel pu]in ca zona
lui drag`, scrisul, s` nu fie scopit` de
bisturiele editorilor tem`tori pentru scaunele
lor comode.

Adrian,  prin moartea sa, a rezolvat
cazul. În toamn` au venit câ]iva regizori
tineri la mine acas` s` m` conving` s` dau
scenariul în forma lui final` [i s` intru în
jocul nefericit al cenzorilor de film. I-am
refuzat, pe bune, pentru c` [tiam c` toat`
povestea aceea steril` îmi fusese sugerat`
de Adrian pentru a-i recupera dreptatea
fratelui s`u. Mai departe [tiu doar c` fiica
lui Adrian a plecat în America [i c` e
scenograf` la Hollywood, de unde a dat mai
apoi un interviu pentru televiziunea român`.
Cred c` prin '90. Am aflat [i c` Liliana,
regizoare pe vremea aceea la "Alexandru
Sahia", unde f`cea filme documentare despre
cazurile mai ciudate din cercetarea
româneasc` neconven]ional`, dup` moartea
lui Adrian s-ar fi dus tot în America, dup`

BANDA DE MA{IN~
PAUL EUGEN BANCIU

urmele unei amintiri de dragoste din prima
tinere]e. Fiul lui Octavian, pe care n-am
apucat s`-l cunosc,  de[i erau programate
o serie de întâlniri cu el pentru ca eu, scriitorul
de scenarii, s` în]eleg mai bine personajul,
a ajuns operator la postul na]ional de
televiziune, în zona lui cea mai dur`, a
politicului,  unde e probabil [i acum.

M` întreb unde a[ fi acum,  dup` dou`-
zeci de ani, dac` mi-a[ fi continuat via]a în
capital`, a[a cum banda aceasta de ma[in`
de scris a stat neatins`, doar pentru a-mi aduce
aminte de ni[te întâmpl`ri petrecute atunci.
Probabil foarte sus, sau într-un cimitir, ambele
variante fiindu-mi deschise permanent în acea
perioad`, dup` cum sui[urile [i coborâ[urile
se succedau cu o repeziciune uluitoare.
Intrasem în proximitatea celei mai sensibile
zone a puterii, propaganda, unde existau mul]i
bani [i mul]i escroci, ca oricând. Eram în
vizorul unor regizori foarte prolifici, [tiindu-
se c` întâmpl`rile vie]ii mele m` f`cuser`
ca dup` un debut târziu, dar fulminant, în
literatur`, s` devin alt om, care credea c`
singura lui [ans` de a-[i pune în valoare
adev`ratul chip era  scrisul. {i mai [tiau aceia
c` lucrez la o revist` literar`, c` am dou`
licen]e dintre care una era din domeniul
vizualului: artele, iar cealalt`: filosofia.

Când ]i se d` importan]` pe bune la 40
de ani, crezi c` po]i lua totul de la cap`t,
c` toat` negreala anilor de umilin]e tr`ite
s-a convertit în ceva pozitiv, c` singurul
lucru care-]i lipse[te ar fi lini[tea într-o
caban`, cum erau cele de la Cump`tul, de
la Sinaia, unde toate  genurile  artei î[i aveau
l`ca[uri de odihn` [i crea]ie. Îmi doream
foarte mult s` nu mai bântui prin cabane
cu manuscrisele dup` mine, ci s`-mi cump`r
o c`su]`, unde s` pot s` scriu.

Recuperasem un om tân`r [i-l urcasem
în tr`sura scriitorilor prolifici [i de viitor.
Un viitor scurt, dar dens, pentru c` [i pe
atunci, ca [i acum, îmi doream s` nu ajung
s` asist cum mi se ruineaz` trupul sub povara
anilor, ci finalul s` m` prind` scriind,
c`l`torind printre himerele mele cele bune
[i cele rele, din care mi-am încropit universul
paralel, unde m` retrag s`-mi trag sufletul.
C` nu mai ]ine cont nimeni de asta acum,
pentru c` scrisul nu mai e aduc`tor de bani,
asta e deja povestea a doua.  {i cum pe atunci,
când mi se oferea chiar posibilitatea de intra
în lumea artistic` a Bucure[tiului, m` fascina
ideea de a r`mâne acolo, încercam s` fac
cât mai pu]ine compromisuri pentru a nu
ajunge la cheremul cuiva. Am fost o fire
independent`, a[a cum Adrian m-a [i sim]it,
atâta doar c` în lumea filmului nu intrasem
chiar pe poarta principal`, al`turi de un regi-
zor de  talie european`, ci înv`]asem regula
provincialului ardelean ajuns la Capital` care,
chiar dac` d` totul, î[i p`streaz` o marj`
de siguran]` dincolo de ceea ce face [i eco-
nomise[te pentru mai târziu.

Neîncrederea funciar` a ardeleanului
în ora[ul din sudul ]`rii m-a f`cut s` oscilez
mereu între toate avantajele ce mi se puneau
pe tav`, cu  condi]ia s` r`mân la cheremul
unuia sau altuia. Riscul de a deveni vasal
m-a f`cut incomod, iar rupturile ce le-am
produs, în anii aceia, adic` de la scrierea
scenariului Femeia din Ursa Mare, la Var`
târzie, cu dispari]ia lui Nichita, a lui Preda,
a atâtor scriitori [i arti[ti, m-au readus la
un fel de echilibru precar.

Continuare \n pagina 31
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PIA BR|NZEU
Siem Reap este o mic` localitate în Cambodgia, în plin` dezvoltare acum datorit`

atrac]iei pe care o ofer` turi[tilor prin complexul Angkor Wat. Câteva sute de temple,
n`p`dite de jungl`, au fost salvate [i oferite turi[tilor spre vizitare [i medita]ie. Nu voi
insista asupra impresionantei lupte dintre natur` [i cultur`, ilustrat` de triumful când al
junglei, când al oamenilor asupra unor temple misterioase, construite în num`r mult
prea mare pentru a fi doar spre închin`ciune. Nu voi insista nici asupra muta]iilor religioase
datorate regilor care alternau budismul cu hinduismul [i sculptau pe unii pere]i zeit`]i
hinduse, pe al]ii boddhisatva, pentru a le distruge apoi pe rând. De asemenea, voi l`sa
pentru alt` dat` comentariile mele asupra dantel`riei de piatr`, de o minu]iozitate incredibil`,
desf`[urat` pe mii de metri p`tra]i de construc]ie, a[a cum sunt [i scenele mitologice
sculptate pe zeci de coridoare interminabile.

Voi descrie doar aleile principale care duc la majoritatea templelor [i care sunt str`juite
pe de o parte de zeit`]i binevoitoare, pe de alta, de demoni înfrico[`tori. Khmerii ro[ii
(comuni[tii cambodgieni ai anilor [aptezeci care au terorizat popula]ia [i au f`cut peste
dou` milioane de victime) au t`iat capetele multor zeit`]i [i au l`sat statuile a[a, desc`p`]ânate.
Încet, încet, khmerii de azi pun capetele la loc, reconstruiesc, salveaz` tot ce pot [i trans-
form` turismul într-o industrie aduc`toare de mul]i bani. Acest lucru presupune ghizi punctuali
[i ieftini, hoteluri curate, mâncare gustoas`, la alegere, european` [i oriental`, [i multe,
multe alte lucruri, pe care un popor mic [i foarte s`rac este totu[i capabil s` le ofere.

{i noi am avut milioanele noastre de victime, dar nu suntem în stare s` punem niciun
cap la loc. Nu avem eroi mitologici de sculptat pe pere]i, nu avem nici pere]ii pe care s`
îi punem, iar când iei trenul de la Otopeni la Gara de Nord (un tren modern, altminteri,
în care îns` nu curge apa la toalet`!) str`ba]i ni[te noroaie de secolul al XVIII-lea (când
celebra c`l`toare englez`, Lady Trevor, se plângea de drumurile îngrozitoare din Valahia).
Dac` îi arunci [oferului o privire rug`toare s` te ajute s` ridici geamantanul prea greu,
url` la tine c` nu e dispus s` care [aptesprezece ore pe zi bagajele turi[tilor. Tot a[a url`
[i vânz`toarea de la ziare s` iei revista cu ambele mâini [i s` nu deranjezi aranjamentul
ei de pe tejghea, iar când cea de la banane ]ip` c` nu ai în]eles bine pre]ul [i nu ai preg`tit
banii potrivi]i, î]i dau lacrimile de neputin]` [i triste]e. Ele se vor transforma în plâns
adev`rat atunci când ajungi în gara timi[orean` [i trebuie s` sari din tren într-o groap`
cu noroi adânc`, pentru ca apoi s` str`ba]i pasajul subteran mirosind a urin`, plin [i el
cu apa adunat` în timpul ploii de cu o noapte înainte.

Oare cât ne mai trebuie s` punem [i noi "capetele" la loc? {i când vom avea conduc`torii
potrivi]i pentru asta?

NOUla HUMANITAS

F~R~ CAP
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În luna decembrie a anului de-abia scurs,
mijloacele de informare au dat o aten]ie
umflat` circului politic autohton, încins în
jurul preziden]ialelor, precum [i manifest`rilor
explicit omagiale consacrate revolu]iei de la
finele lui 1989. A[a se face c` despre
conferin]a 1989. Sfâr[it [i început: comunism,
neocomunism, postcomunism, organizat` în
ora[ul nostru, în perioada 10-12.XII.2009,
de c`tre Funda]ia Academia Civic`, Societatea
Timi[oara, Asocia]ia Memorialul Revolu]iei
din Timi[oara, Memorialul Victimelor
Comunismului [i al Rezisten]ei, Centrul
Cultural Francez din Timi[oara, Institutul
Polonez, s-a relatat expeditiv. Ziarele locale
(câte mai sunt), radioul, televiziunile ar fi
putut ob]ine un stoc de interviuri substan]iale
cu persoane de notorietate care au fost angajate
în lupta anticomunist`, cu teoreticieni [i
anali[ti care au judecat nebunul an 1989 într-
un context mai larg [i au constatat consecin]ele
c`derii regimurilor comuniste în etapa imediat
urm`toare. S`-i pomenim doar pe câ]iva dintre
participan]ii la conferin]`: Stéphane Courtois,
Thierry Wolton, Guylaine Lang-Cheymol
(Fran]a), Anneli Ute Gabanyi (Germania),
Petruska Sustrova, Libuse Valentová (Cehia),
Wojciech Zajaczkowski (Polonia), Bela Borsi
Kálmán (Ungaria), Petru Cârdu (Serbia),
Nicolae Dabija (Moldova), Radu Filipescu,
László Tökes, Petre Mihai B`canu, Lucia
Hossu-Longin, Sorin Ilie[iu, Ion Caramitru,
Ana Blandiana, Romulus Rusan (România).

În rândurile care urmeaz` m` voi referi
doar la Le point aveugle de la mémoire
européenne. Le 23 août 1939: l'alliance
soviéto-nazie, în versiune româneasc`: Pata
oarb` a memoriei europene. 23 august 1939:
alian]a sovieto-nazist` (Editura Funda]iei
Academiei Civice, Bucure[ti, 2009), volum
lansat de Stéphane Courtois (cel ce a scris
[i celebra Carte neagr` a comunismului) cu
prilejul conferin]ei.

Cu opt zile înainte de parafarea alian]ei
(act care continu` "s` aib` consecin]e nefaste,
vizibile [i ast`zi în sânul Europei reunite")
dintre cei doi dictatori, Hitler [i Stalin, Joachim
von Ribbentrop declara c`, ]inând seama de
lec]ia trecutului, "guvernelor Reich-ului [i
al U.R.S.S. trebuie s` le fie limpede ca lu-
mina zilei c` democra]iile capitaliste
occidentale sunt du[manul implacabil atât
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al Germaniei na]ional-socialiste, cât [i al
Uniunii Sovietice". Mergând în sens invers
pe firul istoriei, Stéphane Courtois constat`
c` rela]iile bol[evicilor cu Germania au fost
inaugurate, în chip curios, în aprilie 1917,
când, "pentru a gr`bi destr`marea armatei
ruse, serviciile secrete germane au decis s`
faciliteze întoarcerea în Rusia a câtorva zeci
de revolu]ionari, printre care un anumit
Vladimir Ilici Ulianov, alias Lenin".
Consecin]e: bol[evicii pun mâna pe putere,
iar prin tratatul de la Brest-Litovsk, Lenin
le cedeaz` nem]ilor o suprafa]` de 800 000
de kilometri p`tra]i cu  un sfert din popula]ia
fostului imperiu. Pe aceea[i linie, în 1922,
cele dou` ]`ri semneaz` tratatul de la Rapallo,
prin care se recunosc reciproc. În 1923,
Germania, prin intermediul Reichswehr-ului,
construie[te în apropierea Moscovei o uzin`
de avioane de lupt` [i deruleaz` contracte
privind livrarea de armament. Nem]ii g`sesc
ocazia de a sc`pa din încorset`rile impuse
de tratatul de la Versailles, "punând la punct
[i experimentând în U.R.S.S. tehnologii [i
prototipuri de avioane de lupt` [i de tancuri;
instaleaz` aici tabere clandestine, unde sute
de ofi]eri se familiarizeaz` cu tehnica ultra-
modern` [i se antreneaz` în vederea folo-
sirii ei... (...) Tot în U.R.S.S. este reconstituit`
clandestin viitoarea Luftwaffe..." Mai mult,
"între cele dou` corpuri de ofi]eri se insta-
leaz` o anumit` fr`]ie de arme". De unde atâta
dragoste? Exist` destule elemente de leg`tur`:
ambele ]`ri au pierdut, în fond, r`zboiul
mondial; apoi sunt conduse de regimuri c`rora
le repugn` profund democra]ia; [i mai e ceva:
ura comun` fa]` de Polonia. Totu[i, atunci
când Hitler vine la putere, Stalin oficializeaz`
un "interludiu antifascist", câmpul experi-
mental reprezentându-l r`zboiul civil din
Spania. Obsedat s` dobândeasc` puterea
absolut` în partid [i în stat, Stalin declan[eaz`
Marile Procese [i Marea Teroare, c`rora, în
perioada 1936-1938, le cad victime sute de
mii de oameni. În discursul ]inut în 10 martie
1939, dictatorul sovietic "proclam` e[ecul
politicii de securitate colectiv`, consider` c`
Europa se afl` în fa]a unui nou‚ r`zboi imperia-
list?, punându-i astfel pe acela[i plan pe
agresori [i pe cei agresa]i, statele fasciste [i
democra]iile..."

Continuare \n pagina 31

Scrisul performant al lui Viorel
Marineasa este bine pus în valoare de volumul
Despre Banat, în registrul normal (Ed. Modus
P.H. Re[i]a, 2009). Cartea adun` articole
risipite prin publica]iile culturale din anii de
dup` revolu]ie. F`r` s` fie o simpl` antologie
întâmpl`toare de scrieri ocazionale, prozele
scurte din volum nu sunt nici pe departe
jurnalism rutinier. Ba dimpotriv`, organizarea
c`r]ii [i con]inutul ei descriu un program
cultural [i de investiga]ie omeneasc` pe o
formul` des pomenit` azi, a documentarului
fic]ional. Un scenariu epic care aminte[te
de ispr`vile celor de pe la Discovery sau
History Channel. Mai mult înc`: autorul
cotrob`ie prin c`mara istoric` [i cultural` a
unei lumi cvasiexotice, c`reia [tie s`-i extrag`
savorile. Incursiuni în acela[i timp în des-
tine omene[ti m`runte într-o tradi]ie
inaugurat` în proza b`n`]eana de Sorin Titel,
el însu[i stârnit de enorma lume a m`runtelor
destine cehoviene. Ad`uga]i aici parfumul
documentului într-o manier` care aduce amin-
te de începuturile epice ale Burgtheaterului
provincial al lui Livius Ciocârlie. Lumea lui
Viorel Marineasa este aceea a superbului
poem traklian pe nume Grodek, garnisit cu
amintiri la îndemân` spuse direct, cu
înd`tin`ri de contabil con[tiincios: "|n ce m`
prive[te: mi-am reg`sit str`mo[ii dinspre tat`
în cartea funciar` habsburgic` de la 1810
(cap de familie: Mihu Marineasa, satul
lablani]a, nr. de cas` 137, propriet`]i – 4 jug`re
arabil, l jug`r fâne]e, 1250 stânjeni p`tra]i
gradin`, livad`, loc de cas`). De la sfâr[itul
secolului al XVIII-lea, oamenii locului au
tr`it în teritoriul controlat de regimentul
gr`niceresc, desfiin]at apoi, la sfâr[itul
veacului urm`tor, dar organizarea militar`,
cu toate rigorile [i restric]iile ei, a l`sat urme
adânci în mentalitatea lor ([i o nostalgie pentru
ordinea pierdut`), c`ci despre comunioane
[i hauswateri se mai vorbe[te [i ast`zi, iar
porecle ca H`rgot, {laif`ru, {tigli], Zîr]`,
Frait`ru, con]in istorii, dar [i un pic de istorie.

Unchiul dinspre mam`, om cu doar patru
clase, dar tr`it la Budapesta, la începutul
secolului, în preajma unui conte cu vederi
de stânga, deci acel losîm C`r`ba[; mi-a
deschis gustul pentru insolitarea povestirii,
c`ci, spre exasperarea familiei, în lungile sale
numere solistice amesteca propriile p`]anii
cu episoade prelu(cr)ate din Jokai sau din
Joseph Roth, pe care, spre ru[inea mea, el
îi citise de cel pu]in zece ori."

Dup` cum lesne se poate constata din
fragmentul de mai sus, amestecul de via]`,
istorie, cultur` este pregândit (ca s` vorbesc
în registrul autorului). De la Jókai Mór [i
Roth la contele cu vederi de stânga [i pân`
la numele persoanelor istorice devenite
personaje într-un epic al c`ut`rii, totul este
rafinat, redactat cu elegan]` a fraz`rii [i cu
o bun` m`sur` a efectelor: de la umor la
autoironie, de la asumarea culturii m`runte
la aceea a istoriei. Câteva fraze cu valoare
de testimoniu poietic (cum ar spune cei deda]i
cu semiotica) ]in loc de vorbirea noastr`
metatextual`, într-atât de bine se recomand`
prin intertext, metatext, omenesc. Aici e
aici-ul meseriei epice a lui Viorel Marineasa,
în aceast` [tiin]` ar`tat` tuturor [i garnisit`
cu via]a proprie, cu via]a provinciei, cu praful
de prin fiocurile (sertarele – n.n.) istoriei.
Orice poate deveni reper istoric în imaginarul
locului într-un soi de aplica]ie sui-generis.
Iac`t`, bun`oar`, ce va fi s` fie pentru viito-
rime druckerul – numele ob[tesc al micro-
bistului de azi care se extaziaz` la golurile
lui Gigel Bucur. A[adar "druckerul (sau
druc`rul) exist`", ni se spune, "ca [i micul
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burghez, de când lumea." Mai apoi este
construit un adev`rat letopise] al faptelor celor
de demult ale unei istorii arhetipale cu
finalitate la Ceasul din fa]a Operei, [tiut [i
sub toponimul La golumbi: "El", drukerul
de Timi[oara, de Lugoj, de Lipova, "a asistat
[i a participat suflete[te la confruntarea dintre
viteazul Rahan1, campionul schimb`rilor, [i
vr`jitorul Handak, ap`r`tor al statu-quo-ului
constând într-un comunism primitiv aflat la
discre]ia mirajelor. Atunci s-a semnalat [i
prima tentativ`, reu[it`, de a tri[a în sport,
soldat` cu moartea revolu]ionarului [i cu
men]inerea ™regimului¤." Epicul curge mai
apoi într-o nesfâr[ire prelung`, într-o
peregrinare mitologic` la fruntariile
vremurilor care au ad`postit înfrunt`rile
asistate pe margini de nelipsi]ii druckeri. La
începuturi ace[tia au avut parte de competi]ii
sângeroase care, mai apoi, s-au lini[tit [i a
crescut invers propor]ional fierberea de pe
margini a druckerilor, a pariurilor, patimile,
sud`lmile, îmbrâncelile. A[adar: "Mergând
pe firul istoriei, druckerul (numit, desigur,
altfel) a palpitat la luptele gladiatorilor, la
turniruri, la corride. Treptat, sportul s-a cur`]at
de cruzimi [i a devenit un joc, o joac` pur`,
un fairplay. Din p`cate, substratul de violen]`
pe care natura uman` îl ascunde izbucne[te
la soroace cu o mare pl`cere a perdi]iei atât
în aren`, cât si în tribun`. Noi, cei de ast`zi,
d`m târcoale acestei st`ri diavole[ti, în astfel
de împrejur`ri, blândul drucker a devenit un
fanatic, un fan. S` nu ne facem iluzii. Bonomia
sa a fost întotdeauna aparent` [i a mers mân`
în mân` cu succesul".

În capitolul despre patria restrâns` nu
putea lipsi cartierul adolescen]ei, evocat pe
marginea sub]ire a reveriilor, a roman]ei cu
iz de salcâm de pe uli]ele b`trâne din anii
de demult: "De fiecare dat` când calc în Fabric
m` cople[esc bufeuri de emo]ie cretin`. Sunt
ni[te ani pierdu]i (sau câ[tiga]i?) acolo. Nu
pot s` nu privesc cu un amestec de tandre]e
[i de abjec]ie la acel stârv tân`r cu care, cât
de cât [i obligatoriu, m` identific.

Abordez, de data asta, cartierul cu
nep`sare [i, p`relnic, f`r` strategii speciale.
Totu[i intru pe Eroilor, strada pe care m`
întorceam noaptea acas`, dup` ce pierdeam
ultimul tramvai. Subcon[tientul lucreaz`".
Peste tot în prozele lui Marineasa, subcon-
[tientul lucreaz` [i nu se las` ademenit în
bra]ele "p`relnice", vorba autorului, ale
lirismului moale. Emo]ie survol`rii toposului
este, de bun` seam` "cretin`", cum poate
fi altfel pe când mergi într-aiurea prin locuri
oarecare. De aceea, zic, abordarea musai
s` fie "cu nep`sare" [i abia când instan]a
narativ` p`[e[te pe Eroilor, strada pe care
se întorcea illo tempore acas` dup` ce era
pierdut ([i) ultimul tramvai, atunci doar,
adic` în momentul în care intr` pe Eroilor,
deodat` percepe Instan]a c` "Subcon[tientul
lucreaz`". {i lucr`rile sale sunt epice,
comemorative [i rememorative, jurnal frust,
nota]ie ciudat`, întâmpl`ri nea[teptate [i
personaje pe m`sur` cum este [i gazda
Dorogy-bácsi, care "avea nevast`
nem]oaic`". Tot omul are saga lui, istorii
sucite [i meandre ale destinului: Aceasta
(nem]oaica, desigur) "fusese m`ritat` înainte
cu un român". Al`turi de ea [i de gazd`
vie]uie[te "Vecinul, domnul Popmarc, un
bihorean". {i el "tr`ia cu o unguroaic`".
Pe urm`, în fel nea[teptat ni se spune c`
"într-o magherni]` din fundul cur]ii î[i ducea
existen]a boem` poetul-prozator Ecovoiu,
venit din Regat s` cucereasc` Banatul
covâr[it de sonci [i de osânz`".

Continuare \n pagina 31
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Muzeul de Art` din Timi[oara a
g`zduit, în s`lile de la parterul s`u, între
18 decembrie 2009 [i 14 ianuarie 2010,
în organizarea filialei locale a Uniunii
Arti[tilor Plastici, Salonul Artelor Vizuale
(SAV). Este o veche tradi]ie ca la finele
fiec`rui an, ca într-un fel de bal, cele mai
bune lucr`ri n`scute în cele 11 luni de
dinaintea evenimentului "s` danseze" sub
ochii pasiona]ilor de art` [i ai unui juriu
de profesioni[ti. Iar profesioni[tii hot`r`sc,
apoi, care dintre exponate sunt mai
frumoase [i le premiaz`. Pe sec]iuni. Sau
dup` vârsta autorilor: mae[tri [i debutan]i.
Dar asta se întâmpl` dup` ce jura]ii au decis
care dintre lucr`rile aduse de arti[ti sub
bra] o s` ia parte la bal. Salonul are, prin
urmare, toate datele unei desf`[ur`ri de
for]e vizuale cum numai o dat`-n an mai
vezi.

