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TEATRU LA |N~L}IME

FUNAMBUS ((Underclouds
Underclouds Cie)

FEST-FDR 2015
FEST, a doua parte a FEST-FDR, festival organizat de
Teatrul Na]ional Timi[oara, a avut loc \ntre 7-13 iunie. FEST
a \mbr`cat straiele diversit`]ii [i le-a propus spectatorilor
s`i spectacole de strad`, performance, stand-up comedy,
circ, hip-hop [i beatboxing. Cånd spectaculosul traverseaz`
strada [i le zåmbe[te gale[ trec`torilor la ceas de sear`,
luminile sunt parc` mai str`lucitoare, pericolul e mai mare
[i sim]urile mai ascu]ite. |n aer liber, spectatorii au vizionat
Livada de vi[ini dup` Cehov (Voskresinnia Theatre),
K@OSMOS de Roberto Strada (Grupo Puja!), [i Funambus
(Underclouds Cie).
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TUDOR
ARGHEZI,
|NTRE
ANIVERS~RI
CORNEL UNGUREANU
1. Epitaf: "Tudor Arghezi/ N`scut la
21 mai 1880 \n Bucure[ti/ Cu originea
p`månteasc` \n Gorj. Stins [i \nhumat aici
la M`r]i[or". Cine i-au fost p`rin]ii, bunicii,
sunt \ntreb`ri alunecoase, cu destule
r`spunsuri alimentate de prejudec`]ile
romånescului arhaic, pentru care arborele
genealogic se sprijinea pe r`spunsuri sigure.
A fi "copil din flori" putea fi un blam.
Biografiile lui Sadoveanu, Camil Petrescu,
G. C`linescu, Hortensia Papadat-Bengescu
[i cåte altele au fost mai mult sau mai pu]in
retu[ate: numi]ii nu vin dintr-o familie demn`
de respect. Unele hårtii au fost retu[ate chiar
de scriitorii \n cauz`, aruncånd \n aer råvna
unor cercet`tori iubitori de hårtii clare. Am
ar`tat alt`dat` c` tocmai marile opere ale
celor numi]i mai sus au fost \ncerc`ri de
rescriere a biografiei. Imaginarul genial al
lui C`linescu, Camil Petrescu, Sadoveanu,
Mateiu Caragiale, al Hortensiei PapadatBengescu, a rea[ezat arborele genealogic
"adev`rat" pe \n`l]imile Operei. Pe verticala
care poate reg`si tat`l. Sau Tat`l.
Descop`r \n ultimul num`r din revista
Vatra textul lui Ferenczes István, care arat`
c` mama lui Arghezi s-ar fi numit Ergezi,
c` era dintre secui, c` a ajuns \n Bucure[ti,
servitoare. Nu mai era un secret c` Arghezi
purta amintirea unor locuri din Ardeal pe
unde ar fi fost purtat de mama sa. Arghezi
sau Ergezi?
George Munteanu, dar nu numai el,
credea c` Ochii Maicii Domnului (1934) e
o autobiografie. Este o carte \n care el face
dreptate Mamei. Sabina, Mama din romanul
Ochii Maicii Domnului se trage din cea mai
\nalt` aristocra]ie. C`l`tore[te, se ini]iaz`,
tr`ie[te \ntr-o lume \nalt` care \ncearc` s`
r`spund` marilor \ntreb`ri ale identit`]ii. E
\ntre medicii unui mare Sanatoriu unde se
\ncearc` vindecarea naturii umane.
Directorul se nume[te Marc Gauthier [i e
"un mare medic [i un mare latinist". "El
cånta Metamorfozele \n original, pe o banc`
\n parc, \nso]indu-se din ghitar`, savant
ni]elu[ detracat prin contactul cu bolnavii
lui atin[i de confuzie [i de halucinare".
Sabina r`måne o perioad` \ntre bolnavii
"cuprin[i de confuzie [i halucinare". Doctorul
Ax st` \mpreun` cu cadavrele – studiaz`
longevitatea. Nemurirea.
Dup` o c`l`torie (\ntr-un tren de lux,
pe m`sura condi]iei sale [i a B`rbatului pe
care-l \ntålne[te, \nalt ofi]er englez) se
c`s`tore[te printr-un ritual al Iubirii. Ofi]erul
– ilustru aristocrat – moare \ntr-un accident
[i Sabina \i na[te fiul: pe Vintil`. Vintil`,
la 22 de ani e o minte excep]ional`.
"Autobiografia" arghezian` ofer` imaginea
unei genera]ii – a rela]iei scriitorului cu ea:
"Vintil` se g`sea de acord cu toat` genera]ia
lui, n`scut` dintr-odat`, prin fenomenul
inexplicabil al str`mut`rii, cu o pasiune
pentru gåndul crud [i cu adev`rul urm`rit
cu prinz`toarea [i cu s`geata. Ea nu mai
cerea nimic, respingånd autoritatea dreptului
de a \mp`r]i gradat [i limitat [i socotinduse a[ezat` deasupra cåntarului \n func]iune
pentru dr`muirea miligramului de lic`rire
interioar`. Vroia s` \nlocuiasc` lumea g`sit`
la cåntare, gr`tare [i suite, cu lumea ei,
priceput` s` discearn` [i s` cump`neasc`".
Sunt anii "tinerei genera]ii" sub semnul
c`reia ar trebui s` se \mplineasc` scriitorul:

"E un noroi adånc, de ma]e [i bojoci, se
gåndea Vintil`". |ntreb`rile privind na[terea
revin [i r`spunsurile se \ndreapt` c`tre
credin]`: "Chestiunile \n leg`tur` cu originile
noastre o tulburau atåt de vizibil pe mama,
\ncåt am \n]eles c` trebuie evitate…Despre
mine personal a[ putea r`spunde cu
legitima]iile Noului Testament, c` s\nt fiul
lui Dumnezeu". E singurul r`spuns clar care
ne r`måne.
Un r`spuns care mai are nevoie de
ad`ugiri. Vintil` pare a-[i g`si un loc \n lumea
bun` a ora[ului, pån` cånd \i roag` pe
prietenii s`i s` mearg` la o mån`stire. "|n
biserica din cetate se citea slujba \nser`rii.
Intrånd, vizitatorii f`cur` pasul cu b`gare
de seam` [i cu stång`cie. C`lug`rii umpleau
biserica, stranele, marginile [i mijlocul,
\n[ira]i cåte trei pe o latur` [i alta, [i l`sånd
\ntre tind` [i altar o trecere \ngust`". Locul
e preg`tit pentru marea \ntålnire: "|nmul]it
cu \ngerii, cu sfin]ii, cu mucenicii [i cuvio[ii
zugr`vi]i, de un chip [i o asem`nare cu ei
[i care \nf`]i[au pe \nainta[i, pe str`buni,
din sih`strii [i schituri, pleca]i la timpul lor
de la vecernii [i utrenii [i pogorå]i \n chiliile
de lut, num`rul norodului de fa]` era
nem`rginit…". E preg`tit pentru \ntålnirea
lui Vintil` cu mama sa – pentru desp`r]irea
de ceilal]i: "Unul cåte unul, oaspe]ii \ntårziau
pe la iconostase, avånd fiecare un gånd [optit
[i o rug`ciune a lui. Vintil` \nainta sfios,
cu capul plecat. Subt policandru, el se trezi
\n mijlocul unui gol, ocolit \n \nconjorul
mare. B`trånii pravilei [edeau \n str`nile
rotunde"
Urmeaz` \ntålnirea – minunea.
|n]elesurile magnifierii: "Vintil` mai f`cu
un pas. Din icoana Maicii Domnului se uita
la el [i zåmbea Sabina…Ochii erau tot atåt
de frumo[i ca mai \nainte [i fa]a tot atåte
proasp`t` \i era". E Maica Domnului, nu e
Sabina (sau e?). Care nu-[i mai aduce aminte
de William Horst, tat`l. A fost el, William
Horst, tat`l? Vintil` r`måne \n mån`stire.
|n lumea unei istorii sacre. Pot fi aici [i
\n]elesurile Coloanei infinitului a lui
Bråncu[i.
2. "…Cu orginea p`måntesc` \n Gorj",
scrie pe mormåntul lui Tudor Arghezi de
la M`r]i[or. Exist` o origine cereasc` [i una
p`månteasc` : Ochii Maicii Domnului
sugerau originea cereasc` a poetului, Gorjul
bunicilor dinspre tat` numea originea sa
p`månteasc`. Locul onoreaz` identitatea
arghezian`. Nu numai Festivalul interna]ional ™Tudor Arghezi¤ ((Edi]ia a XXXV-a),
ci [i numeroase c`r]i de istorie [i critic`
literar`, de etnografie ilumineaz` un spa]iu
"arghezian". |ntre ele, prioritate ar avea
c`r]ile lui Zenovie Cårlugea, autor a
numeroase volume privind spiritul locului.
Tudor Arghezi [i spiritul Olteniei e
\ntåmpinat` astfel de Gheorghe Grigurcu:
"Am r`mas impresionat de caracterul ei
laborios, de investiga]ia r`bd`toare cu care
cercet`torul \[i urm`re[te subiectul, r`scolind
nenum`rate periodice vechi, dar [i
parcurgånd o copioas` bibliografie, inclusiv
colateral`, pån` la o tratare, am putea zice
exhaustiv`, a acesteia". Remarcabilul c`rturar
are un exerci]iu al modera]iei, important
la marile \ntålniri: "Poet, autor al unor
merituoase studii \nchinate lui Blaga [i

Macedonski, talentatul meu concitadin
g`se[te de regul` o m`sur` just` \ntre
prezentarea faptelor [i comentarea lor,
niciodat` lunecat` \n retoric` encomiastic`".
Este cu atåt mai pre]ioas` modera]ia,
cu cåt unele dintre paginile despre Oltenia
pe care le citeaz` exegetul invit` la r`sf`].
Iat` "climatul sufletesc oltean" v`zut de
R`dulescu-Motru: "Foarte probabil c` \n
acest col] al Romåniei, care se nume[te
Oltenia, dac` nu \n tot cuprinsul acesteia,
\n jude]ele de munte, \n orice caz: \n
Mehedin]i, \n Gorj [i Vålcea, trebuie c` s-a
p`strat o continuitate de via]` istoric`, pe
timp foarte \ndelungat, fiindc` numai a[a
se poate explica sentimentul de \nfr`]ire a
omului cu natura, \n forma \n care o g`sim
la oltean. C`ci la oltean \nfr`]irea cu natura
nu are nimic din misticismul nordic, [i nici
din cel oriental. Olteanul este frate cu natura,
dar nu se pierde \n totalul naturei, cum se
pierd scenele de vis sau valurile de ocean.(…)
|n climatul s`u sufletesc nu st`påne[te nici
misticismul, nici pesimismul tragic". "Oltenii
sunt reali[ti. Dintre ei au ie[it iscusi]i
conduc`tori de oaste, ca boierii Craiove[ti,
[i un \ntregitor de hotare, ca Marele Voevod
Mihai Viteazul; \n]elep]i sf`tuitori, d`t`tori

de legi [i datini, ca voevozii Neagoe, Matei
Basarab [i Constantin Bråncoveanu;
reformatori [i chiar revolu]ionari politici ca
Tudor Vladimirescu: to]i b`rba]i de energie,
cu scopuri bine conturate \n lumea
realit`]ilor: nici unul aproape iscoditor de
interpret`ri noi \n domeniul credin]ei
religioase sau de crea]ii durabile pe planul
imagina]iei".
Arghezi e [i el recitit de exeget. Dintre
paginile argheziene, Zenovie Cårlugea o
transcrie [i pe aceasta: "Socoti]i buni
precupe]i [i numai la cobili]` cu co[uri,
oltenii le-au dat pe vremuri boierilor din
Bucure[ti o \nv`]`tur` de minte. Pe
nea[teptate, \n vreo treizeci de ani, ei au
fost g`si]i instala]i \n toate r`scrucile de
competen]` [i toate profesiile intelectuale
s-au resim]it numaidecåt de prezen]a juve]ilor
\n ele". (Banatul Craiovei)
Sunt pagini mereu citabile pentru
configurarea unei geografii (nu numai
literare), care, f`r` contextualiz`ri succesive,
s-ar risipi \ntre vorbe mari. "Investiga]ia
r`bd`toare" a lui Zenovie Cårlugea
elaboreaz` o geografie literar`/ spiritual`
necesar` \n]elegerii operei argheziene.
Scrisului [i, poate, imaginarului arghezian.

KARAOKE

ADRIAN BODNARU
Am ]inut singur`tatea cu sfin]enie,
ca pe o cur` de sl`bire lucioas`,
adus` din vest cu greutate.

[i de insectele din`untru
fusesem distins
cu cea mai înalt` coleg` la purtare.

În câteva s`pt`mâni,
mintea mi s-a f`cut sub]ire [i înalt`:
a trebuit s` o cuceresc cu [erpa[ii.

Primisem o uniform` special` pentru asta:
în ea d`deam dict`ri în casele de mod`
seara,
când m` rostogoleam de trei ori,
pref`cându-m` în tricolor.

Moartea era ca mersul pe biciclet`,
una care se învârtea greu,
de parc` ar fi avut
dinamul pus la roata din fa]`
s`-[i fac` singur` lumin` mai întâi.
P`rea o credincioas` recunoscut` prin
educa]ie
[i prin ravagiile mari cât clima temperat`
al c`rui avantaj începusem s` fiu:
promiteam fapte m`re]e
[i fusesem numit primul care face absen]a
dup` anul na[terii.
Aveam propriet`]ile întregi:
pentru frica de fiarele s`lbatice de afar`

Memoria îmi purta bocancii,
[i tot i se p`rea c` e u[oar`:
uitam greu, cu voce tare,
[i m` l`sam ad`postit
de nesinceritatea vremii frumoase
din jurul cozilor tarom
de pretudindeni.
Apoi, în singur`tatea r`mas`,
a[teptam s` mi se sparg` ochelarii
[i s` pot atinge orice dorin]`,
nevinovat de felul în care
stau lucrurile de când
am dat bir cu veni]ii.
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LUDEX
ludex

ALTELE-S ARTELE

bana(R)t

P~PIZZE-N
SOMN
C~LIN-ANDREI MIH~ILESCU

DRAGO{ {I MIHAELAIANA MIH~ILESCU

Dragi gospodine [i gospodini,

Disciplina [i elegan]a Manuelei \n sincron cu rigoarea perfec]iunii lui Drago[ contribuie la na[terea unui concert deosebit
pentru pian. Concertul la patru måini este
expresia armoniei artistice ce i-a ghidat pe
parcursul vie]ii pe b`ie]ii lor: Ioan [i Dinu
Mih`ilescu, care au urmat drumul muzicii,
alegånd pianul. Inclina]ia didactic` a familiei
a contribuit involuntar la alegerea copiilor,
ca apoi s` modeleze tinerii talenta]i din Timi[oara. |n luna martie a acestui an, \ntreaga
familie a sus]inut un concert simfonic care

acum ceva ani, \ntr-un C`lindar de
noapte, am recomandat, la \nceputul fiec`rei
luni, variate feluri de m\ncare bune de
consumat \n somn. Rev`z\ndu-le, le g`sesc
prea democratice (pentru to]i cei ce dorm)
[i totalitare (f`r` alternativ`). Iat` deci o
serie de meniuri pe care le pute]i alege, visa,
recombina [i neuita, fiecare dup` placul ori
planul s`u. Poft`-n noapte bun`!
1 Pentru hipsteri na]ionali
Ciorb` à la crack
}uchi \n aspic
Lab` de batracian "Cobzarul"
Cl`tite cu gusturoi
2 Pentru logodnici etc.

a debutat cu o transpunere contemporan`
a momentului \n care compozitorul Béla
Bartók a interpretat pentru prima oar` \mpreun` cu so]ia sa, Sonata pentru dou` piane
[i percu]ie, doar c` au fost \nso]i]i la percu]ie
de Doru Roman [i Zsolt Csongor Szabo.
Fiecare lucrare s-a modelat pe stilul
interpretului, astfel Dinu a optat pentru o
capodoper` apar]inånd lui Schuman, iar Ioan
a ales Rapsodia albastr` pentru a ne transpune
\n epoca aniilor 20, coagulånd un repertoriu
sensibil, complex [i puternic, asemeni
familiei din care provin.

CLAUDIA BUCSAI

LA TOLCE VITA

IUNIE, O LUN~ PREA
TÂN~R~, DE MOARTE JUNIE
MARCEL TOLCEA
Moto: Boris Vian s'écrit à la trompette, Alain Souchon, Rive gauche à Paris

BORIS VIAN {I HARRIET, CEA MAI LONGEVIV~
BROASC~ }ESTOAS~
Dac` a]i citit Spuma zilelor
zilelor, ast`zi, 23 iunie, ]ine]i-v` 5 secunde respira]ia t`iat`.
Fiindc` în 23 iunie 1959, Boris Vian murea într-un fotoliu de cinema. La eminesciana
vârst` de 39 de ani. {i, dac` m` întreba]i ce f`cea el acolo, am s` v` spun c` trompetistul
acesta exagerat de scriitor [i de bolnav pulmonar privea, în premier`, iritat, un film inspirat
de unul dintre romanele sale semnat cu nume saxon: J'irai cracher sur vos tombes
tombes, al
unuia named Vernon Sullivan. O s` scuip pe mormintele voastre
voastre. De la Boris Vian încoace,
de câte ori dau drumul apei de la chiuvet`, m` a[tept s` curg` câte un ]ipar [i m` mir c`,
în fa]a spitalelor de pl`mâni, nu a[teapt`, apneic, un crin. Cu trompeta la buze.
Iar dac` a]i acceptat s` sta]i m`car o secund` sub carapacea coinciden]elor fulgurante, afla]i c` tot într-o zi de 23 iunie, a murit Harriet. O celebrissim` ]estoas` de Galapagos
ce a plecat agale spre nic`ieri, în 23 iunie 2006, la vârsta de 176 de ani. Dar nu de
b`trâne]e – cum am fi înclina]i s` credem acum, ca un fel de reveren]` adresat` prea
tinerei mor]i a lui B.V.! –, ci de o maladie a inimii diagnosticat` de medicii gr`dinii
zoologice australiene de unde uria[a galapaghez` dep`na veacurile.
Poate c` 176 de ani nu este o sum` atât de spectaculoas` în ani, cum s-ar deduce din
simpla ei enun]are. {i totu[i! Harriet. despre care se [tie cu precizie c` este n`scut` în
1830, a tr`it în vremea revolu]iilor de la 1848 ce au produs Europa na]iunilor. Era jun`
în anii în care s-a n`scut România, 1959, [i a prins Comuna din Paris, dar [i pr`bu[irea
Imperiului Otoman. A vie]uit în vremea avangardelor. A fost contemporan` cu ororile
celor dou` r`zboaie mondiale, desigur din dep`rtarea ei austral`. A cheltuit temporal
comunismul în Europa, a fost martor` la r`zboaiele ce au pr`bu[it Iugoslavia. A parcurs
cei 175 de ani de la apari]ia primului ziar de mare tiraj, în 1830, -The Sun, pân` la ivirea
Facebook-ului, inventat cu doi ani înainte de dispari]ia ei.
O via]` des`vâr[it` emo]ional, istoric [i tehnologic! De[i, de la Dali încoace, m`
calc` pe nervi femeile cu nume de Gala, poate c` aceast` venerabil` Doamn` de Galapagos
mi-ar fi pl`cut.

I.Q.

V`ioag` cu cantalup
Pupicei cu c\rm\z
Pui la laser
Resculad` de fragi
3 Pentru b`ie]ii de cartier
Ciorb` de brut`
M`m`lig` tivit`
Filé de taur cu uger
Banane "Plöschti"
4 Pentru expa]i
Calamari subtitra]i
Poj`rel cu talc
Cotropi]e cu nuci verzi
Five o'cock tea
5 Pentru vegetarieni
Sugrum de scoici
Mul` verde cu l`m\ie
C\[legi de chitar` cu ]ampene
Sufleu de cotor
6 Pentru [uc`ri]i
Terin` de pizm`
Apotrop`i
Cot moale la ceaun
}ur]uri mutuali
7 Pentru ghicitoare, [amani [i Dorel
Cu[c`-n crust`
Mu[uroi de ampitru[e
Voodoolii de ]ap
Budinc` de tur]
8 Pentru letargici
M\zg` de teherani
Priapizza
Pulpe ample
G`lu[te capitonate

10 Pentru duio[i
Nanomici
Co[covi]e cu hrean fierbinte
Gujon duios
Fursec "M`ndica"
11 Pentru canibali
Cuscri acri
Gianni la ceaun
Chibi]i fier]i \n miere
{trudel cu delega]ie
12 Pentru al]ii
Prosciuttino "Hanibal"
Aripioare de liliac
Pau[al de ciuperci
Surtuc \n coaj`
13 Pentru ceilal]i
N`sturei s`ra]i
Porc fiert \n mu[tar
Epitet de porumbei
Poale-n fr\u
14 Pentru aventuro[i
Andive antropofage
Lasagna cu g\ze mici
Tart` "Toyota Coprolla"
Nimic
15 Pentru [mecheri
Sude]i \n s\nge
Duium de sturz
{al`u "Sandokan"
Chiftea-n cafea
16 Pentru Primul Ministru
Leb`r spontan
Viagra remoulade
Egou r`scopt
Indigogo[i
17 Pentru figuran]i
Un autentic de b\zd\c
Bl`ni]` pané
Ciulama cu abera]i
C`lc\i cu zmeur`
18 Pentru trei prieteni
Ciopoi bio
Pinea]` rece
Coco[ \n tranzit
G`lug\[te
19 Pentru somnoroase
Sp\rc de napi
Piept de ra]` tr`znit`
Pitu[ti auriculare
Euroni cu prune

9 Pentru [efi

20 Pentru fo[tii campioni

Conserve de mutr`
Rinichi de g\sc` surd`
Cheeseburger McAc
T\mple dezosate

Salam de ]epe
Mu[chiule] scanat
Ciulama de umbre
{ut \n fri[c`
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INTERVIU
interviu

MIRCEA ELIADE |N LUMEA
SPECTACOLULUI
CRISTINA SCARLAT
Mircea Handoca: |n anii studen]iei tale
(\n prim`vara 1995) am primit din partea
unei necunoscute o scrisoare care \mi solicita
un interviu. Am fost surprins de temeinicia
\ntreb`rilor [i am r`spuns cu pl`cere,
gåndindu-m` c` un nou eliadist se arat` la
orizont. Convorbirea noastr` a ap`rut \ntr-un
cotidian din Ia[i. Vrei s`-]i aminte[ti
atmosfera de acum dou` decenii [i ce [tiai
atunci despre Eliade?
Cristina Scarlat: |mi amintesc [i acum
cu emo]ie acele momente. A fost prima mea
convorbire publicat` – b`tut` \ntr-o noapte
la vechea ma[in` de scris, \mpreun` cu o
prieten`, pe foi g`urite de metalul literelor
care au perforat hårtia. M-am adresat atunci
dumneavoastr` cunoscåndu-v`, \n calitatea
mea de cititor, ca fiind cel mai familiarizat
cu universul textelor literare ale lui Eliade,
cu soarta manuscriselor [i cu universul l`sat
de acesta mo[tenire. V` solicitam informa]ii
referitoare la istoricul unor edi]ii [i la soarta
unor texte care \ntårziau s` apar`. Unul din
ele era biobibliografia semnat` de emeritul
profesor Mac Linscott Ricketts, R`d`cinile
romåne[ti ale lui Mircea Eliade. Copil`ria
[i tinere]ea (1907-1933), \n dou` volume
masive, ap`rute, \ntre timp, [i \n limba romån` la Criterion Publishing \n 2004, r`mas,
pån` azi, punct de referin]`. Emo]ia cu care
am citit epistola dumneavostr` e vie \nc`,
[i r`spunsul m-a \ncurajat, evident, altfel
n-ar fi fost anii lungi de schimburi epistolare,
de informa]ii, de c`r]i. Eram fascinat` de
nuvelele lui Eliade [i, mai ales, de felul cum
a abordat problematica spectacolului \n
contextul modernit`]ii.
Pasiunea s-a declan[at, \ns`, nu \n urma
lecturii, \n perioada liceului, a acestor nuvele
sau a romanului Maitreyi, care m-au fascinat,
de altfel, ci dup` lectura Romanului adolescentului miop, \n ziua cånd am \mplinit 18
ani. A fost ca un fluviu care \[i c`uta matca,
se zvårcolea \n subteran, ascuns, \ncercånd
s` ]å[neasc` \n soare, ca o limb` necunoscut`
pe care o vorbeam f`r` s` \n]eleg ce articulez,
ce exprim. Lectura textului de tinere]e al
lui Eliade mi-a adus, doldora, r`spunsurile.
{i m-a ajutat s` m` rea[ez, s` m` repozi]ionez
\n contextul propriilor mele a[tept`ri [i tr`iri,
s`-mi conturez [i s`-mi vizualizez altfel
perspectivele. Datorit` acelei zile [i emo]iilor
ei contabilizez acum tot ce am f`cut la capitolul Eliade [i nu numai. A urmat apoi, \n
timp, restrångerea perspectivelor, referitor
la Eliade, strict la ceea ce a \nsemnat teatrul
pentru el, lumea spectacolului, configurarea
teoriilor proprii referitoare la aceste aspecte,
dezvoltarea lor \n carnea textelor sale literare
[i nu numai, [i, apoi, lumea spectacolului
\nsu[i, a filmului, a muzicii, a picturii, inspirate de textele lui. Un univers rotund c`ruia
am \ncercat s`-i pip`i conturul [i rosturile,
plecånd \nspre via]a textelor de la via]a exterioar` pe care acestea au z`mislit-o \n limbajul altor arte, [i invers. Ast`zi, printr-un
proiect postdoctoral, \ncerc s` sintetizez toate
ideile pe care Eliade le formuleaz` \n nuvelistica sa, \n romane, \n paginile de jurnal
[i coresponden]`, \n piesele de teatru finalizate sau r`mase doar \n faz` de proiect, [i
s` public un Scurt tratat de teatrologie sau
introducere la o dramaturgie posibil`.
- Ce ai realizat \n activitatea ta publicistic` din anii urm`tori?
- Am \nceput cu eseuri, convorbiri [i
recenzii, majoritatea publicate \n Convorbiri
literare, Caietele Mircea Eliade [i Nord lite-

rar. M-am "direc]ionat" apoi spre convorbiri
cu personalit`]i care au avut leg`tur` cu
Eliade sau cu lumea textelor lui din punct
de vedere artistic: punerea \n scen` sau transpunerea \n limbaj muzical sau cinematografic, plastic etc. a textelor sale literare [i
nu numai. Plecånd de la fascina]ia pe care
Spectacolul a exercitat-o asupra lui Eliade,
am \ncercat s` recompun fascina]ia pe care
textele lui au transmis-o celor care le-au
convertit \n alte limbaje artistice. Mi-am
sus]inut licen]a, gradul didactic I, diserta]ia
de master, teza de doctorat, proiectul postdoctoral – la care se adaug` multe alte proiecte – cu lucr`ri avånd plecare din universul
recept`rii operei lui Mircea Eliade. |mi amintesc c` la \nceputul anului IV m-am dus la
regretatul profesor Ion Apetroaie cu lucrarea
de licen]` gata scris`: era o lucrare despre
seria televizual` a regizorului Dan Paul Ionescu – patru filme \n 5 episoade dup` nuvele
de Eliade, prezentat` \n 1995-1996 la TVR
\n cadrul emisiunii Universuri paralele (care
a organizat [i un concurs de analiz`, pe care
l-am cå[tigat prin…tragere la sor]i!). Profesorul s-a ar`tat entuziasmat [i captat de ideile
mele, dar lucrarea, mi-a spus, nu putea fi
prezentat` la licen]a de la Litere, ci, cel mai
bine, la Arte, la o sec]iune pe film. A[a c`
am scris o alta: Bucure[ti, tem` [i simbol
\n opera lui Mircea Eliade, notat` cu zece.
Dar care, acum, ar trebui mult rev`zut` [i
adus` la zi din punct de vedere al bibliografiei. Destinul meu a virat viguros datorit`
lui Eliade. Profesional [i nu numai.
- De[i nu ne-am v`zut fa]` \n fa]`, am
corespondat [i am dezb`tut cu pasiune probleme legate de opera lui Eliade. |mi aduc
aminte de dou` din "\ntrevederile" noastre
g`zduite \n Convorbiri Literare [i Nord
Literar.
-Primul interviu, E necesar` o coordonare la nivel na]ional, aducea \n discu]ie
posibilitatea unor proiecte/politici editoriale
care s` atenueze avatarurile edit`rii/reedit`rii
unor edi]ii \n condi]ii deficitare, neprofesioniste, \n condi]iile \n care exist`, \nc`, texte
inedite semnate de Eliade care-[i a[teapt`
råndul la publicare. Sunt, de asemenea, monografii [i studii importante ap`rute \n str`in`tate care n-au v`zut lumina tiparului \n
Romånia. Vorbeam, printre altele, de celebrul Cahier de l'Herne/ Mircea Eliade, coordonat de Constantin Tacou, 1978, din care
se citeaz` masiv, punct de reper \n studii
consacrate, care nu cunoa[te o versiune \n
limba romån`. R`måne, \nc`, delicat` problema teatrului lui Eliade – neexistånd, pån`
la ora actual`, o edi]ie integral` cu piesele
sale: cele terminate, cele r`mase doar ca
proiecte, cele schi]ate \n opera literar` (\n
nuvele [i romane), cele r`mase inedite –
s` amintim doar de Aventur` spiritual`, al
c`rei manuscris \n limba romån` se afl` \n
arhiva universit`]ii din Chicago. Publicarea
textului \n limba romån`, \ns`, din motive
obscure, \ntårzie s` apar`, de[i \n 2012 revista
Theory In Action a publicat versiunea \n
limba englez` a piesei, \n traducerea
profesorului Mac Linscott Ricketts. Proiectul
edit`rii Operei, oprit la volumul al doilea,
ini]iat de editura Minerva este, iar`[i, unul
nevralgic. Un gest salutar \l fac de cå]iva
ani Liviu Borda[ [i Mihaela Gligor, prin
publicarea volumelor de coresponden]` carei au ca destinatari sau expeditori pe Mircea
[i Christinel Eliade. E necesar`, cu siguran]`,
coordonarea tuturor eforturilor, la nivel

na]ional, pentru proiectarea unor programe
coerente de editare, o contabilizare corect`
[i atent` a ceea ce s-a f`cut pån` acum, la
nivel editorial, [i ce ar r`måne prioritar \n
perspectiv`. O administrare inteligent` [i
eficient` a unor fonduri \n vederea elimin`rii
punctelor nevralgice, a caren]elor [i
sincopelor de pån` acum. O prognozare [i
o etapizare a sarcinilor de urmat pentru
ob]inerea rezultatelor scontate.
— Crezi c` ar fi un proiect utopic?
— Este doar aparent utopic, [i nu irealizabil. Dac` to]i cei care s-au implicat pån`
acum \n realizarea de proiecte (volume, publicarea de manuscrise, coresponden]`, organizarea de manifest`ri na]ionale [i interna]ionale etc.) avåndu-l \n centrul de interes
pe Eliade [i-ar canaliza energiile [i abilit`]ile
\ntr-un proiect comun, lucrurile ar prinde
contur [i substan]` altfel.
- De-a lungul anilor ]i-am urm`rit activitatea [i m-am bucurat de succesele tale. Care
au fost cei mai semnificativi dintre interlocutorii t`i din str`in`tate [i preocup`rile lor.
- Unul din cei mai importan]i prietenicolaboratori, primul [i veteran, este profesorul Ricketts. Pe lång` cele dou` interviuri
publicate \n 2003 [i 2006 \n Romånia literar`
[i Nord literar, convorbirile [i colaborarea
cu distinsul discipol al lui Eliade continu`,
f`r` \ntrerupere, [i azi. A fost martor [i colaborator, ca [i dv., la toate proiectele mele
importante, la volumele publicate, [i cele
realizate \n perioada doctoratului [i, acum,
a post-doctoratului. Mi-a scris recenzii la
volume, mi-a intermediat colaborarea cu
al]i eliadi[ti din lume, mi-a trimis materiale,
informa]ii, xerocopii [i c`r]i ori de cåte ori
i le-am solicitat. Este, a[a cum [i scriam
undeva, imaginea dv. \n oglind`! Dac` dv.,
aici, mi-a]i trimis \n cei dou`zeci de ani de
prietenie literar`, cu care m` onora]i, zecile
de volume pe care le-a]i publicat sau le-a]i
editat, zeci de materiale din reviste, adrese,
xerocopii ale unor documente inedite pe care
le-am folosit \n materialele publicate, cu
aceea[i promptitudine [i larghe]e sufleteasc`
mi-a r`spuns [i profesorul Ricketts, cånd
i-am solicitat sprijinul.
Un alt prieten, \ndr`znesc s`-l numesc
– de[i exist` \ntre noi diferen]a anilor de
experien]` ai domniei-sale – este profesorul
Giovanni Casadio, din Italia, cu ajutorul
c`ruia am publicat, \n calitate de coordonator,
volumul Mircea Eliade Once Again (2012).

|mi amintesc [i acum ziua \n care am primit
un mail de la editura Lumen din Ia[i dac`
voiam, \n calitate de doctorand, s` public
o carte – ca [i coordonator. Avånd posibilitatea s` [i propun tematica volumului, bine\n]eles c` r`spunsul a fost prompt: Eliade.
|n aceea[i zi i-am scris profesorului Casadio
despre proiect [i altor prieteni eliadi[ti [i,
pån` \n seara aceleia[i zile, am [i primit
cåteva texte care se reg`sesc \n volum. Ceea
ce a fost un impuls de entuziasm s-a concretizat \ntr-un real succes, m`rturie stånd recenziile ap`rute \n pres` [i faptul c` volumul
este deja citat \n lucr`ri de specialitate [i
teze de doctorat: cronici ap`rute \n revistele
Orizont, Postmodern Openings, International
Journal on Humanistic Ideology, Hyperion,
Cronica, \n englez`, italian` [i romån`, semnate de Lara Sanjakdar, Emanuela Ilie, Mihai
Posada, Viviana Milivoievici. Despre profesorul Casadio…Entuziasmul [i \ncuraj`rile
dumnealui au fost mai mult decåt stimulative, iar discu]iile via email despre filmul
lui Coppola dup` nuvela lui Eliade, Tinere]e
f`r` de tinere]e, (prinse \n textul dedicat
filmului, publicat \n Hermeneutica…, II)
absolut provocatoare [i vii, cu puncte de
vedere inedite despre tot ce s-a scris pån`
acum despre film, \n raport cu textul originar.
O alt` pl`cut` surpriz` pe care am avuto a fost, acum mul]i ani, telefonul lui Dan
Petroiu, stabilit \n Germania, care, \mpreun`
cu Dan Jelescou, un alt romån stabilit \n
str`in`tate, a realizat un documentar despre
Eliade: Mircea Eliade and The New Tower
of Babel, titlul din contractul semnat de cei
doi cu televiziunea german` la 9 iulie 1992,
Mircea Eliade, His Name, His Destiny- titlul
variantei prescurtate a filmului, comercializat` de familia Jelescou \n S.U.A. Filmul,
comandat de televiziunea german`, n-a mai
fost difuzat. Cunoscåndu-mi activitatea [i
entuziasmul pentru universul Eliade, mi-a
pus la dispozi]ie toate materialele filmate,
brute, zeci de ore de film`ri, spunåndu-mi
c` dore[te s` scriu o carte [i s` valorific,
astfel, deplin materialele. Am scris pe larg,
\n timp, despre toat` aceast` poveste, [i am
ini]iat un serial \n paginile revistei Orizont
– unde am publicat, pån` acum, zece episoade. Ele reprezint` transcrierea dialogurilor
dintre Dan Petroiu [i personalit`]i care au
avut leg`tur` direct` cu Eliade, cu tinere]ea
lui, cu perioada exilului: Emil Cioran, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Alain Paruit,
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Paul Barb`neagr`, Marie – France [i Rodica
Ionesco, Claude Henri – Rocquet, Mircea
Handoca, Pericle Martinescu [i mul]i al]ii.
Lucrul pe materialul brut primit merge foarte
greu, am tot spus \n paginile serialului publicat, condi]iile tehnice \n care s-au realizat
\nregistr`rile, film`rile, sonorizarea deficitar`, mai ales, nepermi]åndu-mi, amator fiind,
s` salvez integral tot textul discu]iilor. Mai
am, \nc`, materiale inedite, care \[i a[teapt`
råndul pentru preg`tirea urm`toarelor episoade. Din p`cate, cu domnul Dan Petroiu nu
mai reu[esc s` iau leg`tura, cum mi-a[ fi
dorit, pentru l`murirea unor aspecte [i pentru
realizarea materialelor scrise pentru revist`.
Eventual, pentru un interviu \n care s` ne
spun`, fiind cel mai \n m`sur` s` o fac`,
povestea filmului despre Eliade [i e[ecul
difuz`rii lui.
Un alt colaborator a fost Joaquin Garrigós, consacrat eliadist, traduc`torul textelor
lui Eliade \n spaniol`, apoi Francis Ion
Dworschack din Canada, autorul volumului
|n ap`rarea lui Eliade. De o real` bog`]ie
[i experien]` artistic` mi-au fost \ntålnirile
[i convorbirile cu trio-ul Horia Corneliu
Cicorta], Letteria Giuffrè Pagano ]i Tazzio
Torrini din Italia, direct implica]i – traduc`tor-scenarist, regizor, actor – \n experimentul
teatral La colonna Infinita, produs de compania Telluris Associati din Italia \n 2009.
Un one man show, regal de energie [i for]`
de idei. Vitalitatea [i bog`]ia de idei a sculptorului romån sunt redate scenic \ntr-o explozie
de emo]ii, un foc inedit: jocul actorului [i
sintetizarea pån` la esen]` a piesei redau
cu acurate]e ideile lui Eliade exprimate \n
text despre geniul sculptorului [i arta sa.
Am scris pe larg despre acest spectacol –
v`zut \n trei variante, inclusiv \n cadrul Galei
interna]ionale a recitalurilor dramatice de
la Bac`u, \n aprilie 2012.
— Despre ce alte proiecte ne po]i vorbi?
— Sunt foarte mul]i cei cu care am corespondat, cu care am schimbat idei [i informa]ii, cu care am realizat interviuri – sau
urmeaz`: Alexander Hausvater, compozitorii
Eoin Callery din California [i Fabio Monni
din Italia, regizorul Beno\t Vitse din Fran]a.
Cu Matei Vi[niec – dialoguri via email despre Cioran, Eliade, Paris, plecånd de la piesa
Mansard` la Paris cu vedere spre moarte,
pentru o convorbire publicat` (deocamdat`
defunct`) – primele secvcen]e ale piesei care
\l are ca personaj principal pe Cioran la vårsta
senectu]ii ilustreaz`, \ntr-un fel de ekphraz`
dramatic` indirect`, celebra fotografie a celor
trei prieteni – Cioran, Eliade, Ionesco – la
Paris, f`cut` \n 1977 \n Place Fürstenberg
de Louis Monier. Piesa a cunoscut o abordare
scenic` deosebit`, a trupei franceze
Papierthéåtre, \n regia semnat` de Alain
Lecucq, \ntr-o formul` cu care publicul
romån, cel pu]in, este mai pu]in familiarizat:
realizat \n tehnica teatrului de hårtie.. Am
dialogat [i cu Alain Lecucq, tot \n vederea
unui dialog publicat – proiectat \ntr-un
duplex cu autorul textului – dar, [i acesta,
a e[uat. Nu pun e[ecul acestor proiecte de
convorbiri – [i al altora, adunate \n timp –
decåt pe seama complexit`]ii cu care am
abordat problemele ridicate de spectacole
[i a lipsei de timp a interlocutorilor pentru
a formula, \n scris, r`spunsurile (interlocutori
care, totu[i, au fost de acord cu dialogurile
\n vederea public`rii). La fel, regretul
e[ecului unui dialog publicat cu regizorul
Dan Pi]a despre filmul Eu sunt Adam!…,
cu Harry Tavitian despre opera de jazz Axis
Mundi, cu Liviu Pancu despre un fascinant
spectacol-dans dup` Istoria religiilor, [i al]ii.
|n fine. Riscurile entuziasmului!
- |n 2008 editura Timpul a publicat volumul Cristinei Scarlat, Mircea Eliade. Hermeneutica spectacolului, I (280 pagini).
Vorbe[te-ne despre prima ta carte!

INTERVIU
interviu

- Primul volum reune[te convorbirile
publicate \n presa literar`, majoritatea \n
revista Convorbiri literare, cu eliadi[ti consacra]i [i cu arti[ti care au avut leg`tur`
direct` cu opera lui Eliade. |n volum apar
[i convorbirile cu compozitorii {erban Nichifor [i Nicolae Bråndu[, care mi-au dezv`luit
emo]iile pe care le-au sim]it la contactul
cu textele care i-au inspirat [i cum, dup`,
au luat na[tere compozi]iile lor muzicale,
Domni[oara Christina [i La ]ig`nci. Transpunerea lor \n limbaj muzical a redirec]ionat
universul creat de Eliade pe alte coordonate.
Au fost, apoi, convorbirile cu traduc`tori
ai pieselor de teatru, regizori [i actori: Joaquin Garrigós, care a \nv`]at romåna pentru
a-l putea citi pe Eliade \n original [i, astfel,
s`-l poat` traduce \n propria limb`, spaniola.
Cu Adelina Patrichi, Mihaela Gligor [i Sabina F\naru despre Eliade [i India, cu profesorii
Cornel Ungureanu, Mircea Handoca [i Mac
Linscott Ricketts despre proiecte e[uate,
despre manuscrise, despre filme dup` proza
lui Eliade, despre avatarurile unor edi]ii etc.
Cu Stelian Ple[oiu despre am`nunte inedite
[i incredibile despre ultimii ani ai familiei
Eliade, despre prieteni [i false prietenii. To]i
cei intervieva]i, pe lång` savoarea informa]iilor inedite, se implic` \n dialog cu entuziasm sincer [i, \n acela[i timp, cu deta[are
obiectiv` [i rigoare a detaliilor.
- Ce aduce \n plus cartea ta din 2012?
- Redirec]ionarea, pe cåt posibil, a discu]iilor [i comentariilor mele spre tot ceea ce
]ine de Spectacol, leg`tura cu lumea artelor,
a[a cum o vede Eliade [i, apoi, filtrat` \n
diversele limbaje ale unor profesioni[ti care
s-au apropiat din unghiuri semiotice diferite
de universul lui literar [i nu numai. |n volumul II al Hermeneuticii…, pe lång` convorbirile \n care-i am ca distin[i interlocutori
pe Alexander Hausvater, Dumitriana Condurache, Gra]iela Benga, Tazzio Torini, Horia
Corneliu Cicorta[, Letteria Pagano, Marcello
De Martino, Cornel Ungureanu, José Antonio Hernández Martinez, am ad`ugat texte
care au ca subiect opera muzical` a lui Harry
Tavitian, Axis Mundi, [i pe cea a lui Aldo
Brizzi, The Labirinth Trial, tabloul lui Dimitrie Gavrilean de la Casa Pogor, Domni[oara
Cristina (care a fost coboråt de pe peretele
unde era expus [i zace acum, plin de praf,
ascuns \ntr-o magazie, de unde mi-a fost
adus s`-l v`d, dup` ce aflasem de soarta
lui), filmul lui Coppola, Youth Without
Youth, [i spectacolul de la Bac`u, \n premier` – La Colonna Infinita, versiunea italian`, pe care n-am putut-o prinde \n convorbirile publicate, acestea fiind anterioare ei.
{i receptarea ei a fost.
- Pe lista ta de volume se afl` [i unul
intitulat Mircea Eliade, Hermeneutica spectacolului, III?
- Este deja un proiect propus spre finan]are, prin Editura Casa C`r]ii de {tiin]` din
Cluj. Sunt, de fapt, anexele tezei de doctorat,
care cuprind convorbiri cu compozitorii
Fabio Monni, Italia [i Eoin Callery, Stanford,
California, cu regizorul Mihai Mih`escu,
Ia[i, cu Adelina Patrichi, plus alte cåteva
texte inedite, care aduc noi informa]ii, \n
sfera tematicii c`reia m-am consacrat.
- Tot pasiunea pentru Eliade [i opera
sa te-au dus la Paris. Experien]a Parisului,
cum o resim]i?
- Experien]a Parisului, totalizant`, o
datorez experien]ei doctoratului. Mai fusesem \n Paris, ca masterand, cu ocazia unei
burse Erasmus, \n 2008-2009, dar en miettes,
stagiul meu fiind la Universitatea din Artois,
relativ aproape de Paris. Apoi \n 2012, patru
luni de Paris – ca doctorand la Universitatea
Sorbonne Nouvelle Paris III, Arts&Médias
– (doctorand [i acolo, fiindc` labirintul administrativ din Fran]a este absolut aiuritor:
stagiar doctorand fiind, ceea ce \nsemna un

mentor la Paris [i activitate \n bibliotec`,
am fost obligat` s` m` \nscriu [i acolo ca
doctorand cu acte \n regul` [i s` pl`tesc [i
taxa de \nscriere, de[i statutul meu era altul,
deja doctorand fiind \n Romånia, [i nefiind
\n co-tutel`). Dar neimportant acest démarche administrativ, pe lång` experien]a
tr`it`. |n primul rånd, faptul c` a fost de
acord s`-mi fie mentor \nsu[i profesorul
George Banu, cel mai renumit, savuros, prolific teatrolog la ora actual`, care mi-a r`spuns mailurilor [i solicit`rilor (de[i to]i cei
c`rora le cerusem sfatul mi-au spus c` nu
\mi va r`spunde, fiind prins \ntr-o mul]ime
de proiecte – toate legate de teatru, bine\n]eles), [i mi-a trimis documentele de care
aveam nevoie pentru Sorbonne III. N-au
fost discu]ii lungi [i interminabile despre
teatru, cum mi-a[ fi dorit, cu racord direct
la Eliade, dar de sfaturile [i ideile domniei
sale am ]inut cont.
E apoi amintirea bibliotecilor [i a libr`riilor pariziene: a s`lii de la Sorbonne III,
\n special, teatru [i film. N-am v`zut la noi
ceva asem`n`tor, ca num`r de titluri reflectånd un domeniu, o tem` de cercetare. Num`rul dic]ionarelor de film, de exemplu, este
mult superior celui din bibliotecile noastre.
Titluri pe care la noi nu le g`se[ti nici m`car
\n original, ca s` nu mai vorbim de lipsa
traducerilor. Dup` prima experien]` a Parisului mi-am dorit o revenire. {i am ob]inut-o.
Tot la Sorbonne Nouvelle Paris III, tot cu
o burs`: de data aceasta, post-doctoral`. Mi
l-am dorit ca mentor tot pe profesorul Banu.
Dar timpul [i proiectele domniei-sale n-au
f`cut posibil acest lucru. Mentor \mi va fi,
de data aceasta, teatrologul Gilles Declercq.
|mi sunt vii, de asemenea, \n minte, dialogurile pe care le-am provocat la cursurile profesorilor Amos Fergombé [i Pierre Longuennesse de la Universitatea din Artois, ca
masterand Erasmus, din 2008, despre teoriile
despre teatru ale lui Eliade [i Artaud, teatru
mitic, despre spectacolul cotidian al modernit`]ii. Ca post-doctorand sper s` valorific
[i mai mult, prin ceea ce voi publica [i prezenta cu ocazia diverselor proiecte, aceste
aspecte legate strict de teatrul lui Eliade,
unitar. Proiectele sunt multe [i sper s` le
concretizez.
- Ai ob]inut la examenul de doctorat
cel mai \nalt calificativ posibil: Summa cum
laude. Descrie-ne cum s-a desf`[urat examenul. Care au fost cele mai interesante discu]ii?
- {i amintirea acestui moment o voi
p`stra mereu vie! O dat`, fiindc` sala a fost
plin` de prieteni [i flori! Nu credeam c`
va fi a[a – de[i visam acel moment. {i convingerea c`, dac` sus]inerea tezei n-ar fi

fost \n timpul s`pt`månii, ci la sfår[itul ei,
sala ar fi fost [i mai plin`! {i, apoi, fiindc`
am avut, pe viu, concret, certificarea faptului
c`, dup` dou`zeci de ani de dedicare deplin`,
profund`, entuziast`, operei, vie]ii, numelui
Eliade (fiindc` redactarea tezei nu a \nsemnat
doar trei ani, cåt prevedea contractul
POSDRU, ci anii mul]i de documentare [i
lecturi dinaintea ei), ceea ce a \nceput ca o
simpl` pasiune \n liceu, colectare de informa]ii, fi[e de lectur` etc. s-a concretizat,
prin volumele publicate [i prin tez` [i ca
documentare [tiin]ific`. {i, mai ales, ca voce
singular` \n universul Eliade, fiindc` drumul
ales nu a fost b`t`torit, nici m`car deschis,
de altcineva: sintetizarea informa]iilor privind receptarea operei sale, a universului
s`u literar, academic [i biografic, prin intermediul altor limbaje ale artei: pictur`, muzic`, teatru, film, numismatic`, filatelie, spectacol multimedia etc. etc. [i reflectarea acestor aspecte, prin materiale publicate \n presa
de specialitate, a acestor preocup`ri. Teza
este, cum spunea unul din distin[ii referen]i,
o adev`rat` banc` de date pe aceast` latur`
a recept`rii lui Eliade.
- Ce aduce nou Cristina Scarlat \n dezbaterile despre Eliade?
- Cu siguran]`, aspectele avute \n vedere,
tematica abordat`: hermeneutica recept`rii
\n universul teatrului, al filmului, al muzicii,
al picturii, al experimentelor multimedia etc.,
\n care au fost filtrate, transpuse, traduse,
re-convertite textele lui Eliade, literare [i
nu numai. Leg`tura pe care \ncerc s-o refac
\ntre textul originar [i fructul imagina]iei
unor arti[ti [i, astfel, re\ntoarcerea la Eliade,
\mbog`]it`. |ncercarea de a sintetiza, rotund,
experien]ele estetice ale unor arti[ti, cu numitor comun \n opera Maestrului, re-definind, astfel, \nsu[i limbajul artistic. Retranscrierea limbajului literar \n alte limbaje,
rescrierea lui Eliade, mai mult sau mai pu]in
\n spiritul textelor sale.
- La ce alte proiecte lucrezi?
- Deocamdat`, centrul preocup`rilor mele o constituie redactarea proiectului postdoctoral, Scurtul tratat de teatrologie… {i,
printre pic`turi, finalizarea celorlalte proiecte
demarate: publicarea tezei [i a Hermeneuticii…, III. Plus alte cåteva proiecte gåndite
\mpreun` cu cå]iva prieteni eliadi[ti, despre
care nu pot face, \nc`, vorbire. Un alt postdoctorat, eventual integral la Paris…
- |]i mul]umesc [i-]i a[tept`m c`r]ile!
- Eu sunt cea care, \ndatorat`, v` mul]umesc. Pentru to]i anii de daruri [i d`ruire!

