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Caragiale a fost mai viu decât contemporanii
lui. Îl avea pe dracu-n el. Era f`r` astâmp`r,
începând cu expresia fe]ei, în schimbare necon-
tenit`. Prin contrast, moartea lui a izbit mai tare,
cu atât mai mult cu cât n-a fost precedat` nici de
încetinirea adus` de-obicei de îmb`trânire [i nici
de o boal` vizibil`. Paul Zarifopol, nevoit s` stea
în locuin]a din Berlin a scriitorului care tocmai
murise, a vegheat de seara pân` diminea]a cu ochii
]int` la draperia care ascundea trupul prietenului
s`u. Lui Zarifopol i se p`rea mereu c` perdeaua
se mi[c`: "Nu se putea s` nu a[tept, noaptea
întreag`, s` ias` Caragiale de dup` covorul care-mi
atârna în fa]` [i s` vorbeasc`..."
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1. SCRISOAREA LUI
NEAC{U (1621)

Scrisoarea lui Neac[u (1621)Scrisoarea lui Neac[u (1621)Scrisoarea lui Neac[u (1621)Scrisoarea lui Neac[u (1621)Scrisoarea lui Neac[u (1621) nu mi se
pare un document fondator pentru Geografia
literar` a României, scriam în Istoria secret`Istoria secret`Istoria secret`Istoria secret`Istoria secret`
a literaturii române. a literaturii române. a literaturii române. a literaturii române. a literaturii române. Adev`rat document ar
fi testamentul lui Ien`chi]` V`c`rescu:
"Urma[ilor mei V`c`re[ti/ Las vou`
mo[tenire/ Cre[terea limbii române[ti/ {i-
a patriei cinstire". Istoria pe care înv`]atul
o scrie nu-i îns` neap`rat "a patriei", ci a
preaputernicilor împ`ra]i otomanipreaputernicilor împ`ra]i otomanipreaputernicilor împ`ra]i otomanipreaputernicilor împ`ra]i otomanipreaputernicilor împ`ra]i otomani. E filoturc,
filootoman, cu o educa]ie islamic`
des`vâr[it`. "Compunea [i în grece[te", ne
asigur`, în marea sa istorie, G. C`linescu.
Observa]iuni [i b`g`ri de seam` asupraObserva]iuni [i b`g`ri de seam` asupraObserva]iuni [i b`g`ri de seam` asupraObserva]iuni [i b`g`ri de seam` asupraObserva]iuni [i b`g`ri de seam` asupra
regulelor [iregulelor [iregulelor [iregulelor [iregulelor [i orânduielilor gramaticiiorânduielilor gramaticiiorânduielilor gramaticiiorânduielilor gramaticiiorânduielilor gramaticii
române[tiromâne[tiromâne[tiromâne[tiromâne[ti apare la Râmnic în 1787: e un
moment crucial, care focalizeaz` un centru
cultural: Râmnicul. Râmnicul. Râmnicul. Râmnicul. Râmnicul. Dar dac` nu e un
document fondator, scrisoarea sugereaz`     un
reper demn de luat în seam`, poate chiar o
capital`. De ce trebuie s` re]inem traseul
realizat de scrisoarea lui Neac[u, arat` Sextil
Pu[cariu într-un studiu consacrat lui Bogdan-
Duic`     (R.F.R., an II, 1 februarie 1935, nr.2,
p 335): "Între toate ora[ele din Transilvania,
Bra[ovul a avut din vechime cele mai strânse
leg`turi cu }ara Româneasc`. Frontiera
situat` la câ]iva chilometri [i trecut`
necontenit de negustorii bra[oveni [i oierii
din }ara Bârsei, de b`jenari [i de vilegiaturi[ti
munteni, era inexistent` din punct de vedere
sufletesc. Obiceiuri de dincolo de mun]i se
încet`]eneau în ora[ul ce îl ad`postise pe
Coresi, deosebirile de grai se [tergeau prin
comunica]ie neîntrerupt`, cuno[tin]ele
personale, propagate [i prin elevii de liceu
originari din ]ara veche, erau atât de strânse,
încât bra[ovenii nu erau socoti]i propriu-
zis între "ardeleni", nume care se d`deau
Transilv`nenilor la Nord de Olt [i de
Târnave./Lipsa oric`rei note regionaliste
caracterizeaz` toat` activitatea lui Bogdan-
Duic`". Scrisoarea lui Neac[u evoc` o
existen]` solidar`: atrage aten]ia [i asupra
faptului c` Bra[ovul e ora[ul lui Coresi.

Pe axa Sibiu-Bra[ov (între cele dou`
capitale culturale, nu-i a[a) vor circula o
seam` de personaje întemeietoare ale culturii
române. Nu-i de mirare c` primul creator
de [coal` româneasc`, Gheorghe Laz`r calc`
acest drum, înainte de a ajunge în Bucure[ti.
Exclus din Sibiu, ora[ul marilor sale speran]e,
e protejat, o vreme, de Bra[ov. Bra[ovul
va fi popasul în drumul spre Bucure[ti –
locul în care va realiza prima [coal`
româneasc`.

Ce se mai întâmpla pe vremea scrisorii
lui Neac[u?

Un scriitor german important, Adolf
Meschendoerfer, în cel mai frumos roman
al s`u, Corona Corona Corona Corona Corona, î[i face arborele genealogic:
"Str`mo[ul meu a fost paznicul unei por]i
a Bra[ovului în 1612, sub judele Michael
Weiss. Numele lui figureaz` [i în inscrip]ia
latin` de pe poarta Sfintei Ecaterina. Era
poarta cea mai însemnat`". Cu nou` ani
înaintea celebrei scrisori, un str`mo[ al
admirabilului scriitor p`zea o poart` a
ora[ului. În ora[ – în aceast` lume – exista
un centru simbolic, Biserica Neagr`: "Dar
nimeni nu s-a putut sustrage magnetismului
Bisericii Negre. Când priveam în jos, la
p`durea de coloane, la scaunele senatorilor
[i presbiterilor, ale preo]ilor, profesorilor
[i bresla[ilor, când fiecare cap îl asculta pe

ALTE NOTE DESPRE
CAPITALELE CULTURII
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cel`lalt, în aceea[i atitudine ferm`, sim]eam
c` aicea e ultimul loc de refugiu al tuturor
celor de sânge s`sesc, fie ei credincio[i sau
nu, c` aici se strângea neamul întreg. Cu
pu]in înainte de confirma]ie, ateismul nostru
atinsese punctul s`u culminant [i se manifesta
tot mai agresiv la orele de religie, dar nim`nui
nu i-ar fi trecut prin minte s`-[i aocieze
îndoielile cu aceast` mare cl`dire na]ional`.
Ea nu era biserica unei anume confesiuni,
era biserica tuturor sa[ilor."(Adolf
Meschendorfer, Corona Corona Corona Corona Corona. Roman Traducere
[i prefa]` de Gabriel Gafi]a, Editura
Kriterion, 1982 )

2. UN APEL LA OCTAV
{ULU}IU

Un apel la Octav {ulu]iu. Un apel la Octav {ulu]iu. Un apel la Octav {ulu]iu. Un apel la Octav {ulu]iu. Un apel la Octav {ulu]iu. Despre mono-
grafia pe care profesorul Alexandru Dima
a consacrat-o Sibiului în 1939, înainte de
r`pirea Ardealului de nord [i de refugiul
Universit`]ii de la Cluj am mai scris. Ora[ul
a coagulat, între 1940 [i 1945 institu]ii cultu-
rale [i genera]ii de intelectuali care au desco-
perit un Centru, o capital`. Care, dup` mai
bine de jum`tate de veac, a devenit capital`
european` a culturii. Nu am scris nimic des-
pre monografia pe care, cu vreo doi ani mai
devreme, Octav {ulu]iu a consacrat-o Bra[o-
vului, o posibil` capital` cultural` a
României. Cel pu]in dac` lu`m în seam`
argumentele oferite de Octav {ulu]iu:

"Noul liceu românesc a func]ionat chiar
din 1850 [i printre primii elevi înscri[i în
cl I gimnazial` în acel an se afla [i Titu
Maiorescu! Elevii lucrau cu o rar` vrednicie
[i un interes ce-i f`cea s`-[i dep`[easc`
profesorii. E drept c` aici, pân` la r`zboi,
veneau cele mai bune elemente din tot
Ardealul. {i dintre fo[tii absolven]i ai acestui
liceu e bine s` amintesc pe: Octavian Goga,
Sextil Pu[cariu, Gh.Bogdan Duic`, Dr. Ioan
Lupa[, G.Popa Lisseanu, Onisifor Ghibu,
I.U.Soricu, Lucian Blaga, Eugen Goga, Ion
Ursu, Ion Gorun, Dr. Alex. Vaida Voevod,
Generalul Traian Mo[oiu, Ion Clopo]el,
Zaharia Bârsan [i mul]i al]ii".

Un subiect de geografie literar` ar fi
pendularea lui Blaga între Sibiu [i Bra[ov,
întâi înv`]`cel, apoi c`rturar ilustru, capabil
de mari iubiri. Cum arat` bra[ovenii în anii
treizeci ai lui Cioran, {tefan Baciu, Octav
{ulu]iu, Vania Gerghinescu? "Oamenii sunt
ciuda]i, sunt mul]i [i amesteca]i. În propor]ii
aproape egale sunt români, sa[i [i unguri
[i mai pu]ini evrei. Din colonia greac` n-
au mai r`mas urme; ce-a fost s-a germanizat.
{i peste popula]ia permanent` mai sunt
pribegii, popula]ia flotant`, în num`r
impresionant. De aceea Bra[ovul are dou`
aspecte total diferite: primul, al localnicilor,
cel`lalt, al vizitatorilor./ Localnicii au deprins
to]i psihologia cet`]eneasc` a sa[ilor.
Românii sunt din punct de vedere social,
cam sa[i aici! Oameni gospodari [i lini[ti]i,
sa[ii au avut în acest loc, o pozi]ie special`.
Cuprin[i într-o mas` de români, iar mai târziu
[i câ]iva unguri, sa[ii s-au v`zut izola]i ca
o insul` într-o mare. Era natural deci s`
formeze o cast` închis`, cu reguli aspre, a
c`ror observare s` duc` la men]inerea lor
ca popor. De aceea o dârzenie [i un
exclusivism fanatic la ace[ti oameni care
în fond sunt joviali, dispu[i la petrecere [i
la glum`".

Octav {ulu]iu ia [i o m`rturie de la un
c`l`tor cu harul observa]iei: "Când

Constantin Radovici din Gole[ti face
c`l`toria în Occident, el trece mai întâi prin
Kron[tadt ce-i zic române[te Bra[ov" [i mai
g`se[te acea organizare autonom` care a
durat pân` la 1866: "este în ]inutul
Siebenbirgen, în jude]ul Bârsii, mic [i
cet`]uit, dar destul de l`cuit, având peste
dou`zeci de mii de l`cuitori, c`ci este aproape
de hotar`le Prin]ipatului Valahiei [i nego]ul
se afl` în mare lucrare. Acesta se
otcârmuie[te cu ale sale deosebite pravile
[i obiceiuri, supt st`pânirea austrieceasc`.
{i când j`luitorii nu se odihnesc dup`
hot`rârile Maghistratului alc`tuit de Na]ia
S`seasc`, pornesc jalba lor la Sibii, de acolo
nemul]`mindu-se la Cluj, [i acolo iar`[i de
nu se vor odihni, la Vienna de unde se d`
cea des`vâr[it hot`râre". E necesar` [i o
privire mai atent` [i c`tre sa[i: "fiindc`
aceast` na]ie s`seasc` este foarte muncitoare
iar Sas cu picior gol nu s` va învrednici
nimeni s` vaz`" Mai târziu, cu dispari]ia
corporatismului medieval [i cu invazia
autohtonilor, sa[ii s-au v`zut nevoi]i s` se
refugieze într-o comunitate bine închegat`
ca limb` [i cultur`. Întradev`r ei constituie
azi înc` un lag`r inexpugnabile". "A[adar,
Sa[ii tr`iesc numai între ei. Dar [i între ei
se viziteaz` destul de rar [i într-un chip destul
de ciudat. ....În ultima vreme au cam
înnebunit. Neîn]elegând c` rostul lor nu poate
veni de aiurea, fie chiar din patria lor de
îndep`rtat` origine, sa[ii s-au încadrat în
mi[c`ri politice cu nuan]` militarist`. Dar
dihonia a intrat [i între ei [i, contrar a ceea
ce se întâmpl` în Germania, sa[ii hitleri[ti
din Ardeal nu preznit` nici un pericol, ci
ridicol, deoarece sunt scinda]i în tabere care
la un moment dat au ajuns s` se bat` între
ele". Dar românii? "{i românii au înv`]at
via]a retras` de la sa[i [i tr`iesc ei între ei
singuri. {cheiul e [i el un fel de cetate
româneasc` neamestecat`. Dar românii au
între ei rela]ii de prietenie [i o ospitalitate
în ceea ce-i prive[te pe români, admirabil`".
(Octav {ulu]iu, Bra[ov.(Octav {ulu]iu, Bra[ov.(Octav {ulu]iu, Bra[ov.(Octav {ulu]iu, Bra[ov.(Octav {ulu]iu, Bra[ov. Cu 41 de figuri în
text, Bucure[ti, Funda]ia pentru literatur`
[i art` "Regele Carol al II-lea" , 1937 )

3. SCRIITORII DE LA 1955
Scriitorii de la 1955. Un an de referin]`Scriitorii de la 1955. Un an de referin]`Scriitorii de la 1955. Un an de referin]`Scriitorii de la 1955. Un an de referin]`Scriitorii de la 1955. Un an de referin]`

în istoria literaturii de limb` german` din
România este 1955. In 1955 apare la ESPLA
Deutsche Erzahler der RVR/ PovestitoriDeutsche Erzahler der RVR/ PovestitoriDeutsche Erzahler der RVR/ PovestitoriDeutsche Erzahler der RVR/ PovestitoriDeutsche Erzahler der RVR/ Povestitori
germani din RPR,germani din RPR,germani din RPR,germani din RPR,germani din RPR, cu o prefa]` în care ni
se spune c` respectiva culegere reprezint`
bilan]ul crea]iei prozastice a scriitorilor de
limb` german` din România "nou`". Pe lâng`
autori cunoscu]i ca Franz Liebhard, Alfred
Margul-Sperber, Erwin Wittstock, Oskar
Walter Cisek sunt aici [i contribu]iile lui
Georg Scherg, Hugo Hausl, Hans Kehrer,
Josephine Koch, Peter Andres, Paul Schuster,
Anton Breitenhofer, Hans Bergel, Herta
Ligeti, Herbert Konrad. Aceast` carte, se
spune în prefa]`, apare la doi ani dup` apari]ia
volumului consacrat poe]ilor germani din
RPR [i arat` participarea activ` a prozatorilor
germani din ]ara noastr` "la construirea unei
noi lumi socialiste, în lupta pentru pace".

Cei din prima serie, vârstnicii, au
biografii ie[ite din comun: Franz Liebhard
a fost în perioada 1918-1926, la Budapesta
[i la Viena, unul dintre liderii avangardei
maghiare. Sau europene. Rea[ezat la
Timi[oara în 1926, face jurnalistic` de
stânga. Între 1945 [i 1949 este dus la munca
de reconstruc]ie din URSS. Va scrie literatur`
oficial` f`r` avântul lui Alfred Margul
Sperber [i f`r` ecoul [i autoritatea acestuia.
Dup` [iriuri de [icane, Erwin Wittstock [i
Oskar Walter Cisek î[i p`streaz` locul în
ierarhiile momentului. Sunt scriitori
importan]i, au ceva de spus în literatura din
România. Între cei mai tineri, ar trebui notate
numele lui Georg Scherg, Hans Bergel, Paul
Schuster. Cei trei sunt foarte activi, public`
volume comentate în publica]iile oficiale
(fiindc` altele nu sunt), ob]in premii. DraculDraculDraculDraculDracul
[i domni[oara de la m`n`stire[i domni[oara de la m`n`stire[i domni[oara de la m`n`stire[i domni[oara de la m`n`stire[i domni[oara de la m`n`stire de Paul
Schuster ar avea, în contextele politice [i
literare, un rol important. În prima pagin`
a c`r]ii, dup` ce subliniaz` c` "în primii
doi trei ani dup` r`scolitoarele evenimente
din jurul zilei de 23 august n-a fost nicidecum
o pl`cere s` fii german în ]ara româneasc`"
autorul atrage aten]ia cititorului c` "Un
sim]`mânt de cople[itoare team` se aciu`
în inimele bravilor sa[i din or`[elul în care
avea s` se petreac` ac]iunea povestirii
mele...".

Continuare \n pagina 30
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LA TOLCE VITA

MARCEL TOLCEA

CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2012
IUNIEIUNIEIUNIEIUNIEIUNIE

- 1 iunie 1963 s-a n`scut Claudiu T. Arie[an Claudiu T. Arie[an Claudiu T. Arie[an Claudiu T. Arie[an Claudiu T. Arie[an
- 4 iunie 1944 s-a n`scut Mircea PoraMircea PoraMircea PoraMircea PoraMircea Pora
- 5 iunie 1933 s-a n`scut Olimpia Berca Olimpia Berca Olimpia Berca Olimpia Berca Olimpia Berca
- 9 iunie 1949 s-a n`scut Teodor BulzaTeodor BulzaTeodor BulzaTeodor BulzaTeodor Bulza
- 9 iunie 1954 s-a n`scut Ileana UrsuIleana UrsuIleana UrsuIleana UrsuIleana Ursu
- 11 iunie 1976 s-a n`scut Laura CeicaLaura CeicaLaura CeicaLaura CeicaLaura Ceica
- 11 iunie 1942 s-a n`scut Ilie CristescuIlie CristescuIlie CristescuIlie CristescuIlie Cristescu
- 11 iunie 1968     s-a n`scut Laura GheorghiuLaura GheorghiuLaura GheorghiuLaura GheorghiuLaura Gheorghiu
- 11 iunie 1957 s-a n`scut Ileana {ora Ileana {ora Ileana {ora Ileana {ora Ileana {ora
- 14 iunie 1954 s-a n`scut Ioan Petra[Ioan Petra[Ioan Petra[Ioan Petra[Ioan Petra[
- 15 iunie 1947 s-a n`scut Ion GheraIon GheraIon GheraIon GheraIon Ghera
- 17 iunie 1962 s-a n`scut Sorin GârjanSorin GârjanSorin GârjanSorin GârjanSorin Gârjan
- 18 iunie 1937 s-a n`scut Bárány IldikóBárány IldikóBárány IldikóBárány IldikóBárány Ildikó
- 30 iunie 1948 s-a n`scut Eugenia B`lteanu Eugenia B`lteanu Eugenia B`lteanu Eugenia B`lteanu Eugenia B`lteanu
- 30 iunie 1948 s-a n`scut Aquilina Bir`escuAquilina Bir`escuAquilina Bir`escuAquilina Bir`escuAquilina Bir`escu

DE DOU~ ORI, DE FOARTE
MULTE ORI BERTALAN

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA

FOTOTECA

28 mai 201228 mai 201228 mai 201228 mai 201228 mai 2012. La aeroport, cu Ileana Pintilie, s` îi a[tept`m pe {tefan Bertalan [i pe fiul
s`u, Sebastian. Am emo]ii fiindc` am vorbit la telefon cu Sebastian [i el mi-a spus c` vor
închiria o ma[in`, iar pentru tat`l lui se gânde[te sa recurg` la serviciile unei infirmiere.
Vor sta cam pân` in 7-8 iunie [i sunt destul de  încurcat, fiindc` nu am cum s` pl`tesc o
camer` de hotel atâtea zile. M` salveaz` Marilen Pirtea, rectorul UVT: Bertalan poate s`
locuiasc` în apartamentul universit`]ii. Mi s-a luat o piatr` de pe inim`! Ajungem la aeroport
cam cu cinci minute dup` ce se presupune c` avionul a aterizat. Ileana îl z`re[te imediat [i
prima mea întâlnire cu Bertalan e întâlnirea cu un om bolnav, marcat de suferin]`, cocârjat,
sprijinit de un c`rucior cu ajutorul c`ruia poate merge. Urc`m to]i patru în ma[ina muzeului
[i pe drum abia apuc s` schimb câteva vorbe cu el. E ziua mea [i mobilul sun` întruna.
Reu[esc s` îi cazez [i m` întorc la muzeu.

29 mai29 mai29 mai29 mai29 mai. De diminea]`, cu {tefan Bertalan la muzeu. Domnul Bertalan senior vorbe[te
greu [i abia dac` în]eleg ce spune. Spune mereu cât  de frumoas` e limba român`, povestim,
bem cafele, facem planuri de vernisaj. Ieri l-am sunat pe Ionic` Andreescu fiindc` e ner`bd`tor
s`-l vad`. La un moment dat se deschide u[a [i, surpriz`, intr` Constantin Flondor, Doru
Tulcan [i Mimi Tulcan. Formula întâlnire emo]ionant` e banal`, dar chiar a[a e. Facem
fotografii, Doru filmeaz`, îi povestesc. So]ii Tulcan nu vor putea s` vin` mâine la vernisaj,
astfel c` au venit ast`zi s`-l vad` pe "Ber]i". Pe la trei si jum`tate, o alt` vizit`: Ion Iacob
plecat în Germania [i el acum 37 de ani.

30 mai30 mai30 mai30 mai30 mai. Vernisajul {tefan Bertalan – Lucr`ri din Colec]ia Muzeului de Art` Timi[oara{tefan Bertalan – Lucr`ri din Colec]ia Muzeului de Art` Timi[oara{tefan Bertalan – Lucr`ri din Colec]ia Muzeului de Art` Timi[oara{tefan Bertalan – Lucr`ri din Colec]ia Muzeului de Art` Timi[oara{tefan Bertalan – Lucr`ri din Colec]ia Muzeului de Art` Timi[oara
începe cu o jum`tate de or` întârziere, dup` ce artistul î[i face, în fine, apari]ia. Nu s-a uitat
la ceas. Lume mult`, înghesuial`. În public, mul]i arhitec]i c`rora artistul le-a fost dasc`l.
Încep s` vorbesc [i dupa cuvintele mele de întâmpinare ar urma Ileana Pintilie. Ca [i cum
ar fi în intimitatea unei discu]ii cu cei foarte apropia]i, {tefan Bertalan vorbe[te despre el,
despre Timi[oara, despre art`. Cobor microfonul [i nimeni nu mai vorbe[te dup` el. Oficiaz`
ca un preot oriental b`trân întors acas` dup` 2-3 reîncarn`ri.

Text catalogText catalogText catalogText catalogText catalog. A[ fi spus asta, dac` a[ mai fi vorbit: Poate c` nu este în uzan]a unui eveniment
de asemenea importan]` s` m` refer la artist din perspectiva unei puternice impresii personale.
{i totu[i! Pentru mine, {tefan Bertalan este mai mult un Gânditor decât un Artist. E a[a,
fiindc` nu cred c` îl intereseaz` frumuse]ea lumii, ci pentru c` vede/accept` realitatea ei doar
atunci când o în]elege. Sau o contempl` într-o aventur` a gândului care a fost cea mai mare
oper` a sa. A[adar, e un Gânditor care [i-a c`utat nu atât juste]ea judec`]ilor [i, implicit, a
formulelor plastice, cât, mai ales, cea mai potrivit` perspectiv` — cognitiv` — de Observator.
Arta sa e tocmai acest drum, mereu reluat, ca [i cum [i-ar fi pierdut c`l`uza, între Totul [i
Nimic. Între Sens [i Indiferen]`. A[adar, o expozi]ie pe care Muzeul de Art` o g`zduie[te în
solemnitatea unui rarissim eveniment intelectual.

P.S. Ceea ce se petrece cu ICR în acest moment mi se pare absurd [i penibil!

{tefan B`nulescu [i Mircea Dinescu, mai 1990, Conferin]a USR (foto Ion Cucu)

8 iunie.8 iunie.8 iunie.8 iunie.8 iunie. Lansarea volumului Cartea a[tept`riiCartea a[tept`riiCartea a[tept`riiCartea a[tept`riiCartea a[tept`rii de Igor Isac. Despre jurnalul-eseu
al lui Igor Isac au vorbit Silviu Cre]u-Or`vi]an (Igor Isac este  un pictor din Basarabia
stabilit în Banat), Alexandru Ruja, Ilie Chelaru, Gheorghe Seche[an, Cornel Ungureanu
[i al]ii.

15 iunie.15 iunie.15 iunie.15 iunie.15 iunie.  A conferen]iat, sub semnul centenarului Caragiale, Ioana Pârvulescu.
Conferin]a consacrat` lui Caragiale a fost întâmpinat` cu eseuri orale sau întreb`ri
de {erban Foar]`, Rodica B`rbat, Alexandru Ruja, Cornel Ungureanu.

22  iunie.22  iunie.22  iunie.22  iunie.22  iunie.  Medalionul Lauren]iu Cerne] [i lansarea volumului  lui Lauren]iu Cerne],
Mesaj din anul 2020,Mesaj din anul 2020,Mesaj din anul 2020,Mesaj din anul 2020,Mesaj din anul 2020, au stat sub semnul rememor`rii vie]ii literare timi[orene din
ultimele cinci decenii. Au vorbit Dumitru Opri[or, Ion Marin Alm`jan, Paul Eugen
Banciu,  Alexandru Ruja, Nina Ceranu, Cornel Ungureanu. A participat la dialogurile
întâlnirii Andrei Bodiu.

DELICII GASTRO-LITERARE

CEDOMIR MILENOVICI
A plecat dintre noi, dup` o lung` [i grea suferin]`, poetul, prozatorul [i traduc`torul

Cedomir Milenovici, membru al filialei timi[orene a Uniunii Scriitorilor din România.
N`scut la 25 decembrie 1940, în comuna Belobre[ca, jude]ul Cara[-Severin, a absolvit
Facultatea de Filologie din Bucure[ti, sec]ia limba sârb` (1967). A activat ca redactor
la ziarul "Banatske novine" (1968–1983) [i a colaborat la publica]iile "Banatske novine",
"Contemporanul", "Flamura", "Jurnal", "Knijevni jivot", "Orizont", "România literar`",
"Orient Latin", "Luceaf`rul", "Ateneu", "Na[a reci" etc.

A publicat numeroase volume în limba sârb`, printre care: : : : : Culeg`torii în`l]imilor,
versuri [i proz`, Bucure[ti, Editura Kriterion, 1970; {oaptele frunzelor, versuri, Bucure[ti,
Editura Kriterion, 1973; Snopi verzi, proz` scurt`, Bucure[ti, Editura Kriterion, 1974;
Stropi de ging`[ie, versuri, Bucure[ti, Editura Kriterion, 1975; Castelul f`r` acoperi[,
roman, Bucure[ti, Editura Kriterion, 1977; Cum s` ascul]i vântul, nuvele, Timi[oara,
Uniunea Sârbilor din România, 1995; Pas`rea pe o creang` rupt`, versuri, Novi Sad,
"Slavija", 1996; Vremea în`l]`rii zmeelor, roman, Timi[oara, Editura Hestia, 1997;
Îngeri în cea]`, roman, Timi[oara, Editura Hestia, 1998; Vântul prin camera goal`,
poezii, Timi[oara, Editura Hestia, 1999; Vulturii zboar` sus, roman, Timi[oara, Uniunea
Sârbilor din România, 2000; Drumul plopilor îndurera]i, roman, Timi[oara, Uniunea
Sârbilor din România, 2001; Izgoni]i din rai, roman, Timi[oara, Editura Hestia, 2004
etc. Mai multe volume de versuri i-au ap`rut în traducere în limba român`. A fost
prezent în mai multe antologii de poezie [i proz`, ap`rute atât în ]ar`, cât [i în str`in`tate.
Opera sa a fost distins` cu numeroase premii literare, între Êcare: Premiul Uniunii
Scriitorilor din România (1975), Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala
Timi[oara (1992, 1998, 2004); Premiul literar al sârbilor, Timi[oara 1991, 1995, 2000;
Premiul literar al Funda]iei "Petar Kocici" Dortmund, 1998, 2003; Premiul revistei
"Knijevni jivot".

Prin plecarea dintre noi a lui Cedomir Milenovici, comunitatea scriitoriceasc`
timi[orean` pierde un autor de valoare, un coleg [i un prieten minunat.

TIMI{OARA ÎN CÅR}I
În suita ac]iunilor de promovare a literaturii române

prin campanii de lectur` în spa]ii [i modalit`]i inedite, Funda]ia
"A Treia Europ`" a organizat în eleganta Sal` Baroc` a
Muzeului de Art` din Timi[oara lansarea [i "degustarea"
volumului coordonat de Ioana Pârvulescu, Intelectuali la
crati]`. Amintiri culinare [i 50 de re]ete, ap`rut recent la
Editura Humanitas. Despre ideea volumului, despre
semnifica]ia unei asemenea antologii de texte literare semnate
de 20 de prestigio[i autori români au vorbit Ioana Pârvulescu,
Adriana Babe]i, Smaranda Vultur, Gabriela Gl`van [i Marcel
Tolcea. Spre delectarea numerosului public, Otilia Hede[an,
Smaranda Vultur, Adriana Babe]i [i Maria Chi[ [i-au ilustrat
rememor`rile culinare cu produse de patiserie, antreuri [i
deserturi realizate în propriile buc`t`rii.

Partenerii Funda]iei la aceast` manifestare au fost Editura
Humanitas,  libr`ria Humanitas – "Emil Cioran", Muzeul
de Art` din Timi[oara [i revista "Orizont".

ION LUCA CARAGIALE – UN OMAGIU PLANETAR
Ilustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri din suita de albume Ion Luca Caragiale

– un omagiu planetar, ini]iate [i realizate de caricaturistul NICOLAE IONI}~. Cele
trei volume au ap`rut recent, într-o prezentare grafic` de excep]ie, la editura Karta
Graphic. Ele con]in peste 1500 de variante ale figurii lui I. L. Caragiale [i ale operei
sale, în viziunea a sute de arti[ti din 142 de ]`ri.
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Ilinca Ilian: Ilinca Ilian: Ilinca Ilian: Ilinca Ilian: Ilinca Ilian: Sînte]i prezentat mereu ca
filozof, estetician [i teoretician al literaturii.
În practica dumneavoastr` de scriitur`, face]i
vreodat` o deosebire între aceste domenii
ale cunoa[terii?

Jean-Marie Schaeffer:Jean-Marie Schaeffer:Jean-Marie Schaeffer:Jean-Marie Schaeffer:Jean-Marie Schaeffer: Nu, absolut nici
una. Abordez [i estetica [i teoria literaturii
din perspectiva filozofic`. Am colaborat [i
cu antropologi, am f`cut parte din comitetul
de redac]ie al revistei l'Homme, [i niciodat`
nu mi-am pus problema c` a[ abandona un
domeniu pentru a intra în altul. De foarte
tîn`r am refuzat s` îmi pun problema
cunoa[terii în termeni de disciplin`. Ceea
ce m-a ghidat mereu a fost curiozitatea de
a cunoa[te lucrurile [i nu neg c` ele cer adesea
o abordare specific`, dar cred c` toate lucr`rile
mele, indiferent de tem`, poart` amprenta
filozofiei analitice. {tiu c` a existat tendin]a
unei separ`ri între filozofie [i studiile literare,
dar eu nu am urmat acest tipar.

————— Cu ocazia vizitei dumneavoastr` la
Timi[oara, a]i ]inut o conferin]` despre baza
narativ` a identit`]ii personale. În cazul unui
intelectual, identitatea personal` este legat`
în mare m`sur` de raportul s`u cu ideile.
A]i putea face un exerci]iu narativ privitor
la traiectoria dumneavoastr` intelectual`?

— — — — —  Nu [tiu dac` în cazul meu se poate
vorbi într-adev`r de o traiectorie intelectual`,
pentru c` modul în care concep abordarea
unui subiect nu s-a schimbat din momentul
în care am început s` reflectez în mod
sistematic, ca autor de c`r]i [i articole. De
la bun început, criteriul de baz` a fost acela
c` o problem`, oricît de dificil`, trebuie
prezentat` în modul cel mai clar posibil,
deoarece una dintre cerin]ele etice minimale
ale oric`rui discurs intelectual const` în a
nu ad`uga complexit`]ii unei teme dificult`]i
de ordin formal. Cred c` acest criteriu explic`
atrac]ia mea fa]` de logic` [i filozofia
analitic`. Trebuie îns` s` m`rturiesc c` aceast`
atrac]ie, hot`rîtoare în cazul meu, s-a aflat
mereu în tensiune cu atrac]ia, de factur`
cultural` de data aceasta, fa]` de un mod de
gîndire care aparent e foarte diferit. E vorba
de acea tradi]ie, nu atît continental` cît specific
german`, care începe cu romanticii [i ajunge
pîn` la Heidegger [i continuatorii lui.
Atitudinea mea fa]` de aceast` tradi]ie e
ambivalent`, de aceea am sim]it nevoia s`
scriu o carte despre istoria ei [i despre una
dintre ideile centrale care o anim`, anume
credin]a c` reflec]ia despre om [i despre
realitate poate s` duc` la o form` mai bun`
de a ne tr`i via]a. La via]a bun` se presupune
c` putem ajunge fie doar în mod deductiv,
ca la Hegel, fie doar printr-o medita]ie
transcendental`, ca la Heidegger. Or, aceste
demersuri duc nu la adev`ruri existen]iale,
ci la adev`ruri transcendente, mai simplu spus,
nu privesc omul care î[i pune problema vie]ii
bune, ci umanitatea. Reticen]a mea era legat`
a[adar de tendin]a ei de a face uz de o metod`

A GÂNDI ESTE O CALE
SPRE O VIA}~ MAI BUN~ (I)
JEAN-MARIE SCHAEFFER

care i se potrive[te mai mult în]elepciunii
antice sau orientale decît filozofiei pentru a
crea un discurs cu preten]ii fondatoare. Îns`,
pe de alt` parte, am fost mereu atras de ideea
c` a gîndi nu înseamn` doar a în]elege mai
bine lumea, ci c`, pentru fiecare persoan`
în parte, a gîndi este o cale spre o via]` mai
bun`. {i aceasta explic` de ce, în ciuda
reticen]elor mele vizavi de o figur` ca aceea
a lui Heidegger, am fost mereu atras de felul
lui de a pune problemele. În lucr`rile mele
încerc s` aplic metodele filozofiei analitice,
dar nu uit niciodat` c` aceste metode [i
rezultatele la care se ajunge prin ele nu pot
aduce neap`rat solu]ia ultim` la problemele
cu care avem de-a face în vie]ile noastre.
Între aceste dou` orient`ri am încercat s`
avansez sau am încercat s` fac slalom [i ele
s-au reliefat mai puternic sau mai slab în
func]ie de cartea pe care am scris-o. De aceea
nu pot vorbi de o traiectorie, pentru c` nu
m` identific pe deplin cu nici una dintre aceste
orient`ri.

— — — — — Cu toate acestea, pentru a g`si un
fir narativ, v-a[ întreba dac` de-a lungul vie]ii
dumneavoastr` intelectuale v-a]i sim]it
înconjurat de tovar`[i de drum,  a]i avut figuri
tutelare care s` v` ghideze sau pur [i simplu
v-a]i sim]it singur.

————— Nu, nu m-am sim]it nici singur [i
nici n-am avut figuri tutelare, iar aceasta ]ine
mai mult de o circumstan]` genera]ional`
[i de una legat` de mediu. M-am n`scut la
începutul anilor '50 [i am crescut în anii '60,
o perioad` cînd în Occident reconstruc]ia
societ`]ii era deja terminat` [i tinerii î[i
spuneau c` trebuie s` tr`iasc` altfel decît
p`rin]ii lor, dar f`r` s`-[i caute mae[tri.
Desigur, dup` mul]i ani, mi-am dat seama
c` atît în Luxemburg, unde m-am n`scut,
cît [i în Fran]a, unde m-am format [i tr`iesc,
nu pu]ini erau cei care î[i c`utau ghizi [i
chiar reu[eau s` îi g`seasc`, dar în cazul meu
nu cred c` a existat o astfel de preocupare.
Desigur c` au fost idei care m-au ghidat, în
primul rînd logica contemporan`, precum
[i figuri filozofice care m-au marcat în primii
ani, anume Quine, primul Wittgenstein, din
Tractatus, [i apoi, foarte rapid, filozofii
limbajului comun, precum al doilea
Wittgenstein, Austin [i Searle. De altfel, dintre
filozofii americani, Searle este cel pe care
îl simt cel mai apropiat de modul meu de
gîndire. Pe de alt` parte, în domeniul teoriei
literare, am sim]it întotdeauna o mai mare
afinitate cu Gérard Genette decît cu Roland
Barthes [i aceasta se datoreaz` probabil
faptului c` Genette refuz` s` porneasc` de
la cuno[tin]e "pedestre" ca s` ajung` la
concluzii cu caracter general. La Genette cred
c` se g`se[te în aceea[i m`sur` o gîndire
analitic` extrem de riguroas` [i o atitudine
care a[ spune c` îl apropie de Hume [i Kant,
filozofii pe care i-am considerat mereu cei
mai importan]i pentru mine.

— — — — — Numele de filozofi pe care îi pomeni]i
nu erau neap`rat cele mai sonore în Fran]a
anilor '60 – '70, cînd v-a]i f`cut studiile.

— — — — — Nici pe departe. Mi-am f`cut o parte
din studii la universitatea care se numea pe
atunci Paris Vincennes, Paris 8 de ast`zi, [i
astfel am putut s` îi "v`d" pe Deleuze, pe
Alain Badiou, pe psihanali[tii lacanieni. Vreau
s` spun c` am intrat la cursurile lor, am v`zut
ce fac [i lucrurile s-au cam oprit aici, pentru
c` g`seam acolo un mod de a practica gîndirea
care îmi era [i mi-a r`mas pîn` ast`zi complet
str`in. În acest sens, e adev`rat c`, în Fran]a,
eu nu corespund neap`rat modului dominant
în care sînt practicate filozofia [i studiile
literare. Din punct de vedere personal, poate
c` asta a fost [ansa mea, pentru c` în Fran]a
mi-am g`sit o "ni[`" neocupat` de al]ii [i
am dobîndit privilegiul exotismului, fapt care
sigur nu s-ar fi întîmplat în Germania.

— — — — — V-a]i apropiat deja de cele dou`
orient`ri filozofice men]ionate în
Luxemburgul natal?

—  —  —  —  —  Da, deja din liceu. Cum se întîmpl`
mereu în ]`rile situate între dou` culturi, eram
atras în aceea[i m`sur` de tradi]ia francez`
[i de cea german`. Din cultura francez`, înc`
de la [aisprezece ani, cuno[team primele texte
ale lui Derrida [i ale lui Roland Barthes care
ap`reau în Tel Quel, revista cea mai în vog`
în acei ani. Citeam de asemenea Les cahiers
du cinéma, care din 1968 aveau o orientare
lacanian`. Aceste lucruri m` interesau, f`r`
îndoial`, dar nu pentru ele veneam în Fran]a.
Dimpotriv`, m` sim]eam atras de experien]a
scriitorilor str`ini care au tr`it în Fran]a, în
special în anii interbelici, sau pentru anumi]i
scriitori francezi oarecum marginali, precum
Jean Giono. A[adar, tradi]ia francez` care
m` atr`gea era una complet diferit` de tradi]ia
dominant`, cea care duce, de pild`, de la
clasicism la noul roman sau, în filozofie, de
la Descartes la Derrida.

— — — — —      De ce nu a]i ales, în acest caz,
Germania ca loc de formare?

— — — — — Cultura german` [i cea francez` m`
atr`geau în aceea[i m`sur`, ba poate fascina]ia
mea pentru anumi]i scriitori germani era mai
puternic`. În plus, întotdeauna am preferat
filozofia german` celei franceze. Îns` anumite
motive istorice, legate de cel de-al doilea
r`zboi mondial, îmbinate cu motive familiale,
f`ceau ca op]iunea de m` forma în Germania
s` fie exclus` pentru mine.

— — — — —  Care sînt atuurile filozofiei analitice,
pe de o parte, [i ale filozofiei continentale,

pe de alt` parte?
— — — — — În primul rînd, cred c` exist` cîteva

elemente comune. M` refer la un anumit mod
de argumentare practicat chiar [i în filozofia
continental` cea mai îndep`rtat` de filozofia
analitic`, precum [i la tipul de lectur` practicat
de filozofi. De pild`, cînd Heidegger îl cite[te
pe Nietzsche, el pune în func]iune un procedeu
de lectur` analitic` foarte riguroas`. A[adar,
anumite reguli sînt împ`rt`[ite de ambele
orient`ri. În ceea ce prive[te filozofia analitic`,
a[ spune c` atuurile ei constau, pe de o parte,
în explicitarea presupozi]iilor pe care se
bazeaz` argumentarea [i a demersului
deductiv sau inductiv, [i pe de alt` parte, în
dorin]a filozofului de a confrunta argumentele
lui cu cele aduse de al]i filozofi care se ocup`
de acela[i obiect. Dialogul se poart` între
filozofi contemporani, iar nu exclusiv cu marii
filozofi din trecut, iar acest fapt d` filozofiei
analitice o dinamic` a evolu]iei cognitive
foarte diferit` de cea a filozofiei continentale.
Ar mai fi de remarcat crearea unor comunit`]i
de reflec]ie asupra aceluia[i subiect, care
dureaz` dou`zeci-treizeci de ani [i care
implic` peste o mie de filozofi. Ace[tia se
trateaz` ca egali, î[i cunosc unul altuia
argumentele [i le pot refuta sau îmbun`t`]i,
astfel încît avem într-adev`r impresia unei
comunit`]i care se ocup` de acela[i subiect
[i care poate s` avanseze. Sigur c` uneori
se poate ajunge într-o fund`tur`, dar asta se
întîmpl` mai des în filozofie decît în domeniul
[tiin]elor, pentru c` filozofii trebuie s` î[i
asume mai multe riscuri, dat fiind c` obiectele
lor nu au o rezisten]` egal` cu a obiectelor
fizice. În filozofia analitic` avem a[adar o
comunitate care avanseaz` împreun` [i care
î[i propune s` rezolve o problem` specific`.
În filozofia continental` lucrurile stau altfel,
pentru c` aici fiecare filozof crede c` trebuie
s` gîndeasc` singur totul, iar contemporanii
fie sînt de acord cu el [i atunci îi integreaz`
în viziunea lui, fie se afl` în dezacord [i, în
acest caz, trebuie critica]i. Un asemenea
filozof va intra în dialog doar cu filozofii
clasici, pentru c` ace[tia fac parte dintr-o
tradi]ie al c`rei rezultat este el însu[i, dar
nu va dialoga cu filozofii contemporani, care
sînt [i ei rezultatul aceleia[i tradi]ii. Aceast`
atitudine atrage dup` sine un mod de scriitur`
diferit, în sensul c` arhitectonica global` e
mai important` decît fiecare demers
argumentativ în parte. Filozofii continentali
scriu c`r]i, în timp ce filozofii analitici scriu
articole, iar c`r]ile lor sînt cel mai adesea

Jean-Marie Schaeffer este filosof,  specialist în studiul esteticii. Este director de
cercetare la CNRS [i director de studii (profesor) la Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Paris. A publicat numeroase volume de estetic`, filosofie [i filosofie a artei,
teorie literar`. Între acestea: L'image précaire, Editions du Seuil, 1987, Qu'est-ce qu'un
genre littéraire?, Editions du Seuil, 1989, Nouveau Dictionnaire encyclopédique des sciences
du langage (în colaborare cu Oswald Ducrot),  Editions du Seuil 1995 (volum reeditat
în 1997[i 2002 [i tradus [i în limba român`), Les Célibataires de l'Art. Pour une esthétique
sans mythes, Editions Gallimard, 1996; Pourquoi la fiction?, Editions du Seuil, 1999;
Adieu à l'esthétique, PUF, 2000, La fin de l'exception humaine, Editions Gallimard, 2007;
Théorie des signaux coûteux, esthétique et art, Editions Tangence, Canada, 2009; Petite
écologie des études littéraires, Editions Thierry Marchaisse, 2011. Volumele sale au fost
traduse în italian`, spaniol`, portughez`, englez`, rus`, arab`, sârb`, coreean`.

În luna mai a acestui an Jean-Marie Schaeffer a ]inut dou` conferin]e la Universitatea
de Vest din Timi[oara, în cadrul unui program de schimburi între Universitatea de Vest
[i EHESS Paris.
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culegeri de articole. Ritmul de înaintare difer`
[i el: în filozofia analitic` se înainteaz` pu]in,
apoi se discut` cu ceilal]i [i, dup` acest dialog,
se mai înainteaz` înc` pu]in; în filozofia
continental` filozoful este singur vreme
îndelungat`, avînd al`turi prieteni [i du[mani
imaginari, adic` textele altor filozofi, cel mai
adesea mor]i de mult, [i doar cînd cartea e
publicat` reîncepe dialogul cu ceilal]i filozofi.
Dar [i acest dialog e diferit, pentru c` se
întîmpl` foarte rar ca un filozof continental
s` r`spund` concret, printr-un articol, la o
chestiune ridicat` de un detaliu anume al
argumentarii sale. Dac` cineva contest` un
anumit punct, foarte precis, din argumentarea
lui, el fie nu r`spunde deloc, fie scrie alt`
carte, fie combate, nu argumentul adus, ci
întreaga viziune a celui care l-a interpelat.

— — — — —      Din ce epoc` dateaz` aceast`
bifurcare a orient`rilor filozofice?

— — — — — Cred c` fiecare dintre aceste orient`ri
s-a manifestat mai pregnant în anumite epoci,
f`r` s` o fi exclus complet pe cealalt`. Cred
c` textele lui Platon sînt mai apropiate de
filozofia analitic`, iar marele sistem al lui
Aristotel e mai apropiat de filozofia
continental`. Filozofia scolastic` din Evul
Mediu, în ciuda marilor tratate, era mai
apropiat` de filozofia analitic` decît de cea
continental`. Filozofia continental` a preluat
cerin]a aristotelic` a sistemului, chiar dac`
are o orientare antiaristotelic` în zorii
filozofiei moderne, la Descartes [i apoi la
filozofii din perioada clasic`. A[adar
fronturile se prezint` diferit fa]` de cum avem
tendin]a s` le concepem. Platon e considerat
pe bun` dreptate p`rintele idealismului,
Aristotel p`rintele unei filozofii care
integreaz` o dimensiune biologic`, dar din
punctul de vedere al argument`rii Platon e
mai înrudit cu filozofii analitici. În ceea ce-l
prive[te pe Descartes, el se afl` într-un punct
de confluen]`, pentru c`, pe de o parte, î[i
scrie o parte din texte în tradi]ia scolastic`,
poart` o coresponden]` asidu` cu filozofii
contemporani [i practic` intens refuta]ia. Dar
pe de alt` parte, de[i pe vremea lui nici un
filozof nu putea fi singur, adic` nu se putea
izola complet de restul comunit`]ii de
reflec]ie, tot el e primul care spune r`spicat
"Sînt singur cu mine însumi [i gîndesc".
Desigur, aceasta e o viziune simplificat`, dar
cert e c` exist` o tensiune între aceste dou`
orient`ri. Exist` filozofi al c`ror temperament
îi îndeamn` s` prefere o argumentare
desf`[urat` în cadrul unui dialog sau chiar
a unui dialog polemic, [i al]i filozofi care
cred c` au nevoie de singur`tate ca s`-[i
conceap` întreg sistemul [i apoi s`-l prezinte
celorlal]i. Acestea sînt punctele tari [i cele
slabe ale celor dou` orient`ri. Eu sînt mai
apropiat de filozofia analitic`, dar scriu c`r]i,
nu articole.

— — — — — Cîteva dintre titlurile dumneavoastr`
sînt formulate sub form` de întreb`ri: Qu'est-
ce qu'un genre littéraire? Pourquoi la fiction?,
ceea ce duce cu gîndul la o decizie de a elucida
în cît mai mare m`sur` o tem` privit` ca o
provocare intelectual`. Care sînt r`spunsurile
pe care le-a]i propus în aceste c`r]i?

— În primul rînd trebuie s` spun c` nu
eu sînt cel care a ales titlurile c`r]ilor mele,
ci editorul, care e primul cititor al
manuscrisului [i care cu siguran]` g`se[te
în manuscris justificarea unui titlu formulat
sub form` de întrebare. În al doilea rînd, dac`
într-adev`r titlurile acestea trimit cu gîndul
la o provocare intelectual`, vreau s` subliniez
c` aceasta nu îi este adresat` cititorului, ci
înainte de toate mie însumi. Scriu mînat doar
din curiozitate, iar faptul c` lucr`rile mele
propun întreb`ri nu denot` neap`rat încrederea
c` o problem` poate fi elucidat` o dat` pentru
totdeauna, ci provine doar din mirarea în fa]a
realit`]ii [i a complexit`]ii ei. Nu cred c`
pot elucida în mod definitiv problemele, nu
pot face mai mult decît s` le descîlcesc pu]in,
s` le cur`] pu]in de excrescen]ele inutile, iar
mai departe vor merge al]ii. Nu caut a[adar

s` dau un r`spuns definitiv, ci doar s` avansez
pu]in. Anumite teme a[ fi vrut s` le reiau,
pentru a merge [i mai departe, dar adeseori
am observat c` scrierea unei c`r]i legate de
un acela[i subiect implic` explica]ii
anevoioase [i redundante, clarific`ri ale
neîn]elegerilor pe care le-a suscitat primul
text [i a[a mai departe. Cartea î[i face drumul
ei, neîn]elegerile fac parte din lectur` [i e
bine s` existe neîn]elegeri, dar nu m` atrage
deloc ideea de a scrie sau de a ]ine conferin]e
ca s` le disipez. De aceea, înc` de la bun
început, mi-am dat seama c` textele publicate
apar]in de acum înainte cititorilor, iar eu fac
un pas al`turi [i încep s` avansez în alte
domenii.

Bineîn]eles, adesea sînt solicitat s`
disertez asupra unor teme abordate în c`r]ile
mele, cum a fost cazul chiar la aceste
conferin]e de la Timi[oara legate de tema
fic]iunii. Am fost foarte bucuros de aceast`
solicitare, pentru c` fic]iunea este una dintre
temele care m` fascineaz` cel mai mult, nu
doar în calitate de obiect de analizat [i
teoretizat, ci în calitate de obiect social. Pentru
mine, toate obiectele artistice sînt obiecte
sociale, iar obiectul fic]iune este cel mai
fascinant pentru c` are for]a de a pune cele
mai multe întreb`ri asupra credin]elor serioase
[i despre greutatea de a separa via]a real`
de fic]iune. Pe de alt` parte, un astfel de obiect
e fascinant pentru c` putem observa prin
intermediul lui c`, în realitate, cunoa[terea
noastr` nu este ca o imagine într-o oglind`.
Nu exist` fic]iune în sensul în care analiza
fic]iunii spune c` exist` aceasta. Analiza
fic]iunii construie[te un Ideal Type pe care
îl opune altui Ideal Type care e factualitatea.
Or, în realitatea social` [i în realitatea literar`,
lucrurile, din fericire, sînt mai complicate.
A[ fi putut spune c` ele se amestec`, dar nu
e vorba de un amestec. Dimpotriv`, noi avem
nevoie de ni[te instrumente destul de greoaie,
pe de o parte factualul [i pe de alt` parte
fic]iunea, tocmai ca s` putem în]elege cum
func]ioneaz` aceste procese ale vie]ii noastre
mentale, extrem de complicate [i fluide.

Fic]iunea este o problem` adev`rat`, un
adev`rat obiect al cunoa[terii, pentru c` ea
interogheaz` condi]ia noastr`: cine sîntem
ca fiin]e umane, ce este pentru noi realitatea
[i non-realitatea, ce sîntem [i cum negociem
noi rela]ia cu ceea ce nu sîntem noi. În
domeniul [tiin]ei exist` idealul verifunc]iona-
lit`]ii, pe care nimeni nu-l poate pune la
îndoial` [i c`ruia i s-au construit reguli, îns`
un obiect precum fic]iunea nu poate fi cercetat
în acest cadru. La fel ca obiectul numit via]`:
nu putem s` ajungem la un r`spuns definitiv
în leg`tur` cu via]a, îns` ridicînd aceast`
problem` [i reflectînd asupra ei g`sim
r`spunsuri legate de nenum`rate lucruri
particulare. La cap`tul reflec]iei nu pot spune
c` am în]eles mult mai mult din aceast`
problem`, pentru c` ea nu este un atom, nu
e o realitate perfect circumscris` între limite
clare. Pentru mine, fic]iunea joac` rolul unei
cutii negre, pe care nu reu[im s` o în]elegem
în totalitate, îns` cînd începem s` o analiz`m
descoperim mii de lucruri despre
comportamentul nostru non-fic]ional pe care
altfel nu le-am fi descoperit.

No]iunea de fic]iune care m` intereseaz`
e cea care, în cultura noastr`, î[i are r`d`cinile
în Platon [i Aristotel [i e legat` de statutul
reprezent`rii [i de  faptul c` rela]ia dintre
reprezentare [i obiectul reprezentat este
misterioas`. Or, în cazul fic]iunii, gradul de
mister este poten]at la maximum, întrucît
avem de-a face cu reprezent`ri care nu pretind
c` ar fi reprezent`ri ale altceva decît ele însele
[i care totu[i, pentru noi, func]ioneaz` ca
ni[te reprezent`ri normale, ba chiar pot
ac]iona prin contagiune asupra credin]elor
noastre reale. Astfel, fic]iunea permite într-
adev`r s` ne întreb`m ce anume define[te
raportul nostru cu realitatea [i cu noi în[ine,
pentru c` noi ne spunem pove[ti. Iar a ne
spune pove[ti ce înseamn`? Oare doar

memoria intr` în joc, ca [i cum am dispune
de o cronic` a propriei noastre vie]i, sau,
dimpotriv`, ceea ce ne povestim are rolul
unui program de via]` [i d` o orientare felului
cum vom tr`i în viitor? A[adar, una dintre
întreb`rile pe care le suscit` reflec]ia asupra
leg`turii dintre fic]iune [i non-fic]iune este
în ce m`sur` povestea pe care ne-o spunem
are o func]ie de retrospec]ie [i în ce m`sur`
este o imagine fidel` a trecutului nostru.

—————Printre titlurile dumneavoastr` exist`,
a[a cum am v`zut, seria interogativ`, dar
mai exist` o scurt` serie epilogal`: Fin de
l'exception humaine [i Adieu à l'esthétique.
Nu e vorba de un titlu ironic? Chiar trebuie
spus adio esteticii?

— Fire[te, Adio esteticii e un titlu ironic
[i trebuie în]eles pe dos. E vorba de un adio
spus unei anumite concep]ii asupra esteticii
care, din punctul meu de vedere, ne împiedic`
s` ne punem problemele în mod clar [i s`
ne d`m seama de importan]a fenomenului
estetic în vie]ile noastre. În ceea ce prive[te
Sfîr[itul excep]iei umane, nu con]ine nici urm`
de ironie, de[i inten]ia mea ini]ial` a fost s`
adaug un semn de întrebare dup` titlu, pentru
c` în finalul acestei c`r]i voluminoase apare
o reabilitare a diviz`rii tradi]ionale a lumii
înconjur`toare [i se expune ideea c` spiritul
uman are nevoie de echilibrul pe care îl dau
viziunile asupra lumii, oricare ar fi ele.
Viziunile asupra lumii, chiar dac` au o doz`
de fic]ionalitate, sînt necesare pentru c` ne
confer` stabilitate. Putem s` ne g`sim
stabilitatea oriunde, fie într-o viziune
religioas`, fie într-un ateism militant,
important e s` existe un cadru mai mult sau
mai pu]in stabil. Doar în]elep]ii budi[ti se
pot dispensa de a[a ceva [i lupt` o via]`
întreag` pentru a ajunge la aceast` deslimitare.
Editorul m-a convins s` las titlul în forma
afirmativ`, de[i cred c` în acest mod el nu
corespunde întocmai adev`ratei mize a c`r]ii.