Doar c` în s`lile muzeului a fost un
ghiveci în care s-au amestecat 13-14 lucr`ri
foarte bune, vreo trei duzini de lucr`ri
onorabile [i peste dou` sute de obiecte
tridimensionale [i dreptunghiulare, unele
bogat colorate [i înr`mate, majoritatea
botezate [i toate semnate. Dup` cum ar`ta
expozi]ia, e sigur c` numai cine n-a vrut
nu [i-a "pozat" lucrarea pe simez`. Prin
urmare, un fiasco pompos, anun]at ca o
victorie a numerelor mari (188 de arti[ti
participan]i, 270 de lucr`ri expuse!).

Dac` este aproape imposibil ca aceste
saloane s` fie omogene stilistic – chiar
[i atunci când se impune o tem`, num`rul
lucr`rilor "disidente" dep`[e[te cu vitez`
pe al celor la subiect –, e de dorit ca etero-
genitatea valoric` s` nu arate precum
electrocardiograma unui pacient cu
degetele-n priz`. Deoarece între expona-
tele SAV au fost uria[e discrepan]e de
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valoare – care au afectat [i umbrit crea]iile
cu adev`rat serioase, dar au transformat
în caricaturi "arta" din raza acestora de
ac]iuneÊ–, salonul n-a însemnat decât un
recens`mânt al majorit`]ii membrilor din
urbe ai UAP, o strigare a unui catalog în
care toat` lumea a primit note de trecere,
chiar dac` era vizibil cam cine a "chiulit"
în anul în curs.

Ipotetic, salonul trebuia s` fie "the best
of", c`ci fiecare artist a propus ce a creat
mai valoros în 2009. Mi-e greu s` cred
c` luciditatea [i spiritul critic au fost
cuprinse [i ele de criz` [i c` plasticienii
au evaluat gre[it propria "marf`". A[a s`
fi fost [i tot n-ar fi trebuit ca toptanul de
lucr`ri serbede s` treac` de selec]ia
organizatorilor. Una riguroas`, intransi-
gent` era profitabil` pentru prestigiul
evenimentului, pentru publicul tot mai
numeros [i mai atent la configura]ia [i pia]a
artei contemporane, pentru arti[ti.

Dac` pe viitor SAV nu va fi regândit
[i recalibrat, este foarte posibil ca arti[tii
pregnan]i, frustra]i c` arta lor e amestecat`
cu fel de fel de obiecte mai mult sau mai
pu]in colorate, s` nu mai fie interesa]i s`
intre în aceast` hor`. Sau exist` cumva
temerea c` refuza]ii ar putea s` "evadeze"
într-un salon al lor, care s`-l concureze
pe cel oficial? E sigur c` un "nu" argumen-
tat ar fi ca un du[ rece pentru membrii
UAP Timi[oara, ce se autopasti[eaz` de
ani întregi ori î[i tot caut`, f`când pe
experimentali[tii, o identitate stilistic` ce
nu mai vine; sau pentru cei care, pur [i
simplu, au avut un an prost.

Nu a[ încheia f`r` s` remarc
deschiderea u[ilor salonului pentru studen]ii
de la Facultatea de Arte. Poate c` aerul
lor proasp`t va da save b`trânului SAV.

La începutul lui 2010 am stat [i eu, ca mul]i al]ii, s` evaluez anul trecut – unul nu
foarte u[or [i nici pl`cut. Din una în alta, am ajuns s` m` gîndesc care mi s-ar p`rea evenimentul
cel mai important din 2009 pentru România.

Nu, realegerea lui Traian B`sescu în nici un caz: pe termen scurt e important` doar în
conjunc]ie cu multe alte evenimente, iar din perspectiv` istoric` nu e neap`rat nici o surpriz`,
nici un moment de anvergur`. S` fie oare verdictul dat în favoarea statului român în procesul
cu Ucraina pentru delimitarea platoului continental al M`rii Negre, proces deschis la Curtea
Interna]ional` de Justi]ie de la Haga? Da, verdictul respectiv reprezint` un moment marcant
în istoria ]`rii [i ar putea însemna [i mai mult decît pare dac` guvernele ce vor urma se vor
pricepe s`-l exploateze. {i totu[i parc` nu...

În opinia mea, evenimentul anului 2009 pentru România a fost acordarea premiului
Nobel pentru literatur` scriitoarei de limb` [i cet`]enie german` Herta Müller, autoare originar`
din Banatul românesc. N`scut` în 1953, ea a emigrat în 1987 în Germania (adic` în jum`tate
de Germania, cea numit` pe atunci Republica Federal` German`). A[adar, dac` e s` aleg
un reper care s` defineasc` anul 2009, pentru mine acesta e "Herta Müller – premiul Nobel".

B`nuiesc c` sînt subiectiv, fiindc` trag turta pe spuza breslei mele, dar haide]i s` facem
o încercare de obiectivizare. O na]iune î[i dobînde[te prestigiul în timp prin impactul pe
care îl au istoria, cultura [i civiliza]ia ei asupra istoriei, culturii [i civiliza]iei universale. Ce
eveniment istoric sau reper cultural românesc din anul 2009 are [anse s` aib` impact asupra
memoriei culturale [i civiliza]ionale mondiale? B`sescu pre[edinte? S` fim serio[i. Iar delimitarea
platoului continental al M`rii Negre e totu[i o problem` strict local`, între doi vecini n`zuro[i.

În schimb prezen]a pe lista premian]ilor Nobel a unei scriitoare originare din România
(de[i Herta Müller e mai mult decît atît) reprezint` – scuzat fie-mi patetismul – un cui de
argint înfipt în zidul eternit`]ii. Cum judec`]ile de valoare în cîmpul artei sînt supuse multor
grile de interpretare valoric`, iar selec]ia e adesea problematic`, o list` de premii [i premian]i,
oricît de simplificatoare ar fi ea, impune ni[te standarde general acceptate. Iar premiul Nobel,
cea mai prestigioas` distinc]ie literar` de azi, certific` un scriitor la nivel planetar [i, prin
contagiune, promoveaz` [i cultura în sînul c`reia s-a n`scut acel scriitor. Anul trecut acea
cultur` a fost – au fost – dou`: cultura german` [i cultura român`.

Numai c`, imediat dup` anun]area laureatei, în România s-a declan[at o discu]ie cel
pu]in ciudat`, avînd ca subiect apartenen]a Hertei Müller la cultura român`. Mai simplu
spus, litera]ii români au pornit s` se întrebe dac` autoarea nobelizat` este sau nu scriitor
român. Iar majoritatea vocilor înclinau s` o delimiteze mai mult sau mai pu]in strict de
cultura român`. Cu alte cuvinte, avem ocazia s` ne arond`m un premiu Nobel (sau m`car
o jum`tate de premiu), iar noi strîmb`m din nas. Mie mi-au trebuit cîteva s`pt`mîni ca s`
m` l`muresc – dar nu pentru c` nu puteam g`si un r`spuns la întrebare, ci pentru c` ea mi
se p`rea absurd`. Cine o fi reu[it s` n`scoceasc` o asemenea problem` – o problem` fals`
pîn` în str`fundurile ei, tributar` na]ionalismului p`gubos de sorginte interbelic`?

Promit c` luna viitoare o s` încerc s` explic nedumerirea mea, iar dac` m` în[el, p`catul
meu s` fie. Deocamdat` m` limitez s` reproduc o declara]ie a Hertei Müller, una din numeroasele
explica]ii pe care încearc` s` le dea un artist autentic, de talie universal`, ce dep`[e[te
grani]ele provincialismului, o scriitoare pentru care cuvîntul ca form` de expresie artistic`
transcende grani]ele lingvistice: "Sentimentul meu a fost, la un moment dat, c` româna
corespunde mai mult psihicului meu [i este, în afar` de asta, [i mai poetic`. Am g`sit în
limba român` mai multe resurse decît în limba mea matern`. Cine [tie? Poate c` dac` a[
fi fost românc` [i ar fi trebuit s` înv`] germana, a[ fi g`sit în german` resurse neb`nuite..."
(dintr-un interviu acordat lui Hora]iu G. Decuble [i ap`rut în Observator cultural, nr. 496/
15 octombrie 2009).

A[adar, consider c` pentru România acesta a fost (sau ar fi trebuit s` fie) evenimentul
anului 2009. Fie c` ne place, fie c` nu. Anul trecut, prin octombrie, citind diverse declara]ii
rezervate prin revistele noastre de cultur`, am avut de cîteva ori senza]ia c` nu ne place. {i
z`u dac` pricep de ce.

NOBEL {I SALAMCU SOIA (I)

NOUla CARTEA ROMÅNEASC~

RADU PAVEL GHEO
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Prin rigorismul moral, prin respingerea
categoric` a oric`rei forme de totalitarism,
prin calit`]ile inalterabile ale operei l`sate
posterit`]ii, Albert Camus r`mâne un model
într-o lume lipsit` de modele, [i la cei 50
de ani de la moartea sa prematur`. În dup`-
amiaza zilei de 4 ianuarie 1960, Albert
Camus [i prietenul s`u, Michel Gallimard,
nepotul celebrului editor, se aflau în drum
spre Paris, la bordul unui autoturism
legendar: un Facel-Vega sport, de 355 de
cai putere. Ambii se întorceau de la
Lourmarin, din Proven]a, unde, dup` ce în
1957 îi fusese decernat premiul Nobel pentru
Literatur`, Camus [i-a putut cump`ra o cas`.
Explozia unui pneu a proiectat bolidul într-
un platan de pe maginea carosabilului.
Scriitorul, care ini]ial voise s` ia trenul spre
Paris, fiindu-i antipatice c`l`toriile cu
automobilul, a murit pe loc; prietenul s`u,
cîteva ore mai tîrziu. Pe bancheta din spate
a autoturismului se afla manuscrisul unui
roman, ultima carte a lui Camus, intitulat`
"Primul om". Pregnant autobiografic`,
scrierea avea s` vad` lumina tiparului abia
în 1994. Camus disp`rea brusc, într-un
moment în care, cum singur îi m`rturisise
unui prieten, [i-a scris abia o treime din opera
al c`rei real început, urma s` îl fac` romanul
s`u postum, dedicat mamei sale analfabete.

CAMUS R~MÎNE
DE NEÎNLOCUIT

"Camus r`mîne de neînlocuit"-în ex-
trema lui simplitate, enun]ul cu care Eugen
Ionesco întâmpinase vestea fulger`toarei
mor]i a confratelui s`u, era de fapt o profe]ie.
La împlinirea cei 50 de ani care au trecut
de la tragicul accident, Camus este elogiat
nu doar în Fran]a sa natal`, unde pre[edintelui
Sarkozy i-a venit, sau i-a fost sugerat`, ideea
de a instrumentaliza comemorarea în folosul
propriei imagini, propunând str`mutarea
r`m`[i]elor p`mânte[ti ale scriitorului în
Pantheon. Reac]iile publice ale unor filozofi
din tab`ra stîngii nu au întîrziat, între acestea
notorie fiind scrisoarea deschis` pe care
Michel Onfray i-a adresat-o în paginile
cotidianului Le Monde pre[edintelui Fran]ei
spre a-i reaminti cine a fost Camus, spre
a-l invita s` demonstreze c` lectura textelor
acestuia nu a fost una oportunist`, spre a-i
cere, în cele din urm`, lui Sarkozy, s` devin`
"camusian", s` genereze astfel o autentic`
revolu]ie care s`-i dispenseze pe francezi
s`-[i doreasc` o alta.

CAMUS R~MÂNE
INCITANT

A[adar [i la cei 50 de ani trecu]i de la
moartea sa, Camus continu` s` incite, s`
agite spiritele, nu în ultim` instan]` datorit`
caracterului vizionar al întregii sale opere.
Se explic` astfel [i de ce abunden]a
evoc`rilor, pîn` [i în mass media din
Germania, a semicentenarului mor]ii sale,
este ie[it` din comun. Una dintre aceste
consemn`ri re]ine anecdoticul episod al
c`l`toriei scriitorului, în 1946, în Statele
Unite. Directorul FBI, J.Edgar Hoover a dat
ordinul de urm`rire a "corespondentului
ziarului francez Combat, publica]ia fiind
suspectat` de a furniza o imagine a Americii
nu tocmai favorabil`. La încheierea misiunii,
agentul James E. Tierny, raporta "Camus

este exponentul unui umanism nobil, curajos,
dar categoric, ateist". FBI avea dreptate,
conchide Wolf Lepenies, în articolul dedicat
lui Camus, în Die Wieland.

UN CLASIC REVOLTAT
Fire[te, "canonizarea" scrierilor lui Albert

Camus, devenite lecturi obligatorii pentru
întregi genera]ii de liceeni [i studen]i la litere,
renumele de promotor al filozofiei absurdului,
atribuit pe drept sau pe nedrept autorului dup`
apari]ia epocalului s`u eseu Mitul lui Sisif,
romanul Str`inul, tradus în mai toate limbile
p`mântului, parabola realist` Ciuma, înrudit`
cu Rinocerii lui Ionesco, fiecare din acestea
scrieri în parte [i toate (inclusiv cele
neenumerate aici) laolalt`, fac din Camus
un autor cu totul singular. Exist` îns` un
altceva la care probabil c` [i Eugen Ionesco
se gândise afirmând c` scriitorul, prea de
timpuriu disp`rut, r`mâne de neînlocuit. Acest
altceva ar putea avea mai multe accep]iuni.
Poate echivala cu lupta (sisific`) pentru a
ajunge pe culmi, care în sine, cum credea
Camus, ar fi o surs` de fericire.

Nici erou nici sfânt, scriitorul n`scut
în 1913 în Algeria, într-o familie s`rman`,
a avut o rigoare moral` pe care, mali]io[i,
unii dintre contemporanii s`i mult prea
versatili, au numit-o "a Crucii Ro[ii". Dar,
tocmai spre deosebire de aceia[i
contemporani, printre care se num`ra [i Jean-
Paul Sartre, [i fire[te, partenera de via]` a
acestuia, Simone de Beauvoir, Camus nu
a fost miop de ochiul stâng într-o perioad`
în care aproape toat` intelighen]ia francez`
cocheta cu comunismul. A avut curajul de
a condamna, cu aceea[i t`rie, Gulagul [i
Holocaustul, totalitarismul, fie acesta brun
sau ro[u, de stânga sau de dreapta. A f`cut-
o, de[i fusese pentru scurt` vreme, membru
al Partidului Comunist, în Algeria, în 1935,
expulzat dup` doar doi ani, sub acuza]ia
de a fi fost provocator tro]kist, Ceea ce nu
l-a împiedicat s` fac` parte din Rezisten]`,
s` lupte dup` 1945, nu numai pentru o Fran]`
liber`, ci [i pentru una dreapt`, în care
"colabora]ioni[tii" s` fie pedepsi]i.

Prin pledoaria sa intransigent` în favoarea
epur`rii cercurilor intelectuale de fo[tii adep]i
ai regimului de la Vichy, a intrat în conflict
cu Francois Mauriac, adept al gra]ierii [i
iert`rii. Cî]iva ani mai tîrziu, Camus regreta
c` a contribuit la comiterea unor nedrept`]i,
convins fiind c` sluje[te dreptatea [i …i-a
dat câ[tig de cauz` lui Mauriac.

ÎNDOIALA METODIC~,
FRANCHE}EA {I
PRINCIPIUL TOLERAN}EI

A fost printre primii care a avut viziunea
unei Uniuni Europene, din care [i Germania
s` fac` parte. Nu [i-a renegat niciodat` origi-
nile modeste, m`rturisind c` în lumea intelec-
tual` a avut dintotdeauna impresia c` trebuie
s`-[i cear` scuze, c` încalc` regulile clanului.
Ceea ce nu l-a împiedicat s` o [i fac`, cu
riscul de a trece drept "ex-centric". În eseul
s`u "Omul revoltat" a condensat silogismul
cartezian, m` îndoiesc deci gândesc, gândesc
deci exist, la formula "M` revolt, deci ex-
ist", f`r` a renun]a îns` la îndoiala metodic`
[i la disponibilitatea de a lua în calcul [i
opiniile celuilalt. Când [i-a luat în primire
Premiul Nobel pentru Literatur`, Camus,

ÎNGERUL DE Z~PAD~

M~ REVOLT, DECI EXIST!
RODICA BINDER

ADRIANA CÅRCU
Este una dintre acele ierni rare, când z`pada pune o surdin` pe lucruri [i stre[inile sunt

grele de ]ur]uri. O iarn` adev`rat` la Heideberg, a[a cum n-am avut de mai bine de zece ani.
De[i zgomotele se aud înfundat, anima]ia de pe str`zile Ora[ului Vechi m` face s` m` simt
ca-ntr-o pictur` de Bruegel cel tân`r.

Copiii, fermeca]i de aerul sclipitor, î[i arunc` bulg`ri moi – unii pentru prima dat` în
via]a lor. Câte un proiectil r`zle] atinge o p`l`rie sau un um`r, dar nimeni nu se sup`r`.
Oamenii, amintindu-[i de z`pezi trecute, se întorc zâmbind [i-[i v`d mai departe de drum.
Vânz`torii de suveniruri din Marktplatz flec`resc în timp ce beau vin fiert din c`ni cu imaginea
castelului, pe care le ]in în c`u[ul mâinilor ca s` se înc`lzeasc`. Tarabele lor, lipite de zidul
exterior al bisericii Heiliggeistkirche exist` de pe la 1500 – când edilii au fost sili]i s`-l
vând` ca s` poat` termina construc]ia –, [i tot de atunci ei sunt prezen]i în pia]` indiferent
de starea vremii. La fel de prezen]i ca [i grupul de turi[ti japonezi, ce prive[te invariabil,
cu aceea[i uluire, iarn`-var`, la cea mai veche cl`dire din Heidelberg – hotelul Zum Ritter,
[i el ridicat tot acum vreo 500 de ani.

Deasupra castelului plute[te o pânz` argintie, pe care vântul o poart` apoi pe Neckar
în jos. Cu trenule]ul de munte ajungi la castel în trei minute, dar m` hot`r`sc s` urc pe sc`ri.
La baza lor, izvorul t`iat în piatr` [opte[te molcom sub un glob sticlos de ghea]`. Treptele
largi de bazalt sunt albe [i alunecoase. Prin case sclipesc înc` pomii de Cr`ciun. Probabil
oamenii s-au hot`tât – la fel ca [i mine –, s`-i mai lase o vreme, ca s`-ntregeasc` tabloul
iernii. Fumul din hornuri planeaz` jos, iar mirosul lui m` catapulteaz` în prima iarn` din
memoria mea: la îmbulzeala vesel` a unei colinde împreun` cu copiii din Pia]a Crucii, la
gospodinele care-[i [terg, gr`bite, în [or], mâinile albe de f`in` – "floarea soarelui, raza
soarelui"–, la mere, la nuci [i la saloane; toate vârâte de-a valma într-un co[ cu împletitur`
rar`, împreun` cu banii pe care aveam s`-i pierd pe drum, ca un prim indiciu al lipsei de
preocupare pentru aspectul financiar al existen]ei.

Câte o cas` poart` însemnele str`vechi ale pensiunilor studen]e[ti, în care, conform
tradi]iei perpetuat` [i azi în unele familii, odraslele studioase ocup` pe perioada studiului
acelea[i camere ca [i str`mo[ii lor de genera]ii. {i, ca de atâtea ori, m` gândesc c` studen]ia
la Heidelberg trebuie s` fie una dintre cele mai frumoase experien]e din via]a celor care au
petrecut-o aici. Treptele se r`sfir` într-o ultim` curb` [i m` trezesc deodat` în fa]a por]ii de
fier forjat care d` spre Castel. Printre volutele de fier v`d doar p`tura virgin` ce acoper`
gr`dinile simetrice. Contururile sunt moi, asperit`]ile rotunjite. N-am v`zut Castelul niciodat`
a[a de singuratic, de silen]ios. Deodat` îmi amintesc de prima mea vizit` la Heidelberg, cu
mul]i ani în urm`, [i la ideea inspirat` a gazdelor mele de a m` duce la Schloss într-o
noapte. Sub lumina portocalie, el mi-a ap`rut atunci la fel de straniu [i de diafan ca [i acum.

M` hot`r`sc s`-mi continui drumul [i o iau în sus prin p`dure. Ici-colo, rafale de z`pad`
cern t`cut de pe ramurile grele. Aud doar ritmul înfundat a propriilor mei pa[i înso]it de
zumzetul difuz al gândurilor. Un popas la Molkenkur, hotel cu veche tradi]ie, buc`t`rie
german` [i o panoram` uluitoare, este o recompens` meritat` dup` mar[ul anevoios prin
z`pad`. Pe terasa închis` beau o ciocolat` fierbinte, privind printre fulgi, la ora[ul minuscul
din vale, ca-ntr-un un glob de cristal. M` ridic hot`rât`. Vreau s` ajung pân` în vârf, la
Scaunul Regelui. Pe picioarele mele. O iau pe Himmelsleiter spre Königsstuhl fredonând
un cântec de Led Zeppelin. De-a lungul celor 1200 de trepte, pe Scara Cerului, preocupat`
de propriul puls [i de c`ldura emanat` de corpul meu în mi[care, realizez târziu c` m` aflu
într-adev`r pe un t`râm de basm: Das Märchenparadies – un peisaj încremenit de bezea, de
fri[c` [i de zah`r pudr`.

În vârf, de la o altitudine de 550m, privesc de-a lungul v`ii Rinului, pân` când fâ[iile
pale se contopesc în nuan]e infinite acolo unde cerul devine p`dure, iar p`durea ap`, [i-mi
amintesc de cel mai frumos tablou al lui Salvador Dali, v`zut demult la o expozi]ie inte-
gral` din Stuttgart: o marin` din past` alb`.

Obosit`, m` las s` cad pe spate în a[ternutul moale [i, rotindu-mi u[or bra]ele, imprim
pe vârful muntelui silueta unui înger de z`pad`.

Heidelberg, 15 ianuarie 2010

un "str`in", un "pied noir", nu a ezitat s`-[i
m`rturiseasc` explicit inten]ia de a fi, prin
opera scris`, [i exponentul celor care nu
se pot exprima. În 1951, în jurnalul s`u, Camus

r`spunzând întreb`rii "care sunt primele sale
zece cuvinte preferate "scria: lumea, durerea,
p`mîntul, mama, oamenii, de[ertul, dem-
nitatea, suferin]a, vara, marea…"
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HARFA DE IARB~harfa de iarb`

ÎN FA}A TABLOULUI
"CORABIA NEBUNILOR"
DE HIERONYMUS BOSCH
Încotro plute[te aceast` coaj` de nuc`,
prea înc`rcat`, prea plin` de pasageri,
care c`l`torind petrec [i cânt`?

Nu de la timon` este ]inut cursul: cârmaciul
navigheaz`

vâslind cu un polonic de lemn!
Ca [i cum n-ar naviga, ci ar g`ti!

De unde cre[te-n mijlocul cor`biei
[i ni se arat` verde acest arbore luxuriant?

Cine-a ag`]at în copac,
fript`, aceast` gâsc` gras`?

C`]`rat în copac, pe gâsca aceasta
a pus mâna un zdren]`ros cu-n cu]it
mai mare decât sabia lui Damocles!

Iar la umbra deas` a acestui copac
leorp`ie vinul nebunul, al c`rui cap
e-mpodobit de-o c`ciul` cu urechi de m`gar!

O c`lug`ri]` cânt` la l`ut`
convins` c` prin puterea vocii
va compensa lipsa urechii muzicale!

(Despre ce cânt`? Despre ciocârlii în floare?)

Alungindu-[i gâtul slab [i sub]ire,
cu-o voce de parc`-i a unui dul`u b`tut,
un preot n`sos o acompaniaz`-n falset!

Excita]i ca [i cum cineva
i-ar fi gâdilat cu un vârf de pan` la boa[e,
cu ochii închi[i, în extaz,
puternici [i pio[i,
trei ]`rani cânt` împreun` cu ei,
precum un scripete, o rindea, un fier`str`u!