Interviu realizat de
MIRCEA HANDOCA
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DAC~ N-AR FI EXISTAT EMINESCU,
CINE CREDE}I C~ AR FI FOST
SCRIITORUL NOSTRU NA}IONAL?
ADA D. CRUCEANU
Dac` Eminescu n-ar fi existat ([i nici
n-ar fi fost "inventat"), ar fi fost [i r`mas
doar Caragiale. Eternul! Parol. F`r` "lujerul
\nalt al crinului", dar cu poezia "c`ldurii
mari, mon[er" (sau, acum probabil, my dear/
boy/ man!!!), precum fa]a noastr` diurn`,
\n oglinda noastr` diurn`, cu n`pastele sale
[i n`p`stui]ii de noi, \n ]`ri[oara mea [i mereu
clam\nd Europa, cu revolu]iile noastre cu
p`rul pe moa]e, cu 1907-le nostru, mereu
\nfr\nt, cu dandanachii, bile]elele [i loazele
noastre cele de toate zilele. Mai cu seam`
atunci c\nd, din cine [tie ce ra]iuni, vin
vremuri de scos la iveal` toate steagurile
[i to]i amicii, c\nd se duce dracului rapi]a
[i carnavalul e \n toi. {i vremurile astea tot
vin [i negre[it le tot tr`im, p\n` c\nd, s`tui
de noi \n[ine, lu`m drumul nem]esc.
{i totu[i, nici o istorie nu a fost mai
dreapt` ca a noastr`. I-a dat \n acela[i veac,
\n acelea[i vremuri [i pentru toate "vremile",
pe Eminescu [i Caragiale. Scriitura (semn`tura/ marca) noastr` na]ional`. F`r` de
pereche [i f`r` de substitut/ substituent.

SIMION D~NIL~
S-a spus c` toate drumurile literaturii
noastre duc la Eminescu [i pleac` de la
Eminescu. E greu de imaginat atunci care
ar fi fost scriitorul nostru prin excelen]`,
dac` el n-ar fi existat. Despre cei ce au tr`it
dup` el, unii epigoni sau neepigoni, dar
folosindu-se de ascensiunea lui pe marile
culmi pe care ne-a ridicat el literatura romån`,
pentru a o continua ducånd-o [i mai sus,
al]ii, dimpotriv`, scriind \n r`sp`r cu opera sa, nu putem [ti ce destin literar ar fi
avut f`r` existen]a lui Eminescu. Nu-l vom
c`uta deci \ntre scriitorii posteminescieni
pe cel care ar fi putut sta \n locul lui. Scriitorul
na]ional, a[a cum l-au dorit contemporanii
Unirii Principatelor Romåne, ai urc`rii pe
tron a principelui Carol I [i ai cå[tig`rii
Independen]ei Romåniei, nu putea fi, \n lipsa
lui Eminescu, decåt Alecsandri, cel mai
calificat s` de]in` acest rang [i socotit deja
de Maiorescu num`rul 1 al momentului \n
care era absolut` nevoie de o personalitate
literar` apreciat` \n tån`rul stat romån [i
\n Occident. |n niciun caz Macedonski, care
se \ndrepta \n alt` direc]ie, iar poeziile din
tinere]ea lui nu l`sau s` se \ntrevad` \n el
un poet capabil s`-l concureze pe bardul
de la Mirce[ti. Cum ar fi ar`tat ast`zi
literatura noastr` dac` Alecsandri, prin
prestan]a lui, ar fi ]inut afi[ul \n veacul al
XIX-lea, este o alt` poveste.

MANOLITA DRAGOMIRFILIMONESCU
Dac` n-ar fi Eminescu nu este o formul`
ca de poveste cu "…dac` n-ar fi, nu s-ar
povesti …". El este o piatr` de hotar, este
amprenta identit`]ii noastre na]ionale. F`r`
a avea atitudini extreme, trebuie spus c`
Eminescu este Poezia \ns`[i a limbii [i \n
limba noastr`. F`r` el n-am mai fi noi. |l

iubim ca pe ceva necesar, aerul pe care \l
respir`m, de exemplu; nu ne gåndim la
fiecare respira]ie \n parte, dar s`rind peste
una singur`, ne stingem. De aceea, nu vreau
s` rostesc acel dac` n-ar fi el poetul na]ional,
dar dac` ar trebui \nlocuit chiar [i pentru o
secund`, un secol sau o eternitate, n-a[ vrea
s` fiu eu aceea care s-o fac` din voin]`
proprie.
Ca s` se a[eze \n fruntea istoriei literare,
s-ar putea afla mai mul]i poe]i de seam`:
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George
Co[buc, Nichita St`nescu, Marin Sorescu,
Ioan Alexandru. N-a[ vrea s` m` gåndesc
la o lume a poeziei, a marilor tr`iri [i repere
f`r` Eminescu. El este unic din orice unghi
am privi evolu]ia poeziei romåne[ti. Oricum,
\n locul unui geniu nu se a[az` nimeni.
Pentru orice posibilitate, cu mintea
de-acum, cu sufletul iubitor [i cl`ditor de
vers alb, l-a[ numi pe Lucian Blaga. Poezia
lui mi-a fost lumin` [i minune \ntr-o adolescen]` \n care poetul nu prea era studiat decåt
cu infinite rezerve. Erau versurile din Poemele Luminii, f`r` a aborda filozofia ori teatrul
s`u. Era Poetul cu majuscule. Am \nceput,
\ntreaga genera]ie, s`-l iubim [i s`-l degust`m
ca pe o b`utur` fin` [i foarte pre]ioas`. Pe
Lucian Blaga l-a[ a[eza f`r` rezerve \n vårful
piramidei pentru c` merit` din toate punctele
de vedere. El vestea o alt` culoare [i form`
\n care s`-[i toarne talentul [i iubirea de
patrie. Nu este rostul meu s`-mi etichetez
preferin]ele literare, nu poate fi vorba, mai
ales s`-l \nlocuiasc` cineva pe Eminescu
niciodat` \n sufletele noastre.
{i ajungem la alegerea mea care se refer`
la Lucian Blaga. El are o oper` complet`,
de mare \ntindere [i varietate, este citit [i
apreciat de toate segmentele de vårst`. El
a fost poetul care a vorbit \ntåia oar` despre
reprezentarea sufletului romånesc sub forma
unduit` de deal-vale. Unicitatea sufletului
romånesc este cuprins` tocmai \ntre aceste
repere de sui[uri [i coborå[uri. El [tie tot
ceea ce este \n acest suflet: unduire, balans
interior-exterior, profunzime [i leag`n de
vechime, nou [i vechi \n alinieri succesive.
Aceste cåteva rånduri nu au menirea de a
definitiva o ierarhizare, decåt cel mult
subiectiv`. Poezia lui Lucian Blaga se
adreseaz` sufletului [i cititorului care ajunge
la ea tot cu sufletul.
Poet na]ional nu este un ]el \n sine, ci
o consecin]` fireas` a unor atitudini [i tr`iri
ale unui popor reflectate \n poezia pe care
o practic` un scriitor sau altul. Undeva acolo,
intr-un creuzet special se amestec` esen]e,
st`ri ale tuturor [i nim`nui \n mod special,
dar care fac recognoscibil un profil uman,
o ]ar`, cu relieful ei sufletesc cu tot. Lucian
Blaga r`måne \n acel loc uimitor \n care
toate lucrurile se a[az` armonios, \ntr-un
echilibru de veacuri. Dincolo de "Mirabila
S`mån]`" poetul amplific` misterul genetic
al universului romånesc, al triste]ii alternånd
cu optimismul, undeva \ntre lacrim` [i
zåmbet. cu umbre [i lumini strecurate prin
frunzi[ul cu fundal de bolt` albastr`.

DAN FLORI}A-SERACIN
Acestei \ntreb`ri \mi este greu s`
r`spund, fiindc` mi-e aproape imposibil
s`-mi \nchipui lumea \n care eu tr`iesc f`r`
Eminescu. |i percep atåt de vie prezen]a,
\ncåt, f`cånd abstrac]ie de ea, m-a[ sim]i
nu mult diferit de omul pios care se vede
brusc privat de obiectul venera]iei sale. Am
crescut cu Eminescu, am tr`it cu Eminescu
[i chiar am tr`it din Eminescu, ]inånd seama
de cariera mea didactic`.
Sintagma "poet na]ional" a fost asociat`
numelui Eminescu, spune istoria literar` (v.
Dan M`nuc` \n RL nr. 5/2008), \n func]ie
de mai multe criterii: etnic ("cea mai
glorioas` \ntrupare a geniului romånesc"),
cultural ("o con[tiin]` de cultur`"), psihologic
("ie[it din adåncul firei romåne[ti"), etnofilosofic ("expresie integral` a sufletului
romånesc"), istoric ("un maiestos sens al
istoriei"), artistic ("cel mai genial poet al
na]iunei noastre"). Comparåndu-l pe
Eminescu cu al]i scriitori na]ionali, precum
Homer, Dante, Cervantes, Shakespeare,
Goethe, a[ ad`uga acestor criterii alte dou`:
monumentalitatea crea]iei [i p`strarea
nealterat` a con[tiin]ei valorii ei \n cugetul
na]iunii, indiferent de numeroasele [i extrem
de diferitele orient`ri literare de-a lungul
timpului.
Dac` n-ar fi existat Eminescu, caz \n
care am fi fost (vai!) ast`zi mai mici [i mai
pu]ini (suflete[te), dintre scriitorii no[tri din
veacul al XIX-lea nu cred c` ar putea altul
aspira la statutul de scriitor na]ional. |n
secolul al XX-lea \l avem pe Arghezi, dar
promotor, \n stil baudelairean, al esteticii
uråtului, s-a impus tårziu, mai mult gra]ie
exege]ilor s`i decåt prin receptarea entuziast`
a publicului cititor. Cel`lalt mare poet,
Lucian Blaga, creator de mituri, la fel ca
Eminescu, n-a devenit \nc` el \nsu[i un mit,
cum s-a \ntåmplat cu ilustrul s`u predecesor,
deja la scurt` vreme dup` petrecerea la cele
ve[nice, pentru c` [i receptarea sa a fost

limitat` ([i de factori extraestetici) o bun`
bucat` de vreme.
Dintre prozatori ar intra \n discu]ie
Rebreanu [i Sadoveanu. Socotit \ndeob[te
cel mai mare romancier romån, Rebreanu
n-a dat, din p`cate, [i cel mai valoros roman al literaturii romåne, fiind \ntrecut, zicese, cu Craii s`i, de Mateiu Caragiale. Poate
dac` s-ar fi cunoscut la timp moartea sa de
martir, altul ar fi fost statutul s`u ast`zi.
Pentru c` vestea sfår[itului tragic al unui
mare scriitor (cum s-a \ntåmplat [i \n cazul
lui Eminescu, de altfel), poate s`pa adånc
\n cugetul unei na]iuni [i, la fel ca \n religie,
poate constitui o premis` a mitific`rii! |n
fine, Sadoveanu. E indubitabil scriitorul care
s-a bucurat de cea mai larg` popularitate
\n veacul trecut, \n pofida nefericitelor op]iuni
politice [i ideologice spre sfår[itul vie]ii.
R`måne \ns` crea]ia sa, prodigioas`, care
satisface toate criteriile enumerate mai sus,
cu prisosin]` pe cel etnic, etno-filosofic sau
istoric. Este cel mai artist dintre prozatorii
no[tri, fiind creatorul unei limbi unice,
inegalat` prin dulcea]` ("ca un fagure de
miere") [i savoare. Sadoveanu ar merita,
zic, dac` n-ar fi fost Eminescu, s` se
numeasc` scriitorul nostru na]ional.

DORIN MURARIU
M`i, anapoda lucru [-aista! De n-ar fi
existat b`di]a Mihai, mult` lume s-ar fi ar`tat
mai bucuroas`! {i cum s` fi fost altfel, cånd
\[i acordase lira dup` vibr`rile patriotismului,
luåndu-[i libertatea de a le spune unora de
la obraz c` n-aveau decåt moned` calp`,
"chintesen]` de mizerii de la cre[tet pån`-n
talp`", c` nu erau decåt o cium` luånd "\n
smintitele lor guri gloria neamului nostru
spre-a o face de ocar`." Iar dac-apuca s`
rup` z`bala epitetului depreciativ, apoi s`
te ]ii imagini groase cu cefe [i gu[i, ochi
bulbuca]i [i f`lci umflate, ipochimenii
grupåndu-se degrab` \n dou` cete: de sminti]i
[i de mi[ei. Fiindc` se \nfierbånta adesea,
pentru mul]i a devenit na]ionalist [i xenofob,
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dar ce sonorit`]i limpezi \n "De la Nistru
pån-la Tisa/ Tot romånul plånsu-mi-s-a/ C`
nu mai poate str`bate/ De-atåta str`in`tate".
A[ pune r`m`[ag c`, de-or ajunge unii la
putere, \i vor pune versurile la popreal`, \n
timp ce al]ii, dimpotriv`, vor face parad`
hermeneutic`, obligåndu-i pe bie]ii \nv`]`cei
s` \nghit` tot felul de parascovenii, pe cånd
minto[ii vor scrie atåt de multe pagini, \ncåt
nimeni nu va mai avea chef s` le citeasc`
vreodat`.
Cine s`-i ]in` locul? Spilcuitul de
Macedonski? Avea deja un tron, \mp`r]ea
ditirambice laude [i inele de tinichea din
visul s`u de prin] lituanian, dar prea se d`duse
cu fran]uzimea [i, vorba ceea, musta]a-i ascu]it` putea r`ni. S` fie oare bardul de la
Mirce[ti? N-a[ prea crede, cu toate c` a
r`spuns la toate urgen]ele literaturii noastre.
Am vrut teatru? Ne-a trimis-o pe Chiri]a.
Ne-au interesat cåntecele b`tråne[ti? Iaca
volumul! Sigur, cu-ndrept`ri, s` sune
oarecum domne[te. {-apoi, s-a mai \ncumetat
cineva dintre posibilele statui s` participe
la concursul pentru "le prix du chant latin"?
De[i avea "demonul turistic", domnul
Alecsandri n-a cråcnit cånd ]ara i-a cerut-o
[i iat`-l \ncoronat "rege-al poeziei" tocmai
la Montpellier. Pentru ni[te versuri, totu[i,
de-o blånd` naivitate!
Poate conu' Luca? Ar fi cumva, dar prea
mul]ii-i moftangii stau toat` ziua \n]epeni]i
\n dialoguri prin ber`rii [i cafenele, se cred
verigi indispensabile din lan]ul sl`biciunilor,
sunt curtenitori, dar caut` s` scape cåt mai
repede din societatea damelor de pe la five
o'clock-uri [i se martirizeaz` purtånd dulcea]`
\n [o[oni ori am`gitoare bilete de loterie.
Iar cånd \i dau cu patriotismul, s` te ]ii
g`unoase discursuri, vehemente vocifer`ri
[i contondente contraargumente. {-apoi e
greu s` admi]i c` scriitorul na]ional [i-a luat
lumea \n cap, stabilindu-se tocmai la Berlin, unde a avut [i gustul de a se fotografia
"\n costum de arb`na[: fes mic alb, scurteic`
de aba, bråu, cioareci scur]i, iminei".
Dar Slavici? Exclus. Paginile lui macin`
greu, cuvintele par b`gate la pres`, iar babele
]in predici aspre, \n timp ce scriitorul combate
ac]iunea de eliberare a Ardealului. Scurt`
vorb`, oricåt m-a[ uita \n zarea literaturii
noastre, nu pot sc`pa de greutatea unei
profe]ii: "Ape vor seca \n albie, [i peste locul
\ngrop`rii sale va r`s`ri p`dure sau cetate,
[i cåte o stea va vesteji pe cer \n dep`rt`ri,
pån` cånd acest p`månt s`-[i strång` toate
sevele [i s` le ridice \n ]eava sub]ire a altui
crin de t`ria parfumurilor sale." {-apoi…

DAN NEGRESCU
Nu sunt nicidecum adeptul presupunerilor, \n nici un domeniu; nici al celor
negative, nici al celor pozitive, la fel de
fanteziste, precum, s` zicem, "cum ar fi dac`
Romånia ar deveni grånarul, l`ptarul [i
carmangeria (animal`) a Europei?" sau
"statul european cu cele mai bune [osele
[i autostr`zi?"
|n primul rånd poate c` nu e tocmai
etic (dar ce este?) s` presupui o existen]`
ilustr`, certificat` \n timp, ca… inexistent`;
apoi, ideea de scriitor na]ional, la to]i [i peste
tot, prin \nsu[i epitetul definitoriu, presupune
o formare \n timp [i cu (din p`cate, dar
inevitabil) implicare politic`, nu neap`rat
momentan`, ba chiar de durat`. De fapt,
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s-ar putea afirma c` adev`ratul scriitor
na]ional este cel a c`rui oper` a fost acceptat`
[i de extremele politice, indiferent de
interesele lor momentane [i chiar dac`, \n
fapt, fiecare interpreteaz` \n favoarea sa,
iar Eminescu, chiar inexistent, inventat doar,
este un asemenea caz. E ceva ca \n principiul
juridic medieval virgini praegnanti creditur
(fecioarei \ns`rcinate i se d` crezare).
Dac` – cuvåntul esen]ial hic et nunc –
ar fi totu[i s` cad \n n`vodul presupunerilor,
a[ opta pentru Caragiale, \n ciuda faptului
c`, fie [i prin \nl`n]uirea de presupuneri,
"dac` vrei s`-]i plac` lucrurile, prive[te-le
de departe; dac` vrei s` le \n]elegi, prive[tele de aproape", nu se prea \ncadreaz` \ntr-un
anume na]ional(ism).
Caracterul (totu[i) incitant al presupunerii interogative, m` face s` pendulez,
s` m` leag`n chiar, \ntre catrenul \nsu[it
\n gr`dini]`, la grupa mare, "Dac` [i cu Parc`/
Se c`rau cu-o barc`./ Dac` nu era,/ Parc`
se-neca./", pe de o parte, [i versurile
apologetice ale lui Beda Venerabilis,
referitoare tot la un simbol (cum e [i Poetul
sau Scriitorul na]ional), Colosseum: "Cåt
timp d`inui-va Colosseul/ Va d`inui [i
Roma,/ Cåt d`inui-va Roma,/ Va d`inui [i
lumea./ Cånd Colosseul se va n`rui,/ {i Roma
se va pr`p`di,/ Iar cånd Roma nu va fi,/
Va disp`rea [i lumea./". Desigur, chiar dac`
numai p`rin]ii sunt de ne\nlocuit, \[i au [i
marile simboluri unicitatea lor. F`r` a avea
preten]ia asocierii \ntre ideea de scriitor
na]ional, Roma [i lume (doar lumea noastr`),
m` gåndesc numai la faptul c` anumite
presupuneri pot genera contrariul a ceea ce
se dore[te, dup` cum ne \nva]` tot cei din
vechime, c`ci si vis pacem para bellum
dac` vrei pace
(eternul [i incitantul "dac`
preg`te[te-te de r`zboi").

tot e s` fie via – Eminescu), \n secolul XIX
sau XX? Cel pu]in din pricina "Marei"…
Afurisit` creatur` – memoria… vezi, \nc`
mai [tiu bine pasaje [i peisaje din romanul
`sta pur sånge (cå]i scriitori romåni din
vechime [i pån` azi au meritat titlul de
romancieri?)
|n secolul XX e mai simplu: Lucian
Blaga. Sper c` nu trebuie s` detaliez… Destul
de bicisnic` memoria neamului cu toat` fiin]a
crea]iei blagiene s` mai oficiez [i eu peltic
[i blasfemic. Nici nu [tiu s` spun ce am
p`strat mai mult din senzoriul universalit`]ii
scrierilor lui (observa]i, devin rituos, solemn, cu voie!), poezia, singurul sistem
filozofic \nchegat ([i rejectat de sistemul
imunitar-imund al na]iei)? |nc` un habar
n-am. Oricum, nerelevant… precum \ntreag`
p`rerea mea la \ntrebarea sibilinic` pus` \n
anchet`.

LUCIAN P. PETRESCU

LUCIAN-VASILE SZABO

Offf !… ce \ntrebare tenden]ioas`…
Adic`, de ce f`r` Eminescu? Doar pentru
c` din 10 lectori actuali cel pu]in 8 [tiu s`
citeasc` doar ce nu produce cefalee (cite[te
efort minimal de concentrare) din toate
fragmentariile [i caietele abia recuperate de
al]i distin[i tor]iona]i ori temeinic uita]i
exege]i ai Minunatului? Bine, dac` asta e
conven]ia… Atunci [i eu o s` pun condi]ii:
simplu, dac` e pån` \n secolul XX (c` atunci
m-am n`scut eu, a[adar, e o vreme de
referin]`…), e simplu – Dimitrie Cantemir.
Chiar trebuie s` explic ce am sim]it [i cugetat
pe la 14 ani cånd m-am \nvrednicit la lectura
"Istoriei Ieroglifice", o senza]ie care nu m-a
p`r`sit nici acum, la 59, [i m-a f`cut s` m`
simt atåt de universal (ce cuvånt veros…),
\ncåt pe la 20 am scris o nuvel` pe nume
"C`l`toria", ap`rut` \n volumul meu de
debut, plin` de personaje din "Istorie", cu
nume [i prenume… S` mai fi fost [i qui
prod quod-ul perpetuu de prin mai toate
muzeele de istorie ([i nu doar literar`) ale
Europei, unde am aflat cu stupoare de in[i
bizari, vie]uitori ai ]arinei romåne[ti –
Nicolae Romånul (zic eu, de 'colo), adic`
Nicolaus Olahus, mda… prieten [i corespondent fervent al causticului domn Erasmus,
cet`]ean al Rotterdam-ului din acela[i glorios
secol XVI.
Habar n-am cum s`-l integrez pe primul
mare prozator romån-european, uite a[a
gåndesc eu [i azi despre Ioan Slavici (dac`

Nu \n absen]a lui Mihai Eminescu pot
fi al]i scriitori (foarte) mari, personalit`]i
ale culturii romåne, ci concomitent cu poetul
de geniu. Exist` o tendin]`, rigid`, de a-l
considera pe Eminescu un foarte priceput
combatant \n toate domeniile \n care s-a
manifestat. Aceast` glorificare, uneori f`r`
fundament, nu este lipsit` de cascade ridicole.
F`r` \ndoial`, Eminescu a fost un mare,
remarcabil, poet. Ca prozator, \ns`, este cu
o not` mai jos. {i fa]` de lirica sa, [i fa]`
de proza unor Caragiale sau Slavici. Ca
dramaturg este sub Caragiale, ba chiar sub
Slavici. Ca filosof, nu m` pot pronun]a, dar
\mi aduc aminte de amestecul s`u \n
polemica cu profesorul Zotu, cel care \l
acuzase pe Titu Maiorescu de inconsisten]`
(logic`) [i de o prea lung` inspira]ie din
lucr`rile altora. E un capitol la care Eminescu
va r`måne f`r` argumente [i va trece, furios,
la invective.
Ca ziarist, Eminescu este mult sub
Slavici, ba chiar sub Caragiale sau
Macedonski. A scris \n mare parte articole
politice, e drept, cånd furibunde, cånd analize
lucide. Au fost publicate \n Timpul, un ziar
de partid nu prea inspirat (nici ziarul, nici
partidul!), aflat cam pe locul al cincilea \n
preferin]ele cititorilor. Ast`zi, recitite, unele
dintre articolele lui Eminescu surprind prin
intoleran]` ori prin rasismul zguduitor, c`ci
pe I. C. Fundescu, directorul de la Telegraful,
din ]igan [i alte asemenea nu-l scotea. Nici

ca editor nu a str`lucit Eminescu. Dup`
venirea lui la Timpul, tirajul a sc`zut de la
6000 de buc`]i zilnic, la 2000…
Deci, [i cu Eminescu, [i \n lipsa lui
scriitori definitorii sunt I. L. Caragiale [i
Ioan Slavici. Dramaturgul Caragiale este
apreciat cum se cuvine, mai pu]in
prozatorul… neumoristic, deoarece el atinge
pefec]iunea \n cel pu]in trei nuvele: Kir
Ianulea, O f`clie de Pa[te [i |n vreme de
r`zboi. Preferatul meu este \ns` Ioan Slavici.
Prozator cu mii de pagini, acesta se distinge
prin cel pu]in 30 de nuvele [i povestiri, dar
[i prin romanul Mara. Autor extrem de
complex, Slavici a scris [i publicat vreme
de 55 de ani. A cules folclor [i a restructurat
basmul tradi]ional. S-a aventurat \n
dramaturgie, iar Fata de bir`u (func]ionar
sau chiar primar) ar putea fi pus` \n scen`
cu succes. A fost membru corespondent al
Academiei Romåne, dar la sec]ia… istorie,
eviden]iere datorat` muncii asidue la editarea
Documentelor Hurmuzachi. Slavici a fost
jurnalist complet, iar ca reporter (deci mergea
pe teren!) a inspectat preg`tirea trupelor
romåne \n preajma R`zboiului de
Independen]`. A fost [i un editor de ziare
de mare for]`, conducånd cotidienele Tribuna, Minerva sau Ziua. A cunoscut valoarea
informa]iei de pres` [i a utilizat-o cu aten]ie.
Avea fonduri pentru a o cump`ra chiar [i
atunci cånd ziarul o ducea prost.
Slavici a ajuns dup` gratii de mai multe
ori, \n dou` rånduri f`cånd ceva mai mult.
|n 1888-889 a petrecut un an la Vac, lång`
Budapesta. Anul 1919 l-a petrecut, \mpreun`
cu Tudor Arghezi [i al]i jurnali[ti importan]i
ai Romåniei, la \nchisoarea V`c`re[ti din
Bucure[ti, acolo unde, \n 1910, a stat cåteva
luni [i Liviu Rebreanu… Au fost acuza]i
de tr`dare de ]ar` [i s-a cerut pedeapsa cu
moartea. Au fost gra]ia]i cånd s-a schimbat
guvernul, iar premier a devenit un ardelean,
pentru prima dat` \n Romånia. |n 1916, cånd
Romånia intra \n Primul R`zboi Mondial,
Slavici intra [i el dup`… gratii, la Fort
Domne[ti. Atunci s-au pierdut multe
manuscrise, inclusiv romanul Musculi]a [i
a doua parte a Gramaticii sale, care f`cea
parte din proiectul pus la cale cu Eminescu
[i Caragiale. Mai e nevoie [i de alte
argumente?

Anchet` realizat` de
LUCIAN ALEXIU
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FRUCTUL DIVIN
ALEXANDRU BUDAC
N`scut la Córdoba \ntr-o familie
\nst`rit`, cu pu]in \nainte ca ora[ul s` cad`
\n måinile berberilor, {mu'el HaNagid (9931056) a fost guvernator al Granadei, vizir,
liderul comunit`]ii evreie[ti din al-Andalus
[i, nu \n ultimul rånd, un bard remarcabil.
Am aflat povestea vie]ii sale [i i-am citit o
mic` parte din oper` gra]ie unei superbe
antologii editate de poetul Peter Cole, The
Dream of the Poem: Hebrew Poetry from
Muslim and Christian Spain, 950-1492
(Princeton University Press, 2007). Se spune
c`, refugiat s`rac la Malaga, HaNagid a
våndut mirodenii [i a muncit ca scrib pån`
cånd caligrafia lui frumoas` a fost remarcat`
de vizir. Astfel [i-a \nceput spectaculoasa
carier` politic` [i militar`, \n timpul c`reia
a servit deopotriv` interesele evreilor [i
musulmanilor din Spania maur`. Peter Cole
apreciaz` suple]ea formei versurilor lui
{mu'el HaNagid, un melanj special unde
tradi]ii de recitare arabe sunt adaptate temelor
[i limbajului figurativ ebraice. Poeziile –
aproape dou` mii – epuizeaz` genurile
timpului: liric` devo]ional`, liric` erotic`,
poeme de r`zboi, epigrame, literatur`
sapien]ial` ce-[i afirm` r`spicat descenden]a
din Proverbe [i Ecclesiastul.
i-a atras aten]ia cupletul
enigmatic intitulat M`rul.
Iat` o jum`tate: "M`r plin de
mirodenii,/ \nve[måntat \n aur cu fir de
argint./ Pe cånd celelalte din livad`,/
str`lucesc precum rubinele./ L-am \ntrebat:
tu de ce nu e[ti la fel ca ele? Moale, cu
coaja la vedere? Mi-a r`spuns \n t`cere:
Pentru c` neciopli]ii [i n`tångii au f`lci".
De[i primul vers, dup` cum observ` Cole,
constituie un ecou al Cånt`rii Cånt`rilor
(4:14), dialogul \[i p`streaz` taina. Desigur,
po]i citi poezia \n context religios, dar se
pare c` aici ar fi vorba mai degrab` de
eticheta de la cur]ile andaluze, unde oaspetele
evreu putea fi provocat de gazda arab` la
un turnir poetic protocolar, pornind de la
fructele din bolul oferit la mas`. Indiferent
c` e vorba despre mistic`, polite]e sau masc`
social`, M`rul con]ine una dintre cele mai
complicate reprezent`ri din tradi]ia iudaic`:
miezul [i coaja fructului.
Atunci cånd vii dinspre filosofie ca s`
predai literatur`, \]i descoperi defectele
profesionale. Unul dintre ele ar fi aten]ia
feti[ist` acordat` conceptelor. Cum se
schimb` con]inutul lor \n timp [i de la autor
la autor? Ce se \ntåmpl` odat` ce exigen]ele
gåndirii de sistem \ntålnesc prioritatea
estetic` [i, mai ales, chiar este necesar ca
o asemenea \ntålnire s` aib` loc? Poe]ii [i
prozatorii buni jongleaz` tocmai cu spaimele
filosofului: contradic]ia, incertitudinea,
inconsisten]a, paradoxul, no]iunile vide.
Lucrurile devin mai complicate \n cazul
transferurilor cognitive dinspre gåndirea
religioas` \nspre filosofie [i literatur`. Raiul
cre[tin sau comentarii cabaliste la Cartea
Facerii determin` topografia gr`dinilor verzi
ale lui Andrew Marvell? Ce devin imagistica
din Cåntarea Cånt`rilor, alegoria [i
\n]elepciunea solomonic` odat` culese de
tropi definitorii pentru mythosul romantic
al unui na]ionalist irlandez pasionat de
ocultism, poet genial, totu[i, precum W. B.
Yeats? Florile de liliac au fost \ntr-adev`r
aduse din lirica sufist` persan` \n poemul
lui Walt Whitman, a[a cum sus]in unii critici?
|n descoperirea fir cu fir [i \nr`marea

M

contextual`, istoric`, a unor asemenea re]ele
de influen]e, siguran]a lui Moshe Idel m`
impresioneaz` de fiecare dat`. Savantul de
la Universitatea Ebraic` din Ierusalim are
o metod` flexibil`, foarte cosmopolit`, de
investiga]ie \n zone de confluen]` filosoficoreligioase, de[i se dovede[te competent \n
domeniul literaturii [i al studiilor literare
ori de cåte ori operele intr` \n siajul tradi]iilor
ce constituie principalul s`u obiect de cercetare. Moshe Idel \[i expune mai \ntåi scopurile, adesea elegant polemice, apoi sintetizeaz` bibliografii impresionante, dezv`luind contacte [i amestecuri culturale greu
accesibile, iar la final interpreteaz` rezultatele
\ntr-o manier` personal`, bazat` pe argumente solide, dar [i pe \n]elegere empatic`
a materialului analizat. Demersul erudit [i
puterea de sintez` nu par s` presupun` efort,
\ntrucåt mintea cercet`torului face analogii
captivante, cadrul interpretativ \[i dezv`luie
elasticitatea, f`r` s` fie jocular-relativizant,
ca la deconstructivi[ti, iar pasiunea pentru
istoria religiilor nu las` loc nici dogmatismului, nici pozitivismului rece, plicticos.
Moshe Idel nu agreeaz` categoriile fixe [i
are abilitatea, detectivistic`, a[ spune, de a
identifica idiosincraziile precursorilor s`i
\n studiile iudaice.
R`ul primordial \n Cabala. Totalitate,
perfec]iune, perfectibilitate (Polirom, 2015),
volum recent tradus de Maria-Magdalena
Anghelescu, este o carte dificil`, dar structura logic` nu te las` s` te pierzi. Moshe Idel
dezvolt` o tem` ce l-a preocupat \nc` din anii
'80, [i care a fost discutat`, cel pu]in din secolul
trecut pån` ast`zi, \n terminologia consacrat`
de autori precum Hans Jonas, Gershom
Scholem, Isaiah Tishby. El \n]elege diferit etica
monoteist` [i propune o ipotez` a modelelor
multiple, conform c`reia problema r`ului \n
Cabala teosofic` nu este citit` exclusiv \n
opozi]ie cu \nv`]`turile rabinice [i prin raportare
la gnoze, ci \ntr-un cadru teoretic generos,
unde se acord` aceea[i importan]` atåt
influen]elor din alte religii, cåt [i manierelor
de conceptualizare tipic grece[ti.
ac` Erich Auerbach compar`,
\n primul capitol al lucr`rii
Mimesis (1946), un episod din
Odiseea cu unul din Cartea Facerii, a[a \ncåt
s` scoat` \n eviden]` opozi]ia dintre cone-
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xiunea fluent` a evenimentelor homerice,
acompaniate de retorica lipsit` de echivoc
a aedului, [i stilul eliptic, retorica plurivocal`,
cu preten]ii universal-istorice, ale Vechiului
Testament – Homer exalt` prim-planul [i
momentul prezent, argumenteaz` Auerbach,
pe cånd eroii veterotestamentari au mai cu
seam` un fundal divin, deoarece Yahve, spre
deosebire de Zeus, nu poate fi cuprins de
mintea uman` \n toat` slava Sa –, Moshe
Idel studiaz` convergen]a discursului biblic,
"interesat mai mult de modurile de ac]iune
sau de \ndeplinirea poruncilor divine", cu
gåndirea analitic` greac`, preocupat` de
abstrac]ii. Astfel, no]iunea aristotelic` de
"steresis" (priva]iune) devine un atribut al
puterii lui Dumnezeu, idealul grecesc de
perfec]iune contribuie la integrarea r`ului,
cu conota]iile sale evreie[ti, \n Crea]ie, iar
sistemul celor zece Sefirot trebuie interpretat
prin structurile decadice din Biblia ebraic`,
dar [i sub inciden]a pitagorismului [i a
emana]iilor neoplatonice.
u ani \n urm`, cånd am citit
Cabala [i simbolistica ei
(Humanitas, 1996) de Gershom
Scholem, m-a fascinat interesul acordat
fenomenelor antinomice din religia iudaic`
[i "misticului nihilist", revoltat \mpotriva
tradi]iei consolidate istoric, c`ruia autorul
\i descifra atåt portretul religios (cabalistul),
cåt [i cel laic (\n operele unor autori precum
Blake, Rimbaud, Whitman, Kafka). Acolo
unde Gershom Scholem [i, pe urmele sale,
Isaiah Tishby vedeau impuls revolu]ionar
capabil s` produc` desprinderea radical` de
iudaismul normativ, Moshe Idel g`se[te continuitate – \ntr-o manier` ce mi-a amintit
de continuitatea ideatic` dintre Evul Mediu
[i Rena[tere, descris` de Culianu – [i sus]ine
c` noutatea literaturii cabalistice rezid` \n
aspectul ei caleidoscopic [i fluiditatea
conceptual`, nu \n sisteme/ comportamente
religioase fixe, transmise fidel de la o
genera]ie la alta.
|n tratarea problemei r`ului primordial,
atåt The Gnostic Religion (1958) de Hans
Jonas, cåt [i studiile lui Scholem [i Tishby
– dar [i scrierile lui Walter Benjamin [i
Martin Buber –, au fost puternic marcate
de catastrofa din al Doilea R`zboi Mondial. Direct afecta]i de Holocaust, ace[ti
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CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2015
IUNIE
-

1 iunie 1963 s-a n`scut Claudiu T. Arie[an
4 iunie 1944 s-a n`scut Mircea Pora
5 iunie 1933 s-a n`scut Olimpia Berca
9 iunie 1949 s-a n`scut Teodor Bulza
9 iunie 1954 s-a n`scut Ileana Ursu
11 iunie 1976 s-a n`scut Laura Ceica
11 iunie 1942 s-a n`scut Ilie Cristescu
11 iunie 1968 s-a n`scut Laura Gheorghiu
11 iunie 1957 s-a n`scut Ileana {ora
14 iunie 1954 s-a n`scut Ioan Petra[
15 iunie 1947 s-a n`scut Ion Ghera
17 iunie 1962 s-a n`scut Sorin Gårjan
17 iunie 1971 s-a n`scut Alina Radu
18 iunie 1937 s-a n`scut Bárány Ildikó
30 iunie 1948 s-a n`scut Eugenia B`lteanu
30 iunie 1948 s-a n`scut Aquilina Bir`escu

c`rturari au cercetat religia iudaic` dintr-o
perspectiv` existen]ialist`, considerånd c`
evenimente din trecutul \ndep`rtat pot s`
explice tragedia contemporan`, iar propriile
lor motiva]ii [i inten]ii au fost adesea atribuite
cabali[tilor medievali. Cabala trebuia s`
devin` "o nou` C`l`uz` a r`t`ci]ilor pentru
evreii dezorienta]i din prezent".
R`ul preced` binele, a[a cum coaja
fructului preced` miezul. Moshe Idel
urm`re[te motivul selectånd dintr-un mozaic
de mae[tri [i discipoli. El identific` nu doar
afinit`]i, ci [i contribu]ii semnificative la
un corpus interpretativ practic inepuizabil.
|n Cabala, r`ul nu este personalizat, ci inerent
Crea]iei, iar felul cum misticul \n]elege acest
aspect confer` sens activit`]ilor sale ritualice.
Mai \ntåi, sunt corelate dualismul zoroastrian,
fragmente din manuscrisele de la Qumran,
mitul demonicei Lilith [i motivul biblic al
primului nou-n`scut ca fiind malefic (Cain,
Esau [. a.). Conform textelor antice, gåndul
lui Dumnezeu constituie originea r`ului.
Citånd surse midra[ice, Moshe Idel caut`
reminiscen]ele acestor perspective \n Zohar
[i \n Cabala castilian`. Misticii evrei ai veacului al XIII-lea schimb` sensul conceptelor
aristotelice de "materie", "form`" [i "priva]iune", atribuinde-le caracter ipostatic,
astfel c` reprezentan]i ai [colii cabaliste din
Gerona vor specula existen]a unui principiu
\ntunecat \n procesul emana]iilor divine
(Sefirot).
rei secole mai tårziu, la Safed,
\n Palestina, Moshe Cordovero
invoc` formula "coaja precede
fructul" pentru a explica r`ul drept fundalul
unde se eviden]iaz`, prin contrast, sfin]enia,
[i vorbe[te despre "necesitatea de a repara
gåndirea divin`, “…‘ prin martiriul celor
drep]i". I]hak Luria, discipolul lui Cordovero,
ofer` o alternativ`: r`ul \n]eles ca manifestare
a perfec]iunii divine [i r`ul amestecat cu
binele (varianta din urm` necesit` un catharsis, prin care credinciosul restituie ritualic
scånteile binelui ascunse \n qelippot,
cochiliile reziduale ale Crea]iei). |n ultimul
capitol sunt prezentate cåteva efecte pe care
formele populare ale Cabalei le-au avut
asupra hasidismului din Europa de Est.
Cartea profesorului Moshe Idel – demers
istoric, specula]ie filosofic`, studiu comparat
– propune o interpretare ultraspecializat`
a r`spunsului particularist dat de elita misticii
iudaice la o \ntrebare important`, poate cea
mai important`, pentru toate religiile monoteiste: cum se \mpac` puterea nelimitat` a
unui Creator drept cu o lume stråmb`?
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DIN
CENTRUL
LUMII
GRA}IELA BENGA
Lansat` \n urm` cu cåteva sapt`måni la
Bookfest, Colonia fabricii (Editura Cartea
Romåneasc`, 2015) este cea de-a cincea carte
a lui Moni St`nil`. Tån`ra care a trecut pe
la cenaclul timi[orean "Pavel Dan" este deja
o scriitoare matur`. V` aminti]i debutul ei
cu Iconostas (2007)? Poate mai degrab` Postoi
parovoz. Confesiunile dogmatistei (2009),
cartea care a atras aten]ia criticii asupra tinerei
autoare. Cuprinz`torul poem Sagarmatha
(2012) [i romanul Al 4-lea (2013) au ar`tat
c` lui Moni St`nil` nu \i este team` de
construc]iile ample, cu miz` absolutist`. Nici
Colonia fabricii nu este o carte "u[oar`", chiar
dac` se cite[te (vorba autoarei) "dintr-o
bucat`". |n paginile ei se \ntålnesc aproape
toate temele lui Moni St`nil`. Afective,
istorico-sociale, spirituale. Apoi, se disting
firele str`vezii care leag` un detaliu
nesemnificativ de semnifica]ia unei tr`iri
plenare. Stilistic, tope[te poeme \n vers alb,
nara]iuni lirice, scrisori, procese-verbale, note
oficiale [i un memoriu, \n forma flexibil` a
unui jurnal cu trei voci narative.
rei genera]ii, reprezentate de
Alexandru (1900-1984), Ion
(1908-1981) [i Dan (1946-2014)
scriu cronica unei familii b`n`]ene de-a lungul
a mai mult de-un secol de triumf al sufletului,
\ntr-o istorie cu imagini neretu[ate. Dincolo
de realitatea obiectiv`, distorsionat` sau nu
de ideologie, Colonia fabricii descrie, cu suflu
de epopee, o realitate individual` construit`
mental din valori [i reprezent`ri temeinice,
capabil` s` supravie]uiasc` pån` [i \ntr-o lume
cangrenat` pån` la os.
Cinci sunt tr`s`turile distinctive ale
Coloniei fabricii. |n primul rånd, Moni St`nil`
decupeaz` evolu]ia satului romånesc printr-un
[ir de secven]e temporale care circumscriu
r`zboaie mondiale, decenii de comunism [i
anii de post-comunism. Un sat b`n`]ean
m`runt, Balo[e[ti, pare a fi locul unde se
desf`[oar`, la scar` redus`, istoria unei
na]iuni. "Treci dealul cu c`ru]a pån` la
Romåne[ti. Avioanele \ntind funii de lapte
\n calea noastr` a[a cum ai \ntinde sfori pe
balcon ca s` creasc` rochi]a råndunicii./ Pån`
la F`get.// Pe noi ne-au dus. Nu ne-am dus
singuri. Ne-au dus, a[a cum duci mortul. |l
duci \n c`ru]`. |n spatele ei mama lui Dumitru
plånge cel mai tare. Nu ne-au pus capac, nu
ne-au legat. Cei care s-au temut au fiert tutun
[i au b`ut. Nu to]i au tr`it. Nici noi.// “…‘
Stånga \mprejur, mar[! Credeam ca Alpii
sunt a[a ca Goste[tii, ca P`duri[tile, un p`månt
bun de arat cu baioneta. Un deal pe care
singurul sunet metalic e cel al frunzelor de
cucuruz." Drame personale [i bucurii
izb`vitoare se deruleaz` pe fundalul marii
istorii, håtr` [i mereu \n mi[care, batjocorind
imaginea exemplar` a omului – a[a cum [i-o
\nchipuise, bun`oar`, Alexandru, "arhitect
cu trei copii, primar, p`durar". Textura
discursiv` e minu]ioas` [i am`nuntele narative
nu sunt \ntåmpl`toare. |ntre marea istorie
[i istoriile distincte ale personajelor se arunc`
periodic alte ancore. Se ]es, \n r`stimpuri,
noi ochiuri, prin deschiderea c`rora se constat` c` maturitatea sufleteasc` a unor oameni
nu coincide deloc cu maturizarea societ`]ii.
Pagin` dup` pagin`, Moni St`nil` \[i verific`
priza la vårstele omului [i ale omenirii – cu
mixajul lor de for]` [i sl`biciune, de vitalism [i nostalgie. De candoare [i teroare.
Cea de-a doua tr`s`tur` e perspectiva
etic`. Ea presupune decriptarea unui tipar
comportamental din monologurile personajelor, dar [i remarcarea unei confrunt`ri implicite \ntre ideatica \nscrisurilor oficiale [i
ceea ce r`måne nespus. Printre amenin]`ri,
tr`d`ri [i mistific`ri, aruncate \n bålciul istoriei
dezaxate, personajele din Colonia fabricii
\[i asum` valorile \n care cred. Nu de pu]ine
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ori, pån` la cap`t. Sunt oameni aspri, care
trec (diferit) prin situa]ii-limit`. "Din cånd
\n cånd m` \ntålnesc cu Macu. Omul prost
\l recuno[ti cånd e singur pe deal [i se ceart`
cu trec`torii pentru crezuri politice. Noi nu
ne cert`m, dar nici nu ne salut`m \ntotdeauna.
Merge cu sacii de påine \n munte. Eu a[ putea
s`-l torn, el ar putea s` m` \npu[te. El are
convingeri, eu am copii."
|n al treilea rånd, exist` o propensiune
spre mitic [i metafizic care iese la iveal` chiar
[i atunci cånd acumularea episoadelor realiste
(laice) p`rea c` a exilat-o definitiv pe un t`råm
\ndep`rtat. Dac` prin sticla paharelor f`cute
la fabrica din Tome[ti se oglinde[te, \n[el`tor,
ordinea [i dez-ordinea lumii, m`rul dulce
din gr`din` semnaleaz` existen]a unui spa]iu
privilegiat. A unui cåmp gravita]ional care
\i adun`, concentric, pe membrii familiei
St`nil` din Balo[e[ti – cu afec]iunea lor pentru
Burco[ ("cåinele crescut cu zer de oi"), cu
credin]ele lor (despre Dumnezeu, oameni [i
lume), dar [i cu imaginea despre ele a celor
care le contest`. Pe aceea[i linie se situeaz`
un personaj magnetizant care, de[i abia
schi]at, are for]a de a traversa timpurile [i
lumile – de aici [i de dincolo. Este fiica lui
Ion, Maria, imagine a feminit`]ii matriciale:
"Maria strånge fånul [i cånt`. Baticul ei nu
seam`n` cu un giulgiu, iar picioarele lungi
sunt stålpii pe care se reaz`m` cerul. Maria,
s` \mi cån]i mul]i ani dup` moarte!"
A patra particularitate a Coloniei fabricii
este forma ei hibrid`, la limita experimentului
literar. Cele trei monologuri (punctate prin
cåteva lait-motive) au conexiuni rafinate,
regizate astfel \ncåt personaje sau situa]ii s`
revin`, nea[teptat, pe parcurs. Nota]iile
lapidare sunt st`pånite de \ncordarea
observa]iei. De \nfrigurarea a[tept`rii sau a
iminen]ei. Cu accentele ei istorice, sociale,
mitice [i existen]iale, Colonia fabricii este,
\n primul rånd, un text literar. |ntre
narativitatea [i poeticitatea fraz`rii, mintea
e liber` s` zboare. Cele dou` forme discursive sunt \nl`n]uite f`r` a se pierde tensiunea
contrariilor, de parc` una nu s-ar putea defini
decåt dup` ce s-a descoperit mai \ntåi \n
cealalt`. Prin aceast` formul`, Colonia fabricii
aduce sub specie temporis nostri, \n plin`
postmodernitate, teme mult` vreme ignorate.
e[i lectura poate \ncepe cu
oricare dintre p`r]i, este limpede
c` avem de-a face cu un
ansamblu orchestrat atent, \n care finalul
cuprinde o sugestie fin` a ciclicit`]ii. Moni
St`nil` [tie s` dozeze mijloacele lingvistice,
s` le adapteze, s` preg`teasc` dintr-o
\ntors`tur` de fraz` situa]iile, s` renun]e la
detalii, atunci cånd e cazul, [i s` le pun` \n
lumin`, dac` efectul i-o cere. Mai mult, evoc`
biografii [i individualizeaz` documente \ntrun mod care deplaseaz` aten]ia de pe mi[care
(a istoriei, a omului \n lume, a formelor discursive [i a registrelor stilistice) pe emo]ie.
Iat` finalul celui de-al doilea monolog: "mie groaz` s` cobor \n Tome[ti unde fata mea
slab` [i astmatic`, cu trei fete atårnate de
marginile capotului, las` ochii \n p`månt
ru[inat` [i spune te-au c`utat, tat`, `ia de la
mili]ie./ {i plec \nciudat, dar nu [tiu cum,
ori de cåte ori o iau spre Liman, ca mai apoi
s` trec Runcu spre Pade[, apare [eful de post
\n fa]a mea, adu m`i Ioane pu[tile alea, c`
o s` ai de dracu! {i eu nu am pu[ti. {i el nu
ai pe dracu!// Fata prive[te \napoia mea cum
privesc spovedi]ii spre preot cånd iese pe
solee: cu fric` de Dumnezeu cu credin]` [i
cu dragoste s` v` apropia]i. M` uit [i m`
rog. {i spun fii s`n`toas`.// M` duc [i scot
din scorburi dou` pu[ti ca s` \mi v`d fata.
Dar la post [eful m` prive[te cu ciud`. Adule pe toate \mi spune. {i spun pe cuvånt c`
sunt toate. Toate pe dracu./ Ultima n-o dau.
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Nim`nui nu-i vine s` moar` f`r` o pu[c` la
cap.// Uneori \mi trimit vorb`: \]i vine fata
azi [i atunci cobor din vårful meu./ {i iar`[i
mi se \ncarc` hainele [i umerii de feti]e
]op`itoare care nu tac niciodat` [i se urc`
pe mine ca \ntr-un p`r cu crengile aplecate.
Fata \mi spune lucruri \n timp ce Dan \mi
toarn` o ]uic`, [optit din glasul ei: e greu.
M` \ntind cu bra]ele desf`cute \n patul \nalt
ca un catafalc. Un cap mic cu ochi frumo[i
se i]e[te deasupra mea. Vorbe[te [i nu-l spune
pe r [i m` scutur` de um`r s` m` ridice [i \i
susur \ncet s` nu aud` maic`-sa c` moare
tata ion [i ea se opre[te un pic, clipe[te des
[i ]ip` printre råsete nuuuu moaaaale taataa
ioooon./ Dar tata ion moare, nu minte. Dou`
s`pt`måni mai tårziu. {i la parastasul de 40
de zile un cap mic cu ochi frumo[i se i]e[te
peste mormåntul proasp`t [i ]ip` [i plånge
[i m` cheam` afar`."
n fine, o alt` not` distinctiv` este
aceea c` \ntre cuvinte se strecoar`
de multe ori o sentimentalitate
re]inut`, o nostalgie afectuoas`. Sau
experien]a omului trecut prin iubiri [i
desp`r]iri formatoare. |n acest sens, Colonia
fabricii este nu numai o cronic` de familie,
ci [i o educa]ie sentimental`, reflectånd, la
nivelul scriiturii, magia acelor \ntålniri care
\ncarc` via]a de sens – \ntålniri cu oameni
emblematici sau cu locuri care pot ascunde,
\n derizoriul lor, centrul lumii.
Dincolo de austeritatea discursiv`, cartea
lui Moni St`nil` are intensitate [i vibra]ie
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continu`. E flexibil` ca sticla fierbinte scoas`
din cuptor – o provocare pentru cititor [i
pentru critic, care se vede pus \n situa]ia de
a jongla cu mai multe op]iuni taxinomice.
Dar, l`såndu-le deoparte pe acestea din urm`,
important`, dup` lectur`, e bucuria \ntålnirii
cu/ \n Colonia fabricii.