Sînt, pe de alt` parte, convins c`, în
domeniul cunoa[terii, o anumit` concep]ie
despre ceea ce este omul între formele de
via]` de pe p`mînt nu mai poate fi men]inut`,
deoarece o astfel de ambi]ie ar duce la
teoretiz`ri [i la construc]ii atît de complicate
încît sus]in`torii ei [i-ar petrece mai mult
timp încercînd s` se justifice decît cercetîndu-
[i obiectul de studiu. De fapt, e vorba de un
proiect istoric, pentru c` putem vedea în istoria
filozofiei c` diversele domenii ale [tiin]ei,
chiar [i cele care se servesc de matematicile
cele mai sofisticate, r`mîn legate de lucruri
concrete, iar filozofia a încercat întotdeauna
s` salveze cîte o "provincie" de obiecte care
nu erau înc` afectate de aceast` abordare
empiric`. Ultima provincie de acest tip,
filozofia spiritului, începe s` nu mai poat`
fi ap`rat`, nu atît împotriva "atacurilor" venite
din partea [tiin]elor empirice, cît împotriva
eviden]ei c` acest mod de a ne concepe ca
oameni ne împiedic` s` în]elegem ce sîntem

într-adev`r. Pentru mine, aceast` carte era
un fel de a reveni asupra întregii mele reflec]ii
anterioare, punîndu-mi întrebarea care e
impulsul fundamental din spatele întregii mele
activit`]i [i care este figura omului pe care
o am în minte cînd reflectez asupra unor
probleme legate de estetic` sau de literatur`.

 Or, imaginea mea asupra omului e pu]in
compatibil` cu multe dintre presupozi]iile
care r`mîn extrem de importante în filozofia
continental` [i, pîn` de curînd, au fost valabile
[i pentru filozofia analitic` [i pentru [tiin]ele
sociale. {tiin]ele sociale, în special în ultimii
ani, s-au construit în jurul distinc]iei radicale
între ceea ce ]ine de natur` [i ceea ce ]ine
de cultur`, între ceea ce e construit [i ceea
ce este dat, iar mie mi se pare c` nici un
obiect important nu poate fi gîndit în acest
cadru dualist. A[adar, pentru mine aceast`
carte a fost o încercare de a-mi clarifica mai
bine aceast` problem` [i de aceea mi-am
propus, în buna tradi]ie analitic`, s` urmez
riguros o argumenta]ie pîn` unde avea ea
s` m` duc`, f`r` s` port nici o masc` [i f`r`
s` m` gîndesc la ce reac]ii va provoca în
diverse medii.

Sfîr[itul excep]iei umane m-a îmbog`]it
mult [i ader la fiecare fraz` din aceast` carte,
dar n-a[ putea spune c` este cartea pe care
o prefer. Din ra]iuni subiective, Adio esteticii
e preferata mea, pentru c` am scris-o cu mare
pl`cere [i pentru c`, în timpul elabor`rii ei,
aveam impresia c` se deschide în fa]a mea
un întreg continent, c` descopeream [i le
ar`tam studen]ilor un cîmp imens de lucruri
care putea fi studiate. Altfel spus, prin simpla
schimbare a accentelor în cercet`rile de
estetic` [i ie[ind din spa]iul strict artistic,
descopeream mii de obiecte care mereu se
aflaser` acolo, dar nu fuseser` z`rite pentru
c` nu erau situate în perspectiva just`. E ca
atunci cînd ie[i din p`dure [i dai nu peste o
poian`, à la Heidegger, ci g`se[ti deodat` o
panoram` de unde po]i vedea lucruri c`rora
nu le-ai b`nuit existen]a pentru c` niciodat`
nu te-ai aflat în locul potrivit. De asemenea,
îmi place o alt` carte de mici dimensiuni,
Théorie des signaux coûteux, esthétique et
art, care, pornind de la evocarea construc]iei
cuibului [i a ritualului de împerechere la
anumite p`s`ri, ajunge s` descopere noi
perspective legate de statutul rela]iei estetice
[i al crea]iei artistice umane. Cum vede]i,
prefer c`r]ile scurte pentru c` ele au darul
de a deschide asupra unor perspective pe care
nu le b`nuiam, în timp ce lucr`ri precum
Sfîr[itul excep]iei umane sînt c`r]i în care
reu[esc s`-mi în]eleg mai bine demersul
reflexiv, îns` nu sînt texte care s`-mi dea,
ca scriitor, pl`cerea descoperirii, descoperirea
fiind mereu legat` de o doz` de hazard.

Timi[oara, mai, 2012

Interviu realizat de
ILINCA ILIAN
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LEO BUTNARU
Copil`ria… {i Poezia. Pentru c`, gra]ie

copil`riei versus poezie, îmi consider
îndrept`]it` prezen]a într-un mediu artistic.
La o vârst` precoce, sufletul meu c`uta s`-[i
exteriorizeze altcum energiile. Evlavia mea
în fa]a culorilor, precum li se spunea, în
Negurenii mei de pe malul R`utului din
stânga Prutului, creioanelor colorate,
acuarelelor, tuburilor cu vopsele. Culoarea
m` interesa [i m` fermeca chiar [i atunci
când nu era decât un punct, s` zic: "punctul"
g`m`liei de chibrit care, uneori, putea fi
nu doar brun`, ci [i roz, verde, pe scurt –
era colorat`, ceea ce (îmi amintesc destul
de clar) m` uimea, ne[tiind c`, pân` a se
fixa bob cu bob pe vârfuri de chibrituri, în
amestecul de substan]e inflamabile se ad`uga
un colorant sau altul.

Dar, chiar dac` ai… dar de la Cel de
Sus, tu, copil într-o cas` de ]ar` f`r` prea
multe c`r]i, cum s` ajungi s` pictezi, s`
sculptezi, s` înjghebi cele mai elementare
aparate de radio, s` modelezi m`[ti din papier
mâché ? {i totu[i, pe toate astea eu unul
le-am încercat, le-am probat, l`sându-m`,
un timp, acaparat de fiecare din ele sau de
toate odat`. Apoi, tot autodidact, am înv`]at
armonica (talyanka, precum zicea Esenin,
– de la: italianca).

Îns` autodidacticismul nu putea s` m`
duc` spre rezultate deosebite. Doar intuiam,
presupuneam atare rezultate. Cel mai fidel
am fost fa]` de desen [i pictur`. Cump`rasem
acuarele [i vopsele. Ie[eam în plain air,
precum citisem undeva c` fac pictorii.
Încercam s` potrivesc culorile mele cu cele
din peisaje. Nu era cu cine s` m` consult,
iar ceea ce reu[eam s` fac – nu m` prea
satisf`cea. Subit, la 14-15 ani, am trecut la
poezie. De asemenea intuitiv, imprevizibil.
Creion [i hârtie aveam. Mult mai pu]ine griji
cu "dotarea" tehnico-material` pe care mi-o
cerea pictura, m`[tile, sculptura. (Aici e cazul
s`-mi amintesc de primele mele…
"sculpturi". Înc` mic de tot, luam câte un
fus din cele cu care torcea mama, depunând/
aranjând pe el buc`]ele de plastilin`,
netezindu-le, modelându-le, pentru a c`p`ta
vreun chip de om. Configura]ia fusului…
amforat, la mijlocul s`u, îmi oferea baza
viitoarei mele "opere sculpturale".)
În]elegeam c` ai putea s` ajungi la poezie
[i f`r` a avea profesori "în piele [i oase".
Sim]eam c` sufletul, firea mea v`d [i
recepteaz` altfel, c` reinterpreteaz`
informa]iile ce ajung la ele. Trebuia s`
perseverez în dezlegarea sensurilor acelui
general "nu [tiu cum". }in minte c`, în prima
poezie, am apelat [i eu la (am p`c`tuit cu...)
omniprezentele, pe atunci, albine [i,
bineîn]eles, la urdini[. Iar în primul poem
publicat, iar`[i am "p`c`tuit", de data aceasta
îns` cu cocorii. Adic`, "p`cate" caracteristice
majorit`]ii încep`torilor din acele vremuri.
De la prima poezie scris` la prima publicat`
trecuser` trei ani. Ucenicia o f`ceam la
generozitatea c`r]ilor. Deja primeam scrisori
de încurajare de la redac]iile ziarelor
republicane. Eram acut-atent la intimitatea
mea, la sufletul [i cugetul meu, str`duindu-
m` s` pricep cât de cât ce ar însemna totu[i
acel "nu [tiu cum altfel".

Prin urmare, ([i) Poezia... Poezia în toate
ale copil`riei, îns`[i Copil`ria fiind Poezia
sui generis, ab ovo, da capo [.a.m.d. Tr`iam
[i eu poezia în forma ei fireasc`, "natural`",
îns`, pân` la un moment anume, pe la 12-

CE AM FOST {I CE-AM AJUNS (III)
CE-AI VRUT S~ FII (ÎN COPIL~RIE) {I CE AI AJUNS (LA MATURITATE).

13 ani, nu a[ putea sus]ine c` presim]eam
vreo voca]ie pentru poezia... scris`. În
general, îns`, cred c` aveam o fire receptiv`
la lirism. Pentru c`, dac` a[ fi con[tientizat
perspectiva poetic`, în starea ei cult` de
literatur`, probabil c` trebuia s` m` cred –
sau s` m` v`d din aceast` retro-perspectiv`
– drept bardul-copil neprih`nit, de-o naivitate
prin excelen]` mito-liric`, ce pip`ie la modul
serios omopla]ii mânzului, ca ieri venit pe
lume, întru a se încredin]a c` are aripi. De
cai zbur`tori [tiam eu din pove[tile populare,
îns` ar fi prea de tot s` zic c`, la acea vârst`,
la acel mod de [colire, în Negurenii mei
patriarhali, a[ fi [tiut [i de emblematicul
tr`pa[ zbur`tor, Pegas – simbol al îns`[i
poeziei cu tot cu poet.

{i totu[i, Poezia... Ca un nostalgic surâs
limpede, curat, neprih`nit. Ea, ca un zâmbet
cast, ceva între jen` [i igien`. Îi zâmbesc
[i eu, cel singur [i sigur doar pe avu]ia
abstract` a verbului a avea. A avea inclusiv
revela]ia c` via]a de provincie nu poate fi
una liber`.

...La 14 ani am început... a pleca din
sat… De aici încolo sau – de acolo –
…încoace aveam s` m` întâlnesc cu multe
în lume. Inclusiv cu marea poezie din care,
iat`, chiar acum îmi fream`t` în suflet [i
un pentastih de Isikawa Takuboku: Abia
auzit pe mine însumi/ Pe nume m-am
chemat,/ {i lacrimi mi-au dat…/ Paisprezece
ani aveam în acea/ Prim`var` de neînturnat…

Prin urmare, la 14 ani am început… a
pleca din sat… (ce fraz`.. ciudat`... dar s`
[ti]i c` spune adev`rul-adev`rat: anume c`
abia începusem s` plec, încetul cu încetul,
pu]in câte pu]in, din Negureni...). Peste un
an – chiar plecam. Dup` un timp, scriam
poemul "Automodelaj, 1963": "Gingiile
orizontului înro[it. R`sare / un soare banal
cu din]i din care / se pare c` se desprinde
[i cade / câte-o plomb` de avion care de
fapt / coboar` la aterizare sau / pur [i simplu
[i dramatic / în explozia surd` a unei
dinamit`ri ralanti / se pr`bu[e[te la marginea
Chi[in`ului / peste spa]ii de epurare prin
care / r`t`cesc [i se îneac` iepurii h`itui]i
/ în primele zile ale sezonului de vân`toare.
/ Aburi puturo[i. {i / cu plastilin` sub unghii
pe gingii între din]i / copil`ria satului venind
la ora[".

Da, anume a[a a fost (în) copil`ria
noastr` cea de toate zilele trecute (s` renun-
]`m la paranteze; adic` – s` scoatem trecutul
din ele), ce s-a topit difuz, cu oarecare [ans`
de re-întrupare imagistic`, ideatic`, de
sentiment, în pasta deas` a negurilor
inevitabile într-un spa]iu din preajma unui
râu – R`utul, [i a altuia, care e un afluent
al Lethei, la acesta ducându-ni-se, pe rând,
fiecare vârst` în parte, nu toate – câte ne
vor fi fost date – deodat`. Aceste fluvii au
apa ce oglinde[te, în ralanti, procesul cum
dispare, cum se aneantizez` omul pe un
anumit parcurs de ani, de via]` [i amintiri...

Dar se spune c`, într-un mod anume,
omul se poate împotrivi deplinei sale
aneantiz`ri. Cel pu]in, pe o anume postat`
crono-spa]ial`. Unii – pe una mai scurt`,
al]ii – pân` la deplina dispari]ie a vie]ii de
pe planeta P`mânt. Dar, posibil, [i dup`
aceea, dac` cineva dintre p`mânteni se va
refugia în alte spa]ii, în alte teritorii cosmice,
prielnice (a)ducerii mai departe a vie]ii
concepute de ([i pe) Terra. (Uite c` planeta
noastr` are componente bi-parentale: tat`
– P`mânt, mam` – Terra). Îns`, pân` atunci

– dezastruosul sau, totu[i, fericitul
deznod`mânt general – omul mai crede c`
se poate împotrivi Lethei [i afluen]ilor ei
de uitare. Prin scris – reiau, repet [i eu
sintagma-loc-comun, acum, când simt [i v`d
aceste cuvinte scriindu-se. Pornind de aici,
omul î[i mai spune c`, bineîn]eles, avea
dreptate Genette când sus]inea c` o oper`
literar`, inclusiv una memorialistic`, ar fi
un instrument pe care autorul i-l ofer`
cititorului pentru a-l ajuta pe acesta s`
citeasc` în sine.

Este norocul [i modalitatea de a re-
ajunge la tine [i la lume, în anumite f(r)aze
ale acesteia [i ale tale, ca parte component`
a ei.

ANDREI NOVAC
Când mi s-a propus s` scriu aceste

rânduri, mi-am dat seama c` sunt oameni
care tr`iesc f`r` s` [tie vreodat` dac`
alegerile pe care le-au f`cut au fost cele
mai bune. Universul copil`riei este unul în
care grijile [i întreb`rile nu î[i au locul,
ve[nicia acelei lumi te face s` fii cea mai
liber` fiin]` de pe p`mânt. Aspira]iile apar
atunci când începi s` mai cre[ti, atunci când
te love[ti de lumea real` în care pove[tile
exist` doar dac` tu le dai via]`. Mie, [tiu
c` de mic, îmi pl`ceau ora[ele mari, eram
fascinat de locurile pe care îmi era destul
de greu s` le descop`r în vizitele scurte,
era incredibil s` po]i s` tr`ie[ti în ora[e care
nu î[i termin` pove[tile nicicând. La scris
am ajuns u[or, este una din pu]inele activit`]i
care reu[esc s` fac` o fotografie lumii prin
care ai tr`it, dând na[tere unei pove[ti. Cred
c`, dup` ce murim, suntem o sum` de pove[ti
care se spun despre noi [i, odat` cu trecerea
timpului, apar alte [i alte pove[ti, a[a se
na[te ve[nicia din lini[tea noastr`, tocmai
pentru c`, cât tr`im, lumea nu are timp s`
ne asculte [i, abia mai târziu, mult mai târziu,
s` ne descopere. Acum v`d totul foarte clar,
doar cei care vor veni o s` [tie dac` alegerea
mea a fost corect`. Singurele certitudini sunt
cele care ]in de existen]a mea pe acest p`mânt
[i faptul c`, într-o zi, toate astea se vor
termina.

ION SCOROBETE
Visarea nu mi-a fost în fire dar îmi

amintesc c`, pe la trei sau patru ani, unchiul
Aurel, fratele tatei, un vl`jgan în pragul
tinere]ii, m-a trimis s` abat de la vreo atrac]ie

un taur în devenire, care nu m-a tratat cu
indiferen]` ci, foarte amabil, m-a aruncat
cu coarnele direct într-un tufi[ de fagi, de
parc` ar fi avut de lucru cu un fulg. Nici
n-am plâns. Întâmplarea m-a vindecat îns`
pentru totdeauna de fric`.

Visarea a venit mai târziu, iar visul era
s` cresc [i s`-l înfrunt pe tata, care era rece
[i violent. Mereu plecat la p`dure, la stânjeni,
atunci când se afla acas` bea rachiu [i cânta
din fluier dar nu râdea niciodat` –, nu se
veselea, cânta ca o piatr` care plânge.

Am reu[it s` fiu altfel decât el [i s` nu
plâng.

Nici iarna nu m` înfrico[a pe atunci,
[i ce ierni mai erau pe crestele mun]ilor!
Eu, îmbr`cat sub]ire [i înc`l]at cu opinci
de cauciuc, rupeam n`me]ii din valea
Tobocului umblând dup` lemne de foc. Nici
intunericul nu mi-a potolit drumurile noaptea,
prin v`g`uni, când îmi c`utam oile sau vitele
prin potecile ce duceau spre moara din Bâlea.
Cutreieram v`ile ce duc de la Densu[ la
Meria sau de acolo la Ghelar [i Hunedoara
ori spre Banat, la Pietroasa, de unde îmi
f`ceam vânt în "Moc`ni]a" de Margina.

Ispitit doar de cuvântul scris visam, pe
când eram într-a treia, la [coala primar` din
Meria, s` m` fac cititor. {i ce vis, c`ci
majoritatea s`tenilor erau analfabe]i!? O
b`trân`, Surda, cum îi spuneam, mi-a prins
sl`biciunea, v`zând c` îi citeam ziarul [i
m` minunam. Era unicul ziar care ajungea
în sat, f`r` importan]` pentru ea, un adaos
nefolositor la o mic` pensie de veteran de
r`zboi, dup` b`rbatul ei c`zut la Cotul
Donului.

Primeam gazeta "Albina" în schimbul
ad`patului oilor femeii.

"S-a f`cut" îi spusesem [i am c`rat o
întreag` iarn` ap` de la fântîna lui Mitu,
pân` ce s-a ivit ocazia s`-mi împlinesc [i
altfel visul. Într-una din zilele de var`, fratele
Ionel m-a cadorisit cu fluierul luat de la un
mo] care vindea ciubere prin sat. Spre sear`,
cântam din fluier [i un alt Ion, vecin din
c`tunul Taberi, îmi f`cu o ofert` pentru
minunatul instrument. "Zece lei", îi spun,
iar el nu st` la tocmeal`. Fuge pân` acas`
[i se întoarce de pl`te[te pre]ul – [i pentru
ca totul s` fie în regul` iat`-l [i pe unchiul
Cristian, po[tasul. Avea chitan]ierul la el
[i pe deasupra cunoa[tea interesul meu pentru
ziar. "Ei, ai f`cut banii", m` întrebase într-o
doar` iar eu, într-al nou`lea cer, i-am înmânat

Eden (Uruguay)
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bancnota pe care tocmai o primisem. Fericit
ca [i mine, po[ta[ul plecase s`ltând o ta[c`
aproape goal`!

Întunericul se a[ezase peste sat când
ni[te ]ipete m-au sculat din a[ternut. De la
poart`, vocea mamei, de obicei domoal`,
r`zb`tea aspr`, t`ioas` [i parc` m` ap`ra
pe mine în confruntarea cu nimeni alta decât,
m-am dumirit, mama lui Ion, cump`r`torul.
"I-a luat banii copilului" ]ipa Solomia t`ind
noaptea cu fluierul, dar mama refuz` s`
cread` c` l-a[ fi în[elat [i îi promite c` se
va l`muri [i o va desp`gubi, dac` va fi cazul.
Eu a[tept cu inima adus` la t`cere! U[a se
deschide [i simt c` sunt c`utat din priviri.
Mama se apropie cu m`tura. Mijlocul de
tortur`. "Unde sunt banii?" m` întreab`
indignat` de criza femeii care tocmai plecase
de la poart`. "La po[ta[ul Cristian", îi
r`spund, iar m`tura îmi ostoie[te spinarea
f`r` încetare. Eu, ce s` fac, nu mai a[tept.
M` arunc sub pat. Acolo unde era col]ul
ro[u. Nicio replic` de a mea nu a dus la
rezultate pozitive. Pledam vinovat [i am
suportat pedeapsa. Dar apoi a început s`
vin` abonamentul. F`r` vreo alt` corvoad`.
Vestea se r`spândise prin sat. Iar peste scurt
timp m-am auzit strigat la poart` de femeile
tinere, ai c`ror b`rba]i le trimiteau scrisori
de la oaste. S` le citesc scrisorile [i, cum
le citesc, s` le fac [i r`spunsul. M` prind [i
le pun gândurile, sentimentele pe foile de
dictando. Texte în care adaug [i de la mine
lucruri pe care acestea nu le aveau în minte.

Între ceea ce sunt [i ceva la care nu
am visat a încol]it îns` spiritul justi]iar. Era
în Vinerea Mare. Farka[, mili]ianul, trage
cu pu[ca prin gr`dinile merenilor. Împu[c`
animale. Pestri]u lui Pârvoni îi sare la gât.
Îi face arma buc`]ele. Îi rupe epole]ii [i îl
târ`[te prin noroiul satului. Pestri]u este
arestat. Maria, nevast`-sa, îmi cere iar eu
nu stau pe gânduri [i îi scriu acesteia prima
plângere adresat` justi]iei de pe acele
vremuri, în ap`rarea lui Pestri]u. Crezusem
c`-i doar un joc.

TITUS SUCIU
Dac` e s` vorbim despre activitatea

literar`, trebuie s` începem cu Boc[a [i F`nu[
Neagu. M-am n`scut la Bra[ov, când aveam
[ase ani ne-am stabilit în Târgu-Mure[, la
[apte am ajuns în satul bunicilor dinspre
tat`, Urisiul de Jos. Chiar dac` e greu de
crezut, localitatea e într-o zon` special`. La
vreo [ase kilometri spre munte se g`se[te
Urisiul de Sus, apoi gata, dup` acesta e
cap`tul p`mântului! Sate pierdute în munte,
parc` rupte de restul ]`rii.

Clasa întîi am urmat-o în Urisiul de Jos.
Judecînd la rece, n-ar fi fost exclus s`-mi
continuu existen]a acolo, s`-mi duc via]a
ca orice alt s`tean. Nu e o afirma]ie gratuit`
ori, vezi Doamne, expresie a unei excesive
modestii. Ar formula-o oricine ar deschide
catalogul clasei. Note, vorba aceea, nici
foarte-foarte, nici prea-prea. Am trecut clasa
dar înv`]`torul n-a avut motive s`-mi pun`
coroni]a pe cap, nici p`rin]ii s` se laude cu
rezultatele mele.

S` ad`ug`m celor spuse opiniile unui
specialist. Un psiholog le-ar fi spus p`rin]ilor
aproximativ aceste cuvinte: e distrat, pare
s` aib` gîndurile în alt` parte tot timpul,
nu sunt semne c` se poate concentra, în fine,
dar v` rog nu mi-o lua]i în nume de r`u,
copilul dumneavoastr` e c`scat, mare c`scat. c`scat, mare c`scat. c`scat, mare c`scat. c`scat, mare c`scat. c`scat, mare c`scat.

N-am devenit un ins oarecare în Urisiul
de jos pentru c`… Nu mi-e u[or s` precizez
de ce, de aceea – atitudine adoptat` de cîte
ori trebuie s` facem pe filosofii dar nu ne
]in curelele – pun totul pe seama Destinului,

Întîmpl`rii ori {ansei.
Gr`dina bunicilor, cu fel de fel de pomi

fructiferi, cu tufe de m`cri[ – ce or`[ean
cunoa[te nemaipomenita nebunie s` iei o
mân` de frunze, un pumn de dude ori pere
timpurii pe care s` le înfuleci în treac`t în
timp ce te hîrjone[ti în grupul t`u de
prieteni?! –, rîule]ul ce curgea prin spatele
cur]ii noastre, p`durile din marginea satului
în care eram haiduci, ho]i, vardi[ti, în care
de multe ori ne povesteam… cine mai [tie
îns` ce ne spuneam, dar c` tot ce ne
împ`rt`[eam era important nu încape nicio
îndoial` deoarece, am`nunt pe care mi-l
amintesc cu toat` exactitatea, de câte ori
ni se p`rea c` nu eram crezu]i ne încruntam,
ne crispam, duceam mâna la inim` [i ziceam
ce, nu crede]i, pe cuvînt c` e a[a, pe cuvîntul
meu de onoare c` e cum v-am spus, erau
tot ce-mi doream. Dac` a[a mi-a[ fi petrecut
vacan]a, ar fi fost cel mai frumos lucru ce
mi s-ar fi putut întîmpla în vara aceea.

Numai c` în acest timp undeva departe,
foarte departe, dar nu [tiu de ce [i datorit`
cui pentru c` aveam doar [apte ani [i astfel
de treburi nu m` interesau, un dosar trecea
dintr-o mân` în alta, de la un func]ionar la
altul, la urm` tata trezindu-se în mân` cu o
hîrtie, pe la sfîr[itul lunii august, prin care
Atelierele CFR Timi[oara îl anun]au c` se
putea angaja acolo ca tîmplar. Nu sunt capa-
bil s` spun ce reac]ii au avut p`rin]ii, mie
oricum nu mi-a picat bine. Cu casa bunicilor
eram obi[nuit nu doar din anul de [coal`
ce se încheiase. Satul, ca [i comunele Hodac
[i Ib`ne[ti, în care se g`seau rudele din partea
mamei, erau locurile în care familia noastr`
î[i petrecea concediul an de an.

Ajun[i aici – o prim` situa]ie nefireasc`.
Am petrecut [ase ani în Bra[ov, unul în
Târgu-Mure[, unul în Urisiul de Jos, apoi
am fost timi[orean pân` la terminarea
facult`]ii. Cu toate astea matricea copil`riei
mele e plasat` în comunele Hodac [i Ib`ne[ti.
De fapt în… supra-comuna Hob`ne[ti.
Pentru care am ob]inut actele de proprietar
când m` apropiam de vîrsta de 40 de ani.

Cel mai important punct din aceste
comune – gara Ib`ne[ti. Sta]ie de pe decovilul
Reghin-L`pu[na pe care se transportau
bu[tenii din mun]i spre fabrica de cherestea
din ora[ul de pe Mure[. Era important pentru
c`… Dar nefiind capabil s` dau explica]ii
mul]umitoare, apelez din nou la termenii
destin, întîmplare, [ans`destin, întîmplare, [ans`destin, întîmplare, [ans`destin, întîmplare, [ans`destin, întîmplare, [ans` într-un melanj
pentru care nu fac nici o precizare. Unchiul
era acar, impiegat, [eful g`rii (deservea sta]ia
de unul singur, familia locuia în gar`), avea
cinci copii, pentru joac` nu trebuia s` umblu
dup` parteneri pe uli]e în comun`, cei doi
erau de-o bun`tate ca a Maicii Tereza, când
soseau trenurile – în garniturile cu bu[teni
se g`seau [i vagoane pentru c`l`tori – gara
devenea centrul ]`rii, al lumii, se umplea
de ]apinari – meseria principal` a oamenilor
din zon` – [i tinere vînjoase, de voci
cristaline, de rîsete s`n`toase [i eu, c`scat,c`scat,c`scat,c`scat,c`scat,
mare c`scatmare c`scatmare c`scatmare c`scatmare c`scat, privind în urma lor puneam o
întrebare, alta; mama [i unchiul aveau harul
povestirii [i-mi spuneau… nu [tiu ce-mi
spuneau dar era bine c`-mi împ`rt`[eau ce
[tiau despre persoanele ce-mi atr`seser`
aten]ia, c`scat, mare c`scatc`scat, mare c`scatc`scat, mare c`scatc`scat, mare c`scatc`scat, mare c`scat fiind mai ales
la Jocul de la Podul Mare – pe atunci din
lemn, o bijuterie a me[te[ugarilor din zon`
– de peste Rîul Gurghiu, pentru c` fiecare
Joc se încheia cu b`t`i între feciorii aceia
voinici ca brazii, cu înc`ier`ri în care, pentru
c` erau ]apinari, ]`pinari]`pinari]`pinari]`pinari]`pinari, se folosea mai
totdeauna briptabriptabriptabriptabripta, [i mama ori unchiul îmi
spuneau c` se b`teau deoarece pe Valea
Gurghiului exista o lege, nescris` dar pe

care nu se c`dea s-o încalci – cea mai frumoa-
s` fat` era iubita celui mai afurisit fl`c`u,
[i dac` vreun june ignora acest precept scan-
dalul era gata, se ajungea la pumni, la bript`.

Una peste alta, de pe la trei-patru ani,
pe timpul vacan]elor în Hodac, Ib`ne[ti, dar
mai ales în Gara Ib`ne[ti, mama [i unchiul
mi-au spus o mul]ime de pove[ti despre
oamenii locului. Relat`rile porneau de la
întreb`rile mele, dar la vîrsta de atunci nu
se pune problema s` fi urm`rit ceva în acest
mod. Cuvîntul potrivit pentru ce se petrecea
e duet. Percepeam vorbele mamei ori unchiu-
lui ca fond sonor, pe care îns`, în paralel,
eu îns`ilam alte cuvinte, un fel de povestire,eu îns`ilam alte cuvinte, un fel de povestire,eu îns`ilam alte cuvinte, un fel de povestire,eu îns`ilam alte cuvinte, un fel de povestire,eu îns`ilam alte cuvinte, un fel de povestire,
povestirea meapovestirea meapovestirea meapovestirea meapovestirea mea. Nu-mi amintesc nici una
din istorioarele lor, nici una din ale mele,
cu toate astea am r`mas, totu[i, cu ceva am r`mas, totu[i, cu ceva am r`mas, totu[i, cu ceva am r`mas, totu[i, cu ceva am r`mas, totu[i, cu ceva !

Din clasa a cincea profesor de
matematic` mi-a fost poetul Dorian Grozdan,
la materia sa nu l-am impresionat deloc,
cu o eventual` alt` abilitate nici atât. P`ream,
vorba aceea, un foarte reu[it exemplar de
elev mediocru.

Situa]ia s-a schimbat în vacan]a dintre
clasele a cincea [i a [asea când, în fine, pentru
mine a ap`rut un model, în sinea mea s-a
cristalizat o ambi]ie. De atunci am cunoscut
gustul sudorii dar visul… Când am încheiat
junioratul, de[i titular meci de meci,
antrenorul mi-a spus p`cat, ceva talent ar
fi, dar n-o s` ajungi fotbalist deoarece e[ti
c`scat, mare c`scat,c`scat, mare c`scat,c`scat, mare c`scat,c`scat, mare c`scat,c`scat, mare c`scat, ai perioade în care nu
te concentrezi la joc [i în fotbalul mare
juc`tori d-`[tia n-au ce c`uta!

Vorbele m-au înt`rîtat, e clar ce mi-am
zis în barb`, iar în Boc[a – primul post în
înv`]`mînt – m-am prezentat la echipa
Metalul imediat ce m-am instalat în ora[.
Din fericire, pentru c` unele îndoieli
începu-ser`, totu[i, s` m` cam mu[te, am
ata[at legitim`rii mele un jur`mînt intim:
dac` în doi ani de zile nu-mi solicit` serviciile
nici o echip` din prima divizie, m` las de
fotbal.

E clar ce s-a-ntîmplat… Mi-am revenit
greu [i, pentru c` aveam o calificare, mi-am
zis c` trebuia s` merg pe drumul… pavat
cu cifre. Am început adic` s` m` preg`tesc
pentru ocuparea unui post de asistent
universitar.

Apelez acum, iar, la termenii destin,destin,destin,destin,destin,
întîmplare, [ans`. întîmplare, [ans`. întîmplare, [ans`. întîmplare, [ans`. întîmplare, [ans`. Dup` vreo cinci s`pt`mîni,
exasperat din cauza unui blocaj în
des]elenirea nu mai [tiu c`rui subiect, am
pus mâna pe un roman. O pagin`, dou`…
în ziua urm`toare mai multe… de atunci

capitole întregi. În schimb, tot mai pu]in
timp acordat matematicii. Situa]ia m`
surprindea mai mult decît se poate crede,
îmi p`rea de-a dreptul nefireasc`, cititul nu
era o pasiune pe care o reg`seam. Adic`
nu ezit s` recunosc c` trecusem prin [coal`
f`r` s` am, m`car, lecturile obligatorii din
liceu. Alesesem Facultatea de Matematic`
pentru c` în acest fel puteam evita ceea ce
mi se p`rea un supliciu, antrenamentele îmi
r`peau restul timpului, [i-acum a[a, pe
nea[teptate, seduc]ia… supliciului? Faptul
este îns` fapt, situa]ia a evoluat în acest mod,
încît la un moment dat mi-am spus singur
vorbele ipoteticului psiholog, ale antrenorului
meu… nu te concentrezi… e[ti c`scat, marenu te concentrezi… e[ti c`scat, marenu te concentrezi… e[ti c`scat, marenu te concentrezi… e[ti c`scat, marenu te concentrezi… e[ti c`scat, mare
c`scat! c`scat! c`scat! c`scat! c`scat! {i m` refeream la studiile
universitare, la matematic`, nu la literatur`.
Nu la literatur` pentru c`, în mod cu totul
[i cu totul imprevizibil, prin lectur` se ref`cea
duetulduetulduetulduetulduetul din perioada în care aveam trei-patru
ani, rolul povestirilor mamei ori unchiului
jucîndu-l lecturile, pe fondul c`rora, în
paralel, eu îns`ilam alte cuvinte, un fel deeu îns`ilam alte cuvinte, un fel deeu îns`ilam alte cuvinte, un fel deeu îns`ilam alte cuvinte, un fel deeu îns`ilam alte cuvinte, un fel de
povestire, povestirea meapovestire, povestirea meapovestire, povestirea meapovestire, povestirea meapovestire, povestirea mea…

Abia atunci mi-am dat seama cu ce
r`m`sesem din povestirile, din îns`il`rile
mele: fl`c`i bine f`cu]i… tinere vînjoase
[i frumoase… rîsete gîlgîitoare, molipsi-
toare… priviri p`trunz`toare… orgolii…
mîndrie… gesturi iu]i, decisive… Îmi r`m`-
sese partea fabuloas`partea fabuloas`partea fabuloas`partea fabuloas`partea fabuloas` a firii ardelenilor.

M-am spus atunci judec`]ii scriitorului
F`nu[ Neagu. Pentru c`-mi îngropasem dou`
vise, cu al treilea am fost de-a dreptul dur.
L-am prezentat maestrului, a[teptînd s` m`
execute în felul s`u inimitabil, la Po[ta
Redac]iei din Luceaf`rul.

R`spunsul a fost altul, m-a debutat. Apoi
a ap`rut prima carte, a doua… Îmi g`sisem,Îmi g`sisem,Îmi g`sisem,Îmi g`sisem,Îmi g`sisem,
în fine, drumul.în fine, drumul.în fine, drumul.în fine, drumul.în fine, drumul.

P.S. Poate c` rîndurile de sus n-au tent`
autobiografic`, poate reprezint` o parabol`,
parabolele au tîlctîlctîlctîlctîlc. Cel mai important lucru
pentru tîn`r este – acesta e de fapt rostul
demersului! – s`-[i g`seasc` drumul.s`-[i g`seasc` drumul.s`-[i g`seasc` drumul.s`-[i g`seasc` drumul.s`-[i g`seasc` drumul. La
na[tere nu suntem egali, venim pe lume cu
anumite disponibilit`]i, într-o anumit`
direc]ie putem realiza mai mult decît în
celelalte, orice tîn`r trebuie ajutat de p`rin]i,
de profesori s` identifice activitatea în care
poate ob]ine cele mai frumoase rezultate.

Nu trebuie s` ne impunem s` facem
ceva, se cuvine s` facem ceva ce se impune!

Anchet` realizat` de
LUCIAN ALEXIU

Thiago Lobo (Brazilia)
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—Care e prima ta amintire legat` de
Caragiale, când te-ai apropiat de el? Ce ai
citit prima dat` din scrierile lui, î]i mai
aminte[ti?

— E ciudat c` pân` la întrebarea asta
am uitat complet de prima mea "întâlnire"
cu Caragiale, [i înc` una oarecum atipic`.
Mi-a r`mas o poz` de atunci, altfel nu cred
c` a[ mai [ti mare lucru. Era la sfâr[itul
clasei I, în iunie. Aveam 8 ani. Eram
îmbr`cat` în uniforma pe care ]i-o aminte[ti,
cred, rochi]` de pânz`, în p`tr`]ele alb-
albastre [i un [or] sp`l`cit deasupra, aveam
picoarele într-un u[or X, purtam [osete albe
[i un fel de balerini. Benti]a obligatorie îmi
tot aluneca. În mân` ]ineam un buchet de
garoafe mici, pentru înv`]`toare, învelite
neglijent în hârtie "de m`tase" [i o carte
mare, tocmai primit`, pe care scria I.L.
Caragiale, Abu-Hasan. O luasem premiu.
M-am dus acas` [i am r`sfoit-o. Autorul
n-avea, cred, nici un fel de importan]` pentru
mine: copiii nu se întreab` cum îl cheam`
sau cum arat` cel care a scris o poveste, e
suficient dac` ce se întâmpl` acolo e frumos.
Povestea era tip`rit` cu litere mari [i avea
poze în care ap`rea Bagdadul [i palatul
califului Harun-al-Ra[id, un Abu-Hasan cu
turban, b`rbos [i atletic, plus ni[te oameni
afurisi]i, îi vedeai dup` expresie. În primele
zile de vacan]` am citit povestea, care era
ca toate pove[tile orientale, se întâmplau
lucruri neobi[nuite în ea: dac` g`zduiai doar
o noapte un oaspete puteai s` ajungi calif
pentru o zi [i s` faci ce vrei tu. Ce grozav,
î]i spuneai... Dar dac` încercai s` faci
echivalen]a pentru lumea româneasc`, cu
cine s` te întâlne[ti? S` fii Ceau[escu pentru
o zi nu-[i dorea nimeni! E ciudat cum nu
m-am poticnit de cuvintele dificile [i cu
siguran]` neîn]elese pe-atunci, poate m`
ajutau [i desenele splendide. A[a c` primul
meu Caragiale nu se deosebea de… Wilhelm
Hauff, fiindc` din cartea acestuia din urm`,
mare [i groas`, basme tip 1001 de nop]i,
cuno[team deja Bagdadul [i pe bunul [i
dreptul Harun-al-Ra[id, care umbla
incognito, "îmbr`cat tiptil" scria ]n cartea
mea.

Apoi, presupun c` l-am înv`]at pe
Caragiale cu D-l Goe… [i Vizit`, ca tot
[colarul, dar nu-mi amintesc s` fi f`cut
vreodat` apropierea dintre minunatele
întâmpl`ri ale lui Abu-Hasan [i problemele
de moral` burghez` pe care presupun c`
trebuia s` le [tiu la [coal`, [i care nu mi-au
l`sat amintiri. Era diferen]a dintre cititul
liber, din c`r]ile de vacan]`, [i cel de manual.

— Ce alte etape au existat în apropierea
ta de Caragiale?

— Într-un fel, am p`]it cum îi spune
chiar el lui Delavrancea, într-o scrisoare.
La început l-am iubit f`r` s`-l în]eleg, apoi
l-am în]eles f`r` s`-l iubesc [i numai la sfâr[it
l-am iubit fiindc` l-am în]eles [i l-am în]eles
fiindc` l-am iubit. Prea multe nu-mi
amintesc, de fapt. Pe Caragiale am început
s`-l gust abia dup` ce am venit la Bucure[ti,
fiindc` aici m` ajuta mediul. De[i azi m`
încânt` s` [tiu c` tata mare (bunicul matern)
l-a cunoscut pe Caragiale, [i c` atunci când
era student la Viena [i Budapesta [i membru
înÊ"România Jun`" l-a auzit citind, la vremea
când am aflat asta, detaliul nu m-a f`cut s`

ACUM NORMALITATEA, CORECTITUDINEA
SUNT SENZA}IONALE {I ZIARELE
AR TREBUI S~ AIB~ TITLURI VICEVERSA
CORNEL UNGUREANU |N DIALOG CU IOANA PÂRVULESCU

tresar. Eram prea mic`, mult mai târziu a
c`p`tat semnifica]ie. În perioada de formare,
orice copil-adolescent-tân`r e mai sensibil
la ce decât la cum. Când ajunge s` se bucure
de cum, a devenit specialist [i asta se
întâmpl` cam târziu, cel pu]in la mine a[a
a fost, cam toate în via]` mi s-au întâmplat
prea devreme sau prea târziu.

Nu e o regul`, desigur. M-am mirat când
nepo]ii mei, b`ie]ii fratelui meu, pe atunci
la o vârst` înc` [colar`, se amuzau copios
citindu-l pe Caragiale [i am [i o explica]ie
pentru faptul c` ei au vibrat mai u[or.

— Care e?
— Caragiale, a[a cum am încercat s`

demonstrez, are în scrierile lui comice o
lume-ziar, o "lume mass-media", dac` e s`
folosesc un termen mai actual. Or, în
copil`ria mea nu exista presa, cel pu]in în
varianta ei liber`, fiindc` nici cele dou`
nes`rate ziare de partid, Scânteia [i România
liber`, pe care oricum nu le citeam, nici
televiziunea cu cele dou` ore de program
pe zi nu p`strau m`car un ecou din gazetele
de pe vremea lui Caragiale. Dup` '90 aceste
reflexe ale senza]ionalului, ale caricaturiz`rii,
ale lui enorm [i monstruos [i catastrofal [i
furtuni într-un pahar cu ap`, [i împ`c`ri cu
pup`turi în pia]a public`, foarte comice, s-
au redobândit, a[adar mediul favorizeaz`
un Caragiale reloaded.

— S` în]eleg c` n-ai avut mentori în
[tiin]a caragialeologiei?

—Singura excep]ie o constituie
seminarele f`cute cu Profesorul (pe atunci
asistentul) Florin Manolescu, ore în care
ne înv`]a tocmai s`-l citim atent, cu ochii
no[tri pe Caragiale, nu numai cu ochii altora,
ceea ce am [i f`cut. {i m-am mai întâlnit o
dat` cu Caragiale la examenul de titularizare
când, la oral, am avut de vorbit despre
nuvelele lui. Ce vreau s` spun este c` am
putut fi destul de chibzuit`, liber` [i atent`
atunci când l-am tot recitit, pentru c` nu
fac parte dintre cei care-l [tiu pe dinafar`
[i-l citeaz` cu voluptate.

Eu nu i-am spus niciodat` lui Caragiale
"nenea Iancu", ci mai degrab` l-am socotit
cum mi-ai scris tu într-un e-mail,
"Ilustrissimul". Îl cred unul dintre cei mai
inteligen]i litera]i ai no[tri, a avut o
de[tept`ciune vie, o mobilitate sensibil` pe
care i-a remarcat-o [i Maiorescu. Nu l-am
putut socoti un "amic", unul cu care po]i
vorbi de la egal la egal. Dac` e s`-mi închipui
o discu]ie cu Caragiale [i Eminescu, cred
c` dramaturgul-prozator m` intimideaz` mai
mult decât poetul. Eminescu nu m-a ]inut
niciodat` la distan]`, m-a legat poetic. Dar
cred c` aceste premise m-au ajutat s`-l citesc
pe prozator cu suficient` luciditate.

— Ai scris cândva despre prejudec`]i
literare, ce prejudec`]i sunt azi în leg`tur`
cu I.L. Caragiale?

— Multe [i destule, dar m` opresc doar
la trei. Mai întâi, s` spun c` nu se cite[te
tot Caragiale, ci o minuscul` parte din el,
mereu aceea[i. Ideea c` e un autor cunoscut
de public e o prim` prejudecat`. În afar`
de piese [i de câteva schi]e, în afar` de
celebrele citate, Caragiale este un mare
necunoscut (nu vorbesc de speciali[ti,
fire[te), de[i a scris cu atâta economie. De
pild` partea cea mai frumoas` din ce-a l`sat

el – pentru mine cel pu]in – scrisorile, o
adev`rat` minun`]ie, sunt ignorate de o bun`
parte din cei care pariaz` pe el în pia]a
public`.

O a doua prejudecat`, pe care am
întâlnit-o de data asta [i la unii critici, e
opozi]ia Caragiale/ Eminescu, în raport cu
receptarea. {i anume, c` în timp ce Eminescu
ar fi mitizat, adulat, s`rb`torit, "bietul"
Caragiale ar fi marginalizat [i c` ar mai exista
o rezisten]` surd`, în cazul lui, ca atunci
când a fost respins de la Premiile Academiei
([i pe asta se bate prea mult` moned` [i
f`r` contextualizare, care, cum nu ia un
premiu îl invoc` pe el), iar motivul ar fi c`
ne arat` "a[a cum suntem". În realitate
lucrurile stau tocmai invers. Eminescu e l`sat
de tot în umbr`, i se face un soi de respira]ie
artificial` la vreun 15 ianuarie, de[i ar merita
s` fie recitit mult mai des [i mai temeinic,
cu alte lucruri decât cele de manual, în
schimb Caragiale e, cumva, tot timpul
prezent [i tot timpul admirat. Noi nu avem
nevoie de un "an Caragiale", to]i anii sunt
ani Caragiale, la noi. Cred chiar c` dintre
scriitorii no[tri, Caragiale e aproape unanim
iubit. Ceea ce nu înseamn` [i unanim în]eles,
desigur.

În fine, o a treia prejudecat` e legat`
de lumea lui Caragiale, modelul lui, de fapt
de lumea noastr` de la 1900. Pe aceasta am
încercat s-o dezamorsez în Lumea ca ziar.
A patra putere… [i, cu toate c` demonstra]ia
e, cred, matematic`, tot m-am lovit de o
dubl` neîn]elegere, din fericire doar la câ]iva.
Mai întâi cei care nu au citit cartea, au crezut
c` ar fi vorba cumva de influen]a ziarelor
asupra operei lui, lucru, desigur, deja spus.
N-au în]eles c` e altceva, [i schematizez
aici la maximum: c` opera lui Caragiale
cel comic ar fi existat la fel [i dac` el ar fi
tr`it într-o camer` c`ptu[it` cu plut`, din
care s` nu ias` deloc, dar în care s`-i vin`
abonamentele la gazete. C` de-acolo [i-a
luat [i materia prim`, [i personajele gata
deformate, dar [i stilul, arta poetic`, absolut
totul, decisiv, avangardist. {i am argumentat
[i cu poze asta, ca s` nu încap` tocmeal`.
Apoi, câ]iva din cei care au citit sunt de
acord, dar spun: nu, [i atunci, ca [i acum,
oamenii erau exact la fel, lumea la fel,
corup]ia la fel, românii la fel de buni de
nimic. Asta e prejudecata pe care au creat-
o ziarele, iar timpul, care schimb` oamenii,

a înt`rit-o (las` c` [i comuni[tii s-au folosit
de ea!).

— Dar nu exista a[a ceva? Ziarele
inventau?

— Da, exista [i a[a ceva, sunt absolut
de acord cu tine. De obicei ziarele nu
inventau, dar exagerau. Iar propor]iile erau
r`sturnate, ceea ce atunci era excep]ie, deci
subiect de ziar, acum e regul`. Oamenii se
uitau atunci c`tre bine, binele era regula.
S` privim ce se întâmpl` cu înv`]`mântul
[i educa]ia azi, [i nu atunci, când ministru
era Spiru Haret! Ca s` fie [tiri ie[ite din
comun, ziarele de azi ar trebui s` aib` titluri
ca: Senza]ional: un elev nu a copiat. SauÊ:
Teribilul caz al unui doctor în nu-[tiu-ce
care nu a plagiat [.a.m. d. Acum normalitatea,
corectitudinea sunt senza]ionale [i ziarele
ar trebui s` aib` titluri viceversa.

— Cine dintre cei mari (Lovinescu, C`li-
nescu, Cioculescu, Constantinescu, Negoi-
]escu, ÊNicolae Manolescu) te-a dezam`git?
Ei, sau cel`laltÊC`linescu? Cel`lalt Mano-
lescu?

— Da, avem doi Cioculescu, doi
Manolescu [i doi C`linescu în orbita lui
Caragiale. (La Cioculescu, tat`l, {erban, s-
a ocupat de tat`, fiul, Barbu, de fiu.) Dar,
dac` ne gândim bine, aproape fiecare dintre
noi suntem diviza]i, când vine vorba de
Caragiale, mai to]i cei men]iona]i [i-au mai
schimbat opiniile, uneori radical. E un autor
care te oblig` s` te mai gânde[ti… Eu îns`mi
am scris În ]ara Miticilor, apoi, la edi]ia a
II-a, un capitol în plus [i în fine, abia în
Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale
am putut duce lucrurile la cap`t.

La Caragiale nu m-a dezam`git nimeni,
chiar când nu am fost de acord cu unele
opinii, fiindc` [i nevoia de replic` e un semn
bun. Nici unul dintre cei men]iona]i de tine
– [i nici al]ii, {tefan Cazimir, Liviu Papadi-
ma, Alexandru George, Mircea Iorgulescu
[i câ]i al]ii – nu m-a dezam`git în studiile
despre I.L.Caragiale, care parc`-[i oblig`
criticul s` ]in` sus [tacheta. Negoi]escu îns`
nu mi-a l`sat deloc amintiri, asta poate fi
descurajant. Iorgulescu a scris o parabol`
mai degrab` a lumii în care tr`iam noi în
1989 decât un studiu despre universul cara-
gialesc, îl for]a pe Caragiale s` devin`
contemporanul nostru într-o lume totalitar`,
ceea ce, între noi fie vorba, e o cruzime.
S` aduci oamenii din belle époque în comu-

AL MATALE, CARAGIALEal matale, caragiale
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nism e îngrozitor, [i sigur nu le-ar fi pl`cut
deloc. Dar Marea tr`nc`neal` (ap`rut` atunci,
din cauza cenzurii, cu numele Eseu despre
lumea lui Caragiale) m-a pasionat, era o
carte excelent`, cu miza ascuns`, chiar dac`
nu-l recuno[teai pe Caragiale, acolo. Capito-
lul lui Nicolae Manolescu din Istoria critic`
e probabil cel care mi-a pl`cut cel mai mult
din toat` Istoria lui, chiar dac` sau tocmai
pentru c` pe-alocuri te invit` s` discu]i, dar
afirma]ia mai recent` din România literar`,
c` I.L.Caragiale n-avea con[tiin]` estetic`
m-a surprins din cale-afar`. Am recitit cartea
lui Florin Manolescu, Caragiale [i Caragiale.
Jocuri cu mai multe strategii, care demon-
streaz` contrariul [i mi s-a p`rut c` ]ine
perfect. Cred c` flerul artistic dublat de con-
[tiin]a importan]ei fiec`rui cuvin]el la
Caragiale pot fi demonstrate cu toate tipurile
de argumente, de la cele biografice (amin-
tirile celor care l-au cunoscut, ciornele scriso-
rilor, în care vezi cum î[i alege cuvintele),
pân` la cele textuale, retorice, logice [i chiar
la cele intuitive. Din trifoiul de C`line[ti
(George, Al., Matei), care îmi plac to]i, primii
doi au dat pagini foarte bune despre Cara-
giale. Lovinescu, de[i n-a prea nimerit-o,
lucru care mereu i se repro[eaz`, a pornit
de fapt de la o observa]ie pertinent`, perfect
valabil`: avea toate motivele s` cread` atunci
c`, f`cut din materie de ziar (de[i n-o spune
chiar în ace[ti termeni), Caragiale va avea
nevoie de note de subsol ca s` fie în]eles [i
c` actualitatea evident` [i eminent` a scrie-
rilor lui i se va întoarce împotriv`.

— Camil Petrescu, Baranga, Mazilu,
B`ie[u au fugit, mai repede sau mai încet,
dup` Maestru. Care e Urma[ul legitim? E
între ace[tia, mai sunt al]ii? Sau c`ut`m
urma[ul între jurnali[ti? Între oamenii
politici?

— A, la întrebarea asta am r`spuns din
1996. Îng`duie-mi, te rog, drag` Cornel,
tu care ai propus un "Arhipelag Caragiale",
s` merg la surs` [i s` citez tot dintr-un
interviu, unul pe care l-am luat eu pentru
România literar`, [i peste care am dat de
curând. Nu e nevoie s`-mi numesc
interlocutorul, pe urma[ul de drept al lui
Caragiale, pentru mine, fiindc` toat` lumea
îl va recunoa[te:

"- M` întreb dac` într-o lume posibil`,
în care întâlnirea cu Noica n-ar fi avut pentru
Dumneavoastr` rolul pe care l-a avut, n-
a]i fi putut evolua în direc]ie literar`. V`
v`d foarte bine scriind proz` în descenden]a
lui Caragiale. Pot chiar s` transform în minte
codul editorialelor din Dilema într-unul
literar [i cred c` ar ie[i mici schi]e care s`-l
continue decisiv pe Caragiale, ceea ce nimeni
n-a putut pân` acum cu adev`rat, de[i
influen]a lui e uria[`.

- M` flateaz`. Nimic nu m-a flatat în
via]` mai mult decât ce mi-ai spus acuma.
Pentru mine Caragiale e atât de formidabil,
e cineva atât de "bine" în toate privin]ele,
încât ideea c-a[ putea s` gravitez în jurul
modelului s`u m` face fericit.

- Dac` a]i fi optat pentru literatur` nu
m` îndoiesc c` a[a s-ar fi întâmplat.

– Dac` ar fi a[a, aproape c` regret [i
eu c` n-am scris literatur` [i o s` m` mai
gândesc. Dar în orice caz confirm admira]ia
mea necondi]ionat` nu numai fa]` de scrisul
lui Caragiale, dar [i fa]` de întreaga lui
traiectorie existen]ial`, fa]` de finalul lui,
fa]` de Berlinul lui, fa]` de scrisorile [i de
publicistica lui. Nimic din ce-a l`sat nu e
neglijabil [i atest` o modernitate [i-n acela[i
timp o cumin]enie de fond extraordinare.
Unul dintre cei mai serio[i oameni din
România!"

— Eseu [i critic` literar`, proz` (roman)
ai scris, cândva ai început cu poezie, pe când
teatru? Nu te tenteaz`?