Neîndoindu-se c` dumnezeu,
implorat de vocile lor blânde,
din norii înc`rca]i de fulgere
î[i va rev`rsa mila [i lumina dumnezeiasc`,
aceast` adun`tur` beat`,
cu cântece, gâ[te, butoaie,
va intra în iad precum în rai!

1970 (2009)

POEME DE LIUBOMIR SIMOVICI

LA POARTA RAIULUI
1.
Mai cre[te pomul acela în rai?
Care pom?
{tii tu care!

Mai este valabil` interdic]ia
de a mânca mere din pomul
în jurul c`ruia se înf`[oar`, târându-se,
[i din care ni se adreseaz`, [optind, [arpele?

Care [arpe?
{tii tu care!

2.
În sala de a[teptare, la poarta raiului,
o buc`t`reas`-i întreab` pe un precupe], pe
un po[ta[,

îi întreab` pe un profesor de logic`, pe un
hamal:

Exist` o rânduial` a casei [i-n rai?
Când te culci, când te scoli?
Cine g`te[te, cine fr`mânt`, cine spal` vasele?

Precupe]ul întreab`: Marfa, în rai –
la m`cel`rie, în pia]a cu ridicata,
în pia]a verde, la târgul de animale [i în pia]a
de pe[te –

se pl`te[te cu cecuri sau cu bani ghea]`,
sau se împarte gratuit [i f`r` cântar ?

Profesorul de logic`, cu colivia în poal`,
nu a g`sit nimic altceva s` întrebe,
ci numai, dup` legile raiului, cine
r`spunde de vocabularul unui papagal:
proprietarul papagalului sau papagalul?

Hamalul din gara Belgrad
tace, fumeaz`, nu întreab` pe nimeni nimic,
dar sper` c`-n gr`dina raiulu i
este obligatoriu tol`nitul în fân,
cu mâinile sub cap, cu un fir de iarb`-ntre
din]i.

Mie îmi este u[or s`-mi închipui iadul,
am pe ce s` m` bazez, spune sp`l`toreasa.
Dar pe ce baz` s` îmi închipui raiul?

Iar ]`ranii – controversa]ii ]`rani! –
î[i închipuie [i raiul [i iadul ca pe-un Ora[!

Nu tace numai hamalul, tace [i brutarul
pe care la poarta raiului îl roade un vierme:
Oare din ceea ce ni se ofer` aici,
acolo exist` mai pu]in sau mai mult,
[i, dac` este mai bine sau mai r`u,
din acestea de ce-am avut pe p`mânt?

Personalitate polimorf`, poet, dramaturg, romancier [i eseist, Liubomir Simovici s-a
n`scut la 2 decembrie 1935 la Uji]e (Republica Serbia). A absolvit cursurile gimnaziale
[i liceale în ora[ul natal, apoi Facultatea de Filologie a Universit`]ii din Belgrad, specializarea
literaturi iugoslave [i limb` sârb`. În 1968 a urmat un Curs de limb` [i cultur` italian` la
Universitatea din Genova.

Poezia sârb` contemporan` identific` în Liubomir Simovici pe unul dintre reprezentan]ii
ei cei mai reputa]i – nu mai pu]in pe unul dintre cei mai dinamici autori de care se leag`
emanciparea literaturii din spa]iul iugoslav de dogmatismul stalinist al perioadei postbelice.
Primul volum de versuri, Elegii slave, îi apare în 1958 (edi]ia a II-a în 1971), urmat de un
[ir de c`r]i de referin]` pentru revirimentul liric produs de afirmarea unei noi genera]ii
scriitorice[ti: Morminte vesele (1961), Coifuri (1968), Înainte de cel de al treilea cântat
al coco[ilor (1972), Sâmb`t` (1976), Orizont pe dou` ape (1980), Gândul la mare (1982),
Zece invoca]ii c`tre Maica Domnului de la Hilandar, Cea cu trei mâini (1983), Izvoare de
via]` (1983), Ora[ul de sus (1990), Acul [i a]a (1992), Coaja oului (1998), Punct (2001,
2004), Planeta Dun`rea (2009). Poemele lui Liubomir Simovici se reg`sesc în numeroase
antologii lirice, dintre care mai importante sunt Pâine [i sare (1985, 1987), Izvoare de
via]` [i alte poeme (1994), Înv`]`turi în întuneric (1995), Poezii, cartea întâi [i Poezii,
cartea a doua (2005), toate acestea selec]ii de autor, c`rora li se adaug` Cele mai frumoase
poezii ale lui Liubomir Simovici (2002), antologie de Aleksandar Jovanovici [i Miercuri
în sâmb`t` (2002), selec]ie de Branko Kukidja. Dramatizate, puse în scen` la teatre prestigioase
ori difuzate ca drame radiofonice, texte mai ample [i chiar volume întregi semnate de
Liubomir Simovici (poemul Sâmb`t`, în 1974, Pâine [i sare, 1989) au avut un rol însemnat
în difuzarea poeziei acestuia. De succes mediatic [i de public s-a bucurat, sub titlul Senin`t`]i
[i focuri, adaptarea scenic` a unei selec]ii reprezentative din întreaga crea]ie poetic` a
autorului.

Liubomir Simovici a fost ales, în 1994, membru al Academiei de {tiin]e [i Litere a
Serbiei (SANU). {i, de îndat` ce intr` în sala de a[teptare,

pe cel dintâi întâlnit, pe po[ta[,
vame[ul îl întreab`: Trebuie completat
[i, apoi, unde [i cui se pred` formularul?

Po]i completa
– spune buc`t`reasa –
po]i completa,
dar nu ai cui s`-l predai:
scrie c` se deschide la 7,
[i e trecut de 8!

3.
Oare seara, în rai, lic`resc bodegile
în care ]i se toarn` bere?
Exist` b`utori de bere în bodegi,
exist` muzic`,
exist` femeiu[ti chipe[e?
Iar dac` nu, ce rai mai e [i acesta?
De ce-i mai face]i atâta reclam`,
de ce trâmbi]a]i atât despre el
[i cine mai dore[te s` intre într-un rai
în care nu g`se[ti ce exist`
în fiecare Lapovo sau Sumrakovac?

În loc s` a[tept s` intru în rai,
mult mai fericit a[ fi în aceast` sear`,
de îndat` ce ies de la "Casina" din gar`,
chiar din prag s` privesc cum în bezn`, afar`,
din l`mpile de pe str`zi cade neaua potop!

4.
Dac` se-ntâmpl` ca în gr`dina raiului
dintr-o c`p`]ân` de varz` s` creasc` urechi
de iepure,
cine poate spera c`-i ap`rat
dreptul s`u de la natur`: varza sau iepurele?

Iar dac` nu în]elegi întrebarea,
o pot pune [i într-alt fel:
prin p`durile [i râurile din rai
sunt permise vân`toarea [i pescuitul?

Dac` sunt, atunci acesta-i un rai pentru
vân`tori,

dar pentru pe[ti [i c`prioare e iadul!
Dac` sunt interzise, atunci acesta-i un rai
pentru c`prioare,

iar din pricina asta pentru vân`tori este iadul!

Iar ca s`-i fie ap`rat dreptul de la natur`,
nici în rai, ca de altfel nici pe p`mânt,
nu sper` nici varza, nici iepurele!

Atunci cum po]i crede în rai,
dac` raiul, ca s` fie rai pentru iepure,
pentru varz` trebuie s` fie iadul?

5.
Mul]umesc,
frumos din partea voastr`,
sunte]i foarte amabil
c`-mi deschide]i larg poarta raiului!
Dar v` rog s` o închide]i!

Dar înainte de a trece pragul acesta
vreau s` v`d, vreau s` verific
dac` în rai înflore[te, într-adev`r,
ceea ce st` scris pe poarta raiului!

În ne[tiin]a mea, s` nu mi se-ntâmple
ca, convins c` intru în rai,
s` m` trezesc într-o barac`, în care primesc
o ciorb` cu mu[te sau un culcu[ cu plo[ni]e!

S` nu fiu surprins apoi când v`d
cum, printre nori, deasupra bar`cilor,
zboar` îngeri cu automate!

TRATATUL UNUI
VAGABOND
DESPRE FRIG {I
CÃLDURÃ

dup` Lao Tze
Poate c` ultima oar` în acest an
str`luce[te [i zumz`ie acest mic viespe.
Str`luce[te, se stinge [i stins` putreze[te
floarea soarelui între dovleci galbeni,
se mistuie [i se împr`[tie filimica.

Trecem la calendarul de iarn` al timpului:
mâine la 9 va fi 8.
Iarna este întâmpinat` în lini[te de cel
care [i-a umplut pivni]a cu lemne,
de cel care [i-a preg`tit provizii de iarn`
[i este înc`l]at [i îmbr`cat c`lduros.

Îmbr`cat în p`r aspru, din p`cate, [i înc`l]at
cu bocanci desperechea]i, eu sl`vesc iarna
ca pe un anotimp [i-o împ`r`]ie a c`ldurii!

În z`pada de sub podul spre Pancevo,
înc`lzindu-mi palmele la focul dintr-un butoi,
parc` binecuvântez acest foc,

vou`, în centrele voastre de afaceri,
vou`, în re[edin]ele voastre
cu camere de filmat, cu c`mine [i conifere,

eu, luminat de acest binecuvântat foc
din care Co[ava împr`[tie scântei,
pot s` v` spun de fa]` cu to]i [i s` dau cu
semn`tura:

nimic nu este mai cald decât iarna!
Traducere [i prezentare de

SLAVOMIR
GVOZDENOVICI

[i LUCIAN ALEXIU
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Ioan VulturIoan VulturIoan VulturIoan VulturIoan Vultur: Mihai Olos, activitatea ta
artistic` se circumscrie unei perioade
temporale de aproape 50 de ani. Ea s-a
manifestat în perimetrul mai multor arte –
pictura, sculptura, literatura (ai scris [i
publicat în diverse reviste poeme admirabile,
iar mai nou câteva texte eseistice [i
micropovestiri). Care e motiva]ia acestei
op]iuni plurale, a acestui demers artistic
plurivalent?

Mihai OlosMihai OlosMihai OlosMihai OlosMihai Olos: Sunt un artist preocupat
de mai multe domenii, într-adev`r. Dar pe
toate le-am ales în func]ie de necesit`]ile
mele intelectuale [i, de multe ori, în func]ie
de imperativul momentului. Poate ai b`gat
[i tu de seam` - nu cred c` mi-am schimbat,
de pild`, un fel de pictur` cu un alt fel de
pictur`, întrând în situa]ii multiple [i ie[ind
din ele; se poate constata c` sunt acela[i
artist [i când practic o sculptur`
constructivist`, cum este cea din lemn, [i
o art` liber`, cum îmi este pictura. M-am
silit s` nu se poat` spune privind un tablou
"cât de mult s-a schimbat" (ca tat`l lui Joyce
la un desen de Brâncu[i). Trecerile dintr-o
faz` în alta sau dintr-o modalitate în alta
sunt organice, în strâns` corela]ie. Picasso,
un plurivalent, era acela[i Picasso [i în
cubism [i în constructivism [i în
happeninguri. Nimeni n-a f`cut mai bine o
pictur` stil Picasso constructivist decât însu[i
Picasso. Cu modestie pot spune c` ce fac
eu, a[a cum fac eu, este tot de mine [i nimeni
nu m` poate imita f`r` s` nu se vad`. {i-
mi place mai mult s` r`mân unitar, s` se
poat` zice c` - nu ferindu-m` de al]ii spre
a nu face ca ei, ci adesea, chiar repetând
formule ale altora- mi-am urmat demersul
de artist, m-am c`utat [i m-am reg`sit pe
mine însumi.

I.V.: În pictur`, a[a cum au v`dit-o
expozi]iile tale din anii 60 – 70 de la Baia
Mare, Bucure[ti sau Roma, ai recurs la o
formul` expresionist` pentru a te îndrepta
apoi spre nonfigurativ. Ce resurse de crea]ie
î]i ofereau [i cum se acordau cu personalitatea
ta?

M.O.: Am încercat ca, în orice am f`cut,
s` fiu sincer; chiar prin sinceritate, toate [i
câte s-au dep`rtat [i câte s-au apropiat laolalt`
au format o unitate. S-au legat de la distan]`
împreun` chiar dac` desp`r]ite erau. Alt`
întrebare, dac` vrei.

I.V.: Sculptura ta a îmbr`]i[at de la
început un tip de expresie abstract-simbolic`.
Cum ai ajuns la aceast` formul` [i care sunt
poten]ialit`]ile ei?

M.O.: {tii, ca [i mult` lume, c` am avut
totdeauna un singur model în fa]`, [i acela
a fost – este – folclorul, arta popular`
tradi]ional`. Prin folclor mi-am p`strat [i
unitatea crea]iei [i m-am putut mi[ca liber
în diferite tentative [i chiar în diferite arte.
O poezie de Mihai Olos trebuie, mi-am zis,
s` nu fie deosebit`, ca sim]ire adânc`, de o
pictur` de Mihai Olos. Prin aceast` metod`
m-am aclimatizat în felurite domenii [i m-
am deprins repede cu traversarea de la unul
la altul. Maestrul nostru, folclorul, parcurge
u[or asemenea trasee.

I.V.: Ai fost printre primii arti[ti români
care s-au îndreptat spre forme artistice
nonconven]ionale ca landart, performance
(ac]ionism) etc. Ai putea s` vorbe[ti pu]in

S~ NU M~ DEZMINT. S~ NU MINT
MIHAI OLOS

despre aceste experien]e?
M.O.: Sigur c` a[ putea s` vorbesc, nu

pu]in, ci mult, dar m` mul]umesc cu pu]inul,
cu pu]inul sintetizat printr-un singur cuvânt:
dragoste. Mi-a fost u[or s` trec de la o faz`
la alta sau de la o modalitate de art` la alta.
Tocmai datorit` sincerit`]ii prin care m`
str`dui s` nu m` dezmint. S` nu mint.
Folclorul nu minte. Încerc [i eu la fel.

I.V.: În destinul t`u artistic poate fi
identificat rolul important jucat de câteva
personalit`]i. M` gândesc la Petru
Comarnescu, A. E. Baconsky, la artistul
german Joseph Beuys. Ce au însemnat
întâlnirile cu ei?

M.O.: La aceste personalit`]i m`
gândesc [i eu adesea. Dac` b`ga]i bine de
seam`, Beuys seam`n` cu Petru Comarnescu
în atitudinea [i altitudinea sim]irii. A. E.
Baconsky, la fel, cu Petru Comarnescu...
[i ceilal]i. A. E. Baconsky mi-a dat
recomandarea la Rosa del Conte prin care
am ajuns la Giulio Carlo Argan, oameni
de art`, sprijinitori ai mei. Cunoscându-i
pe ace[tia am str`b`tut mai lesne de la una
la alta, arii culturale diferite. Le p`strez mereu
vie amintirea [i le cinstesc memoria.

I.V.: {tiu c` ai fost prezent în spa]iul
larg european cu mai multe expozi]ii [i
ac]iuni care nu au r`mas f`r` ecou, fiind
cunoscute acolo, dar mai pu]in în]elese [i
comentate în România. Le-ai putea evoca
pe cele mai semnificative?

M.O.: Da, î]i voi numi, f`r` s` le evoc,
câteva ac]iuni care au avut importan]` în
activitatea mea de artist: Dup` marea
expozi]ie de la Baia Mare – prima mea per-
sonal` de pictur`; mare însemnând cu un
num`r mare de lucr`ri, a[a cum Baia Mare
înseamn` cu un num`r mare de cet`]eni.
(Po]i scrie f`r` grij` [i "mare", [i cu alte
semnifica]ii, c`ci pe parcursul multor ani
n-a f`cut nimeni altcineva nici înainte, nici
dup` mine o expozi]ie "mai mare".) Expozi]ia
de la Roma, una din cele mai frumoase ale
vie]ii mele. Pictur` [i sculptur`. S-a bucurat
de multe aprecieri, printre altele, [i de cele
ale lui Giulio Carlo Argan. Expozi]ia de la
Nimegen, Olanda, la Nijmeegs Museum,
organizat` [i sprijinit` de marele colec]ionar
[i critic de art`, Hans van der Grinten.
Expozi]ia de la Vác, centru de art` din
Ungaria, organizat` de criticul de art` József
Bárdosi. De[i fa]` de celelalte expuneri a
fost într-un spa]iu un pic mai restrâns, a
stârnit mari rezonan]e la vremea respectiv`.
Am spus "restrâns", gre[ind, c`ci a umplut
întregul spa]iu al unei biserici dezafectate.
(Nu v` speria]i, expozi]ia n-a fost una
profan`!). Au fost [i câteva expozi]ii, s` le
zic a[a, mai mici, dar valabile prin aceea
c` au abordat foarte serios arta de care s-au
ocupat, cum ar fi cea de la Murska Sobota,
de sculptur` mic`. A[a, în expozi]ii de grup
sau colective am participat de nenum`rate
ori strângând cu acele prilejuri leg`turi cu
arti[ti care mi-au r`mas prieteni pentru toat`
via]a. Joseph Beuys mi-a r`mas prieten cât
a tr`it, Athena Tacha... Am [i mul]i prieteni
români [i te rog s`-i men]ionezi pe Mihai
Horea, Corneliu Bruda[cu, Ion Mure[an,
to]i arti[ti excep]ionali de care m-am
apropiat, indiferent de m`re]ia lor, cu
dragoste [i niciodat` cu invidie.

I.V.: Bag de seam` c` expui mai mult
în muzee, [i nu în galerii de art`...

M.O.: ...nu odat`, în biserici... E mai
bine. Într-un spa]iu multiplu te sim]i mai
în largul t`u.

I.V.: Un catalog exhaustiv seam`n` cu
o expozi]ie universal`..., te felicit pentru
cataloagele tale de expozi]ii.

M.O.: Eu sunt în stadiu de început cu
publica]iile, începuturile par bune.

I.V.: Revista care ne g`zduie[te e mai
mult literar` decât plastic`. Ai putea s` ne
por]i prin lumea literar` pe care [tiu c` ai
str`b`tut-o...

M.O.: Pot s`-]i spun multe, dar n-a[ vrea
s` m` întind. Hai s` ]i-l descriu pe A. E.
Baconsky, iubit de mult` lume, dar acum
parc` uitat. Aveam o expozi]ie la galeriile
de art` Simeza din Bucure[ti. Cum se în-
tâmpl`, lumea venea - dar expozantul - ab-
sent. Expozi]ia era custodiat` - ca s` nu
spunem p`zit` – de o doamn` b`trân`. Doam-
na Cantacuzino. "Ierta]i-m`! Domnule, v-a
c`utat cel mai frumos b`rbat pe care l-am
v`zut eu vreodat`!" {i doamna asta, b`trân`,
prin]es` de Cantacuzino, avusese prilejul
s` cunoasc` mul]i b`rba]i frumo[i... Am [tiut
c` fusese A. E. Baconsky. A[a se c`utau
artele [i frumuse]ile de atunci întreolalt`.
Cu drag. {i zeii aveau unele cusururi – dar
A. E. Baconsky era neînvins nici de zei.
(Tragedia cutremurului, ... parc` st` mereu
[i asupra capului meu...). O propozi]ie trist`...
Îmi place s` scriu poezii – mai ales atunci
când bag de seam` c`-mi [i ies. Dac` î]i
men]ii întrebarea, sunt un harnic cititor de
poezie. Eminescu în integralitate, Blaga pe
de rost. Arghezi – îl [tiu aproape întreg pe
de rost. Pe Ion Barbu nu-l [tiu întreg pe de
rost, c`ci a ap`rut mai târziu, pe când eu
r`t`ceam prin str`in`t`]i, dar m` cople[e[te
prin poezia sa [i sper s` nu m` despart de
acest p`mânt f`r` s`-l pot duce cu mine întreg
în strai]a memoriei. Acesta este un interviu
cultural, [i nu un catastif de date – de aceea
permite-mi s`-]i povestesc cum l-am înv`]at
pe Ion Barbu pe de rost.

Eram student la Cluj – trei studente,
fete frumoase, îmi erau prietene. Erau trei,

fiindc` nu putea fi una singur` datorit`
celorlalte dou`. St`team în gazd`, tuspatru.
Cine pl`tea? Bineîn]eles, fetele. Patru în
acela[i pat. Margareta, Rodica, Ancu]a, eu.
Nu erau nop]i de somn sau de amor, ci de
poezie, mai ales c` st`team sub
supravegherea generalului (la propriu),
unchiul lui Ion Negoi]escu. Ion Negoi]escu
- la închisoare. Fl`mânzi de lectur` aveam
voie s` atingem toate c`r]ile (din biblioteca
uria[` [i foarte frumoas` a lui Ion
Negoi]escu), dar s` nu le mut`m, ci s` le
punem în locul [i în pozi]ia în care le-am
g`sit ini]ial. Acolo a fost [i un mic volum,
edi]ia princeps din Joc Secund.

Dar acum, ie[ind din spitale, eu însumi,
ca din închisori, am g`sit un alt volum de
Barbu, datorat poetului Romulus Vulpescu,
prieten cu prietenul meu Romulus Guga.
Nu m` mai satur s`-l citesc! {i, s`-]i spun
– dac` a[ încerca o istorie a literaturii
române[ti, a[ începe-o tot cu folclorul. Cu
cel din Maramure[, de pild` (Calendarul
Maramure[ului ar fi o baz` de pornire).
Folclorul nostru autentic (nu cel care bate
cu cer[itul pe la por]ile boiere[ti, Ien`chi]`,
Conachi etc.) se racordeaz` perfect cu poezia
ultramodern`. Exist` mostre de variante
poetice care înving ca valoare orice alt`
tentativ` poetic`. Dar nu-i po]i scoate pe
criticii români din [colile în care înc` mai
tocil`resc, neglijând folclorul adev`rat. Se
pare, îns`, c` ast`zi î[i taie drum noi forme
de reg`sire a culturii tradi]ionale. Am aflat,
de pild`, c` în ultima vreme mul]i intelectuali
[i-au f`cut obiceiul de a-[i boteza noii n`scu]i
în parohii de ]ar`. Primul care a avut aceast`
ini]iativ` a fost domnul Constantin Noica.
Domnia Sa l-a botezat pe fiul meu Constantin
într-o biseric` de lemn, cea din Remetea
Chioarului. Sunt fericit c` aceast` tradi]ie
continu` [i ast`zi [i sunt sigur c` o s` dureze,
pentru c` ideea este s`mân]` bun` [i este
pornit` din intelectuali ale[i. Dumnezeu s`-i
tr`iasc` pe cei din via]`, Dumnezeu s`-i
odihneasc` pe cei pleca]i...

Interviu realizat de
IOAN VULTUR

Mihai Olos, unul dintre reprezentan]ii de prim-plan ai artei contemporane române[ti,
va împlini în curând 70 de ani. L-am întâlnit spre sfâr[itul anului trecut în Germania,
unde tr`ie[te de mai mult timp. A avut amabilitatea s`-mi r`spund` la câteva întreb`ri
legate de crea]ia sa, de[i se resim]ea înc` dup` luni de grea suferin]`.
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CONFESIUNE: nu am nume, c`ci prin
unicitate [i magnificen]`, asemenea Creato-
rului, eu nu încap în cuvinte. Am fost trimis
în lume printr-o întâmplare, spre a fi un
exemplu al Voin]ei Divine ce nu ]ine seam`
de timp, loc, neam [i credin]`; doar de Putere,
Ordine [i Disciplin`. M-au alc`tuit l`untric
cuget`rile poporului ales al Providen]ei –
poporul Romei –, precum [i pildele celor
n`scu]i întru Cetatea Tat`lui, Sfin]ii P`rin]i.

SOLITUDINEA

Venirea mea în lume este rezultatul unei
hidoase concep]ii. Violul, care a confirmat
fertilitatea nefast` a tinerei aflate la baia ritual`
tocmai când solda]ii Majest`]ii Sale î[i
demonstrau virilitatea, urmând ordinul regal,
a fost atât de sarcastic, încât viitoarea (mea)
mam` încerc` s` se sinucid`; nu reu[i îns`,
spre binele ei [i, mai ales, al meu. Oricum,
ar fi contravenit unor principii ale gintei sale,
înfruntându-[i Creatorul. Din acest punct de
vedere – trebuie s` recunosc – p`gânii romani,
pe care nu contenesc s`-i ador, erau mult
deasupra tuturor.