MEDIEVAL {I
(NEO)MEDIEVISM
Ce au \n comun Cronicile din Narnia (ciclul de romane al lui C. S. Lewis), St`pånul
inelelor (trilogia lui Tolkien), Codul lui Da Vinci al lui Dan Brown, Kingdom of Heaven
(filmul regizat de Ridley Scott) [i jocurile video World of Warcraft ori Dark Age of Camelot?
R`spunsurile ar acoperi cu u[urin]` toat` gama, de la impresionistul [i monosilabicul "wow"
la variantele savante, blindate de trimiteri bibliografice stufoase. Doct`, dar f`r` s` ating`
autoritarismul ]eap`n, este cartea de debut a Ilenei Vesa, Neomedievismul postmodern*.
La origine tez` de doctorat, cartea pleac` de la observa]ia c` Evul Mediu nu a fost niciodat`
ie[it cu totul din mod`. A fost periodic valorificat – e drept, din motive diferite [i cu efecte
nea[teptate. Sau (a[ spune) sårguincios exploatat.
Str`in [i fascinant, Evul Mediu este revitalizat de postmodernism fie prin imaginea
dublului care ne pånde[te alienarea, fie prin oglinda care ne reflect` traumele. Ileana Vesa
abordeaz` teoria relativ recent` a neomedievismului postmodern pornind de la necesare
clarific`ri conceptuale. Lansat \n 1977 de Hedley Bull, termenul a fost consacrat de Umberto
Eco \n Travels in Hyperreality (1986). Particula "neo" indic` redefinirea medievismului:
"ceea ce numim azi ‹‹medieval›› poate fi medieval sau nu \n natura sa, \ns` ceea ce conteaz`
pentru acest medievism, dac` Evul Mediu tot r`måne incomprehensibl \n esen]`, este studiul
schimb`rilor [i transform`rilor pe care le sufer` ca o reflectare mai mult sau mai pu]in
fidel` a Zeitgeist-ului actual." |n plus, se face disocierea categoric` \ntre studii medievale
[i medievism, ultimul termen sugerånd aproprierea istoriei Evului Mediu pån` cånd sunt
schi]ate mai multe variante posibile ale acesteia, \n acord cu visurile lumii actuale ([i f`r`
s` implice, obligatoriu, reflectarea adev`rului istoric). Neomedievismul este o combina]ie
de fic]iune [i de sincretism cultural, transpus` \n literatur`, cinematografie sau \n industria
jocurilor.
Pe aceste transpuneri se concentreaz` studiul Ilenei Vesa, nu \nainte de a analiza cele
patru metode prin care se reconfigureaz` Evul Mediu \n postmodernism: identificarea,
compara]ia, sublimarea/ parodia [i (cu un barbarism) fantastizarea – termen a c`rui independen]`
conceptual` ar deriva din "interferen]a lucrativ` dintre fantastic [i medievism". Urm`rirea
acestei ultime c`i \n studiul romanelor, filmelor [i jocurilor neomedievale este contribu]ia
major` a autoarei. Se adaug`, desigur, [i altele – inclusiv glosele pe marginea rela]iei dintre
cyber-istorie [i cyber-spa]iu, pe urmele lui Kathleen Biddick [i Richard Scott Nokes.
Ceea ce urm`re[te cartea Ilenei Vesa este s` arate c` postmodernismul i-a g`sit istoriei
"locul printre nara]iuni: o literatur` fondat` pe surse fic]ionale constituite din metafore [i
mituri recurente, copiate \n re]eaua de texte interconectate ca stereotipuri culturale, \n func]ie
de condi]ion`rile sociale ale unui grup specific." Cu alte cuvinte, Evul Mediu lupt` pentru
aten]ie [i supravie]uie[te mai ales cu ajutorul tehnologiilor vizuale creatoare de divertisment.
Eminamente tehnic`, Neomedievismul postmodern este o carte \mblånzit` de conturul
vaporos al nara]iunilor neomedievale. Lacunele ei – impunerea unui barbarism conceptual,
precizarea titlului unui capitol care nu exist` \n volum (la p. 7) [i o ramifica]ie labirintic`
a frazei, care \ngreuneaz` cåteodat` urm`rirea argumenta]iei – nu \i fac uitate calit`]ile. E
o apari]ie util` pentru cunosc`tori, dar [i pentru cei care vor s` \n]eleag` cåt medieval [i
medievism sunt dizolvate, bun`oar`, \n Codul lui Da Vinci. (G.B.)
__________________
* Ileana Vesa, Neomedievismul postmodern, Cluj, Editura Eikon, 2014.
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DECLAN{AREA
NEMURIRII
ALEXANDRU ORAVI}AN
"Pur [i simplu \mi doresc nemurirea."
Sinceritatea cople[itoare a acestei afirma]ii
rezid` \n formularea ei explicit` de c`tre
un artist care, gra]ie Simonei Antonescu,
\[i vede astfel dorin]a \mplinit`. La råndul
s`u, prin construc]ia solid` [i acribia stilului,
Fotograful Cur]ii Regale, romanul cå[tig`tor
al Concursului de Debut al Editurii Cartea
Romåneasc`, edi]ia 2014, are toate ingredientele pentru a deveni, pe lång` un succes
de critic` [i de public deopotriv`, un "clasic"
al literaturii romåne contemporane.
|n ultima vreme s-a semnalat o veritabil`
avalan[` editorial` de titluri legate, \ntr-un
fel sau altul, de epoca monarhiei \n Romånia.
Fie c` vorbim de albume aniversare, jurnale
sau c`r]i de bucate, editurile s-au \ntrecut
s` satisfac` acest interes crescånd al
cititorului \n ceea ce prive[te Familia Regal` [i locul ei \n istoria ]`rii. Prin romanul
Simonei Antonescu, o felie din aceast` istorie
str`bate grani]a spre t`råmul fic]iunii \ntr-o
manier` atåt de abil` \ncåt hotarul dintre
cele dou` dimensiuni devine extrem de fluid
pentru cititor. Deschiderea volumului
serve[te relief`rii minu]ioase [i resuscit`rii
parfumului unei epoci-cheie \n conturarea
Romåniei moderne, aducånd la un loc
personaje [i momente \ntr-o manier` care
aminte[te de opere importante precum
Mar[ul lui Radetzky de Joseph Roth [i
Oameni din Dublin de James Joyce. Este
numai una din dimensiunile care recomand`
Fotograful Cur]ii Regale ca roman romånesc
cu poten]ial` deschidere universal`.
orges spunea c` istoria nu este
decåt un pretext pentru
manifestarea literaturii, unde
exist` alternative infinite la receptarea
\ncet`]enit` a istoriei. |n cazul Fotografului
Cur]ii Regale, afirma]ia se probeaz` cu
prisosin]` \ntrucåt autoarea nu mizeaz` pe
o descriere rece a evenimentelor istorice
sondate. Dimpotriv`, istoria ca pretext este
\ntrupat` de fotografiile care deschid fiecare
capitol, devenite mostre ale unui ochi
fotografic lucrat [i testament al unor destine intrate \n conul de umbr` al uit`rii.
Simona Antonescu \mprumut` lentila
fotografului [i mizeaz` pe descoperirea
pove[tilor din spatele fotografiei, dovedind
o capacitate des`vår[it` de observator al
condi]iei umane.
Fotograful \nsu[i devine elementul de
leg`tur` \ntre capitolele c`r]ii, de[i el nu
apare tot timpul ca protagonist. Destinele
personajelor descrise se intersecteaz` fie cu
aparatul de fotografiat al lui Franz Mayer
(alter-ego fic]ional al lui Franz Mandy,
pionier al artei fotografice \n Romånia), fie
se desf`[oar` \n momente-cheie \n atelierul
din Pia]a Teatrului, aducånd cu sine
presiunile istoriei mici, de familie, ori ale
istoriei mari, care \[i g`se[te mereu cale spre
[lefuirea unui parcurs biografic anume.
Vitrina atelierului devine sanctuar al unei
lumi cu totul fascinante, la care se adaug`
mereu cåte o pies` care, gra]ie Simonei
Antonescu, reu[e[te s` completeze abil
tabloul a[ezat pentru posteritate \nc` din
primul portret al fotografului \nsu[i:
"Franz Mayer avusese dintotdeauna o
latur` pragmatic`, pe potriva vremurilor noi
pe care le tr`iau. (…) Pragmatismul acesta
al lui – s`mån]` s`dit` de nem]ii inventatori
din neamul s`u sau numai purtat` de våntul
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marilor schimb`ri europene – o luase prin
surprindere pe tån`ra doamn` Mayer, la
\nceputurile c`s`toriei lor." Aceast` descriere
tr`deaz` capacitatea autoarei de a plasa
personajele \n tabloul general al epocii,
generånd un profil de intens` complexitate:
"Avea succes. Pe strada {tirbey Vod`, visà-vis de Marele Teatru Na]ional, \ntre atåtea
alte ateliere fotografice, al lui era de departe
vizitat de cele mai alese celebrit`]i ale vremii.
|[i permitea chiar luxul de a-[i selecta,
cumva, clientela."
Selec]ia este mai degrab` una natural`,
asemenea fotografiilor pe care le lucreaz`
cu grij` [i le expune måndru \n vitrina
atelierului. "Clientela" nu e constituit` numai
din membrii Familiei Regale [i din suita
acesteia; apar personaje din toate p`turile
sociale, de la comercian]ii greci, armeni ori
evrei [i croitoresele din vecini pån` la eleve
de la {coala Central` de Fete. |ns` "clien]ii"
prefera]i ai fotografului Mayer sunt copiii,
contura]i \n roman ca macro-motiv al \ntregii
opere fotografice. Crezul artistic este ancorat
de prezen]a copiilor \n fotografii; \n absen]a
acestora din via]a cuplului Mayer,
fotografiile devin substitut afectiv pentru
Franz, un simulacru indispensabil. Capitolele
"Primul copil" [i "Al doilea copil" sunt
dovezile vii \n acest sens: "Pe m`sur` ce
anii se scurgeau [i copiii nu se iveau \n casa
lor, Franz \ntårzia tot mai mult cu privirea
asupra acelora sosi]i \n atelier. |i studia cu
r`bdare [i mintea lui crea unul al lor, perfect (…). I se dusese vestea c` este ne\ntrecut
la fotografiile pentru copii." Cånd Anna
Mayer devine m`tu[`, "\n]elegerea coboråt`
\n ea schimbase trecut [i viitor, \i aruncase
toate amintirile \ntr-o lumin` nou` [i \i atrase
\ntr-o sticlire restul vie]ii."
Aceast` perspectiv` influen]eaz` decisiv
maniera \n care copiii sunt fotografia]i de
lentilele cuplului Mayer [i marcheaz`
prezen]a \n roman a problemei filosofice
vechi legate de posteritate. |n lipsa urma[ilor
\n sens tradi]ional, Franz \[i redirec]ioneaz`
eforturile \n alt` direc]ie: "Zåmbi unui gånd.
|n vitrina atelierului s`u \ncepeau s` existe
fotografii pe care clien]ii nu le mai aveau
(…). {i Franz \n]elese c` trebuie s` cl`deasc`
aceast` vitrin` cu responsabilitate, de vreme
ce, \n jurul s`u, oamenii aflau uneori prea
tårziu importan]a unei clipe pe care aparatul
s`u o f`cuse nemuritoare."
iant coagulator al c`r]ii, Mayer
aduce la un loc o sum` de
personaje ori momente memorabile nu numai din Bucure[tiul vremii, ci
[i din zona Media[ului natal, ori din Parisul
celei de-a doua jum`t`]i a secolului al XIXlea. Lentila cititorului \l fotografiaz` \ntrun cadru nocturn pe ]`ranul {tefan-Istvan,
victim` a maghiariz`rii din Ardeal, cum
arboreaz` tainic drapelul interzis: "tricolorul
romånesc se desf`[ur` cu o b`taie de arip`
peste dealul gola[ de dedesubt [i peste p`durile \ntunecate dimprejur". Principele
Carol este a[ezat \n fotografie \ntr-o manier`
demn` de rangul s`u, dovedindu-se precizia
semiotic` st`pånit` de Mayer: "Franz ap`s`
declan[atorul [i fotografia se imprim` pe
pelicul`. Pe sub Arcul de Triumf trecu \n
zbor o pas`re, ca [i cum ar fi f`cut parte
din corpurile de armat` pe care le \ntorcea
acum acas` domnitorul, ca [i cum l-ar fi
urmat [i ea pe cåmpul de lupt`, rupt` din
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versurile de curånd n`scute \n Bucure[ti.
Toat` ]ara, råul, ramul [i cu p`s`rile fuseser`
la r`zboi \mpreun` cu Carol."
arcursul Despinei Agopian, fiica
negustorului armean de cafea din
vecini, este prezentat panoramic
\n \ncercarea de a contura tipologia "femeii
noi", "licen]iat` cu diplom`", care public`
\n Timpul condus de Ioan Slavici [i, drept
consecin]`, este cooptat` pe lång` regina
Elisabeta \n demersul s`u de a p`stra "leg`tura cu feluritele Asocia]ii de Femei din ]ar`
ori chiar din vechiul Principat al Transilvaniei". Cu totul remarcabil` este explica]ia
imaginat` de Simona Antonescu pentru banca neocupat` din fotografia unei clase a {colii
Centrale de Fete: elevele Elena [i Ilinca
evadeaz`, sub impulsul curiozit`]ii copil`re[ti, direct \n libr`ria Socec & Co., unde
descoper` o carte care "avea pe copert` doi
\ngera[i \n zbor pe deasupra cåtorva fire
de floare". Din edi]ia-princeps a Poesiilor
eminesciene, ele vor \nv`]a pe de rost versurile Luceaf`rului, cuprinse de dorin]a de a fi
C`t`lina, "r`pit` de vraj` sub lumina lunii
de argint". |n capitolul "Croitoresele", secretul surorilor Budi[teanu, care nu apar niciodat` concomitent \n atelierul lor, este augmentat
cu tensiunea demn` de capodoperele genului
enigmistic. Exemplele multiple care mai pot
fi \ntålnite pe parcursul volumului reprezint`
un argument temeinic pentru aten]ia acordat`
construc]iei epice de Simona Antonescu.
Talentul autoarei este probat cu
prisosin]` \n paginile dedicate Expozi]iei
Universale de la Paris, unde capacitatea de
a jongla cu stilul [i de a muta focalizarea
\ntåmpl`rilor de la un narator la altul pare
des`vår[it`. Secven]ele sunt atent puse \n
scen`, iar proza curge limpede, fotografiind
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\ntålniri epocale precum cea dintre Franz
Mayer [i Gustave Eiffel pe terasa Turnului
s`u proasp`t ridicat, ori pendul`rile Despinei
Agopian printre pavilioanele Expozi]iei \n
c`utarea unei ii pierdute, \n umbra Turnului
care "p`ru Despinei o amulet` dantelat`.
Gåtul sub]ire \ntins pe cerul senin de mai
\i l`sa impresia c` ar putea chiar v`luri u[or
\n adierea våntului. Un gånd mai rebel al
Despinei propuse o idee: poate c` \i pl`cea
numai din spirit de contradic]ie."
Cinematografic, riguros prin documentare [i lucrat stilistic, Fotograful Cur]ii Regale
pare sortit intr`rii \n istoria literaturii romåne
ca oper` de referin]` pentru gradul de
maturitate [i dinamism atins de romanul
romånesc \n anii care s-au scurs de la
\nceputul secolului XXI.

O VIA}~ TR~IT~
|N BLUES

|n Mierla neagr`, roman proasp`t ap`rut la Editura Cartea Romåneasc`, Radu }uculescu
izbute[te un melanj de (auto)biografie [i realism magic \n spiritul romånesc postrevolu]ionar.
Destinul protagonistului s`u, Anghel Radu, la \nceput elev care studiaz` clarinetul la
Liceul de Muzic` din "Marele Ora[" (un Cluj u[or de dibuit), mai apoi \ntemni]at pe
nedrept \ntr-un penitenciar comunist, [i \n cele din urm` patron de succes al restaurantului
"La picioarele descul]e" \n capitalismul de carton, poate fi interpretat ca versiune a unui
"vis romånesc" – reu[ita nea[teptat` prin mijloace neortodoxe \n societatea romåneasc`
de dup` 1989.
|ns`, dincolo de aceast` tez` nedeclarat` a volumului lui Radu }uculescu, cititorul
descoper` personaje bine conturate, memorabile atåt prin remarcabila punere \n scen`,
dar mai ales prin dialogul spumos pe care \l deruleaz`. |ntr-o posibil` ecranizare
cinematografic`, diabolicul pedagog-activist Prada, prezen]` obligatorie \n peisajul educa]ional
din epoc`, ar putea fi interpretat magistral de Dorel Vi[an. Personaje precum Radu Orbul,
fidel confident al protagonistului [i excelent pianist \n ciuda cecit`]ii sale, Mirel Mirositorul
de Picioare, victima crimei de care este acuzat Anghel [i turn`torul principal din internat,
ori Despina, so]ia de moment al lui Anghel, care caut` \nf`]i[area primei iubiri \n to]i
b`rba]ii pe care \i \ntålne[te, poten]eaz` firul epic [i traseaz` harta destinului protagonistului.
Din copacii din preajma internatului, corbul Dodo, "mierla neagr`" din titlul c`r]ii, m`rturise[te
adev`ruri mari, asemenea rudei sale mai cunoscute din poemul lui Poe: "Prada tic`losul".
|ntr-un asemenea peisaj narativ, angoasele protagonistului cresc [i descresc asemenea
bluesului [i jazzului interpretat clandestin la clarinet. Ca pentru a confirma dictonul excep]iei
care \nt`re[te regula, "emblema singur`t`]ii" este interzis` peste tot, mai pu]in \n pu[c`rie:
"|n ceea ce prive[te repertoriul recitalurilor mele de clarinet, aveam libertate deplin`.
|ntre zidurile \nchisorii, sun` aiurea cånd spui libertate deplin`. {i totu[i, a[a a fost."
|n afara acestor elemente printre care jaloneaz` parcursul lecturii, romanul lui Radu
}uculescu convinge sub aspect stilistic. Trecerile de la jovial la melancolic, erotic, ludic
ori poetic sunt realizate cu o deplin` st`pånire a condeiului [i a grad`rii construc]iei,
evitåndu-se patetismele ori c`derile neinten]ionate \n trivial. Tranzi]ia izbutit` de la o
vårst` la alta a vocii protagonistului confer` romanului Mierla neagr` caracterul de
Bildungsroman al unei genera]ii \ntre epoci, scindat` ontologic de t`v`lugul nemilos al
istoriei. (Al. O.)
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bivuac

INCERTITUDINI
{I
DESTINE
MARIAN ODANGIU
RESUREC}IA SINELUI
Tr`darea \ngerilor, cartea anterioar` a
lui Ion Opri[or, reproducea st`rile interioare
ale unui eu liric controlat de nelini[ti [i
sfå[ietoare angoase, de sceptice premoni]ii
[i disper`ri difuze, de amån`ri [i iluzii, de
a[tept`ri [i incertitudini. Poemele se \nf`]i[au
ca ni[te decupaje fragile dintr-un continuum
al existen]ei, fiecare reproducånd o secven]`
de tr`ire, o reac]ie — mai degrab` delicat`
decåt plin` de adrenalin` — la stimuli ce
veneau dinspre via]a de fiecare zi a poetului.
Sub un titlu el \nsu[i o seduc`toare metafor`,
mai bine structurat [i mai coerent, noul volum,
Toamna a plecat \ntr-o singur` zi*, p`streaz`,
\n mare, accentele tematice din antologia
precedent`, ad`ugånd un plus de vigoare [i
de substan]` poetic`. Mult mai sigur pe sine
[i pe instinctele sale reflexive, dar [i pe uneltele
rostirii, autorul d` iar`[i fråu liber fantasmelor
sale de o clip`, compune neverosimile scenarii,
ceremonii [i ritualuri sui generis, \n care
imaginea metaforic` devine liter` de lege:
"suntem aici/ cu toate p`s`rile cerului/ måinile
tale ca [i cum/ le-ar chema umbra/ zborului
lor s`lbatic/ \]i trece pån` deasupra de
genunchi/ apoi [i tu/ te prefaci \n pas`re
zburånd/ peste ziua \n care pietrele/ deveniser`
mai iubitoare [i/ rugul sånilor t`i/ ardea ultimul
argint// \ntr-o zi vei spune c` am fost aici/
mångåind filele albe/ pe care/ nu am s` le
scriu niciodat`" (zburånd).
|ns`, chiar dac` r`mån dominante ca
fundal temporal pentru aceste proiec]ii,
amurgul alunecånd spre sear` [i regimul
autumnal ce migreaz` c`tre iarn`, populat
de nesfår[ite ploi, sunt mai deschise, mai pline
de luminozitate, sugereaz` dep`[irea unor
tensiuni interioare ce p`reau, alt`dat`,
insurmontabile. Senza]ia de fragilitate, de
volatilitate [i inconsistent e \nlocuit` de o
situare mai pu]in timorat`, mai decis` printre
\ntåmpl`rile vie]ii l`untrice a poetului: "nici
fluturii n-au [tiut s` ajung`/ aici sinuciga[ii
joac` barbut/ [i oglinda \ntunericului lini[tea
alung`/ cu zaruri m`sluite din propriul lut//
aici lumina-i mioap`/ \ngerii au carnea \n
unghii/ \n dang`tul nop]ii prin clopot de ap`/
cu limba \ntunericu-njungii" (aici).
Dezinhibarea corespunde unei veritabile
resurec]ii ce traverseaz` acum, de la un cap`t
la altul, poezia lui Ion Opri[or: sintagmei via]a
e clipa", populat`, \n discursul liric, de
toposurile perisabilit`]ii (fluturii, stropii de
rou`, p`p`diile, florile de m`r, fulgii de z`pad`,
fumul, valurile m`rii, b`taia de arip`, reflexia
oglinzii) \i ia locul convingerea c` "numai
cine tr`ie[te las` amintiri".
Ceea ce nu \nseamn`, neap`rat, c`
op]iunile autorului migreaz` spre un alt mod
de a percepe [i transpune realitatea, ci, mai
degrab`, o repliere a lui pe un alt aliniament,
mai robust, mai rezistent la provoc`rile
existen]iale: "numai cine tr`ie[te las` amintiri
spuse ea/ ]inånd la distan]` cerul/ pentru cåteva
momente/ rosti un fragment de rug`ciune/
amurgului care acum/ se na[te pentru ea/ cu
oarecare \ndoial`/ cerul coboar`/ peste
obloanele ferestrelor/ ca [i cum cu degetele
ai mångåia un porumbel/ apoi se stinge ca
un bulb/ \n mu]enia pe[telui// fantasmele
poart`/ pe cap e[arfe cu nuferi/ zboar` cu
gåndul/ de a urca la cer apoi/ \mi cuprind
ochii/ cu o pic`tur` de lun`/ misterioas` ca
o ninsoare tårzie…" (fragment). Pentru Ion
Opri[or poezia nu pare a fi o modalitate de
abordare sistematic`, o \ncercare de a \n]elege
lumea prin intermediul experien]elor [i tr`irilor
lirice, ci, mai degrab`, un mod de raportare,
fie [i secven]ial`, aleatorie: nu un demers
de explorare [i cunoa[tere, ci o form` de
exhibare a unor st`ri interioare, reac]ii-r`spuns

la impresiile [i semnalele venite din afar`:
"\ntr-o diminea]`/ m-am trezit adunånd
drumurile/ ca [i cum ar fi fost fluturi// ziua
f`cea cu ochiul/ \n iazul luminii/ fete cu såni
dezveli]i/ gata s` zboare din rochii
transparente/ \i puneau coroni]e// aici nu ai
drepturi decåt dac`/ atingi cu cotul moartea
\mi spuneam/ cople[it de tortura umbrei/
confiscånd \ntr-un fel/ anotimpul f`r`
calendare// totu[i/ \n fiecare zi mai r`måne
cåte un col]/ \n care ploaia m` adap` cu lini[ti
[i iluzii" (f`r` calendare). Sentimentalismul
poetului e stenic, nici melancolia, nici nostalgia nu mai au suficient` energie pentru a
domina discursul liric: "aici/ mi se pare c`
sunt doar un råu/ mångåind picioare de poduri/
cu pofte p`c`toase// måinile mele dau contur/
rug`ciunea stelei m`surånd/ pån` acolo unde/
ploaia cu stropi de untdelemn/ va mångåia
]`råna altei ierbi/ poate c` acum sunt acolo
unde/ nu am s` m` \ntreb niciodat`/ de ce/
pove[tile \ncep cu a fost odat`" (pe strada
nop]ii).
Str`in de mode, modele [i metode, Ion
Opri[or \[i urmeaz` cu patim` propriul drum
care este acela al unei poezii de nota]ie ce
d` fråu liber inspira]iei [i fantaz`rii, fixånd
\n imagini pur [i simplu frumoase [i
conving`toare pulsiunile reflexivit`]ii sale
lirice.

A SCRIE/ A RESCRIE
Reputat profesor de medicin` intern` [i
diabet, nutri]ie [i boli metabolice, [ef de
clinic`, supraspecializat \n diabetologie pediatric`, membru titular al Academiei de
{tiin]e Medicale din Romånia, practician [i
\ntemeietor de [coal`, dar [i de structuri [i
a[ez`minte consacrate, cu generozitate [i spirit
de sacrificiu, evalu`rii, tratamentului, educa]iei
[i recuper`rii medicale multidisciplinare a
unor copii [i tineri bolnavi de diabet zaharat,
de boli de sånge, \n special hemofiliie, Viorel
{erban a debutat \n literatur`, \n 1992, la numai
un an de la un tragic eveniment care i-a marcat
fundamental via]a, cu un roman intitulat
sugestiv Dincolo de lacrimi. Un roman-document, impresionant prin tensiunea confesiunii,
dramatic prin confruntarea limitei [i a
dep`[irii, prin dorin]a autorului de a comunica
[i de a \n]elege resorturile profunde ale unei
experien]e existen]iale aflat` dincolo de pragul
suportabilit`]ii. O punere \n pagin` a propriei
interiorit`]i, \n tentativa de a g`si r`spunsuri
la \ntreb`ri irepresibile despre suflet, soart`
[i fiin]`. Au urmat C`l`tori prin mål [i cea]`
(2007) [i Loc de tr`it, loc de murit (2009),
romane care (de)scriu [i rescriu, pe un traseu

FILIALA

epic intratextual, similar unor cercuri
concentrice, una [i aceea[i aventur` catartic`,
eliberatoare pentru un spirit avid s` (\[i)
explice [i s` \n]eleag` mi[carea imprevizibil`,
turbionar`, incontrolabil` [i, adesea, profund
nedrept`, a destinului.
De la un volum la altul, autorul schimb`
par]ial coordonatele nara]iunii (locul [i timpul
evenimentelor, personajele etc.), f`r` a
modifica, \ns`, [i planurile de referin]`. Pe
m`sur` \ns` ce se \ndep`rteaz` de nucleul
incandescent al traumei biografice, c`r]ile
cap`t` tot mai mult alura unui Bildungsroman
\n care protagoni[tii, psihologiile, mentalit`]ile
dobåndesc din ce \n ce mai mult` consisten]`
literar`: nivelul documentar al epicului se
retrage treptat spre a se deschide c`tre fic]iune,
c`tre un romanesc tot mai epurat de
inflexiunile (auto)biografice.
De piept cu via]a* intr` \n aceast` logic`
a scriiturii, reluånd/rescriind o parte din C`l`tori prin mål [i cea]`, aceea care ]ine de reconstituirea copil`riei, adolescen]ei [i intr`rii \n
maturitate a protagonistului, Brad Påråianu,
un alter-ego al autorului. Experien]a literar`
cå[tigat` \n Loc de tr`it, loc de murit - roman ini]iatic unde traseul experien]ei strict
personale era transfigurat [i pus pe seama
unui personaj, Tudor {ubaru, diferit de Narator, care parcurge anevoios, \ntr-o permanent` competi]ie cu sine, calea spre propria
formare - d` roade. E o schimbare, o trecere
cu semnificative cå[tiguri estetice, de la formula ich-roman, la aceea, clasic`, a romanului
realist-obiectiv. Substan]a autobiografic` a

UNIUNEA
SCRIITORILOR
DIN ROMÅNIA

4 iunie A fost prezentat, \n prezen]a autorului, volumul Efigii ale unui co[mar istoric
de Vladimir Tism`neanu. Despre rolul lui Vladimir Tism`neanu \n cercetarea istoriei noastre,
despre "co[marul istoric" cercetat de ilustrul profesor au vorbit Mircea Mih`ie[, Cornel
Ungureanu [i Marius Stan, coordonator al volumului. Vladimir Tism`neanu a purtat un
dialog cu publicul despre momentele istoriei analizate \n acest volum.
5 iunie. A fost lansat` versiunea romåneasc` – postum` - a romanului Adio confort! de
Barany Ferencz Ildiko. Despre rolul scriitoarei, al eminentului medic \n via]a timi[orean`,
au vorbit Maria Pongrácz Popescu, Barany Ferencz, alte personalit`]i ale scrisului [i ale
vie]ii publice din Romånia [i Ungaria. {edin]a a fost moderat` de Cornel Ungureanu.
12iunie |n cadrul momentului comemorativ Eminescu au vorbit despre actualitatea lui
Eminescu Iosif Cheie-Pantea (De la Eminescu la Cioran: interferen]e), Alexandru Ruja
(Exegeze eminesciene) [i Cornel Ungureanu (Eminescologie timi[orean`: repere.)
19 iunie {edin]a de \ncheiere a anului literar a fost consacrat` volumului Barbara legiune
apus` de Costel Balint. "De[i via]a e plin` de imprevizibil, nu m-a[ fi a[teptat s` aud un
slogan precum ™Moarte intelectualilor¤. E drept c` a fost precedat de un altul, ceva mai
pu]in sinistru, dar \n fond tot atåt de amenin]`tor: ™Noi muncim, nu gåndim¤", scrie Costel
Balint \n \ncheierea c`r]ii consacrat` invaziei Bucure[tilor din 14-15 iunie 1990. Volumul
documentar al lui Costel Balint a stimulat amintirile unor scriitori, activi[ti culturali, participan]i
la momentele de r`scruce ale anului 1990. Sedin]a a fost moderat` de Lucian-Vasile Szabo.

c`r]ii este p`strat` aproape intact`, numai c`,
de ast` dat`, e transferat` integral eroului
principal. Cu verv` narativ`, nu lipsit` de
accente (auto)ironice, semne al unei progresive
deta[`ri, autorul poveste[te despre copil`ria
lui Br`du] Påråianu, petrecut` \n atmosfera
\nc`rcat` de istorioarele [i de personajele
pitore[ti ale satului de cåmpie din sudul ]`rii,
\n mijlocul unei familii de intelectuali, despre
primii ani de [coal`, urma]i de continuarea
studiilor la {coala Normal` [i, apoi, la liceul
din Tårgul aflat nu departe de a[ezarea populat` de cei peste dou` mii de "urma[i ai vechilor
cl`ca[i pe mo[ia m`n`stirii Tismana".
Plasat \n miezul obsedantului deceniu,
acest proces de formare a "primei genera]ii
cu pantofi \n picioare" este urm`rit mai pu]in
din unghiul socio-istoric al epocii, dominat`
de ideologia rigid` a proletcultismului,
generatoare de evenimente devastatoare, cåt
din acela al individului aflat "sub vremi",
supus la regimul de via]` precar, la limita
supravie]uirii, din inevitabilele (pentru cei
veni]i din "mediul rural") internate [colare.
Ca [i titlul c`r]ii, u[or vetust, atmosfera este
una de roman interbelic, cu o \ntreag` galerie
de pedagogi ("al c`ror ]el nu p`rea s` fie
educa]ia, ci supliciul neputincio[ilor elevi")
[i de dasc`li rigizi [i obtuzi, desprin[i parc`
din proza lui Charles Dickens. Un univers
tulbure, asumat de pe pozi]iile inocen]ei
adolescentine, sus]inut` de dou` repere
fundamentale: familia [i dorin]a de a r`zbate,
de a fi mereu primul, de a atinge un ideal:
acela de a fi medic.
Dac`, pentru Brad Påråianu, "familia lor
a fost un mic rezervor de iubire profund`,
pe care numai moartea l-a putut distruge,
sco]åndu-i pe rånd, pån` a mai r`mas unul
singur", perseveren]a [i ambi]ia de a-[i urma
idealul au f`cut ca peronajul s` nu se lase
covår[it de autocomp`timire, "\ndårjirea luånd
locul acesteia". Nara]iunea e dinamic`, vie,
evenimen]ial`, comentariile autorului
limitåndu-se fie la mici comentarii cu valoare
preponderent moral`, fie la discrete infuzii
de lirism, menite s` \ndulceasc` epicul crud,
dominat de consemnarea "pe repede \nainte"
a \ntåmpl`rilor. Din felul \n care este construit
romanul este de \n]eles c` "aventura interioar`"
a prozatorului va continua: este de a[teptat
ca etapa urm`toare s` rescrie istoria din Loc
de tr`it, loc de murit, cu studen]ia [i intrarea
\n marea aventur` a vie]ii, cu aspira]iile,
e[ecurile [i \mplinirile unui destin exemplar.
____________________
*Ion Opri[or, Toamna a plecat \ntr-o
singur` zi, Editura Eubeea, 2015.
** Viorel {erban, De piept cu via]a,
Editura Mirton, 2015.
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ADEV~RATA DAT~ A ADEV~RATEI
ZILE
A
ADEV~RATEI
II
OTILIA HEDE{AN
Oricum m-a[ pozi]iona, tema Zilei
Mondiale a Iei Române[ti m` urm`re[te de
câteva s`pt`mâni. Mesaje pe internet,
evenimente la care sunt invitat` s` particip,
"cauze" în care sunt convocat` s` m`
integrez… Provocatoare, intrigant`, amuzant`, s`rb`toare care se ]ese sub chiar ochii
no[tri… S`rb`toare atipic`? Atipic` m`car
pentru c`, de ani buni, nu ratez nicio zi mai
însemnat` din calendarele ortodox, popular, al s`rb`torilor globalizante ori al celor
oficiale f`r` sau declara]ii în presa de toate
calibrele [i de toate culorile… Despre Ziua
Mondial` a Iei Române[ti nu m` întreab`
nimeni nimic. Presupun c` nu m` întreab`
nimeni nimic fiindc` lucrurile par, de ast`
dat`, clare, puternice, aranjate dup` logici
de neignorat. Adic`, a[a cum spun to]i
teoreticienii s`rb`torilor, fiind atât de evident de ce se s`rb`tore[te, ce simboluri are
în centrul s`u, ce lucruri se fac [i mai ales
de ce, cu gesturi [i discursuri f`r` fisuri,
Ziua… (noastr`) se clasific` drept o
s`rb`toare extrem de nou`, nepatinat`, f`r`
mistere [i secrete. Totu[i, totu[i, totu[i…

traditionale, cusute manual, pot compune
tinute moderne, spectaculoase, care atrag
atentia pe strada sau chiar la cocktailuri.
Ia poate fi purtata in orice sezon, pentru
ca niciodata nu va fi demodata.
(Oana Antonescu,ÊEste ziua iei
romanesti: piesa vestimentara care nu se
demodeaza niciodataÊinÊAdevarul)

Fa]` de:

PRIMA INTRARE
Trebuie s` organizez lansarea unui
volum în care se poveste[te, printre altele,
despre portul popular. Încerc s` fixez
evenimentul în agend`, dup` priorit`]i dintre
cele mai diverse, îns` câteva date revin, aduse
mereu în discu]ie de doamnele cu care lucrez:
lucrurile ar trebui s` se deruleze, pentru a
fi cuviincio[i, fie duminic`, 21 iunie, fie
miercuri, 24 iunie. Adic`, fie în cea mai
lung` zi ([i cu cea mai scurt` noapte) a anului,
fie de Sânziene – îmi fac repede o socoteal`.
Nu, fie de Ziua Mondial` a Iei Române[ti,
fie de Ziua Mondial` a Iei Române[ti.
Îmi reprim, ca de fiecare dat` când vine
vorba despre aceast` -zi mondial`, o amintire
veche despre un loc binecuvântat de pe malul
m`rii, din Sicilia, undeva lâng` Palermo,
unde se afl` un "Museo Internazionale" al…
c`ru]elor siciliene. Splendid muzeu, de altfel,
chiar dac` aspectul s`u "internazionale" nu
e tocmai cel mai simplu lucru de demonstrat.
Cam ca [i caracterul interna]ional al iei.
În sfâr[it, îns`… O zi care, iat`, se
define[te de la bun început drept o zi cu
dou` date, ambele cu caracter memorabil:
solsti]iul oficial [i solsti]iul simbolic,
s`rb`toarea religioas` cea mai reprezentativ`
din proximitate, Sfântul Ion de Var` /
Sânzienele. În mod concret, în anul acesta,
o zi de duminic` [i una curent`, o zi – în
cele dou` variante ale sale – bun` pentru
diverse categorii de participan]i: pentru cei
care merg la evenimente din proprie ini]iativ`
[i pentru care duminica e o zi liber`; bun`
pentru institu]ii [i pentru structurile
educa]ionale, care impun participarea la
astfel de evenimente, a[a c` o zi regular`
este una potrivit`, participarea la eveniment
fiind mai facil controlabil`.
{tirile [i invita]iile pe internet nu
contenesc s` alunece în vreme ce scriu, iar
(ne)aten]ia mea treaz` – metoda mea favorit`
de a face antropologie à la Affergan – îmi
semnaleaz` o reparti]ie prioritar` a op]iunilor
pentru una sau alta din cele dou` date: 24
iunie este Ziua Mondial` a Iei Române[ti
(cel mai frecvent) în România, 21 iunie este
Ziua Iei (române[ti? cel mai frecvent) în
Republica Moldova. Adic`:

Nu pare o simpl` întâmplare, ci, deja,
o tradi]ie: anul trecut am participat la aceast`
Zi a Iei de dou` ori, prima dat` în Moldova,
la Holercani, pe malul Nistrului, a doua oar`
la Uzdin. Am înso]it-o, prima oar`, pe Tatiana Potâng, pe atunci vicepremier al guvernului Moldovei, în calitate de invitat` special`.
So]ia pre[edintelui moldovean [i ministra
culturii, care se aflau de fa]`, girând simbolic
s`rb`toarea, aveau fiecare câte o invitat`
"str`in`", func]ia de reprezentare na]ional`
[i politic` a întregii manifest`ri fiind, deja,
evident`. De curând, am v`zut pe site-ul
oficial al Ministerului Culturii din Moldova
o list` a "direc]iilor" / func]iilor virtuale ale
iei. Printre ele, am re]inut Ia – ambasador,
o activitate de promovare a iei în rândul
corpului diplomatic de la Chi[in`u. Pân`
în final, doar so]ia Excelen]ei Sale, ambasadorul României a îmbr`cat ie. Ceva mai pu]in
decât anul trecut. Dar este evident c` ideea
"str`in`t`]ii / strangeit`]ii" celor care pot
purta, m`car temporar [i simbolic ie, continu`
s` fie explorat` în mod con[tient în varianta
de dincolo de Prut a Zilei…

A DOUA INTRARE
În 22 iunie, la proba de român` a
evalu`rii na]ionale la clasa a opta, punctul
al doilea, un text "non-fic]ional" (aici a[
avea comentarii, cred c` func]ioneaz` din
plin o "fic]ionalizare" argumentativ` a Zilei
Mondiale a Iei Române[ti!) este un text
despre aceast` s`rb`toare. Asistenta mea
mi-l semnaleaz` aproape imediat ce apare
online. Exult, fiindc` este clar c` acesta este
un moment în care s`rb`toarea, prin câteva
linii ale ei, se… canonizeaz`, devenind subiect de examen. Informa]iile sunt enun]ate,

asemenea unor axiome în care argumenta]ia
nu mai este necesar`. Iat` textul:

Odata cu sarbatoarea Sanzienelor, romanii de pretutindeni serbeaza Ziua Universala a Iei. Bluza traditionala romaneasca
se bucura de popularitate in lumea intreaga
si a devenit un obiect vestimentar aproape
obligatoriu in garderoba romancelor.
Sarbatoarea a fost propusa anul trecut
de comunitatea online "La Blouse Roumaine", iar ziua de 24 iunie nu a fost aleasa
intamplator. O traditie veche din Maramures
arata ca Sanzienele, fiinte cu puteri magice
si atingere binefacatoare, ar fi purtat ii. Camasa romaneasca de sarbatoare era confectionata initial din panza de in sau canepa,
iar ulterior din bumbac sau matase. Motivele
geometrice sau inspirate din natura au atras
atentia artistilor de-a lungul timpului. Cea
mai frumoasa piesa a costumului traditional
romanesc l-a fascinat pe celebrul Henri Matisse, care, inspirat de colectia de ii traditionale primita in dar de la pictorul Theodor
Pallady, desavarseste, in 1940, faimosul tablou "La blouse roumaine" “…‘. O alta
reprezentare a iei romanesti apare in pictura
"Romania revolutionara", semnata de
Constantin Daniel Rosenthal. Acesta a
imortalizat-o pe Maria Rosetti purtand ie
si naframa. Ia romaneasca apare si in tablourile semnate de Nicolae Tonitza, Camil
Ressu, Ion Theodorescu-Sion sau Francisc
Sirato. Patru decenii mai tarziu, ia romaneasca a fost sursa de inspiratie pentru una
dintre colectiile semnate de Yves Saint
Laurent. “…‘ Bluza traditionala a devenit
un obiect vestimentar aproape obligatoriu
in garderoba romancelor. Modelele

Cum din fericire nu mai particip examenul de evaluare na]ional`, nu trebuie s`
r`spund când este Ziua Iei (care e dou` zile,
cum am ar`tat mai sus, iar baremul nu permite aceast` erezie!) [i nici nu trebuie s`
mai recunosc cum se nume[te autoarea textului. Nu trebuie nici s` spun ce valoare
morfologic` are cuvântul în (de exemplu)
[i nici func]ia sintactic` a cuvântului (cuvintelor?) Yves Saint Laurent.
Constat, pur [i simplu, cum prin cele
câteva fraze puse înaintea copiilor într-un
moment tensionat al vie]ii lor, în m`sura
în care evaluarea na]ional` este un adev`rat
rit de trecere în sistemul [colar, se transmite
un mesaj referitor la o anumit` universalitate
a iei. Puse unul lâng` altul, numele unor
pictori celebri [i ale altora minori dau
impresia c` una dintre sursele de inspira]ie
cele mai dense ale picturii clasice din toate
timpurile este ia. Un gen de naivitate a
textului dat spre lectur` (fiindc` întreb`rile
la care trebuie s` r`spund`, pân` la urm`,
elevii puteau fi formulate pornind de la orice
alt suport textual) joac` speriat între
afirmarea caracterului mondial al iei [i bunul
sim] care face ca lucrurile s` fie scrise cu
o mân` ceva mai prudent`. Cât despre
"Sânzienele din Maramure[" care se pare
c` ar fi purtat ii, nu cred c` mai merit` s`
comentez, ci doar s` notez aglutinarea de
cuvinte care frizeaz`, de fapt, lipsa de logic`,
miza principal` trebuind c`utat` în simpla
repeti]ie a elementelor cheie ale constructului
festiv...