— M-am întrebat [i eu de ce nu m`
tenteaz` deloc teatrul. Nu numai c` nu m`
atrage, dar e sigur c` n-a[ fi deloc în stare
s` scriu a[a ceva. De[i r`spund frecvent
îndemnului eminescian, "Privitor ca la teatru
tu în lume s` te-nchipui", mai ales în ultimul
timp, când [i lumea mare, [i România, [i
mica lume literar` sunt scene tot mai cuprinse
de agita]ie, cu personaje care parc` nu se
mai satur` de r`utate, de lupt` si d`-i, si
d`-i si lupt`, n-am sim]it mai deloc nevoia
s` ies din rolul acesta, de spectator. Am
mai spus-o, eu, una, m-a[ fi compl`cut într-
un rol mic de tot, de "casnic`", iar dumnealui,
un om generos, s` munceasc` pentru
amândoi. Iar din teatrul lui Caragiale cel
mai bine m-a[ sim]i în cuibul în care stau
Leonida [i Efimi]a. Nu sunt prima care-i
invidiaz`. Ce bine de ei, cât de dulce le e
traiul, cum doar ziarul, fandacsia [i
s`rb`toarea le tulbur` lini[tea! Cum se joac`
ei benign cu scenariile!

Cred c` pentru mine lumea e poezie, e
vis, e co[mar, e roman, dar nu e replic`
rostit`. Asta vine [i din faptul c` eu îns`mi
sunt t`cut` de la natur`, [i numai nevoile
de zi cu zi m` oblig` s` mai [i vorbesc.
Dintre toate catastrofele care i se pot întâmpla
unui om trupe[te, s` orbeasc`, s` surzeasc`
sau s` fie mut, pe mine numai posibilitatea
din urm` nu m` sperie. Or, în teatru, trebuie
s` ai replic` [i s` te auzi. Uneori te auzi
prin vorbe, alteori doar prin mi[c`ri, expresie,
gesturi. N-o s` scriu niciodat` teatru.

– Dar dintre contemporani, ce dramaturg
î]i place?

– De departe cel mai mult îmi place
Vlad Zografi, care are teatrul în sânge, nu
în sensul c` e histrion, ci pentru c` viziunea
[i percep]ia [i explica]ia lumii sunt pentru
el de tip teatral. {tiu asta pentru c` tocmai
scrie [i un foarte original [i limpede eseu
despre teatru, unul care î]i deschide ochii,
dar nu vreau s` dezv`lui mai mult. Când i-
am citit piesele, publicate în câteva volume,
am avut pentru prima dat` impulsul de a
face regie, de a le pune în scen`, mi le-am
putut închipui. {i chiar îmi doresc s` le v`d
puse în scen`, poate la Timi[oara. Piesele
lui m-au reapropiat de teatrul contemporan
[i pentru asta îi sunt recunosc`toare.

— Ai v`zut spectacole Caragiale
proaste, foarte proaste, foarte bune?

— Poate Scrisoarea… care-mi place cel
mai mult este a lui Ciulei, din 1979, cred,
cu Tip`tescu – Rebengiuc, Ca]avencu –
Octavian Cotescu, Zoe – Mariana Mihu]
[i Pristanda – {tefan B`nic` (senior). Dar
de referin]` r`mân, pentru atmosfer`, [i cele
cu actori care au înv`]at de la actori care
au înv`]at de la Caragiale. Adic`
Scrisoarea… lui Sic` Alexandrescu, în care
jucau Birlic în Brânzovenescu, iar Farfuridi
era Finte[teanu, Alexandru Giugaru un
excep]ional Trahanache, Beligan în
Dandanache, Elvira Godeanu – o Zoe mai
cuminte, Marcel Anghelescu – Pristanda,
Costache Antoniu un cet`]ean turmentat [i
Nicky Atanasiu un Tip`tescu ca la carte etc.
{i O noapte furtunoas`, varianta Sorana
Coroam`-Stanca: Veta, Valeria Seciu [i Zi]a,
Tora Vasilescu, ambele foarte bine în rol,
cuplul Jupân Dumitrache – Ipingescu, adic`
Octavian Cotescu [i Mitic` Popescu, te f`cea
s` mori de râs, Chiriac era Dan Condurache,
i se potrivea perfect rolul, iar Ric` era [i el
un rol foarte bun pentru Hora]iu M`l`ele.

Ce a fost amuzant la piesele montate
în anii cenzurii, nu mai [tiu exact în care

variant`, cred c` [i în a lui Ciulei, a fost
replica lui Brânzovenescu din actul II al
Scrisorii pierdute, "Ei, stimabile, prea te faci
chinez!". Poporul român, se spunea în
comunism, [i "fratele lui", poporul chinez,
merg neab`tul pe drumul progresului – cam
a[a ceva. {i-atunci "Prea te faci chinez!"
pica prost. Ap`rea chiar de dou` ori la rând.
Drept care cenzura a înlocuit ilicit (Caragiale
s-a învârtit în mormânt, cu siguran]`), replica
lui plin` de haz [i deloc jignitoare, în fond,
cu neutrul "prea te faci niznai", care strica
totul [i nu suna caragialesc, suna rusesc!
Oricum, în 1952, la centenar, replica trecuse
de cenzur`, dovad` c` abia mai târziu a ap`rut
"fratele chinez".

NOUla CURTEA VECHE

AL MATALE, CARAGIALEal matale, caragiale

Am v`zut [i câteva mont`ri noi cu
diverse inova]ii de recuzit`, laptop, tren,
telefon mobil, unele chiar mi-au pl`cut, altele
spre deloc. Când ai un text genial, ce nevoie
e s` mu]i accentul pe recuzit`? Ceva s-a
pierdut esen]ial în teatrul ultimilor 20 de
ani [i dac` înainte de '89 mergeam [i de
dou`-trei ori la acela[i spectacol, câteva seri
la rând, azi nu m` mai tenteaz` s` merg
nici de dou` ori pe an. Foarte posibil s` fie
doar vina mea [i a cursului vie]ii mele.

— Un citat caragialesc de mare
actualitate?

— "100 de lei". Din p`cate e un citat
a c`rui valoare e fluctuant`. Pe moment chiar
scade.

Nicolae Ioni]` (Romånia)
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MIRCEA A. DIACONU
1. Cum lumea lui Caragiale e de text,

adic` arhitectur`, sau, mai exact, arhitectur`
de semne, "cuvintele definitorii" arat` în
felul urm`tor:

Criza teribil`, mon[er! – În explozia
de materie [i de forme, care prolifereaz`
continuu, criza e ontologic`. În spatele
materiei, o transcenden]` goal`, aparen]a
unui sens. Dar pe Caragiale lipsa de sens
nu-l sperie. Ba tocmai ea ofer` prilejul unei
salv`ri prin hedonism [i prin euforie.

Viceversa! – Totul e la Caragiale
opusul s`u. Fatalitatea e hazard, absurdul
e logic`, materia, c`utare a ideii. Tocmai
de aceea nimic nu sperie, nu însp`imînt`.
În preajma "adev`rului", eroii lui Caragiale
citesc totul de-a-ndoaselea. {i asta pentru
c` cineva, autorul sau Dumnezeu, se joac`
cu ei din amuzament, cinic [i hedonist.
Autorul sau Dumnezeu? Doar autorul care
se poart` asemenea unui Dumnezeu ghidu[
[i care [tie c` în spatele faptelor nu-i decît
golul.

Dar, vai, fatalitate, ca s` zicem a[a! –
Tocmai fatalitatea aceasta, invocat` adesea
de Caragiale, vorbe[te despre iluzia unui
sens, despre o aparen]` care cap`t` forma
unei transcenden]e. În spatele ei, doar un
ochi ironic, amuzat de lume, care are o
singur` religie: literatura, textul ca
arhitectur`, lumea ca dialog permanent cu
un cititor prins ca într-o capcan`.

S` traduc aceste "formule"!? Nu mai
e nevoie. C`ci omul anului 2012 e definit
de ele f`r` nici un fel de traducere.

2. Ne îndep`rt`m de acele c`r]i care,
nemaispunînd nimic despre Caragiale, nu
spun nimic nici despre autorii lor, nici despre
noi în[ine. Dar despre Caragiale sînt cîteva
c`r]i care r`mîn. {i, pe cît de multe inep]ii
s-au spus [i se mai spun despre el, exist`
tot pe atîtea interpret`ri care-l arat` viu,
contemporanul nostru nu în sensul c` ne-ar
reflecta [i azi, ca acum o sut` [i ceva de
ani, ci în sensul sensibilit`]ii de acum.
Caragiale e un bun intermediar pentru
întreb`rile noastre privind fiin]a.

3. Pentru c` l-am descoperit cu totul
altfel decît p`rea în diferite interpret`ri. Pen-
tru c` i-am descoperit în el pe Baudelaire
[i pe Nietzsche, în plus, pentru c`-[i trag
din sîngele lui via]a Camil Petrescu, Cioran,
Eugen Ionescu, ba chiar un Mateiu Caragiale,
apoi, Emil Brumaru, Dimov, {erban Foar]`,
un Mircea C`rt`rescu. E unul dintre p`rin]ii
literaturii române, iar ceilal]i, fiii. Peste toate,
mi s-a p`rut c` m` reg`sesc esen]ial în el
[i m-a ajutat s` gîndesc mai bine critica
literar`.

CARAGIALE. VERSIUNEA 2012
1) Caragiale are un set de cuvinte definitorii pentru "lumea lui1) Caragiale are un set de cuvinte definitorii pentru "lumea lui1) Caragiale are un set de cuvinte definitorii pentru "lumea lui1) Caragiale are un set de cuvinte definitorii pentru "lumea lui1) Caragiale are un set de cuvinte definitorii pentru "lumea lui

Caragiale". Care ar fi acestea, dup` dvs.? A]i putea face, pentru cititoriiCaragiale". Care ar fi acestea, dup` dvs.? A]i putea face, pentru cititoriiCaragiale". Care ar fi acestea, dup` dvs.? A]i putea face, pentru cititoriiCaragiale". Care ar fi acestea, dup` dvs.? A]i putea face, pentru cititoriiCaragiale". Care ar fi acestea, dup` dvs.? A]i putea face, pentru cititorii
anului 2012, o "traducere" a trei dintre ele? Êanului 2012, o "traducere" a trei dintre ele? Êanului 2012, o "traducere" a trei dintre ele? Êanului 2012, o "traducere" a trei dintre ele? Êanului 2012, o "traducere" a trei dintre ele? Ê

2) Sunt câteva c`r]i despre Caragiale care r`mân. Sunt altele de care2) Sunt câteva c`r]i despre Caragiale care r`mân. Sunt altele de care2) Sunt câteva c`r]i despre Caragiale care r`mân. Sunt altele de care2) Sunt câteva c`r]i despre Caragiale care r`mân. Sunt altele de care2) Sunt câteva c`r]i despre Caragiale care r`mân. Sunt altele de care
ne îndep`rt`m. De ce?ne îndep`rt`m. De ce?ne îndep`rt`m. De ce?ne îndep`rt`m. De ce?ne îndep`rt`m. De ce?

3) De ce v-a]i apropiat de Caragiale?3) De ce v-a]i apropiat de Caragiale?3) De ce v-a]i apropiat de Caragiale?3) De ce v-a]i apropiat de Caragiale?3) De ce v-a]i apropiat de Caragiale?
4) Exist` un "Caragiale al Nordului"?4) Exist` un "Caragiale al Nordului"?4) Exist` un "Caragiale al Nordului"?4) Exist` un "Caragiale al Nordului"?4) Exist` un "Caragiale al Nordului"?

4. Da, acest Caragiale interogativ,
fascinat de neant, care în]elege via]a ca
ipotez`, ca virtualitate. Acest Caragiale pe
care nu-l sperie lipsa de sens [i-l fascineaz`
neantul [i labirintul.

IRINA PETRA{
1. Cuvintele lui Caragiale au o larg`

valabilitate nu din cauza "sufletului nostru
volubil" (G. C`linescu) [i nici, neap`rat [i
exclusiv, a încremenirii române[ti într-un
tipar anacronic. Capacitatea scriitorului de
a vedea caracterial, adic` ap`sat caricatural,
re]ine exact ceea ce este tipic uman [i repeta-
bil. Decorul de epoc` e simplu decor. Carna-
valul lumii reproduce nu o epoc`, ci gesturi,
ticuri, rela]ii omene[ti neschimbate de secole.
Extrem omeneasc` [i inevitabil`, masca poa-
te fi [i disimulatoare. Ea nu acoper` f`r`
rest un tip, o figur`, e infinit interpretabil`.

Replicile intrate în discursul nostru coti-
dian sunt a-temporale [i intraductibile. Fiind
noi dintre cei care citesc – vorba lui Radu
Cosa[u – Baltagul în original, avem în ele,
de-a gata, lapidar [i în exclusivitate, haina
expresiv` a iritabilit`]ii noastre ("To]i suntem
iritabili; expresivi sunt numai unii" – Cara-
giale): Ca mata, bobocule, mai rar cineva;
bravos, na]iune, halal s`-]i fie; moft; c-e[t'
copil?; eu cu cine votez?; Pac, la R`zboiul!;
a se sl`bi; s` se revizuiasc`, primesc! dar
s` nu se schimbe nimica; dup` lupte seculare
care au durat treizeci de ani; am n'am înf`]i-
[are, la dou`sprezece trecute fix…; tr`dare
s` fie, dar s'o [tim [i noi!; onoarea mea,
s`ru' mâna, nereperat`; avem cestiuni arz`-
toare...; ave]i pu]intic` r`bdare!; numai noi
s` n-avem fali]ii no[tri?...; care m`-n]elegi,
dac` te pretinzi... Îns`, utilizate – abuziv –
ca marc` [i scuz` a comportamentului social
românesc, cuvintele lui sunt golite nu de
sens, ci de efect. Rostirea lor în afara contex-
tului estetic se preface c` [tie [i admir` o
expresivitate la care, de fapt, nu are acces.
Citarea sa func]ioneaz` ca tranchilizant, nu
ca energizant. Repet, caragialismul nostru
nu e incurabil, el nu exist`. Limba lui Cara-
giale continu` s` dep`[easc` puterile [i voin]a
noastr` de a-l citi atent. De a ie[i din cir-
cularitatea ame]itoare a r`ului diurn, din
"forfota" volubilit`]ii goale.

Zice Caragiale în Politic` [i cultur`: "La
noi n-avem azi decât o strânsur` de lume
din ce în ce mai mare, mai împestri]at` [i
mai eterogen`. Aceast` strânsur` de n`val`,
care-[i schimb` fizionomia în fiece zi, care
n-are nicio nevoie mai presus de cele indivi-
duale, care nu poate avea o tradi]ie, prin
urmare, în nicio împrejurare, unitate de gân-
dire [i de sim]ire, este departe de a fi ceea
ce se în]elege prin cuvintele ™societate a[e-
zat`¤. Lumea aceasta se aseam`n` cu un
vast bâlci, în care totul e improvizat, totul
trec`tor, nimic înfiin]at de-a binele, nimic
durabil". Dar, "sub tot acest Babel, exist`
o limb` româneasc`, care-[i are geniul ei".

Nu cred c` mai e nevoie de "traducere". {i
e destul de limpede [i de ce visa Caragiale
s` se mute în Ardeal.

2.2.2.2.2. "Desanti[tii" din '83 [tiau s` perceap`
"zgomotul lini[tei" (titlul unei conferin]e
a lui G. C`linescu despre elefantiasisul epic
– "tumefiere a cotidianului c`reia îi cores-
punde în ordinea subiectiv` setea de a perce-
pe") [i-[i executau partitura "la u[a domnului
Caragiale", recunoscând multele carate ale
ludicului [i uria[ul caraghioslâc al gravit`]ii
cople[ite de propria însemn`tate. Cine râde
de cele "sfinte" (adic` de rigori posace [i
pline de sine, de încremeniri în proiect, de
reguli "eterne" [i principii "de fier", de iner]ii
ale gândului) î[i promite libert`]i ale min]ii.
"Râsul – prin excelen]` democratic" (Karel
Capek) este, înainte de toate, o problem`
de limbaj. Neorânduiala [i cea mai m`runt`
se transform` în dereglare lingvistic`. Aceas-
ta din urm` î[i cucere[te autonomia, exist`
prin ea îns`[i, devine literatur`. Ea poate
îmbr`ca, de-acum, orice context social, rea-
litatea i se va supune pentru a o putea asuma
ca emblem`. El, textul umoristic, porne[te
de la un pretext, de la un aspect real [i con-
cret, de care se îndep`rteaz`, îns`, adâncin-
du-i semnifica]iile. Expresia explodeaz`,
izbucne[te spumoas`, cuceritoare, eclipsând,
aparent, iritarea ini]ial`, dar garantându-i
eficacitatea. Nu-mi vine în minte nici un
scriitor care s` fi trecut dincolo de pragul
"u[ii lui Caragiale"; el nu are urma[i, iar
imitatorii s`i pierd pe drum geniul limbii.
"Caragialianul" Eugen Ionescu este el însu[i
singular [i inimitabil. For]a lor catalizatoare,
îns`, e, desigur, imens`.

3. Acum vreo 55 de ani, când am început
s` citesc momente [i schi]e (adunam, încet,
c`r]i din Biblioteca pentru to]i în biblioteca
mea personal`, Caragiale [i Hauff au deschis

împreun` raftul), fiind eu, deja, o persoan`
cu respect pentru disciplin` [i bun` rânduial`,
Caragiale nu mi-a pl`cut din cale afar`. Nici
D-l Goe, nici Vizita nu mi s-au p`rut comice
defel. Oarecum paradoxal, abia când am
v`zut jucate primele piese la Casa de cultur`
din târg (eram du[i "cu [coala", s`pt`mânal,
la film, teatru, oper` [i operet`, câte un con-
cert în turneu – veneau mai ales Teatrul de
Stat din Bra[ov [i cel din Sibiu), i-am desco-
perit limba, dincolo de con]inut. Firesc la
vârsta aceea, imaginea o sim]eam mai accesi-
bil`, mai bogat` decât litera. Cuvintele r`su-
nau, aveau chip, culoare, volum. Revenirea
la text a fost, pe urm`, definitiv` [i masiv`
(secondat`, când [i când, de teatrul radiofonic
transmis prin difuzoare de Sta]ia de radio-
ficare din Agnita). Caragiale, un ochi pe
fa]`, dou` pe dos îmi intitulam r`spunsul
la ancheta din România literar` – lectura
mea din Caragiale e una în mi[care statornic`,
o bogat` aventur` pe loc. Îl citesc [i recitesc
încântat` s` reg`sesc ochiurile pe fa]` ale
textului neschimbate, dar [i gata s` accepte,
oricând, nea[teptate ochiuri pe dos.

4. Un Caragiale ardelean? Eu nu [tiu
niciunul. Nu cred c` poate exista. La noi e
înc` foarte activ spiritul {colii Ardelene, o
anume gravitate a gesticula]iei [i un râs mai…
serios. Dar cred c` ardelenii sunt, tocmai de
aceea, foarte buni cititori de Caragiale. Ei
pot, în calitate de interpre]i, s`-i treac` pragul,
s`-i descrie interioarele care r`mân ascunse
unei vizite gr`bite, fugare. Dup` mine, cele
mai subtile, mai profunde, mai elegante (în
sensul "universului elegant" al astrofizicie-
nilor) c`r]i despre Caragiale le-au scris arde-
leni precum Ion Vartic, V. Fanache (ardelean
prin adop]ie!), Mircea Tomu[, Vasile Gogea,
Maria Vod` C`pu[an (str`nepoata lui George
Bari]iu), Marta Petreu, Ioan Der[idan.

AL MATALE, CARAGIALEal matale, caragiale

Hayder Al-yasiri (Irak)
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Îl invoc`m pe Caragiale din reflex. Îl
cit`m, mai mult sau mai pu]in adecvat. Ne
flat`m adesea prozatorii buni comparându-i
cu eternul etalon din La Belle Époque
româneasc`. Maimu]`rim ticurile verbale ale
personajelor din piese [i schi]e. Ne place
teribil s` g`sim în politic` versiuni fidele
lui Ca]avencu, Farfuridi, Tip`tescu. Era
iPhone-ului nu e incompatibil` cu mami]e,
Mi]e, Chiriaci [i boboci pricepu]i la toate.
Cât despre Bùbico ... parc` n-a avut niciodat`
a[a de multe clone. Îl vedem în SUV-uri
sau îl auzim l`trând prin apartamente de bloc.
Ne oblig` s` ticluim cele mai sângeroase
planuri de exterminare. Tocmai am aflat,
în sesiune – m` rog, într-una din ele, c`ci
vara program`m atâtea, a[a încât nimeni s`
nu "mai r`mâie repetent [i anul acesta" –,
c` p`tima[ul Tristan se nume[te "Tristanda",
[i m-am întrebat dac` o fi vorba despre un
Pristanda provensal. Pe scurt, Caragiale rules,
de[i prefer`m s`-l pomenim, mai degrab`
decât s`-l citim. Oricum, el constituie
deopotriv` expresia a ceea ce are mai de
pre] literatura noastr`, dar [i poten]ialul
contagios al culturii populare. În [coal`
suntem înv`]a]i s`-i reducem creativitatea
la teatru (la O scrisoare pierdut`, mai degrab`
decât la D'ale carnavalului), schi]e [i a[a-
numita satir` politic`, de[i opera sa are enorm
de oferit. Din fericire, Caragiale r`mâne
obiectul preocup`rilor unor cercet`tori, critici,
scriitori pasiona]i [i astfel, o dat` la câ]iva
ani, apare câte un volum remarcabil dedicat
vie]ii/operei lui "nenea Iancu".

AA
dmir`m for]a expresiv`, pito-
rescul situa]iilor, natura-
le]ea limbajului, actualita-
tea universului caragialesc

(la fel ca Fellini, prozatorul a devenit un
adjectiv greu de sens, din p`cate, doar în
limba român`), îns`, pân` la urm`, re]inem
acuitatea reprezent`rii caracterelor umane.
Ne întoarcem la Caragiale întrucât literaturii
noastre îi lipsesc personajele interesante, [i
numai la el avem de unde alege. Nici un alt
scriitor nu ne delecteaz` cu o vitrin`
caracterologic` atât de generoas`. Dar el nu
este contemporanul nostru, a[a cum spune
cli[eul. O demonstreaz` impecabil Lumea
ca ziar. A patra putere: Caragiale, cartea
Ioanei Pârvulescu, publicat` anul trecut la
Editura Humanitas.

Ioana Pârvulescu armonizeaz` rigoarea
[i seriozitatea cercet`torului cu stilul captivant
al autorilor de fic]iune. C`r]ile ei sunt
adev`ratele manuale alternative ce pot sfida
establishment-ul educativ [i cea mai bun`
modalitate de a atrage înspre interpretarea
de text cititori care în mod normal evit`
volumele critice. Autoarea ne aminte[te,
mereu delicat, de ce nu te po]i apropia de
art` f`r` pasiune [i c` nu se cade s` vii în
întâmpinarea literaturii dac` nu e[ti tu însu]i
literar. Datorit` Ioanei Pârvulescu avem
garan]ia c` lectura interpretativ` inteligent`,
vie, nu trece drept un capri] resentimentar
diseminat prin gazete [i volume cu tiraj redus.

Lumea ca ziar surprinde perspicace
influen]a presei din veacul al XIX-lea asupra
operei lui Caragiale, atât sub aspect tematic,
dar [i stilistic. A[adar, autoarea revine la
perioada istoric` fa]` de care [i-a m`rturisit
ata[amentul dedicându-i [i alte c`r]i rarisime,
[i, cu fler comparatist, scrie un studiu de
estetic` spectacular. Ioana Pârvulescu nu-l
prezint` nici un moment pe Caragiale ca pe
un prizonier al epocii [i mentalit`]ilor vremii,
un instrument bine acordat pentru muzica
ideologic` a timpului s`u, a[a cum pretind
câteva revela]ii galeze înc` la mod` prin
mediile academice. Dimpotriv`. Autorul Mo-

GAMBETTA & COMP.
ALEXANDRU BUDAC

mentelor e descris ca un ascult`tor [i privitor
atent, sensibil la schimb`rile aduse de pro-
gresul tehnologic în via]a de zi cu zi, la ticuri
verbale [i la deprinderile de gândire stimulate
de asaltul informa]iei. Pentru Caragiale (el
însu[i ziarist o vreme) [i contemporanii s`i,
informa]ia reprezenta adev`rata noutate –
spre deosebire de prezent, când noi sunt doar
mijloacele prin care o multiplic`m. Ilustra]ii
[i decupaje vintage alese pe sprâncean` înso-
]esc studiul [i îi confer` c`r]ii calitatea unui
album. Ioana Pârvulescu îi nume[te în pri-
mele pagini pe studen]i destinatari privilegia-
]i. Cu toate astea, n-am g`sit nic`ieri nici
un puseu didacticist. În schimb, m-am sim]it
plimbat de o ma[in` a timpului confortabil`,
cu design minimalist, de la bordul c`reia
am putut scruta detaliile unei lumi ce, în
mod obi[nuit, nu-mi stârne[te melancolia.

Veacul al XIX-lea a fost un "secol
pudic", iar presa aducea matinal în mâinile
fiec`rui al treilea bucure[tean, în tiraje
impresionante, doza zilnic` de [tiri utile
înso]it` de supradoza de circ [i infamie,
inedit` [i numai bun` s` dea dependen]` unui
public (înc`) naiv. Dac` nu existau [tiri, se
fabricau sau se tip`reau versiuni adaptate
ale unor articole din presa str`in`. Calomnii,
crime pasionale descrise plastic, zvonuri
despre sfâr[itul "lumei", spectrul "holerei
p`s`rilor", predic]ii referitoare la vremea când
ziarul va înghi]i definitiv cartea, dezastre
la bacalaureat, concerte la "Iunion", anun]uri
cu patrupede pierdute, erate tardive [i multe
altele – toate la locul lor. Parcurgând
exemplele [i citind fotocopiile am avut uneori
senza]ia c` doar ortografia [i corpul de liter`
s-au schimbat. Denumirile publica]iilor
cânt`resc cât o fic]iune: Moftul român, Jaful
petrolifer, Muntele de pietate, Ghimpele,
Revista Contimporan`, Trompeta Carpa]ilor,
Constitu]ionalul. Nu mai [tii dac` s` le iei
drept reale sau s`-]i scotoce[ti memoria dup`
prozele unde le-ai auzit. În schimb, unele
publica]ii le cunoa[tem [i ast`zi: Adev`rul,
România liber`, Timpul.

Presa aduce be]ia inform`rii [i redefi-
ne[te no]iunea de "efemer". Evenimentele
importante exist` atâta vreme cât le con-
semneaz` gazeta, iar gazetarii, indiferent c`
scriu sau nu corect române[te, c`-[i "leag`
la ochi logica" ori mint dezinvolt de dragul
senza]ionalului, se manifest` capricios: "Zia-
ri[tii nu se sfiesc s`-[i schimbe radical opinia.
Înaintea lui Caragiale, o remarc` Ha[deu:
'A fi ziarist este a fi acela[i om în cursul
unei singure zile; c`ci cuvântul ziar se trage
din cuvântul zi. Din dat` ce a trecut o noapte
la mijloc, ziaristul î[i schimb` fa]a: ceea ce
ieri a fost alb, devine negru; da se preface
în nu, marele Cuza se transform` în tiranul
Cuza, ilustrul Kog`lniceanu se transform`
în tr`d`torul Kog`lniceanu... O noapte la
mijloc, nu mai mult !' "

PP
uristul Lovinescu îi repro[a lui
Caragiale, înc` din 1920,
limbajul contaminat de retorica
jurnalistic` [i de mahala. Nu

l-am perceput niciodat` pe Caragiale ca pe
un artist vizionar. Mi s-a p`rut întotdeauna
foarte receptiv la polifonia lumii din jurul
s`u, polifonie pe care putea apoi s` o repro-
duc` mimetic în pagin`. Am avut bucuria
s` ascult zilele trecute eleganta conferin]`
a Ioanei Pârvulescu despre lumea lui Cara-
giale, [i a[a am în]eles c` impresia mea nu
a fost eronat`, dar c` lucrurile trebuie mult
nuan]ate când vine vorba despre virtuozit`]ile
orale din scriitura acelui b`rbat cu tabieturi
pline de miez, ce nu ne zâmbe[te niciodat`
din fotografii. Dramaturgul dispus s` provoa-
ce precupe]ele în pie]ele ardelene[ti ca s`

le asculte graiul ori s` imite fervoarea pario-
rilor la cursele de cai doar pentru a testa
reac]ia celorlal]i spectatori mi s-a p`rut un
fel de actor cu metod` ce-[i preg`te[te rolul
sârguincios, maniacal chiar. În mod similar,
Lumea ca ziar m-a f`cut s` realizez m`sura
obr`zniciei artistice a lui Caragiale, f`r` îndo-
ial` un avangardist: "Formula lui Caragiale,
arta lui poetic` este ziarul. Opera sa comic`
este scris` pe hârtie de ziar, alc`tuie[te o
mare gazet` cu toate defectele presei vremii,
adunate laolalt`. A[adar: exista o realitate
care era deformat` în bun` m`sur` de gazetele
epocii. Aceste gazete sunt deformate înc`
o dat`, artistic, de Caragiale." Probabil c`,
dac` ar fi tr`it azi, ar fi fost un artist pop
senza]ional.

AA
m aflat, în sfâr[it, cine este
"nemuritorul Gambetta" [i
cui îi apar]ine isc`litura
"Galibardi". {tiu de ce scrie

"le Formidable" pe "pamblica" lui Goe. Am
descoperit identitatea lui Matei, personajul
misterios invocat de "catindat" în D'ale carna-
valului. Ioana Pârvulescu nu se mul]ume[te
s` identifice aluzii la evenimentele consem-
nate zgomotos de presa de odinioar` sau la
rumoarea publicitarilor din secolul XIX (de
pild`, gratularea cucoanelor cu apelativul
"gra]ioas`" nu constituie doar o formul`
galant`, ci [i un semn ironic cu ochiul c`tre
elixirul "Gra]ioasa", un str`mo[ al cremelor
hidratante din mall-urile de azi). Onomastica
personajelor îi stimuleaz` spiritul de
observa]ie, iar analiza semantic` preg`te[te
surpriza literar`. Caragiale e al`turat lui
Flaubert în privin]a talentului de a-[i înzestra

personajele filistine cu facultatea de a
reproduce cli[ee [i platitudini. Nu lipsesc
ipotezele miraculoase. Ioana Pârvulescu
sus]ine c` sursa de inspira]ie pentru Bùbico
ar putea fi un episod din Idiotul lui
Dostoievski, sau c`, probabil, ambii autori
au re]inut un caz men]ionat în presa de limba
francez` pe care o citeau. Îns`, pe urmele
lui Maiorescu, criticul literar insist` asupra
particularit`]ii operei caragiale[ti, [i anume
absen]a oric`rei tendin]e de a imita literatura
str`in` (adic`, a[ ad`uga eu, exact opusul a
ceea ce a f`cut [i face majoritatea scriitorilor
români). Deoarece nu dore[te s` fie original
cu orice pre], "Caragiale l`rge[te ca nimeni
altul limitele esteticului, incluzând în
literatur` tot ce al]ii socoteau exclus."

Volumul se deschide cu o cald` evocare
a bunicului autoarei, care, pe când era student
la Viena, a participat la o întâlnire literar`
unde a fost invitat dramaturgul. Ioanei
Pârvulescu îi place s` cread` c` impresiile
de atunci ale bunicului i s-au transmis genetic.
Eu n-am nevoie de ajutorul geneticienilor.
{tiu sigur c` nu g`sim ast`zi o persoan` mai
potrivit` ca s` ne conving` de necesitatea
recitirii lui Caragiale cu al]i ochi.

AL MATALE, CARAGIALEal matale, caragiale



orizont

12www.revistaorizont.ro

CÅR}ILE COLEGILOR NO{TRI

Pa Caragiale îl citim mereu cu uimire
[i cu o nedisimulat` pl`cere. S-a spus în
decursul timpului despre opera sa cam tot
ce s-ar putea spune, într-un traseu critic de
larg` deschidere, pornind de la hermeneutica
textului simplu la devoalarea genialit`]ii
creatoare. Deci, nou poate fi nu ceea ce mai
spui despre opera lui Caragiale, ci modul
în care faci acest lucru, felul în care g`se[ti
noi ipoteze de lucru, modul în care deschizi
perspectiva de interpretare a unui text despre
care s-au scris – iat`, în mai mult de un
secol – sute de pagini. Pentru aceasta este
nevoie, îns`, de cel pu]in dou` lucruri – de
inteligen]` critic` [i de inventivitate critic`.
Sunt calit`]i pe care le g`sim la Mircea A.
Diaconu în aceast` carte despre I.L. Cara-
giale. De la început autorul î[i atrage cititorul,
cu o insinuant` putere de seducere, într-un
spa]iu nedefinit, neterminat, înc` "în lucru",
din care, îns`, trebuie s` ie[i cumva – {antie-
rul Caragiale. "Marile interpret`ri sunt mari
nara]iuni critice" afirm` criticul, într-un efort
de a convinge cititorul c` aici întâlne[te un
alt fel de a vorbi despre Caragiale, un alt
mod de a formata traseul hermeneutic asupra
operei.

DD
eci, importante nu sunt
axiomele, dezavuate pentru
usc`ciunea lor, nici tezele
, chiar adev`rate, pentru c`

nu acestea legitimizeaz` exerci]iul critic,
dup` cum nici formula memorabil`,
sintetizatoare nu ar fi suficient`, fiindc` nu
poate suplini fascina]ia [i valoarea traseului
critic. "Azi cred c` o astfel de formul` nu
este posibil` dac` nu are în spate tot traseul
pe care, dac` nu trebuie neap`rat s`-l
parcurg` în propria-i explorare, criticul e
obligat s`-l construiasc` pentru cititor, traseu
necesar pentru ca formula final` s` devin`
accesibil` [i s` conving`. De ce nu neap`rat
un traseu necesar criticului? Orice idee este
pentru critic un joc inert între intui]ie [i
argument, o mi[care în zig-zag, însemnând
confirm`ri, infirm`ri, abateri, contradic]ii,
nelini[te. Intui]ie [i argumenta]ie devorându-
se [i hr`nindu-se reciproc.

Or, acest traseu labirintic trebuie s` se
prezinte finalmente cititorului ca unul senin,
o mi[care neezitant`, în care îndoielile sunt
substituite de logic`." Tr`ind în proiect [i
visând la construc]ie, Mircea A. Diaconu
imagineaz` ie[irea din arheologie [i intrarea
în realitate sau plonjarea în posteritate. Într-
un capitol, sub titlul Fiii lui Caragiale, s-ar
fi putut demonstra de ce se revendic` de la
Caragiale [i Andrei Ple[u [i {erban Foar]`
sau Leonid Dimov [i Emil Brumaru, cum
poate fi rela]ionat Cioran cu Caragiale, ca
s` nu mai amintim de Eugen Ionescu. În
acea carte nescris`, r`mas`, dar nu uitat`,
în proiect s-ar fi putut creiona acel Caragiale
din care descind [i unii critici, dar "mai ales
un Al. Cistelecan".

Discu]ia despre lumea ca text [i textul
ca lume nu este nou` [i ea s-a aplicat operei
lui Caragiale demult. S-a scris, de asemenea,
mult despre lumea lui Caragiale. Nu este
ocolit` nici de Mircea A. Diaconu, care î[i
începe cartea cu un capitol intitulat Lumea
ca tehnic` [i abisalitate, ca s` continuie cu
Realul himeric. Text [i context. Cele dou`
paradigme sunt prezente într-un fel sau altul
în structura c`r]ii: Logica, acest paradis;

IRONICUL CARAGIALE
ALEXANDRU RUJA

MIRCEA A. DIACONUMIRCEA A. DIACONUMIRCEA A. DIACONUMIRCEA A. DIACONUMIRCEA A. DIACONU
I.L. Caragiale – Fatalitatea ironic`I.L. Caragiale – Fatalitatea ironic`I.L. Caragiale – Fatalitatea ironic`I.L. Caragiale – Fatalitatea ironic`I.L. Caragiale – Fatalitatea ironic`
Editura Cartea Româneasc`, Bucure[ti,
2012, 202 p.

Absurdul în[urubat în real; Realul proble-
matic; Fragmente despre tot – sau despre
vid; O lume de cuvinte; O întoarcere în
labirint; D'ale hermeneuticii. O parantez`;
Un hedonist în labirintul lumii [i al textului;
Euforia fatalit`]ii; Farsa ca transcenden]`
goal`; Sub masca autenticit`]ii; Varia]iuni
finale; Mofturi despre reveria [i cinismul
limbajului publicitar (un nou început). Criti-
cul urm`re[te lumea lui Caragiale, o lume
creat` de scriitor, nu lumea preexistent`.
Ideea pe care insist` criticul este aceea a
valorii enun]`rii, ca [i a rolului receptorului
[i a recept`rii. "Prin urmare, adev`rata lume
a lui Caragiale pare s` fie tocmai aceea a
enun]`rii. De aici, complicitatea cu un cititor,
provocat în permanen]`, obligat s` scrie el
povestea prim`, pe care Caragiale n-o mai
spune, sau pe care o spune fragmentar."
Demonstra]ia lui Mircea A. Diaconu este
interesant` [i pe lâng` tensiunea imaginativ`
are [i un curs logic. În viziunea asupra lumii
lui Caragiale nu este exclus` dimensiunea
social`, politic`, moral`, lumea balcanic`,
lumea imposturii, a m`[tilor etc., dar adev`-
rata lume proiectat` de scriitor este "lumea
ca realitate fragil`, ca inconsisten]` [i iluzie,
ca joc al unui demiurg ludic [i cinic. Ca
ilustrare parc` a unei tehnici sau a unui sim-
plu me[te[ug." Lumea, deci, fiind urmarea
unei lucr`ri me[te[ugite, un artificiu, o iluzie
asupra ei apas` o tiranic` ironie. Fatalitatea
ironic` se înscrie într-un asemenea [ir al
demonstra]iei.

"În labirintul materiei [i al textului, totul
devine infern al închipuirii [i deopotriv`
paradis al ei" scrie Mircea A. Diaconu într-o
demonstra]ie a realului himeric, expresie
cu termeni opu[i ca înc`rc`tur` semantic`,
dar care caracterizeaz` textul caragialian.
Discu]ia despre lumea ca text e mai veche,
a mai fost f`cut`, repet acest lucru, dar Mir-
cea A. Diaconu nuan]eaz` sensurile argu-
ment`rii. Legitimitatea acestei lumi e textual`
[i de aici concluzia normal` pe firul demon-
stra]iei literare, dar u[or surprinz`toare într-o
logic` obi[nuit` de analiz` a unei opere lite-
rare, dup` care "Caragiale nu apare în ipos-
taza de creator de lume, ci de constructor
de semne". Lumea-text r`mâne un spa]iu
himeric, iluzoriu, dar [i unul al "sofismelor
[i al gratuit`]ii". Interesant de remarcat în
aceast` carte este [i accentul pus pe un anumit
tip de demonism, pe demonul creator. "Între
demon [i diavol întrez`rim o oarece diferen-
]`, dat` [i de natura lumii despre care vorbim"
precizeaz` criticul, diferen]iindu-se [i distan-
]ându-se de interpret`rile critice care au ur-
m`rit imaginea diavolului în imaginarul
literar românesc [i în care exemplele cele
mai frecvente sunt din opera lui Creang`
[i Caragiale (desigur c` diversitatea este mai
larg` [i putem cita [i scrierile lui Galaction,
Voiculescu, Agârbiceanu, Pavel Dan etc.).
Un demonism la nivelul crea]iei [i al interpre-
t`rii. Comentând O noapte furtunoas`, criti-
cul observ` c` "în ni[a prin care faptele se
mut` în con[tiin]` se ascunde un demon care
face posibil` existen]a ca joc al suspiciunii.
Or, suspiciunea înseamn` doar a întrevedea,
a credita ca realitate o n`scocire sau o simpl`
ipotez`. În fapt, monotoniei sau simplit`]ii
faptelor li se opune demonul interpret`rii.
F`r` acest demon (chit c` este un demon
ironic), Jupân Dumitrache n-ar exista." În

spatele lumilor se afl` autorul, caracterizat
printr-o suit` de atribute: cinic, pervers, ludic,
histrionic, amoral, narcisist, cu alte cuvinte
"un Demiurg în care se ascunde un Demon".

SS
e pare c` motivul labirintului
este considerat esen]ial, iar
lumea operei v`zut` ca
proiec]ie [i însumare de sem-

ne. "Adev`rat` obsesie c`l`toria prin lume
ca prin labirint, în c`utarea de semne, din
dorin]a, organic`, a instituirii sinelui. Cu
precizarea, reluat`, c` acela care caut` semnele
le [i creeaz`. {i acesta nu-i un înger, ci un
demon. Semnele sunt consecin]a (sau dovada)
unei min]i uneori cinice, ludice nu o dat`,
care nu-[i refuz` pl`cerea înscen`rii." D'ale
carnavalului este observat` ca o comedie a
c`ut`rii [i citirii semnelor. Realitatea este
un spa]iu în mi[care, în continu` metamorfoz`,
f`r` o fixare rigid`, cu grani]e iluzorii, cu
p`r]i care mereu gliseaz`. D'ale carnavalului
"certific` existen]a lumii ca aparen]` [i în[elare
a sim]urilor (deopotriv` a ra]iunii) prin con-
vertirea, întru iluzie, a lui Iordache." În general,
pentru eroii lui Caragiale lumea este v`zut`
ca un labirint de semne. Veta sau Ipingescu,
din O noapte furtunoas`, tr`iesc sub tirania
unor semne. Între dou` pove]e este considerat`
o schi]` despre fragilitate, iar în altele ar
domina fatalitatea ca principiu ordonator al
lumii caragialiene (La Pa[ti; Dou` loturi,
Triumful talentului). Înscenarea, teatralul,
carnavalul, farsa, butaforia, bâlciul, bazarul,
personajele sub masc`, cu un cuvânt
mascarada, formeaz` lumea operei lui Cara-
giale.

TT
rebuie, de asemenea, remarcat
în exegeza critic` a lui Mircea
A. Diaconu comentariul
despre comicul metafizic, adus

în discu]ie de autorul c`r]ii [i printr-o exempli-
ficare mai dens` din opera lui Caragiale. "A[a
încât ceea ce denot` inten]ie satiric`
mascheaz`, de fapt, un comic metafizic.
Redus` la esen]ial, Urgent... este povestea
neputin]ei de a comunica în termeni reali,
ca [i cum s-ar fi dereglat ceva în leg`tura
dintre punctele care marcheaz` trecerea tim-
pului. Astfel urgen]a e dublat` de o ie[ire

din timp, de o lentoare care pulverizeaz`
timpul. {i, subordonat comicului metafizic,
comicul ludic. C`ci spa]iul în care se desf`-
[oar` evenimentele pare un Infern. În num`rul
de ordine al adreselor, hazardul pus la cale,
din simpl` gratuitate, sugereaz` îns` un posibil
sens. Or, cifrele acelea nu au nici un sens.
Sunt semne goale, care comunic` doar sensul
perspectivei ironice – adic` superior-deta[ate
– a autorului. În fapt, tot o ironie metafizic`,
ironie care are în spate fatalitatea ironic`."

Cartea lui Mircea A. Diaconu nu este
doar o incitant` interpretare critic` a operei
lui Caragiale, cu provoc`ri venite din ineditul
interpret`rii, cu aprecieri surprinz`toare nu
doar prin curajul, ci [i prin noutatea afirma-
]iei, ci [i o contribu]ie de substan]` care se
înscrie în seria exegezelor ce exemplific`
la un anumit nivel axiologic gradul la care
a ajuns exerci]iul hermeneutic aplicat pe o
oper` unic`, cum este crea]ia lui I.L. Cara-
giale.

AL MATALE, CARAGIALEal matale, caragiale
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Când avertiza, înc` de la volumul despre
Eminescu (2009), c` scrie cu uneltele gazetarului
[i c` nu-[i va pune fracul pentru lucrul în gr`din`,
Dan C. Mih`ilescu cocheta deja cu autoalintarea
plebee pe care i-o atribuie în prezentul volum
chiar "subiectului analizat" – Caragiale cel din
scrisori – dar afirma, implicit, [i restaurarea unui
gen minor, în cadrul "campaniei pentru neobio-
grafism", din care aceast` carte reprezint` al treilea
"episod", dup` cele dedicate lui Eminescu [i
Cioran.

Dup` cum m`rturisea în marginea episto-
larului eminescian, Dan C. Mih`ilescu iscode[te
"firea omului" care în scrisori se "deghizeaz`"
mai credibil [i mai sincer. Intrând în acest "limb",
DCM traseaz` cu îndr`zneal` [i cu delicate]e
rela]ia dintre oper` [i biografie, dintre biografie
[i epistole. I.L. Caragiale [i caligrafia pl`cerii
ofer` o pasionant` privire nu atât "dincolo de
texte", ci în spa]iul hibrid dintre dou` categorii
de scrieri: de o parte, titlurile canonice ale "marelui
clasic", de celalat` parte, o coresponden]` etero-
gen` care uneori dubleaz`, alteori descoper` un
cu totul alt autor decât cel al pieselor sau al
Momentelor...

Ingeniosul eseu propune îns`, în prima parte
– antinomic fa]` de avertismentele introductive
– un excurs doct prin istoria recept`rii: DCM
al`tur`, în capitolul "Un veac de posteritate" dou`
momente ale recept`rii, marcate simbolic: cente-
narul na[terii [i cel al mor]ii lui Caragiale, într-un
secol în care seismele politice au r`sturnat în
repetate rânduri [i perspectiva asupra operei lui
ILC. Astfel, criticul a[az` în oglind` stânjeni-
toarele studii din proletcultistul an 1952, în care
opera lui ILC era folosit` propagandistic, [i rever-
sul recuperator din anii '80, de asemenea explicabil
politic, care îl transform` pe Caragiale într-un
avangardist, precursor al teatrului absurdului.

Al doilea capitol, [ugub`] intitulat "Dracul
gol [i dracul scris", este cel mai dens [i mai
spectaculos în materie de asocieri [i jocuri de
limbaj. Incursiunea stabile[te ca punct de plecare
compara]ia între scrisoarea din literatur` [i scrisoa-
rea din via]` – revelând dou` ipostaze [i dou`
roluri surprinz`tor diferite ale "hârtiei". Dac`
în teatru epistola este un "scandal", dincoace de
scen` redactarea unei scrisori pare s` aib`, pentru
autorul ei, mai degrab` o func]ie terapeutic`.
În piese, "cine de]ine hârtia dobânde[te o putere
periculoas` pentru ceilal]i" (Maria Vod` C`pu-
[an), [i tocmai din aceast` fascina]ie a puterii
magice pe care o are misiva decurge [i încercarea
lui Dan C. Mih`ilescu de a face inventarul (spu-
mos) al scrisorilor deocheate care declan[eaz`
[i între]in conflictul dramatic. De celalat` parte,
a vie]ii, de[i nu lipsesc nici din biografia lui
Caragiale scrisorile compromi]`toare, [antajul
sau reac]iile à la Agami]` Dandanache, Dan C.
Mih`ilescu prefer`, în locul misivelor scanda-
loase, scrisorile cu miez, cele care reprezint`,
în interpretarea criticului, "cheia unui destin".

C`utând "omul din scrisori", eseistul mar-
cheaz` mai întâi sursa "complexelor" lui
Caragiale, "nevoia de afirmare, de reu[it` inclusiv
social` a Scriitorului român dintotdeauna". Îns`,
dincolo de simplificatoare explica]ii cauzale,
DCM caut` constant detaliile care genereaz`
paradoxul. Lectura epistolarului îi ofer` trei chei
pentru a "des-cifra" aparentele contradic]ii ale
biografiei lui ILC: complexul originii, bovarismul
politic [i autolamentarea (compensator-fantas-
matic`). Pentru a fi mai conving`tor, criticul ne
invit` la "mici excursii comparatiste prin vanit`]i
ulcerate": scrisorile lui Voltaire [i autoexilul în
Prusia la mijlocul secolului al XVIII-lea, sau
tratamentul mai degrab` condescendent (pentru
"amestecul de bufon") de care s-a "bucurat" Mo-
lière sunt dou` situa]ii surprinz`tor de asem`-
n`toare cu suferin]ele îndurate de Caragiale.

Eseul lui DCM profit` constant de surprin-
z`toarea tehnic` a contrapunctului: nu apuci s`
te dezmetice[ti din incursiunea cvasiexhaustiv`
prin critica dedicat` lui Caragiale, abia savurezi
inventarul scrisorilor "literare", c` textul te pro-
iecteaz` în chiar intimitatea scriitorului, cu o
senza]ie duplicitar` de rezerv` pudic` [i deliciu
voyeurist, atenuat` de aluziile comparatiste amin-
tite (f`cute cu o gra]ie aparent indiferent` la
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Editura Humanitas, 2012

CRITICUL LUDIC FA}~ CU
HISTRIONISMUL EPISTOLAR
ELENA CRA{OVAN

asemenea fine]uri).Dup` care, într-un alt salt,
autorul trece de la "vanit`]ile ulcerate" ale scriito-
rilor la "caligrafia scrisorilor" lui Caragiale, care
– dup` ce au fost tratate pe rând drept "chei ale
operei" [i "ale unui destin" – devin "bijuterii
formale". Remarcând minu]iozitatea – chiar
scrupulele – cu care Caragiale î[i redacta episto-
lele, vizând nu doar con]inutul, ci [i aspectul
formal, DCM gloseaz` despre "rostul profund,
de autoexorcizare al scrisului frumos", despre
caligrafie ca un "ceremonial de purificare a
fiin]ei", ca "l'art de vivre".

Astfel, eseul este în sine o alc`tuire-bijuterie:
fiindc` al`turi de pasaje hâtru-ironice întâlnim
altele înalt-patetice: "Mo[ Virgul` lucra orice
fel de text – articol de gazet`, teatru sau nuvel`,
scrisoare, bilet sau telegram`, la nivel semantic,
stilistic [i ortografic – cu o grij` cvasimaniacal`
fa]` de îns`[i textura fiin]ei sale". {i imediat
urmeaz` un pasaj în care aglomerarea baroc` a
epitetelor îl descrie pe Caragiale nu drept un
"mistic al caligrafiei", ci ca pe un sexagenar
epicureic: "Cu Paul Zarifopol prizat într-un core-
grafic amestec de fiu, fin, cum`tru [i ginere,
Caragiale era pufos patern, excitat amical, mot`-
ne[te alintat, trepidând curios, copil`ros, pehlivan-
capricios ahtonic de "novitale" picante [i petreceri
catifelate muzical, ori surâzând sarcastic, par[iv,
complice, într-o fals` boierie cu accente de plebe-
ianism nastratinesc [i cabotinism ludic asumat.
Cultiv` boiere[te acea stare de bun` împ`care,
jubila]ie crepuscular` [i în]eleapt` resemnare,
ce consteleaz` onctuos perlat, abil-preventiv,
eufemistic-sf`tuitor, ori impenitent-egofil, când
acid, când bufone[te, majoritatea scrisorilor..."

Eseul reu[e[te s` îmbine densitatea infor-
ma]iei, suple]ea analizei [i spectacolul stilistic.
Glisând mereu între via]a "pe scen` (în culise)"
[i cea din afara teatrului, DCM realizeaz` portretul
eului metamorfic din scrisori, într-o veritabil`
metamorfoz` fa]` de acel Caragiale al biografiilor
canonice. Remarcând fireasca [i general întâlnita
pliere pe a[tept`rile destinatarului, DCM formu-
leaz`, din nou memorabil, marca epistolarului
caragialian: "Dar la Caragiale – care pur [i simplu
adora ipostazierea ludic-mimetic`, histrionimul
[i spectacolul individual/.../ redactarea unei scri-
sori era totuna cu machiajul dinaintea intr`rii
în scen`. Coresponden]a lui ne ofer` cel mai
luxuriant proteism epistolar din literatura noastr`,
mai ales c` avem de-a face nu doar cu obi[nuitele
inser]ii ghidu[e de autopersiflare înduio[`tor-
vanitoas`, ci mai ales cu autoparodierea propriilor
personaje. În scrisori, Caragiale joac` deopotriv`
în Trahanache, Ric`, Dandanache, Titirc` [i Ca]a-
vencu, în Mitic` [i Chico[ Rostogan, dar î[i reia
complice propria atitudine narativ` din oper`,
multe dintre scrisori f`când perfect pereche Mo-
mentelor [i Schi]elor." {i ce dovad` mai bun`
decât exclama]ia exasperat` a scriitorului în
marginea propriilor epistole de amor din 1883:
"M`, Ric` sunt eu!"

Jonglând cu informa]ii din surse varii, DCM
orchestreaz` profesionist reperele criticii cano-
nice [i insereaz` relevant propriul comentariu.
Astfel, acro[ând "canonizarea genurilor minore"
– abordat` de Ioana Pârvulescu [i Florin Ma-
nolescu – DCM realizeaz` acela[i lucru pentru
opera epistolar`, oferind un savuros rezumat al
limbajelor: "Se imit` limbajul negustoresc, politic,
administrativ, anarhist legislativ, înalt profesoral,
]`]esc, doctoral-estetizant, moralizant, evreiesc,
]`r`nesc, bol[evizant, avoc`]esc, ardelenesc, mol-
dovenesc, didactic, militar, gazet`resc, liberal
sau conservator, cu aplica]ii savuroase nu doar
de jargon bresla[, ci [i de argou meseria[". Frag-
mente ca acesta apropie cartea lui DCM nu atât
de alte pagini de critic` despre ILC, cât de savoa-
rea enumer`rilor plastice din Manualul întâmpl`-
rilor al lui Agopian.

Doar c` barocul [i aparent gratuitul spectacol
stilistic sunt dublate în acest volum de o miz`
major`. În a doua parte a eseului, DCM detaliaz`
propria situare fa]` de personalitatea lui Caragiale,
pledeaz` pentru complexitate, împotriva reducerii
la extremele bufonului/abisalului. Analiza eviden-
]iaz` contradic]iile ireconciliabile, paradoxurile
existen]ei, a[a cum sunt oglindite în scrisori:
"Maestrul p`pu[ar performeaz` deopotriv` pane-

gotismul [i autominimalizarea deliberat`, [i oroa-
rea de megalomanie, [i nostalgia secret` a dep`-
[irii condi]iei". În aceea[i ordine a paradoxurilor
existen]ei, DCM surprinde "ingredientele eului
din scrisori", care intr` într-o "ecua]ie perfect`
cel pu]in în perioada berlinez`, atunci când se
face bucla, când se însumeaz` toate complexele,
a[tept`rile, utopiile": "umilitatea extrac]iunii,
mândria statutului de m`runt comediant, tainicul
elan r`zbun`tor al celui de prea multe ori ofensat,
fluierat, minimalizat". Aici vom g`si [i cheia
excursului critic: "eul din scrisori" pe care îl anun]`
titlul este chiar chintesen]a întrupat` în Caragiale
sexagenar, în etapa berlinez`, aflat într-o rela]ie
conflictual`, paradoxal ireneic` totusi, cu ]ara
pe care-a l`sat-o în urm` ([i, la fel, cu ora[ul
care îl g`zduia).

Capitolul final descrie Berlinul ca "un cuptor
alchimic" în care se întâlnesc sociabilitatea [i
mizantropia (compara]ia cu Cioran nu e de igno-
rat), "voluptatea îmb`trânirii, libertatea ca n`past`,
nostalgia intens`, deriziunea [i autopersiflarea".
Acesta este, poate, [i nucleul exegezei: un pariu
pentru a descoperi complexitatea lui Caragiale
într-un spa]iu umil, "limbul" sau "intersti]iul
epistolar", cum îl consider` autorul. Criticul reafir-
m` c` scrisoarea este pentru el mai întâi un "docu-
ment sufletesc", dar [i "produsul histrionului de
geniu", oferind un "minispectacol comic".