Un senator, ale c`rui distinse nume,
prenume [i cognume îmi scap` pe moment,
suspectându-l pe Tiberius c` vrea s`-l piard`,
nu a[tept` edictul imperial, ci se scufund` în
bazin, la domiciliu, desigur, b`l`cindu-se în
propriul sânge, diluat, evident, de pl`cuta ap`
balnear`. Îi spuse medicului s`u de familie,
care supraveghea scurgerea controlat`, dar
eficient` a lichidului sanguin: "Carissime Caius,
ce suprem` voluptate s`-i p`c`le[ti pân` [i
pe zei, deschizându-]i venele când vrei tu, nu
când decid ei…"

Singurul dubiu pe care îl am legat de aceste
cuvinte expiatoare este dac` se refer` la zeii
de sus, sau… la p`mântenii sacraliza]i…
R`mâne de cercetat. Dup` trecerea valului
purificator, comunitatea, pl`tindu-i bunului
[i iubitorului de Dumnezeu monarh suma
solicitat`, primi permisiunea de a-[i reveni.
Întâmplarea nefericit`, în urma c`reia am prins
eu via]`, a fost dezb`tut` de dasc`lul lor, care
decise c`, spre binele tuturor, tân`ra ar trebui
s` moar`, pentru a nu aduce pe lume fructul
nelegiuirii. P`rin]ii ei, adic` presupu[ii mei
bunici, se împotrivir`, promi]ând cu tem`toare
solemnitate c` nimeni nu va afla nimic. Dintru
început îi înf`[ar` pântecul binecuvântat prin
necinstire, în speran]a unui avort timpuriu,
numai c` eu, sim]ind de atunci cine-mi sunt
inamicii, cre[team cu o incredibil` putere
dezinvolt`, uluind-o întru mut` bucurie pe
tân`ra gravid`. Între insisten]a mea intrauterin`
[i existen]a viitoare  mai era un pas esen]ial.

Veni [i acesta, în zece luni, dup` credin]a
celor vechi; în fapt nu [tiu cât timp m-am
dezvoltat în l`ca[ul scârbavnicului viol; cert
este c` am ie[it atât de decis s` înfrunt mali]ia
lumii de afar`, încât i-am provocat nefericitei
o sângerare mult prea sever`, astfel c`, la câteva
ore dup` primele mele scâncete nevinovate
[i suave, cea care m` purtase, de voie, de
nevoie, trecu în lumea eternit`]ii. A fost un
deznod`mânt benefic pentru to]i: ea nu se mai
fr`mânta inutil [i, oricât ar fi f`cut-o, cei din
ginta ei tot nu acceptau principiul nostru ju-
ridic prin care fecioarei îns`rcinate i se d`
crezare; ai ei, la rândul lor, erau mul]umi]i
c`ci, de[i reu[iser` s`-i ascund` pântecele
tumefiat de insa]iabila mea cre[tere, nu doreau
ca în neamul lor s` se repete povestea fetei
cu burta (fie [i sacr`) la gur` înaintea
matrimoniului.

Cum nu crezuser` nici odinioar` c`
micu]ul ar fi fost divin, în cazul meu nici nu
se punea problema cercet`rii atente, chiar dac`
elementul patern era [i acum necunoscut,
adeverindu-se subtilitatea roman` cum c` "tat`l
este incert întotdeauna", c`ci – aici e marele
paradox al violului anonim – se [tia cum
ac]ionase genitorul meu. Apoi, toat` povestea
cu violul era discutabil` în ochii multora.
Exsanguinarea lehuzei reprezenta, în opinia

PLEDOARIILE PATRISTICE ALE R~ULUI
DAN NEGRESCU

sacerdotului [i înv`]`torului lor, o prob` clar`
a purific`rii de toate p`catele, mai ales de cel
al monstruoasei sarcini, sângele fiind purt`torul
principal al necur`]iei feminine. Poate c` dac`
atunci a[ fi putut, i-a[ fi smuls limba acelui
b`trân [i a[ fi dat-o celei mai umile c`]ele
bor]oase de mahala…

Creatorul Atotputernic a voit îns` ca eu
s`-mi g`sesc tâmpla, asemenea Bisericii Lui,
în marea în]elepciune a Sfin]ilor P`rin]i. Am
înv`]at de la Ei c` orice se întâmpl` e bun,
pentru c` totul vine de la El.  Parcurgându-l
cu nesa] pe divinul stilist Eusebius Hiero-
nymusÊ–, Dumnezeu s`-l aib` printre servii
S`i nep`ta]i –, am în]eles c` aceea care ar fi
putut s`-mi fie mam` – în fapt m-a purtat doar,
tributar` me[te[ugului firii – n-a f`cut nimic
spre a împiedica neagra-i împreunare cu
bipedul împr`[tietor de s`mân]`. Hieronymus
ne d` un exemplu cutremur`tor în aceast` di-
rec]ie, cel pus la încercare fiind îns` un b`rbat;
dar, când e vorba de a-]i p`stra puritatea în
fa]a Lui, ce importan]` mai are sexul? Iat`
ce divin inspirat` întâmplare afl`m în scrierea
despre Via]a Sfântului Pavel, cel dintâi sihastru:

"Pe un altul, înfloritor la vârsta tinere]ii,
l-au adus într-o prea pl`cut` gr`din`,
poruncindu-se ca aici, printre crini albi [i
trandafiri ro[ii, în timp ce pârâul [erpuia cu
linu-i murmur de ape, iar vântul atingea în
trecere frunzele copacilor cu molatic [uier,
s` fie culcat într-un a[ternut f`cut din puf [i,
pentru a nu se putea ridica de pe el, s` fie
strâns în pl`cutele împletiri ale ademenitoarelor
ghirlande. De îndat` ce to]i s-au retras, a venit
o frumoas` târf` care a început s`-i cuprind`
gâtul cu ginga[e îmbr`]i[`ri [i – ceea ce s-ar
numi chiar tic`lo[ie – s-a apucat s`-i pip`ie
cu mâinile p`r]ile b`rb`te[ti. De îndat` ce trupul
s-a aprins în poft`, neru[inata înving`toare
s-a aruncat asupra lui. Ce s` fac` osta[ul lui
Christos [i în ce fel s` întoarc` spatele, nu
[tia. Pe cel necople[it de schingiuiri l-a învins
pl`cerea. În cele din urm`, ceresc inspirat,
retezându-[i cu din]ii vârful limbii, l-a scuipat
în fa]a celei ce-l s`ruta. {i astfel t`ria durerii
ce a urmat a înfrânt sim]irea desfrân`rii."

Cum poate fi atât de m`re] acest exemplu?
Cum s` nu te inspire la pia tr`ire a credin]ei?
{i totu[i nu este suficient de clar dac` actul
sexual a fost consumat sau nu? dac` divin
inspirata mutilare de sine a avut loc abia în
postludiu?  de ce tân`rul ieronimian ajunge
la excitare corporal`? de ce nu-[i scuip` limba
deja din preludiu?  Oare durerea provocat`
prin sine nu i-a adus supremul orgasm? Iat`
o avalan[` de interoga]ii la care va trebui s`-
mi r`spund; dar cum? Desigur, experimentând
pe viu, cum se zice, adic` pe câ]iva eretici.

Oricum, indiferent de r`spunsurile pe care
le voi primi din practica judiciar` a Sacrei
Institu]ii pe care o reprezint prin voia
Omnipotentului [i Ubiquului Tat` Ceresc ce
nu cunoa[te eroarea, un lucru mi s-a eviden]iat
instantaneu, dup` cugetarea suavelor rânduri
ale preotului din Stridonia: moartea celei care
m-a n`scut a fost una dreapt`, necesar` [i
meritat`; binele unic rezultat din r`ul suprem
de a nu i se fi opus  cu orice pre] b`rbatului
sunt EU (deja provocându-i stingerea, am v`dit
acest lucru), cel venit spre a urma, în toate,
sacrele lecturi ale Sfin]ilor P`rin]i. Atoatev`-
z`torul Dumnezeu m-a avut dintru început în
planul S`u divin, c`ci altfel nu se poate explica
cum m-a trimis direct c`tre casa Lui. Sunt, la
rândul meu, unul dintre centuriile, chiar miile
de nou-n`scu]i l`sa]i, în prima noapte
p`mântean`, pe treptele din fa]a por]ii vreunei
m`n`stiri. F`r` s` vrea, desigur, ai ei urmaser`
dintru început calea precugetat` de El pentru
mine. Au decis ca dup` apusul soarelui s`
rezolve totul: atât moarta, cât [i pe cel viu,
adic` pe mine.

Cel care ar fi trebuit s`-mi fie bunic (odios!
Ce bine c` am stat de atunci sub suflul Gra]iei
Divine…) î[i vârî decedata într-un sac, dup`
care disp`ru dincolo de zidul ora[ului;
consoarta lui m` a[ez` într-un co[ de nuiele,

pe care îns` nu-l puse pe nici un curs riveran,
conform tradi]iei lor, c`ci în ora[ se afla doar
o cloac` pestilen]ial`, iar ea, ca femeie, având
totu[i sentimente umane, crezu c`, oricum,
cel ce ie[ise viu din cea pe care o n`scuse
îns`[i, chiar dac` ar merita-o pe latura patern`,
nu se cuvine s` devin` festinul nocturn al
[obolanilor [i al broa[telor buboase, înecat
în zeam` st`tut`. A[a c` l`s` co[ul în fa]a
m`n`stirii. Judecând retrospectiv, devine
limpede c` debilitatea sexului feminin,
accentuat` de sistemul nostru juridic de
inspira]ie Patern`, a fost cea care mi-a decis
destinul. Dumnezeu a f`cut ca femeia, mai
pu]in vârtoas`, s` duc` un co[ cu mesagerul
divin, iar b`rbatul, în general împro[cat pe
creier, dar vânos, s`-[i care moarta. Dac` era
invers, cine [tie ce se întâmpla? Atotputernicul
vegheaz` neîntrerupt.

De altfel, cred c` [i Fericitul întru Domnul
[i Sfântul Augustinus a avut un sincer senti-
ment de u[urare la moartea sfin]itei sale mame,
Monica. Nu [tiu dac` la mijloc s` fi fost [i
nesfâr[itele repro[uri pe care ea s` i le fi f`cut
de când cu Adeodatus, care, s` fim serio[i,
era realmente Augustinodatus, sau pur [i simplu
con[tiin]a faptului c` suprema siguran]` o afli
în solitudine. De la el am cuprins foarte multe.

Am fost crescut deci în a[ez`mântul dedicat
Prea Curatei Inimi a Purei N`sc`toare de
Dumnezeu, ceea ce mi s-a p`rut definitiv o
ironie divin`. În mod cert [i Creatorul se distreaz`
uneori – e drept, mai de neîn]eles –, de vreme
ce are [i momente de mânie, dup` cum ne
înva]` ciceronian rostuitul Lactantius; sau a[a
o fi crezând el. Nu chiar asemenea Cerescului
nostru Mântuitor, dar totu[i de la o etate precoce
îi uluiam pe monahii conlocuitori cu agerimea
cuget`rii mele, cu dorin]a neînfrânt` de a culege
cu ochii cât mai multe volume, dar [i cu
pedanteria fa]` de propria-mi persoan` cor-
poral`. Aveam doar zece ani când, în trapez`,
i-am înfipt în palma dreapt` unui frate jegos
([i cam libidinos) cu]ita[ul meu, spre a-i da
limpede de în]eles c` Divinul Arhitect mi-a
a[ezat capul pe umeri ca s` cuget adânc [i nu
spre a fi mângâiat [i ciufulit de to]i nesp`la]ii
[i neîmplini]ii. Nu numai c` mâna îi mirosea
mereu a fecale, dar pân` [i sângele ]â[nit avea
ceva sleit, negru [i impur. Chiar dac` n-au
deprins sp`latul pe mâini [i alte p`r]i ale
corpului, ceilal]i fr`]iori au în]eles c` puterea
mea nu e oarecare, iar cre[tetul meu nu suport`
mâni insalubre.

Abatele, cel care m` aflase odinioar` [i
m` crescuse, con[tient c` sunt un dar trimis
de Tat`l Ceresc, îl consol` pe cel cu palma
g`urit` f`cându-l s` cread` c` e pe drumul
c`tre dobândirea stigmatelor. La cât erau de
încuia]i la minte, chiar [i ceilal]i începeau s`
cread` explica]ia abatelui, astfel c`, dac` zilnic

i-a[ fi sfâ[iat palma câte unuia, riscam s` devin
involuntar m`celarul [i binef`c`torul sacrului
a[ez`mânt. Începusem de pe atunci s` m` întreb
de ce Divinitatea  î[i alege asemenea scursori
sleite la minte spre a-I servi?  R`spunsul l-
am aflat în stihurile dumnezeiescului episcop
din Mediolanum, Sfântul Ambrosius. Cum
altfel s`-i în]elegi preacuratele versuri scrise
întru glorificarea lui Laurentius, cel care

"A strâns mul]imi din s`r`cie,
{i-a spus în timp ce-i ar`ta :
Ace[tia-s a bisericilor bog`]ie.
Cei ve[nic s`raci cu-adev`rat
Sunt bog`]ia des`vâr[itoare;
În timp ce zgârcitul mereu îndurerat
E chinuit de flac`ra r`zbun`toare."
Nu am cuvinte, adic` zicând precum

Ambrosius, nu încap în cuvinte laudele la
adresa acestui genial ierarh, care a [tiut s`-i
reduc` la t`cere, rând pe rând, pe împ`ra]ii
pe care Domnul i-a adus în calea-i sfin]it`,
spre a-l pune la încercare, [i s` ]in` sub ascultare
turma de "mul]imi din s`r`cie", precum [i
preo]imea nu o dat` impertinent`. De altfel,
[i el - un  singuratic, dup` cum rezult` din
scrierea discipolului Augustinus: "Cred c` în
tihna transalpin` [i-a des`vâr[it crea]ia po-
etic` în care teama de moarte fuge, iar
încremenirea sufletului este alungat` precum
frigul ghe]ii."

Ajuns la o etate rezonabil`, dar totu[i
previril`, m-am gândit c` trebuie s`-mi edific
unicitatea pas cu pas. Toate cele legate de
apari]ia mea pe lume le aflasem de la abatele
m`n`stirii. Suprema certitudine lini[titoare care
îmi d`dea puterea mergerii mai departe era
aceea c` intrarea mea în via]` a coincis cu
plecarea definitiv` a celei care, vrând-nevrând,
împlinise nevolnica fire. Ceea ce nu-mi d`dea
pace îns` era sentimentul c` undeva, poate
chiar pe aproape, sup`r`tor de aproape, ar putea
vie]ui un b`rbat, o brut` din a c`rei josnic`
pornire neînfrânt`  de tân`ra din baie am ap`rut
eu.

Am înv`]at de la acela[i divin doctor
Ambrosius c` adev`rata întrupare, a[a cum
îmi este azi atribuit` [i mie, vine

"Dintr-o adânc` [i tainic` suflare,
Nu din s`mân]` b`rb`teasc`."
Eram con[tient c`, spre a mi se cuveni

deplin în]elesul mirabilelor versuri de concep]ie
transalpin`

"Purcezi din regescul templu-al sfielii,
Din înc`perea neprih`nitei nun]i",
era absolut necesar s`-l aflu pe violatorul

de odinioar`, viu, de preferin]`, sau chiar mort.
Oricum, acesta nu avea s` fie ultimul pas spre
atingerea solitudinii pure. Dup` cum au decurs
lucrurile, mi-a fost clar din adolescen]` c`
Dumnezeu urma  s` m` a[eze în rândul b`r-
ba]ilor ilu[tri despre care scrisese Sfântul
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Hieronymus, urmând s` devin [i eu unul dintre
"cei care i-au transmis ceva neuit`rii". Ce
grandios te sim]i urmând fidel profunda lec]ie
a celor din vechime! Este uimitor cât de repede
îi afli pe tic`lo[i, mai ales când î]i propui acest
obiectiv.

Prin mijloace asupra c`rora nu insist, fiind
lipsite de importan]`, am aflat de un oarecare
ajuns celebru printre scursorile ora[ului prin
pove[tile sale despre cum î[i f`cuse datoria
de soldat cu vreo dou` decenii în urm`. Venea
în fiecare sear` la un han apropiat de m`n`stire
[i, ca to]i cei de teapa lui, în schimbul b`uturii,
relata cu lux de am`nunte cum furase, cum
distrusese, dar mai cu seam` cum siluise în
prima tinere]e. În principal aceste din urm`
relat`ri coincideau perfect cu cele [tiute de
mine. Era, neîndoielnic, cel pe care-l c`utam.
În asemenea situa]ii a-]i imagina un dialog
clarificator, punitiv sau cu orice alt în]eles,
înseamn` stupizenie, dup` cum a cugeta solu]ii
prelungite [i totu[i înjum`t`]ite e semn de
debilitate.

Nu aveam timp, c`ci ascensiunea mea –
o presim]eam – urma s` fie fulminant`. Nu
l-am în]eles pe canonicul parizian, mul]umit
doar s`-l castreze pe Abaelardus, chiar dac`
nepoat`-sa – "prea în]eleapta [i frumoasa
Heloisa", cum o nume[te un poet latronian –
se cam dovedise a fi o aleas` târfuli]`, de la
care îns` eu am înv`]at multe. Am mers la
carcerele ora[ului, oferindu-m` s` spovedesc
doi uciga[i. Curatorul închisorii s-a ar`tat onorat
(se [tia deja c` sunt o glorie în devenire a
Maicii Biserici. O confirmare a
providen]ialit`]ii mele am descoperit-o la
acela[i prev`z`tor episcop mediolanens în ale
c`rui dumnezeie[ti versuri m-am reg`sit – zic
unii c` [i le-ar fi dedicat sie[i, ceea ce mi se
pare o abera]ie, c`ci e evident suflul profetic
pe care îl eman` - :

"Purtând a veacului sfinte odoare,
Primit-a a Raiului sfânt luminare,
Iar dreptul sabiei sângeroase
F`cut-a loc Evangheliei miloase.

Lumina pr`bu[e[te-ntunericul,
Se-ascunde-nfrico[at ereticul,
Iat` preacredinciosul e de fa]`
{i cur`]` mintea cu a lui pova]`").
Chiar îngenunche cerându-mi benedic-

]iunea pe care i-am dat-o, c`ci nu m` costa
nimic, putând s`-i bolborosesc [i versuri
priapice, el ne[tiind nici un cuvânt latinesc;
lucru firesc, c`ci Evanghelia  ne înva]` s` nu
împr`[tiem m`rg`ritarele în fa]a porcilor. Cei
doi care mi-au fost recomanda]i cu c`ldur`
de proasp`t binecuvântatul om al închisorii
nu prea prezentau încredere, c`ci, dup` probele
la care fuseser` supu[i, ar`tau ca dou` zdren]e
din piele atârnate pe un gard din oase rupte.
Dar ce m` nemul]umea mai mult era faptul
c` fiecare se ar`ta gata, de la un moment dat,
s` recunoasc` mai multe crime decât f`ptuise.
Iat` – mi-am zis în sinea mea – unde duce un
interogatoriu excesiv, coordonat de un
inchizitor nepriceput [i nepermis de zelos, adic`
a[a cum  eu nu voi fi niciodat`.

Indiferent de fapte, nu-i smulgi pârâtului
toate unghiile în timpul primei [edin]e, ci doar
atâtea cât s` ob]ii o confesiune ra]ional`; nu-i
provoci elonga]ia tuturor încheieturilor, ci
începi cu picioarele, pentru ca în cazul unei
recunoa[teri, mâna dreapt` s`-i r`mân` valid`
în vederea unei semn`turi certificatoare. {i,
mai ales, nu-i pui în fa]`, dintru început,
m`sluirile scrise, ci doar o parte, urmând apoi
un crescendo al acuza]iilor, desigur în func]ie
de rezisten]a celui interogat. Ba chiar e bine
s`-i spui ini]ial c` e nevinovat, c` tu – instru-
ment impar]ial al Judec`torului Celest – doar
verifici ni[te calomnii care apoi, evident, se
vor adeveri. Nu pot spune c` perechea
corespundea exigen]elor mele, dar îmbina atât
de bine josnicia cu prostia, încât amândoi au
acceptat s` f`ptuiasc` ceea ce le-am cerut,
crezând c` pe lâng` absolvirea de p`cate, pe
care le-am dat-o într-adev`r, voi aranja [i s`
fie elibera]i pe ascuns înaintea execu]iei. Nu
numai c` aceasta din urm` n-am f`cut-o, dar
am insistat s` fie strangula]i imediat dup` ce

[i-au îndeplinit misiunea, ingrat` ce-i drept,
dar necesar`.

M` întreb [i ast`zi dac` în pragul mor]ii
[i-au dat totu[i seama de binele imens pe care
li l-am oferit absolvindu-i, dac` [i-au dat seama
de puritatea  cu care au ajuns la înf`]i[area
în fa]a Tat`lui Înalt ? De regul` oamenii simpli
nu în]eleg, a[teptând doar recompense ma-
teriale, indiferent de tic`lo[iile s`vâr[ite. Notez
aici, cu oarecare nemul]umire fa]` de propriu-
mi eu, c` nu întreaga desf`[urare a discretei
execu]ii, formal – pentru c` asta conteaz` –, a
pornit din cugetul meu. În momentul în care
am avut certitudinea deplin` a persoanei res-
pective – nu [tiu de ce – mi-am amintit pe
loc de interesanta relatare a unui monah c`l`tor,
ajuns în ]inuturile cele mai îndep`rtate ale
Crea]iei. Asistase acolo, cu oroare întâi [i cu
mare curiozitate mai apoi sau de fapt, la o
autoexecu]ie: un eremit se dovedise a fi fost
p`c`tos, astfel c`, în conformitate cu legile
coreligionarilor s`i de acolo, în fa]a lor, î[i
t`ie jos sexul, urmând ca s` mearg` cu el în
mân` c`tre apusul soarelui. Exsanguinarea
atr`gea dup` sine certitudinea unei mor]i curate,
prin care nimeni nu se p`ta. M`rturisesc sincer
c` un asemenea spectacol mi-ar trezi interesul,
mai ales spre a urm`ri pân` unde merge
rezisten]a purt`torului de p`cat.

Ce frumoas` coinciden]` cu poemul
nevroticului Catullus… Consemnez doar
esen]ialul din f`ptuirea  învolburatului la minte
personaj:

"Când Attis, dus de-o nav` iute pe m`ri
adânci, ner`bd`tor,

În frigica p`dure puse cu pas gr`bit al
s`u picior,

{i el ajunse-n ]ara Zeiei, de codri de[i
împrejmuit`,

Împins de oarba sa turbare, umblând cu
mintea r`t`cit`,

Povara vintrelor atunce el cu o cremene-
[i t`ie".

Interesant, chiar tulbur`tor; cum s` nu-i
fi numit z`natici pe cei robi]i unei zei]e?
Urmând deci indica]iile mele, cei doi l-au
a[teptat pe fostul militar fanfaron în spatele
hanului tocmai când acesta ie[ise s`-[i u[ureze
vezica; unul îl strânse, iar cel`lalt îi retez`
[erpelnicul organ, îndesându-i-l apoi pe gât,
spre a-i tempera groh`iturile de vier ajuns la
cu]it. Am venit apoi în fa]a lui  [i am urm`rit
cu aten]ie [i calm abundenta sângerare de sub
pântece, pân` la ultima pic`tur`, astfel încât
s` fiu sigur c` ceea ce p`]ise la na[terea mea,
cea siluit` odinioar`, i s-a dat [i lui. Câ]iva
credincio[i din garda penitenciarului, care m`
înso]eau, le puser` apoi la]ul de gât celor doi
multipli criminali. {i astfel am început s` simt,
din acea noapte, c` sunt eliberat de zoaiele
genitorilor, c`ci într-o ascensiune în lumea
semenilor prima condi]ie ce trebuie îndeplinit`
e puritatea genetic`. Iar aceasta nu poate fi
atins` decât în singur`tate.