INTRAREA A TREIA
De trei ore, de când scriu aceste rânduri,
am postat pe pagina personal` de Facebook
câteva fotografii cu iile pe care le-am purtat.
Am un num`r impresionant de like-uri [i o
lung` list` de comentarii. Cele câteva colege
etnolog care mi-au v`zut profilul s-au sim]it
obligate s` posteze [i ele imagini cu iile
lor, iar dou` comunit`]i virtuale din diaspora
mi-au distribuit albumul. În concuren]`, câteva colaboratoare mai tinere, cu care interferez
în cercurile snoabe de sus]inere a interesului
pentru patrimoniu, posteaz` fotografii despre
Ziua Mondial` a Iei pe biciclet`.
Sunt un etnolog (ne)atent [i (i)responsabil? Cum s` scriu atât de juc`u[ despre o
s`rb`toare pe care, iat`, o mo[esc (voluntar
/ involuntar?) împreun` cu prietenele [i colegele mele, profesoare de etnologie, chiar
acum? Scriu chiar a[a, fiindc` orice s`rb`toare care are sens [i vitalitate dep`[e[te,
la un punct critic al s`u, perioada aceasta
de provocare [i o ia pe cont propriu. Ziua
Mondial` a Iei Române[ti face acest lucru
în comunitatea virtual`, în grupuri apte s`
se dedice "cauzelor" celor mai diverse, în
grupuri deta[ate de tradi]ie ca mo[tenire,
în grupuri care î[i caut` r`d`cinile pies` cu
pies`... R`mân de veghe. {i revin.
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FASCINA}IA
C~L~TORIEI
ALEXANDRU RUJA
Curcubeie de Matila Ghyka este un amestec
de memorii, jurnal, amintiri, confesiuni.
Comentarii savante [i analize lucide se \mbin`
\n structura memorialisticii. Timpul scrierii
dep`[e[te un deceniu, dup` cum citim \n nota
de la finalul c`r]ii: Virginia — Irlanda, 1940 –
1952, iar \n privin]a public`rii traduc`toarea
precizeaz`: "Textul de fa]` reprezint` traducerea
volumelor Escales de la jeunesse [i Heureux
qui comme Ulysse…, publicate de Matila Ghyka
\n 1956 la editura La Colombe din Paris".
iografia lui Matila Ghyka este
fabuloas` [i fulminant`. Trece prin
stagii [i etape, nu se fixeaz`
iremediabil nici undeva nici \n ceva, ci este \ntro surprinz`toare dinamic`. {i-a notat cåndva
momentele existen]ei tinere, ale form`rii \n anii
adolescen]ei, \n ceea ce poate fi numit un jurnal,
scris la dou`zeci de ani — Contes Marécageux
(Povestiri ml`[tinoase). {i printr-o modalitate
nu inedit`, dar interesant` — a manuscrisului
abandonat ani de zile, r`t`cit prin locuri uitate
\n timp,\n l`zi \mp`ienjenite, dar reg`sit din
\ntåmplare — a fost scris` cartea de fa]`. "Aceste
Contes Marécageux, sub\mp`r]ite [i ele \n
capitole scurte, au fost, \ntr-un fel, un catalizator,
cauza efectiv` a acestei c`r]i; g`sindu-le
manuscrisul \ntr-o lad` veche, \n fundul unei
pivni]e, l-am ar`tat prietenului meu Lucien Fabre
(acestea se petreceau \n 1951). L-au interesat
[i amuzat; a g`sit c` stilul meu 1900 avea un
oarecare ™aer¤ documentar [i mi-a sugerat s`
adun \n jurul acestei mici lucr`ri de adolescent
alte amintiri ale carierei mele, mai curånd ale
unei succesiuni de cariere felurite, [i s` fac o
carte. Iat` cartea“…‘".
Matila Ghyka, de[i departe de ]ar`, de[i
mereu \n c`l`torii, \n demnit`]i diplomatice prin
alte ]`ri, iar dup` al Doilea R`zboi Mondial
r`mas \n exil, este mereu legat de ]ara sa, iar
memoriile urm`resc s` evoce pe lång` momentele din biografie personal` [i ]ara: "Pe de alt`
parte, am \ncercat s` evoc aici o ]ar`, fazele
istoriei sociale, pur [i simplu ale Istoriei unei
]`ri desp`r]ite azi de Occident printr-o negur`
de nep`truns. Aceast` ]ar`, care a rupt toate
leg`turile cu trecutul ei [i al c`rei viitor e imprevizibil pentru moment, e ]ara mea natal`, aceast`
Romånie a[ezat`, \n spa]iu, \ntre Europa Central` [i Balcani, [i, \n timp, \ntre r`zboaiele lui
Traian [i ultima conflagra]ie. Ca istorie, ca frumuse]e a peisajului, ca amestec [i evolu]ie etnic`,
e una dintre cele mai interesante ]`ri ale acestei
Europe cu un viitor, la alt` scar`, deopotriv`
\ntunecat de norii prezentului." Pierdut` \n plan
real, ]ara a r`mas \n amintire, \ntr-o proiec]ie
de nostalgie \nc`rcat` cu durere, \ntr-o proiec]ie
a unui dignostic sever \n perspectiva istoriei
imediate, \ntr-adev`r o "negur` de nep`truns"
o desp`r]ea atunci de Occident. Iar negura s-a
risipit greu, foarte greu, \n ani mul]i…
Cartea are dou` sec]iuni mai extinse:
Popasuri ale tinere]ii mele [i Fericit ca Ulise…,
cu o simbolistic` a titlului care acoper` con]inutul.
Primul popas este \n lumea copil`riei moldovene,
cu accent pe filia]ii genealogice ("Bunica mea
dinspre mam`, Ecaterina Ghyka, n`scut` Bal[,
din ramura basarabean` a aceste familii
moldovene…"; "Un unchi [i un unchi mare ai
lui Alexandru Bal[ fuseser` \n serviciul Rusiei:
[ambelanul lui Nicolae I, Ion Bal[, despre care
va fi vorba mai departe, [i sp`tarul (titlu de
boierie de origine bizantin`) Emanuel Bal[, al
c`rui brevet de colonel \n armata rus`, semnat
de Ecaterina a II-a \n persoan`, \l mai am \nc`."),
dar [i pe activitatea de autodidact, cu lecturi
fundamentale \nc` din copil`rie, "mi-am
organizat un hambar de citit" ("|n copil`ria mea
mai exista o frumoas` bibliotec` constituit` de
acela[i Ion Bal[, asem`n`toare [i ea bibliotecilor
marilor seniori ru[i din epoc`, adic` cu to]i
enciclopedi[tii, operele complete ale lui Voltaire,
Rousseau, Diderot, Montesquieu, Marmontel
etc., majoritatea clasicilor latini [i francezi [i
romanticii germani…"; "|mi petreceam timpul
\ntre parc [i bibliotec`; \i descoperisem pe
Herodot [i pe Plutarh [i, asemenea copiilor din
secolul al XVIII-lea, m` pasionasem dup` eroii
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Antichit`]ii. |nghi]eam tot: istorie asirian`,
egiptean`, a lui Alexandru cel Mare, istorie
roman`.").
Probabil aici, \n copil`rie, \n acest timp al
lecturilor libere, f`cute din pl`cere [i pasiune,
f`r` nicio restric]ie, s-au pus fundamentele
culturii deosebite a lui Matila Ghyka, au ]å[nit
izvoarele (chiar dac` numai \n susur abia
perceptibil) spre viitoarea faz` de creativitate,
mai ales \n estetic` [i filosofie, \n teoria
"num`rului de aur", \n ceea ce a cuprins \n
lucr`rile sale — Esthétique des proportions
(1927), Le Nombre d´Or (1931), Sortilèges du
verbe (1947). A fost preocupat de simetrie [i
propor]ionalitate \n opera de art` [i \n natur`,
sintetizånd problematica \n teorii de estetic` [i
filosofie, a fost chiar fascinat de "num`rul de
aur" [i, pornind de la teoria lui Pitagora, care
vedea totul raportat la num`r, a c`utat [i a
teoretizat acest num`r \n crea]ia artistic`.
La zece ani p`r`se[te Ia[iul pentru colegiul
parizian ("La cåteva zile dup` sosire, am fost
v`rsat ca intern la {coala Sainte-Anne, aflat`
la Saint-Ouen, \n marginea Senei, \ntr-un castel
ce apar]inuse Doamnei de Staël, cum preciza
cu måndrie prospectul [colii, [i ]inut` de c`lug`rii
Ordinului Saint François de Sales."), iar dup`
absolvirea acestuia la "{coala Naval` a iezui]ilor
din Jersey". Preg`tirea pentru profesia de inginer
\n marin` este descris` destul de am`nun]it, cu
unele elemente mult prea specifice pentru a fi
interesante [i din punct de vedere literar.
|n schimb, excursiile [i c`l`toriile mai
extinse (pe Borda sau cu Iphigénie prin Atlantic) sunt \nso]ite de consemn`ri culturale, de
nota]ii referitoare la elemente de cultur`. Pagina
mai seac`, cu elemente tehnice, este \nc`lzit`
de aceste referin]e ori trimiteri culturale. La Paris
frecventeaz` Thêatre Français, \n excursiile din
Germania, Austria Italia se raporteaz` cultural
atåt \n descoperirea lucrurilor noi pentru tån`rul
avid de cunoa[tere cåt [i \n receptarea frumuse]ilor naturale. La München viziteaz` "Galeria
Schack, unde se p`streaz` multe pånze de
Böcklin, romanticul academist germano-helvet"
[i "adorabilul castel Amalieenburg, construit
\n secolul al XVIII-lea de un arhitect francez
pentru un elector al Bavariei, \ntr-un stil Ludovic
al XV-lea feeric…". C`l`toria \n Persia, \n
delega]ia condus` de George Bibescu ("nu se
pricepea defel la literatur`"), este [i ea impregnat`
de unele considera]ii istorice [i culturale.
De[i a avut func]ii importante \n diploma]ie,
care-l ]ineau cumva \ntr-un loc (\n ora[e importante, ca Paris, Berlin sau Londra), de[i avea
acces \n cercuri \nalte, atåt \n ]ar` (Ionel Br`tianu,
Take Ionescu, Lahovary) cåt [i \n str`in`tate,
Matila Ghyka r`måne fascinat de c`l`torii. |n
Curcubeie, toate c`l`toriile sunt pe larg prezentate. O c`l`torie \n jurul lumii \l duce, pentru
un timp, \n Statele Unite, unde \ncearc` o experien]` unic` — "Ambi]ia mea era s` m`
angajez ca simplu lucr`tor, ca s`-mi dau seama
dac` puteam, f`r` niciun fel de protec]ie [i numai
prin voin]a mea, s` m` descurc [i s` reu[esc".
Inginerul, specialistul \n electricitate, s-a angajat
ca simplu muncitor \ntr-o fabric` de automobile, desf`cea [i regla magnetouri, dar, \n timpul
liber, citea Evolu]ia creatoare a lui Bergson.
Experimentul i-a reu[it, a[a c` pleac` \n Canada,
apoi \n Hawaii [i de aici \n Japonia [i China.
Cert este c` Matila Ghyka avea nostalgia z`rilor
\ntinse [i neatinse spre care aspira [i dorea s`
le ajung`. C`l`torul are percep]ia rafinat` [i
descrierile din locurile pe unde a trecut surprind
tr`s`turi definitorii. Matila Ghyka a tr`it cele
dou` conflagra]ii mondiale ale veacului trecut,
dar nu acestea polarizeaz` interesul \n memoriiile
sale, de[i sunt prezentate.
emoriile lui Matila Ghyka se
\ncheie cu activitatea de profesor
la Universit`]i americane (\n Los
Angeles [i \n Fredericksburg, Virginia), cu
episodul de la Hollywood [i, apoi, revenirea
\n Europa. Ar fi de discutat despre teoriile estetice
ale lui Matila Ghyka [i despre influen]a lor,
dar memoriile doar le amintesc, ele se g`sesc
\n celelalte lucr`ri. Totu[i un moment din
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perioada universitar` american` re]ine aten]ia,
fiindc` este vorba de Salvador Dali. "La masa
mea erau Salvador Dali [i so]ia lui, care s-au
oferit s` ne conduc` cu ma[ina. Peste cåtva timp,
fiindc` discutaser`m despre pictur` [i compozi]ie,
i-am trimis cartea mea american` de estetic`
geometric` (cea care trezise interesul Lindei
Darnell) la Carmel (adresa lui de lång` San
Francisco), ceea ce i-a produs o rezonan]` estetic`
de o intensitate la care nu m` a[teptam, sugeråndu-i concep]ii noi de stabilire a propor]iilor [i
de compozi]ie controlat` matematic. Aceast`
evolu]ie se poate observa \n noua lui manier`
de lucru, pe care o socot cea bun`."
n memoriile lui Matila Ghyka, pe lång`
paginile \n care domin` descrip]ia, bine
propor]ionat` [i cu impact la lectur`,
ar mai fi de amintit portretiz`rile pe care le face,
cu o \nclina]ie literar` ce trebuie remarcat`. Sunt
de citat portretele Marthei Bibescu, Maruk`i
Cantacuzino [i Elenei {u]u. "Maruka
Cantacuzino, acum doamna George Enescu, era
\nalt`, ml`dioas`, cu ochi negri minuna]i sub
ni[te språncene ce nu pot fi numite altfel decåt
trufa[e, [i un ten frumos, u[or \mbujorat. S-a
spus c` avea o frumse]e imperial`, bizantin`,
sugerat` atåt de numele ei, cåt [i de caracterul
orgolios [i fantast." De asemenea, [i felul \n
care memorialistul vrea s`-[i ]in` lectorul
aproape, aten]ionåndu-l asupra virajelor sale
narative. ("|nainte de a termina lunga parantez`
“…‘ am s` adaug…"; "S` ne \ntoarcem la aceast`
prim` vizit`…"; "Cititorul \[i poate imagina
uimirea mea…".
|n decursul vie]ii sale, Matila Ghyka l-a
cunoscut pe Marcel Proust, ca, de altfel, [i pe
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MATILA GHYKA
Curcubeie
Prefa]` de Patrick Leigh Fermor. Traducere
de Georgeta Filitti
Editura Polirom, Ia[i, 2014, 468 p.
Paul Valéry (care i-a prefa]at o carte), pe Alfred
Jarry, pe Salvador Dali, pe Lucien Fabre, pe
Paul Morand [i pe atå]ia al]i oameni de cultur`.
Curcubeie este o carte [i despre aceste cuno[tin]e
[i prietenii.

|N C~UTAREA
LUMINII

Motivele Iubirii [i Bucuriei nu lipsesc din volumul Lumina din mierea de salcåm de Ioan
Petra[ (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015) — mai ales Iubirea, dar sunt trecute \n plan secund
de motivul Luminii. Existen]a se deschide spre Lumin`, caut` Lumina, aspir` spre Lumin`.
Simbolul nu este unul simplu, ci cu multiple semnifica]ii. Citatele din textul biblic, din Paul
Caludel, Franz Kafka, Léon Bloy, Sf. Teofan Z`voråtul \nt`resc coordonata cultural` a poeziei.
Poezia este ini]iere, c`utare, \ncercare de \n]elegere a tainei pentru a vibra la unison cu aceasta,
pozi]ionare \n raport cu marile mistere spre care vii cu sfial`, punånd \n mi[care resursele
sensibilit`]ii, ale credin]ei, ale experien]ei dobåndite \n lumea marilor mistici. A[ cita o poezie
— De sunt p`månt —, un dialog liric cu o absen]`, cu o proiec]ie serafic`, cu un conlocutor
metafizic. "de sunt p`månt, tu e[ti lumin`/ pe rana mea curgånd mereu/ \n mine totul se-nsenin`/
nu mai sunt trup, ci curcubeu// de sunt o lacrim`, tu e[ti/ potirul ce devine perl`/ [i-aprinzi \n
]arine cere[ti/ sufletul meu precum o mierl`// de sunt visare, tu r`sfrångi/ \n cerul meu m`slini
[i crini/ [i-orice cuvånt spre jertf`-l frångi/ pån`-nfloresc \n noi lumini // de-oi fi cåndva påine
[i vin/ iar tu cu \ngerii vecin`/ cu psalmi [i mir la tine/ vin Milena mea, lumin` lin`."
Poezia \nchide \n ea o simbolistic` a Iubirii [i a Luminii, dar una complicat` [i pe un
traseu ascensional — de la omenesc, teluric (p`månt) spre \n`l]imea transcenden]ei. S` urm`rim
scara simbolurilor, sensul lor urc`tor: 1. "de sunt p`månt"; 2."de sunt o lacrim`"; 3."de sunt
visare"; 4. "oi fi cåndva påine [i vin". Poetul [tie s` lucreze cu cuvåntul, simte vibra]ia sensurilor
acestuia, descifreaz` [i folose[te semnifica]iile adånci ale cuvåntului. |n poezia citat` nu este
de neglijat semnifica]ia verbelor, spre exemplu. |n primele trei strofe verbele sunt la prezent,
cu un indice condi]ional "de" — "dac`", iar \n ultima strof`, la viitor, dar cu o nederminare
temporal` "oi fi cåndva".
Poezia aceasta a c`ut`rii (a drumului ini]iatic) nu este ocolit` de o anumit` \nc`rc`tur`
tragic`, dimpotriv`. Un poem surprinde o vibra]ie tragic` a fiin]ei, o cutremurare a jertfei
pentru ca fiin]a s` existe cu adev`rat. "liturgice erau cåndva aceste måini/ strångeau atåta
Cer \n zari[tea-le blånd`/ [i fr`måntam din bulg`ri de lumin` påini/ s` nu r`mån` Maica
Domnului fl`månd`// liturgice erau cåndva aceste pleoape/ prin v`i din Cer cu lacrimi se
jucau/ [i \n Potirul meu, de inim` aproape/ p`duri de crizanteme doar ve[nicii furau// liturgic
\mi era orice oftat sc`pat/ din temni]a cu cear` f`r` vin`/ b`tea un vånt prin crini \nsprenserat/ [i miezul gåndului te-ncorona-n lumin`// mai str`ruie [i-acum printre statui/ oftatul
meu liturgic, roua ta,/ un fel de plånset, Umnia, s`-l spui/ cånd Potirul r`nii mele un clopot
voi sc`lda."// Poem//. |ntr-o alt` poezie — Scrisori c`tre Milena — \ntålnim chiar expresia
"M`n`stirea suferin]elor mele", un fel de ascez` sacrificial`.
Observ`m \n poezie un echivoc al simbolului, o ambiguizare a textului poetic, a[a cum,
de fapt, cuprinde adev`rata poezie. Poezia Mi-e sufletul cu faguri de lumin` plin este sugestiv`
pentru aceast` capacitate de a construi \n balansul amfibologiei. Spa]iu sacral, t`råm al lini[tii,
Nicula este adus` \n poezie prin simbolul Poetului, al purt`torului de Cuvånt, al celui care
cunoa[te for]a [i riscul folosirii Cuvåntului, capacitatea genezic` (creatoare) a Cuvåntului.
//Alpha//. De remarcat \n acest ciclu o atenuare a simbolului Luminii sau, oricum, o \ndep`rtare
de frecven]a cu care ap`rea anterior, o \nlocuire cu simboluri colaterale (lumånarea, spre
exemplu, flac`ra, j`ratecul).
Poezia lui Ioan Petra[ este una a fine]ii [i frumuse]ii, cu o atent` cultivare a expresiei
de sonoritate muzical`. (Al.R.)
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LUCIAN
BOIA
MAINSTREAM
CRISTIAN P~TR~{CONIU
Dac` aceast` carte – cea mai recent` –
a profesorului Lucian Boia ar fi ap`rut acum,
s` zicem, 12-15 ani, scandalul \n jurul s`u
ar fi fost, cu siguran]`, imens. Profesorul
Boia [tie prea bine, de altfel, cam cum ar
fi putut s` fie, de vreme ce domnia sa a
fost, la un moment dat [i f`r` voia sa,
personaj principal \ntr-un asemenea scandal: mai ales atunci c\nd a lansat Istorie [i
mit \n con[tiin]a romåneasc`, monumentalul
volum din care s-au de[irat, ca dintr-un caier
de l\n`, [i altele, \n ultimul deceniu [i
jum`tate, sporind prezen]a public` [i
prestigiul binemeritat al acestui istoric uria[
c`ruia avem privilegiul s` \i fim
contemporani.
aptul c` acum, la aceast` cea mai
nou` apari]ie, dimensiunea po
lemic`, de scandal ieftin,
\mb\csit-ideologic (dac` va exista, va fi clar
marginal`), poate fi consemnat la ve[tile
bune. Pentru marele public, cu un deceniu
[i ceva \n urm`, prospe]imea perspectivei
istorice propuse de Lucian Boia a fost a[a
de [ocant` \nc\t furia a fost foarte mare.
Acum, nu va mai fi cazul de a[a ceva. Acum
- pentru cei care mai ]in minte, dar [i pentru
cei care cred c` nu s-a \nt\mplat a[a ceva,
de[i chiar s-a \nt\mplat – cartea aceasta nou`,
Cum s-au romånizat romånii, de[i construit`
pe o linie de argumentare care torpileaz`
decenii de spal`re pe creier (cu instrumente
ideologic-etnicist-na]ionaliste resorbite \n
discursul a[a-zis istoric), nu va mai fi
executat`, seri \n [ir, \n prime-time la TV
[i, cu at\t mai pu]in, merituosul ei autor.
Faptul c` dl. Lucian Boia este, acum,
acceptat ca fiind, perfect natural, perfect
meritat, \n centrul spa]iului public, ca director de con[tiin]`, ca autor de discurs major
[i, din nou, c` e acceptat, acest fapt este,
cum ziceam, o veste bun`. El reprezint` un
semn de normalitate [i marcheaz`, cel pu]in
a[a \mi place s` cred, [i un semnal de ie[ire
din nevrozele pe care le nasc [i pe care le
\ntre]in discursurile istorice care scot \n fa]`
tot felul de "dih`nii". Aceasta este, ca s`
zic a[a, un fel de, o felie de normalitate sau
(ca s` nu mi se spun` c` las garda jos prea
devreme) un \nceput de normalitate public`:
anume, ca un discurs istoric precum al profesorului Lucian Boia – cu logic`, argument,
imagina]ie, originalitate, coeren]`, consisten]`, chiar cu umor – s` fie central, nu exotic,
marginal.
Despre carte. Printre r\nduri – dar nu
numai \n aceast` carte, ci [i \n multe alte
volume ale domniei sale – profesorul Boia
ne spune \n Cum s-au romånizat romånii,
\n mod repetat, parc` la fiecare pagin`: "mai
u[or cu proiec]iile, mai u[or cu retrofanteziile identitare!; s` ne \ntoarcem la
fapte!". Or, dac` vom face aceasta – fie pe
cont propriu, fie, cu cartea la \ndem\n`, pe
urmele pa[ilor [i ale construc]iilor argumentative ale domnului Boia -, vom avea mari
surprize. {i mai mari surprize – cu o condi]ie:
s` accepte faptele! – vor avea "puri[tii" identit`]ilor, istoricii care l`crimeaz` dimpreun`
cu pixul lor (romånesc) atunci c\nd scriu
cuv\ntul "romån" [i derivatele binecunoscute.
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Dac` nu vor accepta faptele, atunci se vor
plasa, ca \n multe alte d`]i, \ntr-un teritoriu
– ideologic, str\mt, \mb\csit, halucitatoriu,
deci periculos – \n care, vorba este celebr`
\n idealismul german, "dac` faptele m`
contrazic, cu at\t mai r`u pentru ele".
|ntr-un text fundamental publicat foarte
de cur\nd pe portalul de atitudine [i
comentariu contributors.ro, profesorul
Vintil` Mih`ilescu \l a[az` pe Lucian Boia
– [i \l indic` drept "personaj paradigmatic"
[i \n aceast` privin]` – \n "echipa" celor
care deconstruiesc, demitizeaz`, \n chip
sanitar, buc`]i –\nc`rcate ideologic, insalubre
la limit` – din istoria noastr`. ("Nu este de
mirare astfel c`, imediat dup` c`derea
regimului comunist, istoricii, av\ndu-l pe
Lucian Boia ca personaj paradigmatic, s-au
angajat \ntr-o oper` deconstructivist`,
\ncerc\nd s` cure]e terenul cunoa[terii istorice
de miturile sale na]ionale [i/sau comuniste."
– integral, textul poate fi cititi aici: http://
www.contributors.ro/cultura/istoriaromaniei-noul-val/) Ceva de acest gen face
Lucian Boia [i \n Cum s-au romånizat
romånii. Dac` ar fi s` apel`m la o imagine
obi[nuit`, dar – cred eu – cu for]` mare de
sugestie pentru tipul de demers practicat
de Lucian Boia, profesorul de istorie care
a rea[ezat, prin lucr`rile sale [i prin
unghiurile de abordare propuse de acestea,
dezbaterea public` din ultimele dou` decenii,
utilizeaz` un fel de "[paclu" magic cu care
d` la o parte ceea ce este [ubred sau ad`ugat
deloc inocent, "c\rpit", cum s-ar spune, peste
zone ample din istoria noastr`.
u este deloc o \nt\mplare c`
\n mai toate capitolele [i
subcapitolele acestei c`r]i s\nt
o mul]ime de date [i de cifre – "defilare
statistic`" \i spune, la un moment dat, Lucian
Boia (defilarea aceasta statistic` este una
cu adev`rat impresionant` \n aceast` carte
[i, nu mai pu]in important, ea are sens [i
un rol \nsemnat \n economia volumului!)
S` nu punem concluziile \naintea faptelor,
a[adar, ci s` ne \ntoarcem mai \nt\i la fapte,
la c\t de mult avem acces din caracterul brut
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al faptelor & datelor [i apoi, l`s\nd deoparte,
pe c\t este posibil a[a ceva, "ochelarii" ideologici, s` le analiz`m [i s` tragem concluziile
pe care le permit acestea, [i nu pe care leam dori noi – este una din invita]iile constante
pe care ni le face, [i pe parcursul acestui
volum, istoricul care, \ntre altele, a v\ndut
\n Romånia sute de mii de exemplare din
lucr`rile sale \n ultimele dou` decenii.
"Fiecare popor \[i are propria experien]`
cu ™ceilal]i¤. Pu]ine \ns` \n asemenea m`sur`
[i cu asemenea intensitate precum romånii.
Situat \ntr-o regiune ™deschis`¤ [i mult`
vreme vag structurat`, actualul spa]iu
romånesc a cunoscut o diversitate de
domina]ii politice [i de infuzii etnice [i
culturale"- spune profesorul Boia \n aceast`
lucrare. {i \[i \mparte domeniul de cercetare
\n c\teva mari calupuri – fiecare distinct,
sub raportul politicilor de "romånizare", al
raporturilor cu "ceilal]i", al dimensiunilor
dominantelor politice, ideologice. Trei
asemenea calupuri, mai precis: a) Vechiul
Regat; b) Romånia Mare; c) Comunism &
postcomunism.
Plec`m, atunci c\nd problema
romånit`]ii \ncepe, \n secolul al XIX-lea,
s` se pun` \ntr-un mod extrem de ap`sat,
de la aceast` tensiune pe care o identific`
profesorul Boia: "odat` cu afirmarea
ideologiei na]ionale, scopul romånilor devine
acela de a crea un stat romånesc [i de a se
™scutura¤ pe c\t posibil de str`ini. (…) Dup`
ce se aflaser` at\ta vreme sub domina]ia sau
sub influen]a altora, romånii sim]eau
imboldul de a construi o Romånie care s`
fie efectiv a lor. Din aceast` tensiune
izvor`[te persistentul na]ionalism romånesc,
cu latura lui pronun]at ™etnicist`¤ [i
religioas` (romån cu adev`rat e considerat
a fi romånul etnic [i de preferin]` ortodox):
o \nclinare pe care nu e suficient s` o critic`m
din perspectiva actual` a ™corectitudinii
politice¤; istoricul, cel pu]in, e dator s` fac`
un efort de \n]elegere" .
Plec`m de la datele, sugerate \n citatul
men]ionat imediat mai sus, [i ajungem la
concluzie: "fapt este c` Romånia a reu[it

\n pariul s`u de a deveni, dac` nu exclusiv
romåneasc`, \n orice caz foarte romåneasc`
([i foarte ortodox`: 86,5% ortodoc[i \n 2011,
fa]` de 72,6% \n 1930). Este \n prezent mult
mai omogen` [i mai ferm asamblat` dec\t
a fost \n perioada interbelic` Romånia Mare.
Nu numai c` raportul numeric dintre romåni
[i minoritari s-a schimbat mult \n favoarea
romånilor, dar [i deosebirile dintre romåni
[i romåni – [i dintre provinciile romåne[ti
– s-au atenuat considerabil. Sintagma din
Constitu]ie, stat unitar na]ional, a ajuns s`
fie aproape adev`rat`."
\t am c\[tigat [i, poate c` acest
aspect e [i mai important, c\t
am pierdut ca ]ar` urm\nd acest
proiect – care a l`sat \n urma sa multe
victime, de mai multe tipuri - r`m\ne s`
descoperi]i citind aceast` carte care pune,
\n spa]iul public [i \n chip seduc`tor, o serie
de teme "calde" \nc`. |nc` o dat`, ca s`
rotunjesc: e foarte bine c`, azi, tipul de
discurs pe care \l practic` profesorul Boia
este "central", c` demersul domniei sale sau
cele \nrudite cu el s\nt acceptate deja ca fapte
– academice, editoriale – fire[ti, normale…
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FESTIVALUL INTERNA}IONAL DE
LITERATUR~ DISCU}IA SECRET~
|ntre 4 [i 7 iunie 2015, a avut loc la Arad a doua edi]ie a
festivalului interna]ional de literatur` Discu]ia Secret`, organizat
de Centrul Municipal de Cultur` Arad. La eveniment au participat
[i trei invita]i din str`in`tate: poetul newyorkez Anselm Berrigan,
scriitorul american de origine romån` Andrei Codrescu [i prozatorul
maghiar Attila Bartis.
Anselm Berrigan a publicat [ase volume de poezii [i a predat,
\n ultimul deceniu, la cåteva institu]ii de top din America, printre
care Bard College, Pratt Institute [i Brooklyn College. Andrei
Codrescu, poet [i prozator american post-beatnic, este \n acest
moment unul dintre cei mai importan]i scriitori de origine romån`
din diaspora. A publicat zeci de volume de poezii, proz` [i eseuri,
a fost distins cu premii importante atåt \n Romånia, cåt [i \n America,
a fost comentator al National Public Radio [i a predat timp de 25
de ani la Louisiana State University. Attila Bartis, scriitor n`scut
\n Romånia, fotograf renumit, este unul dintre cei mai aprecia]i
prozatori maghiari contemporani, romanele sale fiind traduse \n
numeroase limbi.
|n avanpremiera festivalului – \n cadrul c`ruia au avut loc

lecturi publice, \ntålniri cu elevi, lans`ri de carte, dezbateri, mese
rotunde –, politologul Vladimir Tism`neanu a sus]inut, \n 3 iunie,
la Prim`ria Arad, conferin]a "B`t`lia pentru spa]iul public:
Intelectuali [i politic` \n Romånia post-comunist`". Conferin]a a
fost urmat` de lansarea volumului Efigii ale unui co[mar istoric
(editura Humanitas), de V. Tism`neanu, prezentarea fiind f`cut`
de criticul literar Mircea Mih`ie[ [i istoricul Marius Stan.
La festivalul Discu]ia secret`, al c`rui director este scriitorul
C`t`lin Lazurca, au participat: Attila Bartis, Anselm Berrigan, T.
O. Bobe, Lavinia Brani[te, Irina Bruma, Romulus Bucur, Svetlana
Cårstean, Mircea C`rt`rescu, Ionu] Chiva, Marius Chivu, Andrei
Codrescu, Florin Iaru, Bogdan Co[a, Ionelia Cristea, Vasile Dan,
Andrei Dobo[, Andrei Dosa, Gabi Eftimie, Filip Florian, Sorin
Ghergu], Mihai Vieru, Silviu Gherman, Cristina Ispas, Ioan Matiu],
Angelo Mitchievici, Dmitri Miticov, Andrei Mocu]a, Teodor Baconschi, Gheorghe Mocu]a, Ion Buzu, Rare[ Moldovan, Cosmina
Moro[an, Ioana Nicolaie, Hose Pablo, Cezar Paul-B`descu, Gheorghe
Schwartz, Robert {erban, Cecilia {tef`nescu, Dan Sociu, BogdanAlexandru St`nescu, Horia Ungureanu, T. S. Khasis, Hit Grrl.
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PEDAGOGIA MEMORIEI
VLADIMIR TISM~NEANU {I PROZA POLITIC~ ROMÅNEASC~

MARIUS STAN

Motto:
Nu exist` prezent istoric f`r` memorie [i
presentiment, deopotriv`.
Raymond Aron
Odat` cu Efigiile unui co[mar istoric
(Humanitas, 2015), avem \n fa]` o carte de o
pasiune intelectual` total`, de un angajament
incontestabil al autorului de partea adev`rului
[i civilit`]ii liberal-democratice. Volumul se
\nscrie pe linia Fantomei lui Gheorghiu-Dej,
a Stalinismului pentru eternitate, la care putem
ad`uga \ns`, ca \ntr-un tot unitar, [i dimensiunea
filosofico-politic` a autorului, a[a cum apare
ea, o supra-confirmare intelectual`, \n Diavolul
\n istorie. Pe de alt` parte, avem cu aceast`
nou` lucrare o recuperare [i o pedagogie
esen]iale ale memoriei.
Mul]i se \ntreab` despre calitatea \n care
scrie Vladimir Tism`neanu. A[adar, se impune
un portret al portretistului. Cine [i \n ce fel
este acest autor? De la care tradi]ie intelectual`
\l putem revendica, spre o mai bun` [i
judicioas` utilizare a literaturii sale? Voi spune
de la bun \nceput c` scriu aceste rånduri, toutes
proportions gardées, cu imaginea lui Raymond
Aron \n minte, cu reprezentarea acelui
intelectual critic [i spectator angajat care a
continuat s` fie, pe tot parcursul vie]ii sale,
un real [i consistent far c`l`uzitor \n vremuri
de profund` confuzie moral` [i \ndoial` \n
råndurile comunit`]ii intelectuale franceze.
Vladimir Tism`neanu nu este Raymond Aron
— desigur, fiecare intelectual \[i are propria
sa karm`. Poate c` nu este nici Pierre Hassner,
discipol al lui Aron [i romån de origine, care
[i-a dedicat via]a aceluia[i tip de redut` spiritual`, aceea a rezisten]ei intelectuale \mpotriva
totalitarismului. Dar, cu siguran]`, Vladimir
Tism`neanu este un purt`tor de tradi]ie [i
pasiune aronian`, deopotriv` \ntru ap`rarea
valorilor societ`]ii democrat-liberale [i \ntru
salvgardarea acelor norme conversa]ionale
informat-civilizate din cadrul unei cet`]i. Prin
urmare, vorbesc aici de Raymond Aron ca
surs` pentru o deontologie intelectual` integral asumat`.
r mai fi, pesemne, ceva de precizat.
Anume, c` Vladimir Tism`neanu
este deopotriv` un comparatist al
tranzi]iilor democratice, asemeni, s` spunem,
unui Jacques Rupnik, dar [i ceea ce se cheam`
un political theorist. Proza sa politic`, inclusiv
cea anglo-saxon` (scrie frecvent \n mari reviste
intelectuale ale lumii, printre care "Times
Literary Supplement" [i "Times Higher Education"), este a[adar una informat`, la obiect,
precis` ca informa]ii [i demn` de \ncredere
(reliable) ca analiz`. Este, \n fond, opusul
diletantismului, al acelui l`ut`rism deplåns
de Constantin Noica, al frivolit`]ii ludice pentru
care sursele judec`]ilor intelectuale [i politice
sunt irelevante. De aici [i disonan]ele care apar
\ntre scrisul s`u, erudit [i grav, pe de o parte,
[i reac]iile umorale ale unora dintre criticii
s`i din ]ar`. I s-a repro[at, de pild`, c` ofer`
prea multe nume. Dar cum ar putea scrie altfel
un profesor pentru care bibliografiile sunt vitale
pentru credibilitatea exerci]iului intelectual?
Profesorul de la Maryland ne spune de fapt,
\n mod politicos [i discret, c` nu am inventat
noi roata, c` despre Lenin [i leninism, de pild`,
au scris atåtea figuri importante [i c` este firesc,
onest [i drept s` cunoa[tem [i s` recunoa[tem
priorit`]ile. La fel, cititorii acestui volum vor
putea g`si fundamentele prosopografice pentru
deslu[irea "ra]ionalit`]ii ira]ionale" a comunismului romånesc.
Am conversat \ndelung cu Vladimir
Tism`neanu de-a lungul ultimilor patru ani,
atåt despre proza sa politic`, cåt [i despre
valorile \n care crede [i care \l anim`. Aron
este \n acest sens o surs` credibil` [i pertinent` de inspira]ie, dup` cum acela[i gånditor
francez fusese surs` [i far c`l`uzitor pentru
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tipul de etic` a neuit`rii promovat` de Monica
Lovinescu [i Virgil Ierunca. Paralelele \ns`
nu se opresc aici. Asemeni lui Tism`neanu
\n [i dup` 2006 (momentul de ruptur` —
asumat` la nivel de stat — cu trecutul
comunist), Aron fusese el \nsu[i oc`råt [i
calomniat grosier \n '68-ul francez, pentru ca,
ulterior, pån` \n 1983 (anul dispari]iei sale),
aceia[i hulitori s`-i recunoasc` \ntr-un final
meritele \n promovarea [i rena[terea gåndirii
liberale. Sigur, vorbim de epoci diferite,
contexte distincte, [i totu[i despre acela[i tip
de maculare urmat` de sp`[ire. M` a[tept a[adar
ca detractorii de azi ai lui Vladimir Tism`neanu
s` treac`, peste un num`r de ani, printr-o
reconversie similar` a trusei lor optice. Sunt
oare prea optimist?
xist`, f`r` doar [i poate, un fel de
disconfort al onestit`]ii pe care atåt
Aron, cåt [i Tism`neanu au fost
dispu[i s`-l asume \n timpul vie]ii (al doilea
o va face \nc` mult timp de aici \nainte, sunt
convins). Autorul Efigiilor este apoi acuzat,
\n varii ocazii, de a fi fost apropiatul anumitor
cercuri politice romåne[ti. Cu toate acestea,
el nu a ocupat [i nu va ocupa vreodat` o
demnitate public` remunerat`. O astfel de
ipostaziere nu se afl` \n structura sa intim`.
Observa cåndva Mircea C`rt`rescu faptul c`
avem de-a face cu un om care nu urm`re[te
interese personale atunci cånd se angajeaz`
\ntr-o cauz`. A[a \l v`d [i eu. Se uit` prea
u[or c` Raymond Aron a fost el \nsu[i foarte
apropiat de elitele politice ale Fran]ei (ba chiar
de cele ale Germaniei, Statelor Unite ori Marii
Britanii), f`r` ca acest lucru s`-l fi atras
irepresibil spre o func]ie oarecare. O f`cea
\n numele unor valori. Pentru astfel de spirite
libere, a privi cu ochii str`inului (asemeni
persanului lui Montesquieu) devine un soi de
virtute epistemic`, \ns` cu un anumit sens al
ini]ierii \n limite [i realit`]i imediate.
Dar cea mai important` ini]iere a lui
Vladimir Tism`neanu r`måne nota sa
biografic` indelebil`, calitatea de fiu al unor
fo[ti interbrigadi[ti ai R`zboiul Civil Spaniol,
oameni care [i-au dedicat via]a, cu ardoare
nedisimulat`, cauzei perceput` ca sacr` a iluziei
comuniste \n secolul trecut. |nc`rcat cu acest
dat natural, autorul nostru este un martor din
interior al Vechiului Regim [i un apostat
timpuriu (\n ordinea biologiei sale), care la
\nceputul anilor '80 a decis s` se rup` definitiv
de un spa]iu politic ce nu \l mai con]inea. {i
este foarte probabil ca nici m`car adversarii
s`i cei mai \nver[una]i s` nu-i conteste ast`zi,
lui Vladimir Tism`neanu, calitatea sa de prim
istoric [i martor al comunismului romånesc.
Competent, informat [i onest, autorul \[i
revendic` originea doar pentru a o transforma
\n analiz` de structuri, idei [i elite, atent`,
minu]ios construit`, pasionat`.
S` avem \n vedere [i urm`torul fapt: un
intelectual umanist beneficiaz` \n mod concret
de o gåndire de tip secularizat, derivat` nemijlocit din exerci]iul independent al intelectului
s`u. Vladimir Tism`neanu este un astfel de
personaj, \n fapt o persoan` a ideilor, de dragul
ideilor. Aceast` calitate \i este dublat` de cea
de expert \n istoria totalitarismelor veacului
XX, \ns`, cu toate acestea, reu[e[te ca nimeni
altul \n spa]iul cultural [i intelectual romånesc
s` manifeste un interes vital pentru aplicabilitatea practic` a acestei expertize \n cadrul
societ`]ii despre care face vorbire.
El este apoi, a[a cum anticipam, dedicat
[i angajat \n sens aronian. Tot el asum` adesea
o pozi]ie tran[ant` \n treburi a[a-zis ale cet`]ii.
Nu este defel filosoful regelui platonician
pentru c` nu beneficiaz` de o pozi]ie anume
\n angrenajul politic, dar nu este nici omul
de stat de tipul unor Woodrow Wilson ori
James Madison. El este, s` fim preci[i [i
limpezi, o fiin]` dedicat` ideilor, care [tie prea
bine c` statutul de spectator r`måne vital pentru
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Portret de Luca Jebeleanu
identitatea sa neconcesiv`. Acesta este
intelectualul Vladimir Tism`neanu. Aceasta
este specia lui, una pe care, \n cuvintele
politologului Arthur Melzer, "o [tim cu
siguran]` din momentul \n care o vedem".
Vladimir Tism`neanu, atåt cåt \l cunosc,
[i pot spune c` deja \l cunosc \n profunzime,
este tipul de persoan` perfect con[tient` de
ceea ce sociologul Amitai Etzioni numea a
fi frustr`rile, dezam`girile [i nep`sarea cu care
este \nconjurat adesea statutul de intelectual
public. {i, pe cale de consecin]`, asumarea
acestui parcurs, a[a cum o face autorul Efigiilor
de mai bine de trei decenii, presupune "rezisten]`, perseveren]` [i o voce interioar` care
te face s` continui chiar atunci cånd drumul
din fa]` devine abrupt [i instabil". Toate acestea
]in, de fapt, de ceea ce fostul profesor de sociologie de la Berkeley, Robert Bellah, numea
"habitudinile inimii". Se prea poate s` nu existe
"un manual despre cum s` devii intelectual
public", a[a cum sugera [i politologul Alan
Wolfe (el \nsu[i prolific intelectual public [i
fost consilier pentru discursul din 1995 privind
Starea Na]iunii al pre[edintelui Bill Clinton),
dar putem recunoa[te anumite tr`s`turi distinctive atunci cånd le vedem.
ladimir Tism`neanu mi-a povestit
odat` c` atunci cånd \ncepuse s`
scrie la Europa Liber`, istoricul
Vlad Georgescu, directorul din epoc` al
postului de radio, l-a sf`tuit s` foloseasc` un
ton tran[ant, dar f`r` impreca]ii: "|n lumea
anglo-saxon`, nimic nu convinge mai mult
decåt dubiul" (V. Georgescu). Prin urmare,
\i \ndemn la råndu-mi pe cititorii acestei trilogii
in statu nascendi s` observe cåt de des folose[te
autorul cuvinte [i expresii precum "mi-e
team`", "cred", "\n opinia mea", [i a[a mai
departe. |n limba englez`, acestea poart` denumirea de "qualifiers". Avem a[adar o prim`
unitate de m`sur` pentru proza politic` a lui
Vladimir Tism`neanu cuprins` ([i) \n acest
volum. Apoi, cine se apleac` asupra scrierilor
sale politice va nota recuren]a unor termenicheie, a unor sintagme [i locu]iuni esen]iale.
Rolul profesorului Tism`neanu nu a fost
niciodat` limitat la simpla constatare, urmat`
de descriere. A demonstrat-o, foarte recent,
[i prin Diavolul \n istorie, carte pe care am
avut bucuria de a o traduce \n 2013 la Humanitas, [i care reprezint` un aport substan]ial
la \mbog`]irea terminologiei politologice de
la noi. Tot astfel, proza politic` a lui V. Tism`neanu se vrea o repara]ie necesar` \ntr-un spa]iu
cultural v`duvit de cele cåteva decenii de limbaj
de lemn [i pauperizare agresiv` a semanticii
cet`]ii, pe acordurile ideologiei totalitare.
O alt` observa]ie la care ]in foarte mult
se refer` la tipul de acuza]ii care \i sunt aduse,
cel mai adesea, autorului. Exist` destule voci,
din p`cate, care insinueaz` c` Vladimir
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Tism`neanu ar avea dou` discursuri: unul \n
mediul academic american [i un altul \n mediul
publicistic romånesc. Nimic mai fals! Autorul
acestei prefe]e a semnat lång` profesorul Tism`neanu \n mediul academic american [i poate
depune m`rturie c` discursurile nu sunt nici
pe departe incongruente. Desigur, \n publicistica romåneasc`, atåt de diferit` de cea anglosaxon` ([i asta, s` o spunem r`spicat, nu din
vina lui V. Tism`neanu), accentele polemice
sunt de multe ori mult mai ap`sate, tu[ate,
personalizate. S` plec`m, a[adar, [i de la aceast`
constatare atunci cånd ne propunem s` \n]elegem tipurile contemporane de literatur` despre
"personajele cet`]ii", fie ea de ieri, sau de azi.
|n fine, cineva se poate \ntreba, urm`rind
evolu]ia publicistic` a autorului pe parcursul
ultimelor cåtorva decenii, dac` Vladimir
Tism`neanu este "de stånga sau de dreapta"?
Cred c` r`spunsul \l afl`m \ntr-un eseu al s`u,
inspirat de filosoful polonez Leszek
Kolakowski, \n care face elogiul eclectismului:
"In Praise of Eclecticism" (\n The Good
Society, PEGS Journal, Vol. 11, Issue 1, 2002,
pp. 23-24). }in s` fac precizarea c` nu este
nicidecum vorba de un eclectism gelatinos,
evazionist, ci unul cu contururi precise [i
op]iuni lipsite de echivoc. Este eclectismul
celui care a plecat dinspre neo-marxism [i a
ajuns la liberalismul fricii, spre a relua
conceptul propus de gånditoarea american`
Judith Shklar [i dezvoltat de Tony Judt. Acela[i
Vladimir Tism`neanu \mi spunea odat` cåt
de mult i-a mers la inim` o fraz` a lui François
Furet (unul din cei mai aprecia]i intelectuali
europeni ai veacului trecut): "M` situez la
extrema dreapt` a stångii".
esigur, poate c` tot acolo, cu
interoga]ii, fr`månt`ri [i dileme,
se situeaz` chiar el, ceea ce explic`
de ce putem g`si semn`tura sa \n locuri atåt
de diferite precum "Dissent" [i "Weekly Standard". Disponibilitatea admirativ` a lui Vladimir
Tism`neanu este una care \i \ng`duie s`-i pre]uiasc` simultan pe Irving Howe [i pe Irving
Louis Horowitz, pe Hannah Arendt [i pe Isaiah
Berlin, pe Václav Havel [i pe Andrei Ple[u. O
alt` constatare, complementar`, este despre mul]i
dintre stångi[tii care \l atac` obsesional [i care
nu prea st`pånesc literatura, n-au avut nici m`car
a mia parte din lecturile sale, sau nu [tiu ce au
\nsemnat tragediile stångii radicale, cel pu]in
de la Kronstadt \ncoace, [i care sunt responsabilit`]ile acesteia — unele care, dac` nu sunt
asumate, vor r`måne de-a pururi asemeni unui
albatros \n jurul gåtului lor (aluzie metaforic`
la unul din poemele lui Samuel Taylor Coleridge,
"The Rime of the Ancient Mariner", despre
un cor`bier obligat s` poarte cadavrul unei astfel
de p`s`ri, \n jurul grumazului, ca pedeaps` pentru
a fi ucis-o).
Continuare \n pagina 31
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"COMORI" CINEMATOGRAFICE
LA
FINAL
DE
FESTIVAL
ADINA BAYA
Cortina s-a l`sat peste scena edi]iei cu num`rul 68 a
Festivalului de la Cannes, care a reunit, a proiectat [i a premiat
cåteva dintre cele mai bune [i mai recente filme realizate
de regizori din \ntreaga lume, \n mijlocul lunii mai 2015.
Marele cå[tig`tor al råvnitului trofeu Palme d'Or a fost
Dheepan, ultimul film al lui Jacques Audiard, \n care actor
principal e un fost lupt`tor \n armata insurgent` a "tigrilor
tamil" din Sri Lanka, emigrat [i devenit scriitor \n Fran]a.
{i de aceast` dat`, Audiard a preferat s` foloseasc` un actor
cvasi-amator, dar capabil de un joc extrem de expresiv. Printre
celelalte filme care au primit distinc]ii importante s-a num`rat
cel al regizorului maghiar Lászlo Nemes, Saul fia (Fiul lui
Saul), \n care joac` actorul clujean Levente Molnár, [i cel
al regizorului mexican Michel Franco, Chronic.
Prezent` cu dou` scurtmetraje [i dou` lungmetraje \n
acest an la Cannes, Romånia a plecat acas` cu premii [i
recenzii pozitive pentru filmele sale. Comoara lui Corneliu
Porumboiu a stårnit atåt de mult interes \n råndul juriului
sec]iunii "Un certain regard", \ncåt acesta a introdus o distinc]ie
nou`, neacordat` pån` acum, special pentru a premia filmul.
Ea se nume[te "Un certain talent" [i vorbe[te destul de clar
despre valen]ele peliculei (care, apropo, ruleaz` \n lunile
iunie [i iulie \n cinematografe din toat` ]ara).