Un alt "fir ro[u" al argument`rii este analiza
recept`rii lui Caragiale: DCM aduce în discu]ie
studii, lecturi critice anterioare [i repozi]ion`ri
fa]` de acestea, eliminând sistematic primejdiile
reduc]ionismului [i ale cli[eelor. Coda acestei
partituri critice realizeaz` o generoas` deschidere

a operei caragialiene: "În fond, cu to]ii avem
justific`ri, loc [i dreptate în acest spa]iu provocator
[i fermec`tor." Parafrazând comentariul lui Dan
C. Mih`ilescu despre scrisori, putem afirma des-
pre eseul s`u critic: "Rezumatul e moft. Neap`rat
trebuie citit întregul!".

AL MATALE, CARAGIALEal matale, caragiale
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Clipa are nume [i prenume care îi sunt
date de b`t`ile tic [i tac ale ceasului. Odat`
botezat`, î[i are locul ei unic în timp [i moare
îndat` ce îl ocup`. În schimb, momentul este
anonimul pentru care b`t`ile ceasului sun`
ca tobele de dinainte de spectacol. Timpul
nu-i poate fixa un loc [i este transformat într-un
spectator al propriei sale inven]ii.

Un astfel de moment este Ion Luca
Caragiale. Un om-moment, un moment de
spectacol continuu, un joc de-a spectacolul,
care porne[te ca o febr`, din îns`[i natura
scriitorului. O natur` iritat`, sensibil` la
imediat [i care vibreaz` în fa]a lui, ca o
recunoa[tere a unei esen]e proprii într-un
parfum necunoscut. Un spirit de o energie
inepuizabil`, a c`rui unic` menire pare a fi
s` fac` din momente monumente. "S` ridic`m
statui efemerului" pare a zice scriitorul, pentru
care eternitatea se compune ca o prelungire
normal`, ca un "ca[caval întins" al clipelor
de energie intens` care alc`tuiesc via]a. Un
fel de paradox pe care-l putem asem`na unei
explozii: o manifestare foarte scurt` care are,

LUMILE LUI
CARAGIALE
IRINA DINC~

cu cât e mai puternic`, un impact de o durat`
mai lung`. Pentru Caragiale, eternitatea pare
a fi o b`ltoac` în str`fundul clipelor, în care
calci numai dac` e[ti înfipt bine cu picioarele
în prezent. "Nu to]i oamenii sunt egali de
vii", spunea Paul Zarifopol1. Pentru c` unii,
spunem noi, sunt atât de vii încât nu încap
într-un singur om.

Printre amintirile lui despre Caragiale,
C. R`dulescu-Motru poveste[te: "Era într-o
zi de prim`var`, probabil într-o zi din s`rb`-
torile de Pa[te. Vremea frumoas` ne invita
s` ie[im afar` din Bucure[ti. Am apucat-o
pe jos spre [oseaua Kisselef [i, ca prim popas,
ne-am odihnit pe una din b`nci “…‘. Sim]eam
prin trupul nostru pulsând via]a întregii naturi.
“…‘ Deodat` Caragiale se ridic` [i, punând
palma mânei drepte pe ceaf`, cum f`cea el
adesea, prive[te îndelung spre soare, î[i
încordeaz` pieptul [i, cu mâna stâng` pe
coaps`, începe a juca. Mai întâi încet, cu pas
m`runt, de b`tut`, apoi din ce în ce mai repede,
cu chiote scurte [i sacadate. Se învârti în jurul
meu ca un halucinat timp de câteva minute.

Niciodat` ca în acea scen` n-am citit a[a de
adânc în sufletul lui Caragiale. Dramaturgul
nostru era un îndr`gostit al vie]ii expresive.
Eternul vie]ii nu-l interesa. Îl interesa
momentul ei dinamic."

Caragiale a fost, în mai multe rânduri,
acuzat c` "s-a cheltuit în literatur` vorbit`"
(Paul Zarifopol), acuza]ie izvorât` din faptul
c` simpla lui existen]` cotidian` era un spec-
tacol, în]eles de c`tre unii ca o epuizare a
eventualelor resurse de crea]ie literar`.

Se spune c` "nenea Iancu", cum era
poreclit, scria foarte greu, cu mult efort [i
iritare, dificultate pe care o putem b`nui ca
o consecin]` a încerc`rii de a fixa nepre-
v`zutul, improvizatul. Caragiale însu[i era
un "improvizat", a[a cum îi st` bine unui "fiu
al operelor al c`ror tat` este". Natura sa
capricioas`, aflat` în continu` inven]ie [i
reinven]ie, intra în contradic]ie cumplit` cu
stabilitatea [i consecven]a pe care le cere litera
tip`rit`. Un gen de liter` care apar]ine, mai
degrab`, vie]ii pasive, meditative, cu rol de
reflec]ie [i nu de ac]iune. În mai pu]ine cuvinte,
o energie de a fi care nu-l recomand` pe
Caragiale ca fiind d`ruit scrisului: "Câte nu-
]i trec prin cap când stai a[a la sporov`ial`,
ori te ui]i departe pe fereastra vagonului...
Numai când te a[ezi la masa de scris [i vezi
hârtia alb` înaintea ta, atunci î]i dai seama
ce vârtej cumplit î]i face mintea în jurul unui
subiect. E un chin facerea asta..."

Caragiale î[i numea meseria "me[te[ug
ingrat", aflându-se în fa]a hârtiei albe într-o
continu` iritare intelectual` pe care [i-o cultiva
imaginându-se privit prin propriile-i lentile
de judecat`. Se temea de cititorii s`i, la care
se gândea ca la ni[te mânuitori ai propriilor
lui arme, iar chinul fabric`rii unui scut îl
istovea: "– Bine, dar tu nu în]elegi c`, dac`
azi las o mic` gre[eal`, mâine uit o virgul`,
poimâine publicul are drept s` m` huiduiasc`
[i eu trebuie s` înghit?"

Îndr`zneala proclamat` ca secret în art`

îi sl`bea în fa]a hârtiei pe care încerca s` a[eze
buc`]i de via]` prin cuvinte vii ca ni[te gesturi.
Deoarece la Caragiale pân` [i textul este un
personaj, liter` tragic` îmbr`cat` de carnaval.
Prea lucid` ca s` fie patetic`, prea con[tient`
de sine ca s` fie spontan`, litera lui Caragiale
î[i culege aventura dintr-o lume în care to]i
sunt singuri împreun`, imposibilitatea
comunic`rii dintre oameni fiind o tragedie
fireasc`, celebrat` la fiecare pas ca o mare
s`rb`toare a naturii umane: naturala tragi-
comedie a sufletului. "Eu nu râd, surâd",
spunea Caragiale. Pentru c` nimic nu e atât
de comic încât s` provoace râsul, ci doar
surâsul. "Un om vesel? Nu. Un om foarte
trist. E mult` durere sub glumele lui." (Al.
Vlahu]`)

Sensibilitatea lui Caragiale traducea în
comic tot ceea ce, prin triste]ea pe care o
producea, ar fi îngreunat s`rb`torirea momen-
tului. Nu vorbim de o suprimare a unei st`ri
de spirit, ci de o deghizare a ei pentru a înlesni
exprimarea vie]ii pe care o consider` scriitorul
ca fiind cea mai ofertant` de reprezentat. Via]a
tr`it` cu sufletul la gur`, plin` de incidente
[i accidente care construiesc o piramid` a
tensiunii, în vârful c`reia bula se sparge cu
zgomot [i veselie. Pentru Caragiale, cititorul
este tot "public" [i menirea lui este ca lumea
creat` de el s` fie în concuren]` cu lumea
real` sau cu bâlciul autentic. "Trebuie s`-]i
]ii publicul cu r`suflarea re]inut`, într-o come-
die, trebuie s`-l duci din emo]ie în emo]ie.
S` nu aib` timp s` se gândeasc`. {i asta – [i
asta – [i asta, uite a[a, [i “Caragiale‘ se ridic`
în picioare, î[i pune mâinile în [old: ™Vine
b`rbatul acas`, î[i g`se[te nevasta cu altul.
Tronc – Apoi bine, Mitic`! De ̀ sta-mi e[ti?¤
– [i fa]`, nene, [i gesturi, [i ac]iune... nu ca
la unii, cari ar începe cu o tirad` groaznic`,
cu compara]ii, cu frumuse]i de stil de-]i vine
s` strigi: fals, fals, a[a nu se sim]e[te [i nu
vorbe[te un om. – Aoleooo! E groaznic a[a
ceva. Un chin formal [i pentru actor [i pentru

Textele tr`iesc doar prin cititorii lor, orice
oper` dormiteaz`, ne avertizeaz` I. L. Cara-
giale în Câteva p`reri, "de când cei din urm`
ochi pricepu]i [i-au întors privirile de la dânsa;
dar la cea dântâi privire a altor ochi pricepu]i,
ea se va de[tepta sigur [i, cu o nou` [i întreag`
putere de via]`, va chema la dânsa o lume."
La începutul lui mai, dou`zeci de perechi
de "ochi pricepu]i" au reu[it s` reînvie, prin
lectura lor comprehensiv`, opera inepuizabil`
a lui I. L. Caragiale. Scena acestui spectacol
de inteligen]` analitic` [i intui]ie hermeneutic`
a fost oferit` de cea de-a doua edi]ie a Coloc-
viului studen]esc de Literatur` român` de la
Facultatea de Litere a Universit`]ii de Vest
din Timi[oara, eveniment ce a stat anul acesta,
la 160 de ani de la na[terea [i 100 de la moartea
lui I. L. Caragiale, sub zodia lui fast`.

Dou`zeci de studen]i din ciclul de licen]`
[i masterat, unii dintre ace[tia implica]i [i
în edi]ia de anul trecut, Barbu – Blaga 50, a
acestui colocviu, s-au apropiat cu pasiune
[i rigoare de scrierile lui Caragiale, ocolind
cu abilitate cli[eele, selectând cu fler texte
mai pu]in cunoscute, din toate palierele operei
caragialiene (proz`, teatru, poezie, corespon-
den]`, publicistic`). Aurora Dan a ridicat
cortina, invitându-ne la Spectacolul Caragiale
sau proba de costume pe scen`, dup` care
Bogdan Bali]a ne-a oferit O privire incomod`
asupra literaturii române, iar Mirela Mang
i-a adus fa]` în fa]` pe poet [i pe prozator,
"Fiecare cu partea lui!". Într-un fertil spirit
comparatist, cu ample deschideri spre litera-
tura anterioar` [i ulterioar`, L`cr`mioara Ber-
cea a pendulat Între dou` pove]e, cea a lui
Caragiale [i cea a lui Anton Pann, în vreme
ce Raluca Rusu ne-a propus o paralel` Cara-
giale – Urmuz: absurdul [i vacuitatea ontic`.
Claudia Bucsai ne-a purtat în c`utarea tonului
precis la care conlucreaz` Gnomul [i orga
(sau în]elesul uman), iar Roxana Rogobete
ne-a readus pe scena prozei scurte a lui Cara-
giale, unde "Cuvântul b`tea câmpii" [i actorii
r`t`ceau.

Cea de-a doua parte a colocviului Cara-
giale 100 a completat imaginea fluid` a operei
caragialiene cu (re)contextualiz`ri incitante,
Claudia Oaida a proiectat-o pe Axa Caragiale
– Eminescu – Barbu, iar Violeta Osiceanu

[i Daniela Agheorghiesei a apropiat-o de cea
a lui Ion Creang`, dezv`luindu-ne farmecele
feminine [i coeficientul lor de Demonism
[i seduc]ie, respectiv savoarea irezistibil` a
ospe]elor din care se înfrupt` personajul Gur-
mand [i potatoric din prozele celor doi. Laura
Ardeleanu a pus în oglind` Râsul bergsonian
[i comicul caragialesc, iar Victor Funar a
lansat umorul caragialian pe orbite mai largi,
dezv`luind un Caragiale entropic, întâlnin-
du-l, peste timp, pe Thomas Pynchon. C`t`lin
Manolea a decelat Paradoxul în comediile
lui Caragiale, fa]eta comic` a textelor caragia-
liene s-a dovedit a fi reversul chipului lor
tragic, Luca Mixich a surprins Hibridizarea
psihologicului cu socialul în "N`pasta", iar
Diana Ruican a decantat reminiscen]ele biblice
ale înfrunt`rii dintre Cain [i Abel în proza
psihologic` a lui Caragiale. Dac` Ioana Boldea
a schi]at portretul esteticianului din Câteva
p`reri, iar Miruna B`tineanu a urm`rit cum
punerea în cump`n` a artistului [i a amatorului
m`soar` distan]a dintre Talent [i me[te[ug,
Adela Stancu ne-a dezv`luit dimensiunea
(auto)ironic` a spiritului caragialian aplecat
spre Pasti[` [i parodie. În fine, Ionu] Chiriac
a urm`rit în epistolarul Caragiale – Zarifopol:
coresponden]e [i "coresponden]e" [i Emanuel
Cebzan a încheiat energic acest periplu inter-
pretativ, descoperind dincolo de For]ele
fatidice – m`[ti ale eului caragialian.

Toate aceste deschideri hermeneutice se
vor reg`si în volumul ColloquiumColloquiumColloquiumColloquiumColloquium, coordonat
împreun` cu Pompiliu Cr`ciunescu [i aflat
în preg`tire la Editura Universit`]ii de Vest,
volum ce va reuni comunic`rile sus]inute de
participan]ii la primele dou` edi]ii ale
Colocviului studen]esc de Literatur` român`.
Lumea chemat` la via]` de suflul lor
interpretativ de respira]ie larg` s-a multiplicat
în "oglinzile mi[c`toare" ale fiec`rui tân`r
exeget, deschizându-se spre o multitudine de
niveluri de în]elegere posibile. Lumea lui
Caragiale s-a metamorfozat astfel în lumile
lui Caragiale, fiecare purtând îns`, în filigran,
chipul lui inconfundabil. Pentru c` fiecare
dintre acestea îl prinde!

V` invit`m s` citi]i în continuare, într-o
form` condensat`, primele dou` comunic`ri,
a Aurorei Dan [i a lui Bogdan Bali]a.

SPECTACOLUL
CARAGIALE SAU PROBA
DE COSTUME PE SCENÃ
AURORA DAN
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Afi[ realizat de Ioana Vreme Moser, elev` la Liceul de Arte din Timi[oara
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public. Patru-cinci ceasuri de tortur` f`r`
sfâr[it. Publicul cere s`-i dai ghionturi – ca
s` spun a[a – în dreapta, în stânga, s`-l în]epi
în fa]`, în spate, s`-l sile[ti s` priveasc` în
sus [i în jos, s` n-aib` pace nici un minut, s`
stea ca sub privirile unui hipnotizor. Când
iese din teatru s` se întrebe: Ce-a fost asta,
nene?"

Exaltat [i însufle]it de tot ceea ce este
prezent, Caragiale î[i ia energia din "actele
de via]`", acele manifest`ri cotidiene de care
oamenii nu se fac con[tien]i, dar care, pentru
el, reprezint` frumosul absolut prin simplul
fapt c` definesc Persoana. "– Natura m` las`
rece, nu m` impresioneaz`, nu-mi produce
nicio emo]ie artistic`... de câte ori v-am spus
c` eu sunt om de cafenea? Nu m` atrage decât
mecanismul omenesc [i simt o pl`cere s`-i
demonstrez resorturile." Umanul, iat` ceea
ce îl impresioneaz` [i ceea ce îl face s` se
dezbrace de haine proprii pentru a proba
costumele altor min]i. "Simt enorm [i v`z
monstruos", spunea Caragiale. Un fel de al
[aselea sim] în perceperea realit`]ii, care face
tenta]ia experimentului imposibil`.

Fidel afirma]iei lui Anatole France, dup`
care "toat` imagina]ia noastr` este f`cut` din
amintiri", Caragiale experimenta pe propria-i
piele situa]iile care îl inspirau, punând în
practic` expresia englezeasc` "a te pune în
papucii altcuiva". Astfel, scriitorul schimb`
nenum`rate perechi de pantofi, asortate la
costumul potrivit, pentru a-[i fixa mental ni[te
mecanisme umane. Dac` Shakespeare spunea
c` "lumea întreag` e o scen` pe care to]i
suntem actori", Caragiale ar fi putut spune:
"lumea întreag` e scena mea pe care eu sunt
to]i actorii". Personajele lui se numesc
întotdeauna "Persoane", p`rând c` exist` prin
propriile puteri care îl însufle]esc [i pe cel
care le prive[te îndeaproape, d`ruindu-i for]a
necesar` evoc`rii.

Etapei de observa]ie a Persoanelor, îi
urmeaz` etapa de experimentare a celor obser-
vate, prin ceea ce am putea numi o supra-
punere peste propriul eu în vederea în]elegerii
mecanismului. Când aceast` suprapunere se
produce, condeiul lui Caragiale începe [irul

m`rturisirilor f`r` nici cel mai mic efort. Prin
el vorbe[te Persoana. "Eroii m` persecut`...
forfotesc în mintea mea “…‘ Le v`z gesturile,
le aud cuvintele. Dar nu [tiu exact nici ce
spun, nici ce vor face [i, pe urm`, m-apuc
s` scriu, [i-i las s`-[i spuie singuri p`sul."

F. Scott Fitzgerald spunea c` "scriitorii
nu sunt chiar oameni ci sunt o mul]ime de
oameni care încearc` s` fie unul singur".
Mul]imea de oameni a lui Caragiale poart`
amprenta puternic` a unui singur eu, care
pare c` î[i prezint` experimentul reu[it:
suprapunerea cu costumul care îl atrage. Un
costum care, de[i pare improvizat, nu are
niciun nasture cusut la întâmplare, pentru c`
singurul lui croitor este chiar Caragiale. Dar
pentru c` omul face haina [i nu haina pe om,
putem deseori ghici o musta]` cu toat` dantela
unei doamne.

Universul lui Caragiale pare a fi construit
sub forma unui dulap cu haine, care, într-o
plimbare, sunt îmbr`cate rând pe rând, nu
într-o cabin` de prob`, ci în fa]a tuturor, cu
un fel de pl`cere a celui care le îmbrac` de
a se [ti descoperit. O confirmare a puterii
Persoanei sau a personajului, pentru c`, de[i
ne este mereu reamintit` conven]ia, ne l`s`m
cu pl`cere p`c`li]i de fiecare dat`. Un triumf
dublu al celui care se deghizeaz`: odat` ca
abil croitor al propriului costum [i a doua
oar` ca actor în propriul spectacol.

"Când actorul se retrage, “…‘ simte
catastrofa unor nenum`rate mor]i. Când el
î[i ia adio de la garderoba lui, las` acolo
trupurile atâtor fiin]e, cari au fost carne din
carnea lui. “…‘ Împ`ra]i m`re]i au fost aceia,
nenoroci]i, fii denatura]i, înamora]i , eterici,
b`trâni, egoi[ti, oameni to]i – “…‘ dar to]i
eroi, [i to]i, acum, mor]i.

U[ile garderobei se-nchid peste ei ca ni[te
lespezi grele: vecinica lor pomenire! Iar el,
care a fost ei, iese încet pe poarta teatrului
ca pe poarta unui cimitir, unde a p`r`sit surdei
uit`ri atâ]i iubi]i [i zgomoto[i copii: se-ntoarce
singur acas`, s`-[i a[tepte [i el moartea, uitat
[i p`r`sit, în t`cerea unei dep`rtate mahalale.
“…‘

A! Crea]iunile mele!"

O privire "serioas`" asupra unui fond de
produc]ii artistice "neserios" nu poate avea
preten]ii. Cu atât mai pu]in pentru o persona-
litate precum cea a lui Caragiale. Cum se
înf`]i[a arta româneasc` ce-l înconjura, a[a
trebuia s` fie [i critica ei. De aici [i tonul
eseului Literatura [i artele române în a doua
jum`tate a secolului XIX – Încercare critic`.2
Poate c` sim]ul cel mai dezvoltat al lui Cara-
giale este cel al ridicolului. Alegerea sa de
a adopta tipicul discursului lui Ionescu-Gion,
mândru reprezentant al culturii, istoric, profe-
sor, critic literar si teatral, membru cores-
pondent al Academiei et caetera, et caetera
..., este modul de a ar`ta, printr-o butad`,
un model al discursului cultural din epoc`.
To]i se pricep la toate, privirile sunt largi,
cuprind spa]iu [i timp alese arbitrar, discut`
adev`ruri m`re]e [i rezolv` probleme eterne;
dar se pierd în perora]ii, se limiteaz` la a se
concentra asupra formei.

Astfel, pe de o parte, putem privi eseul
ca pe o parodie lipsita de miez, doar un [ir
de afirma]ii la mod` referitoare la dezvoltarea
artistic`, [i nu numai, a }`rilor Române, puse
toate în lumina ridicol` a paradoxului. Dar,
pe de alt` parte, prin ceea ce nu spune direct,
tocmai prin eludare, Caragiale g`se[te proble-
mele majore ale culturii vremilor sale. A[
îndr`zni s` afirm c` în spatele tonului juc`u[
se ascunde, totu[i, o analiz` pertinent`.
Multum in parvo – iat` sistema folosit` aici
(iar trimiterile la clasicitate nu le g`sesc întâm-
pl`toare) – scurtimea discursului ce se dore[te
exhaustiv în tratarea unei întregi culturi pe
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o anumit` perioad` arat` prin lips` adev`rata
"greutate" a acesteia.

Ceea ce Maiorescu ?i Gherea instituiau
cu gravitate ca norme, Caragiale va proclama
prin parodie. Dar a-l privi pe Caragiale ca
pe un "me[ter" ce pune în oper` vreuna dintre
cele dou` teze – sau chiar pe amândou` conco-
mitent – este a-l pierde tocmai pe el însu[i.
Chiar acceptate teoretic – sau poate tocmai
de aceea –, ele se trezesc ironizate în eseul
despre care mi-am propus s` vorbesc: parodie-
rea lui Maiorescu prin Gherea, a lui Gherea
prin Maiorescu, a retorismului prin retoric`.

Dar atunci ce mai r`mâne?
Un r`spuns poate fi cel al lui {tefan

Cazimir: "Datul esen]ial, în cazul de fa]`,
este c` ne afl`m în prezen]a unui creator de
art`, care scruteaz` problemele artei din inte-
rior, nu ca estetician, ci ca om de meserie."3
R`mâne de v`zut. S` fie acest text doar o
"încercare" precum vrea s` sugereze chiar
Caragiale: "Care va s` zic`, ne-am în]eles:
materialul este al na]iunii, metoda este a lui
Gion, redac]iunea numai este a noastr`; iat`
ce ne r`mâne." S` nu fie urm`rit niciun scop
critic real, doar o glum` la adresa oratoriei
emfatice a celorlal]i? Doar "literatur`"?

Dar metoda sa este una a al`tur`rii contra-
riilor, prin oglindire se prezint` o situa]ie de
fapt pentru a se reliefa absurdu-i axiologic.
Pe cât imaginea creat` (oglindit`) pare mai
des`vâr[it`, prin compara]ie cu realitatea (bi-
necunoscut` de altfel) se i]esc cr`p`turile
acestui "fenomen social “…‘ sus]inut [i dez-
voltat prin o cultur` sistemic`".

Iat` o prim` afirma]ie ce pare a-l contra-
zice pe dl. {tefan Cazimir: "Literatura fru-
moas` [i artele se pot compara cu obrazul,
cu acea parte dind`r`tul c`reia st` mecanismul
superior, aparatul gândirii." Chiar dac` la
suprafa]` discursul este o "zaharical`" paro-
dic`, cu siguran]` de natur` artistic`, se poate
g`si [i un miez de critic` învestit` cu valoare
de adev`r, n`scut`, de ce nu, de un estetician.
Oare nu ]ine de critica estetic` afirma]ia:
"Precum un individ nu se prezint` într-o so-
cietate decât cu fruntea-nainte, iar nu cu burta
sau altfel, asemenea o societate uman` se
prezint` în fa]a lumii întregi cu organele sale
intelectuale, cu gândirea sa, a c`rei expresie
întreag` sunt literatura [i artele"? E drept,
limbajul proferat este unul zeflemitor, dar
conota]iile au o mare doz` de seriozitate.

O alt` dovad` a preocup`rilor ce dep`[esc
strictul teritoriu al crea]iei de tipul "art` pentru
art`" îl g`sim în interesul dovedit asupra
recept`rii operelor. Arta nu poate fi inde-
pendent` de social (ne reg`sim din nou în
vecin`tatea lui Gherea), nu-i poate fi "obrazul"
f`r` a fi n`scut` organic din acesta, iar un
receptor are nevoie la rândul s`u de competen]`
artistic`. De aici se nasc întreb`rile autorului:

"Nu e a[a c` decât s` ai o mie de cititori
mediocri e mai bine s` ai o mie [i unu de
scriitori buni?

Nu e a[a c` decât o sut` de amatori e
mai bine s` ai dou` sute de arti[ti [i tot atâ]ia
critici?

Ei bine! la noi, din norocire, a[a este;
nu avem pe acei cititori, dar îi avem pe ace[ti
scriitori; n-avem amatori, dar avem arti[tii;
avem criticii!"

În construc]ia eseului alternan]a unor
afirma]ii, sau întreb`ri, pertinente critic, sunt
urmate de hipertrofierea argumentativ` a unui
– DA, AVEM – ce, prin raportare la obiectul
conotat, se neag` de la sine. Ironizând, Cara-
giale face [i pu]in` critic` literar`, c`ci: "ast`zi
românul este n`scut poet [i critic, câteodat`
biciclist." Pe lâng` lipsa recept`rii adecvate,
dar strict legat` de ea este lipsa maturit`]ii
artei române[ti de la sfâr[itul secolului al XIX-
lea, bine observat` de autor, generat`, pe de
o parte, de lipsa tehnicilor artistice (ce baleiaz`
între bizar [i ra]ional, între "zig-zaguri
fantastice, îns` conduse de o strict` sistem`"
[i un "]el bine [i precis determinat"), pe de
alta, de "avânturile generoase" de a cuprinde
un teritoriu cât mai întins de subiecte. De
asemenea, continua raportare la idealurile
na]ionale, la spa]iul secular românesc, îi fac
pe poe]ii ce "se învârtesc în spirale gigantice,
ascendente – sic itur ad astra – p`trund cu
privirile lor pân` în zare departe" s` devin`
"sacerdo]ii cultului na]ional", preo]i, dar nu
so]i poeziei r`mas` impare (adic` f`r` de
pereche, poate v`duv`, poate virgin`): "poezia
român` în jum`tatea a doua a sutei XIX, sut`
f`r` so], – impari musae numero gaudent!...
[i ele erau f`r` so], nou`!".

Aceast` afirmare a impoten]ei artistice
duce cu gândul [i la imposibilitatea lui Cara-
giale de a decela printre autorii contemporani
de literatur` expresivitatea individual`, su-
biectivitatea pân` la urm`. El nu este mul]umit
cu simplele reprezent`ri (doar mimesis) ale
naturii, istoriei, na]ionalului, frumosului de
ce nu; e nevoie de autoreferen]ialitate, iar
argumentul meu îl voi desprinde dintr-un alt
eseu: Câteva p`reri unde se afirm`: "Po]i pune
s` declame pe to]i eroii genero[i, to]i martirii
extatici, to]i intrigan]ii mizerabili, toate femeile
sublime ori infame, toate închipuitele împre-
jur`ri ce pot rezulta din ciocnirea patimilor
[i caracterelor omene[ti – degeaba: dac` nu
te prinde, nu te prinde." Este, într-adev`r,
aici vorba despre talent, precum majoritatea
exegezelor afirm`, dar a[ încerca un silogism.
Talentul este un atribut personal al fiec`rui
individ în parte, deci subiectiv, deci individual
[i autocuprinz`tor. Atunci oare "nu te prinde"
nu poate fi interpretat ca "nu te “cu‘prinde",
adic` nu este [i autoreflexiv?

Antidogmatismul lui Caragiale func]io-
neaz` [i pe palierul genurilor literare. Exa-
cerbarea, de exemplu, a valorii romanului
în raport cu restul literaturii (valabil` [i ast`zi,
poate chiar mai evident) provoac` o reac]ie

de persiflare ce duce la o defini]ie construit`
pe aceea[i grandilocven]` mimat`: "Dar roma-
nul e via]a, nu a unui individ, ci a unei societ`]i
întregi, cu tot cortegiul ei de necazuri, de
porniri, de devotamente, de meschin`rii, de
dragoste, ur`, r`utate, bun`tate, invidie, admi-
ra]ie, de josnic, de sublim, de brutal, de eteric,
de egoist, de altruism, în fine, toate varia]iile
de cari sufletul omului, în virtuozitatea lui
cunoscut`, este capabil." Iat`, printr-o repeti]ie
dus` la locvacitate hilar`, "aceast` epopee
modern`, oglind` fidel` a societ`]ii", este
n`sc`toarea celorlalte genuri [i specii literare,
de la nuvel` "ca o r`sur` altoit`" pe lâng`
"un stejar uria[" (romanul), pân` la dram`
("Dar ce e drama? Este romanul în ac]iune.")
[i comedie. Este straniu cum, în comentariile
edi]iei critice de Opere (edi]ie critic` de Al.
Rosetti, {erban Cioculescu, Liviu C`lin) se
afirm`: "Interesant` e de asemeni defini]ia
pe care o d` Caragiale romanului “…‘. În
asemenea aser]iuni îl sim]im pe scriitorul
realist care [i în împrejurarea unei polemici,
cu aerul ei de butad`, se face prezent." Sin-
gurul r`spuns ce se preteaz` unei asemenea
inocen]e (?) este tot al lui Caragiale: "Paralel
cu genurile literare s-a dezvoltat, fire[te, [i
critica literar`, [i, gra]ie ei, “…‘ suntem sta-
bili]i asupra unor adev`ruri, de acum indiscu-
tabile, [i anume: c` arta e impersonal` cu
cât artistul e mai personal, pentru c` din
personalitatea lui rezult` impersonalitatea ei,
c` tezismul [i tenden]ionismul sunt dou` [coa-
le deosebite, [i astfel po]i trata o tez` cu
tenden]`, îns`, ca artist – care nu e[ti o persoa-
n`, ci o rezultant` a mediului social – nu ]i-e
permis a avea tenden]a de a trata o tez`."
Dac` aceste rânduri înc`rcate de ironie (sper
evident` tuturor) erau adresate lui Maiorescu
[i Gherea, ele se potrivesc la fel de bine unora
ce caut` "motive decorative celtice" printre
"clasicele noastre dr`gane de Pite[ti".

S` revenim la întrebarea de la început.
Ce r`mâne din eseu dac` nu este doar "me[te-
[ug", dar nu este nici o lucrare critic` stricto
sensu? Eu cred c` tocmai aceast` îmbinare
"neo-clasic`", aceast` identitate expresie-
con]inut (suprafa]a ce devine interior), chiar
dac` ambele, în cazul de fa]`, cu semn negativ,
prezint` interes. Pe lâng` ilaritatea de suprafa]`
a discursului – [i chiar prin aceasta – avem
prezent` imaginea culturii române[ti de atunci
[i, poate, de totdeauna. Iar, dac` aceasta
r`mâne, nu e totu[i pu]in, dar nici comod.
________________

1  Fragmentele despre I. L. Caragiale sunt
citate din *** Amintiri despre Caragiale, anto-
logie de {tefan Cazimir, Bucure[ti, Editura
Minerva, 1972, iar pentru textele autorului
am folosit edi]ia Opere 4. Publicistic`, îngrijit`
de Alexandru Rosetti, {erban Cioculescu [i
Liviu C`lin, cu o prefa]` de Silvian Iosifescu,
Bucure[ti, Editura pentru Literatur`, 1965.

2  Pentru toate citatele din I. L. Caragiale,
am folosit edi]ia Opere 4. Publicistic`, îngrijit`
de Alexandru Rosetti, {erban Cioculescu [i
Liviu C`lin, cu o prefa]` de Silvian Iosifescu,
Bucure[ti, Editura pentru Literatur`, 1965.

3  {tefan Cazimir, Caragiale recidivus,
Bucure[ti, Editura pentru Literatura Na]ional`,
2002, p. 324.
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Caragiale a fost mai viu decât contem-
poranii lui. Îl avea pe dracu-n el. Era f`r`
astâmp`r, începând cu expresia fe]ei, în
schimbare necontenit`. Prin contrast, moar-
tea lui a izbit mai tare, cu atât mai mult cu
cât n-a fost precedat` nici de încetinirea adus`
de-obicei de îmb`trânire [i nici de o boal`
vizibil`. Paul Zarifopol, nevoit s` stea în
locuin]a din Berlin a scriitorului care tocmai
murise, a vegheat de seara pân` diminea]a
cu ochii ]int` la draperia care ascundea trupul
prietenului s`u. Lui Zarifopol i se p`rea
mereu c` perdeaua se mi[c`: "Nu se putea
s` nu a[tept, noaptea întreag`, s` ias` Cara-
giale de dup` covorul care-mi atârna în fa]`
[i s` vorbeasc`. Îndeosebi cu t`cerea defi-
nitiv` a lui Caragiale nu vroiau s` mi se
deprind` a[tept`rile urechii..."

În rândurile care urmeaz`, draperia e
dat` la o parte, iar Caragiale apare viu dind`-
r`tul ei.

*  *  *
S`n`tos, duce bine "la t`v`leal`". În

adolescen]` mai prime[te câte-o palm`, în
tinere]e nu se sfie[te s` dea câte una. S` fi
avut cam 1.75 m, oricum, nu-[i dep`[ea în
în`l]ime so]ia. Ochii de culoarea castanei,
î[i pierd acuitatea de timpuriu. O supline[te
prin zwicker sau prin ochelari rotunzi, prin[i
cu un singur bra] peste urechea dreapt`. La
fotograf îi scoate uneori, [i-[i mije[te privirile
cu acel aer specific miopilor, de îngândurare
neajutorat`.

Chipul, cu tr`s`turi bine potrivite, nu
i s-a schimbat mult de-a lungul vie]ii: frunte
suficient de înalt`, din profil pare boltit`,
nas drept, musta]` deas`, de sub care se
întrev`d buzele frumoase, poate pu]in mai
groase decât cere canonul epocii, pigment
închis – e sigur c` ar fi f`cut bun` carier`
actoriceasc`, la început în roluri de june-
prim, apoi în cele de b`rbat matur, cu amant`.

Nu avem nici o poz` a lui Caragiale
râzând [i nici vreo amintire a contempo-
ranilor asupra zâmbetului s`u. (Într-o foto-
grafie, Tu[chi, fiica lui, zâmbe[te fermec`tor,
iar dac` ea [i-a mo[tenit cumva tat`l, [i nu
mama, [tim cum surâdea Caragiale.) Mâinile,
mici [i agile, i s-au tot rafinat odat` cu
trecerea anilor. S-a rafinat [i omul, care a
îmb`trânit frumos în toate privin]ele.

}inea între degete un port-]igaret de
chihlimbar. Îl mi[ca, subliniindu-[i frazele
cu gesturi rapide [i expresive, iar fumul ]ig`rii
desena prin aer dâre de-o clip`. A fumat
mult întreaga via]`, a[a c` probabil aducea
cu el un damf de tutun.

Unul dintre gesturile caracteristice este
s`-[i pun` palma mâinii drepte pe ceaf`.
Uneori î[i poart` p`l`ria de Panama dat`
pu]in mai pe spate decât se obi[nuie[te.

Pe tabloul aniversar al Junimii are un
chip enigmatic [i o cifr` norocoas`: 27, adic`
3 la puterea a treia.

Eminescu îi spune "cinicul Caragiale".
Totu[i, ca to]i oamenii de secol 19,

cinicul nu se sfie[te s` l`crimeze când se

CARAGIALE, VIU
Lui Mircea C`rt`rescu, cel care a

deschis drumul, cu Eminescu

înduio[eaz`. Cel mai des atunci când ascult`
muzic` clasic`, una din marile lui pasiuni.
Are un cult pentru Bach, zis "Mo[u", iar
lui Brahms îi spune "Beetoven]elul". Îl
agaseaz` César Franck, despre a c`rui
melancolie spune: "Parc`-i un cer[etor la
col] de strad`, cu ter]a lui minor` întins`
ca s` ne fie mil` de el". Nu se omoar` dup`
Chopin, pe care i-l las` lui Georges Sand.

Ca to]i oamenii de secol 19 e u[or
supersti]ios, râde îns` de spiriti[ti, iar pe
Hasdeu îl invit` la ber`ria lui s`-i roteasc`
o mas` b`tut` în cuie. Când scap` de ceva
r`u, î[i face de trei ori semnul crucii [i spune:
"Har Domnului c-am trecut [i prin asta".

Se teme de boal` [i de moartea celor
apropia]i. Moartea îl love[te îns` când îi e
lumea mai drag`. Locuia pe-atunci în strada
Polon`, avea dou` feti]e, una de un an [i
ceva, alta de câteva luni, avea o so]ie
frumoas`, cas` deschis`, mas` primitoare,
cu torturi din piure de castane. Se pare c`
prima n`scut` a primit numele de Ioana.
Fetele s-au îmboln`vit de tuse convulsiv`
[i au murit amândou` deodat`. Duiliu
Zamfirescu îl întâlne[te în iarna de dup`
acest eveniment, are în fa]` un om doborât,
cu c`ciula "imita]ie de astrahan, din care
ie[ea cleiul", cu gulerul paltonului r`sfrânt
neglijent, cu priviri chinuite. De atunci în
scrisul lui Caragiale n-au mai ap`rut feti]e.

Când Cella, fiica lui Delavrancea se
îmboln`ve[te de scarlatin`, retr`ind probabil
zilele de boal` din propria familie, Caragiale
st` la fereastra ei [i plânge.

Când copiii care urmeaz`, Luca [i
Ecaterina (boteza]i dup` numele p`rin]ilor
s`i) sunt bolnavi, tat`l se a[az` lâng` ei cu
grij` exagerat`, consolându-i f`r` încetare:
"Stai cuminte, o s` treac`, ]i-e mai bine!"

Când fiul cel mare, Mateiu, se
îmboln`ve[te de pojar, tat`l, aflat la Berlin,
se suie în tren, vine val-vârtej la Bucure[ti
[i nu se mi[c` de lâng` b`iat pân` când nu-l
vede s`n`tos.

Când e plecat, î[i oblig` familia s`-i
trimit` câte o telegram` în fiecare zi, în care
s` scrie: "To]i s`n`to[i", isc`lit, Cu[ii, la
care el r`spunde, tot zilnic: "Fi]i cumin]i,
noapte bun`. Cu[ul mare". Nu-[i las` copiii
s` sar`, s` fac` sport sau s` se implice în
jocuri pe care le consider` primejdioase, îi
cre[te cocolo[i]i, compensând interdic]iile
prin glume [i voio[ie, imitându-le oameni,
scene tr`ite în c`l`torii [i f`cându-i mereu
s` râd`.

Denti[tii îl obsedeaz` [i e posibil s` se
team` de ei.

A fost bun fiu, bun so], bun tat`. Asta
nu exclude un întreit neastâmp`r: în copil`ria
ploie[tean`, mama lui a primit numeroase
plângeri de la unul [i altul despre boac`nele
fiului care se laud` c` a fost "spaima
mahalalei". Ca so], lipse[te mult de lâng`
consoart` [i nu [tim dac` fidelitatea lui e
absolut`. Ca tat`, se izoleaz` adesea în
camera de lucru – [i-atunci ai casei umbl`

pe vârfuri – sau evadeaz` în ora[. Dar e
apropiat de copii, îi duce chiar [i la ber`ria
lui, îi a[az` pe una din canapelele ro[ii [i
le d` s` guste din b`utura amar`.

*  *  *
Îi plac ucenicii-scriitori, se ocup` de

orice tân`r care scrie, de[i îl c`ineaz` pentru
o asemenea op]iune catastrofal` în via]`,
sf`tuindu-l s` se fac` mai bine avocat sau
politician. Pe adolescentul Arghezi îl invit`
de mai multe ori, în urma unui mic conflict,
la dejun, intuind în el un om care scrie, de[i
acesta nu o recunoa[te. Pe {t.O. Iosif, îl
cheam` s`-l înve]e meserie, iar în str`in`tate
e înconjurat de studen]ii români care îl duc
cu alai la gar`. Îi place s` fie lume în jurul
lui [i, "demonic în vorbire", capteaz` aten]ia
auditoriului, f`cându-i pe to]i s` râd`. Când
e el în preajm` nu încape nici t`cere, nici
plictiseal`. E sufletul grupului.

Are, la fel ca poe]ii timpului, o mul]ime
de nevroze. Nu merge la teatru, de teama
incendiilor, iar dac` totu[i vrea s` vad` cu
tot dinadinsul un actor (mai ales o celebritate
mondial`, de pild` Novelli), st` pe un scaun
aflat cât mai aproape de u[`.

E capricios, e popular: în România [i
în Germania, la pia]`, între studen]i, în tren,
la teatru, la ber`rie, pretutindeni. De multe
ori lumea se uit` la el mirat`, fiindc` e cam
zgomotos, dar, bun actor, simte orice posibil`
ostilitate [i o anihileaz`.

Biroul s`u e simplu, pe el ]ine – ca
Eminescu, de altfel – c`r]i, o c`limar`,
ma[ina de cafea (spirtiera).

Dup` ce scrie un text începe chinul
cizel`rii: rescrie chiar cea mai scurt` scen`
de nenum`rate ori, taie ce e de prisos.

Rescriere înseamn`, la el, reducere. Copiaz`
totul de mai multe ori pentru c` vrea pagina
curat`, f`r` [ters`turi (i-ar fi pl`cut probabil
computerul). Are pachete de hârtii legate
cu fund` de m`tase (sau cu [nururi extrase
din ruf`ria so]iei) unde sunt adunate
variantele din fiecare proz` mai important`.

E maestru în sintax` [i logic`, are mintea
deschis`, e receptiv [i intuitiv. Are vorba
limpede [i nuan]at`.

E bun dansator.
{tie s` c`l`reasc` [i, în perioada când

e revizor [colar în Moldova, merge la
inspec]ii c`lare (de nevoie, nu de voie).

Când vede un prost îl doare, are dureri
fizice.

*  *  *
Are Steaua României în grad de Cavaler.

O prime[te, la numai 36 de ani, de la Regele
Carol, pentru organizarea cu mare succes
a spectacolelor teatrale de la Sinaia, cu ocazia
vizitei lui Eduard al VII-lea, prin] de Wales.
La aceea[i vârst` e directorul Teatrului
Na]ional. Numele [i adresa lui exist` în
Almanach du high-life al lui Claymoore.
Nu e adev`rat c` n-ar fi avut parte decât
de oprobriu din partea contemporanilor.

Fericirea maxim` ar fi pentru el s` stea
într-un arhondaric, într-o noapte de iarn`,
cu foc bun în odaie, pe mas` pastram` [i
vin, iar al`turi un c`lug`r care s`-i spun`
pove[ti de alt`dat`.

Cu banii are probleme pân` dup` 50
de ani, numai în ultimii ani ai vie]ii scap`
de grijile financiare. În tinere]e are la un
moment dat patru meserii, simultan: sufleur
[i copist la teatru, corector la dou` ziare [i
meditator. Când are probleme b`ne[ti e

IOANA PÂRVULESCU
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încruntat. Uneori e melancolic, alteori grav,
dar între oameni se însufle]e[te.

Iube[te Ardealul [i Bra[ovul, de unde
provine mama lui, fat` de negustor. Provoac`
certuri la pia]`, ca s` le-aud` vorbind pe
vânz`toarele unguroaice.

Joac` pan]arola cu Delavrancea [i
Vlahu]`. Nu-i menajeaz` îns` în privin]a
literaturii lor. De altfel nu iart` pe nimeni.
La versul cu care începe Scrisoarea I a lui
Eminescu: "Când cu gene ostenite sara
suflu-n lumânare..." face observa]ia c` nu
se sufl` în lumânare cu genele.

Î[i schimb` radical opinia de la o zi la
alta sau de la un minut la altul, explicând
c` e plicticos s` ai mereu acelea[i p`reri.
Nu [tii niciodat` dac` ce spune e serios sau
ironic, de aici multe amintiri încurcate ale
celor din jur. Când e teatral, atunci e ironic,
dar joac` atât de bine, încât î[i p`c`le[te
spectatorii. I se întâmpl` s` fie cameleonic
sau s` spun` una [i s` gândeasc` alta. I se
întâmpl` s`-[i bârfeasc` un prieten, iar dac`-l
vede ap`rând, s`-l laude pentru exact acela[i
lucru pentru care-l criticase.

E mare iubitor de farse, pe care le
interpreteaz` perfect – se cunoa[te c` e
neam de actor. La spectacolul cu acela[i
Novelli, care juca scena unui om pe moarte,
Caragiale se scoal` de pe scaun [i se agit`:
"M`, ̀ sta nu joac`, moare. Moare, m`!"
La o curs` de cai la Berlin, de[i nu e decât
un spectator neimplicat, îi parodiaz` atât
de bine pe cei care pariaser`, încât, încet-
încet, publicul î[i mut` ochii de la alerg`tori
la spectatorul agitat [i-l întreab`, la sfâr[it,
dac` a câ[tigat.

Nu se sfie[te s`-[i scoale prietenii în
toiul nop]ii ca s`-i duc` în diverse localuri.

Imit` înm`rmuritor de bine, vorbe[te
ca grecu', ca rusu', ca ovreiu', ca moldoveanu,
ca Mihalache Kog`lniceanu, ca Dumitru
Br`tianu, "c` ai fi jurat c` sunt ei în persoan`,
atât în modul lor de a gândi, cât [i în felul
lor de a fi".

Nu se [tie când se sup`r` cu adev`rat
[i când se preface: la Blaj, la anivers`rile
Astrei, e cât pe ce s` plece de la masa la
care a fost numit scriitor satiric. Când cel
care rostise blasfemia l-a întrebat sub]ire,
ce este, dac` nu un satiric, Caragiale a izbuc-
nit autentic, serios [i naiv: "Sentimental".

I se întâmpl` s` arunce batista folosit`
pe fereastr`, din fuga trenului. Nu f`r` a
preciza c` o trimite la sp`l`toreas`. Copiii
lui se amuz`, dar so]ia se sup`r`.

Îi place Co[buc. Ur`[te decadentismul.
Nu-i place simbolismul, dar e capabil s`-l
parodieze cu mult` virtuozitate [i, dac` [i-
ar fi dorit, ar fi fost un faimos poet simbolist.
Particip` la concursuri improvizate de poezie
(la revelionul 1897), pe rime date de partici-
pan]i: la orez /crez / miez, Caragiale adaug`
Louis treize, apoi, la canale / venale adaug`
Na-le!

{tie franceza perfect, câ[tig` concursul
de ortografie f`cut cu Delavrancea (la dicteul
lui Vlahu]`). Fluier` cu pl`cere [i cu precizie
arii din opere.

Consider` pagina alb` o înc`pere goal`
[i compar` ordinea cuvintelor cu cea a
mobilei: nu pui dulapul în dreptul ferestrei
[i masa de lucru în col]ul cel mai întunecos,
nu trânte[ti scaunele vrai[te.

Îl intereseaz` "mecanismul omenesc".

"Mai bine s` m` critica]i inteligent –
spune – decât s` m` l`uda]i proste[te".

*  *  *
Îi plac vinurile bune [i femeile fru-

moase.
La un spectacol cu Sarah Bernhardt de

la Teatrul Na]ional din timpul cât a fost
director, în 1888, o vede pe Alexandrina
Burelly [i se îndr`goste[te de ea. Se c`s`to-
resc de Sfântu Ion, la 7 ianuarie 1889, [i
pleac` în c`l`torie în Italia. Îi va spune Didi-
na, nume utilizat deja de el ca dramaturg.
În acela[i an mor Eminescu, Veronica Micle,
Creang`.

Se simte bine la Fialkovski, astfel încât
nu e de mirare c`, în 1901, deschide ber`ria
Gambrinus chiar al`turi. Colind` prin
gherdapurile Bucure[tilor, la birturi cu
l`utari, la Constandin, la Spiridon, la Purcel
sau la Enache, la gr`dina lui Ni]` Marinescu.

În camera lui de lucru din Berlin are
deasupra biroului potretele p`rin]ilor, în rame
ovale. Pe pere]i, tablouri originale de
Grigorescu, pictorul c`ruia îi dedicase, la
1901, Momentele.

Biblioteca lui e bogat`, iar în rafturi
c`r]ile au dezordinea [i relaxarea pe care
le-o imprim` un st`pân care le consult` des.

*  *  *
Nu [tim dac` a c`l`torit cu automobilul,

dar are consemnat, într-o scrisoare, un
cumplit accident auto.

Nu [tim dac` a v`zut vreun film [i nici
cum privea el, omul de teatru, aceste
fotografii în mi[care.

Cu siguran]` n-a zburat (nu-i pl`ceau
nici m`car excursiile montane, avea r`u de
în`l]ime), dar a asistat la zborul lui Vlaicu,
iar în Berlin, la o demonstra]ie cu dirijabile.

La telefon vorbe[te curent, repezindu-
se s` comande domni[oarei telefoniste
leg`tura cu casa prietenilor, ca s`-i convoace
la o întâlnire.

Cel mai mult, în via]`, se teme de
pierderea memoriei. În ultimii ani, se duce
la câte o carte din bibliotec` [i r`sufl` u[urat
numai când î[i confirm`, prin ea, corecti-
tudinea amintirii. De[i suplu, în ultimele
poze i se întrevede o mic` Bierbauch.

Capodopera absolut` a dramaturgiei e,
pentru el, Macbeth de Shakespeare, de care
unii actori se tem ca de o piaz`-rea. În ajunul
mor]ii i-o laud` fiului s`u Luchi [i-i evoc`
scena duelului cu Macduff. Moare de inim`,
probabil într-un acces de tuse tabagic`, pentru
c` în ajun fumase mai mult decât de-obicei.
I se face autopsia, din oficiu, iar medicul
spune c` n-a mai v`zut un creier atât de
frumos dezvoltat. În schimb aterioscleroza
constatat` îl sperie pe doctor, nu în]elege
cum de ma[in`ria nu se oprise cu mult`
vreme înainte.

Moare sâmb`t`, pe 9 iunie, iar a doua
zi, duminic`, devine subiect de edi]ie
special`. Vânz`torii de ziare strig` de zor
prin Bucure[ti "Moartea lui C`r`giale!" sau,
înghi]ind silabele, "Moartea lui Caragea!
Edi]ie special`!". Pe tân`rul Arghezi [tirea
îl ajunge într-un "democratic tramvai". Cei
mai mul]i c`l`tori, remarc` el, r`mân perfect
indiferen]i.

*  *  *
În luna aprilie 1912, cu dou` luni înainte

de moartea lui Caragiale lumea e zguduit`
de scufundarea Titanicului. Un eveniment

simbolic, care anticipeaz` întors`tura istoriei:
Caragiale a murit la timp, adic` odat` cu
scufundarea lumii belle époque. N-a prins
Marele R`zboi [i nici tot ce a urmat dup`
el. De[i i se clameaz` actualitatea, pus în
alt` ram` istoric`, chipul s`u s-ar fi urâ]it.

Via]a continu`. În iunie 1912 tr`iesc
înc` to]i ai lui: copiii, Mateiu, Tu[chi [i
Luchi, precum [i Alexandrina (Didina). În
deceniul care urmeaz` cei care au înc`
amintiri cu el devin tot mai pu]ini. {t. O.
Iosif, moare la exact un an dup` cel care-l
înv`]ase, câteva zile, me[te[ugul scrisului,
în iunie 1913. Nicu Gane moare în 1916,
Titu Maiorescu în 1917, Delavrancea cu care
se ciond`nea mereu, în aprilie 1918. Ionescu-
Caion, du[manul s`u, moare necunoscut în
noiembrie 1918. Petre Carp în iunie 1919,
prietenul bun la care a locuit adesea [i care-i
cump`rase o mas` de brad, Al. Vlahu]`, în
noiembrie 1919, Dobrogeanu-Gherea în mai
1920, ironizatul Macedonski în noiembrie
1920, Take Ionescu în 1922. Dup` un
deceniu mai r`mân câ]iva: junimistul
Theodor Rosetti moare în 1923, Slavici în
1925, epigonul George Ranetti în 1928 [i
Jacques Negruzzi în ianuarie 1932, iar Goga,
pe care-l vizitase în închisoarea de la
Szeghedin, în 1938. Dintre cei mai importan]i
coresponden]i ai lui Caragiale, Paul Zarifopol
"Herr Doktor", moare în 1934, iar Alceu
Urechea în 1941. Din familie, primul moare
mezinul, Lucky, în 1921, apoi Mateiu, în
1936, Alexandrina tr`ie[te pân` în 1954,
deci îi supravie]uie[te so]ului ei cu patru
decenii, iar Tu[chi sau Tu[ki (Ecaterina
Caragiale, c`s`torit`, a patra oar`, Logadi),
pân` în 1987, a[adar i-a fost dat s` prind`
abera]iile de la centenarul na[terii tat`lui
ei [i din tot deceniul al [aselea. Nu se [tie

cine a obligat-o s` lipeasc`, în amintirile
ei, câteva fraze: "Nu ar fi putut b`nui c`
numai peste câteva zeci de ani, regimul care
i-a produs aceste am`r`ciuni va fi r`sturnat
[i c` va veni regimul de democra]ie popular`,
care, în]elegând nu numai valoarea literar`,
ci [i profundul sens etic-social al scrierilor
lui, va înl`tura nedrept`]ile pe care le-a
biciuit, popularizându-i opera [i f`când-o
cunoscut` pe întreaga suprafa]` a p`mântului.
Ca românc` [i fiic` a lui Ion Luca Caragiale
sunt mândr` de faima la care i-a ajuns numele
[i sunt adânc recunosc`toare Partidului [i
guvernului, care l-au a[ezat la locul de cinste
pe care-l merita." {i totu[i, despre tat`l ei
î[i aminte[te c` ar fi spus: "Pot s` mor lini[tit
c` n-am scris nimic de care s`-mi fie ru[ine".