Vulgul, adesea lipsit de subtilitate, cum
îi [i st` bine, împr`[tie vorbe în]elepte pe care
nu le pricepe. Am auzit zicându-se "n-are
mam`, n-are tat`"; dar acestea ar trebui pronun-
]ate cu suprem` admira]ie, cu tem`toare evlavie,
c`ci cel ce nu-i are pe amândoi e singur [i
pur, cu spinarea dreapt`, nepurtând f`r` voie
bolovanii parentali. Iar despre so]ie nici nu
poate fi vorba. Le-am înv`]at toate acestea
de la divin în]elep]itul episcop din Hippo, ale
c`rui scrieri m` c`l`uzesc [i acum: "eu am
hot`rât c` de nimic nu trebuie s` fug într-atât
ca de via]a în doi prin c`s`torie. Eu simt c`
nimic nu scoate mai mult din "cet`]uie" sufletul
b`rb`tesc decât mângâierea femeii, acea atin-
gere a trupurilor f`r` de care femeia nu poate
fi considerat` so]ie…Din aceast` cauz` eu cred
c` în mod just [i folositor pentru libertatea
sufletului mi-am poruncit s` nu doresc, s` nu
caut [i s` nu-mi iau so]ie". Noroc c` totul este
doar un soliloquiu, adic` o vorbire de unul
singur, c`ci altminteri ar fi cam greu de crezut.

Oricât l-a[ admira pe hipponens, nu pot
s` nu remarc o anume par[ivenie în rândurile
sale, de care îns` m` voi feri. Oricum, eu am
trecut deja de anii la care Aurelius ajunsese
tat`.

EUGEN BUNARU
S-ar putea scrie - cred cu toat` convingerea - un roman despre omul [i despre artistul,

graficianul Gheorghe V`leanu, ale c`rui lucr`ri, împ`ienjenite azi în uitare [i t`cere,
chiar ar merita, chiar merit` un alt fel de interes [i o cu totul alt` aten]ie din partea
speciali[tilor în domeniu. Dar [i din partea amatorilor de art`, de frumos pur [i simplu.

Nu lipsite de aura unui pitoresc special ar putea fi evoc`rile, amintirile multor confra]i,
prieteni ori doar amici, companioni de pahar, illo tempore, despre boemul unic, în felul
lui, care a fost Ghi]` (cum i se adresau). Iar el, Ghi]` V`leanu, în toate aceste ipostaze,
ar merita din plin un asemenea recurs la memorie. Substan]a, palpitul metafizic ale operei
lui grafice, dar [i firea artistului, orizontul s`u cultural, bonomia, ciud`]eniile omului ar
reclama, repet, acest efort... Fire[te c` beneficiile, în plan spiritual, ale unui asemenea
demers [i-ar ar`ta, în timp, efectele, roadele. Se pare îns` c` ne-am obi[nuit, [i poate nu
întâmpl`tor, s` invoc`m, drept paravan al iner]iei noastre, al vidului existen]ial în care,
unii mai mult, al]ii mai pu]in, ne complacem, pretextul timpului presant, al ritmului devorant
în care fie ne angaj`m, fie, mai ales, ne risipim energiile, via]a cea de toate zilele. Prevestind
parc` acest prezent, Beethoven se întreba retoric – reproduc din memorie - cu aproape
dou` secole în urm`: "Dac` d`m vie]ii for]ele vie]ii noastre, ce ne mai r`mâne pentru
ceea ce este cu adev`rat nobil, m`re]?"

Ne-am obi[nuit s` tot amân`m, ba chiar s` uit`m. S`-i uit`m mai ales pe aceia –
arti[ti, poe]i, scriitori – care, e drept, cât le-a fost dat s` tr`iasc`, s-au dovedit lipsi]i de…
talentul afirm`rii. {i-au v`zut pân` la cap`t, în felul lor p`gubos, de arta [i – oare simpl`
coinciden]`? – de boema lor. De singur`tatea lor...

A[a încât publicarea, în 2007, a unei c`r]i-album, "Gheorghe V`leanu – dincoace [i
dincolo de Styx", sub egida [i cu sprijinul financiar al Direc]iei pentru Cultur`, Culte [i
Patrimoniu Cultural Na]ional, nu putea fi decât un prim gest, recuperator, remarcabil [i
necesar.

Lansarea acestei c`r]i – fie [i cu o \ntârziere de mai bine de doi ani – la sediul revistei
Orizont [i al filialei U.S.R. (de vreme ce U.A.P. nu s-a ar`tat interesat`...) ar putea s`
însemne [i ea un preludiu, un prim pas pentru o mai bun`, pentru o mai dreapt` a[ezare
a memoriei artistului, a operei sale în îns`[i memoria cultural` a ora[ului [i – de ce nu?
– în patrimoniul artistic na]ional. {i asta cu atât mai mult cu cât în acest an (în 8 ianuarie)
Gheorghe V`leanu ar fi împlinit 71 de ani, iar de la nedreptul, dar, parc`, previzibilul
s`u sfâr[it se vor împlini, în var`, 20 de ani.

De[i era un om de o rar` modestie, c`ruia îi erau str`ine arta sau [tiin]a de a se
impune cu orice pre] în ierarhiile epocii, avea totu[i o con[tiin]` deplin` a propriei sale
meniri, a voca]iei sale [i a destinului s`u artistic singular. Este elocvent r`spunsul pe
care-l d` - adev`rat` profesiune de credin]` - la o anchet` realizat` [i publicat` de Viorica
B`lteanu în revista Orizont, nr. 34 din 1984: ,,Fiecare artist se afl` într-o neîntrerupt`
competi]ie cu sine însu[i. Un artist devine important dac` este un antemerg`tor prin
gândire, mesaj, mijloace de expresie. Încerc s` aduc elemente noi în limbajul grafic,
utilizez tehnici mixte, reiau în alte planuri motive care m` reprezint`." Pe de alt` parte,
pe cît de realiste, pe atât de… profetice mi se par cuvintele unui important critic de art`
- îl numesc pe regretatul Deliu Petroiu – care, subliniind importan]a lucr`rilor sale, avertiza
c` adev`rata recunoa[tere a lui Gh. V`leanu ar trebui s` se identifice cu un gest concret,
recuperator: adunarea lucr`rilor sale reprezentative [i expunerea lor într-o sal` a Muzeului
de Art` al Banatului: ,, Dac` vreodat` diriguitorii culturii noastre vor în]elege c` un ora[
ca Timi[oara are nevoie ca de aer de un muzeu de art` (acum chiar îl avem – n.m., E.
B.), V`leanu, cu peni]a lui de aur muiat` în tu[, ar merita [i ar umple o sal` întreag`
(chiar cu o selec]ie riguroas`); altfel în zadar organiz`m din când în când o retrospectiv`,
vorbim [i scriem despre el. Se vor interesa despre el mai mul]i [i, încet-încet, lumea îl
va uita din nou, în vârtejul de nume [i talente noi."

A[ vrea s` mai adaug c`, în ciuda unei marginaliz`ri în plan social [i artistic la care,
fatalmente, prin propria sa ,,zodie", a fost coautor, cartea-album despre care aminteam
mai sus ni-l readuce în fa]a ochilor pe Ghi]` V`leanu ca pe un om [i un artist iubit,
apreciat deopotriv` de colegii de breasl`, de criticii de art`, de poe]i, de scriitori, de
simplii iubitori ai artelor, lucru care e vizibil cu ochiul liber fie [i numai la o lectur`
fugar`. Toate evoc`rile, privindu-l pe artist, mi s-au p`rut, mi se par [i acum – la o
relectur` – memorabile. Iar asta spune ceva: faptul c` V`leanu, artistul [i omul, s-a imprimat
adânc în memoria afectiv` a fiec`ruia dintre cei care au sim]it nevoia s` schi]eze – din
cuvinte – un portret al acestuia.

Cartea e de fapt un colaj, poate pu]in dezordonat, gândit [i compus contra-cronometru,
dar care, [i din acest motiv, pare a se potrivi cu firea, cu personalitatea artistului, în care
se contopeau, se învolburau imprevizibil, aproape tragic, aproape miraculos, rigoarea,
geometria exprim`rii plastice cu – deseori – haloul vie]ii sale boeme.

Ghi]` V`leanu a avut o soart` ingrat` atât în plan strict uman, existen]ial, cât [i în
plan artistic. A fost, într-un fel, complice cu acest destin. A tr`it, a[ zice, într-o utopie
donquijotesc`, într-o lume [i într-o via]` paralele cu lumea [i via]a concret`, de zi cu zi,
fiind lipsit de cel mai elementar sim] al realit`]ii imediate, de cel mai banal sim] practic.
L-a[ apropia, din acest punct de vedere, dar [i din acela al înzestr`rii native, de un alt
Ghi]`, de poetul Gheorghe Pruncu], la rândul lui un spirit… aerian, desprins [i el total
de orice urm` de pragmatism, de materialism. Tr`itor, [i el, asemenea lui Ghi]` V`leanu,
doar în dimensiunea fantasmatic` a poeziei în sine. În paradisul c`reia vor fi fiind, poate,
acum, împreun`.

NOTE PE MARGINEAUNUI ALBUMGHEORGHE V~LEANU
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SCENAscena

"lumea celor care nu cuvânt`", de data
aceasta pare s` le delege cuvântul în totalitate.
Orice ungher al scenei ]intuie[ti cu privirea
î]i las` senza]ia c` e[ti intrus într-un bârlog.

Sunetele se subscriu [i ele universului
creat; personajele bomb`nesc, morm`ie,
chi]`ie. Ac]iunile personajelor sunt când
însum`ri ale decrepitudinii atent mimate (a
cuplului de b`trâni – Herr Paul [i sora lui),
când explozii de energie (ca în cazul
num`rului de Bollywood, ini]iat de însu[i
Herr Paul; cântecul acesta contureaz` zona
kitsch-burlesc). Uneori [i gesturile oglindesc
nemi[carea: b`trânii stau în pat ca împ`ia]i,
sau, într-o alt` scen`, sub plapum` stau Herr
Paul, Louise [i între ei, o bufni]` – par alinia]i
cu to]ii pe creanga unui copac. Partiturile
actorice[ti sunt egale, bine interpretate de
Lucre]ia Mandric, Isabela Neam]u, Matei
Rotaru, Nora Covali. O prezen]` puternic`
este cea a Andreei Gavriliu – cu un rol foarte
bun (actri]a semneaz` [i coregrafia
spectacolului), dar cel care se distinge de
departe, într-un rol excep]ional este Cezar
Antal – extrem de versatil: manipulator, [iret,
caraghios.

La extrema opus`, dintre neîmpliniri,
trebuie s` men]ionez Nathan în]eleptul,
spectacol neînchegat, unde am avut
sentimentul c` asist la o reprezenta]ie de
teatru de amatori. Din p`cate, proiectul de
teatru-dans al lui Baczó Tünde s-a ambi]ionat
s` cuprind` [i s` amestece prea multe
referin]e (o poveste de dragoste într-un
cinematograf în care apar când rând pe rând,
când simultan ca personaje Charlie Chaplin
[i Stan [i Bran). La fel cum trupa din Elve]ia
a încercat o variant` übermodern` a lui
Parsifal, din care nu am re]inut decât inten]ia,
cu toate c` am încercat s` urm`resc povestea.
Actorii au f`cut uz de calit`]ile lor vocale
[i fizice, dar, cu toate acestea, montarea nu
a p`rut decât, cel mult, un exerci]iu de
"înc`lzire".

A[tept`m cu interes cea de-a XV-a edi]ie
a FDR anun]at` pentru 10-17 aprilie 2010,
iar cea de-a patra edi]ie a TESZT-ului între
22 [i 29 mai 2010.

JURNAL DE SPECTATOR:
FESTIVALUL DE TEATRU
"EUROTHALIA"
DANIELA MAGIARU

Câte teatre, atâtea festivaluri. Timi[oara
are, începând cu noiembrie 2010, cea de-a
treia manifestare profesionist` de gen. Dup`
Festivalul Dramaturgiei Române[ti,
organizat de Teatrul Na]ional "Mihai
Eminescu" din Timi[oara [i Festivalul
TESZT al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky
Gergely", Teatrul German de Stat a lansat
între 15 - 22 noiembrie 2009 prima edi]ie
a Festivalului de Teatru "Eurothalia".
Manifestarea se dore[te a fi o "platform`
de prezentare a curentelor estetice actuale
din teatru".

La festival au fost invitate patru teatre
[i un proiect independent. Programul a
cuprins opt spectacole: Toate la timpul lor
de David Ives, regia lui Radu-Alexandru
Nica, produc]ie a teatrului gazd`, Nathan
În]eleptul de Gotthold Ephraim Lessing,
montat de Grigore Gon]a (Teatrului Evreiesc
de Stat Bucure[ti), {efele     de Werner Schwab,
regizor Sorin Militaru (Teatrul Odeon
Bucure[ti), Herr Paul de Tankred Dorst, în
regia lui Radu Afrim (Teatrul Tineretului
Piatra Neam]), Cu dragostea nu-i de glumit
de Alfred de Musset, regizat de Alexandru
Dabija (Teatrul Tineretului Piatra Neam]),
Râs nervos de Christopher Durang, regia
– Szabó K. István (Teatrul Tineretului Piatra
Neam]), Parzival (Raubkopie)ÊÊÊÊÊdup` Wol-
fram von Eschenbach, regie semnat` de Max
Merker (Teatrul Biel-Solothurn, Elve]ia) [i
...Before The End After..., proiect coordonat
de Baczó Tünde.

Dintre evenimentele din program,
spectacolul lui Radu Afrim mi-a atras în
mod special aten]ia. Scenografia Iulianei
Vâlsan e atât de minu]ios construit`, încât
pe toat` durata spectacolului e[ti în alert`
vizual`, chiar dac` (sau poate tocmai pentru
c`) spa]iul e extrem de înghesuit. P`trundem
într-o camer` plin` ochi cu ochi animalieri,
pentru c` Herr Paul, personajul principal,
împ`iaz` animalele (gândindu-se c` le d`
astfel o via]` nou`). O g`in` zace într-un
pisoar, ciocul alteia este folosit ca ac pentru
pickup. Dac` în mont`rile anterioare Afrim
alesese s` foloseasc` mostre împ`iate din

Prea repede îmi trec prietenii în amintire.
Cu doar câteva luni în urm`, la libr`ria
"Cartea de nisip", Daniel Vighi m` invita
s` particip la o dezbatere despre Blues [i
Timi[oara. M-am bucurat c` în acea sear`
de sâmb`t` m` voi revedea cu prietenul de-
o via]`, Béla Kamocsa. Din nefericire, avea
s` fie ultima dat` când l-am auzit cântând
[i discutând despre muzic`, oxigenul
existen]ei sale.

Pe Kamo nu te puteai sup`ra niciodat`,
chiar dac` uneori discu]iile cu el se purtau
în contradictoriu, a[a cum s-a mai întâmplat
[i la întâlnirea amintit`. Amicul Mimo
Obradov poate s` confirme acest lucru, el
num`rându-se printre invita]ii la dezbatere.
Nu e acum timpul s` insist asupra unor
detalii, dar Kamo era tran[ant de fiecare
dat` când ne întâlneam pe strad` sau în alte
ocazii. A[a cum prietenii apropia]i o [tiu
foarte bine, nu m-am num`rat niciodat`
printre adep]ii dedica]i muzicii de jazz,
specialitatea mea – ca s` zic a[a – fiind
muzica rock, cu diversitatea cople[itoare
a genurilor [i subgenurilor sale. Ei bine,
acest fapt Kamo nu mi l-a iertat niciodat`,
cât` vreme, din amintitul motiv, apari]iile
mele la festivalurile de jazz puteau fi
num`rate pe degete. "M`, Petea, tot n-ai
încetat s` te ocupi de fleacuri? Când î]i bagi
min]ile-n cap s` treci [i tu la muzica
adev`rat`?" În]elege]i de aici c` aluzia la
rockul abandonat de Kamo în favoarea
jazzului elevat era str`vezie.

Kamo era convins c` muzica pasiunii
mele devenise un fel de recuzit` [i c` un

comentariu radio, un articol legat de aceasta
însemnau timp pierdut. Îl [tiam prea bine
ca s` discut cu el în contradictoriu, de[i
argumente erau suficiente. Cu alte cuvinte
– cred c` [i el o [tia –, n`[teau [i nasc în
zona rock valori perene, demne de aten]ia
oric`rui fan sau critic muzical. Ne legau
îns` gusturi comune vizavi de Bossa Nova
(Sergio Mendes, Astrud Gilberto), de caratele
lui Dave Brubeck puse în valoare în
fantasticele piese "Take Five" sau "Blue
Rondo A La Turque", ca s` nu mai amintim
sound-ul Be Bop-ului atât de nelini[titi, de
excitant. Liantul care ne ]inea îns` "lipi]i"
de generosul capitol al muzicii era Bluesul,
cu exponen]ii s`i Robert Johnson, Blind
Lemon Jefferson, Muddy Waters, John Lee
Hooker, B.B. King [i câ]i al]ii pe care Kamo
nu-i va mai asculta niciodat`.

(Va urma)
PETRU UMANSCHI

Îl v`d din spate, îndep`rtându-se pe strada Doja, îmbr`cat în haina bej de piele întoars`,
pe care avea s-o poarte ani de zile ca pe un semn de recunoa[tere. L-am urm`rit cu
privirea din poarta mea pân` a intrat la Moni. ~sta e Kamo de la Phoenix! Cel mai matur
dintre ei, cump`tat [i punctual, Kamo emana un aer de seriozitate absolut necesar unei
trupe dominate, la vremea aceea, de rebeliunea frivol` a vârstei. Era deja pe atunci o
legend`. Mai târziu, în serile lungi de la Flora - unde cânta împreun` cu Paul Weiner, cu
Puba Hromadka [i cu Tibi Ladner-, ne-am împrietenit. Odat`, tot la Flora, când - împreun`
cu mai mul]i prieteni convoca]i de Paul care, tocmai el, întârzia -, ne adunaser`m s`
c`r`m al nu[tiucâtelea pian la Jazz Clubul din Pia]a Maria, am fost din senin arestat` …
pentru c` eram singura femeie de la mas`. Kamo s-a certat atunci b`t`ios cu mili]ienii
de la Comisia de Moravuri, pân` m-au b`gat în dub`. Repeta mereu "Dar ce a f`cut?
Spune]i-mi ce a f`cut!" La Mili]ie, în timp ce scriam o declara]ie despre nimic - dup` ce
mi se luaser` amprentele [i fusesem fotografiat` fa]`/profil -, a intrat un ofi]er care a
spus doar "Po]i s` pleci. Ai noroc c` te [tie Kamocsa, c` altfel ai fi num`rat vreo dou`-
trei zile c`rbunii din pivni]`". Când am ie[it, Kamo m` a[tepta în fa]a Mili]iei vociferând.

În vara lui 72, la terasa Continental din Eforie Nord, unde Kamo, cu Paul, cu Puba [i
cu Mihai Muncioiu se constituiser` pe perioada verii într-un "supergroup", se desf`[urau
seara, dup` cânt`ri, dezbateri animate despre muzic` [i rostul ei. Atunci ne-am apropiat
de-a binelea: f`cuser`m front comun ca fani al lui Jim Morrison. Argumentele lui, izvorâte
dintr-un common sense înn`scut, st`teau mereu în picioare. A[a aveam s`-l [tiu mereu. La
clubul de jazz, la Central sau la mine acas`, Kamo, cu acea atitudine caracteristic`, ce
combina într-un mod inexplicabil seriozitatea cu umorul, va pune mereu punctul pe i.

În anii care au urmat plec`rii, Kamo avea s` fie, în timpul vizitelor mele acas`, o
prezen]` constant`, care m` conecta imediat, f`r` ifose, la trecut, dar [i la un prezent
muzical, în care st`tea înfipt cu ambele picioare de mai bine de patru decenii. În ultimii
ani i-am admirat neîntrerupt energia [i tenacitatea, în timp ce-i urm`ream, cu sufletul la
gur`, lupta amarnic` cu boala.

Acum, când a plecat, îl petrec cu amintirile unei prietenii vechi, care mi-l redau cu
o nou` claritate: Kamo simbolizeaz`, mai bine decât oricine, spiritul timi[orean în superba
sa diversitate [i credin]a neab`tut` c` muzica este singura noastr` limb` comun`. Cu
plecarea lui, cea mai str`lucit` er` a muzicii timi[orene începe s` devin` istorie.

ADRIANA CÂRCU

WHEN THE
MUSIC'S OVER

BLUESUL ÎNTRERUPTIN MEMORIAM KAMO

NOUla ANTHROPOS
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LONG LIVE ROCK

DOCUMENTARdocumentar

Incredibil cum au trecut zece ani de cînd lumea a[tepta dezastrul
odat` cu trecera în noul mileniu. Doar c` lucrurile au evoluat
sup`r`tor de firesc [i iat`-ne acum la vremea primelor bilan]uri.
NielsenNielsenNielsenNielsenNielsen SoundScanSoundScanSoundScanSoundScanSoundScan, autoritatea în domeniul vînz`rilor de muzic`,
a publicat clasamentul celor mai bine vîndute albume în acest
prim deceniu. Deloc surprinz`tor pentru unii (de[i grupul e desfiin]at
de acum 30 de ani) Beatles conduc plutonul cu 11. 500. 000 albume
vîndute din compila]ia *1* ce adun` melodiile trupei clasate pe
locul întîi. Greu de g`sit cuvinte pentru a celebra înc` o dat`
succesul continuu al acestor nemipomeni]i muzicieni. Cel mai
potrivit lucru e s`-i ascult`m a[a cum fac, iat`, [i cei din genera]ia
tîn`r`. Oamenii au mai cump`rat la greu, un disc cu boyband-ul
la mod` odinioar` NSYNC, apoi primul superb LP Come AwayCome AwayCome AwayCome AwayCome Away
With MeWith MeWith MeWith MeWith Me cu Norah Jones [i nu s-au s`turat s` cear` scandaloasele
discuri ale lui Eminem. Printre cei care au mai vîndut milioane
[i milioane de albume figureaz` [i Britney Spears, cî]iva rockeri
potoli]i [i, bineîn]eles, omniprezen]ii si pasabilii hip-hop-eri. Doar
c`, zic tipii de la NielsenNielsenNielsenNielsenNielsen, vînz`rile la albumele ap`rute în a doua
decad` a deceniului au sc`zut îngrijor`tor, la fel cum st` treaba
în clasamentul discurilor single, unde locul întîi e ocupat de Flo-
Rida [i T. Pain, cu pu]in peste 5 milioane de unit`]i vîndute. În
primele zece locuri, abia dac` apar oarece melodii de care s`-]i
aduci aminte cî]iva ani mai încolo. Sigur ColdplayColdplayColdplayColdplayColdplay, poate Taylor
Swift. Despre ceilal]i…

Mah`rii din industria muzical`, arti[tii [i speciali[tii RollingRollingRollingRollingRolling
StoneStoneStoneStoneStone, au publicat propriul clasament al celor mai bune 100100100100100 albumealbumealbumealbumealbume
din acest deceniu. Rezultatul nu seam`n` defel cu ce au cump`rat
oamenii, dar lucrul ̀ sta declan[eaz` comentarii interminabile [i
f`r` nici un folos. Cei care au dobîndit premiul [i coroni]a sînt
englezii de la RadioheadRadioheadRadioheadRadioheadRadiohead [i al lor Kid A, un album complet diferit
de muzica Beatles,Beatles,Beatles,Beatles,Beatles, de[i evident de acolo se trage, doar c` sunetele
sînt altele, for]înd limitele percep]iei cîteodat`, într-o ap`s`toare
[i sufocant` curgere. Urmeaz` cei de la Strokes Strokes Strokes Strokes Strokes cu Is This It, un
disc pentru rockeri adev`ra]i, din p`cate neputincio[i s` continue
la acest nivel, iar podiumul este completat de WilcoWilcoWilcoWilcoWilco, cu Yankee
Hotel Foxtrot, o trup` ie[it`, împreuna cu Son Volton Volton Volton Volton Volt, din s`mîn]a
Uncle TupeloUncle TupeloUncle TupeloUncle TupeloUncle Tupelo, cei care salveaz` cumva orgoliile muzicii americane
tradi]ionale, asezonat` îns` din bel[ug cu angoasele noului mileniu.
În primele 20 de locuri apar [i greii industriei; Bob Dylan - Modern
Times, U2 - All ThatYou Can't Leave Behind, Bruce Springsteen
- The Rising, cei nou veni]i în garaj White Stripes cu Elephant

Dup` o vacan]` european` întins` pe
durata a patru pelicule, Woody Allen revine
la arabescurile hilare [i logoreice ale
intelectualit`]ii newyorkeze. Regizorul
scrisese scenariul filmului ™Whatever
works¤ înc` din anii 70, dar [i-a
contramandat proiectul atunci când Brian
Zoster, actorul care urma s`-l interpreteze
pe antieroul ipohondru [i genial, a murit.
Materializat, în cele din urm`, la aproximativ
trei decenii distan]`, acesta încheie hiatul
prelungit al lui Allen de ora[ul a c`rui
parodiere afabil` l-a f`cut celebru. Singurele
modific`ri aduse în textura scriptului sunt
cele care traduc metamorfozele sociale [i
politice globale. Larry David î[i asum` alter-
ego-ul regizorului, respectiv Boris Yelnikoff,
un b`trân cinic [i mizantrop, al c`rui univers
material riguros punctat de stereotipuri îl
ajut` s`-[i îmblânzeasc` fobiile metafizice.
Iar incidentele [i r`sturn`rile de situa]ie
absurde, care contrazic ordinea vigilent
ierarhizat` a rela]iilor sale cu lumea, nu fac
decât s`-i confirme, pe de alt` parte,
certitudinea unui univers a c`rui singur`
constant` este hazardul. Cu toate c` Larry
David este, în mod previzibil, portavocea
lui Woody Allen, jocul acestuia se remarc`
prin faptul c` nu reproduce manierismele
nevrotice care au compus persoana
actoriceasc` a regizorului [i pe care actori
precum Kenneth Branagh [i Will Ferrell
le-au imitat necondi]ionat în ™Celebritate¤,
respectiv în ™Melinda [i Melinda¤, renun]ând
la orice tu[` de individualism al interpret`rii.