FEMINISM, FEMINITATE {I
{U{OTELI MONDENE
Pentru roluri feminine au fost recompensate actri]ele
Rooney Mara, din controversatul film Carol de Todd Haynes,
care a cucerit criticii \nc` din primele zile de festival, [i
Emmanuelle Bercot din Mon roi, al regizoarei franceze
Maiwenn. Chiar dac` aceasta din urm` a fost singura prezen]`
feminin` aflat` pe lista cå[tig`torilor competi]iei principale,
femeile [i dualitatea feminitate–feminism au fost un adev`rat
laitmotiv al acestei edi]ii. Iar asta nu numai pentru c` imaginea
lui Ingrid Bergman – o apari]ie deopotriv` puternic` [i elegant`
\n istoria cinemaului european – a reprezentat un veritabil
motto vizual pentru Festivalul din acest an. Ci [i deoarece
competi]iile au reunit mai multe nume de regizoare decåt
niciodat`, mai multe filme centrate pe personaje feminine,
iar juriile – un num`r record de persoane de sex feminin. |n
plus, tradi]ionalele discu]ii mondene din jurul Festivalului
parc` s-au \nvårtit [i ele \n jurul echilibrului din feminism
[i feminitate.
Printre subiectele care au stårnit cele mai multe [u[oteli
mondene [i interven]ii \n presa cotidian` de la Cannes a
fost codul vestimentar obligatoriu pentru premierele
cinematografice – care implic` frac pentru b`rba]i [i o ]inut`
elegant`, cu tocuri, pentru femei. Fiindc` mai multe spectatoare
au fost trimise acas` pe motivul lipsei pantofilor cu toc,
ace[tia din urm` au fost rapid eticheta]i drept un mic obiect
de tortur` al societ`]ii patriarhale, menit s` transforme (prin
suferin]`) trupul feminin \ntr-unul destinat exclusiv aprecierii
estetice. Cum era de a[teptat, mai multe actri]e s-au coalizat
rapid cu indignarea feminist` a doamnelor [i domni[oarelor
trimise acas` din cauza lipsei tocurilor. Printre ele, Emily
Blunt [i Cate Blanchett [i-au expus vocal p`rerile \n timpul
conferin]elor de pres`. Un pic serios [i un pic ironic, regizorul
canadian Denis Villeneuve li s-a al`turat solidar, oferindu-se
voluntar s` circule – \mpreun` cu un actor central din ultimul
s`u film, Benicio del Toro – pe tocuri \nalte pe covorul
ro[u. Ini]iativa, din fericire, a r`mas la nivel de promisiune.

COMOARA LUI CORNELIU
PORUMBOIU
De[i nu e centrat pe un personaj feminin, ci pe trei
masculine care sap` \ntr-o curte \n c`utarea unei comori,
filmul lui Corneliu Porumboiu a reu[it s` atrag` interesul
[i ata[amentul juriului printr-un melanj original de umor
absurd [i de candoare. |n centrul filmului se afl` Toma Cuzin
– aflat aici pe ecran al`turi de nevasta [i de copilul s`u din
realitate –, ilustrånd un tipic "domn Nimeni" din clasa mijlocie
romåneasc`. Cu un job anost \n administra]ia public`, cu
rate la banc` pentru apartament, el duce o via]` relativ tihnit`,
dar [i plictisitoare, blocat` \n rutin`. Totul se schimb` \n
seara \n care un vecin pe care abia \l cunoa[te \i sun` la u[`
[i \l face p`rta[ \n aventura c`ut`rii unei comori ascunse –
spun legendele de familie – \n curtea casei bunicilor s`i.
De[i motiva]ia lui Costi (Toma Cuzin) de a porni cu bani

de \mprumut \n aceast` aventur` e departe de a fi clar`, ea
se explic` \n timp printr-o oarecare naivitate [i inocen]`, o
bonomie pe care acesta nu obose[te s` o afi[eze fa]` de cei
din jur.
Din filmul lui Porumboiu lipse[te mizerabilismul,
lehamitea [i absen]a speran]ei, care apar \n atåtea alte filme
ale "noului val" romånesc, lipsesc cadrele lungi [i t`cute.
Cu mici excep]ii, filmul curge vioi, chiar dac` uneori ai
senza]ia c` red` \n timp real dezgroparea comorii. Iar finalul
e de o candoare profund atipic` filmelor romåne[ti din ultimii
ani. De[i te a[tep]i constant ca eroul de o blånde]e refri[ant`
jucat de Toma Cuzin s` fie tras pe sfoar`, sfår[itul
demonstreaz` contrariul. {i chiar dac` odat` cu s`patul gropii
la cap`tul c`reia vor g`si comoara, personajele dezgroap`
[i efigii ale trecutului propriu – inclusiv al celui marcat de
comunism – filmul nu cade \ntr-o melancolie f`r` speran]`.
Dimpotriv`, pån` la urm` Toma Cuzin devine dintr-un erou
aparent naiv unul \n toat` regula – un fel de Robin Hood \n
ochii b`iatului s`u de [coal` primar`.
Dup` dou` derapaje experimentale nu foarte u[or de
vizionat – Cånd se las` seara peste Bucure[ti sau Metabolism
[i Al doilea joc – Corneliu Porumboiu revine prin Comoara
la umorul fin, absurd, cu care ne-a obi[nuit \n A fost sau na fost? [i \n Poli]ist, adjectiv. Dar spre deosebire de cele
dou`, el vireaz` aici spre redarea unei atmosfere familiale
neobi[nuit de calde, [i a unui final de un optimism nea[teptat,
refri[ant.

MICUL PRIN} S-A F~CUT MARE
Tot din sfera vie]ii de familie [i a ludicului, una dintre
premierele foarte a[teptate a fost anima]ia f`cut` dup` Micul
prin], celebra carte a copil`riei. A lua povestea lui Antoine
de Saint-Exupéry [i a te gåndi la o continuare a ei poate
p`rea un exerci]iu creativ deopotriv` \ndr`zne] [i incitant.
Reu[e[te regizorul Mark Osborne s` \l duc` la bun sfår[it
\n anima]ia prosp`t lansat` la Cannes?
Pentru \nceput, anima]ia lui Osborne fixeaz` un cadru
contemporan \n care s` \nceap` dezv`luirea pove[tii din carte.
El arat` \n felul urm`tor. O feti]` de vreo 7-8 ani [i mama
ei divor]at` \[i duc via]a dup` reguli [i planuri extrem de
riguroase – concepute de mam` [i adoptate cu entuziasm
de micu]`. Planurile par minunate prin ochii unui adult, \ns`
exclud complet dreptul feti]ei la copil`rie. Jocurile, prietenii
[i micile bucurii neprev`zute care dau farmecul primilor
ani de via]` sunt total absente din proiectele ambi]ioase impuse
de mam` fiicei ei. Cu alte cuvinte, micu]a e silit` s` devin`
o adult` \n miniatur`. {i ini]ial pare s`-i plac` rolul. |ns`
totul se schimb` cånd cele dou` se mut` \ntr-o cas` al c`rei
vecin e un personaj excentric, fascinant probabil pentru orice
copil. Fost pilot \n tinere]e, el are un avion adev`rat, la care
me[tere[te mereu, iar \ntr-o zi \ncearc` s` \l porneasc` din
spatele casei. Un pic nebun [i un pic nonconformist, b`trånul
din casa vecin` \ncepe s` se apropie de feti]` [i s` pun` \n
pericol eforturile mamei de a-[i transforma copilul \ntr-un
mic adult responsabil. Prin vocea lui Jeff Bridges, b`trånul
devine cel care o introduce pe micu]` \n lumea Micului prin].
Secven]ele generate exclusiv pe computer (CGI),
reprezentånd cadrul contemporan, alterneaz` binevenit cu
cele \n care pe post de personaje animate sunt ni[te p`pu[i
din fetru [i carton. Acestea din urm` urmeaz` fidel linia
estetic` a desenelor lui Saint-Exupéry din cartea Micul Prin]
[i construiesc un univers cu infinit mai mult` candoare [i
expresivitate decåt cel dominat de CGI. P`cat c` astfel de
secven]e nu sunt foarte multe. {i p`cat c` scenariul derapeaz`
la final spre un fel de action-movie \n care feti]a \l descoper`
pe Micul prin] \ntr-o nou` lume, devenit adult. Sec]iunile
respective nu mai au nimic din spiritul [i atmosfera textului,
din profunzimea metaforelor expuse subtil de personajele
lui Saint-Exupéry.
Nu sunt foarte sigur` c` ce rezult` e un film pentru
copii. Nostalgia dup` starea de gra]ie pe care am avut-o cu
to]ii \n copil`rie [i am uitat-o pur [i simplu pe parcurs mi
se pare un subiect prea complex [i nu neap`rat interesant
pentru copii. A[adar, cred c` Micul prin] al lui Mark Osborne va fi savurat \n special de adul]i, cu prec`dere dac`
nu-i deranjeaz` faptul c` regizorul [i scenaristul renun]`
aproape complet la subtilitatea c`r]ii [i subliniaz` "mesajul"
\n culori fosforescente.

LUMILE MARGINALE ALE LUI
JACQUES AUDIARD
Deopotriv` adorat [i acuzat c` prezint` o partitur` pe
placul gusturilor politice ale juriului, Jacques Audiard a luat
cel mai important premiu la Cannes \n acest an cu un film
care nu se \ndep`rteaz` de sfera sa tematic` predilect`. Adic`
cea a periferiei, a marginilor societ`]ii franceze, \n care tr`iesc
– uneori la limita supravie]uirii – imigran]i [i mici infractori,
destine aparent banale care ofer` revela]ii nea[teptate. Printre
blocurile sordide [i gri ale banlieue-urilor, unde lipsa de speran]`
[i mafia trafica]ilor de droguri sunt r`spåndite endemic.
Dincolo de tematica obi[nuit`, Dheepan beneficiaz` de
un ingredient-cheie: un personaj central cu o putere magnetic`
de a te ]ine al`turi de firul pove[tii. Povestea actorului care
\l joac` e cel pu]in la fel de captivant` ca filmul \n sine.
Recrutat \n armata separatist-terorist` a "tigrilor tamil" din
Sri Lanka pe cånd era \nc` adolescent, acesta [i-a petrecut
cå]iva ani din via]` \ntr-un r`zboi sångeros de gheril`. |n
cele din urm` a reu[it s` emigreze \n Fran]a, unde finalmente
s-a lansat ca romancier. |ns` nu \nainte de a experimenta
existen]a la periferia urban`. |n rolul s`u din film, traseul
pe care \l parcurge e unul similar.
Pentru a sc`pa de r`zboiul civil din Sri Lanka, Dheepan,
personajul ce d` numele filmului, face rost de trei pa[apoarte
[i de o familie de \mprumut – o nevast` [i o fiic` proasp`t
culese dintr-o tab`r` de refugia]i – [i caut` s` ob]in` azil
politic \n Fran]a. Succesul demersului s`u e bazat pe un
lan] dens de minciuni. Minte cu privire la numele s`u, la
trecutul din armat`, la rela]ia de rudenie cu cele dou` femei.
|n cele din urm`, e primit de statul francez \mpreun` cu
"familia sa" [i plasat \ntr-o suburbie mizer`, unde prime[te
un job de administrator-bun-la-toate \ntr-un bloc ce serve[te
drept sediu pentru trafican]i de droguri. De[i ini]ial \[i prive[te
cu u[urare noua via]`, departe de ororile cåmpului de lupt`,
curånd realizeaz` c` r`zboiul de gheril` de acas` e \nlocuit
aici cu unul urban, \ntre clanurilor mafiote rivale. Deziluzia
[i disperarea ce se instaleaz` gradual sunt privite \n paralel
cu rela]ia pe care Dheepan o dezvolt` cu nevasta [i fiica de
\mprumut.
Conflictele culturale ce marcheaz` lumea imigran]ilor,
pe fondul s`r`ciei [i al violen]ei, ca teme deja obi[nuite
pentru Audiard, reapar sub noi fa]ete \n scenariul din Dheepan.
Filmului \i lipse[te nara]iunea groas`, supraetajat` din Un
prophète (Un profet) [i suspansul, pericolul perpetuu [i
emo]iile r`v`[itoare din De rouille et d'os (Rugin` [i oase).
Dheepan combin` cåte ceva din toate acestea, dar "\n doze
mai mici". {i reu[e[te s` fac` un statement puternic prin
jocul actoricesc [i prin temele atinse, chiar dac` finalul fericit
derapeaz` un pic spre neverosimil.
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ARTISTUL
CU
NUME
DE
PASTIS
IOAN T. MORAR
Am decis s` mergem pe Bendor, insula cump`rat` \n
1950 de industria[ul Paul Ricard, inventatorul pastis-ului
cu acela[i nume, cu o zi \nainte ca David s` se \ntoarc` la
Washington. Am ales Bendor pentru c` la ea se ajunge din
Bandol, mai aproape de La Ciotat dec\t Six-Four-les-Plages, de unde se ajunge la cealalt` insul` cump`rat` de Paul
Ricard, Embiez. Ne g\ndeam s` ne destindem, \mpreun`, o
jum`tate de zi, departe de "lumea dezl`n]uit`". Avem [i \n
La Ciotat o insul`, dar acolo e doar o teras` [i o plaj`. Pe
Bendor, am citit, exist` multe puncte de atrac]ie, restaurante,
dar [i muzee, s`li de expozi]ie [i un teatru-cinematograf. {i
trei hoteluri — dar asta nu ne interesa, c` nu aveam de g\nd
s` r`m\nem peste noapte.
artea cu destinderea era primul iepure. Al doilea,
c` voi scrie un text, chiar acesta, despre un mecena
al artelor. M` documentasem \n prealabil [i aflasem
c` Paul Ricard a fost prieten cu arti[tii, a finan]at proiecte, a
sprijinit artele, a fost primul sponsor al Turului Fran]ei. S-a
dovedit c` iepurele al doilea era mult mai mare dec\t \mi
imaginasem ini]ial. Era aproape c\t oaia singur` care tr`ia pe
insul` \n 1950, c\nd a cump`rat-o Paul Ricard. De ce a cump`rato? E o \ntrebare la care el a r`spuns, la vremea lui, simplu:
"pentru c` era de v\nzare." Apar]inea unei mo[tenitoare
\ndep`rtate a seniorului local de acum cåteva secole [i nu [tia
ce s` fac` cu ea. Era o proprietate inutil`. Lui Paul Ricard ia pl`cut, avea banii, a aflat c` insula era de v\nzare [i gata, la
munc`. Insula era ceva s`lbatic, o st\nc`raie pe care nu exista
niciun ad`post. Doar o oaie r`t`cit` pe acolo, cum ziceam.
A[a c`, dup` ce a cump`rat-o, Paul Ricard s-a pus pe
construit. Primul locuitor al ei a fost Robert, un zidar din
Ardèche care a executat, cu echipa lui, lucr`rile de construc]ii.
Drept care, Paul Ricard i-a f`cut un bust care se afl` pe insul`.
Poate e singurul zidar cu statuie din Sudul Fran]ei. Noul
proprietar [i-a g\ndit investi]ia ca pe o insul` a artelor. De
aceea are s`li de expozi]ii, teatru, s`li de conferin]e, expozi]ie
de sculpuri \n aer liber sau un s`tuc al artizanilor. Am avut
noroc, Embiez, cealalt` insul`, e mai mult pentru distrac]ie
[i sport, are [i un supermarchet [i chiar o podgorie care produce
\n apela]iunea Côtes de Provence, fiind cea mai sudic` podgorie
cu acest AOC.
Revin la Bendor: Primul hotel de pe insul` a fost f`cut
cu piatr` de acolo, iar cl`dirile au fost concepute, toate, de
Paul Ricard. Exist` mai multe case \n stil mediteranean,
destinate ini]ial familiei [i prietenilor afla]i \n vizit`. Acum,
unele ]in de hotel [i se pot \nchiria. |n anii '60, insula aduna
toat` floarea jet-set-ului francez. Acum s-a mai domolit, a[a
c` po]i s` te plimbi printr-un loc lini[tit, o a[ezare mic` pe
o insul` mic`, o esen]` a Mediteranei, cu un port de refugiu.
Bun, [i de ce vorbim despre un negustor de alcooluri
\ntr-o revist` de cultur`? Bine c` mi-a]i pus \ntrebarea, c`
am r`spunsurile preg`tite. Paul Ricard, da, a fost un industira[
din lumea alcoolului, inventatorul pastis-ului (un cuv\nt din
provensal` care \nseamn`, deopotriv`, [i "amestec", [i
"tulbure"). Dar dincolo de asta, Paul Ricard a fost un artist.
A vrut s` se fac` pictor, dar nu a fost l`sat de tat`l lui, negustor
de vinuri \n Marsilia, pentru c` nu se poate tr`i din pictur`.
A continuat s`-[i ajute tat`l, dar nu a renun]at la idee.
Frecvent\nd barurile [i restaurantele ca furnizor, t\n`rul
Paul a observat c` lumea bea, mai pe ascuns, o b`utur` ciudat`,
parfumat`, amestecat` cu ap`. De cele mai multe ori, oamenii
veneau cu alcoolul produs \n distilerii improvizate, acas`.
|n 1915 se interzisese absintul, f`cut tot din anason, ca [i
pastisul de mai t\rziu. |n 1920 legea permite, totu[i, printr-o
porti]`, fabricarea unor alcooluri aromate. |n 1932, Paul Ricard,
\n v\rst` de 23 de ani, care experimentase, \mpreun` cu fratele
lui, mai multe re]ete proprii, testate pe mu[terii din barurile
vizitate, a pus la punct o b`utur` numit` "le vrai pastis de
Marseille" [i denumit` simplu: Ricard. Care a avut succes
mare. Uria[. Era \nceputul unei pove[ti comerciale care a
marcat Fran]a [i nu numai.
Afi[ele pentru b`utur` erau concepute de pictorul Paul
Ricard, acela[i care proiectase [i carafele pentru apa rece
care se pune \n pastis. |n acei ani interbelici \ncepuse turismul
de mas` \n Fran]a, \n urma introducerii concediului pl`tit.
Lumea venea \n Sud, unde satele de pescari devenau sta]iuni
turistice. Iar la umbra teraselor pastisul era deja o mod`. La
succesul b`uturii nu a contribuit numai re]eta, ci [i, mai ales,
gesturile de marketing ale lui Paul Ricard. De pild`, este
faimoas` povestea din timpul crizei Suezului (1956), c\nd
Paul Ricard, care avea deja o produc]ie distribuit` \n toat`
Fran]a (dar [i \n Italia [i Spania) a avut o idee genial`: a
cump`rat un convoi de c`mile, le-a numit "caravana Setei"
[i le-a plimbat, \nc`rcate de l`zi cu pastis, pe marile bulevarde,
aprovizion\ndu-[i clien]ii. Da, e criz` de petrol, dar din cauza
asta oamenii nu trebuia s` rabde de sete!
A mai r`mas \n istorie [i c`l`toria extraordinar`, cu trei
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garnituri de tren alc`tuite din vagoane de dormit care au pornit
din Paris, Lyon [i Marsilia, s-au \nt\lnit la Ventimiglia [i au
mers, \mpreun`, p\n` la Roma. Unde salaria]ii lui Paul Ricard,
cei din trenuri, \mbr`ca]i \n costume folclorice, au defilat prin
Vatican, iar Paul Ricard a fost primit de Pap`. "Dar bunicul
a vrut s` fie \ntotdeauna pictor [i sculptor, `sta a fost visul
lui. Eu \l ]in minte a[a, pict\nd mereu", ne spune doamna AnneSophie Mouquet, nepoata lui Paul Ricard, care ne-a primit [i
ne-a f`cut un tur al insulei cu o ma[inu]` de golf.
Iar dovada c` discut`m despre un pictor se afl` \n galeria
care i-a fost dedicat` dup` moartea sa, \nainte ea ad`postind
diver[i pictori \n expozi]ii colective sau personale. Au r`mas
\n urma lui Paul Ricard peste 1500 de p\nze [i peste 3000
de desene. Acum locul reune[te c\teva zeci din lucr`ri care
nu s\nt, \n nici un caz, cele ale unui amator. Peisaje
impresioniste de cea mai bun` calitate, portrete ale celor
din familia lui ([i ale unor muncitori din fabric`), compozi]ii
cromatice despre lumea fabuloas` din Camargue, cu taurii,
p`s`retul [i p`m\nturile s`rate. Un pictor deplin, puternic,
sensibil. Nu e violon d'Ingres, e chiar Ingres care producea
[i pastis. Pentru c`, printre pic`turi (aici la propriu), Paul
Ricard a absolvit [i facultatea de Beaux-Arts.
"C\nd nu mai avea unde pune p\nzele pe pere]i, bunicul
mai ad`uga casei o \nc`pere, [i tot a[a, astfel \nc\t casa \n
care a locuit \n ultimii ani este stranie ca structur`", se amuz`
doamna Mouquet. De la care afl`m c` nu numai arta, ci [i
[tiin]a l-au pasionat pe bunicul ei. Avea un spirit ingineresc
foarte dezvoltat, a proiectat [i ambarca]iuni. Chiar cea cu care
am venit la insul` e f`cut` dup` planurile [i sub supravegherea
sa. "|i pl`cea s` me[tereasc`, era un fan al mobilelor Ikea. I
se p`rea o idee genial` s`-]i asamblezi tu \nsu]i mobila".
igur c` unii au fost dezam`gi]i de simplitatea care
contrazicea toate ideile preconcepute despre
milionari. "Umbla \mbr`cat foarte simplu, se pierdea
\n mul]ime. A fost [i o \nt\mplare nostim` c\nd, la o aniversare
de-a sa, la Circuitul de la Castelet (construit, evident, de
Paul Ricard), bunicul [i-a uitat sau [i-a r`t`cit invita]ia. {i
era a[teptat de autorit`]i, de prieteni, dar nu venea. Cum pe
atunci nu erau telefoane mobile, am pornit \n c`utarea lui.
L-am g`sit \ncurcat pentru c` la poart` nu l-au l`sat f`r`
invita]ie. Iar el era prea la locul lui s` spun` cine este, s` se
legitimeze."
Trecem cu ghida noastr` pe l\ng` Muzeul Vinului [i pe
l\ng` Expozi]ia Universal` a B`uturilor Spirtoase, ambele
\n aceea[i cl`dire. E \nchis, \ns`, ca \n fiecare joi. Dar \n
s`lile care g`zduiesc, \nc` o s`pt`m\n`, o parte din expozi]ia
anual` de fotografii dedicate Mediteranei, intr`m. Ap`, soare,
p`m\nt, imagini frumoase. "Mediterana a fost alt` pasiune
a bunicului. A \nfiin]at, \nainte de a fi la mod` ecologismul,
o funda]ie pentru studierea [i salvarea Mediteranei. I-ar fi
pl`cut expozi]ia asta".
|n afara funda]iei, Paul Ricard a \nfiin]at [i un partid
provensal, s-a implicat pu]in \n politic`, a fost primar la Signes,
o comun` apropiat` de Circuitul de Formula 1 de la Castelet,
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ast`zi \n posesia celebrului domn Ecclestone, guru al
\ntrecerilor automobiliste. A[ ad`uga la asta [i faptul c` a
construit o biseric`, din banii lui. Nu pentru c` voia s` ias`
\n eviden]` (orice asem`nare cu un milionar bisericos romån
este exclus`!), ci pentru c` \n comuna respectiv` era nevoie
de o biseric`. Ecologistul Paul Ricard a adresat pre[edintelui
Fran]ei o scrisoare cu un impact puternic sub titlul: "C\nd
toate p`durile vor fi ars, nu vor mai exista incendii".
n timpul celui de-al doilea R`zboi Mondial, Guvernul
de la Vichy a interzis alcoolurile tari, ceea ce l-a
f`cut pe Paul Ricard s` \nchid` fabrica din Marseille
[i s` intre \n Rezisten]`, nu doar pentru a-[i ap`ra afacerea,
ci [i ]ara. Le-a spus muncitorilor: "Dac` nu mai putem fabrica
pastis, s` facem altceva. A[a c`, dac` vre]i, mergem \n Camargue [i producem lapte." {i chiar asta a f`cut \mpreun`
cu oamenii s`i: a cump`rat vaci, a des]elenit p`m\nturi
ml`[tinoase, a f`cut o orez`rie performant`. Ma[inile pe care
scria Ricard c`rau, de acum, vaci [i produse lactate. Au f`cut
o agricultur` care s-a dovedit c` nu era doar de subzisten]`,
ci chiar au ajuns s` v\nd` din surplus.
Dup` ce s-a terminat R`zboiul, Paul Ricard a repornit
afacerea cu pastis. Unde avea un singur concurent serios,
grupul Pernod, cu care, p\n` la urm`, s-a unit. {i a[a a luat
na[tere Compania Pernod–Ricard, devenit, \n zilele noastre,
prin achizi]ii strategice, cel mai mare produc`tor [i distribuitor
de b`uturi spirtoase din lume. Iar numele lui Paul Ricard a
intrat \n r\ndul substantivelor comune. La bar, majoritatea
celor care vor pastis cer "Donnez-moi un ricard". Chiar eu,
dup` ce am f`cut turul ghidat de doamna Anne-Sophie
Mouguet, a[ez\ndu-m` la umbra unei terase, cu fa]a spre
mare, am cerut un ricard. |n semn de mic omagiu.
Trebuie neap`rat men]ionat` prietenia lui Paul Ricard
cu scriitorul Marcel Pagnol, unul dintre cei mai citi]i autori
care scriu despre Provence. Am plecat de pe insul` cu un
catalog al expozi]iei Paul Ricard [i cu volumul autobiografic
La Passion de Créer, ap`rut, la Albin Michel, \n 1983 [i
retip`rit \n 2009, la centenarul na[terii lui Paul Ricard. (Sa stins din via]` \n 1997, la 88 de ani). Am deschis cartea
din curiozitate [i nu am mai l`sat-o din m\n`. M-a fascinat
povestea acestei vie]i redat` de Paul Ricard cu delicate]e [i
sinceritate, cu o expresivitate literar` impresionant`. Drept
pentru care pot spune, parafrazåndu-l, c` dac` nu ar fi f`cut
pastis, Pul Ricard ar fi putut fi un al doilea Marcel Pagnol.
Dup` ce a pus afacerea pe picioare, l`s\ndu-[i familia la
c\rm`, Paul Ricard s-a retras \n locul care \i pl`cea lui cel mai
mult, atelierul de pictur`. "Trebuie s` pictezi [i dac` nu e[ti
genial. M`car a[a aju]i s` fie \n]ele[i, prin compara]ie, pictorii
geniali", a spus "bunicul Paul", prieten cu genialul Dali. Pe
de alt` parte, tot el, evoc\ndu-[i alegerile f`cute \n via]`, a
zis: "Dac` nu f`ceam pastis, poate eram un Leonardo da Vinci".
Da, zic [i eu, dac` nu f`cea pastis, cine [tie cine cump`ra
Insula Bendor [i ce cazino f`cea acolo. {i cine [tie ce alt`
b`utur` ciudat` ar fi umplut terasele din Provence, [i nu numai.
{i cine [tie ce eram eu nevoit s` scriu \n locul acestui text.
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MAMA LUI
SENDI
VIOREL MARINEASA
Scund` [i dodoloa]`, mama lui Sendi
a scos clan]ele de la u[ile dintre camere, [i
ele joase, ca s` nu se loveasc` la [olduri,
mai ales atunci cånd se precipita s` treac`
de la buc`t`rie spre televizor, unde sta s`
\nceap` unul dintre serialele pe care nu
trebuia s` le scape. Amåndoi iubesc rigoarea,
a[a c` Sendi o viziteaz` dup` un program,
\n func]ie de ora la care se difuzeaz`
telenovelele. Fan Fellini, Tarkovski, Vajda,
Bergman, sigur c` le detest`, \ns` respect`
op]iunea ei. {i-a f`cut maic`-sa dou` caiete
care se \mbog`]esc din timp \n timp. Unul,
rubricat pe l`]imea a dou` pagini: dup` nr.
crt., titlul filmelor \n romån` (cum ar fi |nger
s`lbatic, {i b`rba]ii plång, Vise [i oglinzi,
Cafea cu parfum de femeie) [i \n spaniol`/
portughez` (El hombre del mar, Corazon
salvaje, Mala mujer, Los Ricos tambien
lloran [.a.m.d.) (apar [i nume proprii \n titlu,
iar atunci trece \n c`su]e de dou` ori Marimar,
Maria Isabel, Maria Belen etc.), numele
actorilor (Thalia, Andrea Del Boca, Guy
Ecker, Kate del Castillo, Ruddy Rodriguez,
Malu Mader und so weiter) [i ale
personajelor interpretate, posturile TV care
le difuzeaz`, cånd [i la ce ore, observa]ii
(de ce a disp`rut personajul interpretat magistral de Margarita Rosa de Franciso \n
Hombres? bine au f`cut realizatorii c` au
reintrodus-o pe Itati Cantoral \n rolul
maleficei Soraya din S`rmana Maria!).
l doilea caiet, mai pu]in
standardizat, con]ine imagini
[i sinopse decupate de prin
programele TV pe care Sendi i le procur`
s`pt`månal. De[i nu se suprapun pe
telenovele, mama [i fiul au discu]ii redutabile
despre ortoepia spaniolei, despre devierile
din spa]iul latino-american [i despre licen]ele
care caracterizeaz` personajele. Mama are
o intui]ie bun`, fiul vine cu preciz`ri dup`
carte. El [tie din greu istorie [i geografie,
are-n buzunar spa]iul Americii de Sud (y
compris cea Central`), de[i a c`l`torit doar
pe hart` [i prin c`r]i, mai mult ca sigur c`
nu va ajunge niciodat` acolo, dar [i a[a, de
la distan]`, po]i s` iei h`lci de lume \n posesie,
mama e mul]umit`, Sendi e vioi, nu-i chiar
a[a cum \l critic` unii [i al]ii, r`måne copilul
ei fain [i ascult`tor.
La fel, apa i-o aduce \n damigean` (nu
\n bidon din plastic, c` prinde gust r`u [i
nici nu-i s`n`tos) de la pompa ei preferat`,
dar are grij` s` pice cu transportul ori pu]in
\nainte, ori un pic dup` film, un slalom
paralel la care se supun amåndoi. Au [i
prietenii lui Sendi de p`timit, nu se mai pot
\ntålni cu el ca odinioar`, cånd era mai mereu

A

disponibil, acum sunt integra]i \n regimul
birocratic ce bate dinspre porc`riile alea de
telenovele. B`nuie[te c` maic`-sa vrea s`
le vizioneze netulburat` nu doar pentru a
se men]ine pe firul pove[tii, ci [i pentru a
nu fi v`zut` tr`ind cu fervoare (chiar
plångånd?), de[i ea are un umor [i o st`pånire
de sine care o pot feri de excese. |nainte
nu se prea punea problema, disp`ruser`, rånd
pe rånd, serialele, programul se reducea la
dou` ore pe zi. Filmele se difuzau f`r`
generic, cu titluri inventate de speciali[tii
cenzurii de partid, [i f`r` final. Mai rezista
Tån`r [i nelini[tit, dar mama lui Sendi g`sise
c`-i prea tras de coad`, a[a c` l-a abandonat
imediat dup` '90, atunci cånd a plouat cu
telenovele [i cu campanii pentru oale venite
dinspre Procter and Gamble.
endi, al c`rui cordon ombilical
[erpuia prin ora[, a [tiut cum
s` fenteze regulile, de coniven]`
cu opresorii s`i mai mari sau mai mici.
Avånd promptitudinea b`n`]ean` \n sånge,
rata matematic semnatul condicii de prezen]`
la termen. Din timp, ca baz` se constituia
o scåndur` aruncat` pe geamul institutului.
Diminea]a, \ntårziatul intr` \n curte, de pild`,
pe urma unei camionete: ia scåndura din
b`l`rii [i o car` pe intrarea principal` ca
sarcin` de serviciu. Aveau [tiin]` de tertip
directorii, zbirii de la personal, [efii de
compartimente, secretarele, colegii, portarii,
totu[i nu intrau \n alert`. |n a doua zi sau,
cel mult, \n a treia, opera]iunea se repet`
cu varia]iuni nesemnificative, plus ni[te nervi
ai unuia (femeile nu!) care vrea s` pun`
control peste ce nu se poate.
Opresat nevoie mare, Sendi va fi unul
dintre primii [omeri ai ora[ului-martir. Nu
mai poate \ndura condica de prezen]` a
institutului cu habitudini comuniste. S`-[i
ia un calculator cånd `[tia le vor face mai
mici, nu cåt o hal`, ca pån` mai ieri, s` aib`
un frigider \n care s` bage din gros, chiar
pentru eventualitatea c` va veni sfår[itul
lumii, s` achizi]ioneze o bi]icl` meseria[`
pe care musai s-o regleze o dat` la dou`
s`pt`måni. S-a aciuit la/ pe lång` atelierul
de serigrafie al lui Barosi. Lucru \n echip`.
Nu prea-i eficient. Nici talentul nu-l d` afar`
din cas`. Unul umbl` cu sita [i cu racleta.
Cerneala serigrafic`-i trecut` prin sit`.
Cel`lalt are grij` de ram`, vede de emulsie.
|n sfår[it, altul potrive[te angrenajul pe
pozi]ie. La \nceput, pe Sendi l-a fascinat.
Nu mai e cazul. Acum, dup` dou` sute de
pixuri, intervine un tremur irepresibil tocmai
cånd lucrarea e-n toi. Sendi o ia la s`n`toasa.
Trebuie s`-i duc ap` lu mama, zice.
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BINEFACERILE
LITERATURII
DANIEL VIGHI
Profit de rubric` ca s` schi]ez cåteva portrete din literatura tån`r` timi[orean`. |naintea
tuturor junilor este Tudor Cre]u prin perseveren]` [i credin]` aproape fanatic` \n literatur`,
prin obsesia propriului scris cum n-am mai v`zut de la Ion Monoran (cel de dinainte
de revolu]ie) \ncoace, un soi de mesianism obsedat, de felul `las' c` o s` v` ar`t eu
vou`, o s` vede]i voi cine-i cel mai bun". Pe unii \i poate deranja; \n ce m` prive[te,
cred c` din aceast` \ncråncenare se na[te literatura mare. Aceasta, adic` obsesia propriei
crea]ii, nu este deloc confortabil`, este plin` de umori, de nemul]umiri, de frustr`ri, de
sup`r`ri. Ad`uga]i continua soma]ie c` de-acum, gata, e[ti terminat, pe urm` exaltarea
compensatorie – un gest, o recunoa[tere, o laud`, chiar fugar`, o pagin` bine scris`,
noaptea sau diminea]a, [i revine tonusul, speran]a, måntuirea. {i totul merge tot a[a,
exasperant [i pån` la cap`t.
Cu cåt exasperarea este mai mare, cu atåt [ansele s` ias` bine totul la urm` (care o
fi s` fie acest `la urm`", e o alt` \ntrebare, dup` cum te po]i \ntreba, dezam`git, exasperat,
deodat` s`tul de tot, la ce-]i mai folose[te ceva anume, atunci, "la urm`", atunci cånd to]i
vor vedea, to]i vor accepta, nimeni nu va mai avea \ndoieli). Mai apoi, din nou \ntrebarea
[i revenirea la realitatea vie]uirii literare – niciodat`, nimeni, nu va avea parte de unanimit`]i
literare, ba mai mult, atunci cånd le ai, ceva \]i spune la ureche: "naivule, laudele [i consacr`rile
sunt conjuncturale, se datoreaz` faptului c` e[ti boss, c` e[ti amic, c` e[ti cum e[ti, adic`
b`iat simpatic, nimic nu e cum pare, alde canonicul, tradus, b`gat la manual, se erodeaz`
(oare nu se \ntåmpl` chiar acum, se poate \ntreba canonicul \n via]`), vin tinerii, vin
marginalii, vin aceia din råndul doi, cu c`r]i mai pu]in våndute, dar cu fani de soi, vine
muta]ia valorilor lovinesciene [i r`måi de c`ru]`, dac` ai fost vreodat` \n ea.
|n acest fel, Tudor Cre]u este scriitor obsedat de condi]ia de scriitor. {i a[a devii
scriitor mare. Sau nu devii. Cine poate [ti, mai ales \n zilele noastre, cånd literatura are
a face cu indiferen]a. Cu marketingul care zice despre to]i c` sunt mari, c` nimic nu e
mai interesant, mai provocator, mai fain de citit decåt scriitorul subiect de promotion.
{i atunci cine-i mare, cine-i bun, cine-i scriitor? |ntreb`rile acestea ale lui Tudor sunt
ale lui, dar [i ale celor care vor s` fie scriitori de rit vechi. Scriitorii care cred c` literatura
se mai poate scrie [i \mpotriva cititorului, [i \mpotriva vedetei momentului, c` ea se
ive[te [i altfel, c` toat` literatura nu e tot ce se vede mai bine, c` e loc de surprize, c`
e loc de muta]ia valoric`, este loc s` fii [i tu dac` e pe bune cu literatura asta pe termen
lung. Aceea de la a doua venire.
Literatura cu Parousia, cånd li se va spune celor de la mansard` [i apartamentele
de subsol – acelea cu gratii [i perdele groase ca s` nu te ui]i de pe trotuar \n dormitor
– [i acestora li se va spune de c`tre Dumnezeul literaturii "ia veni]i voi, m`i b`ie]i, la
salon, la sufrageria cu masa cu vesel` [i tacåmuri de argint", a[a cum poveste[te Marmeladov
be]åcilor din birtul de pe marginea Nevei, dup` o noapte petrecut` \n [lepurile de fån,
cånd a ratat serviciul [i familia din cauza respectivului birt din care nu se poate smulge
([i numele lui poate fi parabola mediocrit`]ii proprii sau a lipsei de audien]`, de[i, pån`
la urm` ce este aceasta – are Andreea Esca destul` faim`, [i asta o face scriitoare, dac`
se apuc` s` scrie o carte, sau Klaus, neam]ul prezident?). Marmeladov le zice colegilor
de birt c` vine Dumnezeul (literaturii) la noi [i zice "ia, pofti]i [i voi, m`i nimea-n
drum, la rai". {i spune asta la urm`, cånd ai renun]at [i stai pleo[tit [i tåmp la marginea
drumului (cel mare) al literaturii.
A[a cumva este Tudor Cre]u [i rela]ia sa cu literatura. A[ mai putea spune: Tudor
Cre]u c'est moi. Tudor Cre]u este Vio Marineasa. Tudor Cre]u este Eugen Bunaru. Sau
Ion Monoran. Sau Mircea Bårsil`. Scriitori care tot stau pe de margini [i a[teapt` Parousia
axiologic`. Venirea cea de pe urm`, cu tråmbi]e, cu o[tile [i legiunile \ngere[ti ale
hermeneuticii, cu manuale, victorii ca la Termopile, ca la Waterloo. Doar lui Mono i
se cam rupe de toate. Sau lui Ioan Cr`ciun. Lui Adrian Derlea. Lui Ghi]` Pruncu],
pompierul atomic [i Umbra Veche a birturilor din Kuncz. Sau chelnerului din stirpea
lui André Breton ajuns boschetar [i mai apoi ]intirim la dealul de la schitul Piatra Scris`,
[tiut cu numele DERO (Dan Emilian Ro[ca). S` mai spunem c`, \n final, urmeaz` s`
ni se fålfåie de ea, de literatur`, [i nou` `stora mai "la etate".
Greu de \n]eles de ce e a[a daravera asta cu literatura. Dar a[a este! Tudor Cre]u
va avea parte \nc` mult mai mul]i ani de "binefacerile" literaturii. Vorba poetului: a[a
este jocul, arde-l-ar focu!
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PIC~TURA
DEcucut`
CUCUT~
pic`tura de