Not`Not`Not`Not`Not`
Reconstituirea lui Caragiale, omul viu,

e preluat` din amintirile contemporanilor
s`i. Cele mai multe sunt strânse de {tefan
Cazimir în volumul Amintiri despre
Caragiale. Am luat [i secven]e din articole
omagiale publicate în reviste [i ziare în 1912,
când a împlinit 60 de ani [i din necroloagele
care au urmat cu nici o jum`tate de an mai
târziu. Am cercetat Almanach du High-life.
Biografia lui {erban Cioculescu, Via]a lui
I.L. Caragiale, prima edi]ie, mi-a fost, [i
ea, de mare folos. Am citit [i Clanul
Caragiale, de Ion Vartic, carte pe care o
consider pasionant` [i din care am luat numai
anii mor]ii so]iei [i fiicei lui Caragiale. De
altfel, multe afirma]ii despre el sunt
contradictorii, altele au aer de legend`, iar
câteva sunt scrise ca memoriali[tii s` se pun`
en vedette. În ce m` prive[te, n-am f`cut
decât s` selectez [i s` regizez cât mai simplu
faptele relatate.
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(I) O splendid` culegere de texte [i
imagini dedicat` unei m`n`stiri de referin]`
de la noi este albumul semnat de Prof. univ.
dr. Mihail Diaconescu, Mihail Diaconescu, Mihail Diaconescu, Mihail Diaconescu, Mihail Diaconescu, Lainici. Capodoper`Lainici. Capodoper`Lainici. Capodoper`Lainici. Capodoper`Lainici. Capodoper`
a artei române[ti [i europenea artei române[ti [i europenea artei române[ti [i europenea artei române[ti [i europenea artei române[ti [i europene, Editura Evan-
ghelismos, Bucure[ti, 2011, 263 p. Ap`rut`
cu binecuvântarea Mitropolitului Olteniei
Irineu Popa, lucrarea harnicului romancier,
istoric literar [i estetician din Pite[ti descrie
[i omagiaz` cu asupra de m`sur` arealul
de profund` spiritualitate situat în defileul
Jiului, cam la jum`tatea distan]ei dintre Petro-
[ani [i Târgu Jiu, una dintre cele mai vechi
[i mai ilustre m`n`stiri de c`lug`ri cunoscute
de ]ara noastr`. Lainiciul, cu toate comorile
sale de art` bisericeasc` [i performan]` reli-
gioas`, a reintrat de curând în aten]ia public`
datorit` canoniz`rii stare]ului Irodion Io-
nescu, care a p`storit sfântul l`ca[ între 1854
[i 1900 [i ale c`rui moa[te au fost redes-
coperite dup` lungi c`ut`ri acum câ]iva ani,
pe 10 aprilie 2009. De altfel Sfântul Irodion
de la Lainici, duhovnic inspirat al nu mai
pu]in cunoscutului ierarh Calinic de la Cer-
nica, este unul din potectorii desemna]i ai
m`n`stirii. Un aspect insolit al remarcabilei
picturi murale de aici îl reprezint` ilustrarea
grafic` a unui politext fundamental al ortodo-
xiei, celebra antologie duhovniceasc` Filo-
calia, tradus` în române[te de Dumitru St`-
niloae. Ce s` mai vorbim despre minunatele
fotografii ce împodobesc acest album de
art` eclezial` în format mare – [i la propriu
[i la figurat.

(II) O important` comunitate bisericeas-
c` timi[orean` [i-a g`sit cronicarul ideal
în persoana parohului Preot Dr. Ionel Po-Ionel Po-Ionel Po-Ionel Po-Ionel Po-
pescu, pescu, pescu, pescu, pescu, Iosefinul ortodox. Contribu]ii mono-Iosefinul ortodox. Contribu]ii mono-Iosefinul ortodox. Contribu]ii mono-Iosefinul ortodox. Contribu]ii mono-Iosefinul ortodox. Contribu]ii mono-
graficegraficegraficegraficegrafice, Editura Învierea, Arhiepiscopia Ti-
mi[oarei, 2012, 244 p. Dedicat` ctitorilor
bisericii parohiale de aici [i bunilor s`i cre-
dincio[i, lucrarea este binecuvântat` [i reco-
mandat` de Mitropolitul Banatului, Î.P.S.
Dr. Nicolae Corneanu, prefa]at` de P.S. Pai-
sie Lugojanu, Episcop-Vicar [i postfa]at`
de reputatul profesor de istorie modern`
universal` Victor Neumann. Cartea reune[te,

dup` un plan meticulos, elementele necesare
unei cartografieri atât a duratei parohiei de
la întemeierea sa din decembrie 1935 [i pîn`
azi, cât [i a principalelor aspecte ce definesc
frumoasa construc]ie parohial` "Na[terea
Maicii Domnului" în`l]at` aici (fost` Cate-
dral` a ora[ului într-o perioad`), precum
[i comunitatea de credincio[i activi, cu orga-
niza]iile [i activit`]ile lor specifice. Cele

ALBUME SELECTE
CLAUDIU T. ARIE{AN

trei rezumate în limbi str`ine, excelentele
cadre fotografice [i acribia specific` distin-
sului autor fac din aceast` apari]ie un model
remarcabil pentru orice monograf viitor al
unei parohii autohtone.

(III) În alt registru, dar la fel de specta-
culos realizat este albumul consacrat patri-
moniului natural autohton de Petru Lificiu,Petru Lificiu,Petru Lificiu,Petru Lificiu,Petru Lificiu,
The natural patrimony of RomaniaThe natural patrimony of RomaniaThe natural patrimony of RomaniaThe natural patrimony of RomaniaThe natural patrimony of Romania, Forumul
Ecologi[tilor din România, Editura Star Tipp,
Bucure[ti, 2011, 207 p. De mare ]inut` edi-
torial`, acest proiect destinat pie]ei externe
reflect` în imagini [i texte principalele rezer-
va]ii, parcuri na]ionale [i arii protejate din
]ara noastr`, decrise meticulos de un biolog
(Adriana Baz) [i un speolog (Cristian Emil
Lascu). Parâng, Retezat, Cozia, Nera, Domo-
gled, Delta Dun`rii, Por]ile de Fier, Vulcanii
noroio[i, Detunata, Semenic, Limanu, Sc`ri-
[oara sunt doar câteva dintre micro-mono-
grafiile oferite cititorului [i poten]ialului
excursionist, cu detalii specifice privind su-
prafa]a, loca]iile [i posibilit`]ile de acces,
hidrografia, climatul, flora, fauna [i atrac]iile
turistice din regiunile respective. Fotografiile
î]i iau pur [i simplu r`suflarea, atât sunt de
pregnante [i spectaculoase, demne de orice
publica]ie interna]ional` de prestigiu. Daruri
ale mamei natur` cu care în chip adev`rat,
ecologizant [i f`r` rezerve electorale ne pu-
tem mândri cu to]ii îns` ar trebui s` ne sim]im
[i ceva mai responsabili de salvgardarea lor
în condi]ii cât mai bune.

(IV) În masiva "Bibliotec`" tip`rit` [i
digital` ce-i poart` numele, a ap`rut un alt
volum al savantului Ioan Petru Culianu, Ioan Petru Culianu, Ioan Petru Culianu, Ioan Petru Culianu, Ioan Petru Culianu, IterIterIterIterIter
in silvis. I. Eseuri despre gnoz` [i alte studiiin silvis. I. Eseuri despre gnoz` [i alte studiiin silvis. I. Eseuri despre gnoz` [i alte studiiin silvis. I. Eseuri despre gnoz` [i alte studiiin silvis. I. Eseuri despre gnoz` [i alte studii,
trad. Dan Petrescu, Corina Popescu [i Hans

Neumann, pref. Eduard Iricinschi, Polirom,
Ia[i, 2012, 248 p. Editat` ini]ial la Messina
în 1981, selec]ia de fa]` reune[te importante
studii de prin publica]iile anilor 1975-1979,
navigând solar între Plutarh [i Eminescu,
între Leonardo [i Bulgakov. Referin]ele sunt
înc` active în opera sa, intui]iile r`mân aproa-
pe mereu remarcabile iar talentul scriito-
ricesc, incontestabil. P`cat c` tradi]ia instau-
rat` de febrilul magistru Eliade [i continuat`
de polihistorul Culianu a r`mas azi în Ro-
mânia doar cu epigoni zgomoto[i, ce produc
mai degrab` institute [i asocia]ii decât pro-
iecte c`rtur`re[ti sau opere comparabile m`-
car numeric cu realiz`rile celor doi veritabili
corifei de talie mondial` ai istoriei religiilor.

EUGEN BUNARU
În num`rul 8 al prestigioasei reviste Poesis Interna]ional, sub titlul Noul val.PatruNoul val.PatruNoul val.PatruNoul val.PatruNoul val.Patru

poe]i tineripoe]i tineripoe]i tineripoe]i tineripoe]i tineri, la pagina 43, într-o succint` fi[` biobibliografic` ce înso]e[te frumosul grupaj
de poeme semnate de tân`rul [i talentatul poet timi[orean Aleksandar Stoicovici, se poate
citi, printre altele, urm`toarea ,,caracterizare": ,,Membru fondator al cenaclului ,,Virtualia"
din Ia[i [i al cenaclului ,,Pavel Dan" din Timi[oara, pe care l-a relansat dup` o perioad`
de înghe]."

Se impun cel pu]in dou` preciz`ri /clarific`ri. Mai întâi, este de re]inut faptul c` lui
Aleksandar Stoicovici, cu toat` ... bun`voin]a (autorului fi[ei despre care ne pronun]`m),
nu i se poate atribui calitatea de membru fondator - a[a cum reiese din exprimarea cu
pricina - al cenaclului ,,Pavel Dan" din Timi[oara, din simplul motiv c` acesta, cenaclul,
a luat fiin]` în anul de gra]ie 1958, urmând ca în toamna lui 2013 s` aniverseze rotunda [i
respectabila vârst` de 55 de ani. Poetul Aleksandar Stoicovici vedea (pentru prima oar`)
lumina zilei ceva mai târziu..., la 26 mai 1988. A devenit membru al cenaclului ,,Pavel
Dan" în martie 2010, la propunerea pe care i-am f`cut-o în ambian]a special` a unei lans`ri
de carte la libr`ria Joc secund din Timi[oara, invitatul [i protagonistul acelei seri fiind
poetul Florin Caragiu.

Referent cultural al aceluia[i cenaclu a ajuns (întâmpl`tor sau nu...) Aleksandar Stoicovici
în cursul anului 2011. Aceasta ar fi rectificarea privitoare la unele detalii ]inând de realitatearealitatearealitatearealitatearealitatea
[i cronologia faptelor[i cronologia faptelor[i cronologia faptelor[i cronologia faptelor[i cronologia faptelor. Nu tocmai lipsite de importan]`, atunci când sunt rela]ionate cu
substan]a afirma]iei pe care am adus-o în discu]ie.

Al doilea ,,drept la replic`" vizeaz`, în opinia mea, o anumit`anumit`anumit`anumit`anumit` deontologie profesional`
în acut` suferin]`. Concret, e vorba de aprecierea pe care autorul prezent`rii (f`r` s`-[i
decline identitatea) o face privitor la activitatea cenaclului pân` la venirea salvatoare a
poetului Aleksandar Stoicovici. Indiscutabil, Aleksandar Stoicovoci este, a[a cum o atest`,
cu prisosin]`, apar]iile sale în numeroase reviste literare, precum [i cele dou` plachete (sau
volume) publicate pân` în prezent, un nume deja recognoscibil, un tân`r poet al c`rui talent,
în afara oric`rei îndoieli, se anun]` a fi printre cele mai elocvente din noul ,,nou val".
Aspect pe care m` bucur s`-l fi semnalat [i subliniat, prin 2010, în revista Orizont, cu ceva
timp înainte de publicarea volumului Vineri (2011) [i, implicit, înaintea binemeritatelor
cronici pozitive care i-au urmat.

Fire[te c`, în virtutea acestor reale calit`]i, unanim recunoscute, el este o prezen]`
distinct` în componen]a cenaclului timi[orean. Dar afirma]ia c` Aleksandar Stoicovici ,,l-
a relansat (cenaclul, n.m., E. B.) dup` o perioad` de înghe]" este pur [i simplu o bazaconie
strident` prin neadev`rul ei. O afirma]ie care nu face decât s` lanseze – tenden]ios? involuntar?
din ignoran]`? – o pur` dezinformare. Un soi de cacealma (biobibliografic`?)... A[a încât,
m` întreb (retoric) cui serve[te: lui Aleksandar Stoicovici? cenaclului? colegilor de cenaclu?
cititorilor neaviza]i (mai exact, nedocumenta]i)? unor eventuali ,,purt`tori de cuvânt"?...

Cenaclul ,,Pavel Dan" n-a fost scos din vreo amor]ire sau din vreun înghe] prin nicio
apari]ie miraculoas` a cuiva, fie ea chiar a tân`rului [i talentatului poet. Departe de-a fi
fost într-o stare de înghe] sau amor]ire, cenaclul î[i avea via]a [i pulsul lui normale, de
atelier de crea]ie, conectat la actualitatea literar` [i în acela[i timp probând o continuitate
în timp cu nu pu]ine realiz`ri, men]ionate în presa cultural`, vizibile în antologii [i c`r]i,
cu contacte [i ie[iri în reviste literare de prestigiu, în diverse alte spa]ii culturale din ]ar`
[i nu numai. M` rezum doar la a aminti, aici [i acum, recenta presta]ie a cenaclului (în
ansamblul s`u) la I.C.R. Budapesta, activitate proiectat` pe la finele anului 2010, când
cenaclul func]iona practic f`r` vreun referent cultural de luni de zile.

Restul, adic` a desconsidera din start, a taxa, din goana condeiului, pe un ton de instan]`
suprem`, drept ,,stare de înghe]", devo]iunea [i implicarea - în timp - ale unor tineri scriitori,
rezultatele reale ale pasiunii [i muncii lor, chiar dac` uneori mai discrete, mai pu]in mediatizate
[i f`r` paraf` de la ,,centru", ]ine, finalmente, repet, de domeniul dezinform`rii. Al unei
prize false la realitate. O priz` [i o realitate deformate [i deformatoare. Reiau, în final,
întrebarea de mai sus: toate astea s` reflecte, pân` la urm`, doar o ,,pronun]are" neinspirat`,
în simpl` ([i inocent`?) necuno[tin]` de cauz`? Fire[te, nu a[tept vreun r`spuns. Ar fi
previzibil.

SIMPLE PRECIZ~RI...
Alcione (Brazilia)
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PIC~TURA DE CUCUT~pic`tura de cucut`

Te îmbr`cai dup` cumTe îmbr`cai dup` cumTe îmbr`cai dup` cumTe îmbr`cai dup` cumTe îmbr`cai dup` cum
iubitul t`u f`cea medita]iiiubitul t`u f`cea medita]iiiubitul t`u f`cea medita]iiiubitul t`u f`cea medita]iiiubitul t`u f`cea medita]ii
sâmb`ta cu un fluture cunoscut.sâmb`ta cu un fluture cunoscut.sâmb`ta cu un fluture cunoscut.sâmb`ta cu un fluture cunoscut.sâmb`ta cu un fluture cunoscut.

Î]i pl`cea s` pierzi dup`-amiezeleÎ]i pl`cea s` pierzi dup`-amiezeleÎ]i pl`cea s` pierzi dup`-amiezeleÎ]i pl`cea s` pierzi dup`-amiezeleÎ]i pl`cea s` pierzi dup`-amiezele
cu iarna la o cafea pe teras`.cu iarna la o cafea pe teras`.cu iarna la o cafea pe teras`.cu iarna la o cafea pe teras`.cu iarna la o cafea pe teras`.

Niciuna din voi nu-[i maiNiciuna din voi nu-[i maiNiciuna din voi nu-[i maiNiciuna din voi nu-[i maiNiciuna din voi nu-[i mai
amintea prima z`pad` [i,amintea prima z`pad` [i,amintea prima z`pad` [i,amintea prima z`pad` [i,amintea prima z`pad` [i,
de câte ori trecea în fug` un tân`rde câte ori trecea în fug` un tân`rde câte ori trecea în fug` un tân`rde câte ori trecea în fug` un tân`rde câte ori trecea în fug` un tân`r
african, îl întreba]i de ea.african, îl întreba]i de ea.african, îl întreba]i de ea.african, îl întreba]i de ea.african, îl întreba]i de ea.

Cum începea s` se întunece,Cum începea s` se întunece,Cum începea s` se întunece,Cum începea s` se întunece,Cum începea s` se întunece,
iarna se apleca s` fulguiasc`iarna se apleca s` fulguiasc`iarna se apleca s` fulguiasc`iarna se apleca s` fulguiasc`iarna se apleca s` fulguiasc`
un biscuit de pe mas`,un biscuit de pe mas`,un biscuit de pe mas`,un biscuit de pe mas`,un biscuit de pe mas`,
î[i golea cea[ca dintr-o ninsoareî[i golea cea[ca dintr-o ninsoareî[i golea cea[ca dintr-o ninsoareî[i golea cea[ca dintr-o ninsoareî[i golea cea[ca dintr-o ninsoare

KARAOKE
ADRIAN BODNARU

[i se ridica stânjenit`.[i se ridica stânjenit`.[i se ridica stânjenit`.[i se ridica stânjenit`.[i se ridica stânjenit`.
R`mâneai singur`R`mâneai singur`R`mâneai singur`R`mâneai singur`R`mâneai singur`
s` a[ezi pe sp`tarul celui de-al treileas` a[ezi pe sp`tarul celui de-al treileas` a[ezi pe sp`tarul celui de-al treileas` a[ezi pe sp`tarul celui de-al treileas` a[ezi pe sp`tarul celui de-al treilea
scaun o vest` dintr-o poz` de r`zboi.scaun o vest` dintr-o poz` de r`zboi.scaun o vest` dintr-o poz` de r`zboi.scaun o vest` dintr-o poz` de r`zboi.scaun o vest` dintr-o poz` de r`zboi.

Col]urile de lemn ie[eau în dreptulCol]urile de lemn ie[eau în dreptulCol]urile de lemn ie[eau în dreptulCol]urile de lemn ie[eau în dreptulCol]urile de lemn ie[eau în dreptul
mânecilor [i nu se [tia dac` se taiemânecilor [i nu se [tia dac` se taiemânecilor [i nu se [tia dac` se taiemânecilor [i nu se [tia dac` se taiemânecilor [i nu se [tia dac` se taie
în zile libere p`s`ri sau animale.în zile libere p`s`ri sau animale.în zile libere p`s`ri sau animale.în zile libere p`s`ri sau animale.în zile libere p`s`ri sau animale.

P`mântul î[i ridica privireaP`mântul î[i ridica privireaP`mântul î[i ridica privireaP`mântul î[i ridica privireaP`mântul î[i ridica privirea
ca un [ofer de autobuz ceca un [ofer de autobuz ceca un [ofer de autobuz ceca un [ofer de autobuz ceca un [ofer de autobuz ce
umblase la motor în zori.umblase la motor în zori.umblase la motor în zori.umblase la motor în zori.umblase la motor în zori.

Peste el se cl`tina un vas cu pe[ti c`run]iPeste el se cl`tina un vas cu pe[ti c`run]iPeste el se cl`tina un vas cu pe[ti c`run]iPeste el se cl`tina un vas cu pe[ti c`run]iPeste el se cl`tina un vas cu pe[ti c`run]i
de parc` erai dat` s` se joace unui copil cede parc` erai dat` s` se joace unui copil cede parc` erai dat` s` se joace unui copil cede parc` erai dat` s` se joace unui copil cede parc` erai dat` s` se joace unui copil ce
începea s` mearg` din nou dup`începea s` mearg` din nou dup`începea s` mearg` din nou dup`începea s` mearg` din nou dup`începea s` mearg` din nou dup`
o îndelungat` [i necru]`toare b`trâne]e.o îndelungat` [i necru]`toare b`trâne]e.o îndelungat` [i necru]`toare b`trâne]e.o îndelungat` [i necru]`toare b`trâne]e.o îndelungat` [i necru]`toare b`trâne]e.

PIA BRÎNZEU
12 mai 1960.12 mai 1960.12 mai 1960.12 mai 1960.12 mai 1960. Înv`] pentru teza de istorie. {ed concentrat` la o m`su]` mic` din sufragerie,

înghesuit` între c`r]i [i caiete pentru c` nu am biroul meu [i, desigur, nici o camer` numai
a mea. De[i casa este foarte mare, construit` la sfâr[itul secolului al XIX-lea cu [apte înc`peri
generoase, e acum plin` de chiria[i, iar noi, cei doi copii, p`rin]ii [i bunica, avem la dispozi]ie
doar sufrageria [i dou` camere în care s` dormim.

Sunt în a[teptarea prânzului. Mi-e cam foame, dar tradi]ia în familie e s` nu se m`nânce
pân` nu vine tata acas`, chiar dac` el întârzie la spital, a[a cum se întâmpl` de cele mai multe
ori. Întreaga via]` de familie se învârte în jurul lui, al capului familiei, iar noi, copiii, nu
putem avea nici o preten]ie. Dac` ni-e foame, n-avem încotro [i r`bd`m, pentru c` prânzul
se serve[te doar atunci când suntem cu to]ii împreun`. Este un ritual care ]ine aproape dou`
ore, o bun` ocazie de comesenie. Atunci ni se face educa]ie, atunci afl`m ce mai e nou la
spitalul C.F.R., unde lucreaz` acum tata, atunci auzim de la bunica ultimele nout`]i despre
rudele din Austria [i tot atunci putem m`rturisi notele de la [coal` sau n`zbâtiile pe care le-
am mai f`cut prin curte, la joac`. Seara, la ora [apte, se serve[te cina cald` [i nici acolo nu
putem lipsi sau întârzia.

Mama nu are studii superioare, a fost educat` la Budapesta, la un colegiu pentru fete
înst`rite, unde a înv`]at meseria de so]ie. O so]ie devotat` [tie s` se dedice familiei [i s`
conduc` o gospod`rie a[a cum ar conduce o firm`: are angaja]i de tot felul, care trebuie
coordona]i [i pl`ti]i. La buc`t`rie activau, în general, tinere secuice venite de prin Ardeal s`
înve]e, la rândul lor, cum se g`te[te [i cum se conduce o gospod`rie. Aveau serile de joi [i
de duminic` libere [i plecau la plimbare cu câte un soldat în stagiu, iar când se întorceau, pe
la 10 seara, se s`rutau cu ei în gangul de la poart`, unde nu le vedea nimeni. De aceea mama
îmi repeta adesea: "S` nu te s`ru]i niciodat` ca slugile sub poart`". Era o interdic]ie pe care
n-am prea respectat-o pentru c` locul era ideal pentru un s`rut dat pe furi[ la desp`r]ire.

Mai existau [i al]i angaja]i: un gr`dinar, o femeie la sp`lat rufe [i un tâmplar ungur, domnul
Pataki, bun la toate repara]iile. Zilele de cur`]enie mare sau când se sp`lau rufele o dat` pe lun`
aveau [i ele cu un tipic propriu. Se sortau rufele cu o sear` înainte, se separau cele albe de cele
colorate [i se legau în cearceafuri mari pentru a fi transportate la subsol. Acolo exista un cazan
pentru fiert rufele albe în le[ie [i o covat` mare de lemn, unde sp`l`toreasa le sp`la cu mâna
timp de o zi întreag`. Apoi le scrobea [i le ducea sus în pod pentru a fi întinse la uscat. Erau
uneori câte zece fe]e de mas`, treizeci de serve]ele [i nenum`rate a[ternuturi de pat. {erve]elele
de damast cu monogram` erau ultimele simboluri ale unei vie]i aristocratice. Atunci când sp`l`toreasa
a îmb`trânit [i ne-a p`r`sit, mama nu a avut încotro [i le-a înlocuit cu [erve]ele de hârtie. Gestul
i s-a p`rut dramatic pentru c` anun]a sfâr[itul unei epoci frumoase, în care mama era doamna
casei. Urma încet, încet s` ne p`r`seasc` [i buc`t`reasa [i gr`dinarul [i domnul Pataki, iar când
am ajuns s` mânc`m în buc`t`rie, acolo unde mâncau înainte doar slugile, mama a în]eles, în
sfâr[it, c` nu mai putea prelungi via]a de dinainte de r`zboi. Din directoarea firmei a devenit
propria ei angajat` [i a ajuns s` func]ioneze, în acela[i timp, ca buc`t`reas`, sp`l`toreas` [i
gr`dinar. Mica tragedie a mamei mi se p`rea mie a fi semnul pozitiv al moderniz`rii feministe:
f`cându-le pe toate deveneai mai puternic`, te transformai, vrând, nevrând, într-o femeie multilateral`
[i de succes. Nu-mi d`deam seama îns` c`, încet, încet, devenind multilateral` [i de succes,
femeia postmodern` va uita cum s`-[i mai fac` bine job-ul de so]ie...

JURNAL DE FAMILIE

La Cabana Suru din F`g`ra[ ajungeam
întotdeauna spre sear`, c`ci indiferent pe
care dintre trasee ne-am fi hot`rât s` suim,
punctul de pornire era o gar`, unde la ore
fixe sosea un tren de diminea]`, din Sibiu.
E [tiut c` perioadele cele mai grele ale
drumului sunt la început, înainte de a ajunge
la o caban`, când î]i urne[ti trupul, pân`
ajungi s` te înc`lze[ti [i s` mergi "din elan",
[i la sfâr[it, când oboseala î[i spune cuvântul
pe fondul relax`rii [i al ner`bd`rii de a te
vedea ajuns la cap`t.

Drumul de la Turnu Ro[u este cel mai
lung, pentru c` traverseaz` întreaga muchie
pân` la Culmea Moa[ei. E un traseu de
creast`, unde, odat` ajuns în golul alpin,
diferen]ele de nivel sunt minime, Vârfurile
T`tarului, Ro[u [i Moa[a fiind, la nivelul
orizontului de acolo, ni[te simple dealuri
ce trebuie urcate [i coborâte.

Undeva, dedesubt, este Cascada Moa[ei,
corect spus e pluralul: cascadele, pentru c`
spre vale coboar`, direct din stânc`, de la
peste o mie dou` sute de metri, o perdea
de ap`. De jos, de pe traseul mai pu]in marcat,
ce urc` dinspre Sebe[ul de Sus pe drumul
forestier, se v`d în întreaga lor m`re]ie.

Eram cu fetele, so]ia [i cu un coleg al
Eugeniei, când am ales din nou ca drum
de urcare aceast` variant`. Voiam s` vad`
cascadele, s` simt` ap`sarea verticalelor
muchiilor nordice ale celor trei vârfuri amin-
tite, cât aveam s` ne desf`t`m cu c`derea
de ap` din g`vanul de la baza muntelui, apoi
s` avem satisfac]ia de a urca priporos [i de
a sim]i cum orizontul nostru, al ochilor ce
privesc întotdeauna la nivelul în`l]imii noas-
tre, se ridic` pe umerii abruptului pân` la
iluzia c` suntem la nivelul lui.

La caban` e o alta lume. Fiecare dintre
turi[ti are sentimentul c` muntele îi apar]ine
numai lui, pentru c` el a depus efortul
nemaipomenit de a ajunge pân` acolo.

Dup` o or` de convie]uire, to]i ace[ti
Tartarini încep s`-[i intre în normal, s`
discute între ei, s` pl`nuiasc` itinerariul
pentru a doua zi, care la Suru e unul singur:
spre Cabana Negoiu. Unii evit` s` urce la
Suru datorit` dificilei coame a Moa[ei ce
te preia direct din fa]a cabanei [i te ridic`,
pe o potec` în zig-zag, în patruzeci [i cinci,
cincizeci de minute pân` la muchia ce
traverseaz` C`ldarea Surului [i duce spre
vârful cu acela[i nume. Trecerea spre Negoiu
o fac pe la Cabana Poiana Neam]ului,
Bârcaciu, de unde se poate ajunge [i la Lacul
Avrig. E un traseu de acomodare cu muntele,
folosit de mul]i ce nu apuc` astfel s` vad`
C`ldarea Ciortei [i Lacul Avrig.

În anul în care urcasem cu familia [i
colegul Eugeniei, dup` ce am ajuns la caban`
[i am reu[it s` ob]inem cazarea, ne-am
odihnit vreo jum`tate de or`, apoi am
continuat s` urc`m pân` pe Vârful Moa[a,
s` se obi[nuiasc` to]i cu traseul greu pe care
aveau s`-l fac` a doua zi, dar poate mai
mult decât atât, s` le dau satisfac]ia de a se
vedea pe cel mai înalt punct al muchiei pe
care se chinuiser` cinci ore de mers.

Ca întotdeauna ne-am fotografiat cu
m`g`ru[ii folosi]i pentru aprovizionarea
cabanei. La întoarcere, ne oprim în mijlocul
unor tufe de rododendroni înc` în floare [i
le povestesc o întâmplare petrecut` cu ani
în urm`, când, abia trecut spre cap`tul
adolescen]ei [i eu, am urcat singur s` fac
creasta F`g`ra[ului într-o perioad` cu
schimb`ri de vreme absolut imprevizibile.
Fetele se mirau cât de pu]ini rododendroni

SINGUR~TATEA
LUMINII (V)
PAUL EUGEN BANCIU

sunt pe Moa[a fa]` de C`ld`rile Retezatului,
unde te întâmpin` de peste tot cu culoarea
lor mov-rozalie.

În anul acela nimerisem s` urc cu o zi
înainte de Balul Bujorilor, cum li se spune
rododendronilor. Era o tradi]ie a locului ca
acest bal, la care veneau mul]i sibieni, s`
aib` loc prin iunie, când to]i bujorii sunt în
floare. Bal însemna în primul rând un chef
de pomin`, cu t`rii [i mâncare îndestul`toare,
cu muzic`, pariuri tr`snite, de a merge pân`
la nu [tiu ce punct [i a l`sa noaptea acolo
un semn, o batist`, s` zicem, care s` certifice
a doua zi celor ce aveau s` verifice c` tu ai
urcat noaptea pân` acolo. S-a chefuit, s-a
cântat, s-a dansat cu bocancii în picioare.
Temerarii [i-au învins teama din ei [i au
plecat în noapte s` pun` semnele în traseu,
apoi, spre diminea]`, s-au întors. Toat` ziua
[i diminea]a urm`toare nu b`nuia nimeni
c` pe la zece avea s` se abat` o furtun` cu
grindin`, cum se poate vedea nu tocmai rar
în munte, care albise pur [i simplu creasta,
ca o ninsoare.

Pe mul]i, inclusiv pe mine, m-a prins
în C`ldarea Surului, dup` ce urcasem Moa[a
[i am încercat s`-mi dep`[esc teama de a
înainta. Am for]at, când, chiar înainte de a
ajunge sub vârf, dau de un grup, apoi [i de
al doilea, care f`ceau calea întoars`. Am
reac]ionat ca pinguinii. Dac` unul se arunc`
în valuri de pe banchiz`, sar cu to]ii dup`
el.

Explica]ia e simpl`. Când porne[ti de
la caban` [i [tii c` înaintea ta e un grup iar
în spatele t`u va veni altul, chiar dac` între
voi este o distan]` de o or` de mers, nu te
sim]i singur, nu a[tep]i ca din cea]` s`-]i
apar` primul dintre grupurile pornite de la
cabana din fa]`, de la Negoiu, ceea ce se
putea petrece dup` cea mai simpl` logic`,
aproximativ la jum`tatea traseului.

Atunci m-a cuprins un soi de panic`
cum nu mi se mai întâmplase la munte. M`
sim]eam singur pe vârf prin orbec`iala norilor
acelora ce turnau gogoloaie albe cu
nemiluita. M-am întors din drum, ca
niciodat`, [i am suferit cumplit, ca pe o
înfrângere personal` acel e[ec al tentativei
de a trece pân` la Negoiu. Apoi, dup` ce
ne-am v`zut cu to]ii din nou la caban`, cheful
a reînceput, dar nu cu aerul înving`torilor
din seara precedent`, ci cu triste]ea unor
oameni învin[i. Muntele ne respinsese. Dup`
prânz ploaia avea s` se mai domoleasc`,
apoi se opri.

Am pornit spre pintenul Moa[ei s` pri-
vesc Vârful Suru, s`-l sudui în gând c`, la
numai câteva ore diferen]`, putea s` arate
din nou superb în b`taia razelor soarelui.
Din vale ie[eau aburii de dup` ploaie ce se
adunau în ni[te noura[i ale c`ror forme se
modificau continuu. Mi se p`reau a fi semne-
le unor întâmpl`ri viitoare din via]a mea
pe care atunci [i acolo nu le puteam dest`inui.

Erau ni[te animale fantastice, ni[te
vacuole de nimic alb ce urcau spre cer [i-mi
indicau exact ce va urma. A[a mi se p`ruse
mie atunci, [i tr`isem din plin starea de
stranietate pe care ]i-o poate da prezen]a
în mijlocul unor forme-semne mi[c`toare,
ce vor s`-]i spun` ceva ce tu nu po]i pricepe.
Am coborât dup` vreo or`, dou` de
contemplare a jocului nori[orilor albi spre
cascadele Moa[ei împreun` cu o familie de
ingineri chimi[ti din Bucure[ti. Aveau [i
copilul cu ei. Jocul ferm al pânzei de ap`
ce se pr`v`lea în golul pr`pastiei m` readuse
la realitatea cea mai concret`.

Edson O. Takeuti (Japonia)
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Pantofii în literatur`, în exegeza ei, în
însemn`ri diverse care spun mult despre cei
care-i poart`, despre aspira]ii, ambi]ii, limite,
au stil [i imprim` o stilistic` cu anvergur`
larg antropologic`. În exegeza literaturii
]`ranilor condeieri b`n`]eni, Gabriel }epelea
dibuie note sociale [i satirice în scrierile
paorelui (]`ran, în grai local, de la germanul
bauer) Grigore Bugarin care ™vrea s` fie, ca
[i Gârda, cânt`re]ul gloriilor locale; evoc`
compozi]iile lui Vidu, înal]` pe copiii lui
Brediceanu [i pe doinarul Lu]` etc. Aceasta
este partea de cronic` lugojan` cea mai
nerezistent` din ansamblul volumului P`st`P`st`P`st`P`st`P`st`
deal la nana-n valedeal la nana-n valedeal la nana-n valedeal la nana-n valedeal la nana-n vale. În toate încerc`rile de
portretizare, Bugarin combate în termeni de
un inedit ]`r`nesc luxul [i nesocotin]a
b`n`]encelor. Astfel, el laud` gospod`ria [i
vrednicia b`n`]eanului, dar subliniaz` c`
"muierea i s-a coconit" [i î[i d` "pr` pândz`
d` m`tas` lapcili d` la copii", î[i d` pe obraz
cu "lapcie d` cocoan`", poart` pantofi din
"pi`li` d` fi[cal¤ (}epelea, 2005, p. 104).

Invers, pantofii dezv`luie status-ul social
precar al veri[oarei Bette în proza balzacian`:
"Dup` aspectul pantofilor din piele de capr`,
care se vedeau c` erau lucra]i de un cizmar
de mîna a treia, un str`in ar fi [ov`it s-o
socoteasc` pe veri[oara Bette ca pe o rud` a
familiei, c`ci sem`na leit cu o croitoreas` cu
ziua." (Balzac, 1992, p. 11).

Pantofii [i femeia modern` bacovian` în
volumul Scântei galbene –  "Pe strazi elegante,
ca o parere, /Femeia modern` a trecut [i revine"
- se reg`sesc cu acela[i parc, în acelea[i
vremuri, în acela[i anotimp, cu muzic` la fel,
într-un târg asemenea [i cu o lascivitate
decadent` pe m`sur` în versurile minulesciene
"|n parcul meu/Nisipul aleelor departe,/
îmbra]i[înd pantofii t`i albi, va tres`ri... (Va
fi...) (Bote, 1968, p. 202).

În camera enigmaticei Otilia din romanul
c`linescian o dezordine expresiv` din care nu
lipsesc pantofii, al`turi de "cutii de pudr` nume-
roase, unele desfundate, flacoane de ap` de
Colonia destupate erau aruncate în dezordine
pe masa de toalet`, ca într-o cabin` de actri]`,
dovedind graba cu care Otilia le mânuia.
Rochii, p`l`rii z`ceau pe fotolii, pantofi pe
sub mas`, jurnale de mod` fran]uze[ti mai peste
tot, amestecate cu note muzicale pentru piano-
forte." (C`linescu G. , 2001, p. 29).

Tot în modernitate, de data asta în lumea
fran]uzeasc` a sanatoriului [i a bolii care aduc
în memorie Muntele vr`jit al lui Thomas Mann,
un accident pe o plaj`, o tr`sur` înfundat` în
nisip: "Câteva secunde calul trase din toate
for]ele, dar în mijlocul canalului ro]ile tr`surii
intrar` pân` la jum`tate în nisipul umed [i se
împotmolir`. În zadar Emanuel tr`gea disperat
h`]urile [i lovea calul. Situa]ia era extrem de
grav`, tr`sura r`mase nemi[cat`, marea urca
mereu, valurile erau la zece metri... Palid`
de spaim`, Solange î[i scoase într-o clip` ciora-
pii [i pantofii [i alerg` într-o goan` nebun`
pe plaj` c`utând ajutor." (Blecher, 1995, p.
109).

În cutare manifest al avangardei pantoful
dobânde[te valoare semnificativ poietic`:
"înc`l]a]i cu pantofi de antilop`, ne vom feri
s` c`lc`m domni pe bocanci. Ne îndep`rt`m
[i refuz`m s` sfîr[im în marele rînta[ literar"
(Gheorghe Dinu, Lampa lui Aladin în Sa[a
Pan`, 1969, p. 560). R`zvr`tire boem` [i
"nonconformism spectacular" (Pop, 1985): pe
scaunul înalt de la bar, cu pantofi lustrui]i în
poezia lui Tonegaru: "Alt`dat` de pe scaune
înalte de bar /lustruindu-mi pantofii în vreme
de pace"( Sa[a Pan`, 1969, p. 448) ori altfel,
"[iretul de pantofi" la marginea pr`pastiei, o
ultim` privire: " " " " "Este, la extrema limit` a
ultimului gînd al condamnatului la moarte,
[iretul de pantofi pe care, în ciuda a toate,
acesta îl z`re[te la cî]iva metri, în chiar clipa
c`derii sale ame]itoare." (Camus, 1994, p. 142).

Exist` [i o înf`]i[are baroc` a pantofului
în acord cu proza [i sim]irea tumultuoas` a
autorului, în cazul de fa]` Gabriel Garcia Mar-

VIOREL MARINEASA
Îi spuneam cândva unui amic, mai în glum`, mai în serios, c` tare-a[ fi curios s` [tiu

ce scriu istoriile turce[ti despre b`t`liile în care, precum am înv`]at la [coal`, domnitorii
no[tri le-au administrat înfrângeri o[tilor otomane "cât` frunz`, cât` iarb`"; am citi, probabil,
c` au fost izbânzile lor. {i am putea continua. A existat ]aratul valaho-bulgar al As`ne[tilor
sau doar un ]arat bulgar? A fost Pavel Chinezul român (cum zic românii), ungur (cum spun
ungurii) sau sârb (cum sus]in sârbii)? Am parcurs ni[te studii maghiare ce afirmau c` alde
Menumorut, Gelu, Glad, despre care aflasem c` erau vajnici lideri str`români, ar fi fost fost
duci cumani. Derut` mare.

"Exist` [i o dreptate a celuilalt", crede Lucian Boia, pledând pentru o rescriere a istoriei
dup` modelul francezilor [i al germanilor, care, f`r` s` fie marca]i de vr`jm`[iile acumulate
de veacuri, s-au dovedit în stare s` cad` de acord asupra unor manuale [i tratate comune.
Cum o asemenea perspectiv` nu se arat` în cazul nostru, Boia trece la o reevaluare a istoriografiei
autohtone consacrate României Mari în debutul volumului "Germanofilii". Elita intelectual`
româneasc` în anii Primului R`zboi Mondial (Humanitas, Bucure[ti, 2009, 2010).

În rândul oamenilor obi[nui]i, dar [i printre istoricii cu patalama s-a instalat ideea c`
singura op]iune valabil` în 1916 ar fi fost declan[area ostilit`]ilor împotriva Austro-Ungariei
[i, în consecin]`, [i împotriva Germaniei, aliata sa, pentru a înf`ptui "idealul na]ional" prin
alipirea Transilvaniei. De fapt, alegerea s-a dovedit mult mai grea, deoarece [i Basarabia se
afla de un veac sub st`pânire ruseasc`, iar situa]ia românilor de acolo era [i mai rea decât
a celor de peste mun]i. Numai hazardul a dus la o încheiere fericit` (ie[irea din joc a Rusiei,
ca urmare a izbucnirii revolu]iei, fiind un moment esen]ial), pentru c`, altfel, trebuie recunoscut
c` "Transilvania [i Basarabia erau proiecte opuse". Mai mult – sigur c` Unirea trebuia s`
se întâmple, dar, cum s-a v`zut ulterior, România Mare a însemnat o construc]ie fragil`,
f`r` garan]ii suficiente în ce prive[te independen]a. Istoria r`zboiului pentru întregirea României
a lui Constantin Kiri]escu, ap`rut` în anii dou`zeci, care este în continuare lucrarea fundamental`
dedicat` temei, îi pune scurt la zid pe "germanofilii" de atunci, pu]ini la num`r [i, oricum,
detestabili, în opinia autorului. Dup` perioada de obedien]` moscovit`, comunismul de la
noi se rrromâni, catadicsind s` dea drumul la redobândirea unei p`r]i consistente din tradi]ia
cultural` româneasc`, dar aceasta s-a petrecut, [i aici domnul Boia este superb, "cu pre]ul
subordon`rii (sale) prezentului comunist", dându-se lumii, în chip ipocrit, iluzia libert`]ii,
"f`cut` s` ]in` loc de libertate efectiv`".

Reluând firul, Lucian Boia constat` c` mul]i dintre "germanofilii" din vremea Primului
R`zboi Mondial erau mai degrab` "rusofobi" [i, cum s-a v`zut mai apoi, aveau destule
motive s` fie a[a. În ce fel s-au situat partidele române[ti fa]` de acest r`zboi? Conservator-
democra]ii, avându-l ca lider pe Take Ionescu, au pledat pentru "solu]ia transilvan`", deci
pentru intrarea în r`zboi în alian]` cu Antanta. Partidul Liberal, în frunte cu Ionel Br`tianu,
a optat pentru linia unei neutralit`]i provizorii, care a dus spre al`turarea de Antant`, ceea
ce s-a adeverit a fi, dup` mari emo]ii [i imprevizibile fluctua]ii, "cartea câ[tig`toare", dar
nu pentru c` Br`tianu ar fi calculat corect, ci deoarece, "de[i România a pierdut r`zboiul,
alia]ii s`i l-au câ[tigat". Consevatorii (cu Petre P. Carp, Alexandru Marghiloman [i Titu
Maiorescu) au mers pe direc]ia filogerman`.

Istoria pe care am deprins-o spunea c` întreaga na]iune român` s-a b`tut pentru împlinirea
idealului na]inal. E un [ablon, ne asigur` Lucian Boia [i-l citeaz` pe Constantin Argetoianu:
"]`ranii no[tri de la câmp, aproape c` nici nu [tiau de existen]a Ardealului [i ceea ce se
petrecea sau nu se petrecea dincolo de mun]i le era cu totul indiferent." Era [i firesc – 60%
dintre românii României mici nu [tiau carte! Da, opinia public` s-a pronun]at preponderent
pentru intrarea în r`zboi împotriva Austro-Ungariei. Se intersectau, la acest nivel, dou`
mituri redutabile, cel al Transilvaniei, "locul cel mai înalt în imaginarul na]ional", [i cel,
"aproape ira]ional", al Fran]ei, "cea dintâi în civiliza]ia lumii", dup` zisa lui Delavrancea.
Elita intelectual` se suprapunea par]ial peste elita politic`. Surprinz`tor, aceasta nu confirm`
trendul opiniei publice. Raportul dintre francofili [i germanofili/austrofili: fifty-fifty! Atuurile
celor din urm`: Junimea, Eminescu, regele Carol I. Ei se temeau de Rusia [i credeau c` prin
alipirea Basarabiei s-ar fi înt`rit statutul de ]ar` dun`rean` al României, absolut necesar
pentru ca, mai târziu, s` poat` fi pus` problema Transilvaniei. Interesant e c` [i intelectualii
ardeleni erau împ`r]i]i în opiniile lor. În cazul unora, împ`r]eala se petrece în fiin]a lor: pe
lâng` patriotismul românesc, ac]iona loialitatea fa]` de Austro-Ungaria. Destui se sim]eau
profund lega]i de mediul de civiliza]ie al Europei Centrale.

UN DEMITIZATOR
DE PROFESIE? (I)

PANTOFII DIN ATLAZ AI
SENIOREI FERMINA DAZA
DANIEL VIGHI

quez [i lumea lui fantast`, aiuritoare, cufundat`
într-o brambureal` policrom`, ca aceea a carna-
valurilor de L`sata Secului din Rio de Janeiro.
Pe vremea holerei [i a iubirii, pe când doctorul
Urbino se d`dea de ceasul mor]ii s`-[i recupe-
reze papagalul care a apucat în ramurile
vânjoase ale arborelui mango [i de acolo "]ipa
sfid`tor printre hohote de râs tr`iasc` partidul
liberal, tr`iasc` partidul liberal" (Marquez,
2003, p. 15). În acest timp, a[a cum st` bine
în lumea fantasticului magic, so]ia sa "Fermina
Daza [i-a pus pantofi de atlaz, cu tocuri înalte",
pe care-i purta numai la ocazii solemne cu
"rochie de chemisier" pentru ca, nu mult`
vreme dup` aceea, pe când tocmai î[i izgonea
iubitul, pe Florentino Ariza, a doua oar` dup`
[aizeci de ani, [i pe când plângea tulburat` îi
fu dat s` vad` o clipit` "papucii cu ciucuri"
[i "pijamaua de sub pern` a r`posatului so]",
octogenarul doctor Juvenal Urbino.

Iat`, a[adar: o dat` pantofi de atlaz, alt`
dat` papuci de cas` cu ciucuri, apoi "pantofii
de s`rb`toare" din [ifonier al`turi de "umbre-
lu]ele de soare" [i "p`l`rii", dar [i, ad`ug`m
noi, m`nu[i lungi de fir negru pân` în coate.
Toate acestea tot atunci, în vremea iubirii octo-
genare a lui Florentino Ariza pentru seniora
Fermina Daza, în vremea când un fotograf
belgian prip`[it pe acele meleaguri din porunci
ale fic]iunii magice "î[i instalase studioul la
etajul cl`dirii unde se afla Porticul Copi[tilor,
[i to]i cei care aveau cu ce pl`ti au profitat
de ocazie ca s`-[i fac` o poz`. Fermina [i Hilde-
branda s-au num`rat printre cei dintâi amatori.
Au scos din [ifonier lucrurile Ferminei San-
chez, [i-au împ`r]it rochiile cele mai elegante,
umbrelu]ele de soare, pantofii de s`rb`toare,
p`l`riile [i s-au îmbr`cat ca ni[te cuconi]e de
la mijlocul veacului" (Marquez, 2003, p. 65).
Seniora Fermina Daza, în tinere]ile ei bogate,
dup` c`s`toria cu mult respectatul doctor Urbi-
no au plecat, a[a cum se cuvine protipendadei,
în voiaj de nunt` în Paris de unde "[i-a adus
mald`re de înc`l]`minte italieneasc`, fabricat`
în ateliere obscure, dar pe care o prefera renu-
mi]ilor [i extravagan]ilor pantofi Ferry, precum
[i o umbrelu]` de soare Dupuy, ro[ie ca fl`c`rile
iadului". Iat-o pe aceea[i, tot prin tinere]e
"îmbr`cat` toat` în auriu imperial, de la pantofii
cu tocuri înalte [i cozile de vulpe atârnate la
gât, pân` la p`l`rioara clo[".

Destin [i ve[minte, amintiri [i holer` în
c`lduri de tropice [i reveriile seniorei care î[i
poart` privirile peste hainele r`posatului:
"pantofii din pielea cea mai fin`, p`l`riile care
îi sem`nau chiar mai mult decât fotografiile,
balansoarul în care î[i petrecea siesta [i de
unde ultima dat` se ridicase ca s` moar`, atâtea
alte obiecte îngem`nate pân`-ntr-atâta cu via]a
lui încât se identificau cu el" (Marquez, 2003,
p. 47).

Fragment dintr-un studiu despre
nesemnificativul din literatur`
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PLAYplay

Vineri, 1 iunie 2012Vineri, 1 iunie 2012Vineri, 1 iunie 2012Vineri, 1 iunie 2012Vineri, 1 iunie 2012
Tudor merge! Lene[ul ̀ sta a pornit,

în sfâr[it. Nu ca sor-sa, la 11 luni, dar cic`
b`ie]ii sunt mai... evazivi. P`[e[te cu team`,
cu gura deschis`, ezitant, împleticit, iar,
din când în când, prinde o vitez` ame]itoare.
"}i-am zis s` la[i b`utura, ia uite cum
mergi" îi spun, în gura mare, crezând c`
suntem numai noi pe strad`. Un grup de
doamne, cu un smile pân` la cercei, ne
dep`[e[te [i-[i d` coate.

Sâmb`t`, 9 iunie 2012Sâmb`t`, 9 iunie 2012Sâmb`t`, 9 iunie 2012Sâmb`t`, 9 iunie 2012Sâmb`t`, 9 iunie 2012
Primesc pe adresa de e-mail urm`-

toarea "scrisoare deschis`" de la doamna
Doina Silagi:

"Stimate domnule Robert {erban,
din cele mai vechi timpuri am citit cu

mult` bucurie textele pe care le-ai publicat.
Dup` cum ne-ai anun]at într-un material
despre asfaltul înmuiat din pricina caniculei,
în care ]i-ai afundat trei degete, spre a veri-
fica [tirea din trei surse, nu am avut nicio-
dat` îndoituri cu privire la veridicitatea
informa]iilor care-]i purtau semn`tura.

Spre nepl`cuta mea surprindere, în
num`rul din mai al revistei Orizont ai co-
mis-o, ad`ugând, la pagina 21, o parantez`
textului pe care l-ai semnat. Mai precis,
ai lezat imaginea unui foarte apropiat prie-
ten al meu, Tudor Iosif {erban, persoan`
deosebit de receptiv` la frumos [i mare
meloman. Aceast` calitate a sa ne-a adus
împreun` în aceea[i loj` la Filarmonic`,Êla
concertul lui Alexandru Tomescu, [i,
într-adev`r a f`cut senza]ie prin naturale]ea
[i seriozitatea pe care le-a manifestat. Ê

În acest context îmi exprim protestul
fa]` deÊafirma]ia domniei tale cu privire
la, citez, o important` problem` fiziologic`,
din dou` silabe, pe care [i-a exprimat-o
cu voce tare, afirma]ie care i-a afectat pe
nedrept imaginea prietenului meu.Ê

Nu te-ai gândit c` cele dou` silabe
incriminatoare se refereau, poate,Êla repro-
ducereaÊcuvântului capac rostit de Dan
C. Mih`ilescu?ÊDe asemenea, percep]ia
olfactiv` a respectivei probleme fiziologice

JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN

de c`tre cei din lojele al`turate, despre care,
din fericire, nu ai pomenit, putea fi motivat`
de o discret` flatulen]` pierdut` în anonimat
(de[i e drept, chiar [i oÊpersoan` neavizat`
[i nededat` la contabilizarea intr`rilor [i
ie[irilor unui copil [i-ar fi dat seamaÊcare
din cele trei st`ri fizice ale materiei, solid`,
lichid` sau gazoas`, a generat respectiva
percep]ie olfactiv`).

Dac` puneai trei degete pe asfalt sau,
m` rog, dac` toate trei sursele din loj` pu-
neau degetele pe tastatur`, cum eu m` gr`besc
s` fac, ai fi aflat c` nu cele dou` pârdalnice
de silabe mi-au scos prietenul din anonimatul
în care asculta decent (ba chiar aplauda îm-
preun` cu noi, informa]ie necuprins` în mate-
rialul lu' t`lic`), ci o onomatopee deosebit
de sonor`, despre a c`rei inconfundabil`
apartenen]` nu existau dubii, rostit` pe sune-
tele piano de la finalul unei piese:

Hic! Tudor sughi]a! Am convingerea
c` Alexandru Tomescu însu[i ar fi mândru
de faptul c` ni[te zeci de spectatori de la
balcon nu au realizat prezen]a unui admirabil
copil de un an [i dou` luni care a ascultat
cu guri]a preg`tit` ca pentru a spune o vocal`
prelungit`, dar pe care, de uimire, nu a
spus-o!

Se cuvine, deci, s` faci cuvenita repa-
ra]ie, c` ai dat pe goarn` treaba cu silabele.

Noi te iert`m pentruÊparanteza aia, pe
care o consider`m de criz`, c`, de!, erai
în Soho!"

Luni, 11 iunie 2012Luni, 11 iunie 2012Luni, 11 iunie 2012Luni, 11 iunie 2012Luni, 11 iunie 2012
USL a câ[tigat alegerile locale în aproa-

pe toat` ]ara, partidul lui Dan Diaconescu
– locul 3. Va fi bine...

Vineri, 15 iunie 2012Vineri, 15 iunie 2012Vineri, 15 iunie 2012Vineri, 15 iunie 2012Vineri, 15 iunie 2012
Dup` Ovidiu Sturz, dup` Ioan Cri[an,

s-a stins colegul meu de [coal` general`,
de liceu [i chiar de banc`, Dan Ciurea. Nu
l-am mai v`zut de 22-23 de ani, îl ]in minte
doar ca pu[tanul c`ruia îi f`cea o enorm`
pl`cere s` ne înveseleasc`. Infarct, în somn,
diminea]a. O fiic` de 10 ani. Câteodat`,
nu foarte rar, mi-e team`. {i nu pentru mine.

RADU PAVEL GHEO
Cei care s-au l`sat vreodat` cuceri]i de filmele lui Emir Kusturica vor g`si aceast`

autobiografie din buc`]i, intitulat` Unde sînt eu în toat` povestea asta? (Editura Polirom,
2012), la fel de atr`g`toare, de colorat` [i de înc`rcat` de excese ca [i crea]ia cinematografic`
a bosniacului. Cred chiar c` adjectivul care l-ar caracteriza cel mai bine pe Kusturica
ar fi tocmai acesta: excesiv. E o tr`s`tur` care se remarc` [i în marile sale filme, cum
ar fi Underground sau Vremea ]iganilor, [i în cele în care tragicomicul [i grotescul de
sorginte balcanic` umplu cadrele pîn` la satura]ie, ca în Pisica alb`, pisica neagr`.

Excesivul Kusturica – e o etichet` care i-ar pl`cea în mod sigur, c`ci a[a se vede
[i se descrie el însu[i în paginile c`r]ii înc` din copil`rie. Regizorul î[i aminte[te cum,
pe cînd era în [coala general`, se întoarce de la [coal` cu o machet` mare a Titanicului,
pe care o duce într-o mîn` pe str`zile abrupte ale ora[ului s`u natal, Sarajevo. O car`
cu greu, se împiedic`, cade, se zdrele[te, înjur` furios cerul [i p`mîntul, dar ajunge
pîn` la urm` în cas` cu macheta intact` [i cu o fractur` la încheietura mîinii.

Excesiv este Kusturica [i în iubire, [i, desigur, la petreceri, ca atunci cînd se implic`
într-o b`taie general` la Cannes, dup` ce filmul lui, Undergound, primise Palme d'Or.
Excesiv este chiar [i atunci cînd doarme, c`ci ce alt mare regizor a mai adormit la
Amarcord al lui Fellini – [i înc` la trei proiec]ii diferite, una dup` alta? Iar între cele
trei proiec]ii mai apuc` s` ia rîie pe un tren [i e gata s` se însoare cu o tîn`r` unguroaic`
din Slovacia. Iat`, pîn` [i aceast` poveste, care în carte se dovede[te mult mai încîlcit`
[i mai nebuneasc`, pare a fi extras` dintr-unul din filmele sale.