Dup` ce tr`ie[te revela]ia terifiant` a
nimicului [i a artificiului pur ra]ionalist al
mariajului s`u, Boris Yelnikoff p`r`se[te
sofisticarea burghez` a clasei lui pentru a
se deda unui celibat posac [i excentric. Spre
a-[i ocupa timpul, acesta pred` lec]ii de [ah
unor copii a c`ror lips` de veleit`]i îl dezgust`
[i pe care nu ezita s`-i umileasc` ori de câte
ori este exasperat de mediocritatea lor.
Întorcându-se într-o sear` acas`, el o g`se[te
în fa]a apartamentului s`u pe Melodie St.
Ann Celestine (Evan Rachel Wood), o
minor` naiv` [i cu IQ mediu, fugit` de sub
tutela unor p`rin]i bigo]i [i dornic` s` se
realizeze ca fotomodel în New York. Boris
cedeaz` în lehamite implor`rilor ei disperate
[i o g`zduie[te, iar cei doi încep un menaj
confortabil pe care nimic din dota intelectual`
[i social` a fiec`ruia nu l-ar justifica într-
un univers logic. El bifeaz` orice prilej de
a-[i argumenta savant superioritatea, în timp
ce ea se erijeaz` entuziast în ipostaza pupilei
adorative, rol feminin cheie în filmografia
allenian`. În mod inevitabil, amici]ia lor
freudian` ia o turnur` romantic` [i culmi-
neaz` într-un mariaj pl`cut [i nespectaculos,
pân` în ziua în care intr` în scen` Marietta
(Patricia Clarkson), mama habotnic` [i
siderat` a fetei, care face tot posibilul s` îi
despart`.

™Whatever works¤ este departe de a-
[i fi câ[tigat un loc al`turi de capodoperele
lui Woody Allen. Titlul filmului citeaz`
textual resemnarea placid` a unuia dintre
cuplurile mai vechiului – [i superiorului –
™So]i [i so]ii¤. Totu[i, aici regizorul nu ex-
ploreaz` ambiguit`]ile subterane interac-

WHATEVER WORKS – HAZARD
{I GRA}IECORA MANOLE

]iunilor dintre personaje. Lipse[te de-
constructivismul abil [i t`ios care dezv`luia
tensiunile sumbre ale protagoni[tilor din
pelicule precum ™Hannah [i surorile ei¤,
™Interioare¤, ™Delicte [i f`r`delegi¤ [i
recentul ™Match Point¤. Autorul se dezice
[i de verva frivol-psihanalitic` ce a asigurat
umorul unor produc]ii mai sub]iri din
filmografia sa, ca de exemplu ™Final ca la
Hollywood¤ [i ™Sfaturi în dragoste¤. În
™Whatever works¤, personajele î[i servesc
reciproc drept catalizatori ai unor
transform`ri extroverte [i stridente, deci mai
mult sau mai pu]in facile. Ele sunt mai
degrab` exponen]i ai variilor categorii socio-
culturale, agen]i ai unor ideologii care,
interac]ionând, migreaz` f`r` ap`s`ri de
con[tiin]` spre antipozii convingerilor
ini]iale. Marietta renun]` la inhibi]iile
prosternate pentru a se devota unei
promiscuit`]i boeme, în timp ce antonimul
evlaviei anterioare c`ruia îi cedeaz` John
(Ed Bigley Jr.), so]ul adulter, e îns`[i

PROOROCK PE NET

[i White Blood Cells, apoi o bijuterie Arcade Fire Arcade Fire Arcade Fire Arcade Fire Arcade Fire cu Funeral, o
ciud`]enie anglo-shri-lanka-electro-funky cu numele de M. I. A.
[i iar`[i cei care dau bine în orice clasament corect politic, gangsta-
hip-hop-rapperii. Tot a[a cei de la Rolling Stone Rolling Stone Rolling Stone Rolling Stone Rolling Stone s-au chinuit s`
g`seasc` melodia deceniului. Pata lis-a pus pe Gnarls Barkley [i
al s`u Crazy. Pu]ine de comentat pentru acest cîntec, aidoma cu
cele \n[irate pe celelalte urm`toare locuri.

Doar c` n-am \ncheiat cu anul 2009 pentru care exist` un
clasament separat [i parc` mai mult d`t`tor de speran]e. Troneaz`
pe locul întîi cei de la U2 cu No Line On The Horizon, afla]i nu
în cea mai bun` form`, dar înc` bine înfip]i în meserie. La fel ca
Bruce Springsteen [i al s`u Working On A Deam, aflat pe locul
doi. Surprinz`toare alegerea speciali[tilor revistei pentru locul
3, unde s-au coco]at cei de la Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix (nu ai no[tri din p`cate)
[i LP- ul Wolfgang Amadeus Phoenix, realizare exuberant` a
unor fran]uji ce au înv`]at bine de tot lec]ia rock-ului anglo-saxon.
Mai trebuiesc pomeni]i Green Day Green Day Green Day Green Day Green Day cu 21st Century Breakdown,
opera rock a unor punkeri de[tep]i, Neko Case cu str`lucitorul
Middle Cyclone, la fel cu nou veni]ii Dirty Projectors Dirty Projectors Dirty Projectors Dirty Projectors Dirty Projectors [i TheTheTheTheThe
XXXXXXXXXX, de urm`rit cu aten]ie în viitor.

Pomeneam cu ceva vreme în urm` de concertele omagiale
Rock and Roll Hall of Fame 25 YearsRock and Roll Hall of Fame 25 YearsRock and Roll Hall of Fame 25 YearsRock and Roll Hall of Fame 25 YearsRock and Roll Hall of Fame 25 Years. Efectiv m-am b`l`cit în
pl`cere dou` ceasuri [i mai bine cît a durat selec]ia prezentat`
de HBO. Lucrurile au debutat în tromb`, într-o sal` arhiplin` cu
spectatorii de la început în picioare, cu o versiune electrificat`
Crosby Stills & Nash, cu David interpretînd u[or ironic poate,
Almost Cut My Hair, îndulcit` mai încolo, odat` cu interpret`rile
lui James Taylor [i Bonnie Raitt, urmat` de incredibila parte în
care Simon & Garfunkel demonstreaz` în doar trei cîntece mai
mult decît al]ii într-o discografie complet`. Greu de uitat vitalitatea
si vocea aspr` a legendarei Patti Smith cîntînd al`turi de U2 [i
Springsteen, Because the Night, aidoma cu peforman]a vocalo-
senzual` a lui Fergie [i Jagger, ori mîna de aur [i cizmele scorojite
ale lui Jeff Beck. Ultima parte a concertului [i-au adjudecat-o
Springsteen [i E Street BandE Street BandE Street BandE Street BandE Street Band, acompaniind pe rînd un extraordinar
Soul Man cu Sam Moore, ca s` nu mai pomenesc de John Fogerty,
dezl`n]uit [i impecabil chiar interpretînd cîntecele altora [i m`
opresc aici pentru c` devin plicticos cu atîtea exclama]ii repetate.
Privi]i acest concert oricînd ave]i ocazia [i de cîte ori pute]i, pentru
c` nu ve]i regreta nici o clip`. E aici o parte din istoria muzicii
rock, d`ruit` din tot sufletul acestor incredibili arti[ti.

IOAN PALICI

preferin]a pentru persoane de acela[i sex.
Transform`rile picare[ti pe care

protagoni[tii le parcurg nu fac decât s`
exemplifice dinamica asidu` [i imprevizibil`
a existen]ei umane. Ele îndreapt` obiectivul
spre factorul [ans`, care infirm`, cu o ironie
duioas`, parametrii ra]ionali în care ne
construim sinonime, direc]ii, dar mai ales

metode de a ne lini[ti angoasa în fa]a
necunoscutului. Cu acest prilej, regizorul
pune din nou în discu]ie laitmotivul
universului ™arbitrar, amoral [i inimaginabil
de violent¤, dar tocmai pentru a sublinia
c` oamenii pot converti întreg zigzagul de
accidente c`rora le sunt supu[i într-o sum`
armonioas`.
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CIPRIAN V~LCAN
Joséphine de Beauharnais a adus în patul lui Napoleon un motan gras [i chior, Patrocle,

cunoscut drept exterminatorul guzganilor de pe strada Richelieu, recomandat de Ma-
dame Culdesac, o celebr` magician` a epocii, care îl socotea cea mai reu[it` reîncarnare
a lui Pitagora din ultimele zece secole. Patrocle putea s` invoce spiritele în limbile suedez`
[i norvegian`, scria dup` dictare în dialectul atic [i era capabil s` compun` o istorie a
per[ilor sau a etruscilor în mai pu]in de dou` s`pt`mîni. Lasciv [i greoi, era tat`l a mai
mult de dou` mii de pisoi r`spîndi]i între Sena [i Rin [i încercase în plus s` seduc` cîteva
croitorese care îi respinseser` avansurile cu brutalitate, tr`gîndu-i cîte un [ut în fund. A
sfîr[it ucis de o iap` pe care o insultase în latin`, recitîndu-i o epigram` a lui Mar]ial, [i
a fost îngropat în gr`dinile de la Versailles al`turi de o pitic` adus` special din Etiopia
pentru a-l distra pe Talleyrand.

Sofocle, motanul lui Cavour, era un spadasin des`vîr[it, fiind în stare s` ucid` în
duel nu numai [obolani, cîini sau broa[te ]estoase, ci [i lupi, ur[i [i tigri. Istoricii vremii
ne povestesc despre celebra lupt` care l-a opus în 20 martie 1857 unui tigru bengalez,
lupt` în urma c`reia s-a ales cu o ran` la cap, r`mînînd schilod pin` la moarte, vitejia lui
fiind cîntat` de to]i partizanii unific`rii Italiei. Se spune c` umbra lui ar fi ap`rut pe cer
în timpul b`t`liei de la Solferino, provocînd derut` în rindul trupelor austriece [i gr`bindu-
le înfrîngerea. A fost înnobilat post-mortem de Mussolini.

Mozart, pisoiul preferat al reginei Victoria, a tr`it numai [apte luni [i dou`zeci de
zile, îns` [i-a dobîndit celebritatea prin excep]ionala abilitate de a-l imita pe Oscar Wilde.
A fost ucis cu o c`limar` de bronz de un cardinal catolic care l-a acuzat de comportamente
contrare naturii dup` ce l-a surprins pe cînd încerca s` sodomizeze un r`]oi.

Fuchs, pisica lui Bismarck, a f`cut parte dintr-un ansamblu de balet pentru feline
condus de un aristocrat rus ce [i-a pierdut averea la c`r]i, fiind silit s`-[i cî[tige existen]a
cu spectacole excentrice prezentate de-a lungul [i de-a latul Europei (se pare c` un asemenea
spectacol a avut loc [i la Ia[i în 1866, fiind descris cu uimire de c`tre Alecsandri). C`zîndu-i
cu tronc severului cancelar, a fost r`scump`rat` pentru 500 de taleri [i a r`mas al`turi de
acesta pîn` în 1877, fiind principala sprijinitoare a politicii lui anti-franceze. A fost otr`vit`
de un anarhist italian ce pretindea c` poate s` o trateze de obezitate.

Rasputin [i-a vîndut sufletul unui motan albastru pe nume Kohl în prezen]a ambasadorului
Germaniei la Paris [i a unui c`lug`r iezuit. Documentul, autentificat la notarul Priu[in,
notarul favorit al ]arilor, în 14 mai 1904 prevedea c` Rasputin are la dispozi]ie doisprezece
ani pentru a-[i satisface capriciile, urmînd ca sufletul lui s` intre în posesia motanului
dup` scurgerea perioadei respective. Kohl l-a înso]it pretutindeni pe Rasputin, asistînd
atît la rug`ciunile lui zguduitoare, cît [i la be]iile-i crunte, participînd [i la discu]iile cu
]arina despre for]a t`m`duitoare a religiei, dar [i la nesfîr[itele lui orgii. Se spune c`
dup` asasinarea lui Rasputin ar fi primit sufletul acestuia [i s-ar fi refugiat în Persia,
unde mai tr`ie[te [i ast`zi în preajma ayatollahului Komenei.

Gagarin este motanul care i-a fost d`ruit lui Ion Iliescu în 1992 de c`tre ambasadorul
Rusiei la Bucure[ti. Dresat de un agent KGB, el a fost cel mai eficient spion str`in din
România, fiind descoperit abia în mai 2005 de c`tre cei de la SRI, care au interceptat un
mesaj pe care l-a trimis din po[eta Ninei Iliescu. Capturat imediat [i supus unui interogatoriu
nemilos, el s-a l`sat s` moar` de inani]ie în decembrie 2005 f`r` s` dezv`luie nici o
informa]ie util`. Unele surse din zona PSD ne asigur` c` întreaga campanie pentru alegerea
lui Mircea Geoan` în func]ia de pre[edinte al României ar fi avut drept  scop principal
reabilitarea acestui motan [i construirea unui monument care s`-i fie dedicat în fa]a Palatului
Parlamentului.

ISTORIA PISICILOR
DE LA NAPOLEON
LA ION ILIESCU

Ce fac pisicile când st`pânii nu sunt
acas`? Iat` o întrebare la care Huffington Post
a încercat s` dea un r`spuns în num`rul din
4 decembrie 2009: Cincizeci de pisici de cas`
au primit zg`rzi cu aparate foto care f`ceau
câte un instantaneu la 15 minute. S-a constatat
c` pisicile î[i petrec cam 22% din timp privind
pe fereastr`, 12% din timp se între]in cu
celelalte animale de cas`, iar 8% din timp
se ca]`r` pe scaune [i se joac` cu ciucurii.
Aceast` constatare demoleaz` mitul urban
clasic, conform c`ruia pisicile î[i petrec via]a
dormind indolent în a[teptarea st`pânului sau
a unei por]ii de Whiskas. Se pare c` doar
6% din timpul celor cincizeci de subiec]i felini
a fost petrecut în aceast` manier`-cli[eu.
Constatarea aceasta ne aminte[te de vechiul
proverb cu pisica [i [oarecii, doar c`, în acest
caz, nu avem de-a face cu felina în rolul de
dominatoare, ci în acela de subordonat do-
mestic [i co-locatar cu drepturi [i r`spunderi
limitate.

Dintre toate necuvânt`toarele de compa-
nie, pisica are un statut aparte în cultura
balcanic`. De acest fapt ne poate convinge
cel de-al [aptelea film al lui Emir Kusturica,
care deap`n` povestea unor mafio]i roman]io[i
din pusta sârbeasc`, poveste flancat` sem-
nificativ [i cu aplomb de ni[te reprezentan]i
de seam` ai regnului animal est-european:
un porc [i dou` mâ]e – una alb`, alta neagr`.
Porcul, care, de la un cap`t la altul al filmului,
consum` cu metod` [i aplica]ie carcasa unui
Trabant, pune tu[a final` pe istorioara haotic`,
burlesc` [i plin` de ironie. Sc`pat din cocin`
pe drumurile pustii de ]ar`, porcul înfometat
[i temerar puncteaz` la fel ca [i replica favorit`
a mafiotului cinefil. This is the beginning
of a beautiful friendship, "iat` începutul unei
frumoase prietenii", zice iubitorul de Hol-
lywood–anii 40, în persoana decanului de
vârst` al bandelor de ho]i romi, privind cum
un mic mafiot rural îl ajut` pe marele mafiot
putred de bogat de la ora[ s` se spele dup`
plonjarea în latrin`.

Semnifica]ia porcului este, deci, clar`,
balcanic` f`r` echivoc [i profund autentic`.
Ce înseamn` pisica alb` [i pisica neagr`, îns`,
ne poate pune u[or pe gânduri. Cele dou`
feline se împerecheaz` tacticos la începutul
filmului, cam pe când porcul nostru atac`
Trabantul pentru prima dat`. Apoi, la sfâr[it,
acelea[i pisici – sau poate un cuplu asem`n`tor
– asist` placide la fuga în mare tain` a celor
doi adolescen]i îndr`gosti]i care, strângând
la piept un pumn de m`rci date de bunicul,
se urc` la bordul unui elegant vas de croazier`
danubian`. Povestea de dragoste a lui Zare
[i a Idei este dublat` de o alt` roman]`, cu
un [i mai pronun]at caracter de bâlci, dintre
Grga cel Mare (de aproximativ 2,30 metri)
[i piticu]a Afrodita care, ca orice zei]` a iubirii,
viseaz` la b`rbatul perfect. Apoi, îns`, cele
dou` pisici amintesc [i de contexte mai pu]in
fierbin]i, gra]ie combina]iei cromatice. Alba,
neagra (sau alba-neagra), jocul de societate
prizat foarte energic în toat` peninsula balca-
nic`, nu poate s` nu ne atrag` aten]ia, într-
un film despre [mecheri, [arlatani [i g`inari.

Dar s` revenim în patrie [i s` observ`m
c` pisica joac` un rol social, dac` nu chiar
[i unul antropologic, de o semnifica]ie aparte.
Despre câini [i societatea româneasc` se scrie
extrem de mult – chiar eu am dedicat speciei
canine o serie de eseuri din aceast` colec]ie
– despre pisici – mai pu]in. Ne indign`m sau
ne înduio[`m c` avem câini vagabonzi cu
duiumul; dar pisici? Nu, pisicile (fie ele [i
vagaboande) apar]in unor peisaje urbane

MASACRUL PISICII
ALBE, MASACRUL
PISICII NEGRE
DANA CHETRINESCU

sc`ldate în soarele Mediteranei. Acolo [i
numai acolo trebuie neap`rat s` vezi pisici
întinse pe caldarâm sau tol`nite pe pervazuri;
în deplasare, da. Acas`, în jungla urban` ce
ne înfrico[eaz` la tot pasul, pisica nu-[i g`se[te
locul, fiind obligat` s` se rezume la ipostaza
pufoas` [i parfumat` din reclama la hârtia
igienic` de calitate suprem` Zewa (alb`, fin`,
cu straturi multe [i model). {i totu[i, interesul
românilor nu doar pentru pisica în varianta
jig`rit` - Emir Kusturica, ci [i pentru felina
de tip european din relatarea citat` la începutul
acestui articol indic` o evolu]ie semnificativ`:
românilor le pas` de pisici! De exemplu, le
pas` atât de mult încât:

1. au înfiin]at Institutul Animalelor de
Cas` Mici [i Bl`noase (pe scurt, IACMSB)
a c`rui preocupare o constituie în special
pisicile. Institutul, într-un efort [tiin]ific
asem`n`tor celui descris în articolul britanic,
a muncit la o statistic` extrem de util` pentru
na]iune: peste 53% dintre români [i-au pierdut
pisica în ultimii trei ani, statisticile fiind mult
mai sumbre atunci când vine vorba de
categoria seniori, care au pierdut dou`, trei
sau chiar o ciurd` de pisici. Conform aceluia[i
studiu, pierderea pisicilor i-a afectat puternic
pe proprietari, ace[tia devenind în scurt timp
alcoolici, emo sau chiar homosexuali pasivi.
Apoi, peste 80% dintre cei care [i-au pierdut
pisica nici m`car nu [tiau c` au o pisic`.

2. În ultimii ani, asigur`rile private se
preocup` nu numai de vârstnici, calamit`]i
[i copii, ci [i de pisici. Pentru 25 de euro pe
lun` românii î[i pot asigura pisica (sau câinele)
pân` la un plafon de maximum 2.000 de euro
la aproape orice asigurator din România. Cei
25 de euro pe lun` acoper` unele riscuri cum
ar fi otr`virea subit`, asfixierea, înecul sau
lovirea de c`tre o ma[in`, alta decât cea a
proprietarului. Un alt lucru frumos scos la
iveal` de asigur`rile române[ti, în acord
perfect cu bun`starea pisicilor este, de pild`,
asigurarea contra câ[tig`rii de c`tre România
a unui campionat de fotbal. Pentru c`, nu-i
a[a, mai mult decât pisicile, românilor nu le
place decât fotbalul. {i atunci, cu ocazia
campionatului european de fotbal din 2008,
o serie de lan]uri de magazine s-au angajat
ca, în cazul în care România iese campioan`,
s` restituie banii cheltui]i de clien]i pe anumite
produse electronice [i electrocasnice, în special
televizoare LCD sau cu plasm` cu diagonal`
mare. Cota de 29 la 1 pe care o avea echipa
na]ional` de fotbal a României la câ[tigarea
acestei cupe înainte de începutul competi]iei
s-a tradus într-o asigurare de numai câteva
mii de euro din partea magazinelor. Deh....

3. În ceea ce îi prive[te pe românii de
peste grani]e, [i aici pisica marcheaz` o
modificare radical` de mentalitate. Dac`, la
începutul anilor 90, necunosc`tor într-ale
legisla]iei europene [i toleran]ei occidentale,
românul teroriza cet`]enii respectabili ai
spa]iului Schengen omorând pisici [i l`sându-
le în pragul caselor (sunând apoi s` cear`
bani pentru debarasarea cadavrelor), acum,
dup` aderare, imigrantul nostru cunoa[te
drepturile omului [i animalelor ca pe Tat`l
nostru. Astfel, [apte români din Italia au r`pit
pisica unei tinere, iar apoi au sunat s` cear`
o r`scump`rare de 20 euro (20,0 împ`r]it la
7 egal 2,85 per capita!). Fata i-a sunat pe
carabinieri, care i-au arestat pe cei [apte pentru
extorcare. Xenofobia în Italia nu are limite;
oamenii ceruser` un pre] cum nu se poate
mai rezonabil – de criz`.