CLINAMEN
PAUL EUGEN BANCIU
Nu cred c` \n]elepciunea vine odat` cu
b`tråne]ea. Timpul mai degrab` \ngroa[`
tr`s`turile de caracter ale omului [i le transform` \n ni[te riduri de piatr`, pe care nu
vrea s` le vad`, dar nici nu se poate feri de
rigiditatea lor, nu poate trece dincolo de cele
cåteva trasee pe care le cunoa[te. Atåta doar
c` la b`tråne]e ri[ti mai pu]in, economise[ti
fiecare clip` ce-]i prisose[te, pentru un cont
pe care o s`-l deschizi cåndva, dup` moarte
sau \ntr-un vis. |n]elepciunea o ai sau n-o
ai, [i apare imediat dup` adolescen]`, ca harul
artei. Nici prea devreme, s` se iroseasc` pe
nimic, s` te urce \n slava celorlal]i ca dintrodat` s` fii l`sat de izbeli[te, nici prea tårziu,
cånd c`l`toriile \ncepi s` le faci pe hart` cu
fotografii artistice ale locurilor pe care vrei
s` le vizitezi.
|n]elepciunea vine \n momentul \n care
sim]i c` po]i s` r`måi numai cu tine [i s`-]i
scrutezi trecutul, propria via]`, f`r` s` te min]i
c` ai fi un altul, f`r` s` regre]i c` nu exist`
cineva capabil s` te \n]eleag` la fel de bine
\n clipa \n care po]i s`-]i vorbe[ti deschis
ca unui alt om, s`-]i dai sfaturi [i s` iei hot`råri.
Dar pentru a ajunge aici, de cele mai multe
ori trebuie s` te love[ti singur de pere]ii nep`s`rii celorlal]i, s` le \n]elegi egoismul, voin]a
lor de via]`, de dialog \n societate, s` le \n]elegi
nevoia de intrig`, nevoia de a face r`u, nevoia
de a r`måne \n mustul coclit al invidiei fa]`
de oricine e mai sus cu ceva fa]` de el.
`tråne]ea, dincolo de toate bolile
pe care ]i le face cadou, ca un
fel de reziduuri de via]` tr`it` ce
trebuie pedepsit` \ntr-un fel, \]i aduce din
ce \n ce mai pu]ini prieteni, din ce \n ce mai
pu]ine suflete capabile s` te \n]eleag`, f`r`
s` strecoare \n sentimentele fa]` de tine vreo
urm` de mil`. |n]elegere, da. Doar c` la vårsta
senectu]ii nu-i ai ca parteneri de dialog decåt
pe cei apropia]i ]ie ca vårst`, ceilal]i te ignor`,
\n cel mai bun caz, dac` nu te-au [i trecut
cumva \n sufletele lor apele Stix-ului.
{i astfel, \ncepi s`-]i deschizi cuvintele
sufletului c`tre tine, s`-]i vorbe[ti, s`-]i scrii,
ca unei alte persoane pe care o cuno[ti foarte
bine, din ce \n ce mai direct [i f`r`
menajamente, [tiind c` nu ri[ti nimic. Pentru
c` la orice vårst`, cånd stai de vorb` cu cineva
despre tine exist` pericolul ca tot ceea ce
spui s` se \ntoarc` \mpotriva ta cåndva.
Vorbindu-]i ]ie direct, scriindu-]i ]ie, consumi
f`r` s` vrei toate repro[urile ce ]i s-ar putea
aduce, pentru ni[te aprecieri f`cute alt`dat`,
pe seama unuia sau altuia. Doar c` arta
singur`t`]ii o au pu]ini.
Consta]i \n ani, dup` ce atingi o vårst`,
c` ceilal]i te caut` doar atunci cånd au un
interes sau doresc ceva de la tine, c` de fapt
tot e[afodajul sentimentelor lor fa]` de tine
st` \n micile profituri pe care le poate avea
de pe urma ta, unul sau altul. C` sinceritatea
ta de odinioar` a devenit subiect de bårf`,
de ridiculizare, ce devine dintr-o dat` public`. "A[a a zis el, c`…", "A[a credea atunci
cånd…", "Spunea c` dac` nu se va…", "Mia declarat, \ntr-un moment de sinceritate,
c`…" sunt capetele de \nceput ale unor
r`st`lm`ciri ce se petrec peste timp cu oricare
dintre noi, ca un fel de ecouri schiloade ale
vorbelor spuse cuiva \n care aveam \ncredere,
sau \ntr-un moment de vid sufletesc, cånd
am sim]it nevoia s` ne dest`inuim cuiva.
Din capetele acestea de fraze \ncep
cancanurile sau literatura pe care o scrie
fiecare dintre noi f`r` s` o mai pun` pe hårtie.
A[a se consum` evenimente tragice sau
bucurii. Doar fericirea [i iubirea nu pot fi
\mp`rt`[ite decåt de unul sau doi oameni,
cel mult, pentru c` atunci cånd afl` altul,
din afara cercului restråns, totul devine la
råndu-i bårf`. Nu-l putem vedea niciodat`
pe cel`lalt ca fiind asemeni nou`, nici chiar
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atunci cånd, mina]i de boala naivit`]ii, credem
c` acela e identic \n ceea ce simte fa]` de
noi, cu ceea ce simte fa]` de ceilal]i. Dar
asta nu se petrece nici m`car atunci cånd
avem senza]ia c` ne afl`m cu to]ii pe acela[i
drum c`tre un ideal comun.
|nainte de '90, eram for]a]i s` avem un
singur ideal; rezultatul real al anilor acelora
s-a v`zut mai tårziu, se vede acum, cånd
nimeni nu mai are o aceea[i direc]ie cu cel
de al`turi, chiar [i atunci cånd stau \n fa]a
iconostasului [i se roag` aparent unui singur
Dumnezeu. Abia acum ne dumirim cåt
suntem de singuri \n fa]a vie]ii, cåt de fragile sunt leg`turile pe care le stabilim \ntre
noi, cåt de cåinoase pot fi ni[te cuvinte
aruncate cåndva unui prieten de atunci, care
se \ntoarce ca un bumerang, gata s` ne ia
via]a, doar pentru c` nu mai prezent`m o
prea mare importan]` pentru el, pentru
interesele lui imediate.
e fapt, ceea ce alt`dat` se putea
petrece \ntr-un timp mai
\ndelungat, acum se afl` sub
inciden]a necesit`]ii imperioase, de parc` ar
intra zilele \n sacul f`r` fund al mor]ii, al
imediatului ce dicteaz` ac]iuni nu \ntotdeauna
cu discern`månt, de parc` am fi pe linia \ntåi
a frontului, \ntr-o lupt` pe via]` [i pe moarte,
din care scap` doar cel care trage primul cu
arma automat`. Ce e ciudat, reflexul de
conservare pare absorbit de n`uceala acestei
\naint`ri f`r` perspectiv`, pe care o detecteaz`
doar pensionarii care stau pe b`ncile din fa]a
blocurilor [i comenteaz`, la råndul lor deruta]i,
ceea ce v`d la televizor.
Dintr-odat` pare c` perspectiva unei
\ntreprinderi pe mai mul]i ani e luat`-n
derådere, [tiindu-se dinainte c` rezultatul va
fi un e[ec, pentru simplul fapt c` omul nu
mai poate lua \n calcul toate impedimentele
[i pericolele ce-i stau \n fa]` [i care se modific`
de la o or` la alta. Nimic pare s` nu mai
arate azi asem`n`tor cu ceea ce am crezut
ieri c` va fi. Nimic nu mai are consisten]a
unui fapt dus pån` la cap`t, cånd dincolo
de el apare o variant`, o r`scruce de drumuri,
dintr-un h`]i[ ce-l pune pe om s` fie \ntr-o
continu` dilem` a alegerii c`ii celei mai bune.
R`scruci dup` r`scruci, variante dup`
variante, [i toate cer o \n]elepciune practic`,
o \n]elepciune aplicat`, [i nu un sfat de b`trån,
care [i-a dus via]a \ntr-o lume cu cap [i coad`.
emerarul de azi e omul ce merge
la \ntåmplare, alegåndu-[i drumurile la fiecare r`scruce care-i iese
\n fa]`, bucuråndu-se dou` clipe pentru varianta aleas`, ca peste alte dou` clipe s` trebuiasc`
s` aleag` din nou. Se zice c` norocul apare
o singur` dat` \n via]a omului, dar temerarul
nu ]ine seama de aceast` zical` [i merge mai
departe devenind ridicol. Lumea de azi e ca
o hart` a drumurilor europene cu toate
autostr`zile [i drumurile na]ionale [i regionale
trecute pe ea, punåndu-te \n permanen]` \n
situa]ia de a alege calea de mers din r`scruce
\n r`scruce, spre o ]int` aproximativ`, f`r`
un gipies la \ndemån`, [i el un mic aparat
de ghidat automobili[tii prin satelit, care cånd
gre[e[te te anun]` sec: reconfigur`m!
O lume precis`, unde sfaturile posace ale
b`trånilor sunt \nlocuite de semne de circula]ie
[i indicatoare de localit`]i, ce trebuie respectate
cu sfin]enie, f`r` s` vezi oamenii de pe trotuare,
ci doar pe cei impruden]i, care-]i ies \n cale,
pe nea[teptate, f`r` s` vezi copacii de pe
margine decåt dup` ce te-ai oprit cu motorul
ma[inii \n unul din ei, \ncercånd s` evi]i o
coliziune frontal`. C` ajungi sau nu la cap`tul
drumului depinde de norocul [i aten]ia ta, de
cur`]enia adrenalinei din sånge. Ca odat` ajuns
aproape de ]int`, s` ui]i de ce ai plecat, s`
ui]i ce vrei [i s` tr`ie[ti frenetic doar bucuria
c` nu ]i s-a \ntåmplat nimic.
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JURNAL
DE
FAMILIE
PIA BR\NZEU
15 mai 1909
1909. |n casa bunicului meu, p`rintele Nicolae Br\nzeu, e s`rb`toare. |ntors
cu un an \n urm` de la studiile sale de prin str`in`tate, a ajuns, printr-o pornire plin` de
devotament fa]` de patrie, preot capelan la Petro[ani. Acum, \ntreaga familie e reunit`
pentru a asista la botezul primului s`u n`scut, Felician. Sunt de fa]` tat`l p`rintelui, Ion
Br\nzeu, cånt`re] de biseric` la Coroe[ti-Jiu, so]ia lui, Maria Oneas`, [i cel`lalt fiu, Ion.
Din partea mamei, particip` fratele Emil Nicoar` [i so]ia Ana, care vor fi na[ii copilului.
Iar ca preot botez`tor a fost adus p`rintele {tefan Berinde de la Cåmpul-lui-Neag, respectat
acolo de toat` lumea ca un fel de duhovnic al v`ii Jiului.
Copilul plånge [i e nelini[tit. Simte c` ceva se \ntåmpl` \n jurul lui [i probabil c` \i
este [i foame. Dar pe moment trebuie s` se \mpace cu situa]ia. Ritualul e prelungit de
preotul Berinde, doritor s`-i arate colegului s`u c` [tie s` fac` lucrurile a[a cum se cuvine.
La un moment dat, Maria \i atrage discret aten]ia fiului Nicolae. Bunicul face ochii mari
[i se retrage uimit de interven]ia b`trånei, sim]ind c` solemnitatea momentului n-ar fi
trebuit \ntrerupt`. Cu vorbe de ]`ranc` \n]eleapt`, mama \l instruie[te \n [oapt`: "S` [tii,
dragul meu, c` ceea ce face tat`l la botez va face [i copilul. Dac` vrei s` \i plac` s`
citeasc`, umbl` cu c`r]i; dac` vrei s` fie maistor, umbl` cu ceva unelte; dac` vrei s` fie
un lene[, un gur`-casc`, stai nemi[cat [i prive[te numai ce face popa…"
Speriat, bunicul \[i d` seama c` situa]ia e grav`. Nu mai poate continua s` r`mån`
doar un simplu spectator la botez. |ntreaga r`spundere fa]` de destinul copilului cade
acum asupra lui. {i cum s` se descurce cånd to]ii sunt cu ochii pe el? E obligat, vråndnevrånd, s` g`seasc` rapid o solu]ie. Dar \ntåi trebuie s` se hot`rasc` ce vrea de la Felician.
Nu-l poate l`sa \n nici un chip s` ajung` un gur`-casc`; parc` nici maistor nu e chiar ceea
ce un tat` cu doctorat [i-ar dori pentru fiul s`u; mai bine s` umble cu c`r]i. Atunci poate
fi preot, arhivar, profesor, scriitor [i cåte [i mai cåte.
Decizia e luat`. Mai trebuie s` uite tot ce a \nv`]at la Facultatea de Teologie, s` uite
jur`måntul depus cu ocazia promo]iei de doctori, s` uite tot ce predic` el de un an \ncoace
despre supersti]ii [i s` se gåndeasc` la o strategie. Dac` \ns` \l apuc` un acces de tuse,
se poate retrage pån` la birou, unde se afl` un pahar cu ap`. Acolo se va a[eza [i, cånd
tusea se potole[te, lumea nu se va mai uita la el. Atunci poate s` citeasc` [i s` scrie.
Manevra i se pare bun`. Ajuns la birou, frunz`re[te o enciclopedie Brockhaus, cartea cea
mai serioas` aflat` la \ndemån`, apoi se apuc` s` mai [i scrie cåte ceva. Se \ntoarce s`
asiste la slujb`, apoi revine pentru a mai citi un rånd [i a mai scrie vreo dou` cuvinte. O
]ine tot a[a, de[i cei din jur par din ce \n ce mai nedumeri]i. Nu prea \n]eleg ce se petrece.
Doar bunica bebelu[ului e mul]umit`. Pentru ea e clar ce se va \ntåmpla peste ani.
A avut dreptate. Felician a studiat literele la Bucure[ti, fiind coleg cu folcloristul
Mihai Pop [i membru \n echipa de sociologi a lui Dimitrie Gusti. L-a interesat filologia
slav` [i filozofia. |n paralel cu literele a urmat [i dreptul. Ca profesor de romån` la Lugoj,
l-a avut elev pe compozitorul György Kurtág, care i-a p`strat o amintire atåt de frumoas`
\ncåt i-a dedicat o colind`-balad`, cåntat` \n 2008 la Cluj [i apoi la Paris. Al]i elevi [iau publicat memoriile, subliniind c` "a posedat o adev`rat` enciclopedie de cuno[tin]e"
[i c` a fost "un pasionat al c`r]ii [i un voluptuos al ideii". Ajuns \n 1942 \n Turcia, ca
profesor la Universitatea din Istanbul, a predat cursuri de romån`, latin` [i geografie
lingvistic`, a proiectat editarea unei reviste romåno-turce [i l-a tradus pe Caragiale.
Se pare deci c` bunicul Nicolae a reu[it prin mica sa stratagem` s` influen]eze destinul
copila[ului. Din p`cate, \ns`, nu a f`cut-o decåt par]ial. Mama lui a omis s`-i aminteasc`
de b`tråna cu coasa, care st` mereu la pånd` [i taie uneori firul vie]ii nea[teptat de devreme.
Dac` ar fi fost avertizat, poate c` bunicul ar fi [tiut ce s` fac`, iar Felician n-ar fi fost
secerat \n plin` tinere]e. Ar fi avut mult mai mult timp s` scrie [i s` citeasc`…

TIMISOARA PESTE 100 DE ANI
Casa de cultur` a municipiului Timi[oara [i clubul Helion au lansat de curând
concursul bienal TIMI{OARA PESTE 100
DE ANI. Competi]ia, sus]inut` [i de
Prim`ria municipiului Timi[oara, se înscrie
în bogata agend` cultural` a anului 2015,
circumscris` candidaturii Timi[oarei la titlul
de Capital` Cultural` European` pentru anul
2021. Concursul dotat cu premii consistente
are trei sec]iuni: IDEI, SCENARII [i FIC}IUNE. Concursul î[i propune s` stimuleze
inventivitatea timi[orenilor a c`ror vârst`

minim` necesar` pentru a lua parte la concurs este de 15 ani. Antrenarea capacit`cii
de anticipare e bine s` fie f`cut` cu
parametrii logicii, unde verosimilitatea s`
fie un vector absolut necesar. Textele pentru
concurs se vor expedia pe adresa: redac]ia
helion@gmail.com, termenul limit` de
depunere a lucr`rilor fiind 20 august 2015.
Mai multe informa]ii g`si]i pe
www.helionsf.ro Helion Online nr.51 si
52, la rubrica de [tiri.
Liviu Roncai
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JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN
Joi, 28 mai 2015
M` întreab` un amic englez, recent stabilit
p-aici: De ce mul]i politicieni români pronun]`
furever, în loc de forever?
Vineri, 29 mai 2015
Diminea]a, în drum spre gr`dini]`, Tudor
m` roag` s` opresc ma[ina. Îmi spune [i motivul:
Vreau s` culeg un mac pentru iubita mea, Mara.
Trag pe dreapta, deschid portiera [i, ca s`
câ[tig`m timp, c`ci risc s` întârzii de la serviciu,
]â[nesc spre cei câ]iva maci r`zle]i]i pe la
marginea drumului. Tudor m` strig`: Tata, tata,
s` aib` coada lung`, te rog!
Mar]i, 2 iunie 2015
Cei de la conferin]ele Bookland pentru
tineri m-au invitat s` m` întâlnesc cu elevi de
liceu [i s` le vorbesc despre literatur`, scris,
citit [i alte minuni. M-au rugat s` scriu [i câteva
rânduri mobilizatoare. Mi-a ie[it asta: Pe bune,
e demonstrat [tiin]ific – de[i se vede cu ochiul
liber zi de zi – c` dac` cite[ti e[ti mai de[tept,
mai cool, mai cu... vino-ncoa[. Nu doar c` [tii
mai multe, dar înve]i ce s` faci cu mintea ta,
cu inima ta, cu trupul t`u, cum s` le folose[ti,
cât, unde, cum s` te bucuri de via]` într-un
mod elegant, rafinat [i intens. În plus, în Occident e tot mai trendy s` cite[ti, s` fii la zi cu
c`r]ile (e din nou la mod` hârtia!) nou ap`rute,
cu scriitorii tineri care o zic de parc-ai scrieo tu, cu autorii `ia mari, de care e musai s` ai
habar ca s` nu pici de fazan când vine vorba
despre ei. Cite[te [i o s` vezi c` o s` ai din ce
în ce mai mult succes. Poate c` [i în afaceri,
dar în dragoste – sigur! La trei f`r` zece sunt
la Muzeul de Art`, unde – la fix – urmeaz` s`
aib` loc întâlnirea cu tinerii. Pân` la 15, vin [i
ceilal]i trei vorbitori, care urmeaz` s`
împ`rt`[easc` [i ei, pe rând, cam din jum`tate
în jum`tate de or`, din experien]a lor de cititori
[i de oameni care au reu[it în via]`. Pân` la
15.25 nu apare picior de elev. Organizatorii
dau din umeri [i ne spun c` profesorii ar fi
tras clapa, de fapt.
Joi,. 4 iunie 2015
La Arad, invita]i de C`t`lin Lazurca, la a
doua edi]ie a Discu]iei Secrete. E festival de
literatur` [i se va desf`[ura în locuri publice.
Primim, de la organizatori, în afar` de program,
hart`, publica]ia festivalului, [i câte un tricou
(al Arianei e roz) pe care scrie, mare, Lejer
superior. Asta mi-ar trebui s` port prin Arad,
ca timi[orean, mai ales c` al meu bate spre
violet. Ne întâlnim cu T.O. Bobe, Sorin Ghergu],
Cezar-Paul B`descu, Angelo Mitchievici, Ionu]
Chiva, Dan Sociu, Silviu Gherman, Andrei
Dobo[, Cristina Lazurca, Mateo, Cristina Ispas,
Rare[ Moldovan, Miki Vieru, Mocu]ii (tat`l
[i fiul), Andrei Dósa. Mai apoi, cu Ioana Nicolaie
[i Mircea C`rt`rescu, a c`rui antologie de la
Humanitas, Poezia, o lansez, împreun` cu
Marius Chivu, la sala Studio de la teatru. Diplomat, Mircea m` corecteaz`: fiecare scriitor
român este cel mai important, nu doar el. Fiecare
în stilul s`u, accentueaz` nominalizatul Nobel.
Mica sal` e plin`, dar m` a[teptam s` fie rupere.
Apoi, dup` o pauz`, începe prima lectur`. Sala
s-a decongestionat. Citesc, pe rând, Vasile Dan,
Gheorghe Mocu]a, Ioan Matiu], Florin Iaru [i
subsemnatul. Succes pe linie. C` doar fiecare
suntem cei mai cei pe stilul nostru. Seara, la
cin`, ne întâlnim [i cu Attila Bartis (cum
Dumnezeu nu îi e cald în costum negru?), Filip
Florian, Romi Bucur, Andrei Codrescu, care
îmi face cuno[tin]` cu Anselm Berrigan. Dup`
papa, literatur`. La cafeneaua Joy's, în curte,
citesc printre clincherit de pahare [i de sticle,
Andrei D., Marius C., Gheorghe Schwartz, Filip
F., Attila. Doar primul... poeze[te, ceilal]i î[i
fac prozeli]i (oameni care ascult` proze, nu?).
Vasile Leac ne salut` la ie[ire. Noaptea, în drum
spre hotel, constat`m c` pe aproape fiecare
cl`dire din centrul Aradului scrie: Aten]ie, cade
tencuiala! Un ora[ în care se tr`ie[te periculos.
Vineri, 5 iunie 2015
Diminea]a, ne întâlnim cu Onisim Colta,
la o cafea. Luna trecut` i-am admirat câteva
lucr`ri la Art Safari, în Bucure[ti, la standul
Galeriei Jecza. Mergem to]i trei prin cele dou`
galerii ar`dene s` vedem ce [i cum. Destul ce,
mai pu]in cum. În schimb, expozi]ia Dianei

Serghiu]`, Melancolia, de la Muzeul de Art`
din Arad, ne place mult. O desenatoare excelent`,
f`r` complexe în alegerea temelor [i plin` de
imagina]ie. Afi[ul reproduce o lucrare hot: o
vac`/ vi]ic` ce d` s` sug` la sânul unei femei.
Dar pe simeze sunt dou` lucr`ri [i mai [i decât
asta. Apoi, ghidul nostru, Adrian Sandu, ne invit`
la el în birou, unde povestim [i îi vedem câteva
lucr`ri. Adi a f`cut gravuri, desene, grafic`,
pictur`, colaje. Oare [i sculptur`? E într-o permanent` c`utare de solu]ii vizuale [i are deschise
mai multe fronturi. Pare biruitor pe fiecare dintre
ele. La întoarcere, remarc`m anun]urile, dese,
cu tencuiala c`z`toare de pe cl`diri. Mortar pentru
un ora[ mortal! {i în Timi[oara cade de sus,
dar b`n`]enii [tiu s`-[i fereasc` fruncea, nu?
Dup`-masa de prânz (prilej cu care dau
mâna cu recent sosi]ii Bogdan-Alexandru
St`nescu, Dmitri Miticov, T.S. Khasis, Gabi
Eftimie, Lavina Brani[te), moderez, împreun`
cu Mateo, o dezbatere pe care am botezat-o
Facem c`r]ile! Se petrece la prim`rie, în Sala
Ferdinand, [i strânge o mul]ime de curio[i,
majoritatea participan]i la Discu]ia secret`. Ca
orice poveste despre c`r]i, vânz`ri în cap, cititori
pu]ini, dar s`raci, înv`]`mânt la p`mânt, hârtie
versus electronic` [.a.m.d., se încheie de parc`
nu s-ar mai fi oprit. De la locul de munc` al lui
Gogu Falc`, mergem – via cin` – spre Cinema
Arta, unde se reune[te, într-o [edin]` la care
particip` Mircea C., Teo, Svetlana, Ioana, Cecila
{tef`nescu, Sorin, Angelo, Cezar, Cenaclul
Litere. Ascult`m amintiri, vedem fotografii din
anii când cenaclul func]iona, ascult`m texte
contemporane ale fo[tilor cenacli[ti. To]i în
verv`, to]i simpatici, vreo doi chiar nostalgici.
De acolo, înseta]i, pornim spre Joy's, aten]i s`
nu ne aterizeze în cap niscai tencuial` de secol
XIX. De la 11 seara citesc Sociu, Cosmina
Moro[an, Irina Bruma, Cristina Ispas, I. Chiva,
Rare[ Moldovan, Bogdan Co[a. St`m la mas`
cu Oana Dobo[i, Alex Potcoav`, Nicoleta Papp,
Vali Sepi, veni]i special pentru festival de la
Timi[oara. Bun` alegere.
Mar]i, 9 iunie 2015
În linie dreapt` spre gr`di, Tudor m` roag`
s` opresc ma[ina, ca s` culeag` maci pentru
Mara. M` execut [i chiar îl ajut în opera]iunea
de extragere a florilor dintre buruieni. Face un
buchet de trei. Mara n-a ajuns înc`, a[a c`
educatoarea pune florile într-o vaz`, în a[teptarea
colegei lui Tudor (teacher [tie despre poveste).
Dup` mas`, când îl iau de la gr`di, avem dialog:
-Tudor, i-ai dat macii Marei?
-Aproape...
- Cum... aproape? P`i, ori i-ai dat, ori nu?
- P`i, tata, în timp ce îi d`deam, ei se
scuturau...
Joi, 11 iunie 2015
E atât de cald afar`, încât m` simt personaj
în piesa Abuz de soare . Seara, joc rolul de
moderator (oare o exista meseria asta în
nomenclatorul de la Ministerul Muncii?) la
lansarea lui Andrei Cr`ciun, de la Cartea de
nisip. Dup` Baricadele, volumul s`u cu
excelente texte jurnalistice, Andrei a publicat,
iat`, P`l`ria albastr` [i alte povestiri. Scurte
[i tari.
Miercuri, 17 iunie 2015
De trei zile în Bucure[ti, la Expo Apa, care-i
la Casa Poporului. Azi, vizit` la MNAC, care-i
tot acolo. Patru etaje, patru expozi]ii, dou` de
top: cea aniversar` a Universit`]ii de Arte, în
care sunt expuse lucr`ri ale profesorilor [i ale
unor studen]i, [i cea a lui Mircea Suciu. Vreau
un afi[ al primeia. Nu se poate. Vreau un catalog. Nu exist`. Vreau o libr`rie a muzeului, s`
cump`r o cartolin`, ceva. Nu mai exist` libr`rie,
s-a desfiin]at. Art`, nene!
Joi, 18 iunie 2015
Am cunoscut un ins pragmatic: vorbe[te
pu]in cu oamenii. Cu el, [i mai pu]in.
Seara, Crina e absorbit` de un lego [i
construie[te ceva pe masa din living. Ies cu Tudor
prin curte, unde ne juc`m cu baloane de s`pun.
Eu le fac, Tudor le sparge. La un moment, zic:
Ia uite ce mare e `sta! Tudor îmi arat` un alt
balon [i îmi replic`: Da' ia uite ce mijlociu e
`sta!

DIN MISTERELE
(II)
REVOLU}IEI
RADU PAVEL GHEO
Dup` dou`zeci [i cinci de ani e greu s` separi adev`rul despre Revolu]ia Romån` de
exager`rile, legendele sau fabula]iile ce \mbrac` orice eveniment istoric major. Dar cred
c` o confruntare peste timp cu m`rturiile culese imediat dup` eveniment ar putea cel pu]in
ajusta unele dintre fanteziile care din 1990 \ncoace au crescut p\n` ce au ajuns s` umbreasc`
ni[te realit`]i mai simple, chiar dac` mai banale prin compara]ie cu marile teorii conspira]ioniste.
Am recitit, prin urmare, c\teva c`r]i publicate \n 1990 [i care str\ng m`rturii ale
participan]ilor la revolu]ia din Timi[oara, adic` la acel moment al izbucnirii revoltei \mpotriva
regimului comunist din Romånia, care a fost reinterpretat \n nenum`rate feluri, p\n` ce a
ajuns un fel de film de spionaj [i aventur` cu kaghebi[ti [i agen]i americani. Printre ele se
num`r` volumul lui Miodrag Milin Timi[oara. 15-21 decembrie 1989 (f. e., Timi[oara,
1990) [i cel al lui Titus Suciu, Reportaj cu sufletul la gur` (Editura Facla, Timi[oara,
1990). Au mai fost [i altele, dar fie [i doar lectura lor e suficient` pentru a-i re\nvia (sau
construi) \n minte cititorului imaginea unor zile haotice, de agita]ie dezordonat`, de r`bufnire
dez`g`zuit` \n c`utarea unei albii.
Se vede acolo, din multele perspective ale participan]ilor, ce se completeaz` [i se
confirm` unele pe altele, c` atunci, \n 15, \n 16, chiar [i \n 17 decembrie nimeni nu [tia
\nc` foarte clar nici ce urmeaz` s` se \nt\mple [i nici cum s` fac` s` se \nt\mple ceva.
Oamenii oscilau \ntre revolt` [i precau]ie, \ntre dorin]a de a dobor\ regimul [i de a se pune
la ad`post \n caz de e[ec. Cei ce \[i amintesc perioada comunist` [tiu c` \ntreaga Romånie
a[tepta s` se \nt\mple ceva [i nu era nevoie de un complot sau o conspira]ie lesne de
descoperit de oamenii Securit`]ii, ci doar de o sc\nteie incontrolabil`, undeva, oriunde. Ba
chiar era mai u[or a[a: o izbucnire spontan` de revolt` excludea riscul tr`d`rii, deconspir`rii
[i interven]iei Securit`]ii.
A fost s` fie la Timi[oara, la casa parohial` a pastorului reformat László Tõkés. Despre
acesta s-a spus ulterior c` ar fi fost agent al cuiva (al iredenti[tilor maghiari, al CIA-ului
sau, oricum, mare conspirator) [i c` refuzul s`u de a se l`sa mutat din Timi[oara era menit
s` declan[eze revolu]ia [i apoi c`derea lui Ceau[escu. Doar c` din interviul acordat de
pastor lui Titus Suciu reiese mai degrab` c` domnul Tõkés avea un conflict mai vechi –
\nc` de la \nceputul anilor 1980 – cu superiorii s`i [i cu autorit`]ile statului [i se vede cu
u[urin]` c` refuzul s`u de a pleca din parohia timi[orean` era unul de natur` personal`
(motivat \ns` [i etic, [i confesional). Se mai poate deduce [i c` ini]ial pastorul n-a crezut
c` ar putea fi scos din parohie f`r` acceptul enoria[ilor – de unde [i opozi]ia sa \nd\rjit`
– [i c`, atunci c\nd lucrurile au luat o turnur` mai grav`, cum spune [i el, "pentru c`
oamenii erau din ce \n ce mai agita]i, i-am sf`tuit de mai multe ori s` mearg` acas`" (Suciu,
p. 15).
Iar dac` nu vrem s`-l credem pe declan[atorul (involuntar, zic eu) al Revolu]iei Romåne,
mai s\nt [i numeroasele m`rturii independente ale celor care au fost atunci la casa parohial`
de pe strada Timotei Cipariu: toate arat` c` pastorul a \ncercat \n nenum`rate feluri s`-i
conving` pe oameni s` plece acas`, zic\ndu-le c` nu e \n pericol, c` negociaz` cu autorit`]ile,
care se arat` \n]eleg`toare, c` trebuie s` \[i preg`teasc` predica pentru a doua zi, ba chiar
le spune deschis: "{tiu, vre]i s` m` ajuta]i, dar \mi face]i numai greut`]i" (Suciu, p. 28).
"Pleca]i acas`, nu v` periclita]i via]a pentru mine, nu m` vor lua, mi-au dat asigur`ri"
(Milin, p. 22).
Doar c` oamenii nu voiau s` plece [i c`utau motive s` r`m\n`, refuz\nd s`-l cread` pe
preot c\nd le spunea c` nu e \n pericol. |[i imaginau [i ei (\n aceea[i logic` a conspira]iei
care ne b\ntuie [i ast`zi, doar c` \n alte forme) c` \n`untrul casei parohiale s\nt ni[te securi[ti
care \l oblig` pe preot s` le vorbeasc` astfel. Fiindc` dac` l-ar fi crezut, ar fi disp`rut
pretextul care le justifica – moral [i uman – pornirea de a se str\nge \ntr-un grup tot mai
mare [i mai periculos pentru st`p\nire. Chiar [i atunci c\nd László Tõkés a chemat c\]iva
oameni \n interiorul casei, ca s` vad` c` acolo nu e niciun securist, sper\nd c` astfel o s`
conving` mul]imea s` se risipeasc`, iar c\]iva manifestan]i se duc \ntr-adev`r s` verifice,
oamenii r`ma[i \n strad` tot nu au vrut s` cread`. Se ag`]au de momentul ap`rut, \n care
au sim]it incon[tient o ocazie de a se revolta.
A[a se explic` strig`tele lor: "Nu credem! Nu credem! Noi r`m\nem aici!" (Suciu, p.
28). Dar a[a se [i vede c\t de departe era László Tõkés de ideea unei revolu]ii sau a unei
r`sturn`ri a regimului. Nimic nu sugereaz` la el vreo asemenea inten]ie, ci mai degrab` o
team` de consecin]ele pe care le-ar fi putut avea tulbur`rile din strad` asupra lui [i familiei
lui. A[a se g\ndea atunci, \n anii comunismului, nu ca \n filmele cu spioni [i revolu]ii
pl`nuite de masca]i care se salut` cu "Dreptate [i fr`]ie!" \n re[edin]e secrete.
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FEST-FDR 2015 (II)
DANIELA {ILINDEAN

FEST, a doua parte a FEST-FDR, festival
organizat de Teatrul Na]ional Timi[oara a avut
loc \ntre 7-13 iunie. FEST a \mbr`cat straiele
diversit`]ii [i le-a propus spectatorilor s`i spectacole de strad`, performance, stand-up comedy, circ, hip hop [i beatboxing. Cånd spectaculosul traverseaz` strada [i le zåmbe[te gale[
trec`torilor la ceas de sear`, luminile sunt parc`
mai str`lucitoare, pericolul e mai mare [i sim]urile
mai ascu]ite. |n aer liber, spectatorii au vizionat
Livada de vi[ini dup` Cehov (Voskresinnia Theatre), K@OSMOS de Roberto Strada (Grupo
Puja!), [i Funambus ((Underclouds Cie).
Diferite ca formule, tematici [i realizare au
fost [i urm`toarele trei produc]ii invitate \n luna
iunie la Timi[oara.

Teatrul Municipal Baia-Mare
MEDIO MONTE, performance de Marian
Ilea / Mircea Bochi[
Cu: Florin Vidamski, Richard Balint
Dj Adrian Electoclown
Scenografia: Helmut Stürmer
Medio Monte se constituie \ntr-un nod
artistic, o \mbinare de arte, inteligent puse \n
dialog. Parcursul debuteaz` cu o expozi]ie de
pictur` plasat` \n holul Teatrului. Tot acolo,
personajele sunt insinuate odat` cu sunetele din
c`[ti. Se caut` unul pe celel`lalt, sunt unul [i
acela[i. Coridoarele devin parte a unui imaginar
labirint de oglinzi. Iluziile se alung` unele pe
altele, suspansul c`ut`rii se \nso]e[te cu interesul
crescut. Spectatorii aud spectacolul \n c`[ti, \l
aud susurånd \n ureche – intimitate, dar [i dep`rtare –, subliniind \nc` mai mult receptarea individual`. Asist`m la viraje \n spa]iul crea]iei
vizuale, acustice, interpretative.
Medio Monte propune un traseu labirintic:
de la art` la spectator, o c`l`torie \n spa]iu, dar
[i \n timp, un drum ghidat prin sensibilit`]i multiple.
Muzica le este companion urechilor, imaginile
\nso]esc ochii, conjugarea lor \mblånze[te curiozitatea, te binedispune, pentru c` reprezenta]iei nu
\i lipse[te umorul. {i auditiv [i vizual e[ti transportat
\ntr-o alt` epoc`. Muzica simfonic` [i rochiile te
fac s` crezi c` personajele tocmai au coboråt dintrun tablou nefinisat al unui pictor. Ele au clas` [i
]in, desigur, pån` la un punct, la etichet`.
Liz [i Henrieta sunt pozi]ionate pe o plac`
turnant`, cu forme labirintice. Am imediat senza]ia
c` asist`m la rotirea unei imense pl`ci de picup,
iar actorii sunt acele. Prin mersul lor, citesc imprimarea de pe plac` [i o redau sonor. De aici rezult`
[i acceler`rile [i deform`rile vocii, la fel [i efectele
ob]inute. Din cånd \n cånd "acele" sar, iar discursul
e fracturat, cåteodat` "acele" se pr`v`lesc de rås,
iar råsul li se transform` \n cascade, uneori sunt
simpli pioni r`sturna]i c`rora le este insuflat` mi[carea [i se las`, astfel, du[i de aceasta. Privindu-i,
\mi vine \n minte Placa (pu]in) defect` a lui {erban
Foar]`: "…Parfumurile unor crinoline par fumurile
unor crini! O, line par fumurile unor crinoline…"
Contrastele \[i clameaz` [i ele locul. Ai zice
c` asi[ti la fragmente desprinse dintr-un manual
de conversa]ie, \n care \nve]i s` vorbe[ti politicos, cu stil despre orice [i despre nimic, dar de
la un punct, limbajul [i emo]iile patineaz`. Liz
[i Henrieta pot fi juc`u[e, r`ut`cioase, conspirative, amuzate, arunc` priviri piezi[e, se pot transforma \n frumo[i p`uni cu penele \nfoiate, atunci
cånd \[i flutur` rochiile, evantaiele [i pleoapele.
Mihaela Panainte creeaz` o instala]ie care
\]i faciliteaz` accesul la tipuri diferite de artistic, individualizåndu-le pregnant, f`r` a pierde,
\ns`, din vedere jonc]iunea lor. E o instala]ie
care permite atåt descompunerea \n artele
componente, cåt [i compunerea lor, mixajul
f`cåndu-se cu fine]e. La aceasta contribuie din
plin interpret`rile excelente [i precise ale actorilor
Florin Vidamski [i Richard Balint, decorul [i
costumele ingenioase ale lui Helmut Stürmer,
muzica lui DJ Adrian Electroclown.
Teatrul Act, Bucure[ti
P`i… despre ce vorbim noi aici, domnule?
de C`t`lin {tef`nescu, regia Alexandru Dabija.
Cu: Marcel Iure[ [i George Mih`i]`
P`i… despre ce vorbim noi aici, domnule?
este o pastil` de "morome]ianism". Un comprimat

cu eliberare treptat`, \n dou` faze. |n prima, ri[ti
reac]ii principale de haz [i haz de necaz. Recuno[ti
situa]ii, empatizezi cånd cu Ilie Moromete, cånd
cu Coco[il`, te bucuri de dialogurile mustoase,
de replicile inteligente, de feliile mari de ironie
[i autoironie, de judecata profund romåneasc`,
zåmbe[ti sau råzi pe \nfundate, ascultåndu-le
dialogurile, le savurezi jocul. {i ai impresia c`
fac asta dintotdeauna. La o privire mai atent`,
personajele, extrase din Morome]ii, au umbre
prelungi de Vladimiri [i Estragoni. Taifasul \i
define[te, iar timpul are \nc` r`bdare.
|n partea a doua, \ns`, substan]a din comprimat se am`r`[te \ntr-atåt, \ncåt inima \]i devine
plumburie de prea mult` triste]e. Teatru \n teatru,
Ilie Moromete reface (pentru a cåta oar`?) episodul r`zvr`tirii b`ie]ilor. Desp`r]irile, tr`d`rile,
revolta se izbesc violent de dragostea, neputin]a
[i durerea patern`. Cu toate acestea, ele nu pot
fi evitate. Din contr`, sunt tr`ite cu maxim de
intensitate. Cuf`rul cu fotografii, pe care Moromete \l folose[te drept recuzit` este mai mult
decåt o ancorare \ntr-un trecut ne\mp`cat. E o
albie de måhniri consumate din nou [i din nou,
ca \ntr-un purgatoriu.
Spa]iul are de la bun \nceput un aer u[or
straniu, subtil construit. Aproape c` ignori posibilele semnifica]ii ale g`rdule]ului care \mprejmuie[te locul [i aluziile la ceea ce e dincolo, la
sensul lini[tii dintre cuvinte. Bruiajul constant
al radioului te trage de månec`. Realit`]ile se
\ncalec`, se petrec, devin irealit`]i. Dar c`nile
cu batiste albe legate la toarte, fasolea [i ]uica
ap`rute ca din senin ]in de domeniul eviden]elor
[i e[ti nevoit s` accep]i c` moartea intrase de la
bun \nceput \n scen`, plasåndu-te \n compania
neobi[nuitului.
P`i… despre ce vorbim noi aici, domnule?
este un spectacol puternic [i sensibil, neao[, cu
interpret`ri actorice[ti remarcabile, construit cu
mult umor [i subtilitate, care te determin` s`
la[i garda jos, a[a \ncåt s` prime[ti aluviunile
de bucurie [i triste]e pe care le poart` cu el.

Teatrul "Andrei Mure[anu" Sf. Gheorghe
Sfåntul din Sfåntu Gheorghe de Peca {tefan
direc]ia de scen`: Ana M`rgineanu
Cu: Ion Fiscuteanu jr. Sebastian Marina,
Elena Popa, Camelia Paraschiv, Claudia Ardelean,
Daniel Rizea, Fekete Zsolt, Gulácsi Zsuzsanna,
Fatma Mohamed, Eltés Áron
Scenografia: Anda Pop, muzica: Eltés Áron,
coregrafia: Andreea Du]`
Sfåntul din Sfåntu Gheorghe face parte din
Despre Romånia numai de bine, proiect realizat
de Ana M`rgineanu [i Peca {tefan. Despre modalitatea de lucru, regizoarea Ana M`rgineanu spunea:
"Ideea de pornire este simpl`: regizorul (subsemnata) [i dramaturgul (Peca {tefan) se duc \ntrun ora[ (de preferin]`, unul pe care s` nu \l cunoasc`
prea bine) [i timp de dou` s`pt`måni \ncearc` s`
afle tot ce se poate afla despre el. Caut` s` descopere
legendele, miturile specifice locului, de la date
concrete istorice, la folclor, dar sunt interesa]i,
\n special, de modul \n care se desf`[oar` via]a
local` \n prezent – care sunt principalele griji,
dorin]e, probleme, preocup`ri, atåt pe plan colectiv
cåt [i \n particular. Citesc ziarele locale, se plimb`
pe arterele principale [i periferice, viziteaz` fiecare
cartier [i, mai ales, caut` s` vorbeasc` cu cåt mai
mult` lume, de la primar, poli]i[ti, asisten]i sociali,
personalit`]i locale, pån` la cet`]enii obi[nui]i.
Acest proces de cercetare nu are neap`rat o re]et`.
Informa]ia trebuie s` vin` de la toate nivelele –
™care este cel mai popular supermarket¤ poate
s` spun` la fel de multe lucruri despre ora[ ca [i
cea mai veche legend` sau cel mai recent conflict dintre edilii ora[ului “…‘ Este important de
precizat c` miza final` nu este un spectacoldocumentar, ci unul inspirat de ora[ul respectiv.
De[i pove[tile, atmosfera, problemele din spectacol
caut` s` reflecte cåt mai bine pe cele reale, ele
sunt interpretate, rezultatul fiind un produs fictiv.
Ideal ar fi ca oamenii s` se reg`seasc` \n spectacol,
cu pove[tile [i problemele lor, dar s` poat`, \n
acela[i timp, s` se deta[eze de ele, [i s` vad`
propriul ora[ din alt` perspectiv`." (v. http://
www.teatrultineretuluint.ro/5min/despre%20
romania.html).

Sfåntul din Sfåntul Gheorghe te face s` te
gånde[ti la implicarea \n propria comunitate, la
grija pe care le-o ar`t`m celor din jur, la pove[tile
reale care plutesc \n jurul nostru [i pe care alegem
uneori s` le ignor`m, dar [i c` – o [tim! – faptele
bune nu r`mån nepedepsite. Mai mult, oricåt ai
\ncerca s` \i aju]i pe ceilal]i, sacul nu e f`r` fund,
a[a cum frumos se \ntåmpl` \n pove[ti.
Atmosfera spectacolului e relaxat`, cu
asumate intr`ri [i ie[iri \n [i din roluri. Decorul
e func]ional, inteligent realizat, cu recuzita la
vedere. Un Povestitor este ghidul spectatorilor,
le d` informa]ii, le spune cånd trebuie s` fac`
alegeri care vor influen]a mersul spectacolului.
Trei sunt momentele mont`rii cånd po]i interveni
cu votul, iar \n final, – un forum care poate s`
salveze un singur personaj.
Pilonii istorisirii sunt Rare[, un so] pasionat de fotografii (sunt folosite portrete reale \n
spectacol!) [i de destinele oamenilor, so]ia sa,
Henrieta, cei doi copii ai lor [i o adolescent` rrom`,
Bella, pe care so]ii decid s` o ajute cu bani, cu
sfaturi, cu o slujb`. Povestea curge sinuos, se
complic` de la scen` la scen`, reu[ind s` men]in`
constant` tensiunea. |n cele din urm`, spectacolul
\nghea]` \n trei stop-cadre: Bella \n birou, h`r]uit`
din nou de c`tre [eful ei, "sf`tuit`" de acesta s`

beneficieze de o m`rire de salariu pentru o mic`
(r`s)plat` \n natur`. Rare[ e \ntr-un birt, \ncercånd
s` fotografieze frumuse]ea pierdut` a unei chelneri]e. Henrieta, disperat`, f`r` ve[ti de la so]ul s`u
(plecat de acas` \ntr-o nesfår[it` odisee a ajutor`rii),
e \n ma[in` cu copiii, \n drum spre mama sa.
"Sfåntul" nu reu[e[te s` salveze, se afund`
\n neputin]` [i minciuni nevinovate. Inversånd
rolurile, finalul cere publicului s` salveze un
personaj: pe Bella, din måinile [efului, pe Rare[,
tat`l-salvator sau pe Henrieta, din iminentul accident de ma[in`. La reprezenta]ia la care am asistat
a fost salvat` Bella. A[adar, Rare[ este b`tut,
pierde controlul asupra propriei vie]i, \[i pierde
[i familia; so]ia sa [i copiii mor \n accident. Afl`m
mai apoi c` suferea de sindromul salvatorului,
c`, asistånd la violul unei fete [i neputånd s` o
ajute, a \ncercat mai apoi s` \[i r`scumpere neputin]a. Bella reu[e[te s` scape de avansurile sexuale
ale [efului direct [i putem spera c` soarta \i va
suråde, dup` atåt de multe \ncerc`ri.
Actorii \[i creeaz` personajele cu dezinvoltur`,
naturale]e [i pl`cere de a (se) juca. Sfåntul din
Sfåntu Gheorghe e o carte de pove[ti cu aluzii [i
iluzii care te sensibilizeaz` [i te face s` vrei s`
deschizi mai tare ochii la universurile pe care le
\ntålne[ti zi de zi.

SCOAR}A MITULUI
Golem. Mit [i spectacol cu regizorul
Alexander Hausvater
Edi]ie îngrijit` de Liana Cojocaru
Traducere în limba englez`: Monica
Voiculescu
Ed. ICR, Bucure[ti
Volumul bilingv (român`-englez`) cuprinde
patru texte semnate de patru autori: R`zvan
Theodorescu, Un vechi motiv cultural: Golemul,
Felicia Waldman, Reprezent`ri ale Golemului,
Olti]a Cîntec, Epifania prin teatru [i Acest
fascinant Hausvater, interviu realizat de Liana
Cojocaru. Golem. Mit [i spectacol cu regizorul
Alexander Hausvater e mai mult decât un simplu
companion al spectacolului montat la Teatrul
Na]ional din Ia[i. Textele incluse reu[esc s`
traseze linii directoare în jurul unui mit, în jurul
unei culturi [i în jurul unui regizor.
Contururile sunt ample [i binevenite, contribu]iile incluse aducând în fa]a cititorului un univers fascinant. Unul care are de-a face cu începuturile, cu crea]ia [i crearea, cu îndumnezeirea.
E o lume în care literele [i numerele divine contribuie la întrupare [i devenire. O lume în care
distan]a dintre adev`r [i moarte e dat` de [tergerea
unei litere, o lume care se întemeiaz` pe cuvânt.
Omul î[i asum` rolul demiurgului pentru a salva,
dar Golemul, pl`smuit din lut [i ap`, se poate
r`zvr`ti, spun legendele. Mitul Golemului înglobeaz` în el referin]e la ritual [i esoteric, la textul
Torei cu t`lm`cirile sale posibile, revelate doar
ini]ia]ilor, sau la cabal`. Acestora, Alexander
Hausvater le suprascrie în montarea sa momente
de referin]` din istoria poporului evreu.
Dac` textul Feliciei Waldman ne ofer` un
ghidaj prin epoci [i spa]ii culturale diferite, textul

Olti]ei Cîntec ne ofer` o alt` component` important`: privirea dincolo de rama spectacolului.
Olti]a Cîntec analizeaz` modalitatea de lucru,
tematica, creeaz` racorduri la spectacolele regizorului, ne faciliteaz` accesul backstage, în timpul
de lucru, de la exerci]iile de fizica]ie, la indica]iile
de regie [i notele asisten]ilor. Vizualiz`m, a[adar,
întreg arsenalul spectacolului.
Personalitate vulcanic`, aproape devoratoare,
Hausvater este un personaj despre care vorbesc
ca prin vraj` cei care îl înso]esc în actul creator. O dovede[te [i cartea de fa]`, o sus]in [i
M`[tile lui Alexander Hausvater de Cristina
Modreanu, Despre dictatori [i al]i demoni. Iulius
Caesar, jurnal de repeti]ii de Cristina Rusiecki
sau mai recenta Judecata de pe locul mortului.
Jurnal de repeti]ii de Alina Mazilu.
În interviul luat de Liana Cojocaru,
Alexander Hausvater vorbe[te despre miturile
lumii de azi [i despre pove[tile în care crede,
despre necesitatea miturilor în lumea de azi: "mitul
era ceva care m-a interesat de când eram copil
[i m` întrebam tot timpul de ce o crea]ie mitic`
apare la un moment dat în istoria omenirii [i de
ce dispare. Suntem noi oare responsabili de
apari]ia lui sau, mai mult, de dispari]ia lui? În
momentul în care a disp`rut mitul-erou, ceva
foarte important dispare din via]a noastr`:
capacitatea de a crede. Când credem în cineva,
devenim mai puternici [i mai siguri pe noi."
Golem. Mit [i spectacol cu regizorul
Alexander Hausvater este o carte care se cite[te
cu interes, atât pentru informa]iile despre o cultur`
veche [i captivant`, cât [i pentru atmosfera
efervescent` din jurul lui Alexander Hausvater.
E o carte care cerceteaz` scoar]a mitului. (D.{.)
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BOOKFESTIVAL
I
CLAUDIU T. ARIE{AN
(I) La edi]ia a zecea a Bookfest-ului
din 2015 am avut bucuria de a fi spectator
[i p`rta[ deopotriv`, de aceea \mi voi \ng`dui
s` frunz`resc pentru cititorii \nvedera]i cåteva
nout`]i remarcabile din toate ariile literare
ce mi-au prins ochiul [i atras aten]ia \n zilele
finalului incandescent de mai, cånd
Romexpo g`zduia – pe lång` etal`rile cu
toropite anim`lu]e de companie, concertele
r`cnite ale rockerilor motoriza]i [i parada
albinoas` a mireselor poten]iale din
pavilionul central – [i circa un milion de
c`r]i mai mult sau mai pu]in proaspete, dar
majoritatea incitante. Diacronic, \ncep cu
minunata sintez` lingvistic` a de mult
clasicizatului clasicist Antoine Meillet,
Schi]` pentru o istorie a limbii latine, trad.
Alexandru Gafton [i Iulian Popescu, Editura
Universit`]ii "Al. I. Cuza", Ia[i, 2014, 274
p.
Ap`rut` \n 1928, \ncercarea savantului
francez r`måne o capodoper` a genului prin
acurate]ea organiz`rii [antierului [tiin]ific,
precizia informa]iilor [i for]a formul`rilor
ce de atunci au fost citate [i r`scitate de
mai to]i urma[ii din specialit`]ile umaniste.
Pu]ine c`r]i din orice [tiin]` au atins un statut
atåt de intangibil ca pregnan]` [i relevan]`,
\nc` [i mai pu]ine au izbutit s` compacteze
secole de evolu]ie \n atåt de pu]ine pagini!
Limba primului imperiu bine organizat din
lumea indo-european` [i-a p`strat rostul de
lingua franca [i stabilitatea modelatoare
vreme de opt secole, r`månånd alte veacuri
bune purt`torul dilect al cuno[tin]elor
[tiin]ifice, teologice [i filozofice, precum
[i limbaj cultic al catolicismului mondial.
Merit` a[adar investigat` istoria mirabil`
a unui idiom ce a jucat un atare rol major,
practic incomensurabil [i imbatabil, \n
evolu]ia civiliza]iei.

(II) De ani buni cele mai solide
dialoguri culturale din media autohton` [iau g`sit [i p`strat locul, \n ciuda sincopelor
de alt` natur` ale re]elei na]ionale, la posturile
TVR: Profesioni[tii, Nocturnele, Garantat
100%; iar una din responsabilele acestui
demers continuat cu bun` cerbicie se
dovede[te a fi [i un excelent dasc`l de
jurnalism, ce caut` s` \mp`rt`[easc`
\nv`]`ceilor cåte ceva din tainele meseriei
de teleast: Daniela Zeca-Buzura, La taclale
cu idolii. Talk-show-ul – dispozitiv strategic [i simbolic al neoteleviziunii, Editura
Polirom, Ia[i, 2015, 288 p. Colec]ia "Collegium, Media" a venit cu multe titluri
importante \n perioada recent`, dar aceast`
analiz` dinamic` [i nelini[tit` – scris` cu
pasiune [i nu lipsit` de duh, a veritabilei
forme de "agora electronic`" focusate –
exceleaz` prin capacitatea de intropatie cu
fenomenul a autoarei, ea \ns`[i realizatoare
[i moderatoare a numeroase astfel de
spectacole mediatice, dar [i analist critic

al produc]iilor similare de profil etalate
g`l`gios [i uneori impudic pe ecranele
noastre \ntre anii 2001-2014, sorturi populare
[i apar]inånd unui "gen ambiguizant (care
intensific` permanent confuzia televiziune–
via]` cotidian`)".
Stilistic vorbind, este o reu[it` total`
acest amalgam bine temperat de informa]ii
riguroase, note eseistice [i medita]ii decente
asupra invazivei [i tentacularei "telecra]ii"
moderne, ce confirm` pe alt plan talentul
de prozator genuin demonstrat de Daniela
Zeca m`car prin exoticele tu[e de culoare
din [armanta Istorie roman]at` a unui safari [i mai profundul Omar cel orb, ambele
incontestabile hituri de public [i de critic`.
Iar lansarea de la standul Poliromului a fost
un veritabil regal de nobil` pasiune
profesional` etalat` cu tandru umor ce s-a
deta[at de r`zboiul microfoniilor celor at
least zece evenimente promovate
concomitent \n acela[i mod hiperdecibelic
[i ostentativ comercial.