Pentru cinefili volumul ofer` [i alte motive de încîntare. În paginile lui, r`spîndite
ici [i colo, pot fi descoperite originile multora din filmele sau chiar din scenele antologice
imaginate de Kusturica, cum este cea a v`lului purtat de vînt din finalul filmului Vremea
]iganilor, imagine legat` direct de moartea bunicii lui Emir. Exist` [i cîteva pagini în
care autorul reproduce referatele Consiliului Artistic de la Sutjeska Film asupra viitorului
s`u film Tata în c`l`torie de afaceri. Limba de lemn a func]ionarilor comuni[ti din
Iugoslavia anului 1983, de[i ceva mai flexibil` decît a celor din România socialist`,
ofer` prilejul unei reîntîlniri cu prostia birocratic` omniprezent` (nu doar în comunism),
mai ales c` filmul, al c`rui proiect a fost criticat [i amendat de ideologi, avea s` primeasc`
în 1985 Palme d'Or la Cannes. Doar c`, pentru a putea s` fac` acel film, regizorul a
fost nevoit, în buna tradi]ie a locului, s` apeleze la rela]iile [i cuno[tin]ele sale, ajungînd
pîn` la pre[edintele de atunci al R.S.F. Iugoslavia.

Partea cea mai reu[it` a c`r]ii o constituie îns` amintirile de familie ale lui Kusturica,
mai ales c` ele se combin` cu descrierea traiului cotidian în Bosnia iugoslav` din vremea
lui Iosip Broz Tito, iar pentru cititorul român compara]iile sînt inevitabile. Adolescen]ii
din Iugoslavia anilor 1960-1970 ascult` nestingheri]i Beatles [i Rolling Stones de pe
discuri originale, p`rin]ii lor merg în str`in`tate, iar mama lui Emir î[i deschide un
cont în valut` la o banc` din Iugoslavia. Privit` din prezent, a[a cum face autorul
acestor memorii, epoca respectiv` pare una idilic`, în ciuda sistemului comunist [i a
fricii de poli]ia secret` – mai mult jucat` decît autentic`: adolescen]ii se iubesc, beau
[i se distreaz`, p`rin]ii lor merg la munc`, iar seara stau îndelung la taclale [i beau [i
ei. Peste capetele celor mai maturi planeaz` îns` [i memoria represiunii din anii 1950,
cînd disiden]ii comuni[ti, interna]ionali[tii filosovietici, fuseser` trimi[i de Tito pe
Goli otok, o insul` pustie [i, totodat`, cel mai îngrozitor lag`r de munc` silnic` din
fosta Iugoslavie.

Dar în adolescen]a lui Kusturica via]a pare s` curg` pe un f`ga[ normal [i nimic
nu preveste[te ceea ce va urma. Iugoslavii circul` liber prin Europa, iar viitorul regizor
devine student la Academia de Arte Frumoase din Praga. În Bosnia musulmanii – cel
pu]in cei din societatea educat`, din care f`cea parte [i familia regizorului – beau alcool
[i mîncau carne de porc, f`r` s` se gîndeasc` la restric]ii religioase. C`s`toriile "mixte"
nici nu sînt percepute ca atare. Schimbarea radical` produs` în acea lume e greu de
în]eles [i, oricît am c`utat-o – oricît a c`utat-o însu[i autorul, care apeleaz` la explica]ii
ideologice [i la frustr`ri istorice –, ea r`mîne [ocant`. Îns` felul în care conflictul a
început s` pluteasc` în aer [i felul în care a fost el stimulat de cei pe care Kusturica
îi nume[te tutumraci, intelectuali ideologi aservi]i unei cauze, e descris cu mult` îndîrjire,
c`ci acest regizor, musulman [i în acela[i timp filosîrb, se zbate f`r` succes s` priceap`
cum s-a destr`mat lumea lui.

E deja un loc comun, îns` unul tragic, nu banal: foarte multe din c`r]ile autorilor
din fosta Iugoslavie sînt îmbibate de amintirile unui trecut (poate) idilizat [i de sîngerosul
moment al rupturii, cel al r`zboiului civil. Cartea lui Kusturica nu face excep]ie, dar
nici nu se limiteaz` la asta – nici pe departe. Lumea rememorat` aici cînd cu nostalgie,
cînd cu încrîncenare sau cu umor, r`mîne în amintirea cititorului, ca [i filmele autorului,
gra]ie exotismului ei autentic, cu care Emir Kusturica a [tiut s` cucereasc` mereu.
Exemplar` este în aceast` privin]` scena în care regizorul bosniac, cititor fanatic al lui
Ivo Andrici, îi cite[te cîteva pagini traduse în englez` din crea]ia acestuia prietenului
s`u Johnny Depp atunci cînd îl aduce la el acas`, în Bosnia.

Pasional, posesiv [i dezl`n]uit – a[a apare Kusturica în volumul s`u de memorii.
E evident c` îi place aceast` imagine a lui, dar e la fel de clar c` e una corect` [i, mai
presus de toate, cuceritoare.

EMIR, EXCESIVUL

LINIA ORIZONTULUIDE ION BARBU
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Standul na]ional al
României la Târgul de Carte
de la Salonic (24-27 mai a.c.)
a fost organizat, ca de obicei,
de Radio România/Târgul
Interna]ional GAUDEA-
MUS, în parteneriat cu Mi-
nisterul Culturii [i Patrimo-
niului Na]ional, cuprinzând
edituri [i volume ilustrative
pentru momentul actual al
culturii române[ti. }ara noastr` a fost reprezentat` de Lia Chisacof, cercet`tor [tiin]ific
specializat în studii sud-est europene, Dan Coman, poet, Viorel Marineasa, prozator. Pe
lâng` prezent`rile [i lecturile la stand, cei trei au participat la manifest`ri distincte. Lia Chisacof
[i-a lansat edi]ia greceasc` a volumului despre scrierile inedite ale lui Rhigas Pheraios/Velestinlis
(personaj enigmatic care a bântuit prin }`rile Române în vremea domnitorilor fanario]i; iluminist
elen, poate aromân; autor al unei piese de teatru în maniera lui Molière, p`strat` la Filiala
Sibiu a Arhivelor Na]ionale), ap`rut` la prestigioasa editur` atenian` Gutenberg. Dan Coman
a înf`]i[at publicului aspecte reprezentative ale poeziei române[ti de ast`zi [i s-a întâlnit cu
confra]i din ]`rile balcanice. Viorel Marineasa le-a vorbit despre proza optzecist` studen]ilor
de la {coala de limbi balcanice (Sec]ia în limba român`), de pe lâng` Institutul de Studii
Balcanice, coordona]i de profesorul universitar Apostolos Patelakis, istoric [i traduc`tor; la
întâlnire a participat [i Victor Ivanovici, hispanist [i critic literar eleno-român.

CÅR}I ROM~NE{TI LA SALONIC

DE TUDOR CRE}U
M-a înso]it [i zilele astea. Reportajul, din reality show, era despre pescuit.
Fire b`trâne[ti. Fire, adic`, alb`strii de carbon [i cârlige maronii, ca [uncile, afumate.

M` vâr [i, dac`-i cazul, târ`sc, pe sub s`lci blestemate. Blugii îmi sunt nisipii, sufleca]i.
P`rul îmi r`mâne kaki [i când e ud. Sunt un tân`r un pic mai crud. Ne-nso]e[te (de) pe
cel`lalt mal. Înainteaz` filmat de-aproape, n`dragi cu dung` calc` pe ape.

- Cu taic`-miu umblam pe-aici! (Crengi, repezâni; rele, mici). Clenii erau albi.
Solzii, desena]i cu auriu. Din]ii, ceva-ntre stalactite [i vârful de burghiu. Unghia-i albea,
când mi-ar`ta.

(M`nânc acum biscui]i simpli, aspri; p`mânt adâncit de bordei, de ghiveci. Eram
mic, degete reci, mama-mi lega [i înnoda batic. M` d`dea cu aluat de cl`tit` pe ]east`.
[i-mi da, ca un preot, dop, îmi citea, sub ap`, o povast`).

Azvârle undi]a; piept amplu, de c`r`mid` – [i zid, [i tamplu; brun, cr`pat un pic, lemn
de alun, fier

de ibric.

POEMUL LUNII IUNIE

TRANSFORMARE
Ce-ai f`cut tu sfânt` doamn`
de c`zu[i lin` în ceruri
printre albele cerneluri,
printre p`s`ri mari de vânt,
c` erai grea de cuvânt?
Ce-ai f`cut tu mut` floare,
deschise[i plumb de petale
când erai numai mirare?
Ce-ai f`cut [i tu strigare
de-ai ajuns doar înnoptare,
[oapta rea de minutare?
{i tu pom crescut în drum,
înmuiat azur de prun,
t`ceai rece în p`mânt
[i-acum e[ti vis`ri [i vânt.
Omule pe sc`ri de sfânt –
purpuri stoarse în tumult,
nu mai vrei de loc s` vezi
cum din golul de p`mânt
[i din plinul de ulcioare
lunguie]e ]i-au crescut
str`veziile picioare,
[i din ceruri te str`vezi:
coarne albe, moi, de iezi,
iar în mutele amiezi,
str`lucind – lân` de stea,
[i cruce de ochi [i nea.

STRIG~
Strig` sufletul la mine,
strig` f`r` gur`,
gângurit de abur stins –
primenire cu arsur`.
Vine sufletul la sine
fedele[ legat, cu mine.
M` aduce în ulcele:
ulei sacru alb de stele.
Frigul se desface negru
peste oasele str`ine.
Trupul meu topit în trestii
m` absoarbe în dulbine.
Strig` sufletul la mine:
s-a trezit în trupul meu,
se revars` într-un astru
ce-a c`zut în mine greu.
Trupul t`u amar [i dulce
limpezime-i, de prescur`,
ne vegheaz`, sus pe cruce –
îndumnezeita îndumic`tur`.

MEDITA}IE
Am adormit în mine,
cu sângele
disp`rând în fiecare noapte prin tija verde
în înc`perile neumblate înc`.

Soarele se îngro[a pe fiecare lucru atins
pâna când nu se mai vedea prin el.
Dar eu treceam mai departe,
împingeam visele înaintea mea
precum carele de lupt`.

Împingeam sufletul înaintea mea
precum o ap` ce î[i încerca puterile
în marea cea mare,
când valurile se despic`
[i po]i trece în tine, cel adev`rat.
timbru

Luna r`sare în metal aurit. Se-aude
un dang`t pierdut. E inima ta, e a mea,
roiul de insecte-ale nop]ii lovit
în duritatea nep`s`toare?
Nu [tiu dac` pleci sau mai stai,
dac` vii sau persi[ti cu parfumul tomnatic
în p`rul aprins de tutun.
În câmpii iarba se gudur` lene[ lâng`

[an]uri.

POEME DE
LIVIU GEORGESCU

Se simt zvârcoliri de ogari dup` vânat
iluzoriu.

Se-aude timbrul de corn peste dealuri –
lin]oliu r`mas din alaiul regal.
Tremur` diminea]a pe turnuri
ca o flamur` alb` de pace.

SUFLETUL
Sufletul – animal sângerat [i plâns
mimoz`
în
placent` de durere [i râs

Sufletul – unicul demon îndestulat
cu patimi de fum
dându-[i foc propriului pat

Sufletul – singurul vultur de aer în cerul
barbar

sigiliu
în pergamentul învârtejit în har

Sufletul – transparen]` muiat`-n pelin
inorog
h`ituit prin crateri de crin

ÎN PORII
PERGAMENTULUI
Peste privire u[or se a[tern
papirusurile rupte, de cer apus.
Dealurile fumeg` a infern
[i plânsu-i dep`nu[at în plâns.

În piscul h`ului str`luce[te o luntre,
îi trece pe cei vii înspre vid.
Noi nu mai [tim de ce [i pe unde
ne-am lungit în infinit.

Ne-învelesc ca pe cuneiforme
papirusuri de ceruri amare.
Vânturile se fac suluri enorme
[i ne duc înspre mare.

Cerneluri se revars` pe ape, rebele,
valurile se zbat cu capul plecat,
le zgârie noaptea cu col]uri de stele
[i oase de sfânt înviat.

T~RÂM AMESTECAT
Am atins un trup rece, o lân` jertfit` de

iezi.
Gândurile-mi treceau ca meteorii prin or`.
Am întins pe dealuri o coard` sonor`,
pe lemn vân`t cântau p`s`rile verzi.

M` aplecam pe dealurile dure
[i te strigam de trei ori.
Ninsoarea acoperea p`durile pure
în care te-ai ascuns precum sfin]ii în nori.

Vântul se pr`bu[ea în ochii aprin[i.
M-ai strigat de departe
dintr-un vag lumini[.
Trupul vibreaz` [i p`rul î]i arde.

Focurile-mp`r]eau azimile urii.
M-ai îmbr`]i[at f`r` s` te v`d.
Ie[eai din miezul arsurii,
l`sai în urm` pr`p`d.

M-am luat la trânt` cu tine, îngere,
lan]urile putrede mi-am lep`dat.
Victoria mi-a fost decât frângere.
Diminea]a disp`reai zumz`ind vinovat.

Se deschideau drumurile-n mine
asemenea coper]ilor de carte.
Mergeam pe râu în sus, prin norii voio[i,
unde diavolii se fardau în oglinzile sparte.

Alan Souto Maior (Brazilia)
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Se stinge Ludmila!Se stinge Ludmila!Se stinge Ludmila!Se stinge Ludmila!Se stinge Ludmila!
Nu v` întâlniser`]i niciodat`. Nu v-a]i aflat

fa]` în fa]`, ca s-o prive[ti în adâncul ochilor
[i s` surprinzi, acolo, un adev`r pe care buzele
refuz` s`-l rosteasc` [i-l înf`[oar` în minciuna
alunecoas` a cuvintelor. Acea minciun` sau
disimulare a celor mândri, care nu vor s` se
afle cât necuprins de îndoieli [i spaime
s`l`[luie[te în sufletele lor! {i resping
comp`timirea, asumându-[i faptul. Se retrag,
adesea, izolându-se. Se îndep`rteaz`, cu
prec`dere, atunci când simt c` le-au r`mas pu]ine
zile de tr`it. Totu[i, în pofida tuturor semnelor
funeste, adesea nem`rturisite, în singur`tatea
lor, mai sper`.

Vor s` spere – într-un miracol al vinde-
c`rii!

Lupt`, chiar dac` au îndoieli asupra reu[itei,
apelând la noi tratamente. În afara celor chimio-
terapeutice, epuizate. Nu renun]`, ca o datoriedatoriedatoriedatoriedatorie
fa]` de sinefa]` de sinefa]` de sinefa]` de sinefa]` de sine. Fa]` de via]a lor unic`, pe care
încearc` s-o prelungeasc`.

G`se[ti toate aceste contradic]ii în into-
na]ia Ludmilei. Vocea femeii, întru totul str`in`,
auzit` numai la telefon, î]i pare sceptic`. Parc`
se amendeaz` pe sine, cerându-]i – la sugestia
prietenei sale – volumul, în format electronic,
al remediilor doctorului Breuer. Vizând
ameliorarea sau chiar vindecarea, dup` propria-
i depozi]ie, a numeroase cazuri de neoplasme.
Cazuri socotite pierdute; b`t`lii câ[tigate,
sus]ine, prin folosirea darurilor naturii. Cartea
]i-a trimis-o Lidia, prin calea de-acum obi[nuit`
a e-mailurilor. Întâmpl`tor, o [tersese din
memoria calculatorului. Întâmpl`tor, o
p`strase[i. Nu pentru mult` vreme. Dar atunci
o aveai; prin urmare, a îndrumat-o pe Ludmila
c`tre tine. Înc` o speran]`, pe lâng` atâtea altele,
pentru cei dispera]i – remediile naturiste ale
b`trânului medic austriac!

Investiga]ii, studii [i tratamente aplicate
în urm` c-un veac. Salvia, planta miraculoas`,
ce pare s` constitue una din componentele
fundamentale ale t`m`duirii. {i consumul zilnic
de crudit`]i. Asociat celui de ceaiuri [i sucuri,
în doze riguroase [i administr`ri exacte. Printre
ele, prescris`, [i re]eta sucului de sfecl` ro[ie,
solicitat` de Ludmila. Un adjuvant, socotit
benefic [i azi.

— Da, da, îi auzi, dup` câteva zile, vocea
liniar` de la cap`tul firului de telefon.

O întrebi dac` a primit mesajul. Î]i con-
firm`. În final, în loc de r`mas-bun, îi dore[ti
s`n`tate. S`n`tate cât mai mult`! De-ar fi s`
depind` numai de tine [i de urarea ta...

— Da… da… s`n`tate, pronun]` agale.
Ca [i cum te-ar îngâna. Ori s-ar îngâna.

Tonalitatea e stranie [i cumva nep`-
mântean` [i te înfioar`. Parc` ar intona o litanie
– pentru ea, cea care a trecut, în ultimii ani,
prin atâtea! A plâns, a suferit [i-a urmat
tratamente. A n`d`jduit [i-a luptat. S-a rugat.
A "cer[it", m`car o amânare! Nu pentru sine,
ci pentru mama ei, b`trân` [i neputincioas`.
S` mai aib` timp pentru a o îngriji [i s` nu-i
provoace durerea cea mai mare. S` n-o supun`,
la anii ei, la aceast` încercare: s`-[i vad` fiica
murind!

Boala, în schimb, nu se las` impresionat`.
{i-a înfipt r`d`cina adânc, ca un pivot, în
viscerele ei, pentru a-[i trage, în continuare,
seva. A l`st`rit, apoi, nev`zut`, acaparând-o
cu încetul, a[a cum numai ea se pricepe s-o
fac`!

— Da… da… Ludmila î[i fredoneaz`
singur` requiemul. De-acum [tie, b`nuie[te,
presimte, doar mintea, înd`r`tnic`, refuz` s-
accepte. {i cere! Cere, întruna, trupului epuizat
s` nu capituleze. S`-[i adune for]ele. S`-[i
impun` voin]a. Iar femeia, cople[it`, înc`
ascult`. A[teapt` acel semn, din înalt, despre
care a auzit vorbindu-se nu o dat`.

— Mai încerc s` beau sucul [i gata! Asta-
i tot, te anun]` dintr-odat`, retezându-]i cuvintele,
[i tu tresari, c`ci glasul, brusc schimbat, e în`sprit
[i lucid. În]elegi, pe loc, ceea ce trebuie s`
în]elegi. Întrevezi umbra, din spatele cuvintelor,
[i imensitatea de[ertului spre care se îndreapt`,

VOCILE
DANA GHEORGHIU

în timp ce auzi cum pune receptorul în furc`.

Vocile celor care se sting!Vocile celor care se sting!Vocile celor care se sting!Vocile celor care se sting!Vocile celor care se sting!
Vorbirea sacadat` a Monic`i. Întret`iat`

de efort. Cu pl`mânii comprima]i de îmbr`]i-
[area de caracati]` a bolii. La doar câteva
s`pt`mâni înainte de-a se sfâr[i... A ]inut, în
tot acest timp, pe o m`su]` din vecin`tatea
patului, computerul. Cu messengerul deschis.
Ca s` men]in`, liber`, în singur`tatea-i for]at`,
calea de acces dintre ea [i lume. {i s` comunice.
S` vorbeasc`, cu o dorin]` insa]iabil` [i cu o
bucurie ce reînflorea, de fiecare dat`, când o
abordau prietenii, rudele, cunoscu]ii. S` întrebe
de unii, de al]ii, s` asculte cuvintele de
îmb`rb`tare ce i se adresau [i parc`-i sporeau
puterile, înt`rindu-i credin]a c` va învinge r`ul.
{i s` spere – mai ales.

S` cread` în virtu]ile benefice ale prim`-
verii apropiate! În izgonirea iernii, al c`rei frig
îi d`unase [i-i agravase boala, progres de care
p`rea s` nu fie con[tient`. O r`ceal`, spunea,
în`bu[indu-[i tusea. Provocat` de curentul de
pe coridoarele [colii unde profesa. Se va vindeca,
te-asigura. {i jinduia la c`ldura molcom` [i
întrem`toare, ce va urma cât de curând. {i-n
contul acesteia, [i-al puterilor sale reînnoite,
proiecta plimb`ri. Prin ora[ [i prin parcuri, cu
prec`dere pe malurile râului, a c`rui înaintare
o s-o urm`ri]i, îndelung [i-n t`cere, a[a cum
a]i mai f`cut-o.

Nici o lamentare, numai dorin]` de via]`!
Ai [tiut c` nu mai are sc`pare de îndat`

ce i-ai auzit vocea schimbat`. Acel timbru aparte,
greu de definit, dar însemnat, deja, de
destr`marea fiin]ei. La fel cum ai identificat,
într-un alt anotimp, "vestirea" [i-n glasul "spart"
al mamei. Din zilele-i de pe urm`. Ea s-a "topit"
cu încetul, retras`-n garsoniera a c`rei u[` ]i-
o deschise mereu, la venire, pân` când a sim]it
c` nu se mai poate ridica [i ]i-a încredin]at cheia.
"Nici m`car atâta!", murmurase, aproape
neauzit`, cu-o dezolare ap`s`toare, vecin` cu
lacrima pe care ]i-ai reprimat-o. A sl`bit, pân`
la desc`rnare.

{i, totu[i, cu adev`rat, ea luptase! N-ai
cunoscut încrâncenare mai aprig`, reu[ise s`
uimeasc` medicii, întregul personal al spitalului
cu voin]a sa de recuperare [i capacitatea-i de
refacere, dup` dou` interven]ii chirurgicale,
c-un diagnostic extrem de sever. Încercase, apoi,
dup` externare, [i alte solu]ii. Te-a trimis
pretutindeni unde se zvonea c` s-a f`cut o nou`
descoperire-n domeniu, cu rezultate
încurajatoare. În anii de nebunie mediatic` a
unei reviste, c-un tiraj remarcabil, ce sem`nase
încredere în sufletele multor suferinzi, a crezut,
asemenea lor, în Preparatul "L"Preparatul "L"Preparatul "L"Preparatul "L"Preparatul "L", al doctorului
Leontopol. Ale c`rui cercet`ri g`siser`
modalitatea de-a stopa – se afirma – acea
diviziune aberant` a celulei care, în lipsa ei
de m`sur`, se întindea ca o maree neagr`, de
la un ]`rm la altul, înl`untrul fiin]ei.

Despre doctorul Leontopol ast`zi, la mai
bine de trei decenii de la data când se aflase
la apogeu, nu se mai [tie mare lucru. Dar atunci,
lumea fierbea. Speran]a explodase ca un crater,
ce-[i risipise cenu[a împr`[tiat` de vânt pân`
departe, în ora[ele [i c`tunele ]`rii, de unde
rudele ori prietenii migrau spre capital` pentru
a ob]ine medicamentul. Te-a trimis, ai plecat,
în necunoscut. Nu mai ]ii minte cum ai g`sit
clinica. Nici cum ai b`tut pe la u[i, te-ai rugat,
ai insistat. {i nici cum ai ajuns, într-un final,
în cabinetul celui care urma s` revolu]ioneze
medicina. Nu l-ai întâlnit. În grab`, cineva, poate
un alt medic ori poate c` un asistent, ]i-a înmânat
o cutie cu câteva ca[ete de culoarea perman-
ganatului de potasiu, amestecate cu ni[te cristale
de aceea[i nuan]`, iar rândul a înaintat cu un
pas. Nu i-au fost de folos, dar ce po]i spune ?
Poate c` fusese, oricum, prea târziu...

S-a zb`tut, a f`cut tot ce i-a stat în putin-
]`. Uneori, f`r` s`-]i recepteze prezen]a altfel
decât fiind acea persoan` care trebuia s`-i poarte,
nemijlocit, de grij`. Pân` într-o zi când, a[ezat`
pe marginea patului, i-ai întâlnit privirea
cercet`toare. O privire schimbat`, ai realizat,

ce-[i rev`rsa acum c`ldura, atâta cât`-i mai
r`m`sese, asupra ta. Ca odinioar`. {i care-]i{i care-]i{i care-]i{i care-]i{i care-]i
transmitea c` [tie...transmitea c` [tie...transmitea c` [tie...transmitea c` [tie...transmitea c` [tie...

— Ce singur` ai s` fii… a murmurat, dup`
un timp.

{i-a ridicat o mân` ca s`-]i înl`ture [uvi]a
de p`r ce-]i c`zuse pe frunte, apoi mâna a coborât
[i-a poposit, u[oar`, peste a ta, cuprinzând-o
între degetele-i vl`guite. A]i stat a[a, nemi[cate,
într-o lini[te pustiitoare.

— {i ce-ai s` te faci ? a întrebat, cu voce
înceat`, mai mult pentru sine. E[ti a[a de
nedescurc`rea]`… {i, din nou, mâna s-a în`l]at
c`tre obrazul t`u, într-o atingere vag`.

Ai deslu[it, atunci, ceea ce te anun]a. Ai
în]eles c`, pentru ea, lupta se încheiase. Iar
sufletul-i resemnat [i, într-un fel, eliberat, se
deschidea, iar`[i, c`tre tine. Cu îngrijor`ri vechi;
cu afec]iunea dintotdeauna, pe care ai crezut-
o pierdut`. Erai copilul ei [i urma s` te
p`r`seasc`. Împotriva voin]ei sale. {i nu va mai
putea s`-]i întind` o mân` când vei c`dea, ca
s` te ridici numaidecât!

Reg`se[ti acela[i sâmbure al con[tien]ei
[i-n vocea voalat` a Ludmilei. {i ea [tie ce
urmeaz`. Presimte c` se afl` la cap`tul c`l`-
toriei.

— Mai beau [i sucul, spune lucid`. Cu asta,
gata!

Descoperi, parc`, o not` de ironie în modul
în care-[i define[te încercarea: speran]a-i ultim`,
în virtu]ile t`m`duitoare ale sucului de sfecl`!
Pân` la urm`, speran]` în orice!

Chiar dac`, se [tie, vine o clip` când cel
însemnat e dep`[it de situa]ie. {i va capitula.
Îl va sili ceasul lui, biologic, care se va opri.
Adesea, mult prea devreme. Cine, îns`, se poate
opune acestei încremeniri ? Dar, mai ales, cine
poate s` o accepte, f`r` s` încerce, atât cât îi
st` în putin]`, s` men]in`, înc` un timp, activ,
tic-tac-ul ? Similar cu b`t`ile inimii. Cine nu
s-ar pune piezi[, mobilizându-se întru totul –
la orice vârst`, niciodat` socotit` a fi potrivit`
plec`rii – ca s` prelungeasc` lumina [i s` nu
alunece în adâncul t`ios al genunii ?…

B`tea spre optzeci de ani [i r`m`sese singur
în casa b`trân`. Avea copiii risipi]i în toat` ]ara,

dar nu voia s`-[i p`r`seasc` patul, [i ograda,
[i uli]a. Satul natal. Venise decembrie [i se
l`sase gerul. P`mântul se zbicise de frig [i st`tea
s` înghe]e, dup` ni[te zile de moin`. Cel pu]in
a[a era de cu sear`, îns`, peste noapte,
temperatura sc`zuse brusc. S` fi fost orele cinci-
[ase spre ziu`, când sim]ise nevoia s` ias`.
P`r`sise c`ldura din`untru, doar în izmene [i
c`ma[` [i [lapi. Î[i trase [i-un cojocel pe el,
la repezeal`. Se oprise într-o margine a cur]ii,
s` urineze. La-napoiere, alunecase [i [lapii îi
s`riser` care-ncotro. {i c`zuse. Nu mai avusese
putere s` se ridice. Se zb`tuse [i lovise p`mântul
cu c`lcâiele, încercând s` se scoale, încât, la
ziu`, când au dat peste el, învine]it de înghe],
au observat [i micul crater, format de opintelile
repetate.

Îl cuno[teau ca pe un om care ]inea la
via]` [i ce-a fost atunci în sufletul lui – singur
în singur`tatea nop]ii [i-a frigului p`trunz`tor
de afar` – nu ar putea s` spun` nimeni. Î]i
po]i numai imagina!

Iat`-l cuprins de neputin]` [i disperare,
cum î[i ia avânt. Cu bra]ele desf`cute [i degetele
mâinilor încordate, zgârie prelung pojghi]a
înt`rit` de ghea]`. Încearc` s`-[i înal]e capul.
S`-[i ajute trupul, sprijinindu-se în c`lcâiul
amor]it de durere, care îi scap` într-o parte,
[i-alunec`, din nou, [i recade. Tocmai când
credea c`, de data asta, va reu[i s` se ridice.
Nu renun]`. St` pu]in nemi[cat, cât s`-[i adune
puterile. Respir` adânc [i, opintindu-se, î[i reia
încercarea.

C`ciula îi zace r`sturnat`, în apropierea
cire[ului. Distan]` prea mare ca degetele lui
s-o ajung`. Îns` nu-i pas` de ea. Îi pas` numai
de lupta pe care o poart`: împotriva propriei
nevolnicii [i, mai ales, împotriva Vr`jma[eiVr`jma[eiVr`jma[eiVr`jma[eiVr`jma[ei,
care l-a adulmecat de departe [i, ghicindu-i
neputin]a, s-a înfiin]at degrab`. Îi st` acum
în preajm` [i-l pânde[te, preg`tit` s`-l ia! A[a,
dintr-odat`! Când el mai are zile, destule. {i
n-o s` piar` dintr-o c`z`tur`!Nici m`car nu
[ade ascuns`! Se afl` chiar aici, la vedere. Cu
troc`]âna ple[uv`, sclipind argintie, în b`taia
stins` a lunii! Rânjind [i bucurându-se de
neizbânda lui. Sigur` pe sine, ca [i cum deja
ar fi câ[tigat.

Continuare \n pagina 31

Besik Dugashvili (Georgia)
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Pentru timi[orenii autentici, Ioan
Holender e o figur` simili-legendar`, de[i e
cât se poate de real. Ei [i l-au asumat cu
mândrie [i tandre]e, e al lor, un exponent al
lor [i al ora[ului. Pentru ei, el a fost
dintotdeauna Holi, hipocoristic care a dep`[it
de nu se [tie când sfera privat`, familial`,
amical`, devenind public, cu pondere de
renume. Când, la [apte ani dup` ce a emigrat,
a revenit în ora[ ca solist într-un spectacol
pe scena Operei timi[orene, afi[ele îl
men]ionau, al`turi de numele din acte, [i pe
Holi. Ca s` se [tie, s` fie clar c` nu e vorba
de vreun omonim întâmpl`tor, ci chiar de
Holi al lor, cel pe care îl [tiau de pe când,
c`]`rat pe stâlpi, schimba sau instala corpurile
de iluminat stradal, de pe când era admirat
ca un redutabil tenisman, de pe când, în
octombrie 1956, r`scula studen]imea ora[ului.
Iar peste ani, când doamna Brându[a Armanca
i-a dedicat un memorabil film documentar,
tot Holi l-a intitulat. Pur [i simplu. Modest,
el spune c` toate succesele pe care le-a avut
[i, în primul rând, cariera de dou` decenii
ca director al Staatsoper din Viena, nu sunt
efectele vreunui plan ascuns de parvenire,
ci fiindc` a[a i-a curs via]a, a[a, am zice,
i-au venit împrejur`rile "la fileu". Dar secretele
acestei fabuloase vie]i, pe care, acum, dup`
ce i-am citit memoriile, îl cunoa[tem, –
secretul a stat în buna-credin]` [i convingerea
cu care le-a f`cut pe toate.

În 2001, când se afla înc` în plin` ac-
tivitate directorial`, Ioan Holender î[i încheia
primul volum de memorii, De la Timi[oara
la Viena. Peste zece ani, aflat de acum în
ipostaz` de pensionar, termin` un al doilea
volum, ap`rut anul trecut, cel pe care îl avem
acum în fa]`, Spuse, tr`ite, dorite. Amintiri.
Deosebirea dintre cele dou` apari]ii ne-o
deslu[e[te chiar autorul: "În timp ce atunci,
aflat în plin` activitate, a trebuit vrând-nevrând
s` iau în considerare [i s` menajez pe unul
sau altul, de data aceasta nimic [i nimeni nu
m-a împiedicat s` descriu [i fapte nepl`cute
unuia sau altuia". E bine s` n-o lu`m totu[i
ad litteram [i s` nu ne a[tept`m la genul de
"dezv`luiri" sordide în care exceleaz` presa
dâmbovi]ean`. Ioan Holender este un gentle-
man n`scut iar nu f`cut [i de]ine arta de a
menaja cu elegan]` anumite susceptibilit`]i
în timp ce roste[te foarte tran[ant adev`ruri
care, emise dintr-o pozi]ie oficial`, ar fi fost
indezirabile.

OO
 face cu calm [i umor, nicide
cum cu pornirea celui ce simte
c` î[i poate satisface apetitul
de a regla ni[te conturi. De[i

motive ar fi avut, dup` cum î[i aminte[te de
"eternele r`zboaie “…‘ împotriva politicie-
nilor, a inamicilor inevitabili, precum [i
împotriva tradi]ionalei invidii vieneze". Ca
[i – a[ ad`uga – împotriva unor puseuri recu-
rente de antisemitism, tot tradi]ionale [i astea.
Pe toate le evoc` senin [i deta[at, f`r` mânie
[i p`rtinire, ca omul care, privind în urm`,
evalueaz` împ`cat un destin împlinit. Un
destin de înving`tor. În postfa]a c`r]ii – Ioan
Holender. O cronologie timi[orean` – criticul
Cornel Ungureanu realizeaz` un portret
pregnant al personajului: expresie a spiritului
timi[orean – [i implicit, a[ ad`uga iar, al celui
central-european – self-made man, lider cul-
tural, supervedet`, ipostaze argumentate imba-
tabil, peste care e greu de ad`ugat ceva. Poate
doar acele detalii revelatoare ale unui caracter
de elit`, a[a cum r`zbat ele din aceste amintiri
pe cât de dens populate cu personaje ilustre
din lumea muzical` [i politic`, pe atât de intens
colorate de episoade eclatante.

Ioan Holender e un spirit tradi]ionalist

UN ÎNVING~TOR

NOUla POLIROM

RADU CIOBANU
bine temperat, care [i-a dobândit prestigiul
[i notorietatea prin fidelitatea fa]` de câteva
principii [i valori cardinale. Deviza sa ar putea
fi "Ein Mann, ein Wort", dup` cum însu[i
m`rturise[te: "Bunul meu cel mai de pre] a
fost, întotdeauna, valoarea cuvântului dat.
Dac` eu îmi d`deam cuvântul în numele unui
cânt`re] [i dac` negociam în numele s`u
condi]iile, toate acestea trebuiau s` fie valabile
[i f`r` semn`tura persoanei în cauz`". Se refer`
aici la deceniul care l-a impus ca agent artistic
– d-sa prefer` termenul de impresar – dar
imperativul onoarei l-a c`l`uzit toat` via]a:
"Capitalul meu cel mai important este cre-
dibilitatea cuvântului dat, iar satisfac]ia mea
suprem` este aceea c` el conteaz`". Credi-
bilitatea sa – se poate spune [i onorabilitatea
– s-a întemeiat pe de alt` parte pe performan]a
consecutiv` competen]ei. Ele, credibilitatea
[i performan]a, i-au deschis oarecum de la
sine calea spre directoratul care s-a prelungit,
f`r` precedent, timp de dou` decenii, la
Staatsoper din Viena. Oarecum de la sine
e, îns`, un fel de a zice, deoarece n-a fost
tocmai u[or, fiind vorba de un candidat atipic,
imigrant din "lag`rul" socialist într-o
metropol` muzical` cu venerabile tradi]ii
[i cutume. Se pare c` stagiul de impresariat,
presupunând o mare mobilitate [i o mul]ime
de contacte profesionale, i-a fost de folos
[i l-a impus [i în exigenta lume muzical` a
Vienei, f`r` îns` ca memorialistul de azi
s` uite "“…‘ înver[unarea cu care, la început,
o mare parte a presei ([i nu numai) a
întreprins totul pentru a împiedica, respectiv
pentru a schimba decizia guvernului austriac
în privin]a numirii mele".

PP
riorit`]ile sale vizau dou` direc]ii
care erau, în esen]`, dou` fe]e
ale aceluia[i ]el: prezervarea [i
promovarea actului artistic, în

spe]` a spectacolului de oper`, conceput ca
act de cultur` major` [i nicidecum ca diver-
tisment sus]inut publicitar de presa glossy
[i financiar de politicieni c`rora le serve[te
pentru consolidarea "propriei puteri [i vân`-
torii de voturi", ei, politicienii, fiind de altfel,
oricum, "str`ini de art`". Opinii tran[ante [i
îndr`zne]e, întrucât vizeaz` [i spectacole de
mare popularitate, cum sunt concertele în aer
liber de la Schönbrunn [i Grafenegg. Pân`
[i despre celebrul Festival de la Salzburg are
o p`rere rezervat`: "M-am sim]it mereu str`in
acolo, m` stânjenea latura monden` care o
domina pe cea artistic` “…‘ La Salzburg e
mai important ce se întâmpl` înainte [i dup`
spectacol decât spectacolul în sine!" L-a iritat
[i marele eveniment monden al Vienei, Balul
Operei, care consuma sume considerabile din
banii publici [i ]inea Staatsoper câteva zile
închis` pentru spectacole. Consider` c` i se
acorda "o importan]` exagerat`, de[i în fond
destul de superficial` [i adeseori prosteasc`.
Lumea celor ce vor s` par` mai mult decât
sunt nu a fost niciodat` a mea". Dar, cum la
Balul Operei nu se putea renun]a, fiind prea
adânc p`truns în tradi]ia vienez`, noul director
[i-a asumat ca pe înc` o prioritate transfor-
marea "unui bal la Staatsoper într-un bal al
Staatsoper". Ceea ce a [i reu[it, dând momen-
tului o nou` str`lucire.

Am recurs la aceste exemple, din multe
altele posibile, pentru a releva efortul principal
al directorului Staatsoper, Ioan Holender, de
a evita în elaborarea spectacolului de oper`
a oric`rei intruziuni extraestetice din sfera
subculturii, kitschului, mondenului, politicu-
lui. Cele dou` fe]e ale priorit`]ilor sale, de
care aminteam mai sus, au fost, spectacolul
[i publicul. În primul caz conta un singur
criteriu: convingerea sa profesional`, înteme-

iat` pe experien]` [i cultur`, în privin]a exce-
len]ei artistului, cânt`re], dirijor, scenograf
etc. Fa]` de public, pe de alt` parte, s-a sim]it
r`spunz`tor de asemenea în tot timpul directo-
ratului s`u: "Munca mea s-a adresat [i se
adreseaz` acelor oameni care vin la reprezen-
ta]ii [i acelora pe care vrem s`-i determin`m
s` fac` asta. Luam în serios fiecare spectator
în parte [i r`spundeam în scris, personal, la
fiecare reclama]ie în parte". Asta pentru c`
– în parantez` fie zis – faxul [i, mai apoi,
po[ta electronic` sunt forme de comunicare
"impersonale [i primitive".

DD
ar intruziuni indezirabile
ap`reau [i de pe t`râmul artei
[i, în acest sens, un motiv
considerabil de alert` l-au

constituit regizorii. Desigur, doar cei intempes-
tivi, ale c`ror preten]ii se manifestau exorbi-
tant, de la cele financiare pân` la cele "nova-
toare". Savuroas` e relatarea episodului în
care unul dintre ace[tia ]inea s` introduc` în
spectacol "o scen` de sodomie cu un porc".
Relatarea se încheie cu o veritabil` declara]ie
de principiu a directorului: "Cu aceast` ocazie
a[ dori s` spun c` r`spunderea mea pentru
ceea ce se prezint` publicului ]ine de esen]a
îndatoririlor mele. De aceea aveam nu doar
dreptul, ci [i obliga]ia de a împiedica prin
veto realizarea inten]iei regizorului". {i mai
departe: "Privind în urm`, consider c` g`sirea
echilibrului între dorin]ele [i ideile regizorului,
indica]iile compozitorului [i exigen]ele dirijo-
rului a fost sarcina mea cea mai dificil`".
De fapt, cheia succesului acestei cariere spec-
taculoase, care nu e nicidecum sfâr[it`, a stat
tocmai în arta de g`si [i p`stra echilibrul între
convingerile sale morale [i profesionale [i
"trendul" mereu fluctuant al ambian]ei artistice
[i, inevitabil, politice, în care-[i îndeplinea
misiunea asumat` în deplin` cuno[tin]` de
cauz`.

Directoratul de dou` decenii al lui Ioan
Holender a fost cel mai îndelungat din presti-
gioasa istorie a Staatsoper. Retragerea sa a
survenit în ordinea fireasc` a lucrurilor, iar
modul în care Austria a marcat momentul e
cât se poate de elocvent pentru dimensiunile
[i prestigiul acestei personalit`]i: s-a emis
un timbru cu efigia sa, pre[edintele Republicii
a oferit un dineu festiv la Palatul Hofburg [i
s-a organizat un concert de adio care a fost

transmis în direct de televiziunile din Austria,
Germania, Japonia, Ungaria. Nu [i din Româ-
nia, fire[te. De[i ilustrul personaj n-a uitat
niciodat` Timi[oara [i România, unde e mereu
prezent. "Faptul c` la vârsta de 75 de ani –
scrie d-sa – trebuie s` faci loc altora mai tineri
îl percep ca pe un imperativ [i un semnal al
demnit`]ii". E un semnal în spiritul demnit`]ii
[i profesionismului întregii sale cariere. Sau,
poate, mai corect ar fi s` spunem, al întregului
s`u destin. C`ci aici nu mai e vorba de o
biografie, ci de un destin. Care, din fericire,
nu s-a \ncheiat. De o fenomenal` vitalitate,
Ioan Holender e mereu activ, mobil, consilier
al unor mari institu]ii muzicale, director al
festivalului "George Enescu", solicitat,
consultat, invitat, având totu[i timp s` joace
tenis [i s` mai dea o fug` pentru relaxare pe
la Cercul Polar. Iar pentru timi[oreni, chiar
pentru cei care n-au avut [ansa de a-l cunoa[te
personal, numele lui Holi rezoneaz` afectiv,
familiar, cu cel al unui prieten care, în ciuda
dep`rt`rii, le r`mâne mereu apropiat.
_______________

Ioan Holender, Spuse, tr`ite, dorite.
Amintiri. Edi]ie îngrijit` de Gabriel Kohn.
Traducere de Ioana Rosto[. Postfa]` de Cornel
Ungureanu. Ia[i, Editura Universit`]ii
"Alexandru Ioan Cuza", 2011.
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Asocierea numelui ora[ului Timi[oara
cu florile [i parcurile a dat na[tere acestei
metafore, curent exploatat` pe plan local [i
probat` înc` de existen]a unei realit`]i evidente
pentru oricine. Pu]ini mai [tiu îns` c` întregul
sistem al parcurilor timi[orene, dezvoltate
mai ales de-a lungul râului Bega, corespundea
unui principiu urbanistic, pus în aplicare o
dat` cu modernizarea metropolelor europene,
[i anume acela de a crea o "centur` verde",
capabil` s` anihileze neajunsurile provocate
de aglomerarea urban`. Dac` aceste principii
au fost aplicate Vienei, în anii de dup` 1860,
în Timi[oara conceptul urbanistic a fost elabo-
rat în ultimul deceniu al secolului al XIX-
lea [i pus în aplicare de îndat` ce demolarea
zidurilor cet`]ii militare a permis-o, adic`,
în mod consecvent, la începutul secolului al
XX-lea. Parcuri existau, fire[te, [i înainte de
aceast` dat`, dar ansamblul coerent a fost
creat în acela[i timp cu ora[ul modern.

Amenajarea parcurilor din Timi[oara a
]inut cont de concep]ii de arhitectur` peisa-
gistic` inspirate din parcurile engleze[ti, care
induceau o mai mare naturale]e în compozi]ia
de ansamblu, combinând peluze, pâlcuri de
arbori, cu rondouri de flori, l`sând îns` im-
presia unor crea]ii spontane, produse de natura
îns`[i. Dar în timp ce în multe parcuri
engleze[ti po]i vedea o t`bli]` cu numele [i
o not` biografic` a arhitectului peisagist (de
exemplu John Nash, autorului faimosului The
Regent's Park din Londra, dar [i al Pavilionului
Regal din Brighton), în Timi[oara nu se
men]ioneaz` nimic în acest sens. Cu toate
acestea, tradi]ia "oral`" îl men]ioneaz` pe
cunoscutul "florar imperial" Wilhelm Mühle.
El ar fi jucat rolul unui întemeietor al acestei
profesii, bucurându-se de recunoa[terea unani-
m` [i respectul tuturor, chiar [i al genera]iilor
ulterioare, tradi]ia lui fiind dus` mai departe
de fiii s`i, dintre care mai ales Arpad Mühle,
stabilit [i el în Timi[oara, a fost cel mai
cunoscut, tr`ind pân` în epoca modern`.

Faimosul florar avea în proprietate un
teren ce se întindea ini]ial de la râul Bega,
din dreptul bulevardului Pârvan de ast`zi pân`
dincolo de strada Victor Babe[, teren utilizat
pentru culturi de flori, dar mai ales de trandafiri
[i peste care s-a construit ulterior un întreg
cartier. La cap`tul acestei propriet`]i familia
[i-a construit o vil` în stil Secession, r`mas`
pentru mult timp prima [i singura construc]ie
din acel loc (bulevardul Mihai Viteazul nr.
1). Oare ce timi[orean nu a remarcat casa
cu o alur` nobil`, amestec de fantezie post-
romantic` [i func]ionalism modern, scufun-
dat` complet în verdea]`, u[or s`lb`ticit` dup`
înl`turarea proprietarilor, în timpul erei
comuniste?

De ceva timp în urm`, ca un semn pre-
vestitor de r`u, casa a primit un gard nou,
înalt, de feronerie, expresie a anxiet`]ii noilor
proprietari, iar tufi[urile [i plantele au fost
retezate, de jur împrejur instaurându-se o
"b`t`tur`" de p`mânt uscat, patrulat` de o
hait` de câini de paz`. Doar atât, de câ]iva
ani, destul de îngrijor`tor pentru soarta cl`-
dirii elegante, l`sat` într-o paragin` strict
supravegheat`. Dar cine ar fi putut s` se
intereseze de acest fapt? Poate doar pu]inii
timi[oreni care mai poarta amintiri de genul
acesta [i care ar putea fi cataloga]i drept
"nostalgici". În rest, cine altcineva? Toate
acestea au durat pân` când, ceea ce era preg`tit
din umbr` cu minu]iozitate (adic` cu acte) a
ie[it la iveal`, respectiv o demolare rapid`,
semn al indolen]ei generale a aparatului ad-
ministrativ corupt, favorizând îngrijor`tor de
mult un anume tip de infrac]iune imobiliar`,
într-un ora[ care ar merita o soart` mai bun`.
Doar protestele opiniei publice au stopat, pe
moment, acest act barbar, care a distrus deja,
probabil irecuperabil, detalii greu de ref`cut
cu posibilit`]ile de ast`zi.

TIMI{OARA – "ORA{UL FLORILOR"
ILEANA PINTILIE

În aceste condi]ii ne întreb`m: pân` când
va continua atentatul la memoria noastr`, a
tuturor [i la o tradi]ie cultural` central-euro-
pean`, cu care noi – locuitorii - dorim s` ne
identific`m? Nu merit` acest ora[ o soart`
mai bun`? De ce în acest loc sunt posibile
acte de corup]ie administrativ` care nu se
reg`sesc, în aceast` propor]ie îngrijor`toare
(c`ci afecteaz` îns`[i structura ora[ului, istoria
lui, specificitatea stilistic` a arhitecturii sale)
în nici un alt ora[ din vestul României?

De ce se aprob` cu cea mai mare u[urin]`
transform`ri produse în structura de rezis-
ten]` [i în aspectul unor cl`diri semnificative,
unele dintre ele chiar monumente de arhitec-
tur`? Cum a fost posibil` modificarea groso-
lan` a fa]adei unuia din pu]inele monumente
trecute pe lista na]ional` – Casa Mercy? Nu
putem accepta scuza c` aceste transform`ri
nu afecteaz` cl`direa respectiv` [i c` sunt
"reversibile", cum nu putem accepta mutilarea
unui imobil pitoresc din Pia]a Unirii, "Casa
cu lei", în care ferestrele devin u[i, nu se [tie
pentru ce motiv temporar, în favoarea vreunui
chiria[ cu preten]ii.

De ce nu se respect` dorin]a timi[orenilor
de a introduce în lista monumentelor de
arhitectur` mult mai multe imobile decât au
fost aprobate în epoca comunist`? Oare
sistemul represiv de atunci se continu` [i azi,
sub alte forme [i motiva]ii? Dezvoltarea
metropolei contemporane nu contrazice de-
loc conservare [i restaurarea monumentelor
[i a cl`dirilor vechi, care dau valoare [i
str`lucire ora[ului actual. Reconvertirea cl`-
dirilor industriale în spa]ii culturale sau co-
merciale ar fi mult mai valoroas`, decât
demolarea lor pentru ni[te construc]ii ieftine
din materiale prefabricte, care, în ]`rile civili-
zate, se afl` de regul` la marginea ora[elor.

Demolarea [i distrugerea a ceea ce a mai
r`mas din Abatorul comunal este o gre[eal`
irecuperabil` care ne plaseaz`, din punct de
vedere al concep]iei dezvolt`rii urbane, dar
[i administrativ, într-o zon` de primitivitate,
caracteristic` neprofesioni[tilor. Aceea[i situa-
]ie poate fi semnalat` la Industria Lânii, unde
demolarea halelor, iar mai nou distrugerea
iminent` a unei din vilele în stil Sécession
din acel ansamblu, nu au produs decât ruin`;
situa]ia se poate repeta oricând la "Fabrica
de ciorapi", una dintre primele construc]ii
industriale moderne din ora[, în plus construit`
de cel mai important arhitect al regiunii –
László Székely. Grupul de locuin]e munci-
tore[ti din Fabric, primele de acest gen din
Timi[oara, construite tot de Székely, au fost
afectate de un incendiu [i privim cu team`
la soarta lor, aflat` acum în cump`n`, la ce
se va întâmpla cu ele. Începerea demol`rii
cl`dirii fabricii "Solventul", prima "Fabric`
de spirt" din ora[, atest`, o dat` în plus lipsa
unui concept urbanistic [i arhitectural, rela]ia
deficitar` a municipalit`]ii cu proprietarii care,
chiar în situa]ia lor de proprietari, pot fi
constrân[i s` respecte anumite cerin]e [i norme
de construc]ie impuse de ora[.

Situa]ia aceasta de del`sare, lipsa unor
principii clare de dezvoltare urban` [i apli-
carea lor cu stricte]e arat` o involu]ie în raport
cu un fond arhitectural de prim` importan]`.
Chiar [i pentru un vizitator neavizat o plimbare
prin ora[ul maghiar Gyula este suficient`
pentru a vedea cu ochiul liber diferen]a, modul
în care sunt restaurate imobilele [i reconvertite
cl`dirile industriale, construite de acela[i arhi-
tect László Székely, a c`rui oper` este mutilat`
continuu în Timi[oara, ora[ în care el a fost
mai mult de dou`zeci de ani arhitect [ef.

{i, apropo de reconvertirea cl`dirilor
industriale, cine nu a auzit ast`zi de celebra
"Fabric` de pensule" din Cluj, un spa]iu
industrial modern, f`r` patina [i frumuse]ea
cl`dirilor industriale istorice din Timi[oara,
care a devenit cel mai monden "centru cultural

[i artistic" din ]ar`, ad`postind galerii (între
care renumita galerie "Plan b"), ateliere de
arti[ti [i spa]ii de spectacol alternativ [i de
teatru experimental? În Cluj nu este o
problem`, se pare, s` se ajung` la reconvertirea

unui spa]iu industrial într-un astfel de spa]iu
public printr-un parteneriat public-privat, pe
când în Timi[oara acest lucru apare de
neconceput. S` fie l`comia local` mult mai
mare?

ADRIANA CÂRCU
"Toat` lumea la cules de podbal! Dou` kilograme pe zi de c`ciul`. Cine are cursuri dup`-

masa merge diminea]a, cine are cursuri diminea]a merge imediat dup` [coal`. Avem contract cu
cooperativa, a[a c` nu mai discut`m. Hai, mi[carea!" A[a suna ordinul directorului [i nu mai era
de discutat. Nu auzisem cuvântul ̀ sta în via]a mea. La Timi[oara nu culegea nimeni podbal. Ca
elev` fusesem la cules de mu[e]el sau la adunat de fier vechi. Dar podbal - habar n-aveam ce e
`la podbal. N-am întrebat de jen`. Profesoara de la Timi[oara nu [tie ce e ̀ la podbalul! {i mai
eram [i profesoar` de român`. Nu ]inea. Mi-am organizat clasa [i a doua zi la zece am luat-o
frumos spre deal cu treizeci de copii dup` mine. Dealul era traversat de singura linie ferat` a
locului, care ne lega feroviar de Târgu-Jiu. Ne lega numai o dat` pe zi, ce e drept, dar dac` voiai,
puteai s` iei trenul pe la cinci dup`-amiaza [i erai acolo în vreo or`. Numai bine ca s` g`se[ti
închise toate birourile pe unde ai fi avut treab`. C` doar nu te duceai la Târgu-Jiu s` te plimbi.
De plimbat aveai dealuri destule. Am început s` urc`m dealul pe care st`tea scris frumos cu
piatr` alb`, m`runt`, Ceau[escu [i minerii. Lozinca data de la ultima vizit`, cu doi ani în urm`.
Pesemne c` dup` încheierea vizitei nu s-a încumetat nicicare s` ordone s` fie distrus`, a[a c` au
continuat s-o îngrijeasc` de parc` ar fi fost ni[te moa[te; pietri[ul îng`lbenit era primenit periodic
[i o echipa de la Municipiu smulgea o dat` pe lun` iarba [i b`l`riile care amenin]au s-o fac`
necitea]`. Iar eu de câte ori o vedeam m` gândeam la Hollywood.

Am luat-o piepti[ spre lozinc` [i ne-am \n[irat cât eram de mul]i de-a lungul liniei ferate.
P`truns` de imensa responsabilitate de dirigint` m-a podidit deodat` gândul c` poate s` apar`
oricînd un m`rfar, din cele ce duceau c`rbunele la Târg, care mi-ar fi decimat clasa. Am început
s` transpir rece [i s` urlu: "v` rog s` v` organiza]i [i s` trece]i linia ferat` cât mai repede; ̀ sta
nu e loc de joac`", [i prostii de genul ̀ sta. Bineîn]eles c` n-a stat nimeni s` m` asculte. Copiii
se foloseau din plin de avantajul c` nu eram din partea locului [i c` nu [tiam unde se g`se[te [i
cum trebuie s` arate podbalul. Unul mai cu ini]iativ` zice: "Tovar`[a dirigint`, [tiu eu un loc
bun; dincolo de coama dealului e o paji[te plin`." Ne-am luat cu to]ii dup` el. Îmi tot fr`mîntam
mintea s`-mi amintesc din cursurile de organizare [colar` dac` grupurile de copii aflate în natur`
se pot deplasa alandala sau trebuie încolona]i, cîte doi [i de mân`. Deocamdat`, copiii mei se
deplasau în toate direc]iile [i mie, ori de câte ori mai aluneca câte unul, mi se oprea inima în loc.
"O paji[te plin`." Asta însemna c` potbalul trebuie s` fie ceva ce cre[te în apropierea p`mântului.
M` aflam deja în posesia unei informa]ii importante: copiii mei nu aveau s` se ca]ere, s` cad`
[i s` se r`neasc` mortal, pentru c` podbalul nu cre[tea în pomi.