Când pisica nu-i acas`, oare cine mai
joac` pe mas`?
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"I see dead people" era fraza recurent`
cu care micu]ul Haley Joel Osment trezea
fiori de groaz` în Al [aselea sim] (The Sixth
Sense), cucerind decisiv ochii [i urechile
privitorilor. Plasarea glasului s`u mititel în
contextul lugubru al unei conversa]ii cu
oameni ce au trecut pe lumea cealalt` a
reprezentat cheia succesului pentru filmul
bizar, dar atât de captivant, al regizorului
M. Night Shyamalan. O asociere similar`
st` [i la baza peliculei Din raiul meu (The
Lovely Bones), realizat dup` romanul lui
Alice Sebold de regizorul Peter Jackson.
Doar c` de data asta perspectiva este
inversat`. Filmul nu mai urm`re[te un
personaj din lumea noastr` ce poate
comunica cu cea de dincolo, ci o feti]` ce
a trecut deja dincolo, îns` continu` s`
priveasc` la cele l`sate în urm`. Cu o
lejeritate ce surprinde, eroina dezv`luie în
primele câteva minute ale filmului întregul
miez narativ. Dup` ce ne informeaz` cu
mult` candoare copil`reasc`: "Numele meu
este Salmon. La fel ca al pe[telui. Prenumele:
Susie.", ea continu` cu gravitate p`trun-
z`toare: "Aveam 14 ani când am fost ucis`,
pe 6 decembrie 1973."

A[adar, filmul se dezv`luie de la început
ca unul al rememor`rii, ce va culmina, dup`
cum e u[or de intuit, cu uciderea lui Susie
(Saoirse Ronan). Privit de la acest nivel,
Din raiul meu pare a concentra premisele
de pelicul` horror centrat` pe detaliile unei
crime odioase [i pe personalitatea maladiv`
a uciga[ului în serie. {i poate asta ar fi [i
fost, dac` narator era criminalul. Îns` cum
vocea auctorial` apar]ine lui Susie, e evi-
dent c` avem un gen diferit de poveste aici.
Filmul ne scute[te de detaliile macabre ale
crimei, de o incursiune adânc` în mintea
psihotic` a asasinului sau de c`utarea unei
eventuale motiva]ii pentru faptele lui. Punctul
propriu-zis de trecere al lui Susie din aceast`
lume în cea de dincolo pare s` conteze pu]in.
Accentul st` pe existen]a ei acolo [i perpetua
privire înapoi, ceea ce transform` uciga[ul
într-un personaj secundar (rol de care Stanley
Tucci se achit` onorabil, câ[tigând o
nominalizare pentru Globurile de Aur din
acest an).

Portretizarea "raiului" – sau, în fine, a
unui soi de antecamer` a raiului, de unde
Susie are privilegiul de a putea privi înc`
spre lumea pe care a l`sat-o în urm` – ridic`
un risc considerabil pentru autorul filmului:
c`derea în cli[eu. Câmpurile mereu verzi,
lanurile de grâu în pârg, cerul de un albastru
imaculat [i apele ve[nic limpezi aduc prea
mult cu imaginile demonetizate reproduse
f`r` încetare pe ilustrate po[tale, în calendare
cu pre] redus sau în sute de alte filme. {i,
din p`cate, pelicula nu face economie la
ele. Exist` pasaje destul de consistente în
care aceste imagini impersonale [i stereotipe
ale unui paradis natural perpetuu ocup` întreg
ecranul. Pasaje care, în loc s` fie unite
inseparabil de atmosfera personal` a filmului,
func]ioneaz` ca un fel de cortin` univer-
sal`; ele ar putea fi f`r` probleme decupate
[i ata[ate altei produc]ii de la Hollywood,
în care s-ar integra corect, spunând îns` la
fel de pu]ine.

La recomandarea unei pove[ti narate
postum de victima unei agresiuni sexuale,
mul]i vor fi cu siguran]` sceptici. Pe bun`
dreptate. Cu toate acestea, Alice Sebold f`cea
dintr-un atare subiect unul dintre bestseller-
urile anului 2002 în America [i material
pentru o ecranizare proasp`t lansat` la
început de 2010. Minunatele oase ap`rea
cu rapiditate [i în limba român` în 2003,
în traducerea reputatului profesor Liviu
Cotr`u, publicul-]int` fiind, în mod evident,
cel sensibil la tragediile cotidianului.
Protagonista e abuzat` [i ucis` pe 6
decembrie 1973: o zi cu ninsoare ce
deschidea sezonul s`rb`torilor. F`pta[ul e
un vecin etichetat drept excentric; în spatele
aparen]ei aerian-inofensive se ascunde un
uciga[ în serie. B`nuielile familiei nu sunt
sus]inute de probe suficiente; singura care
[tie adev`rul e îns`[i Susie, care prive[te
cu aten]ie destinele celor r`ma[i în urm`.

La momentul public`rii, cartea venea
pe fondul unor traume emo]ionale ale
na]iunii: septembrie 2001, amenin]area
ubicu` a terorismului, o serie de r`piri în
rândul minorilor sensibilizaser` opinia
public` american`. Mai mult, Alice Sebold
debutase în 1999 cu un volum memorialistic
în care î[i împ`rt`[ea propria tragedie: în
primul an de facultate fusese violat` în
campus [i considerat` ‚norocoas`' c` a sc`pat
cu via]`. Susie Salmon nu are aceea[i [ans`.
Executat` [i tran[at` f`r` scrupule, î[i g`se[te
loc într-un paradis atipic [i, în mare m`sur`,
ateu (divinitatea lipsind cu des`vâr[ire). I
se deschide un rai pe m`sura dorin]elor [i
convingerilor unei copile de paisprezece ani,
populat de anim`lu]e dornice de joac` [i
modelat de reviste glossy.

Problema nu e doar pierderea contactului
direct cu cei dragi, ci [i a inocen]ei
protectoare. Susie e prins` între lumi,
incapabil` s` renun]e la fosta via]`. Pozi]ia
de observator o privilegiaz`, oferindu-i, pe
lâng` perspectiva l`rgit` asupra evenimen-
telor actuale, acces la trecut, la gândurile,
reac]iile [i sentimentele celor urm`ri]i ca
la un cinematograf 3D. Omniscien]a
nara]iunii e asigurat` de la bun început,
eliminându-se poten]iala lectur` drept ro-
man poli]ist. Criminalul expus pe pagina a
doua a c`r]ii devine o prezen]` sporadic`,
iar motivele sau dilemele lui ulterioare nu
constituie un pol de interes în sine. Va muri
la fel de absurd cum pare s` fi tr`it:
nepedepsit de justi]ia uman`, dar ucis de
un ]ur]ure uria[.

Minunatele oase este, în mare parte, o
carte a suburbiei americane ce î[i revine
(sau nu) din [oc. În centru st` familia (tot
mai) disfunc]ional`, dar reunit` în clipe grele.
Efectele mor]ii lui Susie asupra rudelor sunt
u[or de observat: tat`l î[i pierde controlul,
hot`r`[te s` fac` singur dreptatea ratat` de
poli]ie [i e[ueaz`. Mama are o aventur` cu
un detectiv, iar apoi se înstr`ineaz`, p`r`sind
realitatea pe care nu o poate înfrunta. Sora,
apropiat` ca vârst` [i asem`n`toare fizic,
e condamnat` s` trezeasc` amintiri dureroase
[i alege masca durit`]ii [i nep`s`rii; fratele
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cel mic se aga]` de memoria surorii. Încet,
vie]ile tuturor înainteaz`, iar Susie ia parte
f`r` a putea interveni.

Bizar` pe alocuri e interferen]a
planurilor, credibilitatea observa]iilor de la
distan]` (apar]inând unei entit`]i
fantomatice!) fiind afectat` de apari]iile fetei,
men]ionate [i sim]ite din plin de cei dragi.
Total exagerat pare episodul în care spiritul
lui Susie se instaleaz` în trupul unei prietene
pentru a-[i împlini visul unei experien]e
erotice cu b`iatul ce-i scria bile]ele (pe care
descoper`, cu în]elepciune post-mortem, c`
îl va iubi mereu). Recursul la asemenea
strategii nu surprinde în totalitate dup`
fenomenalul succes al Fantomei mele iubite,
film de referin]` al anilor '90, sau chiar al
Anatomiei lui Grey, popular serial inspirat
din via]a medical` în care - cu motiva]ie
clinic` bine determinat` - o doctori]` tr`ie[te
în concubinaj cu iubitul mort.

Sebold exploreaz` zona obscur` a
contactului dintre lumi, dar \[i plaseaz`
povestea în zona imaginabilului uman. O
presar` cu un umor adolescentin u[or
asimilabil personajului [i încearc` s`
g`seasc` un echilibru între vocea
copil`reasc`, aten]ia accentuat feminin`
pentru detalii [i contextul sumbru.
Originalitatea abord`rii [i scriitura lejer`,
lipsit` de înflorituri inutile, ofer` o lectur`
alert`, populat` îns` de indivizi monocromi:
sensibili, poten]ial interesan]i, dar unidi-
mensionali. Prezenta]i exclusiv prin ochii
lui Susie, în rela]ie cu ea [i amintirea care
ajunge s`-i defineasc`, protagoni[tii nu ating
complexitatea ce ar putea da greutate decisiv`
c`r]ii. Scutit` de excese sentimentale, dar
atent ambalat` în speran]a unei reconstruc]ii
satisf`c`toare a existen]ei, povestea are mai
degrab` efect consolator. Oscilând între
scene intense [i c`deri de tensiune dramatic`
[i narativ`, ea las` o impresie puternic`,
dar un gust... amestecat.

Din fericire, aceste simboluri banalizate
nu acapareaz` decisiv modul în care e
reprezentat edenul lui Susie. A[a cum pare
firesc, dac` ne gândim c` via]a naratoarei
a fost oprit` la apogeul pubert`]ii, raiul lui
Susie Salmon e un loc în care se pot face
toate lucrurile la care ar râvni un personaj
de vârsta ei – zbân]uial` în haine extravagante
împreun` cu cea mai bun` prieten`, b`t`i
cu flori, r`sfoit reviste ce con]in sfaturi despre
cum s`-]i asortezi unghiile cu ochelarii de
soare, muzic`, dans [i alunecat cu sania pe
un derdelu[ uria[. {i poate cel mai impor-
tant – posibilitatea de a privi captivat`, în
timp ce ron]`ie popcorn ca [i cum ar fi o
spectatoare fidel` a unui reality show la
Paradis TV, fragmente din ce se întâmpl`
în via]a l`sat` în urm`. {i asta pentru c`,
dup` cum e firesc pentru vârsta ei, Susie
simte la fel de mult lipsa familiei ca pe cea
a lui Ray – brunetul cu gene lungi de la
liceu, cu care a schimbat doar câteva vorbe
precipitate de ro[ea]a din obraji, [i a stabilit
o prim` întâlnire romantic` la mall exact
în ziua în care a fost ucis`.

La fel de prielnic pentru aerul proasp`t
al filmului este rolul bunicii lui Susie, mic,
dar foarte pregnant în economia peliculei,
jucat de Susan Sarandon. Bunica înc` tân`r`,
ce fumeaz` ]igar` dup` ]igar` [i are prin
preajm` un pahar de whisky înc` de la ora
prânzului, vine pentru a "prelua controlul"
în casa în care moartea feti]ei de 14 ani i-
a scufundat pe cei doi p`rin]i într-o depresie
adânc`. Excentric` [i plin` de replici ce
contrasteaz` binevenit cu atmosfera
suburbiei americane (ce, pân` la crim`,
seam`n` mult prea mult cu una de basm
pentru a fi adev`rat`), ea r`mâne paradoxal
mintea limpede atât de necesar` pentru ca
familia l`sat` în urm` de Susie s` poat`
continua s` tr`iasc` într-o oarecare
normalitate. Dup` cum e de a[teptat, filmul
alunec` spre un happy end mai mult sau
mai pu]in justificat. Una peste alta, Din raiul
meu nu se ridic` la în`l]imea lui Al [aselea
sim], dar asta [i pentru c` nu se ia atât de
tare în serios. Adic` prefer` s` r`mân` fi-
del unei voci narative ce coloreaz` via]a
de dincolo mai mult în tonurile luminoase
ale viziunii pubertine decât în unele maca-
bre.
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Tema num`rului 2 (2009) al revistei
EuropaEuropaEuropaEuropaEuropa, ce apare la Novi Sad, este dedicat`
elitei. Semneaz`, printre al]ii, Petar Ata-
na]kovici ("Reproduc]ia stagn`rii: elitele
politice [i sistemul de educa]ie în Serbia"),
Milan Ivanovici ("Responsabilitatea elitelor
sociale în procesul de tranzi]ie"), Dorde
Tomici ("Extremismul de dreapta – o
alternativ`?!"), Cristina P`iu[an Nuic`
("Comunism, postcomunism [i elite"),
Cristian P`tr`[coniu ("Elita româneasc` [i
lin[ajul public"), Virginia Popovici ("Elita
intelectual` româneasc` din Voivodina"),
Ciprian V`lcan ("Metafizica consumului
[i omul societ`]ii postindustriale"), Diana
Vrabie ("Reabilitarea spiritualit`]ii").
Eseurile au rezumate în limbile sârb` [i
englez`. ● Publica]ia, coordonat` de Pavel
G`t`ian]u, are consistente pagini de poezie,
proz`, recenzii de c`r]i, cronic` de arte
vizuale etc., toate a[ezate într-o formul`
grafic` excep]ional`, ce poart` semn`tura
lui Doru Bosiok.

POEZIA – 50
La 50 de numere a ajuns revista PoeziaPoeziaPoeziaPoeziaPoezia,

ce apare la Ia[i de 14 ani, prilej s`-i ur`m
via]` lung`. ● Gândite tematic, tip`rite sub
form` de carte, cu sute de colaboratori din
]ar` [i din str`in`tate, plin` de poezii [i de
poe]i cu stiluri [i calibre diferite, atente la
nou, îns` [i recuperatoare ale liricii din alte
timpuri, în român`, dar [i în alte limbi –
unele chiar cu o circula]ie restrâns` –,
numerele de pân` acum ale trimestrialului
i-au ajutat pe cei interesa]i s` vad` cum se
"mi[c`" versurile [i cei care le scriu. ● Dac`
vre]i s` afla]i cum rela]ioneaz` poezia [i
cosmosul (tematica num`rului aniversar),
c`uta]i revista moldav`.

MERITUL – DUP~
{AIZECI

Ca s` nu uit`m în/pe ce lume tr`iesc
cei care scriu, reproducem din Ramuri Ramuri Ramuri Ramuri Ramuri (nr.
12/2009) o însemnare din jurnalul lui
Gabriel Dimisianu (29 ianuarie 2007): "Ieri,
la redac]ie, îmi telefoneaz` o poet`. – Drag`,
e[ti în comitetul director, vezi ce faci acolo,
s`-mi dea indemniza]ie de merit, am nevoie
[i cred c` [i merit. Am l`sat cerere la Chifu,
vezi s` se aprobe. Eu: – nu te sup`ra, da'
câ]i ani ai? T`cere de câteva secunde [i
apoi: – ei, 57 spre 58, dar ce are a face, de
ce întrebi? – Dac` ai câ]i zici, vorbim peste
trei ani. A[a e regula, meritul dup` [aizeci
de ani. – N-am [tiut, nu mi s-a spus. Iar
t`cere, dup` care: – {tii ce? De fapt în iulie
împlinesc 60, asta-i realitatea. – A, [i ]i-ai
adus aminte." ● De remarcat c` echipa de
critici de la "Ramuri" e atent` la nout`]i
[i recenzeaz`, pe pagini bune, c`r]ile
scriitorilor români. Ce bine ar fi dac` aceste
cronici ar avea [i efecte în vânzarea lor,
iar cititorii ar folosi presa cultural` ca…
ghid spre [i prin libr`rii. ● Alert [i dens
interviul dintre Horia Gârbea [i Varujan
Vosganian. Zice autorul "C`r]ii [oaptelor":
"… puterea prin scris e mai statornic` decât
puterea ob]inut` prin vot. În art` alegerile
au loc cel mai devreme o dat` la mileniu.
Se mai fac uneori, e drept, [i anticipate,
dar asta numai când arta se contamineaz`
prea mult de manierisme [i oprtunisme.
Prefer puterea pe care o d` literatura. Arta
e singura îndeletnicire uman` care învinge
f`r` s` lase în urm` învin[i [i cucere[te
f`r` s` umileasc`. Un om cucerit prin art`
devine aproapele, [i nu du[manul t`u. E o
putere care nu trebuie s` lupte ca s` biruie,
ci dimpotriv`. Arta e pav`za învin[ilor, nu
a biruitorilor".

TUR DE ORIZONT

PETRU UMANSCHI

HANNAH MONTANA,
NEPOATA LUI POPEYE

E PE SITE!
Noroc c` multe publica]ii culturale au

site-uri, unde po]i lectura, pe îndelete [i
la distan]` de apari]ia ei, revista. Altfel ar
fi o prostie s` facem turul ̀ sta [i s` stârnim
poft` de citit cu numere trecute [i cam de
neg`sit pe la chio[curi. ● Intra]i pe site-
ului Familieiiiii [i c`uta]i dublul 11-12/2009.
● Doldora (are [i vreo 250 de pagini, e
adev`rat) de texte care mai de care mai
interesante, de la jurnale, amintiri, memorii,
pân` la eseuri, proz`, cronici (literare,
teatrale, plastice), parodii. Ba chiar [i o
"sec]iune" dedicat` literaturii or`dene.

IEFTIN {I BUN
TomisTomisTomisTomisTomis are [i ea site. Intra]i [i ci]i ultimul

num`r din 2009. O s` afla]i c`: a) în opinia
lui Felix Nicolau, Dan Sociu e mai bun
prozator decât poet, dar nu foarte bun, b)
Sorin Dinco e pu]in cam nervos c` doi istorici
literari, Alex {tef`nescu [i Nicolae
Manolescu, expediaz`, în istoriile lor,
Genera]ia 2000, c) Premiul Nobel este o
institu]ie perdant`, de[i d` câte-un million

Nevoia de modele a devenit azi un act profitabil pe toate
meridianele. Un studiu american ofer` argumente indubitabile
în acest sens, surprinzând mai ales faptul c` "victimele" nu fac
parte neap`rat din grupul celor tineri, a[a cum eronat se credea
pân` acum. Po]i fi octogenar sau teenager ca s` ajungi ahtiat dup`
un model, fie el solist de muzic` u[oar`, artist de cinema sau
stripper/ stripteuz`. Interesant este faptul c` persoanele din categoria
starurilor nu sunt admirate doar pentru calit`]ile lor artistice, ci
devin atent studiate de milioane de persoane care le imit` nu doar
îmbr`c`mintea, ci [i – v` vine s` crede]i? – gesturile, obiceiurile
culinare, hobby-urile. O adev`rat` industrie profitabil` nu neap`rat
pentru vedet` s-a n`scut înc` din perioada interbelic`, atunci când
Max [i Dave Fleischer au inventat în lumea anima]iei personajul
Popeye The Saylor. Aflat` la începuturi, arta desenului animat a
explodat cu personaje bizare ca Betty Boop, care tronau victorioase
pe ecranele lumii pân` la apogeul inspiratelor crea]ii ale lui Disney.

Dar s` ne întoarcem la Popeye, marinarul f`lcos, cu nelipsita-i
pip` între din]i. Cine nu-[i aduce aminte c` acesta, pus în situa]ii
delicate, se "energiza" golind conserve de spanac? Planta (sau
leguma?) avea asupra marinarului un efect miraculos, înzestrându-l
cu puteri supranaturale. Nici în cele mai optimiste gânduri Fleischer
nu s-a a[teptat ca o g`selni]` întâmpl`toare s` devin` profitabil`
pentru agricultura american` [i nu numai. Cum, aidoma serialelor
din zilele noastre, Popeye ap`rea s`pt`mânal pe ecrane, luptând
s-o apere pe aleasa inimii sale, Olive Oil, num`rul conservelor
de spanac \ngurgitate cre[tea... F`r` studii specializate, s-a observat
cum solicitarea hranei verzi s-a triplat, determinând multe ferme
americane s` se apuce de cultivarea [i distribuirea acesteia, iar
afacerea a devenit o adev`rat` man` cereasc`.

Exemple s-ar mai g`si, dar trecem, cu voia dumneavoastr`,
la cel mai mare succes comercial din istoria Disney, Hannah Mon-
tana. Aceasta a adus amintitei companii colosala sum` de un miliard
de dolari, iar marketingul a dep`[it cu mult tot ce se [tia pân`
acum. Miley Cyrus, alias Hannah Montana, este o adolescent`
care, printre altele, cocheteaz` [i cu muzica. Anul trecut a reu[it
ca piesa ei "The Climb" s` se numere printre cele mai populare
cântece ale anului. Nici nu-i de mirare, cât` vreme este fiica
celebrului cânt`re] de muzic` country (exponent al a[a-numitului
curent Noul Tradi]ionalism). Dar lovitura cea mare a dat-o frumoasa
adolescent` cu rolul dublu Miley Stewart/ Hannah Montana, pe
care îl interpreteaz` în serialul omonim extrem de popular în SUA,
Canada, Noua Zeeland` [i Australia.

Dac` v-am oferi o cifr` estimativ` a averii fetei care anul
trecut, pe 23 noiembrie, a împlinit abia 17 ani, ar p`li de invidie
to]i pretin[ii milionari, în fa]a acestei domni[oare r`mânând ni[te
bie]i afaceri[ti. Primul episod Hannah Montana se lanseaz` pe
24 martie 2006, noaptea ea transformându-se în rock star. În lumea
adolescen]ilor, Hannah devine unul dintre cele mai celebre personaje

din lume. Acum un an se estima c` totalul audien]ei globale a
serialului este de 200 de milioane de telespectatori. Ce înseamn`
asta? Dac` Hannah Montana ar fi o ]ar`, ar fi a cincea din lume
dup` num`rul de locuitori. Incredibil!

Fenomenul Hannah s-a n`scut ca o necesitate, din strategia
concernului Disney care, cu un deceniu în urm`, a sesizat c` gigantul
media nu acoper` chiar toate segmentele industriei entertainment-
ului, ingnorând – paradoxal – o important` categorie de public:
adolescen]ii [i preadolescen]ii. Pe parcurs s-a constatat c` segmentele
amintite nu mai erau interesate de Mickey Mouse. Se impunea
a[adar o m`sur` care în final a dus la franciza ce a b`tut toate
recordurile, devenind un veritabil fenomen social: Hannah Montana.
Dar asta înc` nu a însemnat nimic. Re]eta concernului de a face
bani include aproape totul [i înc` ceva pe deasupra.

Analizate în cele mai mici detalii, am`nuntele vestimentare
sunt concepute de stili[ti care au în vedere poten]iala vânzare
a acestor crea]ii; se iau în calcul trendul, cromatica produselor.
Hannah Montana devine un brand special, singurul care, pân`
acum, dup` un singur sezon, producea un miliard de dolari.
Spanacul lui Popeye r`mâne în urm` serios! Unde mai pui restul
produselor brandului, discurile cu soundtrack-ul serialului,
p`pu[ile care dep`[esc numeric cifrele celebrei Barbie. Se deschid
sute de shop-uri, magazine cu îmbr`c`minte, înc`l]`minte, lenjerie,
cordoane, [osete, accesorii. Sute de milioane de umbrelu]e chic
au invadat pia]a, ruinând m`rcile similare ce nu purtau eticheta
de rigoare. Gigantul de retail Wal-Mart e îngenuncheat, silit s`
semneze un acord comercial prin care s` vând` jocuri electronice
video, console personalizate pentru iPod-uri, se declar` un r`zboi
deschis cu junk food-urile, concernul HM preferând s`-[i vând`
propriile produse într-un ambalaj distinct, actractiv, personalizat.
Se mizeaz` pe fructe proaspete, mai s`n`toase [i mai golite de
E-uri. {i uite cum ne zboar` gândul din nou la spanacul lui
Popeye...