(III) O prezen]` remarcat` la debutul
pe pia]a c`r]ii de la noi a fost cel al tinerei
edituri timi[orene Datagroup. Al`turi de
scriitori consacra]i ai locului, asupra c`rora
vom reveni \n urm`torul volet al serialului
nostru festivalier, din cele 18 titluri noi cu
care s-a intrat \n for]` \n urzeala livresc` a
momentului am selectat impozantul tom
semnat de Vlad B. Popa, Dracula's Kitchen.
Primele taine (Datagroup, Timi[oara, 2015,
320 p.). Cartea este \n primul rånd frapant
de frumoas` grafic [i compozi]ional,
\mbinånd o proz` elevat picaresc` – ce
plaseaz` un francez cu pasiuni de gourmet
r`t`cit \ntr-o Transilvanie medieval`, unde
intensele mituri ale modernit`]ii terifiate,
populate de iele, moroi [i mai ales vampiri
se pl`m`deau – cu fotografii din ]ar` demne
de un album profesionist de promovare a
splendorilor perene cu care au fost
binecuvåntate ]inuturile valahilor – [i cu
un re]etar håtru de final ce rafineaz` esen]ele
buc`t`riei tradi]ionale romåne[ti pe \n]elesul
unei lumi culturale absolut eterogene dar
\nc` sensibile la nuan]ele etnice.
Spuneam acolo despre carte c` este un
soi de epopee magic` autohton` scris` de
un condei pregnant [i versatil, colorånd
scriitura molcom sadovenian` cu elemente
de senza]ional, misterios [i horror, \n cadrele
unui clasic Bildungsroman tincturat cu note
romantice de c`l`torie. Vom vedea ce impact va avea un atare fermec`tor proiect
fic]ional [i vizual al unui tån`r scriitor romån
pe pia]a european`, pentru c` editorii sunt
hot`rå]i s` o testeze \n toamn` la Frankfurt Book Fair cu o traducere \n german`.
Noi \i ur`m succes \nc` de pe acum, fiindc`
[ansele de "a da lovitura" cu un fiction
policromat par infinit mai mari decåt pe
t`råmurile academice de strict` specialitate.

AURIU
ADRIANA CÅRCU
Urma s` fie ziua mea [i Pa[tele, a[a cum vin ele \ntotdeauna, una dup` alta. |mi
legasem un batic triunghiular \n vårful capului [i b`team covoarele sub cire[ul \nalt din
mijlocul cur]ii. }i-am auzit sabo]ii pe coridorul lung de la intrarea \n cl`dire, \]i cuno[team
pasul. Ai venit \mbr`cat \ntr-o c`ma[` lung`, alb`, [i ai spus ceva poetic despre prim`vara
asta care \nt`re[te toate m`dularele. Am rulat \mpreun` covorul persan [i l-am c`rat le
etaj, ca \ntr-o pies` de Shakespeare. Am f`cut o cafea [i mi-ai zis c` treci mai departe
spre ora[, cu nu [tiu ce treab`. Cånd ai dat s` pleci, m-am luat dup` tine, \n papuci [i
cu baticul uitat pe cap, [i mai \n glum` mai \n serios, te-am condus peste pod, pån` \n
col]ul Cet`]ii, la Expres. De acolo am luat-o \mpreun` spre Cina. Gr`dina era de curånd
deschis` [i adierea de liliac din parc se amesteca cu un iz vag de vopsea proasp`t`. |n
frapiere sclipeau bulg`ri de ghea]`, iar fe]ele de mas` str`luceau orbitor. Am comandat
[ampanie ruseasc`, ca de obicei, [i exact cånd osp`tarul s-a \ntors s` aduc` comanda,
timpul s-a oprit, arestat \n unul din acele momente rare, aurii, care con]in \ntreaga esen]`
a existen]ei.
Momentul se mai petrecuse cu aproape un an \n urm`, tot la Cina, \ntr-o zi cånd
gr`dina str`lucea \n acel alb radiant, cu care soarele de iulie poleie[te lumea. Lumea
toat` era la locul ei, \ntr-o ordine pe care crezi c` o va p`stra mereu, pentru c` frumuse]ea
momentului se afl` chiar \n ne[tiin]a trecerii. Vorbeam rar, rostind cuvintele cu bucuria
codurilor ce-[i g`seau cheile, cu r`gazul unei lupte cå[tigate, cu pl`cerea nou` a apartenen]ei.
Cu o zi \nainte intrasem la facultate ca \ntr-un un vis nesperat, eram student` la englez`,
un gånd care m` umplea de fream`t [i de team`. A doua zi plecam \mpreun` la mare.
Mai lipsea un singur lucru. M-am ridicat de la mas` [i am plecat s` verific dac` ceea
ce sim]isem cu o clip` \nainte era semnalul unei fiziologii \ntårziate. M-am \ntors din
fundul gr`dinii radiind de certitudine [i pe cånd m` apropiam de masa la care st`teai
singur, dus parc` pe gånduri, am [tiut c` sunt fericit`.
Dup` ce am b`ut [ampania, ne-am \ntors la Expres, de unde dup` un s`rut ap`sat
ne-am desp`r]it. Pe drum \napoi, am luat aminte la sånii care-mi spunei s` salt` atåt de
frumos sub bluzi]ele sub]iri, ie[ite la soare. Era adev`rat. S`ltau. Pe lång` parc, m-a
tr`znit liliacul, atåt de apropiat, \ncåt mirosea parc` a pipi de pisic`. Am gr`bit pasul.
Tanti Geta [i fiica ei, care veneau neab`tut comandate de mama la S`rb`tori [i la
ocazii, sp`lau \nc` geamurile, cu aceea ur` zåmbitoare pe care o cuno[team at\t de
bine. Mai aveam mult de lucru pån` seara. Am aspirat \n camere [i am pus o fa]` de
mas` nou`, din damasc, pe masa din buc`t`rie. Am scos serviciul chinezesc [i paharele
de cristal, am mai cl`tit o dat` paharele, dup` care m-am apucat s` \mp`turesc [erve]elele.
Pe la dou` am ie[it \n strad` s` a[tept ma[ina cu platourile trimise de la P`durea Verde:
chiftele mici de tot, \mpestri]ate cu verde de la frunzele de p`trunjel, salat` de boeuf,
o jum`tate de miel \ntins frumos \n tav`, salat` de cartofi, bulete de ca[caval, o tav` de
creme[ pentru desert [i senza]ia senza]iilor, varz` de Bruxelles, pe care o g`seai doar
la chefurile mele [i care nu avea, de fapt, nici un gust. Am c`rat totul sus [i am \nceput
s` aranjez prin cas`. Am pus bere la rece [i \n mijlocul mesei joase din living, covrigi,
\n vase adånci de sticl`, [i o mån` de ]ig`ri Kent \ntr-un pahar.
Am piept`nat franjurii covoarelor [i m-am a[ezat s` fumez o ]igar`, iar chiar cånd
te-ai \ntors din ora[ ne-am iubit pe covorul care mirosea a o]et [i care mi-a l`sat o dår`
ro[ietic` de-a lungul [irei spin`rii. Am mai [ters o dat` praful [i am a[ezat bra]ul de
lalele pe care le-ai adus, \ntr-un vas de majolic`, la fel de ro[u. Am t`iat påinea, am
a[ezat-o frumos \n co[ule]e [i ne-am pus pe a[teptat musafirii. Tu ]i-ai mai aprins o
]igar`, iar eu m-am lungit o clip` pe sofaua de catifea verde [i mi-am \ntins picioarele
spre lumin`. Pe rotunjimea lor soarele apusului se reflecta auriu.
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DESPRE COMUNICAREA
INTERCULTURAL~

LUCIAN-VASILE SZABO
Politicul [i interculturalitatea reprezint`
fiecare o \ncercare \n cercetare, iar atunci cånd
sunt luate \mpreun` cu comunicarea
provocarea devine greu de evitat. Sunt teme,
domenii [i intersec]ii ideatice abordate cu grij`,
dar insistent de c`tre Georgina Oana Gabor
\n volumul intitulat Politicul \n parantez`, cu
subtitlul Metode calitative de cercetare \n
comunicarea intercultural`, ap`rut \n 2014
la Editura Institutul european din Ia[i. Titlul,
\n complexul s`u cumva antitetic cu subtitlul,
este [i incitant, [i descump`nitor, deoarece
pare c` ofer` o deschidere c`tre un domeniu
vast, cumva arid, dar [i destul de specializat,
cånd ne focaliz`m pe elementul metod`. |n
realitate, volumul se parcurge destul de u[or,
\n ciuda faptului c` este, evident, o lucrare
academic`. |n]elegerea este favorizat` de
tehnicile adoptate de autoare, G. O. Gabor
punånd \n aplicare tipuri discursive din cele
teoretizate.
vident, specialist` \n comunicare
fiind, cunoa[te foarte bine metoda
cercet`rii etnografice, \n sensul
definit de [coala american`, care confer`
acestui domeniu o deschidere mult mai ampl`
decåt \n mediul european ([i romånesc, \n particular). Fiind o metod` calitativ`, implic`,
desigur, o doz` mai mare de subiectivism,
tradus prin posibilitatea [i necesitatea ca utilizatorul s`-[i formuleze propiriile opinii despre
faptele [i ideile intrate \n aten]ia sa. De aici,
nuan]ånd cu curaj, Oana Gabor \[i dezvolt`
propriul sistem de analiz` tocmai pentru a
putea studia evolu]iile unor metode de cercetare din spa]iul comunic`rii interculturale. Este
un risc enorm, asumat \ns` \n func]ie de cåteva
repere solide, ceea ce facilitateaz` un rezultat
pozitiv. Din toate se desprinde \ns` tenacitatea
(dårz`, dar afirmat` neostentativ) a autoarei,
prezent` \n multe locuri din lucrare.
Investiga]ia Oanei Gabor are \n centru
criticismul retoric, adic` un sistem de lucru
\n domeniul comunic`rii culturale. Dup` cuvenitele delimit`ri, dar nu definitive desp`r]iri,
de critica literar` [i de analiza filosofic` (legate
\ns` prin presiunea vascularizant` a rigorilor
estetice imposibil de evitat), autoarea abordeaz` teme socio-culturale pe care le putem
\ncadra, ad-hoc, noului academism. Pe plai
mioritic, pu]ine sunt astfel de abord`ri, cåteva
nume fiind repede citate aici, cel pu]in pentru
orientare: Mircea Mih`ie[, Adriana Babe]i,
{tefan Borbely, Ciprian V`lcan [i Ioan Stanomir. Este acel teritoriu periculos de grani]`,
al cercet`rii [tiin]ifice pe teme adesea ocolite.
|n acest context, politicul este pus \n parantez`,
dar nu poate fi evitat, c`ci sunt discutate teme
arz`toare, cum ar fi "albitatea" ca produs media
\n film, oralitatea retoricii afro-americane,
alteritatea mexican` \n Ohio sau retorica liricii
(auto)biografice a lui Bob Dylan. Acestea sunt
temele capitolului al doilea, urm`torul fiind
[i mai provocator [i incomod, deoarece vorbe[te despre cum au fost analizate practicile comunica]ionale ale bandelor de cartier din Chicago.
ste un volum \n care Oana Gabor
face exact ce propune prin titlu
[i introducere, \ntr-un exerci]iu de
onestitate intelectual` rafinat`. Nu se \ntåmpl`
cum vedem adesea ca sub un titlu provocator
(uneori for]at) s` g`sim subiecte [i abord`ri
greu trase la tema general`. Cercetarea
comunic`rii interculturale devine astfel mult
mai aplicat` [i adecvat` \n volumul Politicul
\n parantez`. Diferitele tipuri de culturi [i
rela]iile dintre ele sunt nuan]ate \n abord`ri
sistematice, structurale, augumentate cu
elemente de specific, individualizånd fiecare
specific. Demersul analitic (dar [i subiectiv
de cunoa[tere [i autocunoa[tere, ca identificare
[i formulare a unui punct de vedere personal)
se structureaz` pe trei nivele, c`rora autoarea
le acord` aten]ie egal`. Pe primul, abordarea
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riguros-[tiin]ific` se eviden]iaz` \n explicitare
[i circumstan]iere a temelor, v`dind aptitudini
certe de cercetor. Autoarea delimiteaz` [i
define[te delicat, f`r` s` lase ceva la voia
\ntåmpl`rii.
n al doilea instrument este cel
al eviden]ierii reperelor istorice
privitoare la subiectul analizat,
dar [i cel propriu al persoanelor care s-au
ocupat de acest subiect. Este o infuzie de
subiectivitate ce favorizeaz` \n]elegerea, f`r`
s` o dilueze sau sufoce. Al treilea nivel este
cel al istoriei proprii a cercet`toarei Oana
Gabor, \n stagiul american. Adesea, aceste
interven]ii sunt dispuse grafic separat \n volum,
\n rånduri mai scurte [i culese cu corp de liter`
mai mic. Este eviden]iat` astfel experien]a
personal`, obiectivizat` \ns` prin permanenta
raportare la contactul cu mediul academic [i
cu temele de studiu, cele ale comunic`rii
interculturale. Este o experien]` a cunoa[terii
[i a devenirii, \n acela[i timp.
Uneori, autoarea intr` \n dialog cu modelul
american, iar criticismul retoric \[i dovede[te
eficien]a \n subtile, dar puternice gesturi nu
doar de a pune \n discu]ie, ci [i de a oferi un
contrapunct. Astfel, formalismul unor redact`ri
(zise [i academice) \[i dovede[te limitele cånd
partea nu poate suplini sau nici m`car anticipa
(comunica) \ntregul (textul). Este rela]ia dintre
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rezumat (nelipsitul abstract) [i corpul textului,
c`ci primul este neputincios "\n a articula \n
ceea ce numai textul poate s` exprime, \n
literalitatea sa" (p. 186). Este un elogiu adus
textului ca \ntreg, sanc]ionånd [i "sintezele"
ori "prescurt`rile" cu iz [colar. Este [i o
recunoa[tere, candid`, a limitelor, c`ci autoarea
folosise mai devreme metoda denun]at` aici
ca nesatisf`c`toare. La pagina urm`toare,
f`cånd o paralel` romåno-american` \n privin]a
cititului, a document`rii [i preg`tirii orelor
de curs, Oana Gabor surprinde mai-pu]in-cititul

autohton, cåt [i pl`cerea de a ne angaja \n
situa]ii de comunicare colocviale. |ns`
analizele sale r`mån la un nivel [tiin]ific ridicat,
de[i sunt redate \ntr-un limbaj accesibil.
Aceast` situare discret-polemic` intr` uneori
\n detalile unor practici [i controverse, cum
ar fi modelul APA de citare academic`, unde
prenumele este redat numai cu ini]iala, pentru
ca lectorul s` nu identifice genul autorului
(sau al utoarei, desigur!). Astfel se contureaz`
parcursul acestei cercet`toare sensibile, dar
[i de mare for]` intelectual`.

"{I ACEI NEBUNI, R~T~CITORI, T~CU}I"
FLORIN OPRESCU

Imaginånd dispari]ia c`r]ilor \n urma unui cataclism, George
Bacovia propunea \n proza poetic` din Zborul c`r]ilor (1915), o existen]`
imposibil` a literaturii din pricina formulelor sale tautologice. Astfel,
\n contextul convulsiilor programatice despre literatur` de la \nceputul
secolului al XX-lea, o imagine a lumii f`r` scris, \n economie de
form` literar`, pare o distopie veritabil` sau, oricum, o imagine
surprinz`toare. "S-a scris atåt de mult, ne spune autorul, \ncåt, fatal, tot ce se mai scrie pare c` s-a mai spus. Se repet`, con[tient sau
incon[tient, aproape fond [i form`, de condeie de meserie [i de acei
de bun`-credin]` c` sunt cu totul originali. Chiar aceste observa]iuni
de acum, desigur c` s-au mai f`cut".
|n acest fel, observ`m cum crea]ia tautologic` nu este doar un
rezultat al circularit`]ii ideilor literare, ci [i al obsesiilor care alimenteaz`
spiritul modern [i care \l predispun la redundan]`, devenit` o categorie
a modernit`]ii. Tautologic` este de multe ori [i critica literar`, atunci
cånd explic` mecanismele de func]ionare ale literaturii unor autori
"canonici", cum este cazul lui Bacovia \n contextul simbolismului
romånesc. Volume dedicate poeziei bacoviene, precum Bacovia.
Sfår[itul continuu (1977) al lui Ion Caraion, Bacovia (1981) al lui
Daniel Dimitriu, Bacovia. Ruptura de utopia romantic` (1994) al
lui Vasile Fanache sau Bacovia – un model al tranzi]iei (2001) al
lui Ion Bogdan Lefter, reitereaz` fie imaginea poetului simbolist, \n
zorii modernismului romånesc, fie cea a poetului care dep`[e[te
conven]iile doctrinare ale perioadei, anticipånd chiar poeticile ulterioare.
Ceea ce p`rea a lipsi din contextul recept`rii operei lui Bacovia,
dincolo de aceste precise evalu`ri [i re-evalu`ri critice, era tocmai
dimensiunea comparatist` exclusiv`. Sigur c` asocieri cu poe]ii simboli[ti
[i decaden]i, mai ales francezi ai momentului, nu lipsesc din evalu`rile
critice citate, \ns` o complex` opera]ie de contextualizare exclusiv` a
operei bacoviene nu exista \n critica de specialitate. Spun c` nu exista,
tocmai pentru c` anul trecut, la Editura Universit`]ii de Vest din Timi[oara,
a fost publicat` cartea unei reputate germaniste, Laura Cheie, intitulat`
Obsesia creatoare la George Bacovia [i Georg Trakl. Recunoscut` \n
spa]iul literar de limb` german`, Laura Cheie ne propune aici o lectur`
novatoare ce completeaz` golul critic despre care am vorbit mai devreme,
creånd premisele recunoa[terii sale [i \n spa]iul critic romånesc.
La baza variantei romåne[ti st` o ampl` cercetare doctoral` (2000),
realizat` sub conducerea reputatului specialist \n lirica lui Georg
Trakl, Walter Methlagl, care a fost publicat` \n anul 2004, \n seria
de studii trakliene a editurii Otto Müller din Salzburg. Ceea ce ne
probeaz` Laura Cheie \n aceast` variant` romåneasc` este c` orice
reluare atent` a unei lecturi anterioare este obligatoriu [i "o reevaluare
[i rescriere", dintr-o perspectiv` mai accentuat comparatist`, cu atåt
mai necesar` cercet`rii filologice romåne[ti.
Pornind de la "categoria" fanteziei creatoare, a[a cum este ea
\n]eleas` de teoreticianul "categoriilor moderne", Hugo Friedrich, Laura
Cheie ne propune \n demersul ei o demonstra]ie a faptului c` "libertatea
fanteziei moderne \[i creeaz` un tip propriu, subversiv de necesitate,
exploatånd tocmai for]a coercitiv` a imaginarului printr-una din formele
sale cele mai dictatoriale: obsesia creatoare". Studiul de caz este acela

al observ`rii "unei poetici a obsesiei pe textele a doi dintre cei mai
mari poe]i ai modernit`]ii romåne[ti [i austriece", George Bacovia [i
Georg Trakl. |n acest fel, prin exerci]iul compara]iei, dar [i prin demersul
interdisciplinar este evitat` c`derea \n tautologia metadiscursiv` care
reprezint` un risc considerabil \n studiile axate pe autori intens
"canoniza]i" de-a lungul tinerei noastre istorii literare.
Centrat pe analiza obsesiei creatoare, venit` de pe terenul
psihanalizei, dar [i a intui]iei fenomenologice, Laura Cheie nu se
opre[te \ns` la dimensiunea speculativ` a diferitelor instrumente de
lucru care au f`cut valuri \n prima parte a secolului trecut. Ea plaseaz`
[i explic` func]ionarea nevrozei obsesionale din perspectiva psihanalizei
freudiene, a patologiei obsesionale analitice a lui Jung sau a recuren]elor
incon[tiente urm`rite de psihocritica lui Mauron. Dar demersul s`u
este acela de a proiecta asupra textelor celor doi ceea ce ea nume[te
"psihogenetic`", adic` o explica]ie a func]ion`rii textelor \n [i prin
instrumente conjugate, nicidecum reduc]ionist psihanalitice.
Inten]ia declarat` de Laura Cheie este aceea pe care o reg`sim
\n finalul subcapitolului despre convulsiile obsesionale suprarealiste,
unde afl`m c` "starea de percep]ie obsesiv` devine un mod legitim
[i inedit de a face literatur`". Obsesia este nu numai un instrument
de lucru din zona psihanalizei, ci unul de analiz` textual`, f`r` a-[i
centra interesul pe patologia poetului, ci pe recuren]ele [i ocuren]ele
poeziei. Important` este [i analiza metacritic` \n studiul comparat
al Laurei Cheie, fapt care relev` [i o alt` calitate, [i anume cea de
sintez`. Ea porne[te de la primele sugestii ale filia]iilor dintre cei
doi poe]i, amintind de Oskar Walter Cisek, de Svetlana Stäger-Matta,
de Petre Stoica, de \ncadrarea sub semnele expresionismului f`cut`
de c`tre Mihail Petroveanu sau de disocierea dintre expresionismul
lui Trakl [i simbolismul lui Bacovia, \n viziunea lui Crohm`lniceanu.
De o importan]` deosebit` este ultimul capitol, al cincilea, unul
al compara]iei directe, dup` ce, \n prima parte a studiului am avut
de-a face cu r`sfrångeri \n oglind` ale poeziei celor doi. Intitulat
"Seelenlandschaften sau peisajele sufletului \n lirica lui Georg Trakl
[i George Bacovia", acest capitol este relevant pentru identificarea
unui "spa]iu al sufletului, prin c`utarea maximei intensit`]i de expresie
\n cuvinte forte, \n contamin`ri [i suprapuneri de imagini disparate,
printr-un v`z epidermic sau un tipar matricial, ce leag` diferitele
sfere: uman`, terestr`, celest`".
Rezultatul acestui studiu este acela de a eviden]ia aceste "matrici
obsesive" \n cazul celor doi poe]i moderni, fapt reu[it de Laura Cheie,
care probeaz` astfel c` literatura romån` a tr`it din plin modernitatea
la intensitatea celei europene, ca o vårst` a obsesiilor repetabile [i
\n final a oboselii \n care actorii, asemeni lui Bacovia, "…cad, recad,
[i nu mai tac din gur`", con[tien]i de poetica tautologic`. Cred c`
astfel de studii comparate, precum cel al Laurei Cheie, sunt absolut
necesare spiritului nostru excesiv critic, reticent la astfel de exerci]ii
de extrapolare sau autosuficient pån` la excludere.
______________________
Laura Cheie, Obsesia creatoare la George Bacovia [i Georg Trakl,
Editura Universit`]ii de Vest din Timi[oara, 2014
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POVESTEA CELUI MAI MARE
PRIVITOR
LA
PISTRUII
CERULUI
C~T~LIN MIHULEAC
Sunt pe lumea asta ora[e \n care nici
nu pui bine piciorul, c`-]i [i pare r`u c` vei
pleca \ntr-o zi. A[a este Budapesta, cu
frumuse]ea dictatorial`. Uneori, noi, romånii,
ne-am f`cut foc [i par` pe ziari[tii occidentali,
cånd ne mai confundau capitala cu aceea a
Ungariei.
-Cåt de incult trebuie s` fii ca s` scrii
"Budapest", \n loc de "Bucharest"?!,
spumega indignarea patriotic` din noi.
Pentru un gazetar str`in care nu-[i pierde
vremea consultånd harta, confuzia este cu
totul scuzabil`. Ea se bazeaz` pe \nfr`]irea
sonorit`]ilor, ambele capitale avånd \n frunte
duetul de litere "Bu" [i la coad` duetul "st".
Nu vreau s` trec drept o persoan` cu
deficien]e patriotice, dar confuzia dintre cele
dou` capitale poate exista doar pe hårtie.
O s` ofer doar un exemplu.
Se mai \ntåmpl`, prin p`r]ile noastre,
ca, atunci cånd testamentul r`mas \n urma
mortului \l nemul]ume[te pe vreun urma[
legal, s` aib` loc \ntre ei o mic` reglare de
conturi. R`posatul s` [ad` \n sicriu conectat
la firele ve[niciei, iar viul s` \l prind` de
guler [i s` \l ia la \ntreb`ri:
-De ce ai fost nedrept cu mo[tenirea,
m`? De ce nu mi-ai l`sat mie apartamentul
din Bulevardul Averescu? Aud?
{i pleosc!, mortul se alege cu una care
\i ruineaz` machiajul, realizat cu atåta har
de firma de pompe funebre.
A[a s-au purtat romånii cu regimul
comunist. Cum l-au v`zut \n sicriu, l-au [i
luat \ntr-o serie interminabil` de palme.
Bun`oar`, n-au stat pe gånduri [i au dat jos
statuile comuniste, de pe soclurile unde
tronau ca ni[te belferi. L-au doboråt pe Lenin
din Pia]a Presei Libere, i-au coboråt la
realitate pe solda]ii sovietici de pe
monumentele lor [i i-au zvårlit pe maidan,
de unde i-au [parlit ]iganii [i i-au valorificat
prin topire.
Maghiarii au fost de mii de ori mai
practici. Normal c-au dat [i ei jos colo[ii
dep`[i]i istoric - sångele \nfierbåntat al
poporului o cerea - dar ulterior au sunat
adunarea [i i-au månat \n pas de defilare
pe unul din dealurile Budapestei.
Astfel s-a n`scut Memento Park. O idee
care aduce Budapestei mul]i turi[ti [i gr`mezi
de bani.
Spune]i, mai poate fi confundat
Budapest cu Bucharest?
Era un septembrie \necat \n soare, cånd
am intrat \n Memento Park. Fa]` \n fa]` cu
poarta de acces, dou` cizme uria[e se
odihneau pe un postament \nalt, de parc`
t`tucul Stalin tocmai s-ar fi desc`l]at, pentru
a intra \n papucii s`i de cas` cu ciucuri ro[ii.
Doar cizmele alea mai r`m`seser` din
desfråul statuilor lui Stalin, distruse \n timpul
revoltei anticomuniste din 1956.
Dup` ce-am pl`tit biletul [i am trecut
de poart`, am intrat \ntr-o cabin` telefonic`
de-un ro[u marxist-leninist. |n`untru, o carte
consistent` \mi oferea numerele de telefon
ale liderilor comuni[ti. Am b`gat o moned`
– f`r` moned` nu se urne[te un pai nici m`car
\n lumea comuni[tilor – am format, recunosc,
num`rul lui Ceau[escu [i l-am auzit
cuvåntånd cu \nsufle]ire despre edificarea
socialismului [i \naintarea ferm` spre
comunism. |l puteam asculta [i pe Mao, dac`

asta mi-ar fi fost voia, dar aparatul pretindea
din nou moneda f`r` de care nu se urne[te
un pai pe lumea asta.
Preludierea fiind \ndeplinit` cu succes
deplin, am tras aer \n piept [i am p`truns
\n lumea cioplit` \n piatr` a comunismului.
Eram gata s` m` bucur de Leninii cu nasuri
acviline sau, dimpotriv`, atåt de cårne c`-i
asemuiau cu o ceat` de [col`ri]e chele, de
Marc[ii [i de Engel[ii cu expresii meditative… Cu un aer patern, se g`seau [i cåteva
exemplare din Dimitrov, figur` central` a
luptei \mpotriva fascismului, preg`tite s`-i
desfete pe turi[tii lilieci ai economiei de
pia]`, care se simt confortabil doar \n
scorburile \nguste ale ni[elor.
Nu mic` mi-a fost surprinderea, cånd
am constatat c` statuile erau v`duvite de
proeminen]ele de natur` sexual`, vizibile
\n pantalonii oric`rui b`rbat. Nu putea fi o
neglijen]` \n serviciu a sculptorilor, c`ci
femeile sculptate - care agitau de zor flamuri
sau sem`nau v`zduhul cu porumbei con]ineau sånii aferen]i. De ce oare statuile
b`rba]ilor fuseser` scopite? De ce ni se
ofereau Lenini v`duvi de pu]` [i Marc[i
orfelini de testicule, [tiind c` [i marii
revolu]ionari puseser` un pre] important pe
aceste organe? Organe care erau personale,
de acord; dar ideea propriet`]ii socialiste
asupra tuturor mijloacelor de produc]ie le
f`cea s` apar]in` \ntregului popor.
Am c`zut pe gånduri… Tovar`[e, \n
mod sigur, aveam de-a face cu o metafor`
revolu]ionar`! Mintea \mi era \n vårtejul
fr`månt`rilor, \ncercånd s` deslu[easc`
semnifica]ia acestei voite omisiuni artistice,
cånd am dat cu ochii de un basorelief ce-l
avea \n mijloc pe Béla Kun.
Ohoho! Servus, maestre! Chipul mi s-a
\nseninat. M` sim]eam de parc` a[ fi \ntålnit
o ma[in` romåneasc`, \ntr-o benzin`rie din
str`in`tate. Fiindc` Béla Kun era ardelean
de-al nost', evreu fain n`scut \n Nimigea [i
n`sc`tor al Republicii Sovietice Ungare, care
a ]inut ea doar 133 de zile \n calendar, dar
a durat mult mai mult \n inima vis`torilor
bol[evici din aceast` ]ar`.
|mi era mil` de Béla Kun. Dup` ce s-a
v`zut cu revolu]ia m`tr`[it`, s-a refugiat
bocind la sånul m`icu]ei Moscova, dar a
fost, \n 1938, executat la ordinul lui Stalin,
\n care crezuse orbe[te.
A[a ceva nu se putea numi dreptate.
Adic` venerezi cauza comunismului,
\nf`ptuie[ti revolu]ia cu sprijinul lui Lenin,
care \]i d` [i ceva bani de buzunar, c`
revolu]iile cost`, ucizi [i \]i ri[ti propria via]`
ca s` ar`]i c-ai prins ideile \nsufle]itoare…
{i toate astea, pentru ca urma[ul lui Lenin,
\n final, s`-]i fac` de petrecanie cu måna
lui. {i-nc` pe timp de pace, nu de r`zboi,
cånd ar mai fi fost cåt de cåt scuzabil.
|mi venea s`-l extrag cu borma[ina pe
Kun din basorelieful s`u, unde le \mp`rt`[ea
muncitorilor strategia luptei de clas`, [i s`-l
conduc la cizmele lui Stalin, s` toarne \n
ele magiun pe s`turate. |n revolta care m`
\neca, eram dispus s` suport eu contravaloarea butoaielor cu magiun, necesare pentru
umplerea pantagruelicelor \nc`l]`ri.
Inventiv` mai e [i memoria noastr`, cånd
sap` galerii pe dedesubt! Béla Kun, cu for]a
sa de manipulare turnat` \n bronz, m-a f`cut

s`-mi amintesc, atunci [i acolo, de s`rmanul
meu prieten evreu János Gottlieb,
supravie]uitor al lag`relor de concentrare
naziste. Se pr`p`dise de trei ani, iar eu \nc`
nu-mi onorasem datoria c`tre el.
C`ci \i f`g`duisem c-o s` scriu o
povestire, care s`-l aib` personaj central.
C`zusem de acord \n urm` cu pu]in \nainte
de a muri, dup` o sear` \nc`lzit` la o sobi]`
Unicum, b`utura ierboas` care printr-o grav`
omisiune nu apare pe steagul maghiarilor,
c` reportajele care ap`ruser` pån` atunci
despre el \n pres` fuseser` \mprejumuite
cu un gard de sårm` ghimpat`. Un gard pe
deasupra electrificat, care nu-i \ng`duia
cititorului s` se apropie. Nu era vina lui,
era vina jurnali[tilor, \ntotdeauna prea gr`bi]i,
ca s` caute calea de acces spre sufletul
omului.
|n prima parte a discu]iei noastre,
Gottlieb \mi zugr`vise destinul tat`lui s`u
– Lászlo, alintat Lo]i -, care, \n ianuarie 1945,
\n lag`rul Mauthausen-Melk, \mprumutase
de la el cureaua de la pantaloni, pentru a
se spånzura.
|n tinere]e, Lo]i ajunsese s` studieze
la Politehnica din Budapesta. R`mas singur
pe lume, era g`zduit de unchiul s`u, Ludwig
Gottlieb, colonel \n armata austro-ungar`.
Severul ofi]er \i era tat`, \i era [i mam`, [i
doar duminica [i s`rb`torile legale, unchi.
|n anul al doilea de facultate, \nfl`c`ratul
Lo]i s-a \nrolat [i a plecat pe front, unde a
c`p`tat r`nile, urmate de decora]iile cuvenite
unui piept de locotenent. Prin 1918, purtate
de o circula]ie sanguin` peste medie, ideile
socialiste au \nceput s`-l cutreiere. Spre am`reala cinstitului s`u unchi, la care seduc]ia
bol[evismului nu avea permis de trecere.
Atåt de \mbujorat \i vorbea nepotul de crearea
unei Ungarii Mari, c`, \ntr-o zi, unchiul i-a
ordonat, ca de la colonel la locotenent:
- Drep]i!
|n continuare, i-a aplicat un dos imperialist de palm` [i l-a proiectat \n strad`,
cu un [ut vienez \n popone]ul leninist.
Dup` ce, \n martie 1919, Kun a preluat
puterea [i a z`mislit Republica Sovietic`
Ungar`, Lászlo a primit misiuni de lupt`,
pentru recuperarea Transilvaniei. C` lui Kun
\i r`m`sese lipit` de inim` Transilvania, locul
unde v`zuse lumina zilei.
|n primele zile bol[evice ale Ungariei,
mohoråtul colonel a fost oprit pe strad` de

ni[te muco[i \narma]i, care i-au cerut arma.
A apucat s`-i p`lmuiasc` pe doi dintre ei,
\n amintirea zilelor de glorie ale coroanei
imperiale, dar ceilal]i i-au r`sucit måinile
la spate, i-au rupt epole]ii [i l-au tras de
urechi. Dup` care, s-au \ndep`rtat råzånd.
Ajuns acas`, cu musta]a pleo[tit` ca un
steag \ndoliat, s`racul om [i-a cusut perechea
de epole]i de rezerv`, [i-a ata[at sabia [i
s-a lungit \n pat ca \n sicriu, \mbr`cat \n
uniform`. Nu s-a mai trezit. Nu mai avea
pentru cine, nu mai avea pentru ce. Odat`
cu epole]ii, \i fusese ferfeni]it` [i inima. A
murit, mul]umit` unei crize cardiace, pe care
o invocase ca pe un \nger p`zitor.
|n urma acestei tragedii, nepotul Lo]i
s-a trezit [i mai orfan. A l`sat \n seama
altora idealurile Ungariei Mari, s-a stabilit
la Baia Mare [i a \nceput s` lucreze, ca
un evreu cuminte, la banc`. Mai \ncolo,
s-a \nsurat cu o fat` egal` \n cumin]enie,
care i-a oferit un scop mai domestic \n via]`,
sub forma fragil` a unui bebelu[. |n
vinov`]ia care nu-l sl`bea o clip`, fostul
revolu]ionar bol[evic a \nvins tenta]ia de
a-i da urma[ului s`u prenumele unchiului
– Ludwig – [i l-a numit simplu: János. János
Gottlieb, prietenul meu.
Anexarea Transilvaniei la Ungaria, s`vår[it` \n 1940, l-a l`sat rece pe locotenentul
care luptase – cu burghejii, cu romånii [i
cu propriul unchi - pentru Republica Sovietic` Ungar`.
Gata cu lupta, voia pacea.
|mi aminteam perfect seara aceea din
urm` cu trei ani, \nc`lzit` cu plante la sobi]a
Unicum. Profesorului Gottlieb – c`ruia, odat`
cu mutarea \n Ia[i, dup` r`zboi, la catedra
de Fizic` a Universit`]ii, i s-a romånizat
prenumele, devenind cel mai simplu Ioan
din ]ar` - nu-i f`cea nicio pl`cere s` se
re\ntoarc` \n trecut.
L-am \n]eles. Dar, pentru mine, era
dispus la o excep]ie. Am \n]eles [i asta, nu
f`r` satisfac]ie. Suferise prea mult \n via]`,
pentru a nu [ti s` pre]uiasc` o b`utur` fin`.
Nu avea har de povestitor, sau poate
c` nu-[i permitea s` aib`. Nu-mi trebuia
mult` inteligen]` pentru a-mi da seama c`
amintirile din lag`r nu se puteau dep`na,
ca amintirile simple. Pentru totdeauna, firul
lor r`månea de sårm` ghimpat`. Fiind [i
eu [iret o ]år`, am \ncercat s`-mi iau singur
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ceea ce el nu-mi oferea de bun` voie. De
cåteva ori, cånd umblam s`-l descos la
\ncheieturi nepotrivite, \mi våra \n ochi
chelia, care \i slujea de aur`. De sub halatul
s`u larg, r`zb`tea – creionånd solfegii
\ndr`zne]e – cåte un "båldåbåc" plin de
mister.
Pricepåndu-mi mirarea, profesorul mia deslu[it taina "båldåbåcului". Era crea]ia
unei sonde, amplasate pentru a-i corecta cåt
de cåt insuficien]a urinar`, una din multele
amintiri cu care se alesese din lag`r. Din
care avea s` i se trag` [i moartea.
János Gottlieb \mplinise 15 ani cånd
trupele naziste - care invadaser` Ungaria,
cu Transilvania inclus` – au intrat \n Baia
Mare. |n cas`, le-au fost \ncartirui]i doi ofi]eri
din Wehrmacht, \mpreun` cu ordonan]a.
Polite]ea lor f`r` cusur fa]` de gazde nu
vestea nimic bun.
A[a era. Mintena[, strån[i \n balo]i
familiali, evreii au fost depozita]i, \n vederea
expedierii spre lag`rele de concentrare din
Polonia. |n diminea]a zilei de 3 mai 1944,
cu un b`g`jel m`runt \n mån`, balotul
Gottlieb a fost urcat \ntr-un camion [i dus
spre ghetoul improvizat \ntr-o fabric` de
c`r`mizi p`r`sit`, la marginea ora[ului,
aproape de drumul ce ducea la Baia Sprie.
Era avanpremiera deport`rii. Evreii [tiau
ce urmeaz`, [tiau [i cum urmeaz`, cei mai
informa]i [tiau [i cånd urmeaz`. Toate se
petreceau cu mare iu]eal`, \n spa]iul acela
irespirabil.
Cå]iva [i-au f`cut felul cu måna lor.
Al]ii au ales s` se bucure de ultimii milimetri
de via]`. Acolo, \n ghetoul p`zit pån` \n
din]i de jandarmi, medicul stomatolog Zoltán
Leuchtner s-a \ndr`gostit de farmacista Sári
Goldstein [i i-a cerut måna. Mai mult,
disperarea lui s-a \ndr`gostit de disperarea
ei, fiindc` se [tiau de ani buni, f`r` vreo
tres`rire de emo]ie.
La nunta de ghetou - cu semip`linc`,
semidans, semivin [i måncare semicu[er –
Lili, o fat` indescriptibil de pistruiat`, s-a
amorezat de frumu[elul János Gottlieb. Se
\ntålneau pe la col]uri [i se strångeau \n bra]e.
La mai multe nu se \ncumetau, de[i ea nu
ar fi zis nu. Dar János, crescut cu guvernant`
german`, considera c` fata era stropit` cu
mult prea mul]i pistrui, pentru a putea fi
iubit` pån` la cap`t. Lipsit de experien]`,
nu [tia c` iubirea nu are cap`t, cånd \[i merit`
numele.
E gre[it s` se cread` c` ideile preconcepute \ntunec` doar min]ile maturilor. Cele
ale adolescentului Gottlieb roiau \n jurul
pistruilor. Cånd ea d`dea s` \l ]uce, el rotea
agil capul, ca [i cum fiecare pistrui ar fi
fost umplut cu vitriol. Pistruii \l ]ineau la
respect.
Un respect nu prea mare, totu[i, pentru
c` [i el era con[tient – chiar dac` doar pe
jum`tate - c` mergea unde mergea.
|n ghetou, Lászlo Gottlieb, locotenentul
care se avåntase sub flamura lui Béla Kun,
n-a ]inut måinile-n sån. Pentru cei cu
\nclina]ii revolu]ionare, penitenciarul r`måne
un spa]iu propice crea]iei. |n ghetou, [i-a
redescoperit talentele de conspirator [i
lupt`tor pentru o cauz`.
De data asta, cauza \i era strict de ordin
personal. Avea datoria de a-[i salva balotul
familial. Avea datoria de a-[i cru]a fiul.
Foarte priceput \n ob]inerea [i prelucrarea
informa]iilor, a aflat c` erau programate spre
Polonia dou` trenuri – cam pe la sfår[itul
lui mai, \nceputul lui iunie –, \n care urmau
s` fie \mbarca]i cei aproape 6.000 de evrei.
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Avea la dispozi]ie trei s`pt`måni pentru a
ac]iona. Cu cåt mai repede, cu atåt mai bine.
Discutånd cu cine trebuia [i ungånd
racordurile potrivite, a pl`nuit evadarea din
ghetou pentru \ntreaga familie, inclusiv
pentru socri. Deghizamentul fiec`ruia, actele
[i documentele de c`l`torie a[teptau \n casa
unui preot ortodox. Traseul era stabilit cu
minu]iozitate; trecerea grani]ei spre
Romånia, pus` la punct \n cel mai mic
am`nunt. Se vesteau cåteva zile ploioase,
ideale pentru ca, sub glugi, s` nu fie
identifica]i de vreun cunoscut, \n prima parte
a unui drum care m`sura pe calea ferat`
circa 180 de kilometri.
Fostul locotenent bol[evic – impenetrabil \n travestiul s`u de maior de jandarmi
– c`l`torea cu so]ia [i fiul, \n vreme ce socrul
s`u de]inea actele unui eminent medic \n
retragere, specializat \n boale de nervi, chemat de urgen]` la Cluj, pentru a obloji creierii
zdruncina]i ai corpului ofi]eresc. Aveau s`
plece noaptea cu un tren de marf` cu destina]ia Dej, iar de acolo spre Cluj. La Apahida,
\i a[tepta automobilul consulului romån, cu
misiunea de a-i repezi aproape de Turda,
\n zona frontierei. De unde, o familie sigur`
de contrabandi[ti urma s`-i preia [i s`-i introduc` \n Romånia. |n fine, de la Turda, trenul
de Bucure[ti avea s` fac` restul.
Cu o zi \nainte de a pleca, János [i-a
luat r`mas bun de la Lili, pistruiata lui de
14 ani. Educa]ia primit` i-o cerea. Cånd i-a
spus c` era ultima lor sear`, ea s-a pus pe
un bocet din `la, \n stare s` curbeze [inele
de tren. Le-a curbat [i pe-ale lui, dar s-au
\ndreptat mintena[. S-a l`sat ]ucat pe vrute,
a ]ucat la råndu-i, mirat c` pistruii se goliser`
de vitriol [i nu-i mai temperau impulsurile
b`rb`]iei.
A fost mai mult pozna[ decåt fain pentru
János, a fost entuziasmant pentru Lili. Fata
nu mai [tia care lacrimi erau de durere [i
care de fericire.
A doua noapte, ploua m`runt ca un joc
popular, cånd s-a f`cut ceasul s` se strecoare
afar` din ghetou. |ns`, cånd s` se apropie
de gaura special f`cut` pentru ei \n gard,
reflectorul ghetoului s-a oprit pe balotul
familial [i a st`ruit pån` cånd comandantul
s-a apropiat cu pistolul scos.
Laszlo Gottlieb l-a privit pån` la pl`sele
pe comandant - ce pozna poznelor faci, nu
]i-am pl`tit destul?! - dar acesta, cu o scurt`
ridicare din umeri, i-a indicat c` primise
ordin de prea sus, \ntrucåt cineva din lag`r
\i tr`dase. Au fost \mpin[i \ntr-o camer`
separat`, p`zit` ermetic, cu dreptul la
plimbare ridicat.
Aleluia, soarta le fusese pecetluit`! Nu
mai era nimic de f`cut. Pån` pe 5 iunie,
cånd a plecat din Gara Baia Mare trenul
cu el [i ai lui printre cei 2.844 de evrei,
Lászlo n-a mai scos un cuvånt, din multele
care-i circulau pe din`untru. S`-i fi tr`dat
\ntr-adev`r cineva, ori comandantul månca
ciuperci? Nu cumva jucase, ca un f`]arnic,
la dou` capete? Dar atunci, de ce i-a returnat
mita, pån` la ultimul b`nu]?
C`l`toria pån` \n lag`r a durat trei zile.
Cånd trenul a f`cut oprire, undeva \n plin
cåmp, [i vagoanele au fost deschise, János
a observat o floare a soarelui, care \i rådea
cu to]i såmburii.
Era pistruiata lui. Tat`l ei i-a adus-o
la vagon. Au fost l`sa]i cåteva minute singuri,
suficient ca el s`-i bage måna pe sub bluz`
[i s`-i simt` mugurii de femeie. Doar moartea
avea s` mai s`rute mu[tiucurile acelea
plesnind de via]`.
János [tia asta. Fata, nu.