Ocupat` cu opera]iuni logice de prim ordin, nu am b`gat de seam` c` intraser`m bine
într-un fel de a[ezare. Înaintam cu to]ii de-a lungul unei uli]e înguste din care se deschideau
simetric str`du]e laterale, ce duceau la alte str`zi paralele. O copie în miniatur` a ora[ului de
la poalele dealului. Casele erau cam de în`l]imea unul copil; corpul principal era construit din
scânduri b`tute în cuie, iar pe lateral se afla o curticic` plin` de flori înconjurat` de un g`rdule].
În col]ul fiec`rei cur]i era priponit câte un cîine foarte nervos. O re]ea cochet` de canalizare
deschis` lega toate construc]iile. Vacarmul devenise asurzitor. M` aflam în plin suprarealism.
Acest [oc sinestezic a necesitat un minut de prelucrare pân` s` realizez c` stabilimentele erau
locuite de porci - fiecare cu curtea [i cu câinele lui personal. {i porcii tot nervo[i. Câinii l`trau
din cauza noast`, porcii gui]au din cauza câinilor, iar copiii mei urlau de surescitare. Asta era
o tr`ire. Vacarmul declan[at de prezen]a noastr` era atât de mare, încât m-a curpins o panic`
la gândul c` to]i câinii ̀ ia s-ar putea rupe din pripoane.

Aveam, în sfâr[it, explica]ia pelerinajului la care asistam în fiecare sear` pe la [ase, când
popula]ia feminin` a ora[ului pornea spre deal cu g`le]ile pline. Mergeau la porci. M` întrebam
deja dac` cocinele or fi fost organizate \n conformitate cu pozi]ia apartamentului în bloc sau
dup` alte criterii. Mai aveam [i explica]ia provenien]ei florilor cu care m` r`sf`]au elevii mei.
Problema m` preocupa deja de cât`va vreme. În fa]a blocurilor nu cre[tea nici m`car iarb`,
de gr`dini nici o urm`, iar eu primeam aproape zilnic buchet peste buchet. Începusem s` cred
c` satele ce înconjurau ora[ul erau populate în exclusivitate de bunici blajine ce [edeau în
pridvoarele lor încadrate de margarete, trandafiri [i crini.

Am p`r`sit în deplin` debandad` ora[ul porcilor [i ne-am f`cut drum spre paj[tea cu
podbal. Foarte atent` la semnalele copiilor, am reac]ionat cu mare naturale]e când m-au anun]at:
"To'a[a dirigint`, v-am spus c` e un pogon de el!" În Oltenia, tot ce e foarte mult – chiar dac`
nu are nici o rela]ie cu suprafa]a – e un pogon. De data asta, îns`, m`sura se potrivea: în fa]a
mea se întindea aproximativ un hectar de p`p`die.

Heidelberg 1995
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Aureliei Mocanu

PARTEA DINTÎI DIN TREI: ETICHETA
DE READY-MADE

"Nu m-am f`cut sculptor din cauza lui Constantin Brâncu[i", spune
Mihai Donici la vernisajul expozi]iei sale de sculptur` la Funda]ia Triade.
Mihai Donici a fost, toat` via]a, arhitect. Expozi]ia la care ne invit` e
reîntoarcerea la prima lui pasiune, sculptura, [i la alte obîr[ii. Sculpturile
lui Mihai Donici sînt obiecte de lemn din cultura ]`r`neasc`: albii, fuse,
maiuri, multe alte unelte a c`ror utilitate ne devine, încet, opac`. R`mîne
numai forma lor simpl`, epurat`, aproape abstract`, brîncu[ian de simpl`.
Mihai Donici nu colec]ioneaz` obiecte ]`r`ne[ti folclorizante, încrustate
etnografic, decorate turistic. Obiectele pe care el le alege, pentru aceast`
expozi]ie de ready-made, au forme epurate la extrem.

Marcel Duchamp e cel care a inventat ready-made, la începutul secolului,
ridicînd obiectul cotidian la rang de obiect de art`, "prin simpla sa alegere
de c`tre un artist". E oportun s`-i g`sim lui Mihai Donici aceast` filia]ie,
pentru a-l încadra într-un curent conceptual. Cu toate acestea, trebuie s`
aducem dou` corec]ii importante acestei genealogii facile. Marcel Duchamp
î[i alege obiectele dintre cele ale civiliza]iei industriale, familiare. Privitorul
este supus unui bruiaj permanent, privind simultan obiectul familiar lui,
utilitar, [i forma sculptural`. La Mihai Donici, dep`rtarea noastr` de civiliza]ia
autarhic` a satului vechi ne [terge treptat reperele utilitare, l`sîndu-ne s`
privim doar forma aerodinamic`. Duchamp î[i alege obiectele din cele ale
produc]iei industriale, de serie, salvînd obiectul individual de la anonimatul
produc]iei de mas`. Obiectele alese de Mihai Donici fac parte dintr-o civiliza]ie
rural`, veche, marginalizat`, [i apoi m`turat` de valul produc]iei industriale.
Atunci cînd prive[ti un Duchamp, prive[ti simultan unicitatea obiectului
de art` [i ieftina multiplicitate a obiectului industrial de serie. Cînd prive[ti
o sculptur` de Mihai Donici, prive[ti un obiect care a sc`pat, ca prin minune,
de invazia obiectelor industriale, o unicitate precar`, arheologic`.

Mihai Donici intr` într-o complicitate freatic` cu creatorul ]`ran.Ê
Atunci cînd ]`ranul face un fus-fus, strict utilitar, f`r` cele mai mici încrest`turi
[i f`r` cea mai m`runt` vanitate artistic`, forma sa strict utilitar` e cea
care devine art` pentru Mihai Donici, fiindc` ea se apropie asimptotic de
forma cea mai epurat` sculptural. Aici se întîlnesc creatorul ]`ran, Constantin
Bråncu[i [i Mihai Donici: nu în decora]ia m`runt încrustat` a muzeelor
etnografice, ci în linia pur` strict func]ional`, stream-lined.

Ceea ce e art` ]`r`neasc` pentru romantici, etnografi [i turi[ti nu e
artistic pentru Constantin Bråncu[i [i nici pentru Mihai Donici. Specificul
local, neao[ul, pitorescul nu-i atrag, [i ei privesc mai în adînc. Ceea ce
realizeaz` Mihai Donici e o arheologie a lui Bråncu[i: iat`, spune Mihai
Donici, acestea sînt obiectele culturii ]`r`ne[ti din care se întrupeaz` Bråncu[i.

PARTEA A DOUA DIN TREI:
FENOMENOLOGIA LEMNULUI

Piatra [i fierul sînt reci la pip`it, grele la c`rat. Domesticirea lor trece
prin siluire: fierul trebuie topit la temperaturi imense, pe care omul de

MATERIES MADERA
rînd le simte doar la incendii. Piatra trebuie izbit` cu o putere pe care, în
via]a obi[nuit`, o dezl`n]uie doar ura uciga[ului. În plus, sînt ve[nice. Lemnul
are, în schimb, temperatura mîinii. E u[or. Poate fi sculptat cu familiarul
cu]it zilnic. Cedeaz` sub o ap`sare nu mai grea decît a trîntei. Lemnului
îi e fric` de ploaie, ca omului. Atunci cînd e alungat din cas`, putreze[te
[i moare. Cînd cade în dizgra]ie e pus pe foc. Lemnul nu poate tr`i decît
în cas`. Cre[te ca omul ; pe inele i se pot num`ra anii. Scoar]a lui face
riduri, ca pielea b`trînilor. Fibra scîndurii arat`, histologic, ca mu[chiul.
În greac`, hyle, p`dure, a c`p`tat [i sensul secundar de materie. În latina
tîrzie apare materies, lemn-de-construc]ie, în opozi]ie cu lignum, lemnul
de foc. De exemplu, carpenul, noduros [i r`sucit, are doar lignum, n-are
materies. ÊMateries vine de la mater, mam`: a[a cum din mam` se desprinde
pruncul, printr-un act de violen]`, la fel, din trunchiul lemnului se desprinde
albia ori c`ucul. În cartea Genezei, lemnul apare abrupt, în dualitatea sa
lemn de construc?ie, salvator, lemn de foc, distrug`tor. Prima oar`, e vorba
de lemnul arcei lui Noe, a doua oar`, de lemnul de foc pe care Avraham
urmeaz` s`-l sacrifice pe Isaac. Lemnul e înc`rcat simbolic: dintre toate
materialele, el e primul [i cel mai important. Numele lui d` numele materiei.

{U{LE}UL
Pe urm` un osîlcean,/ Cu carul de odolean,/ C`p`]îni de lemn tr`znit/

De dau raze pe p`mînt/ Cu obezi de tuf`nele/ Cu spi]e de mic[onele,/
Loitre de scor]î[oar`,/ Cu spetezi de fildi[oar`,/ Ro]île de calomfir,/ Chilimii
de trandafir./ Cîte cuie sint la car, ofÊ!/ Toate-s din m`rg`ritar/ {u[le]ii
din foi de vie/ Buturugi de razachie,/ Gînjurile de-avr`meas`,/ Potîngul
de cîstineas`,/ Jiglele de cocor`i,/ La jug trag doi brebenei. Tudor Gheorghe
cînt` Carul cu flori. Mai bine de jum`tate din cuvintele cîntecului sînt (tot
mai) greu de în]eles pentru ascult`torii lui urbani.

{u[le]ul (ori [i[le]ul, ori [i[le]i) e partea dinapoi a carului. Obezile
alc`tuiesc circumferin]a ro]ii. Loitrele sînt p`r]ile verticale laterale ale c`ru]ei.
Potîngul e orice fel de leg`tur`. Etc. De la apari]ia automobilului, c`ru]a
([i celelalte ale lumii tradi]ionale) au intrat într-un con de umbr`. Cuvintele
ne-au devenit de neîn]eles ([i dispar din limb`) a[a cum uneltele civiliza]iei
tradi]ionale nu mai au, pentru noi, o utilizare vizibil` [i transparent`. Din
civiliza]ia tradi]ional` ]`r`neasc` am pierdut cuvintele, uneltele [i utilizarea
lor. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, zice Bernardus de
Morlay, din trandafirul de odinioar` doar numele mai d`inuie. Dimpotriv`,
arat` Mihai Donici, uneltele de odinioar` d`inuie, dar numele [i rostul lor
le-am pierdut, formas nudas tenemus.

De aceea expozi]ia lui Mihai Donici e oarecum subversiv`: iat`, zice
el, obiectele acestea, ale c`ror nume abia le mai b`nuim sau le-am uitat,
a c`ror utilizare o b`nuim doar sau n-o mai [tim. Ele r`mîn printre noi ca
sculpturi ultramoderne, forme epurate, dincolo de timp. P`r`site de st`pînii
lor, care le folosiser` pîn` cînd tehnica modern` a invadat satele cele mai
dep`rtate, uneltele acestea au sc`pat de diluviul industrial [i au r`mas în
mijlocul s`u ca ni[te blocuri relicte. Ie[ite din crisalida utiliz`rii zilnice,
ele poposesc pe soclul muzeal [i se odihnesc dup` lu[tri de osteneal`.

DAN UNGUREANU

Chi[in`u: un ora[ al contrastelor puter-
nice, extrem de primitor [i cald. BITEI: un
festival ini]iat în 1994, ce [i-a men]inut conti-
nuitatea, în ciuda condi]iilor grele. Bienala
Teatrului "Eugène Ionesco" a s`rb`torit anul
acesta (25 mai - 3 iunie) cea de-a X-a edi]ie,
jubiliar`, sub direc]ia regizorului Petru Vutc`-
r`u. Pentru mine au fost trei zile de festival
(25-27 mai) cu spectacole extrem de variate,
l`sându-mi impresia unui colaj bine realizat.

VINERI, 25 MAI 2012VINERI, 25 MAI 2012VINERI, 25 MAI 2012VINERI, 25 MAI 2012VINERI, 25 MAI 2012
TAE-GEUK,
COREEA DE SUD

Spectacolul ansamblului coreean mizeaz`
pe ritmurile captivante ale muzicii [i pe o
execu]ie definit` concomitent de for]` [i fine]e.
Corpurile muzicienilor se transform` u[or
într-o imens` ma[in` de scris, care mitraliaz`
cu un suflu ce merge pân` la intensitate maxi-
m`, dând dovad` de precizie [i de [tiin]` a
caden]ei. Gestul pare doar o prelungire fireasc`
a muzicii, mi[c`rile preiau ascu]imea sau
lentoarea sunetelor, sincronizarea este total`.
Sunetul e repetat [i ramificat, într-un joc de
tonalit`]i din care transpare comicul. Tempo-
urile sunt accelerate într-atât încât, dac` parti-
tura sonor` nu ar înso]i mi[carea capului sau
a mâinilor, am putea crede c` ne afl`m în
fa]a unui desenator care schi]eaz` cu iscusin]`
siluete în fast forward.

SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012
COMPANIA RICCI FORTE,
ITALIA
Troia's Discount, regia Stefano Ricci

Montarea companiei Ricci Forte a bene-
ficiat de cel pu]in trei componente puternice:
imagini pregnante, text poetic [i joc actoricesc
foarte bun. Suntem proiecta]i într-o lume car-
nal`, visceral`, în care totul se comercializeaz`,
p`trundem într-un univers de vise ucise, în
care, cel mai des, dragostea nu mai exist`,
cel pu]in "nu cea împ`rt`[it`", fiind înlocuit`
de iluzii ("a fost doar o poveste"). Iubirea
adev`rat`, atât de diferit` în formele sale,
pare s` fie o excep]ie atunci când tandre]ea
g`se[te loc s` se strecoare (una din cele mai
emo]ionante scene este aceea în care un el
[i un alt el î[i m`rturisesc nevoia de afec]iune,
nevoia de a înv`]a "s` respir“e‘ din nou". Se
desf`[oar` pe scen` un tablou foarte u[or de
recunoscut, în care oamenii se pot izbi de
al]i oameni, f`r` ca m`car s` îi vad`, preferând
brutalitatea în locul delicate]ei. Orice încercare
de expunere autentic` se soldeaz` cu un mare
e[ec: cuvintele nu mai pot ie[i, nu mai au
voie s` fie spuse, sunt gâtuite, cântecele r`mân
necântate, sufocate în piept, tr`irile sunt pus-
tiite [i înc`tu[ate. Identificarea este sinonim`
cu citirea unui cod de bare ce func]ioneaz`
simultan drept con[tiin]` [i oglind`.

Spectacolul este fragmentat în scene mici,
care disperseaz` întreb`ri fundamentale, de-
seori sub forma unui joc de copii. Fuga pare
întotdeauna solu]ia cea mai la îndemân`, cea
care rezolv`, prin absen]`, confruntarea.
Troia's Discount este un spectacol poetic,
provocator – nu prin nuditate [i nici prin
violen]` –, ci prin ideile etalate cu mult` natu-
rale]e [i cu mare for]`.

SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012SÂMB~T~, 26 MAI 2012
THE TIGER LILIES BAND,
MAREA BRITANIE

Pe scena Filarmonicii î[i fac intrarea cu
o u[oar` "re]inere" (a se citi "întârziere") cei
trei componen]i ai trupei. Pentru cei neobi[-

JURNAL DE SPECTATOR
BITEI, CHI{IN~U
DANIELA MAGIARU

nui]i cu apari]iile lor, surpriza e atât la nivel
de imagine, cât [i la nivel muzical. Adev`ra]i
performeri, î[i duc cu mult` prestan]` rolurile.
Fa]a clovneasc` a solistului anun]` de la bun
început dualitatea show-ului extrem de juc`u[/
serios. Personajele de pe scen` sunt, în stop-
cadre succesive, impasibile, indignate, nedu-
merite, neastâmp`rate, puse pe [otii. Muzica
e când calm` – versurile func]ioneaz` contra-
punctic –, când alert`, sus]inând exaltarea
dus` pân` la paroxism a cuvintelor. Umorul,
în special cel negru, e nelipsit. Grimasele
sau placiditatea dubleaz` sonorul, vocea e
recitativ`, îngânat`, pirueteaz`, se d` în tobo-
gan în susul [i în josul portativului spre încân-
tarea publicului. Tonalit`]ile, instrumentele
[i figurile muzicienilor sunt în schimbare
continu`. Grimasele [i for]a din Living Hell
sunt reduse la ritmuri de balad` în Sand in
Sea. Exaltarea las` loc vis`rii, îns` [i visele
sunt amare: “They‘ "Have as much solidity
as sand in the sea".

DUMINIC~, 27 MAIDUMINIC~, 27 MAIDUMINIC~, 27 MAIDUMINIC~, 27 MAIDUMINIC~, 27 MAI
TEATRUL DRAMATIC
DE STAT "ILYA
CHAVCHAVADADZE",
GEORGIA
Angajare de clovn de Matei Vi[niec, regia
Giorgi Tavadze

Angajare de clovn este un spectacol colo-
rat, amuzant [i emo]ionant în egal` m`sur`.
Piesa lui Matei Vi[niec transpus` în georgian`
are o sonoritate special` [i este puternic sus]i-
nut` de imaginile vizuale [i de jocul copil`-
resc-elaborat al actorilor. Clovneriile simple

sau comploturile grave în care se aliaz` doi
câte doi protagoni[tii au prospe]ime în scenele
comice, dar [i în cele amare. O montare bun`,
ce implic` trei protagoni[ti care reu[esc s`
surprind` nuan]ele unui text construit dup`
regulile compozi]iei, pe grad`ri [i degrad`ri
ale umanului, pe accentu`ri [i estomp`ri fine.
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CIPRIAN V~LCAN
"Vingt-quatre heures au lit, avec sa femme, sur le toit de son église. C'est la drôle de

™sexpérience¤ que tentera, ce vendredi, le pasteur texan Ed Young. L'objectif est de souligner
l'importance de rapports sexuels réguliers entre époux. ™Il est temps pour l'Église de
remettre Dieu dans le lit, clame Ed Young, 50 ans, marié depuis vingt-neuf ans. C'est
bien lui le créateur de la sexualité¤. Sur le toit de la Fellowship Megachurch, près de
Dallas, les époux, parents de quatre enfants, ne feront que prodiguer des conseils et enseigner
™la force du mariage tel que Dieu l'a voulu¤… Le tout retransmis sur llllleur site Web , où
l'on peut acheter tout une série de guides pour ™revigorer le mariage¤. Dans son dernier
livre, Sexperiment, Ed Young raconte avoir posé un ™défi sexuel de 7 jours¤ à ses 20.000
fidèles, avec une prescription d'au moins un rapport sexuel quotidien. Et au septième
jour... Les paroissiens se sentaient très bien" (Le Figaro, 10 ianuarie 2012).

Aloisius Bertrandus Winnetou, pastorul unei biserici baptiste din Santa Fe, [i-a
dobîndit celebritatea local` gra]ie comportamentului s`u excentric ce i-a atras aprecierea
unui mare num`r de credincio[i [i l-a adus în aten]ia mass-media. Winnetou, care sus]inea
c` este nepotul lui Karl May, vorbea o german` extrem de îngrijit`, îi cita des pe Marx
[i pe Nietzsche în original [i pretindea c` î[i petrece toate perioadele de r`gaz în Bavaria,
pentru a c`rei desprindere de Germania milita de la vîrsta de 18 ani. Înc` de la primele
zile petrecute în fruntea comunit`]ii baptiste pe care o p`storea, el a afi[at pe peretele
micu]ei sale biserici o list` cu serviciile pe care se ar`ta preg`tit s` le ofere enoria[ilor
s`iÊ: "1. Sînt preg`tit s` m` las mu[cat de lobul urechii drepte în fiecare vineri între
orele 16 [i 18; 2. Sînt preg`tit s`-i gîdil la t`lpi, cu o pan` de p`un adus` special din
Austria, pe cei care doresc s` scape de încordare [i de frustr`ri; 3. Sînt preg`tit s` ofer
gratuit brelocuri cu Nietzsche [i Maica Tereza; 4. Sînt preg`tit s` cînt can]onete siciliene
la fiecare sfîr[it de lun`, îns` numai dup` l`sarea întunericului; 5. Sînt preg`tit s` îi
scarpin în barb` pe acei credincio[i de peste 60 de ani care regret` vremurile tinere]ii
lor; 6. Sînt preg`tit s` le pun ventuze persoanelor care sufer` de insuportabile dureri de
spate; 7. Sînt preg`tit s` scriu mesaje de dragoste în limbile german`, spaniol` [i englez`
pentru adolescen]ii lipsi]i de inspira]ie; 8. Sînt preg`tit s` castrez motani în c`lduri; 8.
Sînt preg`tit s` dresez papagali; 9. Sînt preg`tit s` organizez concursuri de cros în jurul
bisericii; 10. Sînt preg`tit s` m` împreunez, în baza unei cereri scrise, cu enoria[ele
cînt`rind peste 150 de kilograme".

Aloisius Bertrandus Winnetou [i-a respectat cu sfin]enie acest program f`cut public
în 12 iulie 1992. A sc`rpinat în barb` mo[negi f`r` din]i, a dresat papagali obraznici,
a scris mesaje de dragoste pentru tinerii hispanici din zon`, a d`ruit peste 5000 de
brelocuri cu Nietzsche [i peste 8300 de brelocuri cu Maica Tereza, s-a l`sat mu[cat de
mai bine de dou`zeci de ori de lobul urechii drepte, a pus ventuze, a f`cut sex cu [ase
femei obeze, a organizat concursuri de cros, a cîntat can]onete napolitane pretinzînd c`
sînt siciliene, a gîdilat nebuni în talp`, a castrat motani în c`lduri. În plus, a decis s`-
[i familiarizeze credincio[ii cu autorii s`i prefera]i, citindu-le în fiecare sîmb`t` seara
din Andrei Platonov, Ilf [i Petrov, Bulgakov, John Kennedy Toole, John Cowper Powys,
Hasek [i Augusto Monterroso.

Dup` ce a împlinit 50 de ani, Winnetou a hot`rît s` nu mai permit` s` i se citeasc`
decît texte scrise în spaniol` sau portughez`. Descoperind, gra]ie preotului catolic Luis
Ramirez, care îi era prieten din adolescen]`, opera lui Toma d'Aquino, a decis s` se
îngra[e sistematic pentru a deveni la fel de pîntecos precum Doctorul Angelic. A început
s` se spele numai cu ap` de ploaie [i s` foloseasc` doar parfum bulg`resc, predicînd
c` doctorul Mengele e reîncarnarea lui Socrate, prob` suficient`, din perspectiva lui,
pentru a dovedi îndrept`]irea condamn`rii la moarte pe care au stabilit-o cet`]enii atenieni
pentru inventatorul maieuticii. Dezam`git de comportarea oamenilor pe care îi cuno[tea,
s-a dedicat cre[terii cailor, socotind c` numai caii [i îngerii sînt creaturi demne de iubire.
{i-a propus chiar s` demonstreze c` numai caii merit` s` fie admi[i în Paradis, în vreme
ce oamenii sînt sorti]i chinurilor Iadului. Iar într-un interviu pentru The Santa Fe Reporter
a declarat c` numai calul poate s` fie supraomul lui Nietzsche.

Ultimele [tiri despre Aloisius Bertrandus Winnetou ni-l arat` extrem de hot`rît s` se
stabileasc` în Albania, unde ar urma s` lucreze în lini[te la o carte despre cai [i Dumnezeu.

Presa francez` relata cu amuzament acum
câteva luni o întâmplare mai pu]in obi[nuit`,
petrecut` în Texas, în apropiere de Dallas.
Protagoni[tii – un pastor [i credincioasa lui
so]ie, parteneri de via]` de 28 de ani – s-au
filmat pe acoperi[ul capelei pe care cu cinste
o p`storesc [i au pus imaginile pe site-ul
comunit`]ii religioase locale. Gestul [i filmul
care a rezultat se doreau a fi o pild` pentru
credincio[i. Propov`duind importan]a c`s`to-
riei, pastorul în vârst` de 50 de ani [i-a îndem-
nat to]i adep]ii s`-[i fac` datoria conjugal`
în fiecare zi, dup` modelul oferit chiar de
el însu[i [i consoart`, cei mai entuzia[ti practi-
can]i ai acestei lec]ii de via]`1.

Printr-o (fericit`?) coinciden]`, 2012 se
anun]` a fi anul sectan]ilor ciuda]i, pentru
c`, tot pe la începutul anului, a reap`rut pe
firmamentul media românesc însu[i Grego-
rian Bivolaru. Celor cu memoria mai scurt`,
le amintim c` Bivolaru a fugit din ]ar` în
urm` cu câ]iva ani, cerând ([i primind) azil
politic în Suedia, în urma punerii sub acuzare
de c`tre statul român. La ora respectiv`, ICCJ
(adic` Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie) îl
vedea pe Bivolaru vinovat de perversiune
sexual`, act sexual cu un minor [i trafic de
minori, în urma practic`rii unor ritualuri care
au îngre]o[at o ]ar` întreag`. Pe atunci liderul
mi[c`rii de integrare în absolut (zis` MISA),
Bivolaru ap`rea fotografiat [i filmat în
ipostaze dintre cele mai grote[ti, sub pav`za
unor practici yoga mai "speciale". Chiar [i
acum, site-ul acestui a[a-zis guru îl prezint`
ca pe un renumit instructor de yoga, cu
puzderie de adep]i în toate col]urile lumii,
un fost disident al regimului comunist,
actualmente persecutat de statul român, care
se face vinovat de intoleran]` religioas` [i
alte p`cate capitale.

Nu cu mult timp în urm`, televiziunile
[i ziarele din România au lansat un interviu
cu Bivolaru, în care acesta declar` c` zvonu-
rile conform c`rora s-ar fi întors în România
sunt false. Aceste zvonuri par s` fi ren`scut
în momentul în care Parchetul a redeschis
cazul Bivolaru, contestând decizia de achitare
a Instan]ei [i ad`ugând, pe lista de acuza]ii,
trecerea frauduloas` a frontierei de stat. A[a-
dar, dup` ani de t`cere, ne a[tept`m s` auzim
din nou [i, din p`cate, probabil s` [i vedem
puzderie de detalii despre Bivolaru în urm`-
toarele luni.

Nu doar ciud`]eniile unor secte obscure
]in, îns`, cap de afi[ în presa româneasc` [i
interna]ional`. În anul 2005, o tân`r` de 23
de ani care suferea de schizofrenie a murit
într-o m`n`stire din apropiere de Vaslui, dup`
ce a fost ]inut` trei zile în lan]uri, crucificat`,
f`r` hran` [i ap`, chipurile pentru a fi exorci-
zat`. Cazul a f`cut rapid înconjurul lumii,
provocând un mare scandal mediatic. Pentru
c` BOR a ales s` stea deoparte, vinova]ii –
un preot, maica stare]` [i înc` trei m`icu]e
– au înc`put pe mâna procuraturii. Preotul
Daniel Corogeanu, cel care a ini]iat ritualul
de exorcizare a Irinei Cornici, a primit 14
ani. Maica stare]` ceva mai pu]in. De fapt,
presa chiar relata anul trecut în var`2 despre
de]inuta eliberat`, care, de[i nu a fost reprimit`
în sânul bisericii, nu a renun]at la straiele
monahale, în care face cur`]enie la o firm`
de construc]ii, singurul loc în care a reu[it
s` se angajeze. În mod curios, p`rerile despre
aceste întâmpl`ri sunt împ`r]ite. La data pune-
rii sub acuzare, cei patru inculpa]i s-au declarat
cu senin`tate nevinova]i în fa]a lui Dumnezeu.
S`tenii din comunele învecinate m`n`stirii
Tanacu l-au sus]inut pe preot pân` în ultima
clip`, pledând în favoarea lui [i a[teptând
[i ast`zi întoarcerea lui la amvon [i la s`vâr[i-
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rea de minuni [i fapte mari în acel col] de
lume. În timpul procesului, care a avut loc
în 2007 la Bac`u, zeci de sus]in`tori [i enoria[i
au fost al`turi de preotul lor, l`udându-i harul
[i spiritul gospod`resc, refuzând parc` s`
în]eleag` esen]a problemei.

Cazul, extrem, dar nu unic în esen]`, a
vorbit la vremea respectiv` despre habotnicie,
tolerarea unor ritualuri bizare, de mare cruzi-
me, vechi de sute de ani, într-o lume izolat`,
rupt` de realitate, privat` de informa]ii, închis`
[i înfrico[`tor de m`rginit`. BOR nu s-a pro-
nun]at clar, specificând doar c` însu[i concep-
tul de exorcizare este str`in terminologiei
ortodoxe uzuale. Instan]a a ac]ionat, mai mult
sub presiunea presei [i a opiniei publice.
Împricina]ii se consider` victime. Iar comuni-
tatea local` numai c` nu i-a martirizat pe
cei patru.

Fiorul nepl`cut [i gustul amar pe care
îl las` aceast` poveste se prelunge[te – deloc
întâmpl`tor – în ultimul succes al cinema-
tografiei române[ti. Recentul film al lui Cris-
tian Mungiu, Dup` dealuri, bucurându-se de
critic` interna]ional` deosebit de favorabil`,
de o primire triumfal` la Cannes [i de dou`
premii Palme D'Or, pentru cel mai bun sce-
nariu [i pentru cea mai bun` interpretare
feminin` (a actri]elor debutante Cosmina
Stratan [i Cristina Flutur), se inspir` din sinis-
trul caz, a[a cum a fost el prelucrat de scrii-
toarea [i jurnalista Tatiana Niculescu Bran,
în cartea Spovedanie la Tanacu3. Volumul,
care urm`re[te cazul în toate detaliile sale,
poate fi considerat unul din primele exemple
de romane non-fiction publicate în limba
român`. Într-un interviu acordat revistei
Avantaje4, autoarea aduce în discu]ie încer-
carea de a trece dincolo de senza]ionalismul
specific presei române[ti de scandal, care
s-a înfruptat cu voluptate din povestea de
la Tanacu, oferind, în schimb, o versiune
echilibrat`, obiectiv` pe cât posibil, în care
personajele bune [i personajele rele nu sunt
prestabilite.

Aceea[i miz` o are [i filmul lui Mungiu,
care î[i propune, dup` spusele realizatorului
[i scenaristului, s` provoace o opinie din
partea privitorilor, nu s` plac`. A[a cum se
întâmpl` în ultima vreme cu produsele cine-
matografiei române[ti, filmul, crede Mungiu,
va fi perceput într-un fel în Occident [i în
alt fel în ]ar`. Presa interna]ional` a remarcat
deja poten]ialul distructiv al credin]ei rigide,
tensiunile dintre grupurile spirituale arhaice
[i indivizii lipsi]i de ap`rare, pericolul dogmei.
Pentru publicul românesc, filmul va anun]a,
probabil, discrepan]a dintre lumea modern`,
european`, c`reia îi apar]ine Alina, cea plecat`
la munc` în Germania, [i lumea uitat`, de
un primitivism care nu are nimic cu [armul
arhaic, pe care o reprezint` Voichi]a, prietena
slab` de înger care cade în misticism, sau
preotul [i stare]a care nu pot în]elege sim]ul
practic al Alinei [i rezisten]a ei la dogmatism.
Pasul extrem de lent în care se desf`[oar`
ac]iunea filmului sugereaz` ritmul vie]ii de
"dup` dealuri", care se scurge în limita unor
coordonate imuabile, complet paralel` fa]`
de schimb`rile politice, sociale, culturale,
tehnologice sau de orice alt fel care au pref`cut
lumea ([i ]ara) ultimelor decenii. În ciuda
tonului rece, filmul lui Mungiu eman` o tris-
te]e sfâ[ietoare. Greu s`-]i mai ard` de glum`
dup` el.
____________

1 Le Figaro, 10 ianuarie 2012.
2 EVZ.ro, 7 iulie 2011.
3 Tatiana Niculescu Bran, Spovedanie

la Tanacu, Polirom, Ia[i, 2012.
4 Avantaje, iunie 2012.

PASTORUL DE
PE ACOPERI{

David Cowles (SUA)



orizont

28www.revistaorizont.ro
TRIMIS SPECIALtrimis special

Cele 11 zile doldora de premiere cine-
matografice ale Festivalului de la Cannes
s-au încheiat cu ritualica ceremonie de pre-
miere – plin` de glamour, câteva trofee a[tep-
tate [i alte câteva surprize. Dup` cum a proro-
cit revista Screen înc` de pe la jum`tatea
festivalului, AmourAmourAmourAmourAmour [i Dup` dealuriDup` dealuriDup` dealuriDup` dealuriDup` dealuri s-au aflat
printre câ[tig`tori. Pentru cel dintâi, Palme
d'Or-ul a fost revendicat de regizorul Michael
Haneke. Cel de-al doilea a primit premiul
pentru scenariu – decernat lui Cristian Mun-
giu – [i pentru interpretare feminin` – împ`r-
]it de Cristina Flutur [i Cosmina Stratan.
Pe lista de câ[tig`tori ai Competi]iei s-a mai
aflat Matteo Garrone, care a luat Grand Prix-
ul pentru RealityRealityRealityRealityReality, un film al c`rui subiect
[i realizare au fost privite de critic` drept
inferioare celor din produc]ia sa anterioar`,
GomorraGomorraGomorraGomorraGomorra, îns` se pare c` au reu[it s` impre-
sioneze juriul. Iar premiul pentru cel mai
bun actor a fost oferit pentru turul de for]`
f`cut de danezul Mads Mikkelsen în tulbur`-
toarea pelicul` Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt), despre
un personaj acuzat pe nedrept de pedofilie.

AMOR DE PALME D'OR
La ce te po]i a[tepta din partea unui

film intitulat atât de abrupt [i f`r` echivoc
Amour / LoveAmour / LoveAmour / LoveAmour / LoveAmour / Love? Mai ales atunci când el e
regizat de Michael Haneke? Nu la prea mult
romantism, cu siguran]`. F`r` serenade,
obraji îmbujora]i sau declara]ii înfl`c`rate
rostite [optit în preajma unui buchet de
trandafiri ro[ii. F`r` cli[eele sau turnurile
previzibile ata[ate de obicei unui love story.

Haneke vorbe[te despre dragoste, îns`
nu din unghiul la care te-ai a[tepta. Nu abor-
deaz` nebunia temporar` ata[at` unui coup
de foudre, fluturii din stomac sau gelozia
pasional`. Ci dragostea ca un demers de curs`
lung`, ca liant tot mai fragil al unui cuplu
octogenar. La fel de supus încerc`rilor ca
în cazul unei iubiri tinere, din momentul în
care pe Anne [i Georges – nume predesti-
nate în filmele regizorului – începe s` îi des-
part` un obstacol imposibil. Nu plictisul sau
rutina unui mariaj de câteva decenii, nu apari-
]ia unui ter] personaj în cuplu, ci degradarea
lent` – efect inevitabil al înaint`rii în vârst`.
Atacul cerebral suferit de Anne este testul
suprem pe care cuplul trebuie s` îl treac`.
Ini]ial cu partea stâng` a corpului paralizat`,
ea decade lent spre pierderea tuturor facul-
t`]ilor fizice [i mentale. De-a lungul întregului
proces, Georges se transform`, la rândul lui,
din so] în infirmier`. Iar la final e capabil
de o mostr` r`v`[itoare de afec]iune.

Nu [tiu câte actri]e se pot l`uda cu faptul
c` au f`cut un rol definitoriu pentru cariera
lor la vârsta de 85 de ani, dar Emanuelle
Riva este cu siguran]` una dintre ele. La
peste 50 de ani de la rolul care a consacrat-o,
în Hiroshima, mon amourHiroshima, mon amourHiroshima, mon amourHiroshima, mon amourHiroshima, mon amour de Alain Resnais,
ea aduce o performan]` de o talie similar`
în filmul lui Michael Haneke. Ironia face
ca Riva [i Resnais s` se reîntâlneasc` la
Cannes în 2012, îns` de pe dou` pozi]ii
diferite. Ea – cu rol principal în filmul ce
a fost premiat cu Palme d'Or. El – autorul
unui e[ec cinematografic de propor]ii.

SPERAN}E MARI
{I DEZAM~GIRI
PE M~SUR~...

Poate cea mai mare dezam`gire pe care
am avut-o la aceast` edi]ie a Festivalului
de la Cannes a fost ultimul film al venerabi-
lului Alain Resnais, Vous n'avez encore rienVous n'avez encore rienVous n'avez encore rienVous n'avez encore rienVous n'avez encore rien

CANNES, LA ÎNCHIDERE:
CÂ{TIG~TORI {I PIERZ~TORIADINA BAYA

vu! (You ain't seen nothing yet!)vu! (You ain't seen nothing yet!)vu! (You ain't seen nothing yet!)vu! (You ain't seen nothing yet!)vu! (You ain't seen nothing yet!). Mult a[tep-
tat [i mult discutat. Îns`, în cele din urm`,
e[uat lamentabil. Cred c` mult` lume n-a
ie[it de la proiec]ie din respect pentru maes-
trul cinematografiei franceze, care a [i fost
prezent personal la conferin]a de pres` de
dup` ([i s-a achitat onorabil, lucid, de treab`,
în ciuda celor 90 de ani ai s`i). Îns` adev`rul
e c`, de[i recuno[ti stilul repetitiv, liric,
simbolist al autorului [i de[i adun` o distri-
bu]ie plin` de nume celebre ale cinemaului
francez (Pierre Arditi, Anne Consigny, Ma-
thieu Amalric etc.), filmul e un fiasco. Se
vrea a fi un fel de meta-punere în scen` a
unei piese de teatru, cu actori care joac`
actori în timp ce se uit` la al]i actori. Îns`
nu reu[e[te s` fie decât o colec]ie incoerent`
de emo]ii artificiale, suspine for]ate [i decla-
ra]ii precipitate despre via]`, moarte, dragoste
[i alte cli[ee. P`cat!

La fel de febril a[teptate, ecraniz`rile a
dou` c`r]i de renume în literatura american`
– Pe drum (On the Pe drum (On the Pe drum (On the Pe drum (On the Pe drum (On the RRRRRoad)oad)oad)oad)oad) de Jack Kerouac
[i CosmopolisCosmopolisCosmopolisCosmopolisCosmopolis de Don DeLillo – au fost
primite prost de cronicarii de film. Roman
cult al genera]iei beat, On the On the On the On the On the RRRRRoadoadoadoadoad a fost
preluat, studiat [i pl`nuit ani de-a rândul de
regizorul Walter Salles pân` a fi transfor-
mat în proiectul de fa]`. Îns` de[i a demon-
strat c` poate struni excelent un story itinerant
în cazul Jurnalului de c`l`torie (The Motor-Jurnalului de c`l`torie (The Motor-Jurnalului de c`l`torie (The Motor-Jurnalului de c`l`torie (The Motor-Jurnalului de c`l`torie (The Motor-
cycle Diaries)cycle Diaries)cycle Diaries)cycle Diaries)cycle Diaries), unde prezenta câteva expe-
rien]e definitorii din tinere]ea lui Che Guevara,
în ecranizarea c`r]ii lui Kerouac, Salles nu
reu[e[te s` capteze prea mult din atmosfera
c`r]ii pentru a crea un film fidel [i inteligibil.

De un defect similat sufer` [i ecranizarea
romanului CosmopolisCosmopolisCosmopolisCosmopolisCosmopolis, semnat de unul
dintre cei mai importan]i scriitori americani
contemporani, Don DeLillo. Cu toate c` regia
[i scenariul sunt semnate promi]`tor de David
Cronenberg, a c`rui filmografie pare s` se
afle în rezonan]` perfect` cu spiritul multor
romane ale lui DeLillo, traducerea pe pelicul`
a celebrelor dialoguri [i situa]ii suprareliste
din romanele autorului se dovede[te for]at`.
Asta mai ales în condi]iile în care actorul
principal, Robert Pattison, reu[e[te cu greu
s` produc` pe ecran un alt fel de mimic`
decât cea care l-a consacrat în seria TwilightTwilightTwilightTwilightTwilight
– destinat` mai degrab` unui public pre-
adolescent.

De[i Lars von Trier nu a fost la Cannes
anul acesta (poate [i pentru c` la edi]ia prece-
dent` a reu[it s` î[i câ[tige statutul de persona
non-grata), spiritul lui cinematografic a fost
în mod perceptibil prezent la proiec]ia filmu-
lui Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt)Jagten (The Hunt). Regizat de danezul
Thomas Vinterberg – care a co-fondat Dog-
ma 95 împreun` cu vonTrier, dar acum se
declar` separat de ea, "maturizat" –, filmul
spune o poveste plasat` într-un or`[el nordic.
Câteva cuvinte aruncate mai mult în joac`
de o feti]` de vreo 5 ani se transform` într-
un zvon ce germineaz` fatal [i tulbur` pentru
totdeauna mica comunitate. Vinterberg revi-
ne la o obsesie mai veche – abuzul sexual
asupra copiilor, pe care l-a mai abordat în
The Celebration – The Celebration – The Celebration – The Celebration – The Celebration – doar c` de data asta în-
toarce problema pe o alt` fa]`. Mai exact,
vorbe[te despre un b`rbat acuzat pe nedrept
de abuz (Mads Mikkelsen) [i studiaz` felul
în care obsesia abuzului distruge lent comu-
nitatea [i via]a celui b`nuit. {i cum copiii,
din victime presupuse, imaginate de paranoia
p`rin]ilor, devin victime reale, pentru c`
împrumut` de la adul]i amintiri ale unor
traume pe care nu le-au tr`it.

...DAR {I SURPRIZE,
MADE IN CANNES

Poate cea mai pl`cut` surpriz` pe care
am avut-o în acest an la Cannes a fost BeastsBeastsBeastsBeastsBeasts
of the Southern Wildof the Southern Wildof the Southern Wildof the Southern Wildof the Southern Wild, debutul fulminant al
lui Benh Zeitlin, premiat cu Camera d'Or.
O poveste despre supravie]uire, fixat` undeva
în sudul statului Louisiana, dup` uraganul
Katrina, într-o comunitate pentru care orice
nou` furtun` poate fi fatal`. "The Bathtub"
e numit` mla[tina în care micu]a naratoare
de 6 ani, Hushpuppy, î[i înva]` lec]iile de
supravie]uire de la tat`l ei [i de la pu]inii
oameni care insist` s` nu fie evacua]i din
regiunea ce poate disp`rea oricând sub ape.
Tat`l [i copilul în fa]a apocalipsei, str`duin-
du-se s` supravie]uiasc` undeva la cap`tul
lumii, aminte[te într-un fel de The RoadThe RoadThe RoadThe RoadThe Road,
doar c` Zeitlin are o miz` diferit` [i un ton
aparte. Alegându-[i drept protagonist` o
feti]` de 6 ani (jucat` absolut extraordinar
de Quevenzhane Wallis), el face loc unei
glis`ri continue între real [i imaginar. Filmul
e emotiv f`r` a fi patetic, e poetic f`r` a
c`dea în desuet. E un film pe care îl recomand
f`r` rezerve.

O alt` surpriz` a fost LawlessLawlessLawlessLawlessLawless, un film
cu gangsteri, f`cut dup` manual, dar totu[i
cu ceva în plus. Spun surpriz` nu pentru
c` nu eram convins` deja c` John Hillcoat
e un regizor excelent – Drumul (The Road)Drumul (The Road)Drumul (The Road)Drumul (The Road)Drumul (The Road)
[i Propunerea (The Proposition)Propunerea (The Proposition)Propunerea (The Proposition)Propunerea (The Proposition)Propunerea (The Proposition) vorbesc de
la sine –, ci pentru c` filme atât de holly-
woodiene ca LawlessLawlessLawlessLawlessLawless nu vezi foarte des
selectate în Competi]ie. Povestea transforma-
t` în scenariu de Nick Cave (care semneaz`
[i coloana sonor`) e plasat` în America anilor
'20, în miezul Prohibi]iei, [i centrat` pe o
familie format` din trei fra]i legendari: The
Bondurants. De[i filmul e mai mult despre
cum cel mai mic [i mai primitor de [uturi
în fund dintre ei – Jack (Shia LaBoeuf) –
î[i g`se[te încet-încet puterea macho în inte-
rior [i la final împu[c` pe cine trebuie,
favoritul meu din film r`mâne Tom Hardy.
Într-un rol savuros, rezumat la replici
minimale, ce adesea constau într-un simplu
morm`it. Finalul cu happy-end cusut cu a]`
alb` deconstruie[te ideea c` LawlessLawlessLawlessLawlessLawless e un
film dup` re]et` [i mai degrab` reconfirm`
aerul de "legend` cu trei fra]i invincibili".

DUP~ DEALURI: OMUL
ÎMBR~CAT ÎN SUTANA
PREOTULUI EXORCIST

L-am (sur)prins pe Valeriu Andriu]`,
actorul din rolul p`rintelui de la m`n`stirea
Tanacu în Dup` dealuriDup` dealuriDup` dealuriDup` dealuriDup` dealuri de Cristian Mungiu,
pe un hol din Palais des Festivals [i nu l-am
l`sat s` scape pân` nu mi-a r`spuns la câteva
întreb`ri. Asta de[i p`rea a fi în mijlocului
unui program aglomerat – "foarte obositor [i
cu foarte mult` ap`", dup` cum mi-a m`rtu-
risit glume], cu referire la multele zile cu nori
[i ploaie care au întunecat atmosfera de pe
Croazet` anul acesta. Înainte de a [ti c` filmul
cu care a venit la Cannes va lua premiile pentru
scenariu [i pentru interpretare feminin ,̀ Valeriu
Andriu]`Êmi-a spus câte ceva despre cum e
s` îmbraci sutana de preot exorcist. A[adar,
iat` mini-interviul spontan smuls celui ce îl
interpreteaz` teribil de veridic [i expresiv pe
p`rintele de la m`n`stirea Tanacu.

A.B.: A.B.: A.B.: A.B.: A.B.: Cât de dificil e s` joci rolul unui
personaj atât de controversat ca acela al
p`rintelui exorcist de la m`n`stirea Tanacu?

V.A.:V.A.:V.A.:V.A.:V.A.: E la fel de dificil ca orice rol,
pân` la urm`. Nu [tiu dac` are ceva în plus.
Poate doar c` joci un personaj care la rândul
lui joac` un rol, adic` cel de preot. Deci pe
de o parte trebuie s` vezi omul din spatele
hainelor preo]e[ti, iar apoi s` vezi cum se
schimb` el când îmbrac` aceste haine. Prac-
tic, trebuie s` distingi dou` lucruri diferite:
statutul [i persoana. S` le distingi [i s` vezi
cum se împac` una cu alta.

A.B.: A.B.: A.B.: A.B.: A.B.: Cum v-a]i preg`tit pentru acest
rol?

V.A.:V.A.:V.A.:V.A.:V.A.: Am avut ajutoare (zâmbe[te). Am
fost în m`n`stire [i am vorbit cu oamenii
de acolo. Am stat la slujbe, am discutat,
ne-am documentat. Îns` n-a[ putea spune
c` m-am adâncit atât de mult în atmosfera
de acolo. Colegii m` tot întrebau: "Te c`lug`-
re[ti?". Nu, nu m` c`lug`resc. Problema era
s` rezolv`m scenele de care aveam nevoie
în film. S` nu par` false, f`cute cu diletan-
tism.

A.B.: A.B.: A.B.: A.B.: A.B.: Cu Cristian Mungiu a]i mai cola-
borat, printre altele, la realizarea filmului
Occident. Cum a fost de data asta?

V.A.:V.A.:V.A.:V.A.:V.A.: La fel de simplu. {i greu, în acela[i
timp (zâmbe[te). Dar [i foarte frumos.
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Oare chiar vrem s` [tim ce e acolo?
Nu ne ajunge ce vedem pe dinafar`? Adic`
un personaj iconic, care a definit [i redefinit
no]iunea de frumuse]e feminin`? Sincer, de
laÊfilmul În pielea lui John Malkovich
(Being John Malkovich)Êîncoace, sau poate
chiar de dinainte, a intra în mintea unui actor
mi s-a p`rut mereu o chestiune riscant` de
f`cut pe pelicul`.ÊMai ales dac` omul în
discu]ie are o imagine foarte bine stabilit`,
un fel de masc` lipit` strâns de fa]`. Ca
Marilyn Monroe, de exemplu. Partea bun`
e c`ÊO s`pt`mân` cu Marilyn (My Week
with Marilyn)Ênu încearc` s` ne ofere tot
ce se afl` în spatele posterului pe care st`
afi[at` (probabil) cea mai sexy actri]` a
tuturor timpurilor. Ci doar un fel de privire
furtiv` în culisele unei vie]i hipermediatizate.
Partea proast` e c` ce primim, de[i interesant
în principiu, nu prea are substan]` [i scop.
{i nici un scenarist / regizor pe m`sur`.

A[adar, bun venit în mintea lui Marilyn.
În partea stâng`, îi pute]i admira suita previzi-
bil` de temeri, fobii, anxiet`]i [i frustr`ri.
În dreapta, hipersensibilitatea [i spiritul can-
did, naiv [i superfeminin (în accep]iunea
de "bibelou de por]elan" a termenului, desi-
gur, fiindc` suntem înc` în era pre-feminist`).
Marilyn e ve[nic cople[it` de ce i se întâmpl`,
plute[te prin realitate, e timid` [i timorat`,
serafic`, aerian`, incapabil` s` dea replici
potrivite. Pare s` î[i revin` doar în momentele
în care i se (re)confirm` faptul c` to]i din
jur sunt îndr`gosti]i de ea.ÊAfi[eaz` stâng`cii
evidente pe platourile de filmare, dar toat`
lumea sus]ine cu ardoare c` e o mare actri]`,
c` e genial`, fabuloas` [.a.m.d. Per ansamblu,
filmul convinge greu coresponden]a acestor
calit`]i cu realitatea. {i tind s` cred c` nu
din cauza lui Michelle Williams (care, e
drept, nu a reu[it s` fac` ce a f`cut Cate
Blanchett înÊAviatorul, dar surprinde bine
atmosfera monroesc` – alura, zâmbetul,
mersul), ci mai degrab` a oamenilor care
au scris [i filmat.Ê

Filmul sufer` de o contradic]ie constant`
între ceea ce se a[teapt` oamenii din jurul

Publicarea jurnalelor lui Colin Clark,
produc`tor [i regizor de film britanic (1932-
2002), a stârnit un val de interes nu doar
din partea lumii filmului, ci [i a publicului
larg. Motivul? Cele dou` volume ap`rute
la HarperCollins la distan]` de cinci ani
(1995/2000) nu îl aduc neap`rat în prim-
plan pe autorul lor, ci mai degrab` perioada
palpitant` ce l-a plasat în apropierea unuia
dintre cele mai mari star-uri ale cinema-
tografiei mondiale: Marilyn Monroe. Nu
este vorba, în cea mai mare parte, de
construc]ii atent asamblate din frânturi de
amintire ce urm`resc evolu]ia personal` [i
profesional` a celui care se confeseaz`, ci,
practic, de înregistrarea unor momente
intense din prima tinere]e a lui Clark, b`iatul
de familie bun` ce se înc`p`]ineaz` s` se
fac` util în cele mai inventive moduri pe
platourile de filmare ale produc]iei Prin]ul
[i dansatoarea (The Prince and the Showgirl,
1957).

Scrierile care i-au inspirat lui Simon
Curtis transpunerea pe marele ecran pentru
un public avid de senza]ionalism acoper`
perioada 3 iunie - 19 noiembrie 1956. Prima,
The Prince, the Showgirl and Me surprinde
în detaliu atmosfera din jurul unui film
cunoscut mai ales datorit` protagoni[tilor
(Laurence Olivier [i diva "M.M.", proasp`t
c`s`torit` cu dramaturgul Arthur Miller).
Cea de a doua constituie, de fapt, elementul
de surpriz` [i, desigur, controvers`: My
Week with Marilyn dezv`luie misterul celor
nou` zile lips` din primul jurnal, în care
tân`rul asistent Colin ar fi avut o rela]ie
pasional` cu vedeta, pe fondul vulnerabilit`]ii
[i instabilit`]ii emo]ionale a acesteia. Dac`
autenticitatea faptelor poate fi u[or pus` la
îndoial`, interesul stârnit este pe cât de
incontestabil, pe atât de pu]in justificat de
lectura propriu-zis`.

Episodul ambalat în foi]` str`lucitoare
nu e nici mai mult nici mai pu]in decât atât:
un flirt înc`rcat de dramatism Hollywoodian:
"Acesta este un basm, un interludiu, un
episod scos din timp [i spa]iu dar, totu[i,
real. {i de ce nu? Cred în magie “…‘ Ne
petrecem o mul]ime de timp pretinzând c`
suntem normali, dar în interior, fiecare dintre
noi [tie c` e unic. Aceast` carte î[i propune
s` descrie un miracol – câteva zile din via]a
mea când un vis a devenit realitate iar
singurul meu merit a fost acela de a nu
închide ochii. Sigur c` nu mi-am dat seama
pe loc de minunea care se întâmpla. Fusesem
crescut într-o lume a iluziilor.." Dac`
însemn`rile cotidiene din primul volum pot
constitui un document interesant, de[i
subiectiv, al întâmpl`rilor, intrigilor,
confrunt`rilor, intereselor din spatele
camerelor de filmat, m`rturisirile din al
doilea ]in mai degrab` de o reconstruire a
realit`]ii prin prisma, cu experien]a [i vocea
adultului aflat la cap`tul unei vie]i tr`ite
printre vise de celuloid.

Ceea ce se desprinde din amintirile lui
Clark despre Marilyn nu îmbog`]e[te
semnificativ afirma]iile sau specula]iile
cuprinse în lunga list` de c`r]i, interviuri,
documentare, înregistr`ri, fotografii prin care
Norma Jeane Mortensen a supravie]uit în
memoria publicului timp mult mai îndelungat
decât propria-i existen]`, încheiat` prematur.
Actri]a copil`roas`, labil`, simultan ambi-
]ioas` [i lipsit` de încredere, pare o juc`rie

ÎN MINTEA LUI
MARILYN MONROE
ADINA BAYA

lui Marilyn de la ea – s` str`luceasc`, s`
livreze ni[te performan]e actorice[ti de mare
excep]ie, s` impresioneze prin tot ce face
[i spune – [i ceea ce reu[e[te ea s` ofere.
În]eleg c` aceasta este una dintre mizele
c`r]ii scrise de Colin Clark despre s`pt`mâna
petrecut` cu Marilyn la Londra în 1957, în
preajma platourilor de filmare ale peliculei
Prin]ul [i dansatoarea (The Prince and the
Showgirl), în care diva împ`r]ea ecranul cu
Laurence Olivier. Îns` motivul pentru starea
aproape permanent` de depresie [i abulie
a lui Marilyn r`mân complet neexplorate.
De ce pare strivit` de propria faim`, când
e clar c` [i-a dorit-o? De ce e cople[it` de
adora]ia celor din jur, dar în acela[i timp
se hr`ne[te cu ea?

Debutul cinematografic al regizorului
Simon Curtis las` toate aceste întreb`ri [i
multe altele f`r` r`spuns. El construie[te,
de fapt, o Marilyn Monroe de carton. Un
personaj fidel imaginilor care au adus
celebritate divei, îns` complet lipsit de
profunzime. Din film nu afl`m nimic nou.
Ni se reconfirm` doar ni[te cli[ee. Curtis
nu îndr`zne[te s` mearg` dincolo de posterul
cimentat al lui Marylin, ci prefer` viziunea
limitat`, lipsit` de îndr`zneal`, transmis`
prin ochii unui tân`r ce are ocazia s`
graviteze în jurul starletei ([i se îndr`goste[te
pân` peste cap de ea cu ocazia asta, normal)
în perioada film`rilor londoneze. Cu acces
limitat în via]a lui Marilyn, el nu reu[e[te
s` fac` decât un portret lacunar, imatur [i
îmb`tat de îndr`gosteal`, al actri]ei.