Concernul face totul pentru a ob]ine venituri cât mai
substan]iale. Pân` [i eticheta "Limited Edition" aplicat` pe CD-
uri ca "The Best Of Both Worlds" a avut efectul scontat: graba
achizi]iei (Doamne fere[te s` r`mân f`r` disc!). S-au vândut 7
milioane de albume, fapt ce ne scute[te de orice comentariu. S`
mai spunem c` un bilet la un concert Miley este aproape imposibil
de ob]inut cât` vreme se vând on-line în câteva zeci de minute.
{ti]i cât cost` un bilet de concert pe pia]a neagr`? 3.000 de dolari!
Hannah Montana The Movie, a c`rui premier` s-a consumat în
prim`vara anului trecut (aprilie 2009), a adunat în seifurile Disney
154 de milioane de dolari... {i totu[i... cea mai bine pl`tit` ado-
lescent` din lume se gânde[te la sfâr[itul carierei sale, care e
aproape. Motivul? Miley cre[te. Ea a ap`rut pe coperta revistei
Vanity Fair într-o postur` decent`, dar care n-o mai prezint` pe
feti]a pe care a îndr`git-o o lume întreag`.

de euro la fiecare câ[tig`tor, d) Societatea
româneasc` a evoluat în ultimele dou`
decenii, dar e extreme de greu s` afli cum,
cât [i încotro, e)… E, mai sunt multe de

aflat de la malul m`rii, dar chiar exist`
internet. {i e al naibii de ieftin!

RO{IORII DE VEDE
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BANDA DE MA{IN~
Urmare din pagina 18

În mai 1988, pe când a primit CTC-ul aceasta band` de ma[in` de scris, eram cam tot
acela[i de acum, înc` visând la casa de la munte pe care am dobândit-o, doi ani mai târziu,
ca singur` afacere a vie]ii. De atunci îns`, n-am mai luat nici un ban pe c`r]ile pe care le-am
publicat în furia timpului, majoritatea scrise aici, mult mai aduse spre lumea povestirii destinelor
decât cele dinainte, în care musteau universuri criptice. A[a am în]eles eu în anii '94, '95 c`
trebuia s` se scrie dup` revolu]ie. Era o cur`]enie general` pe care, credeam eu, cum poate
c` au crezut dou` genera]ii de scriitori de dup` mine,  trebuia s` o fac` fiecare scriitor în
textele sale, pentru a fi pe m`sura "sertarului european al literaturii". N-a fost a[a. Poate c`
un om n`scut în anul 1988, în mai, va scrie pentru contemporanii s`i din anul 2018, într-un
limbaj  [i pe ni[te teme care s`-i fie apropiate cititorului de atunci.

Cititorul de acum poate mai [tie de numele celui ce în 1988 scria Muflonul, volumul al
doilea, dar în 2018 nu va mai [ti, cum nu-l va mai interesa ce-a mai publicat în to]i ace[ti ani.

În câteva luni din iarna de început de an scrisesem atunci, în 1988, [ase variante de
scenarii pentru un buget care s` m` fac` util în ochii celor din proximitate. Un gest normal
pentru un artist de 44 de ani, cu doi copii, care avea în rezerv` apari]ia unui roman gata de
tipar, de[i nu tr`ia doar din scris. În 2008, dup` atâtea experien]e bizare de toate felurile,
când e convins c` singurii bani vin din simbria lui de slujba[, nu mai viseaz` decât clipa
în care, ca [i acum patruzeci de ani, treizeci, dou`zeci, va r`mâne doar cu sine la ma[ina
de scris.

F~R~ MENAJAMENTE
DESPRE PACTUL
COMUNISTO-NAZIST
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Profitând de "naivitatea liderilor englezi [i francezi", Hitler încalc` acordurile de la
München [i invadeaz` Boemia [i Moravia în 14 martie 1939. În fa]a acestei situa]ii,
Stalin "face un joc dublu", negociind atât cu Fran]a [i cu Anglia, pe de o parte, cât [i cu
Germania, pe de alt` parte. În cele din urm`, la Moscova, în 23 august 1939, este semnat,
la nivelul mini[tilor de externe, pactul de neagresiune dintre Uniunea Sovietic` [i Germania,
înso]it de un protocol secret ce va dobândi o trist` faim`. Stalin, care condusese negocierile,
a toastat pentru posteritate: "{tiu cât de mult î[i iube[te na]iunea german` Führer-ul.
Prin urmare, a[ vrea s` beau în s`n`tatea acestuia". Astfel s-a hot`rât împ`r]irea Poloniei
"în doar dou` rânduri", dar [i soarta ]`rilor baltice [i a Basarabiei, care urmau s` revin`
sovieticilor. În acela[i timp, "Stalin era perfect con[tient c` semnarea pactului cu Germania
va duce la declan[area imediat` a r`zboiului". Cele dou` puteri totalitare invadeaz` Polonia,
iar "din 21 septembrie armatele celor doi invadatori intr` în leg`tur`, într-o stupefiant`
atmosfer` de fr`]ie de arme". Nu e de mirare c` "are loc chiar, la Brest-Litovsk, o defilare
comun` a trupelor victorioase". În continuare, Gestapo-ul [i NKVD-ul pun la punct un
plan comun pentru contracararea rezisten]ei poloneze. Partidele comuniste din lume intr`
într-o binemeritat` derut`. Cel din Fran]a se conformeaz` normelor dictate de Stalin
prin Gheorghi Dimitrov: "Termenii de nazist [i hitlerist dispar din vocabularul comunist,
în timp ce fascist este rezervat guvernului francez." Mâr[`viile lui Stalin [i ale lui Hitler
continu` în mod consonant, iar dup` fiecare izbând` cei doi se felicit` reciproc. Uniunea
Sovietic` atac` Finlanda, c`reia-i r`pe[te Karelia; NKVD-ul conduce opera]iunile de
sovietizare a Poloniei Orientale [i instrumenteaz` masacrul de la Katyn.  Dup` ultimatumul
transmis de Molotov, România cedeaz` Basarabia [i Bucovina de Nord, "aceasta din
urm` nici m`car prev`zut` în protocolul secret". Hitler cotrope[te Fran]a în urma unui
veritabil Blitzkrieg. De pomin` sunt comuni[tii francezi, care îndeamn` muncitorimea
autohton` s` fraternizeze cu solda]ii germani.

În ziarul Pravda din 14 iunie 1941 apare un comunicat oficial menit s` contracareze
zvonurile c` Germania ar inten]iona s` încalce tratatul de neagresiune. În zorii zilei de
22 iunie, 5.500.000 de militari (germani [i alia]i) for]au grani]ele Uniunii Sovietice.
Dulcea colaborare luase sfâr[it.

Intrat într-o nou` alian]`, Stalin [tie s`-[i impun` punctul de vedere. El "nu are inten]ia
s` piard` câ[tigurile alian]ei cu Hitler", iar mai târziu "reia strategia de anexare [i extindere
a zonei de influen]` a U.R.S.S."

Ast`zi, în propor]ii apreciabile, "Europa Occidental`, care, gra]ie protec]iei americane,
a cunoscut dup` 1945 pacea civil` [i prosperitatea, între]ine o memorie glorioas` a
comunismului... O puternic` propagand` comunist` a contribuit, timp de o jum`tate de
secol, la instaurarea unei hipermnezii a antifascismului [i a unei amnezii cu privire la
alian]a sovieto-nazist`".

Bomboana de pe tort survine în Addenda c`r]ii domnului Courtois. Mai întâi e reprodus
articolul Lec]iile victoriei asupra nazismului al lui Vladimir Putin, publicat în Le Figaro
din 7 mai 2005. În replic`, Stéphane Courtois  [i Jean-Louis Panné constat` c` lec]ia de
istorie a liderului rus e "rescris` dup` modelele clasice ale totalitarismului stalinist", din
moment ce în text plute[te sugestia c` eliberarea de nazism a Europei de Est ar fi fost
similar` cu libertatea, cea dobândit`, dup` un alt tip de opresiuni, abia în 1989.
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Temele de larg` cuprindere banatic` sunt

[i ele prezente peste tot: "Dorogy-bácsi, strungar
de meserie, ajuns la pensie, nu se considera
nici ungur, nici român, de[i era din fiecare câte
un pic, zicea (conformându-se ideologiei
proletariatului!) c`-i interna]ionalist." Politica
nu lipse[te: maistorul Dorogy-bácsi, gazda,
"totu[i în tinere]e nu aderase la comunism, ci
la social-democra]i [i nu sc`pa nici un prilej
f`r` a le face elogiul. Cât despre ceilal]i, se
pronun]a net: ™Comuni[tii, b`iatule, or fost ni[te
fagabun]i, niciun muncitor serios nu-i b`ga în
sam`.¤ Avea câteva teorii simple [i manii
nevinovate. Când ie[ea în curte recurgea la o
num`r`toare menit` s` învioreze fiin]ele m`runte
(prunci, c`]ei, pisici, g`ini) [i s` le câ[tige
bun`voin]a: ™Cip-ceac-cec Havlicek. Cip-ceac-
cec. Havlicek¤. ™Tot ce-i mic îi frumos¤, spunea
cu convingere. ™Dar gongile?¤ îi aruncam câ-
teodat`. R`mânea o secund` perplex".

Finalul evoc`rii merit` to]i banii, e [i
absurd, [i gratuit, ludic, cu umor. Alteori Viorel
Marineasa î[i desf`[oar` întinsele [tiin]e [i
cuno[tin]e despre provincie în istoriografia ei
mai mult ne[tiut`, anonim` [i pr`fuit`, asemenea
p`l`riilor de fetru din dulapul bunicilor izgonit
undeva prin pod sau [opronul din spate. Într-o
prefa]a la studiul unei c`r]i despre Comunioanele
gr`nicere[ti b`n`]ene (2002) ni se dau asigur`ri
c` respectivul demers (autor Petru Hamat) este
incomod [i anun]at polemic. "Avem", ne d`
asigur`ri cronicarul cu sf`to[enie hermeneu-
tic` [i conform protocolului care se cere, "a
face cu o sintez` a cercet`rilor privind ™starea
gr`nicereasc`¤ a Banatului de sud în perioada
1768-1872, dar, firesc, aria contextual` este
mai larg`. Investiga]ia pleac` de la "cronicarii"
acestui spa]iu (Ehrler, Griselini, Stoica de Ha]eg)
[i se prelunge[te/se întrep`trunde cu studii
fundamentale datorate unor Coriolan Buracu,
Antoniu Marchescu, Cornel Grof[oreanu,
Patriciu Dr`g`lina, Petre Nemoianu, H.H. Stahl,
Bujor Surdu, Costin Fene[an, Nicolae Boc[an,
Liviu Groza [.a."

Întotdeauna evoc`rile cu lumini [i umbre,
f`r` false exalt`ri locale, desf`[oar` deliciile
culturale cu un soi de vioiciune epic`. În
imaginare c`l`torii livre[ti cu gust de parti-
pris localist autorul nostru m`rturise[te franc:
"Cred c` am atins sfâr[itul." Adaug` repede,
punând surdin` constat`rii: "S-ar putea vorbi
de o alt` c`l`torie la pseudo-cap`tul lumii".
Aceea[i nuan]are critic`, [`galnic-revendicativ`,
evitând stereotipurile regionale, asumându-le
mai apoi din nevoi de vraisemblence epic [i
interpretativ în care "Banatul încrezut", [i
"habsburgic", iat`, "ofer` suficiente prilejuri"
– de c`l`torii la Punta Arenas, ca s` dau nume
simbolic cap`tului lumii. În urm` cu un veac
[i mai bine ceea ce am botezat azi prin sintagma
"multiculti" (obosit` prin frecven]` frenetic`)
este nuan]at` cu aplomb: "C` in[i [i comunit`]i

"BANATUL ÎNCREZUT".
{I "HABSBURGIC"

s-au îng`duit în interculturalitate [i în
pluriaspecte, asta nu e o realizare de sistem,
ci, în primul rând, oboseal`, lehamite, cedare,
ie[ire par]ial` de sub ordine, acolo unde canonul
a fost vulnerabil, îng`lare de adio, oportunism".

Dup` retorica conceptualist-generalizatoare
cu iz de "cultural studies" revenim la pove[ti.
La destine. La întâmpl`ri unde toposul e tare
[i bate tot prin suspans exotic. Iat`-l pe "Lenau
– cântecul pustei ungure[ti ie[it dintr-o ostenit`
vân` austriac`/ nem]easc`, un prunc p`r`sit de
un tat` ce ar fi trebuit s` fie r`zboinic, dar a
e[uat la Viena, în cazinouri [i-n hemoptizii;
urmarea a fost c` Fiul, încercând s` inventeze
noi teritorii, a mai avut snaga de a da o Cântare
a Americii, exasperat` si tandr`, deci cam pe
dos, prima a unui b`n`]ean, chiar dac` unul
de factur` incert`". {i pentru c` tot veni vorba
de canon, de valori dincolo de dubii axiologice
este adus în "cestiune" Eminescu pentru a sfâr[i
printr-o m`iastr` [erpuire prozastic` taman în
bra]ele ... Adrianei Babe]i: "S` ad`ug`m, cu
tâmp` simetrie academic`, periplul îndurat de
Eminovici, adolescent atras de complotistul
interstatal Iulian Grozescu în ber`riile din
Fabrik-Temeswar pentru a exalta o cauz`
na]ional` necoapt` [i pentru a consuma
numaidecât halb` dup` halb`, în virtutea drep-
tului popoarelor la autodeterminare, ca s` fie
dus apoi la Comlo[u-Mare, unde contesa Nako
î[i sporea dubios de gra]ios domeniul, scontând
pe faptul c` în veacul urm`tor ar izbuti s`-si
simuleze moartea-n bra]ele Adrianei Babe]i".

Am evitat ani de zile s` scriu despre doi
dintre cei mai buni prieteni [i colegi de drum
epic, îl numesc pe Mircea Pora [i Viorel
Marineasa, tocmai din considerente de amici]ie
care poate fi socotit`, am zis, partizan`, dar
[i, vezi bine, localist`. Tot atâtea idiosincrazii
care, între timp, au fost înlocuite de tot atâtea
h`rnicii de marketing ale altora care pot crea
iluzii valorice. Cred în proza lor [i în locul pe
care îl merit`, valoric, dincolo de conjuncturi
[i jocuri de glezne literare.
_______________

1 |n mai 1968, în miezul recrudescen]ei
socialiste în Fran]a. Apar]inând unei publica]ii
pentru tineret a Partidului Comunist Francez
(unde evoluau la fel de celebrii Pif [i Hercule),
produsele acestea erau o dovad` vie a
comunismului cu fa]` uman` de factur` vest-
european`, care se dorea mai pu]in ro[u [i mai
mult "activist". Rahan, care este chintesen]a
lui homo socialisticus, se opune valorilor
capitalismului – la polul opus aflându-se,
probabil, Tarzan al lui Kipling, eroul prin
excelen]` "de dreapta". Întrebarea este, îns`,
aceea a nocivit`]ii simbolurilor cu care oper`m
[i dac` nu cumva imaginarul nostru este
malformat în mod constant f`r` ca, de multe
ori, s` con[tientiz`m sursele acestor influen]e.
(http://dorupop.blogspot.com/2007/02/
ntoarcerea-lui-rahan.html)
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15 DECEMBRIE
O traducere din jurnalul lui Julien

Green, masacrat` infam, c` nici nu-]i mai
vine s-o deschizi: "Ieri, pe vremea cea
mai minunat` din lume, m-am plimbat pe
strada Passy. M` sim]eam fericit într-un
fel cu totul absurd, adic` nu-mi explicam
de unde vine fericirea aceea stranie care
stîrnea în mine pofta s` râd de unul singur".
Te opre[ti [i visezi: strada Passy!
Descoperit` tîrziu, în ultimele luni ale
[ederii tale la Paris. O ai limpede în fa]a
ochilor: treci peste podul Iena [i urci în
stînga printre cl`diri cu un etaj, cel mult
dou`, cu mici gr`dini, într-o atmosfer`
idilic`, în plin Paris. Culmea bun`st`rii
tihnite [i a fericirii. Strada, calm` în prima
ei jum`tate, se continu` cu o por]iune
animat`, populat` de superbe butice.

"Trecînd prin fa]a casei în care
locuisem noi pe vremuri, mi-am adus
aminte de nop]ile mele de groaz`, cînd ceva
ie[ea dintr-un cotlon al od`ii, [i cînd acel
ceva de nedescris d`dea ocol patului meu".
Tresari. A[adar, nop]ile copilului de pe
strada Passy, înf`[urat în acel decor ca-
ntr-o mie de voaluri de m`tase, puteau s`
semene cu ale tale, copil dintr-un sat pierdut
la o margine de lume, st`pînit de violen]`
[i spaime. Ar`tarea f`r` nume, agil`,
întunecat`, piezi[`, avea puterea s` se
strecoare [i acolo, în inima cald`, protejat`,
a Parisului!

E[ti aproape bucuros, aproape consolat.
Nu totul ]i-a fost luat atunci! F`ceai totu[i
parte din lumea copiilor, de vreme ce [i
pe Passy se ar`tase acel ceva. De vreme
ce a[a ceva era posibil [i acolo.

Revela]ia asta ]i se pare c` te
legitimeaz` [i pentru ziua de azi.

16 DECEMBRIE
Cina la noi în format restrîns cu

ambasadorul turc [i înc` o familie de
prieteni.

Nimic nu l-ar putea distinge pe H. de
un occidental cre[tin. În afara umilin]ei
de a se [ti ]inut la por]ile Europei, umilin]`
cîtu[i de pu]in occidental`. M` recunosc
în starea lui [i pîn` [i-n cuvintele [i
argumentele pe care le-am mai auzit din
gura lui [i alt`dat`. Erau [i ale mele pîn`
nu demult. Se vede bine c` refuzul ce i
se opune Turciei acum e ca un stigmat la
vedere. Îns` H. are în plus tres`rirea de
orgoliu a unui popor mîndru, con[tient
de sine: cînd Europa o s` vrea, s-ar putea
ca ]ara lui mare s` nu mai vrea, ea. Nu-l
cred. M`car dac` ai putea s`-]i spui c` tu
ai dep`[it faza cînd toat` lumea se crede
datoare s`-]i dea lec]ii. Ascultîndu-l pe
H., te surprinzi din nou cu gîndul la ziua
aceea ce trebuie s` vin`, ziua revan[ei –
neap`rat una distinct` de toate cele de
dinaintea ei, nou`, str`lucind de cur`]enie
– cînd o s` la[i în urma ta toate astea,
ziua revan[ei cînd tu, mare de-acum, [i
frumos desigur, vei stîrni dorin]i [i vei
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fi în postura de a face mofturi.
Las aceste fraze a[a cum sunt, cu tot

infantilismul lor patent, fiindc` traduc ex-
act partea de sex – de sex [i prostitu]ie –
din povestea noastr` de dragoste cu
Occidentul.

17 DECEMBRIE,
CASABLACA

Tat`l lui Majid B., consulul nostru
general onorific la Casablanca, a murit ieri.
În anul din urm` au fost mereu probleme.
Era, cum spun marocanii în felul lor discret,
obosit. Îi întrebi de s`n`tate – ça va? labass?
beher?Ê– [i-]i r`spund chiar [i de pe patul
de moarte c` totul e perfect, Alhamdullah.
Cum ar putea r`spunde altfel cînd toate
vin de sus? S` r`spunzi altfel înseamn`
s`-l încarci pe cel`lalt cu problemele tale,
[i asta nu se face. E bine, întotdeauna bine,
cu zîmbetul pe buze.

Ajungem în Anfa, pe o colin` ce d`
spre ocean. E cartierul [ic al ora[ului, cu
vile ascunse dup` garduri înalte de verdea]`
dincolo de care se ridic` palmieri [i se
ghicesc piscine. Casa, dup` limuzinele
parcate pe mai multe str`zi, alt`dat` pustii,
trebuie s` fie pe-aproape. Lume de peste
tot a venit s`-l înso]easc` pe fostul demnitar,
de cîteva ori ministru, consilier regal, autor
de c`r]i [i profesor de [tiin]e islamiste al
lui Hassan II [i al fiului s`u care domne[te
azi.

Ne oprim în fa]a intr`rii frumoase,
lipsit` îns` de luxul afi[at de vilele recente,
[i m` strecor înauntru printre oameni de
toate vârstele. În hol, cei doi nepo]i, [coli]i
în Anglia [i SUA, azi îmbr`ca]i în djelaba
tradi]ional` de culoare crem. Sunt în babusi.
Au trecut de la costumele occidentale la
]inuta de s`rb`toare, pe care [i-o poate
permite orice marocan de condi]ie medie.
M` îndrept spre Majid [i so]ia sa în salonul
din mijloc deschis prin arcade spre alte
patru saloane, în form` de cruce. Majid
m` conduce mai departe, lîng` corul de
b`rba]i ce cînt` neîntrerupt.

Jos, în fa]a noastr`, a[ezat direct pe
podeaua din gresie artizanal`, sicriul,
complet lipsit de orice semn al bog`]iei,
dintr-un lemn ce aduce a cedru, vopsit maro
[i acoperit oarecum neglijent cu dou`
]es`turi, una verde, culoarea feti[ a
Islamului. Oameni intr` [i iau locul altora
pe canapeaua continu` de-a lungul pere]ilor
acoperi]i pîn` la tavan cu zelij m`runt. Pe
latura din fa]`, recunosc trei fo[ti prim-
mini[tri.

Al`turi de mine, inepuizabil, corul.
Omul care-l conduce intervine în contratimp
peste ceilal]i cu o energie impresionant`,
de parc` s-ar teme s` nu lase s` sece izvorul
sonor, ce izbucne[te mereu cu o for]`
reîmprosp`tat`, ca un repro[ pentru ceilal]i,
afla]i cu un pas în urm`. Nimeni nu plînge
[i nu se jele[te. Gazdele g`sesc puterea
s` se asigure c` totul e în regul` cu mine,
c` mi-am g`sit locul, c` nu sînt stingher.

În jur oamenii se îmbr`]i[eaz` re]inut, cu
mult` demnitate.

Cedez cuiva locul, trec pe lîng` sicriul
din mijlocul înc`perii, trec din nou prin
salonul circular pentru a-l îmbr`]isa pe
Majid, c`ruia, pentru prima oar`, i se umplu
ochii de lacrimi în timp ce schimb`m cîteva
cuvinte. Mama [tie? Îmi arat` cu capul c`
mama e [i ea aici, într-unul din saloanele
al`turate, în ciuda accidentului vascular
prin care a trecut în urm` cu cîteva
s`pt`mîni, de cînd a r`mas f`r` vorbire.
Ieri, dup` ce medicul a anun]at familia c`
nu mai e decît o chestiune de ore, a cerut
s` fie dus` la spital. Va fi greu, i s-a spus.
L-au asistat cu to]ii pîn`-n ultima clip`.

Dac` [i-ar fi dat duhul în cursul
dimine]ii, înmormîntarea s-ar fi putut face
chiar [i dup`-amiaz`. A[a, se face a doua
zi, obligatoriu. Orarul e fix: de acas` va
fi dus la moschee pentru una din rug`ciunile
de peste zi, dup` care va fi condus la
cimitirul din apropiere. Mormîntul va fi
ca la toat` lumea, de o simplitate ultim`,
f`r` nimic altceva decît o piatr` de nici o
jum`tate de metru, pus` la cap`tul unui

mic dreptunghi din beton sau piatr`, ca
pentru un copil. Niciun semn nu va aminti
cine e acolo, niciun nume pe lespede, într-un
anonimat deplin. Îmi amintesc de mor-
mintele regilor saadieni de la Marrakech:
aceea[i piatr` modest`, acela[i dreptunghi
ce delimiteaz` un spa]iu strîmt, de fiin]`
mic`, mic[orat` de moarte; de-abia regii
dac` au dreptul la ceva mai mult, o inscrip]ie
minim` pe piatr`, un semn lapidar în sensul
propriu al cuvîntului.

M` a[ez în holul de la intrare al`turi
de un prieten din Fès. Corul înceteaz` s`
mai cînte, discu]iile în [oapt` amu]esc. Se
recit` din Coran. Într-un tablou din fa]a
mea, st`pîna casei d` s` coboare o scar`,
apuc` mînerul de lemn, iar caftanul elegant,
strîns sub piept cu o centur` lat` de m`tase
brodat`, i se desface u[or peste pantoful
ce pare c` avanseaz` spre treapt`. O femeie
frumoas` de patruzeci de ani. S-a încheiat
rug`ciunea, ascultat` [ezînd. Cei din jur
murmur` Allahou akbar! Asta a fost tot.
Pot pleca. Îmi fac loc spre ie[ire printre
notabilit`]ile ce umplu de-acum toate
înc`perile de la parter.
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