Chiar dac` promisiunea de a intra "în
mintea lui Marilyn", formulat` de afi[ [i
de trailerul filmului, e în mod cert lasat`
în aer pân` la urm`, nu m` îndoiesc c` ea
a atras [i va atrage destui amatori. Adic`
un public curios s` arunce o privire
voyeurist` în culisele vie]ii unui star (la fel
cum devoreaz`, f`]i[ sau nu, copertele
revistei Click, probabil). Iar faptul c`
Michelle Williams a fost nominalizat` la
Oscar pentru acest rol nu face decât s`
confirme aten]ia pe care un film cu un astfel
de subiect o câ[tig` din oficiu (chiar dac`
Michelle a pierdut Oscarul în favoarea unei
alte actri]e care joac` rolul unui alt personaj
feminin celebru – Meryl Streep în costumul
"doamnei de fier", Margaret Thatcher).

NOU~ ZILE ÎN
SEPTEMBRIE
CRISTINA CHEVERE{AN

în mâinile destinului ce o împinge spre
c`derea definitiv`. Plutind printre sarcini
profesionale solicitante, a[tept`ri personale
cel mai ades e[uate, sf`tuitori, asisten]i,
manageri, colegi de breasl`, are aerul unui
personaj bizar, r`sf`]at, z`p`cit, preten]ios
[i absent din sfera interac]iunilor sociale
sau artistice eficiente, dar înzestrat cu
frumuse]e, farmec [i talent greu de p`truns
[i chiar surprins pe pelicul`.

Ce dezam`ge[te la povestea celor nou`
zile de apropiere dintre Colin [i M.M. e
tocmai faptul c`, de[i î[i propune s` treac`
dincolo de aparen]e [i s` prezinte diva-copil
din spatele starului, nu face decât s`
cimenteze cli[eele. Femeia-fatal` surprins`
în intimitate debiteaz` considera]ii de genul
"B`rba]ii din via]a mea par a nu avea timp.
Fie sar direct pe mine, fie vor s` sar eu direct
pe ei" sau "Uneori m` simt ca un [oricel
ce alearg` în trupul unui star de cinema".
De celalat` parte, unui pu[ti destul de versat
în aventuri cu garderobiere, subit maturizat,
i se atribuie replici de genul: "Nu e[ti pierdut`
în furtun`, Marilyn. Tu e[ti furtuna", "M`
vei r`ni [i tu, dar va fi meritat", "E[ti
minunat`. Vei avea o carier` [i o via]`
m`re]e" etc. Totul culmineaz` cu scena de
alcov în care artista, euforic-melancolic-
somnolent` dup` o doz` de pastile, e refuzat`
între cear[afuri de vocea ra]iunii masculine:
"Oh, Marilyn, neastâmp`rato! Nu vom face
dragoste, ok?"

E dificil de judecat (sau verificat) doza
de autenticitate dintr-o scriere (auto)bio-
grafic`. Probabil [i irelevant. Impresia pe
care o las` My Week with Marilyn e cea
de poveste regândit`, reformulat`, rearanjat`
la infinit de cel care prive[te în urm` [i
încearc` s` o ofere publicului larg dup` mai
bine de patru decenii, în a[a fel încât totul
s` se lege [i toat` lumea s` "ias` bine". Ca-n
filme. Este probabil motivul pentru care a
doua parte a "jurnalului" – diaristic` doar
prin inser]ia datelor calendaristice, altfel
separat` de "imediatul" relat`rii prin per-
deaua grea a timpului scurs – constituie
punctul de plecare pentru ecranizarea cu
nominaliz`ri la Oscar. Multora dintre cei
care au citit-o deja li s-a p`rut o tentativ`
de rememorare creativ`. R`mâne de v`zut
cât de reu[it`.
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De [apte ani apare, la Târgu-Jiu, ca
supliment al revistei UNU, Cea[ca de cafea,Cea[ca de cafea,Cea[ca de cafea,Cea[ca de cafea,Cea[ca de cafea,
un "minilunar cultural, literar, artistic", care
e chiar mini ca format, dar... vârtos în apari]ii.
Datorit` inimosului s`u fondator, poetul
George Dr`ghescu, revista a ajuns la num`rul
100 ● Semneaz` în acest num`r "centenar",
de 52 de pagini mai mici decât palma, printre
al]ii, Gheorghe Grigurcu, Ion Cepoi, Ion
Popescu-Br`diceni, Mircea Bîrsil`, Ana
Blandiana, Emil Brumaru, {erban Foar]`,
Barbu Cioculescu, Nichita Danilov, Constan]a
Buzea, Gabriel Chifu, Adam Puslojici, Ion
Horea, Paul Artezu ● Multe numere-nainte
[i... arome-n cea[c`!

PU}IN SUROGAT, V~
ROG!

"Cartea ca surogat"     este titlul unui eseu
semnat de Adrian Costache în Luceaf`rulLuceaf`rulLuceaf`rulLuceaf`rulLuceaf`rul
de diminea]`de diminea]`de diminea]`de diminea]`de diminea]` (nr.5-6/2012), eseu care ar trebui
s` fie lectur` obligatorie pentru înv`]`tori
[i pentru profesorii de umanioare. Cum,
probabil, ace[tia sunt preocupa]i s` stea mai
tot timpul în biblioteci ca s` se perfec]ioneze,
c`ut`m s` amplific`m "ecoul" textului din
"Luceaf`rul", preluând fragmente din el. Poate
c` a[a va ajunge, cine [tie, la Domniile lor,
pedagogii: "Vechea cultur`, cu trimitere aici
la "carte" nu doar ca obiect cultural, ci [i ca
aventur` unic` a spiritului, a fost/ este treptat
înlocuit` de cultura-surogat. Or, în aceast`
privin]`, [coala a contribuit voluntar, dar [i
involuntar la institu]ionalizarea culturii-
surogat. {i asta, nu de azi, de ieri. Lucrurile
sunt ceva mai vechi [i privesc paradigma
modului de a face educa]ie în timp. Fiindc`
ne putem plânge, desigur, c` azi fenomenul
este mult mai evident decât ieri (aceast`
substituire "vesel`" a culturii reale, autentice,
cu fa]a cealalt`, surogat, a acesteia). Ne putem
plânge, dar istoria fiec`ruia dintre noi, ca
elevi de liceu, cunoa[te momente în care,
în loc s` mergem direct la surs`, am preferat
s` citim ceva despre... Se pare chiar c`, f`r`
asemenea amestecuri între o lectur` direct`
a c`r]ii, a textului originar, [i o lectur` despre
carte, via]a de elev ar fi fost, cel pu]in într-
o vreme, imposibil`, în sensul ironic în care
pe Facebook circul` o întrebare: De ce un
profesor î[i cunoa[te doar disciplina de studiu
pe care o pred`, iar noi, elevii, trebuie s`
cunoa[tem con]inuturile a 10 ori poate 15
discipline de studiu?!... E un fel de a pune
lucrurile la punct din perspectiva elevului.
(...)

Revenind îns` la tema însemn`rilor, este
de ordinul eviden]ei c` fenomenul culturii-
surogat a cunoscut dezvolt`ri dramatice în
perioade foarte apropiate de noi. (...) E vorba
de o cultur` de dimensiuni industriale azi,
în cuprinsul c`reia apar milioane de titluri,
iar nevoia de sintez` devine tot mai presant`.
Astfel, cultura-surogat, amestec de autentici-
tate [i contrafacere, instrument de informare,
înlocuitor de cultur` real` în sensul vechi
al cuvântului, devine o prezen]` tot mai vie
în lumea de azi. (...) Ce poate face [coala în
aceast` privin]`, în condi]iile în care ea identi-
fic` aceast` criz` a lecturii textului originar
[i în condi]iile în care exist` obiectiv o aglo-
merare a elevului cu prea multe discipline
de studiu sau o neputin]` a [colii de azi de
a construi sinteze cognitive sau culturale?

Întrebare cumva retoric`, fiindc` un sin-
gur r`spuns nu se poate da. Dincolo de ase-
menea întreb`ri, patetice pentru unii, r`mâne
totu[i problema de fond, care nu poate fi
trecut` cu vederea în aceast` discu]ie [i care
atinge/amenin]` chiar r`d`cinile Fiin]ei, omu-
lui ca Om. Trebuie, a[adar, ca fiin]a uman`
s` accepte cu u[urin]` acest gen de "inauten-
ticitate", de falsitate înc` de pe b`ncile [colii?!
Sau, dimpotriv`, [coala ar trebui s` se trezeas-
c` din mi[carea reflex`, automat` aproape,
de acceptare [i institu]ionalizare a culturii-
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surogat, g`sind acele solu]ii pentru ca "autenti-
citatea" adev`ratei culturi s` fie prezent`/
tr`it` m`car în anii de educa]ie?!... Pentru
asta îns` multe lucruri ar trebui schimbate.
Cel dintâi ar fi, probabil, acela al con[tiin]ei
faptului c`, într-o societate, european` sau
nu, un absolvent de liceu cu examen de baca-
laureat s` nu poat` deveni bacalaureat decât
dac` a parcurs integral [i în deplin` cuno[tin]`
de cauz` un num`r de 10-15 c`r]i funda-
mentale. C`r]ile ca atare, [i nu textele-suro-
gat... Ar trebui, apoi, ca modalit`]ile de eva-
luare din sistemul de înv`]`mânt românesc
s` fie cumva ameliorate în acest sens, iar
obsesia "comunic`rii" [i a unei "eficien]e
pragmatice" a disciplinei de studiu s` nu
stimuleze tot mai puternic o realitate artificial`
tot mai prezent`: aceea de a tr`i într-un mediu
cultural, viciat nu de altceva, ci "doar" de
substituiri, falsit`]i, înlocuitori..."

3D-UL {I
DOCUMENTARUL

Revista TribunaTribunaTribunaTribunaTribuna g`zduie[te un foarte
interesant interviu pe care Ioan-Pavel Azap
l-a realizat cu unul dintre cei mai buni regizori
de filme documentare din România: Copel
Moscu. Temele sunt diverse, iar accente cad
pe noua cinematografie în 3D, cât [i pe (re)po-
zi]ionarea filmului documentar în contextul
hipertehnologiz`rii. Spune domnul Moscu:
"Spre deosebire de începuturile cinemato-
grafiei, când aveam o participare, o rela]ie
cu personaje care ap`reau pe ecran, aveam
o rela]ionare foarte clar` între spectatori, între
audien]` [i personajele, [i întâmplarea de pe
ecran, de data asta, prin 3D, lucrurile se trans-
form` dramatic pentru c` spectatorul este
inclus în spectacolul cinematografic. Deci
nu mai este zona aia de empatie în care tu
]ii cu personajul respectiv [i ai un anumit
sentiment, îi dore[ti ceva special, câteodat`
te confunzi cu el, de data asta spectatorul
este inclus în ac]iunea filmului, este aproape
o ac]iune tactil`, adic` un cinematograf care
se adreseaz` [i altor sim]uri. Deja cred c`
lucrurile încep s` devin` cu totul [i cu totul
speciale, pentru c` odat` implicat spectatorul
în ac]iune, sigur c` tipul de poveste, tipul
de reac]ie, tipul de fenomen psihologic [i
fenomen artistic e cu totul schimbat, emo]iile
sunt de alt tip." ● Cât prive[te filmul docu-
mentar, regizorul Copel Moscu opineaz`:
"Cinematograful trebuie s` aib` [i o doz`
specific` de spectacol. În filmul documentar
lucrurile astea se întâmpl` mai pu]in, pentru
c` documentarul înseamn` în primul rând
adev`r, nu numai credibilitate, ci adev`r pur,
iar adev`rul aduce cu el [i un dram de suferin-
]`; lumea s-a s`turat de lucrurile astea, dintot-
deauna lumea a evitat s` vad` lucrurile nepl`-
cute, lucrurile care obosesc... Din acest motiv
documentarul este o zon` cu totul [i cu totul
special`. Pe de alt` parte, am v`zut documen-
tare care au un succes uria[ de public, dar
documentare f`cute dup` regulile spectaco-
lului cinematografic. Documentarele sunt
plicticoase pentru c` din lips` de imagina]ie,
din lips` de pricepere, probabil, foarte mul]i
documentari[ti î[i imagineaz` c` dac` fil-
meaz` ni[te capete vorbitoare e suficient s`
fac` documentar. {i documentarul necesit`
o anumit` transfigurare artistic`, chiar dac`
pare ciudat pentru un film care se cheam`
documentar, dar el se adreseaz` oamenilor
]i oamenii, pe lâng` informa]ie, trebuie s`
aib` ]i imagine, ]i frumuse]e, [i sensibilitate,
[i emo]ie. Din punctul meu de vedere e clar
c` nu orice subiect poate fi pentru documentar.
Documentarul aduce un anumit tip de revela-
]ie asupra vie]ii, folosindu-se de realitatea
imediat`, dar din documentar trebuie s` trans-
par` [i partea artistic`, [i artistul realizator.
Ei, lucrurile astea sunt destul de rare."

RO{IORII DE VEDE
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CAPITALELE CULTURII
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În centrul romanului se afl` o [coal` în care "vechiul" – vechiul director, Leiseman
– repus în func]ie, respectuos cu tradi]iile locului, se confrunt` cu "noul", cu spiritul
înnoitor al tinerilor. Sunt schi]ate [i contexte locale: "...liceul e una dintre cele mai vechi
[i ar`toase cl`diri ale ora[ului – o construc]ie masiv`, legat` de o veche tradi]ie. Ctitorul
lui, un om ie[it din rândul poporului [i ajuns mare dreg`tor pe vremea Mariei Tereza, a
pus ca liceul s` fie construit în Pia]a Mare, drept în fa]a venerabilei biserici gotice, vrând
s` simbolizeze în felul acesta, calitatea lui de politician credincios bisericii, leg`tura
istoric` dintre biseric` [i [coal`".

{i, desigur: "Ceea ce e important: de la întemeiere, [coala a fost considerat` drept
simbol [i centru al vie]ii intelectuale germane din ora[". {coala care a fost, lumea care
a fost e pus` sub semnul întreb`rii de tinerii sa[i, de elevii care vor juca, sub conducerea
"noului profesor" o pies` de Grabbe. Cum e nevoie de o scen` adecvat`, piesa e jucat`
[i la m`n`stire: "Piesa jucat` la m`n`stire n-a fost numai pentru Bastl un eveniment
r`scolitor. Ea a stârnit vâlv` [i în rândurile bravilor sa[i din or`[el. Peste tot se vorbea
despre reprezenta]ia cu comedia lui Grabbe". La M`n`stirea Ursulinelor, dar [i în [coal`,
confruntarea continu`: un el, interpretul diavolului, se îndr`goste[te (iubirea e reciproc`)
de o tân`r` de la "m`n`stire". Dragostea lui Barbel (tân`ra care a evadat de la M`n`stirea
Ursuliunelor) [i Bastl (interpretul diavolului) învinge.

S` remarc`m c` în acela[i an apar c`r]i ale liceenilor care se despart de trecut: Str`inulStr`inulStr`inulStr`inulStr`inul
de Titus Popovici e cartea confunt`rii dintre "vechi" [i "nou" în proza de limba român`.
Romanul apare în române[te în 1958 în traducerea lui Emanuel Cerbu la Editura Tineretului.
Citatele noastre urmeaz` versiunea româneasc` a c`r]ii). Cariera lui Paul Schuster (n.
1930) va continua cu un roman de succes, Funf Liter ZuikaFunf Liter ZuikaFunf Liter ZuikaFunf Liter ZuikaFunf Liter Zuika (1961) [i cu o ascensiune
citabil` în conducerea presei de limb` german` din România. Din 1972 tr`ie[te în Republica
Federal` German`, unde traduce, între altele, [i c`r]i de Norman Manea. Moare în 2004
la Berlin.

Dou` personalit`]i importante ale "tinerei literaturi" sunt Georg Scherg [i Hans Bergel.
Primul (n. 1917, Bra[ov, m.2002, Germania), cu p`rin]i deceda]i timpuriu, e preluat cu
fra]ii s`i de orfelinatul evanghelic, apoi înfiat de pielarul bra[ovean Ernst Scherg. Între
1935-1937 urmeaz` studii în Germania [i Fran]a, între 1941 [i 1944, în Germania. Profesor
de german` [i latin` în Germania între 1944 [i 45; în 1947 se întoarce la Bra[ov. În
1954, Giordano Bruno , Der Keiner Herr und Keiner Knecht,Giordano Bruno , Der Keiner Herr und Keiner Knecht,Giordano Bruno , Der Keiner Herr und Keiner Knecht,Giordano Bruno , Der Keiner Herr und Keiner Knecht,Giordano Bruno , Der Keiner Herr und Keiner Knecht, în 1957, Der ErzhalungenDer ErzhalungenDer ErzhalungenDer ErzhalungenDer Erzhalungen
desdesdesdesdes Peter MerthesPeter MerthesPeter MerthesPeter MerthesPeter Merthes, în 1958, par a-l a[eza de partea celor care asigur` succes literaturii
realist-socialiste. În 30 septembrie 1958 e arestat, condamnat la 20 de ani de munc`
silnic`, eliberat în 1962. Numeroase romane, distinc]ii, func]ii mai mult sau mai pu]in
onorifice, traduceri din Eminescu, Arghezi, Noica, Ivasiuc, Preda, Breban, definesc o
autoritate cultural` important`.

4. TINERII ANULUI DE GRA]IE 1959
Tinerii anului de gra]ie 1959. Tinerii anului de gra]ie 1959. Tinerii anului de gra]ie 1959. Tinerii anului de gra]ie 1959. Tinerii anului de gra]ie 1959. Între tinerii autori de limb` german` ai anilor 50, un

loc important ocup` Hans Bergel, nuvelist promi]`tor [i exersat al dublului limbaj, interesat
de rela]ia cultural`, dar [i de stilul "rebel", greu de digerat de autorit`]ile comuniste. Va
fi, al`turi de Andreas Birkner, Wolf von Aichelburg, Georg Scherg [i Harald Sigmund
vedet` a procesului de la Bra[ov din 1959, "procesul scriitorilor" " Întâlnirea mea cuÎntâlnirea mea cuÎntâlnirea mea cuÎntâlnirea mea cuÎntâlnirea mea cu
spiritualitatea român`".spiritualitatea român`".spiritualitatea român`".spiritualitatea român`".spiritualitatea român`". Discurs rostit cu ocazia decern`rii titlului de Doctor honoris causa
al Universit`]ii din Bucure[ti “în George Gu]u (E./Hrs.), Nara]iune [i identitate la Hans
Bergel/ Erzahlung und Identitat bei Hans Bergel, Editura Paideia, Bucure[ti/Bukarest,
2011,pp.200-202‘. Volumul realizat de George Gu]u e inaugurat de textul Anei Blandiana,
Omagiu lui Hans Bergel. "Cel mai reprezentativ scriitor al Transilvaniei".Omagiu lui Hans Bergel. "Cel mai reprezentativ scriitor al Transilvaniei".Omagiu lui Hans Bergel. "Cel mai reprezentativ scriitor al Transilvaniei".Omagiu lui Hans Bergel. "Cel mai reprezentativ scriitor al Transilvaniei".Omagiu lui Hans Bergel. "Cel mai reprezentativ scriitor al Transilvaniei". L-am cunoscut
pe Hans Bergel, spune poeta, abia dup` ce i-am citit c`r]ile: "Pentru c`, asemeni oric`rui
scriitor adev`rat, în toate c`r]ile sale Hans Bergel vorbe[te despre el însu[i, doar c` în
acest pronume reflexiv, în cazul s`u, se cuprinde destinul saxonilor deveni]i transilv`neni,
Transilvania cu nem]i, p`durile [i oierii ei români, homo transilvanushomo transilvanushomo transilvanushomo transilvanushomo transilvanus ca reprezentant al
Europei de Sud-Est....Cred c` nu exagerez v`zându-l pe Hans Bergel cel mai reprezentativ
scriitor al Transilvaniei v`zut ca loc de întâlnire între mai multe etnii, religii, tradi]ii,
mentalit`]i, într-o dev`lm`[ie fertil`, generatoare de vitalitate [i sens".
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Urmare din pagina 23
— O s` vedem pân` la urm` care pe care!

îi arunc` b`trânul în fa]` vorbele r`zvr`tite.
{i-i înfrunt` privirea goal`, din g`vanele sterpe
ale ochilor.

— O s` vedem! repet` [i se încordeaz`,
umflându-[i pieptul sl`b`nog, dinl`untrul c`-
ruia, de sub pielea scorojit` a cojocelului, î[i
simte inima, repezit`, cum bate. La fel cum
îi aude [i ecoul zvâcnirii, pulsându-i, viu, în
urechi.

Izbe[te cu piciorul, iar`[i [i iar`[i. E con-
vins c`, prin b`taia aceea repetat` a c`lcâiului,
deja zdrelit [i însângerat, o s` adune într-însul
întreaga vlag` a neamului s`u. Nesupus. C`pos.
Harnic [i aspru, cum i s-a dus vestea. {i o s`
r`zbeasc`. Uneori, se odihne[te pu]in. St` cu
ochii a]inti]i c`tre p`ienjeni[ul îndep`rtat de
stele, de la care-[i trece, curând, privirea asupra
cur]ii. Smucindu-[i capul, pe-o parte. Cercetea-
z`, atunci, îndelung, [i parc` cu duio[ie, crâm-
peiul de lume ce i se înf`]i[eaz` [i-l cunoa[te
în am`nun]ime. {i cum ar putea s` fie altfel,
gânde[te, de vreme ce toate îi apar]in, le [tie,
de când i-a fost sortit s` se a[eze la casa lui!

Lucruri cunoscute [i r`scunoscute. Privite,
atinse, me[terite sau drese, în repetate rânduri,
încât le-a pierdut socoteala! Aflate în locuri
unde le-ar nimeri [i cu ochii închi[i. Cu[ca
câinelui, bun`oar`. {i cire[ul. {i stiva de lemne.
Gardul. {i zidul casei, atât cât se poate z`ri
din el acuma. Pe care, îns`, nici n-are nevoie
s`-l z`reasc`, întrucât îl cunoa[te. Bucat` cu
bucat`. C`r`mid` cu c`r`mid`. Zidite, pe rând,
de mâna lui. ]ine minte unde-i o fisur` adânc`
[i unde-i numai o por]iune de tencuial` c`zut`.
Are cuno[tin]` de locul unde strea[ina-i g`urit`
[i mâncat` de rugin`. {tie înc` [i altele, multe,
[i cum s` nu [tie când sunt una cu dânsul,
de-atâta timp ?! {i au nevoie, înc` mai au{i au nevoie, înc` mai au{i au nevoie, înc` mai au{i au nevoie, înc` mai au{i au nevoie, înc` mai au
nevoie de el! De mâna lui priceput`. S` lenevoie de el! De mâna lui priceput`. S` lenevoie de el! De mâna lui priceput`. S` lenevoie de el! De mâna lui priceput`. S` lenevoie de el! De mâna lui priceput`. S` le
cure]e, s` le dea frumuse]e ori s` le dreag`cure]e, s` le dea frumuse]e ori s` le dreag`cure]e, s` le dea frumuse]e ori s` le dreag`cure]e, s` le dea frumuse]e ori s` le dreag`cure]e, s` le dea frumuse]e ori s` le dreag`
— cum s` le lase ?! {i-n seama cui ?!— cum s` le lase ?! {i-n seama cui ?!— cum s` le lase ?! {i-n seama cui ?!— cum s` le lase ?! {i-n seama cui ?!— cum s` le lase ?! {i-n seama cui ?!

Îl ajunge, din nou, mânia. {i-[i reia, îndâr-
jit, zbaterea. Truda ce nu are voie s` conte-
neasc`, altminteri Vr`jma[aVr`jma[aVr`jma[aVr`jma[aVr`jma[a îi va întinde cupa,
umplut` cu licoarea cea dulce [i mincinoas`.
Aduc`toare de somn. Somn adânc [i f`r` tre-
zire, a[a cum s-a întâmplat, demult, c-un v`r
de-al lui. Istovit de drum [i de ninsoare, s-a
a[ezat ni]el, s`-[i trag` suflarea. L-au g`sit a
doua zi, s`tenii. Întins pe z`pad`, c-un bra]
petrecut peste fa]`, ca [i cum numai ar fi a]ipit.
Iar în zbaterea asta [i-n str`dania lui s` se
ridice, lunecând pe p`mânt, încoace [i-ncolo,
ba îi e rece [i ba asud`; când dârdâie [i când
ar vrea s` se dezbrace de cojocelul cel ros,
care abia de-l mai fere[te oleac`!

— Da' las`, c` vine ea, diminea]a diminea]a diminea]a diminea]a diminea]a, [i-o
s` te birui, strecoar` printre din]i amenin]area,
s` rup` t`cerea [i s-alunge Ar`tarea Ar`tarea Ar`tarea Ar`tarea Ar`tarea cea hame[`
de vie]i! Se încordeaz`, înc` o dat`, [i se prop-
te[te-n piciorul ]eap`n, ce pare s` fi devenit
de lemn [i nu-l mai sluje[te, dup` cum îi este
dorin]a.

Î[i salt` pu]in capul, trecându-[i privirea
peste pomi, garduri [i case, [i z`bove[te câteva
clipe asupra luminii blânde, rozii, care mije[te
pe bolt`. Pe urm` gândurile îl înf`[oar` din
nou [i-[i aduce aminte necazurile de aproape.
Sus, de pe buza acoperi[ului — i-a s`rit în
ochi, zilele trecute —, au luat-o la vale dou`
]igle. Va trebui, la amiaz`, s` se suie-n pod
[i s` le potriveasc`. S` nu p`trund` neaua
prin sp`rtur` [i s`-i umezeasc` tavanul. Mâine
poate s` [i cad`: o simte în oase, cum îl s`ge-
teaz`, de vreo dou` zile.

Un frison îi trece prin corp. Gr`bit, zgâl-
]âindu-l [i mu[cându-i ceafa.

B`trânul casc` larg gura [i inspir` aerul
tare al nop]ii, ce parc` îi taie gâtlejul, îi sfâ[ie
pieptul [i p`trunde ca o lam`, pân`-n adânc,

în m`runtaie. În]epene[te pentru o clip`. Apoi,
l`sându-se pe-o mân`, love[te [i mai vârtos
cu piciorul în crusta de ghea]`, care a înt`rit
atât de mult p`mântul, încât nu se mai poate
bizui pe el. Pân` [i p`mântul acesta, lucrat
[i sem`nat [i îngrijit de mâinile sale, vrea
s`-l în[ele! gânde[te, înciudat de tr`dare. Se
d` de partea celei     mereu Nes`tule Nes`tule Nes`tule Nes`tule Nes`tule, cârd`[e[te
cu ea,     amândoi uni]i     împotriva lui. Dar nici
împreun` [i nici singuri nu-l vor dovedi!

S-a salvat când a fost mai n`prasnic! A
stat îngropat în om`t, la Cotul Donului, [i-a
înfruntat co[marul iernii ruse[ti. Dar a izbutit
s`-[i croiasc` drum spre lumin` [i-a sc`pat
din cursa pe care i-o întinsese! {i s`-l prind`,
viclene[te, aici, la el în b`t`tur` [i s` nu fie-n
stare s` se adune dintr-o alunec`tur` [i s`
încap` pe mâna ei? Asta nu!

B`trânul nu vrea s-admit` [i se zvârcole[te
[i încearc` s` se trag` pe spate pân` la cire[,
de-al c`rui trunchi s` se aga]e cu-o mân` [i,
încet, s` se îndrepte. Nu reu[e[te. Mai st`,
a[teapt` s`-i sporeasc` vlaga. E ostenit, îns`
nu se las` cople[it de sl`biciune. Respir` între-
t`iat, cu b`gare de seam`, s`-[i cru]e for]ele
[i s` nu-l taie frigul pe din`untru.

Caisul, î[i zice, a[a, deodat`, s`getat de
un gând, va trebui cur`]at la prim`var`, c`ci
la-nceput de Cuptor o s`-i vin` nepo]ii, Bogdan
[i Ioana, [i va trebui s` aib` cu ce s`-i îndes-
tuleze. Le va surprinde atunci bucuria cum
le înflore[te pe chipurile sfioase! Încântarea,
în fa]a pomului înc`rcat cu fructe moi [i ze-
moase!

— Nu înc`! spune încet. Ca pentru sine.
Nu înc`! aproape c` se roag`. Pentru copii…

Se r`suce[te pe partea opus`, cu obrazul
întors c`tre gardul dintre curtea lui [i-a cum-
natului Vasile. De-ar [ti ce i se întâmpl`, sigur
i-ar s`ri în ajutor! Dar nu mai are putere s`-
l strige [i vocea-i pu]in`, oricum, n-ar r`zbi
pân` la el. Continu` s` se lupte [i [tie c` trebuie
s` se bazeze numai pe sine, în confruntarea
asta inegal` [i acerb`. Îi d` prin minte s`
schimbe piciorul, poate lovitura celuilalt s`
fie mai viguroas` [i, pe moment, b`taia c`lcâ-
iului îi d` n`dejde, c-o s` izbuteasc`. A reu[it
s` salte ni]el [i prinde curaj. P`mântul, în
schimb, neted [i nefr`mântat, e mai lunecos,
iar trupul, îngreunat, îl trage înapoi.

B`trânul ofteaz` [i închide ochii; pleoa-
pele i se zbat, pe fa]`, aidoma unei perechi
de fluturi cu aripi moi. {i-a[a cum zace ostenit,
i se n`zare c-aude, de departe, zvon de glasuri,
fo[nete, [oapte, fâlfâieli de aripi, strig`te înfun-
date [i simte în preajm` mi[care mult`, [i
percepe f`pturi care trec ori se opresc [i se
adun` roat`, în juru-i, sosite s`-l îndemne [i
s`-l sus]in` s` reziste — c-acu[i îi ziu`c-acu[i îi ziu`c-acu[i îi ziu`c-acu[i îi ziu`c-acu[i îi ziu`!

Î[i mi[c` înspre el coroana [i cire[ul pus
de Ionic`. Vede [i duzii cei falnici, dinspre
buc`t`rie [i acareturi, cum fream`t`, parc`
îngrijora]i de ce i se întâmpl` lui! {i pâlcul
de nalbe, s`dite de mâna Tudorei, cum se
înclin`. Firea întreag` i se aliaz`, la fel [i stelele
de pe bolt`, ce-i lumineaz` ograda [i clipesc
întruna spre el, ca nu cumva s` a]ipeasc`. {i
omul care aduce mere pare a-[i fi oprit c`ru]a.
{i ]iganca oache[` [i de treab`, cu sacul umplut
cu tingiri [i oale, pe umeri, pare s` stea la
poart`. {i gardul, [i uli]a, satul întreg, locul
din mijlocul b`t`turii unde-[i întindea vara
rogojina [i dormea cu to]i ai s`i, cu fe]ele
sp`late de roua dimine]ii, sunt de partea lui!
Le z`re[te imaginile fulgerate printre zbateri
de gene. {i vor s`-l ]in` treaz pân` se lumi-
neaz`.

— Piei de aici, du-te! zice moale, lovind,
la r`stimpuri, cu piciorul. Nu vin, n-am vreme.
Mai las`-m` ni]el, îi cere, c` dup` aia o s`
vin [i cu tine…

Încearc` s-o ia cu bini[orul, dar Ar`tareaAr`tareaAr`tareaAr`tareaAr`tarea

cea hâd`cea hâd`cea hâd`cea hâd`cea hâd` r`mâne mut` [i-l urm`re[te hulpav`
din     priviri. Ce-i pas` c` au nevoie de el atâ]ia
[i atâtea, ce-o intereseaz` pe ea nepo]ii de la
ora[, cele dou` c`]ele, Ciorica [i Vidra, despre
care-i vorbe[te dânsul, ce-are de împ`r]it dum-
neaei cu pomii, stelele sau gugu[tiucii c`rora
mo[ul le d` de mâncare [i aproape c` i-a îm-
blânzit ? {i ce dac` întreaga suflare a cur]ii
îl dore[te, ea î[i are soco]ile proprii, r`bojul
pe care a scrijelit, deja, numele lui! {i-n ast`-
noapte a pus degetul pe cadranul ve[niciei
[i-i musai s`-i opreasc` ceasul...

De la un timp nu se mai mi[c`. Doar
tresare, câteodat`. {i simte frigul ascu]it cum
i se prelinge în oase, ca un [arpe de ghea]`.
{i-o simte pe-a hâd` hâd` hâd` hâd` hâd` tot mai aproape [i-l sufoc`
izul în]ep`tor, de jivin`, pândindu-[i prada.
Cu toate astea, atât cât mai poate, se contreaz`,
fiindc` via]avia]avia]avia]avia]a — a gândit-o nu o dat` — a[aa[aa[aa[aa[a
cum îi, cu bune, cu rele, e f`cut` s` fie tr`it`cum îi, cu bune, cu rele, e f`cut` s` fie tr`it`cum îi, cu bune, cu rele, e f`cut` s` fie tr`it`cum îi, cu bune, cu rele, e f`cut` s` fie tr`it`cum îi, cu bune, cu rele, e f`cut` s` fie tr`it`.
{i orice ar spune unii, el nu crede c-o s` tr`iasc`
pentru a doua oar`!a doua oar`!a doua oar`!a doua oar`!a doua oar`! {i-atâta timp cât mai are
suflare în piept, [i are, [i-atâta vreme cât mai
are speran]`, [i are, se aga]` de ea!

Pe nea[teptate, sp`rgând pâcla surie, îi
vede pe cei nou` copii — vl`stare din f`pturile
lor, a lui [i a Mariei — cum alearg`! {i vin,
[i-l înconjoar`, [i-[i apleac` fe]ele, s`-l vad`
mai bine, strigându-se unii pe al]ii, cu voci
ascu]ite, s` se adune, iute. {i, rând pe rând,
se a[tern peste el, ]esând o cuvertur` de trupuri,
care s`-i ]in` de cald [i s`-l fereasc` de înghe]!
Iar tat`l deschide larg bra]ele [i-i prime[te [i
simte-o c`ldur` ca de prim`var` cum îl încinge,
alene, [i nu se mir` [i nici nu se-ntreab` cum
de-s aci [i nu-s pleca]i, pe la casele [i slujbele
lor ?…

— Tu e[ti, Dumitru ? se bucur` [i-i zâm-
be[te, tr`gându-se pu]in într-o parte, s`-i fac`
loc feciorului s` se întind`, cu corpul lipit
de al s`u.

— Ai venit [i tu, Gic` ? se minuneaz`,
[i-acela[i zâmbet larg, îndeajuns pentru to]i,
îi destinde tr`s`turile.

— Iaca [i Tudora! zice încet [i mângâie
cre[tetul fetei, c`zut` ca o frunz` pe pieptul
lui.

— A sosit [i Ionic`! înal]` glasul, tulburat,
c`ci un crâmpei de aducere-aminte îi spune
c`, dintre to]i, b`iatul ̀ sta e foarte departe.
Într-un ora[ pe ale c`rui str`zi a c`lcat o singur`
dat`.

— {i tu, puiule, e[ti aici ? Întinde o mân`
cu vene groase [i r`sucite de munc` spre obra-
zul sub]ire al Otiliei, care, asemenea fra]ilor,
se arunc` peste el.

To]i, da, cu to]ii sunt întin[i peste corpul
rebegit de frig al p`rintelui. Îl înl`n]uie [i-l
strâng între bra]e [i cl`desc, deasupr`-i, mor-
man de trupuri, calde [i moi, s`-i împrumute
o parte din c`ldura lor! S`-l salveze. B`trânul
râde înduio[at, [i-i dezmiard`, [i-i îmbr`]i-
[eaz`, cu bucurie egal`, destul` pentru cei
nou`. E mul]umit. {i chiar îi este bine. Se
destinde.

— Iaca [i Sandu! exclam`, în`l]ându-[i
capul. Uite-l [i pe St`nic`! î[i zice. Le zice.
Au ajuns [i Silvia, [i Nina! veste[te, înveselit.

{tie c` nu lipse[te nici unul. {i nu mai
pridide[te s`-i cuprind`, s`-i adune la piept,
ca apoi s` se culcu[easc` sub ei. Le percepe
r`sufl`rile fierbin]i, trecute peste fa]`, tot astfel
cum bag` de seam` c` l-au acoperit întru totul.
{i parc` i-ar da lacrimile [i i-ar veni s` plâng`
de dragul lor, dar se ]ine. Se ]ine, s` nu se
arate slab înaintea pruncilor! Îndreapt` ochii
în sus, spre slav`, ca s`-i mul]umeasc` Dom-
nului pentru bucuria asta mare, a mai mare
din toate: c` i-a binecuvântat casa cu mul]ii-a binecuvântat casa cu mul]ii-a binecuvântat casa cu mul]ii-a binecuvântat casa cu mul]ii-a binecuvântat casa cu mul]i
copii! copii! copii! copii! copii! Treptat, înconjurat de lumin`, vede cum
se pogoar` peste ei chipul blajin al Mariei.
Care-l ]inte[te cu ochi limpezi, de fat`. {i pe
m`sur` ce se apropie, îi aude chemarea, rostit`
înceti[or, ca s` nu-l sperie.

Cine ? Maria ?! El îi r`spunde îndat`, îi
întoarce chemarea, gâtuit de emo]ie, îmbucu-
rat! Iar din clipa aceea, nesilit de nimeni [i
cuprins de pace, e preg`tit s-o urmeze. F`r`
nici o [ov`ial`.

Mai tr`ia la ceasurile dimine]ii — a dat
peste el un copil din vecini. L-au a[ezat în
pat. Frecându-i membrele în]epenite, învelin-
du-l, în speran]a c-o s` readuc` într-însul c`l-
dura vie]ii. I-a cercetat, un timp, cu ochi str`ini.
F`r` s`-i recunoasc`.

Dup` care n-a mai fost decât o privire
opac`, pe un chip destins, din ce în ce mai
senin.

Îi leag`, pe to]i, un fir nev`zut. Fie c`
au trecut printr-o grea suferin]`, ori s-a întâm-
plat ca sfâr[itul s` le survin` pe nea[teptate,
în fa]a perspectivei ireversibilului îi une[te
aceea[i încrâncenare: voin]a aprig` de-a tr`i.
Care apropie orice fiin]` uman`, una de alta,
dincolo de boal`, prin dorin]a comun` de-a
prelungi clipa unic`, a existen]ei.

Fragment din romanul Toamna, când seToamna, când seToamna, când seToamna, când seToamna, când se
bat nuciibat nuciibat nuciibat nuciibat nucii

(în curs de elaborare)
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Cristina Chevere[an: Cristina Chevere[an: Cristina Chevere[an: Cristina Chevere[an: Cristina Chevere[an: Domnule profesor
Crystal, în primul rând vreau s` v` urez bun venit
la Timi[oara [i din partea revistei Orizont. {tiu
c` nu e prima dumneavoastr` vizit` în România.
Ce p`rere ave]i despre revenire, dup` atâta timp?

David Crystal:David Crystal:David Crystal:David Crystal:David Crystal: Au trecut patruzeci [i cinci
de ani de la vizita anterioar`. Amintirile îmi sunt,
cum e de a[teptat, destul de neclare. Am ajuns
în România datorit` Congresului Lingvi[tilor,
care se ]inea în acel an la Universitatea din
Bucure[ti [i a adunat o mul]ime de speciali[ti
din întreaga lume. Am prezentat o lucrare [i îmi
amintesc, într-adev`r, câteva lucruri. În primul
rând, atunci am întâlnit pentru prima dat` câ]iva
lingvi[ti români, dintre care unii mi-au devenit
ulterior buni prieteni. Mi-o amintesc pe Tatiana-
Slama Cazacu, psiholingvist [i expert în limbajul
copiilor. Îmi aduc aminte c` am observat cât de
pu]in` englez` se vorbea pe strad` prin compara]ie
cu franceza, care a fost pentru mine lingua franca
în timpul [ederii aici. Am folosit-o tot timpul.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Sim]i]i c` lucrurile s-au schimbat?
D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Absolut! Acum de-abia mai auzi

franceza. Pe de alt` parte, în locurile unde am
luat masa, la hotel, engleza a devenit la fel de
uzual` ca în multe alte p`r]i ale lumii. E
schimbarea cel mai u[or de observat. Cel`lalt
tip de schimbare nu l-am experimentat înc`, dar
o vom face în weekend. Când am fost la Bucure[ti,
în 1967, ne-au dus într-o excursie de o zi, ceea
ce se va întâmpla [i de aceast` dat`.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Unde a]i mers atunci?
D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Ne-au dus la barajul tocmai construit

– de care toat` lumea era extrem de mândr` în
epoc` - [i la câteva mân`stiri. Sâmb`t` vom merge
într-o alt` excursie [i poate voi fi în stare s` fac
o compara]ie. Ieri am fost la Ia[i; ne-am plimbat
pu]in, am vizitat mân`stirea cea mare din centru...

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Cum au fost conferin]ele?
D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Aula de la Ia[i a fost plin`; publicul

mi s-a p`rut minunat. Subiectul a diferit de cel
abordat la Timi[oara. La Bucure[ti am vorbit
despre Moartea limbajului iar la Ia[i despre
Engleza ca limb` global` [i viitorul englezelor.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: De fiecare dat` când se vorbe[te despre
David Crystal, se men]ioneaz` cele peste o sut`
de c`r]i [i nenum`ratele articole dedicate
multiplelor aspecte ale limbajului. Cum v-a]i
îndr`gostit de limbaj ca obiect de studiu, cum a
devenit tem` de cercetare?

D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Nu-mi amintesc vreo situa]ie în care
limbajul s` nu m` fi fascinat. Sunt destul de
convins c` asta se datoreaz` faptului c` am crescut
într-o parte bilingv` a lumii: la Holyhead, în
North Wales, unde se vorbeau galeza, engleza
[i irlandeza. Auzeam engleza [i galeza tot timpul.
Engleza era limba de acas`. Îmi amintesc cât
de tare m` z`p`cea galeza [i cum întrebam: "De
ce pe tine (vorbitor de galez`) nu te în]eleg, dar
pe tine (vorbitor de englez`) da?" Din cauza
situa]iei am înv`]at, treptat, [i galeza. Am devenit,
dac` nu chiar bilingv, cu siguran]` semi-fluent
în galez` [i fluent în englez`. O anumit`
curiozitate legat` de limbaj este, cred, inevitabil`
când cre[ti într-un mediu multilingv.

La gimnaziu, interesul mi-a fost alimentat
de limbile pe care le puteai înv`]a; în cazul meu,
latina, greaca, franceza [i un pic de german`.
Am ales, apoi, s` studiez engleza la Universitate
[i am g`sit un program minunat la University
College London, care îmbina perfect limba [i
literatura. Partea dedicat` limbajului era extrem
de multilingv`, a[a c` în primii ani de studen]ie

PUN}I ÎNTRE TEHNOLOGIE
{I TRADI}IE (I)
DAVID CRYSTAL

Renumitul lingvist David CrystalDavid CrystalDavid CrystalDavid CrystalDavid Crystal s-a aflat la Timi[oara în perioada 16-19 mai 2012, cu
ocazia conferin]ei de Studii Britanice [i Americane (BAS), organizat` la Universitatea de Vest
din Timi[oara de Colectivul de Limba [i Literatura Englez` al Facult`]ii de Litere, Istorie [i
Teologie. Scriitor, editor, conferen]iar, realizator de emisiuni, cunoscutul profesor a sus]inut o
serie de conferin]e destinate publicului academic din Ia[i, Bucure[ti [i Timi[oara, sub egida
British Council Romania. David Crystal conduce Asocia]ia Interna]ional` a Profesorilor de Englez`
ca Limb` Str`in` (IATEFL), Asocia]ia pentru Înv`]area Limbilor (ALL), e pre[edinte al Asocia]iei
Na]ionale pentru Alfabetizare din Marea Britanie [i vice-pre[edinte onorific al Colegiului Regal
de Logopedie, Institutului de Lingvistic` [i Societ`]ii Redactorilor [i Corectorilor. A publicat
peste o sut` de c`r]i în sfera lingvisticii [i aplica]iilor ei practice, editând lucr`ri de referin]`
precum The Cambridge Encyclopedia of Language [i The Cambridge Encyclopedia of the English
Language.

am înv`]at engleza veche [i pe cea medieval`,
al`turi de gotic`, nordica veche [i câteva dintre
acele limbi ale trecutului pe care, în mod normal,
nu ai ocazia s` le studiezi. A ajuns s` m` intereseze
tot mai mult lingvistica, nu doar limba englez`.
A[a a început totul.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: V-a]i dezvoltat [i explorat multiple
interese lingvistice: pentru stilistic`, fonetic`,
intona]ie, chiar [i latura clinic` a limbajului. Cum
a]i ajuns s` v` ocupa]i de cea din urm`?

D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Am crescut în Marea Britanie a anilor
1940-1950, într-o perioad` în care lingvistica
de abia exista, fiind mai puternic dezvoltat` în
Statele Unite. Am f`cut parte din departamentul
care a oferit primul program de licen]` în
lingvistic`, la University of Reading. Lingvistica
î[i f`cea treptat loc în universit`]ile britanice,
devenind recunoscut` ca materie de studiu. Tot
mai mul]i oameni cu profesii diferite î[i d`deau
seama c` le-ar putea fi de real folos. Începeau
s` sune la Departament, spunând: "Bun` ziua.
Suntem de la... Fiind un Departament de
Lingvistic`, ne-a]i putea ajuta?" Ajutorul putea
fi de diverse naturi. La început, s-a legat în mare
parte de predarea limbilor str`ine, care nu a fost
niciodat` specialitatea mea principal`, de[i m-
am implicat [i am lucrat mult cu profesori de
englez`, în cadrul [colilor de var`.

Partea clinic` a început cu un simplu telefon.
Într-o zi am ridicat receptorul: "Alo,
Departamentul de Lingvistic`?"; "Da"; "A[ putea
vorbi cu persoana care studiaz` limbajul
copiilor?"; "La telefon"; "Suntem de la sec]ia
de audiologie a Royal Berkshire Hospital. Avem
un copil cu retard de limbaj [i nu [tim cum s`
proced`m. Pute]i veni s` ne ajuta]i?" Asta a fost
tot. M-am dus, am v`zut ce era în neregul` cu
respectivul copil din punct de vedere lingvistic.
Am discutat [i am f`cut un raport. Apoi mi-au
spus: "Mai avem un caz similar..." M-am trezit
acaparat de lumea medical` [i, dou`zeci de ani
mai târziu, mi-am dat seama c` exista un domeniu
aparte, acela al "lingvisticii clinice".

Ai vorbit despre preocup`rile mele; sunt,
într-adev`r, extrem de diverse, dar acest lucru
nu a fost planificat. Întotdeauna am reac]ionat
la o cerere anume, venit` la un anumit moment,
care m-a trimis într-o direc]ie pe care n-a[ fi
b`nuit-o nicicând.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Vorbind despre lingvistica clinic`, nu
pot s` nu v` întreb: ce impresie v-a f`cut Discursul
regelui?

D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Ca film, mi s-a p`rut minunat, superb
jucat. Ca reconstituire istoric` a modului în care
se trata bâlbâiala în acea vreme, e cât se poate
de corect. Partea proast` e c` niciun logoped
nu ar mai proceda, ast`zi, a[a. Percep]ia e
învechit` dar, din punct de vedere istoric,
exerci]iile sunt prezentate cu mult` acurate]e.
Acum [tiin]a a evoluat [i cunoa[tem mai multe
despre cauzele [i posibilele tratamente ale
bâlbâielii decât înainte. Filmul [i-a meritat toate
premiile. E interesant, totu[i, cât de mult difer`
de carte. Ai citit-o?

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Da. Lucrez împreun` cu o coleg` la
o rubric` în care ea scrie despre filme [i eu despre
c`r]ile care le-au inspirat.

D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Ce abordare minunat`! Acum câ]iva
ani am petrecut un timp în Republica Ceh`, la
Uherské Hradiste, unde se ]inea un festival de
film, f`când exact asta: comparând, de exemplu,
Tess d'Urbervilles a lui Thomas Hardy cu filmul.
Îmi place felul în care o anumit` poveste poate

beneficia de dou` versiuni total diferite datorit`
modului [i direc]iei în care cele dou` medii
ac]ioneaz`.

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Sunte]i foarte interesat de media [i
noile tehnologii, de felul în care acestea utilizeaz`
[i contribuie la dezvoltarea limbajului. Care a]i
spune c` e cel mai activ tip de nou mediu care
afecteaz` (pozitiv sau negativ) evolu]ia limbii?

D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: Cred c` totul e pozitiv. Nu împ`rt`[esc
opinia celor care cred c` Internetul e un dezastru
[i c` trimiterea de sms-uri distruge copiii.
Dimpotriv`. Ce v`d eu e o nou` tehnologie care
îmbog`]e[te expresivitatea limbii, a[a cum au
f`cut [i altele în trecut. Orice nou` tehnologie
d` ap` la moar` profe]ilor apocalipsei. La apari]ia
tiparului, în secolul XV, prezic`torii dezastrelor
sus]ineau c` va fi o tragedie pentru limbaj, întrucât
îng`duia r`spândirea ereziilor în moduri ce înainte
nu fuseser` posibile. Când s-a inventat telefonul,
în secolul XIX, toat` lumea a spus: "e o
nenorocire; dac` oamenii pot vorbi la telefon,
nu vor mai ie[i s` stea de vorb` fa]` în fa]`".

C.C.:C.C.:C.C.:C.C.:C.C.: Acela[i lucru se spune ast`zi despre
Facebook.

D.C.:D.C.:D.C.:D.C.:D.C.: O, desigur! Ajung imediat [i acolo.
Odat` cu r`spândirea radioului în anii 1920, reac-
]iile au fost acelea[i: urma distrugerea civiliza]iei
pentru c` se facilita sp`larea creierelor. Ceea
ce s-a v`zut în realitate a fost faptul c` fiecare
dintre aceste tehnologii a adus cu sine o sum`
de noi stiluri [i moduri de expresie. În ce prive[te
tiparul, au ap`rut concepte precum ziarele, titlurile
[i capitolele. În radio avem comentariul sportiv,
emisiunile de [tiri, starea vremii, dezbaterile:
genuri complet noi, inexistente anterior. Acum
se întâmpl` la fel cu Internetul. N-au trecut decât
dou`zeci de ani, deci e prea devreme s` ne pronun-
]`m asupra impactului pe termen lung asupra
limbajului [i limbilor în general. Deja constat`m,
îns`, apari]ia unor tipuri distincte de exprimare
scris` [i, pân` la un anumit punct, verbal`.

Despre ce vorbim? World Wide Web,
chatrooms, lumi virtuale, jocuri, sms-uri, instant
messaging, Facebook, You Tube, Twitter [.a.m.d.
Dac` le prive[ti pe fiecare în parte, a[a cum am
f`cut eu în ultimii aproximativ zece ani, vezi o
nou` form` de comunicare, un nou mediu expresiv
aparte, diferit de tot ce am avut în trecut, care
ne permite s` ne exprim`m inten]iile comunicative
în noi moduri. Eu numesc aceste lucruri "produ-
se". Nu îmi place s` vorbesc despre "genuri",
pentru c` implic` o identitate care nu s-a format
înc`. Totu[i, unele dintre aceste "produse" sunt
folosite deja în scopuri estetice, artistice [i literare.
Exist` no]iunile de poem-sms sau roman-sms
(extrem de popular în sud-estul Asiei): descarci
în fiecare zi câte un capitol pe telefon. Milioane
de oameni citesc aceste romane.

Ce v`d eu e o literatur` în curs de formare,
o expresivitate general` care nu a mai existat [i
mi se pare un lucru foarte bun. Demonstreaz`
spiritul lingvistic creativ al umanit`]ii. În marea

majoritate a cazurilor, cei care spun "da, dar..."
nu [tiu despre ce vorbesc. S` v` dau un exemplu:
mul]i spun c` sms-ul e o catastrof`. De ce? }i
se va explica: "|ntrucåt cei mici asambleaz` texte
folosindu-se de abrievieri, omi]ând litere la
întâmplare, a[a c` nu mai [tiu s` scrie corect. E
groaznic!" Adev`rul e c`, în medie, doar 10%
dintre cuvintele din sms-uri sunt, într-adev`r,
abreviate; cele mai multe nu sunt. În al doilea
rând, nu copiii au inventat aceste abrevieri. Unele,
precum "C" pentru "see" sau "U" pentru "you",
exist` în limba englez` de mai bine de dou`
secole!

În ce prive[te ortografierea haotic`,
dimpotriv`, cercet`rile au demonstrat în ultimii
zece ani c` pentru a compune sms-uri eficiente
trebuie s` [tii s` scrii; dac` nu, nu po]i produce
mesaje bune. Cei mai buni autori de sms-uri sunt
pricepu]i la scris; cu cât trimi]i mai multe sms-
uri, cu atât mai bune î]i vor fi rezultatele la testele
de ortografie. Cu cât mai devreme ai telefon mobil,
cu atât mai bine vei scrie. Aceste rezultate îi
vor uimi pe detractorii sms-urilor. Dar te întrebi:
"Ce e chiar atât de surprinz`tor?" Oricine va fi
de acord c` scrisul corect ]ine de exerci]iu: cu
cât mai mult cite[ti sau scrii, cu atât te vei descurca
mai bine. Iat` c` apare o tehnologie care te oblig`
s` scrii [i s` cite[ti. Sigur, mesajele sunt scurte,
dar nu atât de scurte. 160 de caractere echivaleaz`
cu 30 de cuvinte în englez`. Po]i scrie propozi]ii
destul de complicate în 30 de cuvinte. Lumea
se plânge c` "tinerii din ziua de azi nu citesc".
A]i v`zut îns` vreodat` un tân`r care s` nu
citeasc`, mergând pe strad` cu telefonul în mân`,
trimi]ând [i primind mesaje tot timpul? Nu m`
mir` deloc c` s-a demonstrat c` sms-urile te ajut`
s` scrii corect.

Desigur, important e ca toat` lumea, nu doar
copiii, s` înve]e cum s` utilizeze aceste noi tipuri
de abilit`]i [i s` realizeze c` nu toate nevoile
comunica]ionale pot fi satisf`cute prin limbajul
asociat cu sms, Twitter [i Facebook. Interven]ia
ta de mai devreme e relevant`. Dac` elevii cred
c` întregul lor univers lingvistic se reduce la
Facebook, se în[eal` profund [i cineva trebuie
s` le atrag` aten]ia. Exist` ni[te oameni minuna]i
care o pot face: se numesc profesori. Asta ar
trebui s` fie menirea unui profesor când vorbe[te
despre limba englez` în acest context. Merg
adesea în [colile din Marea Britanie s` vorbesc
cu profesori [i elevi. V`d peste tot exerci]ii ce
subliniaz` limitele [i punctele forte ale unui
asemenea mediu, exerci]ii de traducere de tipul:
"Iat` un mesaj de pe Facebook. Transforma]i-l
în blog/website/povestire etc." Asta înseamn`
s` arunci pun]i între tehnologie [i tradi]ie.

Va urmaVa urmaVa urmaVa urmaVa urma

Interviu [i traducere de
CRISTINA CHEVERE{AN