La Auschwitz-Birkenau, trenul cu
prizonieri a ajuns fix la dou` noaptea. Atåt
ar`tau ceasurile, pe care le mai aveau la
mån` sau \n buzunar. Cu forfota de]inu]ilor
strunit` nem]e[te, s-a ales pe platou gråul
de neghin`. Doi solda]i i-au apucat pe bunici
[i i-au trimis \n dreapta, pentru gazare
imediat`. Din grupul fetelor, lui János i s-a
p`rut c` vocea pistruiatei \l striga.
I-a venit [i lui råndul, pentru a fi trecut
\n catastiful mor]ii sau \n cel al vie]ii. S-a
s`ltat pe vårfuri, [i-a f`cut pieptul tob` [i,
\ntr-o german` f`r` cusur, s-a declarat de
18 ani, ad`ugånd c` vrea cu ardoare s` lucre
f`r` r`gaz, pentru gloria Führer-ului. Tat`l
s`u, fostul locotenent bol[evic, dimpotriv`,
s-a \ntinerit cu 12 ani. {i el abia a[tepta s`
plece la munc`, fiind con[tient c` doar munca
\i putea reda libertatea confiscat` pe drept.
A[a au sc`pat de gazarea rezervat` celor
foarte tineri sau trecu]i de o anumit` vårst`.
Apropierea de ani i-a f`cut fra]i.
De la Auschwitz, a fost trimis, \mpreun`
cu al]i de]inu]i, la Melk, o sec]ie a temutului
Mauthausen. Ziua, János a c`p`tat un ciocan
pneumatic \n måna conceput` pentru uzul
stiloului. Noaptea, \[i rupea din somn, pentru
a privi la stele.
Era vr`jit de lumina, de libertatea, de
for]a lor. Nu, nu era o contemplare pasiv`,
ci o invoca]ie vizual`, o rug`ciune rostit`
cu ochii. Noaptea, cånd ceilal]i dormeau
sau mureau, el – \nc` aspirant la gradul de
ateu – se ruga Cosmosului, s` \l absoarb`
\n pacea lui infinit`. Era modul s`u de a se
elibera, de a evada f`r` s`-l curenteze gardul
electrificat.
Ascultåndu-l, mi-am dat seama c`
profesorul de fizic` era, de fapt, un poet.
Aura i se tuflise ca o basc` melancolic`.
-Domnule profesor, \ncerc s` \n]eleg
condi]iile de lag`r. Totu[i, nu v-a]i plictisit
de privit la stele?
L-am f`cut o ]år` mar].
- Domnule, poate n-ar trebui s`-]i spun.
Ca s` fiu scutit de munca uciga[` [i s` cap`t
un spor de alimente, am acceptat, la un
moment dat, s`-i devin metres` lui Fritz.
I-am cerut consim]`måntul tatei. S-a \ncordat
de am crezut c` o s` fac` explozie, dar a
zis bine, du-te, alt` cale nu \i.
Fritz era [eful lor de barac`, un de]inut
german de drept comun, condamnat pentru
crim`. |n dormitorul cu 200 de condamna]i
stivui]i pe trei niveluri, Fritz \[i proteja

intimitatea \ntr-un separeu. |l mångåia pe
János [i \i murmura "dragul meu Johann".
La cå]iva metri mai \ncolo, fostul
locotenent al lui Béla Kun \[i acoperea
urechile cu palmele.
Numai c` [efii de barac` nu sunt
concepu]i pentru fidelitate. Ei, mai mult ca
oricine, vor s`-[i tr`iasc` via]a sau ce a mai
r`mas din ea. Fritz s-a plictisit repede de
János [i l-a trimis la munc` [i \nfometare.
Era prea mult pentru tat`l s`u. |ntr-o
zi, i-a pretins fiului cureaua de la pantaloni.
Avea nevoie de una rezistent`, pentru c` a
lui cedase, cu o zi \nainte. Nu mai r`bda.
János l-a rugat s` mai a[tepte. Era ianuarie 1945, cu pu]in \nainte de a 16-a lui aniversare. Eliberarea devenise o chestiune de luni.
Victoria Alia]ilor era inevitabil`.
- A \nceput s` plång`. Nu-l mai v`zusem
plångånd. Ce era s` fac? I-am dat cureaua
mea. A doua zi, s-a spånzurat. {i am r`mas
singur. Pån` la eliberare, m-am sprijinit pe
cer. |n fiecare stea de sus, vedeam un pistrui
de-al fetei de care nu [tiusem s` m` bucur.
M-am ridicat de plecare. Profesorul nu
a protestat, cum f`cea de obicei
- Cånd va veni momentul acela, mi-ar
pl`cea s` se anun]e simplu c` a \ncetat din
via]` Ioan Gottlieb, cel mai mare privitor
la pistruii cerului.
|nainte de a \nchide u[a \n urma mea,
mi-a mai spus c`, dup` r`zboi, a fost c`utat
de tat`l pistruiatei. I-a d`ruit o bucl` din
p`rul ei, cu toate c` el [i-ar fi dorit un pistrui.
La plecare, [i-a cerut iertare c` le-a z`d`rnicit
evadarea din ghetoul din Baia Mare.
Pentru c` el fusese cel care \i reclamase.
Lili \l implorase s-o fac`, pentru a nu fi
desp`r]it` de iubitul ei János. Dac` n-ar fi
[tiut c` era ultima ei dorin]`, nu i-ar fi tr`dat.
A[a, \ns`… Ce tat` i-ar refuza fiicei \ndr`gostite ultima bucurie?
Peste dou` s`pt`måni, am mai cump`rat
o sobi]` de plante Unicum [i am sunat la
telefonul profesorului Gottlieb. Nu mi-a mai
r`spuns. Am aflat apoi c` murise la spital.
S-au scris \n ziare tot felul de banalit`]i
mi[c`toare. Nu [i c` disp`rea din lumea asta
cel mai mare privitor la pistruii cerului.
O fac eu, acum.
De[i ceruse s` fie incinerat, Comunitatea
Evreiasc` nu a fost de acord. Se pare c`
supravie]uitorii lag`relor naziste au fost
dec`zu]i din acest drept.
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geologia \nc` metec`ind.{i-argile
\[i ca]`r`,s-at\rne de scorburi (f`r` spor)
ecourile totu[i alcoolul acri[or.

SCRIITORII |N SUBTERANELE SECURIT~}II

Din botul umed,cea]a eman` alt paing.
Ori cu motoare grele (pe care ei le ling)
perechile prava[e ]\[nesc,dar mai pu]ine,
{i alt` mierl`-n coarne,s`-i ciufuleasc`,vine.

DANIEL VIGHI, VIOREL MARINEASA

Au str\ns ]apine-ast` noapte,ca pe-o n`luc`n jgheaburi
ceva dintr-o femeie de burni]i [i de aburi.
De zeit`]i forestre solar mi[un`toare
se-ncercuie t`cerea pe care-o sparg topoare
gigantice.{i-n urma corhanelor l`sate
pentru o clip`-n pace,mirajul intr`-n sate.
E-un miez de somn de iepuri ori forfot`.Iar
ferigi
culeg \n evantaie bure]i murind eterici.
Prin sufletele \nc`,sub hain`, g`urite
ies p`str`vii \n crivini cu c\inii de la vite.
|[i scarpin` o capr` ( [i-i umed` de soare)
de coji de carpeni rap`ni v`rateca ei floare;
adolescen]i de aur juc\ndu-se-n p`[une,
arbu[tii ling mirarea din cornul caprei brune
[i-aproape-ntotdeauna - c\nd st` funicularul
–

EROUL VOMITEAZ~ {I
MERGE PREA MULT LA WC
Not` informativ`
Informez c` \n ziua de 7 decembrie 1965 a
avut loc onomastica lui SORIN TITEL, la care
au participat cca. 12 persoane. Dintre ace[tia
sursa re]ine urm`toarele nume GAGA
EUGENIA, contabil` la "ORIZONT", C. R.
pictor, asistentul RADULOVICI de la Institutul
Pedagogic de 3 ani, un oarecare COTO{MAN,
ceva rud` cu mitropolitul, ANGHEL
DUMBR~VEANU cu so]ia.
La un moment dat R. [i COTO{MAN au
avut o discu]ie pe teme literare. In cadrul discu]iei
numitul COTO{MAN a afirmat c` ar fi cazul
s` se renun]e la comanda social` \n art`, iar R.
l-a aprobat.
Men]ionez c` SORIN TITEL nu a participat
la aceste discu]ii, fiind ocupat cu invita]ii.
Timi[oara la lo decembrie 1965
ss. " N.BORLOVAN "
OBSERVA}II :
Numitul SORIN TITEL este urm`rit
informativ \n lucrare de verificare prealabil` pe
3 luni, fiind cunoscut cu manifest`ri du[m`noase
[i un anturaj dubios.
INSTRUC}IUNI :
Agentul a fost instruit s` men]in` \n
continuare leg`turi c\t mai apropiate cu acest
element. Va stabili [i ne va informa despre
preocup`rile lui literare, orientarea politic` a
crea]iei sale, manifest`rile politice, leg`turile ce
le are [i caracterul acestor leg`turi.
M~SURI:
Nota \n copie la lucrarea de verificare
prealabil`.
Elementul va fi urm`rit informativ \n
continuare
maior Co[eriu Ioan
Not` informativ`
Activitatea cenaclului filialei Uniunii
Scriitorilor se desf`[oar` s`pt`m\nal prin lecturi
din operele celor din conducerea sa: poeziile lui
DAMIAN
URECHE,
ALEXANDRU
JEBELEANU, prozele lui M. SERBANESCU
[i SORIN TITEL precum [i articolul despre
LUCIAN BLAGA de TRAIAN LIVIU
BIR~ESCU. La discu]ii s\nt de semnalat
atitudinile urm`torilor LEVIN SERGIU a ar`tat
influen]a modelelor franceze \n noile lucr`ri ale
lui SORIN TITEL [i a criticat faptul c` el nu ia
\n considerare din mi[carea literar` francez`
actual` dec\t exemplul acelor scriitori care ei
\n[i[i nu duc mai departe linia lor creatoare. Cei
mai valoro[i scriitori francezi actuali nu
nesocotesc con]inutul de idei al operei lor, iar
la SORIN TITEL con]inutul actual al vremii
noastre lipse[te sau e foarte palid reflectat. Cei

mai mul]i dintre cei care au luat parte la discu]ii
[i-au ar`tat indispozi]ia produs` de lectura unor
p`r]i \n care eroul vomiteaz` sau autorul pomenea
mereu de W.C. Unii n-au fost de acord nici cu
tipul devitalizat, \nvins [i umil al personajelor
lui SORIN TITEL. Scriitorul c\nd a luat cuvintul
la sf\r[it n-a luat niciun fel de atitudine fa]` de
observa]iile ce i s-au adus.
La discu]iile asupra poeziilor lui DAMIAN
URECHE [i ALEXANDRU JEBELEANU, Dr.
PAMFIL EDUARD a luat cuv\ntul sus]in\nd idei
despre poezie, bazate pe analogii cu muzic`,
pentru a exagera valoarea social` a poetului —
v`zut de el ca un ins \nzestrat cu virtu]i mistice
sau magice dec\t cet`]ene[ti — [i pentru a sublinia
c` poezia cea mai valoroas` este poezia
melancolic`, trist`, sau care exprim` triste]e
durere, nu optimism sau iubire de via]`.
Pozitiv` a fost \n genere atitudinea LUAT`
de cei ce AU VORBIT despre LUCIAN BLAGA,
fiindc` accentul VALORII LUI BLAGA i-a pus pe
influen]a folcloric` a crea]iei poetice [i NU pe
filozofia idealist` sau mistic` a g\ndiristului, nici
pe expresionismul s`u. S-au ar`tat condi]iile
istorice [i sociale ale form`rii intelectualului
ardelean \n epoca dezvolt`rii LUI BLAGA [i nu
ideile retrograde, de[i BLAGA [i MAI ALES
SISTEMUL s`u filozofic se preta la TOT felul de
divaga]ii periculoase.
Atitudinea tinerilor scriitori este deocamdat`
\n cadrul cenaclului destul de prudent`. Cel dint\i
care a vorbit dintre ei a fost C. D., care a ]inut
s` fac` aluzii la noua conducere a cenaclului,
dar aceste aluzii nu p`reau ironice [i nici
elogioase. La discu]iile despre LUCIAN BLAGA
ei au evitat unele probleme, iar {. F. a vorbit
p\n` acum o singur` dat`, la 15 XII \n leg`tur`
cu poezia lui ALEXANDRU JEBELEANU, dar
probabil cu inten]ia destul de v`dit` de-a nu-l
sup`ra pe poet [i cu tot felul de considera]ii
teoretice asupra sonetului, pentru a dovedi erudi]ie
\n materie, nu spirit critic.
E destul de interesant` atitudinea lui
NICOLAE CIOBANU care particip` la [edin]e
mai mult ca spectator c`ci n-a luat cuv\ntul dec\t
o singur` dat` la prima [edin]`. De atunci tace
consecvent. N-a lipsit \ns` de la [edin]e. Din
atitudinea prof. dr. PAMFIL e de pomenit c`
de[i prima dat` c\nd a vorbit afirma c`
atemporalitatea, ruperea de timp, d` valoare
poeziei, de ast` dat` a spus c` numai ceace (sic!)
e extras din prezent este ceace (sic!) e puternic
\n poezie, iar condi]ia de a fi elegiac,tot a poetului,
nu \nseamn` pentru el pesimism, ci pledoarie
pentru autenticitate [i demnitate a poetului.
ss/ "TRAIAN"
Observa]ii
Agentul a furnizat nota ca urmare a sarcinilor
trasate anterior de-a ne informa despre activitatea
unor persoane cu trecut dubios sau cu pozi]ie
ostil` prezent` \n cadrul cercului literar de pe
l\ng` Filiala Uniunii Scriitorilor din Timi[oara.

|n continuare agentul a fost instruit s` ne
semnaleze ce lucr`ri cu con]inut dubios sau
necorespunz`tor din punct de vedere politic s\nt
prezentate, influen]a ce o produc precum [i
afirma]iile tenden]ioase f`cute de noii membri
ai cercului \n cuv\ntul lor.
Agentul are \n aten]ie \ndeosebi urm`toarele
elemente CIOBANU NICOLAE, SORIN TITEL,
Dr. PAMFIL EDUARD, C. D. [i {. F.
Nota prezent` va fi exploatat` la restul de
materiale privind pe SORIN TITEL, DR. PAMFIL
EDUARD [i NICOLAE CIOBANU.
SS/

Mr.Co[eriu Ioan

MAE{TRII CENZURII LA
BRA}ET~ CU SERVICIILE
DISCRETE
ORIZONT nr. 10 / 1965.
A fost scoas` satira \n dou` p`r]i "Curtea
interioar` " de Sorin Titel, slab realizat` din punct
de vedere artistic. Schi]a red` via]a familiilor
unei case cu mai mul]i locatari. Din mai multe
replici ree[ea slaba calitate a unor presta]ii efectuate
de cooperativele me[te[ug`re[ti/\mbr`c`mintea/,
c` ar exista o criz` la unele produse lactate/unt/
[i se f`ceau referiri la viata imoral` a unor arti[ti.
Schi]a trata un subiect din actualitate.
Din cadrul prezent`rii volumului: "A \n]elege
sau nu" de Radu Cosa[u, material semnat de C.
U. a fost eliminat aliniatul introductiv care aducea
o critic`, la general, asupra romanelor ap`rute
la noi \n ]ar` dup` 22 (sic!) august 1944, pe care
le califica mediocre, "…despre care se scriu
cronici politicoase ca mai pe urm` s` le \ngroape
o dreapt` uitare."
-Din cadrul articolului:"Franyo Zoltan:
Barangolas /Drume]ie/" semnat de Aurel Buteanu
au fost eliminate mai multe pasaje prin care
semnatarul articolului aducea critici serioase la
adresa editurii privind tirajul redus al volumului
care prive[te aceast` problem` /a tirajelor/ numai
sub aspect comercial, ne]in\ndu-se cont de
interesul st\rnit de aceast` lucrare, at\t \n ]ar`
c\t [i \n str`in`tate, [i aceasta cu at\t mai mult
c` lucrarea /spune autorul/ a ap`rut \n cadru
acordurilor cu str`in`tatea. Men]ion`m c` lucrarea
a ap`rut \n limba maghiar` [i cuprinde
aproximativ 125 de poezii din opera celor mai
de seam` 40 de poe]i romåni contemporani.
- A fost scoas` poezia:"Uverturi [i ferigi"
de Ion Caraion pe care o cit`m \n \ntregime,ca
fiind interpretabil`:
"Cu simplitatea calm` a m`rii diminea]a,
s` nu le-aud` nimeni p`ianjenii ori via]a,
prin zloata ca tutunul,s-o scoat` din ]\]\ni,
tr`geau ]`rani p`durea de pini,cu boi b`tr\ni.
Bolov`no[ii codrii,deodat`,de sub iasc`,
se scoal` plini de rou`,ne ling pe m\ini [i
casc`.
A p\r\it ad\nc`, prin bahne, sub [enile,

vin mu[tele de sear` [i pleac` p`s`rarul,
cu simplitatea calm` a m`rii ce-[i bea-n fum
- din ce \n ce mai multe,meduzele…
Oricum,
prin tigva unui rege ( sub scoica spart`-n
dou`
a cerului ) deasupra t`cerii,cerul ou`
nedumeriri sau stele de zinc; la care latr`
cantoanele din c\inii p`durilor de piatr`.
{i latr` nemi[carea prin zloata ca tutunul,
c\nd nimeni nu le-aude p`ianjenii [i via]a,
fugi]i cu botul umed, frenetici, c\te unul –
la arborii pe labe, din ce]uri, diminea]a."

NICOLAE = NICOLAE (IORGA
{I CEAU{ESCU)
-ORIZONT nr.11/1965
- Poezia prezentat` spre publicare \n
cuprinsul acestui num`r, sufer` de acelea[i caren]e
ca [i cea din num`rul 9/1965 / f`r` \n]eles,
ermetic`, neinteligibil`, interpretabil`.
Cele de mai sus au dus la eliminarea
poeziilor:"Amiaza vie]ii" de Ilie M`du]a,
"Germene" de Dim.Rachici [i "S`lcii smulse"
de Virgil Teodorescu.
Not`:
|n anexa prezentei inform`ri se afl` [palturile
poeziilor de mai sus.
- a fost scoas`, \n \ntregime, schi]a:"Zidul
verde" de Sofia Arcan, care trata o tem` folcloric`,
av\nd la baz` o supersti]ie/caii lui S\ntoager/.
A fost semnalat Comitetului regional de
partid materialul : "Nicolae Iorga [i Banatul"
semnat de I. D. Suciu, deoarece din mai multe
citate din opera istoricului N. Iorga reesea o
influen]` prea mare din partea [vabilor asupra
locuitorilor din Banat, a influen]ei s\rbilor aspra
dezvolt`rii culturii pe aceste meleaguri.
Materialul, \n introducere, aducea un citat
din Raportul cu privire la proiectul de Constitu]ie
al Republicii Socialiste Romånia prezentat de
tovar`[ul Nicolae Ceau[escu prin care se referea
la aportul adus de B`lcescu [i al]i patrio]i, \n
decursul istoriei care [i-au exprimat aspira]iile
de libertate [i independen]` ale poporului nostru.
Cele expuse \n citatul prezentat i se atribuiau [i
lui N. Iorga, cu totul gre[it.
Vorbindu-se despre "\noirile"" pe care \n
trecut le-au l`sat \n Valea Alm`jului "echipele
regale", printre altele se spune: "…o mare zidire
de c`min cultural pentru care se adun` bani din
sat". Cunosc\nd c` ast`zi, la sate, prin contribu]ia
voluntar` a cet`]enilor se ridic` asemenea edificii,
apari]ia citatului de mai sus constituie o grav`
gre[al` politic`.
|n anexa prezentei inform`ri v` prezentam
\n \ntregime materialul.
La indica]ia Comitetului regional de partid
a fost scoas` schi]a "Mingea" de Iosif Lupulescu
pe motivul c` este slab realizat` din punct de
vedere artistic.
ss. indescifrabil
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PATOLOGII ALE POLITICULUI
|N BANATUL INTERBELIC

MINORITATEA EVREIASC~ |N VIZORUL
PROPAGANDEI
GERMANE
MIHAI A. PANU
Antisemitismul din România perioadei
interbelice a avut multiple moduri de manifestare, fiind resim]it cu intensit`]i diferite \n
diverse comunit`]i. Astfel, \n Banat, regiune
având o mo[tenire multicultural` autentic`,
sentimentele anti-evreie[ti s-au manifestat
punctual la nivelul anumitor grupuri, fiind \n
mod direct influen]ate de configura]ia sistemului politic na]ional, dar [i de factori ideologici externi. Se poate afirma c` la nivel social percep]ia [i imaginea evreului au fost strâns
legate de modul \n care acestea erau construite
prin discursul politic mai ales c` adesea radicalizarea regimurilor politice interbelice a cauzat
curente asem`n`toare la nivel social.
odul \n care sfera politicului
influen]eaz` sfera social`
reprezint` un fenomen complex
iar corela]ia celor dou` dimensiuni, mai ales
\n contextul derapajelor autoritariste ori totalitare, reprezint` un aspect cât se poate de relevant pentru investigarea diverselor patologii
socio-politice precum fenomenul antisemit.
|n Banatul interbelic, doi factori importan]i
au jucat un rol \n modelarea percep]iilor fa]`
de evrei: factorul extern (reprezentat de constela]ia geopolitic` a Europei \n acea vreme) [i
factorul intern (reprezentat de emergen]a [i
dezvoltarea curentelor na]ionaliste autohtone).
|n discursul public al etnicilor germani
b`n`]eni problema evreiasc` a devenit din ce
\n ce mai relevant`. Atitudinea ostil` fa]` de
acest grup etno-cultural a putut fi observat`
\nc` din primii ani de dup` Marea Unire [i
s-a concretizat \n atacurile f`]i[e la adresa
acestora pornindu-se de la diferite pretexte.
Presa b`n`]ean` de limb` german`, sau cel
pu]in o parte \nsemnat` a acesteia, a dus o
campanie constant` de culpabilizare [i
denigrare a evreilor, fapt ce o apropie de cele
mai multe ori, pân` la totala identificare, de
propaganda na]ional-socialist`. Tehnica de
culpabilizare a unui anumit grup etno-cultural
]inte[te cel pu]in dou` obiective majore. |n
primul rând, este vorba despre ceea ce
teoreticianul Carl Schmitt numea "construirea
imaginii inamicului"1 pentru a se ob]ine un
grad ridicat de solidarizare [i consolidare a
identit`]ii de grup. |n al doilea rând, culpa
evreiasc` simbolizeaz` ini]ierea unui denun]
colectiv. Motivul denun]ului con]ine in nuce
preten]ia adev`rului mai ales \n ceea ce prive[te
explicarea unei st`ri economice, politice [i
sociale cu totul nesatisf`c`toare. Astfel, prin
mecanismele culpabiliz`rii, prezen]a r`ului este
devoalat`, facilitând explica]iile privind o
anumit` stare de fapt nesatisf`c`toare.
De men]ionat c` aceste tehnici propagandistice pleac` \ntotdeauna de la preten]ia
de]inerii adev`rului, iar tonul explicativdenun]`tor este considerat unul legitim. |ntrun articol intitulat Wahre Feststellungen: Die
Juden in Rumänien ("Constat`ri reale: Evreii
din România") ap`rut \n ziarul "Der Landbote"
pe data de 6 iunie 1937, autorul (care a semnat
cu ini]iala "L." — probabil Peter Loris) ofer`
printr-un mini-rezumat al a[a-zisei chestiuni
evreie[ti, o adev`rat` mostr` propagandistic`
croit` parc` dup` model na]ional-socialist:
"|nainte de 9 decembrie 1919 evreul nu era
cet`]ean român, ci doar rezident român cu toate
drepturile civile, \ns` f`r` drepturi politice.
Cu ocazia acestei date, evreii au ob]inut pentru
prima dat` prevederi favorabile. Aceste
prevederi favorabile garantau dreptul privind
cet`]enia român` tuturor evreilor care locuiau
\n România (…). Ast`zi, num`rul evreilor din
România este de aproximativ 2 milioane, ceea
ce reprezint` cam 10% din totalul popula]iei.
Tragedia românilor este dat` de faptul c` \n
momentele hot`râtoare ale dezvolt`rii politice
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[i culturale ale ]`rii, evreii [i-au f`cut apari]ia.
(…) Pe atunci, evreii au ocupat pozi]ii
importante pe care \n momentul de fa]` se
dezvolt`. Ace[tia au acupat preponderent zona
economicului. Evreul a ajuns ast`zi bancher,
dar pentru cât timp? El ]inte[te prin toate
milloacele pozi]iile-cheie din stat, din sfera
cultural` [i na]ional`, [i are la \ndemân` un
tip unic de oraganiza]ie, care este mai puternic`
decât toate celelalte: banul. (n. t.)"2.
Articolul de mai sus are menirea [i
impactul unui adev`rat denun] colectiv.
Imaginea evreului este configurat` discursiv
devenind imaginea inamicului \ntregii na]iuni.
Acea parte a presei b`n`]ene de limb` german`
care [i-a \nsu[it retorica antisemitismului,
trebuie \n mod necesar analizat` prin prisma
cauzalit`]ii factorilor interni [i externi. Acest
tip de pres` reflecta realit`]ile locale ori
na]ionale (fie c` vorbim de politic`, economie,
societate etc.), \ns` le trecea prin sita ideologic` a na]ional-socialismului, investindu-le
cu un puternic mesaj propagandistic. Problematica evreiasc` a constituit \n perioada interbelic` punctul de pornire al unui exerci]iu
sus]inut de culpabilizare [i \nfierare a acestei
minorit`]i. Anumite organe de pres`, afiliate
\n multe cazuri unor organiza]ii cu caracter
politic, au devenit vectori reali ai antisemitismului \n societatea româneasc`. Se putea
uneori \ntâmpla ca asemenea publica]ii s` preia
informa]ii de interes public de la institu]iile
statului, pentru ca apoi s` le prezinte \ntr-o
manier` hiperbolizat`, agitatoare [i denigratoare pentru anumite grupuri etnice indezirabile, precum evreii. Opinia public` putea
fi a[adar u[or mobilizat`, configurat` [i mai
ales manipulat` prin aceste mecanisme de redare trunchiat` [i decontextualizat` a informa]iei. Cazul minorit`]ii evreie[ti a fost prezentat \n presa de limb` german` cu orientare
na]ionalist` din Banat, constant \n termeni
tran[an]i [i pe un ton incriminator3.
cela[i antisemitism feroce putea
fi observat [i \n lu`rile de pozi]ie
privind fenomenul reprezent`rii
politice a evreilor. Pornind de la denun]area
presupusului caracter expansiv al elementului
evreiesc \n majoritatea domeniilor cheie din
statul român, propaganda antisemit` eviden]ia
necesitatea izol`rii acestui grup nu doar \n
afara ]`rii sau \n afara sferei institu]ionale
publice, ci [i \n afara sistemului partidist,
negându-se astfel dreptul acestora la
reprezentare politic`. Mai mult decât atât, a
fost eviden]iat` [i hot`rârea Bisericii Ortodoxe
Române care \n cele din urm`, confirmându[i alinierea la noul design ideologic al ]`rii,
a hot`rât s` nu se opun` \n niciun fel ac]iunilor
politice care \i vizau pe evrei. |ntr-un articol
intitulat "Die rumänisch-orthodoxe Kirche
verzichtet auf getaufte Juden" ("Biserica
Ortodox` Român` renun]` la evreii boteza]i")
ap`rut la 4 decembrie 1940 \n ziarul "Banater
Deutsche Zeitung" se d`dea urm`toarea
informa]ie: "Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române \n colaborare cu ministrul cultelor
Prof. Br`ileanu, a \naintat guvernului un memorandum de 30 pagini privind forma de
organizare a bisericii. Conform unei surse
semioficiale \n acest memorandum a fost abordat` [i problema evreilor. Conform informa]iei
Biserica Ortodox` Român` ar fi declarat deja
c` nu se va opune \n niciun fel ac]iunilor
guvernului \mpotriva evreilor boteza]i \n ultimii
30 de ani (n. t.)"4.
Problema evreiasc` (a[a cum ap`rea
prezentat` \n propaganda vremii) se cerea
rezolvat` tran[ant, evreii care fuseser` deja
boteza]i fiind \n mod automat parte a acestei
probleme. Presa b`n`]ean` de limb` german`
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afiliat` curentelor na]ionaliste a \ntre]inut
constant aceat` percep]ie exclusivist` asupra
ideii de na]iune. Antisemitismul, exclusivismul
etnic, idealizerea unor lideri politici considera]i
ap`r`tori ai identit`]ii na]ionale, precum [i
promovarea unui sistem partidist "na]ionalizat",
f`r` elemente alogene [i mai ales f`r` evrei,
au constituit elemente importante ale
discursului propagandistic din presa b`n`]ean`5.
Un sistem partidist care s` poat` servi
interesele na]iunii putea fi alc`tuit, \n viziunea
extremei drepte de la acea vreme, doar din
partide "na]ionalizate", eliberate de elementul
alogen. Presa b`n`]ean` de limb` german`
prezenta a[adar par]ial simptomele extremismului politic [i social, \ns` devenea uneori
ambigu` \n ceea ce prive[te rela]ia dintre un
stat român "na]ionalizat" (un fel de Românie
a românilor) [i condi]ia minorit`]ii germane
ca parte a unui asemenea stat.
|n perioada interbelic`, germanii din
România au militat constant pentru o cât mai
bun` reprezentare politic`. Determinarea lor,
\n esen]` legitim`, venea din \ncrederea pe
care acest grup etnic o avea \n propriul poten]ial
de implicare civic` [i politic`. De[i \n România
Mare reprezentarea politic` a minorit`]ilor s-a
f`cut deficitar, pentru germani constela]ia
geopolitic` european` era favorabil`
\ndeplinirii \n perspectiv` a unor asemenea
deziderate. Activismul politic al minorit`]ii
germane a avut un caracter sus]inut, con]inând
simultan, chiar dac` nu \ntotdeauna explicit,
proiectul pan-germanismului prezentat prin
intermediul unor formule care se revendicau
de la viziunea unei unit`]i reale a germanilor
de pretutindeni. Se concretiza astfel ideea unui
"Front German" activ nu doar \n România,
care s` promoveze [i s` consolideze identitatea
etno-cultural` a germanilor din \ntreaga
Europ`6. Prin crearea unui "Front German"
se urm`rea ob]inerea unui instrument eficient
de mobilizarea a comunit`]ilor germane.
Unitatea poporului devenise deviza ideologic`
a na]ional-sociali[tilor.
semenea idei aveau s` se r`spândeasc` rapid \n rândurile
popula]iei, fiind promovate de
cele mai multe ori prin intermediul presei7.
Proiectul unit`]ii germanilor de pretutindeni
era mare, speran]ele [i determinarea de asemenea. Mobilizarea politic` a germanilor a
constituit o preocupare constant` a propagandei. Trezirea con[tiin]ei etno-culturale a
acestora s-a f`cut preponderent prin intermediul
activ`rii patriotismului fa]` de ]ara [i cultura
de care majoritatea se sim]eau ombilical lega]i:
Germania. Iubirea de popor [i ]ar` erau
elemente indispensabile promov`rii a ceea ce
putem numi "proiectul german interbelic".
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Pentru germanii din România puterea
exemplului se dorea a fi un instrument pentru
configurarea con[tiin]elor [i trezirea apetitului
pentru ac]iune politic`8. Gradul de mobilizare
se dorea a fi direct propor]ional cu \ncrederea
\n ideea c` odat` ini]iat "proiectul german"
nu mai poate fi oprit de nimeni.
ntr-o oarecare m`sur`, antisemitismul
comunit`]ilor germane din Europa
r`s`ritean` s-a dezvoltat pe solul
m`nos al afirm`rii proiectelor na]ionale
interbelice. Nevoia legitim` a etnicilor germani
din România de a se autodefini \n raport cu
entit`]ile statale de care erau lega]i cultural
(Germania) [i politic-administrativ (România),
mai ales \ntr-un context atât de problematic
precum cel al perioadei interbelice, a avut drept
rezultat o receptivitate mult mai mare a multora
dintre ei fa]` de curentele extremiste ale vremii.
|n acest sens se poate afirma c` activismul
politic legitim asumat de minoritatea german`
a fost \n multe cazuri deturnat prin mecanismele
propagandei [i transformat treptat \n arm`
ideologic`. Dincolo de unele cauze punctuale,
radicalizarea societ`]ii române[ti \n perioada
interbelic` a constituit un fenomen complex,
influen]at de contextul intern al României Mari,
pe de o parte [i de constela]ia geopolitic`
european`, pe de alt` parte.

|

(Aceast` lucrare a fost finan]at` din
contractul POSDRU/159/1.5/S/140863, proiect
strategic ID 140863 (2014), cofinan]at din
Fondul Social European, prin Programul
Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013.)
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SINCERELY
YOURS
DANA CHETRINESCU
Vreau s` \ncep prin a v` face o
m`rturisire. Luna aceasta nu mai doream
deloc s` scriu despre romåni [i Romånia.
Dar chiar deloc. Uite, de exemplu, citisem
mai deun`zi o [tire despre Kim Jong-un, pe
care l-am b`gat nepermis de pu]in \n seam`
de-a lungul timpului, a[a c` puteam s` v`
povestesc cåte ceva despre cum stau lucrurile
pe la coreenii cei septentrionali, \n compara]ie
cu al]i oameni, din ]`ri mai pu]in boreale.
A[ fi vrut foarte mult s` v` povestesc
cum liderul nord-coreean, pe care \l \ndr`gesc,
dup` toate aparen]ele, numai un juc`tor de
baschet din NBA [i o mare companie de
telefonie mobil` care \i furnizeaz` gadgeturi
de tot felul, a descins \ntr-o vizit` de lucru
la o cresc`torie de broa[te ]estoase, unde ia f`cut cu ou [i cu o]et pe angaja]i, pentru
c` nu cre[teau acolo [i…. homari de ap`
dulce1. O fotografie oficial` cum rar i-e dat
omului nou s` vad` \l arat` pe dictator furios,
congestionat [i ar`tånd febril cu degetul spre
un bazin \n care \noat`, \ntr-o nesim]ire dea dreptul capitalist`, ni[te ]estoase. Lucru
de mirare este acesta, fiindc` liderul se
pozeaz` exclusiv \n ipostaze \nsorite [i
zåmbitoare, \nconjurat de oameni ai muncii
la fel de solari.
[ fi continuat comparånd, de-o
manier` istoric` [i plastic`,
fotografii mai vechi [i mai noi,
alb-negru [i color, \n care ar fi ap`rut [i alt
lider \n]eles doar de el \nsu[i [i de nevasta
lui, precum [i de bunicul conduc`torului
coreean, pe care l-a urmat \n toate, spre
disperarea unei na]iuni \ntregi. Acela[i tip
de [apc` proletar` pe capul s`u, dar f`r`
uniform`. Acelea[i indica]ii pre]ioase, dar
alt stil de \nsu[ire [i aplicare a lor. Aceea[i
vizit` de lucru, dar alte broa[te ]estoase. A[
fi spus c`, \n mod curios – sau poate nu \ntru
totul astfel – cei care \l urmau pe bondocul
lider de la Bucure[ti erau v`zu]i ca ni[te
parazi]i ordinari, pe cånd cei coco[a]i de
povara instruc]iunilor bondoace de la Phenian
se \nconjoar` de o aur` eroic`. Asta se \ntåmpl` probabil pentru c`, acolo unde tovar`[ul
nostru (pe care un roman recent despre R`zboiul Rece \l descrie ca pe un omule] cu ochi
rotunzi [i språncene stufoase2) \[i promova
familia [i apropia]ii cu asiduitate, Kim le
taie capul unchilor [i m`tu[ilor \ntr-o veselie.
Unde mai pui c` dep`rtarea – \n timp [i spa]iu
– face \ntotdeauna minuni. S` lu`m doar
exemplul portretului fizic de mai sus.
Cå]i romåni dinainte de 89 l-ar fi descris
pe Ceau[escu uzånd de epitete ale bonomiei,
familiarului, inofensivului? De cealalt` parte,
dac` l-am descrie noi pe Kim Jong-un azi,
l-am numi tot un omule], iar ochii [i
språncenele le-am \nlocui cu o burt` ]uguiat`
[i o tunsoare stångace. |ns` dac` ar fi s`-l
evoce un om ca Shin Dong-hyuk, singurul
coreean n`scut \ntr-un lag`r [i evadat de acolo,
a c`rui confesiune, Evadare din lag`rul 14.
Incredibila odisee a unui om din Coreea de
Nord pån` \n lumea liber`3, a fost pe punctul
de a dep`[i recordurile Arhipelagului Gulag,
l-ar vedea el oare tot a[a, sau o dimensiune
\ntunecat` s-ar insinua \n acest portret?
A[ mai fi amintit cititorilor c` dragostea
pentru homari a dictatorului coreean se
explic` mult mai simplu, tehnic: anul acesta
se fac mari preg`tiri pentru cea de-a [aptezecea aniversare a Partidului Muncitorilor din
Coreea [i, \n acela[i timp, a dinastiei
comuniste Kim. Pentru ca toat` lumea s`
se bucure [i s` s`rb`toreasc` sincer (nu doar
de frica poli]iei), dictatorul a poruncit s` se
dea \ntregii popula]ii måncare (adev`rat`).
Cum embargoul ONU func]ioneaz` foarte
bine, måncarea nu poate proveni decåt de
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la fermele de partid. Nu m` pot pronun]a
din experien]` personal`, dar \ncreng`tura
logic` a acestei situa]ii m` \ncurajeaz` s`
conchid c` homarul de ap` dulce este o
måncare mai adev`rat` decåt friptura de
broasc` ]estoas` sau carapacea tartinabil`.
Dar nu v` pot spune toate aceste lucruri
pentru c` s-a nimerit s` m` gåndesc la ele
\n luna iunie a anului de gra]ie \ndoielnic`
2015. Precum Kim, s`rb`torind [aptezeci de
ani de comunism la Phenian, UE a s`rb`torit
[aptezeci ([i unu) de ani de la marea debarcare
a Alia]ilor \n Normandia, eveniment care a
contribuit decisiv la \nfrångerea lui Hitler,
la \ncheierea unei dictaturi, la recå[tigarea
libert`]ii de c`tre indivizi [i na]iuni. Un
contrapunct, am spune, ambalåndu-ne. Dar
iat` c` un alt contrapunct cre[te la orizont,
amenin]ånd s` devin`, din punct, bulin` [i,
din bulin`, ditamai gaura neagr`. Iat` c` un
romån ne-a f`cut din nou ]ara de rås. Citånd
pretextul de la care am anun]at c` pornim
\n acest num`r, l-am ar`ta cu degetul pe
tån`rul care, plecat \n Fran]a, dup` ce a fost
prins furånd dintr-o cas` p`r`sit`, a \ncercat
s`-l mu[te pe jandarm de p`r]ile ru[inoase4.
Am putea, \ns`, la fel de bine, s`-l cit`m
pe pre[edintele Romåniei, care, \ntr-un discurs
de o lungime cu totul ie[it` din comun, a
transmis unui alt tån`r din Romånia,
deocamdat` ne-plecat \n Fran]a, c` el [i al]ii
ca el l-ar ruga s` fie amabil [i s` nu \i mai
ia de fraieri. Acest mesaj transmis de la
Cotroceni, unde, din noiembrie \ncoace, e
mai lini[te decåt pe vremea cånd nu trecea
zi f`r` ca domnul Viorel s` fie luat \n
colimator, ar putea crea o oarecare confuzie.
Din dou` motive. |n primul rånd, cum se
poate s` cerem una ca asta tocmai tån`rului
care ne asigura anul trecut, de pe afi[e cåt
blocul de zece etaje, c` nu e nimeni mai
måndru ca el s` fie ca noi (adic` romån, dac`
v` mai aminti]i)? |n al doilea rånd, fiind
acestea spuse \n jurul anivers`rii debarc`rii
cu pricina, s` nu cumva s` fie vreo vorb`
nem]easc`, precum comparativul de
superioritate al adjectivului "liber" (freier
se pronun]`, de bun` seam`, precum vorba
din citatul de mai sus \n limba romån`), care
s` vrea s` zic` altceva?
ar, pån` s` cuget la asta, m` uit
lung la coperta uneia dintre cele
mai våndute c`r]i recente din
Romånia (nu cele cu pa[ii), \n care un cal
adulmec` o Dacia 1300, instantaneu cel pu]in
la fel de emblematic precum cadrul cu porcul
care ron]`ie un Trabant 601 \n filmul lui Emir
Kusturica. Aceast` carte s-a våndut atåt de
bine pentru c` Lucian Boia a avut inspira]ia
de marketing de a o intitula cum ne place
nou` mai mult [i mai mult – De ce e Romånia
altfel? R`spunsul la aceast` \ntrebare deloc
retoric` vine firesc \n carte (ca s` nu spunem
previzibil): Fanarul, apoi pa[optul, apoi Stalin,
apoi Ceau[escu, apoi… noi, care mai måndri
c` suntem romåni, care mai stånjeni]i cånd
un jandarm francez acuz` dureri \n zonele
intime sau cånd parlamentul nostru ne d`
un vot \n bot. De[i e foarte bun` coperta lui
Boia, la o re-editare, a[ propune o alta, mai
sugestiv`: un prim-plan cu pre[edintele
Romåniei, nedumerit [i stånjenit, dup` ce
[i-a rugat cå]iva concet`]eni s` nu-l mai ia
de fraier (sau, m` rog, de freier).
___________
1
hotnews. ro, 19 mai 2015.
2
Ken Follet, Edge of Eternity, Macmillan
2014.
3
Blaine Harden, Evadare din lag`rul 14.
Incredibila odisee a unui om din Coreea de
Nord pân` în lumea liber`, Corint, 2013.
4
hotnews.ro, 27 decembrie 2014.
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ROMÅNUL {I
P~R}ILE
GENITALE
CIPRIAN V~LCAN
"Un romån \n vårst` de 36 de ani, arestat joi seara pentru o spargere, \n flagrant delict,
a \ncercat s` mu[te un poli]ist de p`r]ile genitale \n timp ce era transferat la comisariatul
central, relateaz` publica]ia La Voix du Nord \n pagina electronic`, citeaz` Mediafax. Potrivit
site-ului publica]iei, o patrul` de poli]ie a intervenit joi seara pe bulevardul Republicii din
Roubaix, dup` ce mai multe persoane au intrat \ntr-o cas` neocupat`. Poli]i[tii au re]inut un
b`rbat l`sat de paz` \n fa]a casei care avea un panou [i un geam sparte. |n interior, poli]i[tii
au surprins doi b`rba]i care t`iau ]evi de cupru din sistemul de \nc`lzire. Cei trei au fost
re]inu]i. Urca]i \ntr-un vehicul apar]inånd for]elor de ordine pentru a fi condu[i la comisariat,
unul dintre suspec]i, \n vårst` de 36 de ani, s-a aplecat pentru a mu[ca p`r]ile genitale ale
unui poli]ist a[ezat al`turi de el. Func]ionarul a reu[it s` se fereasc`. Cei trei b`rba]i, to]i
romåni, cu vårste cuprinse \ntre 14 [i 36 de ani, au fost plasa]i \n arest preventiv" (Hotnews,
27 decembrie 2014).
|n cartea I din Biblioteca istoric`, Diodor din Sicilia ne poveste[te c` \n Vechiul Egipt
existau ho]i de profesie care se anun]au ca atare, \nscriindu-se pe lista unui func]ionar recunoscut
de statul egiptean care era numit [ef al ho]ilor. Ho]ii erau obliga]i s`-i aduc` acestuia toate
obiectele furate, iar proprietarii bunurilor puteau s` le revendice, f`c\nd o list` cu lucrurile
furate [i indic\nd ziua [i ora furtului. Func]ionarul c`uta obiectele, f`cea o estimare a valorii
acestora, iar proprietarii le puteau recupera pl`tind un sfert din valoarea lor. Ho]ii care nu
respectau regula [i \ncercau s` p`streze pentru ei bunurile furate erau aspru pedepsi]i, fiind
\n plus exclu[i de pe lista ho]ilor de profesie.
Buna organizare a ho]ilor egipteni pare s` se fi p`strat de-a lungul timpului, lucru dovedit
[i de adev`ratele manuale de care ajunseser` s` dispun`. Cel mai celebru dintre acestea,
scris, se pare, \n secolul al X-lea dup` Christos, este Kitab al-durr al-maknuz, un foarte util
ghid pentru jefuitorii mormintelor antice, care le permitea nu doar s` localizeze diverse
comori, indic\ndu-le cele mai stranii taini]e, pasaje secrete, capcane [i ascunzi[uri, ci le
punea la dispozi]ie [i un adev`rat arsenal de formule magice cu ajutorul c`rora s` treac` de
spiritele \ns`rcinate cu paza tezaurelor [i s` neutralizeze cele mai \nfrico[`toare blesteme.
Ajuns [i la cuno[tin]a publicului european, gra]ie traducerii din 1907 a lui Ahmed Kamal
Bey, inspirat` de celebrul egiptolog Gaston Maspero, tat`l la fel de celebrului sinolog Henri
Maspero, Le livre des perles enfouies et du mystère précieux au sujet des indications des
cachettes, des trouvailles et des trésors a devenit o carte mitic`, a c`rei prim` edi]ie e foarte
pre]uit` de bibliofili din pricina interesului pe care l-a st\rnit. Gaston Maspero, confruntat
cu enormele probleme cauzate de jefuitorii de morminte, cuno[tea foarte bine tradi]ia acelor
veritabile manuale pentru ho]i care se g`seau numai \n manuscris [i costau adev`rate averi,
a[a c` s-a g\ndit c` f`c\nd accesibil tuturor con]inutul celui mai prestigios dintre acestea va
distruge aura lor de mister [i le va decredibiliza definitiv.
Ahmed Kemal Bey a folosit pentru traducerea sa trei manuscrise anonime aflate la
Cairo, dintre care cel mai vechi provenea din secolul al XV-lea. Lucrurile n-au stat \ns`
deloc a[a cum [i-ar fi dorit marele savant, iar publicarea traducerii franceze a \ncurajat
apari]ia unui num`r [i mai mare de c`ut`tori de comori, mul]i dintre ei venind tocmai din
Europa. Mumiile faraonilor n-au avut parte de mai mult` lini[te, \ns` amatorii de mistere
au avut ocazia s`-[i orienteze aten]ia asupra unui loc enigmatic descris de Kitab al-durr almaknuz, fabulosul ora[ Zerzura, descris astfel: "E un ora[ alb ca un porumbel, dar \i vei
g`si por]ile \nchise. Deasupra por]ilor se g`se[te sculptura \n piatr` a unei p`s`ri: dac` \]i
vei v\r\ m\na \n ciocul ei deschis, vei g`si cheia care e ascuns` acolo. Deschide por]ile [i
intr` \n ora[: vei g`si comori imense, dar [i pe rege [i pe regin` dormind \n palatul lor.
Aminte[te-]i: s` nu te apropii de ei pentru nimic \n lume. Doar s` iei tot aurul [i s` pleci."
|n 5 noiembrie 1930, Ralph A. Bagnold a \ntemeiat la Cafeneaua greceasc` din Wadi
Halfa, \n nordul Sudanului, Clubul Zerzura, din al c`rui nucleu ini]ial au f`cut parte cei mai
entuzia[ti exploratori ai De[ertului Libian: contele Almásy, Clayton, Kennedy-Shaw, Newbold,
Harding-King, Peel, Wingate, Clayton-East-Clayton, Penderel, Prendergast, Harding-Newman.
|ncep\nd din 29 august 1931, Clubul Zerzura a organizat anual un "Zerzura Dinner" la Café
Royal din Londra. Au avut loc numeroase expedi]ii \n c`utarea misteriosului ora[, \ns`, \n
ciuda interesantelor descoperiri f`cute cu aceast` ocazie, el nu a putut fi g`sit. Urmele Clubului
Zerzura s-au pierdut \n anii 60, dar \n 18 iunie 1999 Peter Clayton, fiul lui Patrick Clayton,
a organizat la Café Royal din Londra un "Zerzura 99 Dinner" la care au participat 23 de
persoane, printre care [i Harding-Newman, singurul supravie]uitor din nucleul ini]ial al clubului.
Apoi, \n 6 noiembrie 2004, cu acordul lui Peter Clayton, Clubul Zerzura a fost re\ntemeiat
[i de atunci continu` s` aib` loc \nt\lniri ale membrilor s`i. Ultima despre care am g`sit
informa]ii pe site-ul clubului (www.zerzuraclub.org) a avut loc \n 2011 la Milano. E greu
de spus dac` ho]ii romåni de cupru prin[i la Roubaix au f`cut vreodat` parte din membrii
clubului, \ns` nu exist` nici o \ndoial` c`, dac` ar fi cunoscut legenda ora[ului Zerzura, nar fi ezitat s` plece \n c`utarea lui. |nainte de asta, ar fi trebuit s` fie preveni]i c` nici m`car
unui explorator al Saharei nu-i e \ng`duit s` mu[te testiculele aproapelui s`u…
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PIANOCTEILUL
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CRISTINA CHEVERE{AN
SUPRAREALIST

Devotat jazz-ului, \mp`timit al trompetei, n`scut \n 1920 \ntr-o suburbie parizian`
dar \ndr`gostit de cultura, literatura, muzica
Statelor Unite, francezul Boris Vian pare
prototipul scriitorului-idol, menit s` str`luceasc` [i s` se sting`, l`sånd \n urm`
\ncåntare, dezorientare, controverse. Disp`rut
la doar treizeci [i nou` de ani, \n urma unui
infarct survenit \n timp ce viziona ecranizarea
uneia dintre scrierile proprii, Vian se identific` cu boema unei epoci a fr`månt`rilor
[i entuziasmelor, scepticismului [i hedonismului. Consacrat de romane, experimenteaz` \n domenii dintre cele mai diverse,
gravitånd \n jurul nucleului comun al creativit`]ii: traduce, cånt` (vocal [i instrumental), scrie recenzii, joac` \n filme, \[i creeaz`
propriul mobilier, \[i tr`ie[te arta [i iluzia
cu acela[i apetit cu care \[i \nzestreaz` [i
protagonistul din Spuma zilelor, carte-cult
a iubitorilor de fantezie [i paradox.
"|n deceniile scurse de la moartea lui
Vian “1959‘, romanul a devenit una dintre
cele mai populare scrieri ale literaturii
franceze, citirea ei servind \nc` drept ritual
de ini]iere adolescen]ilor francezi, precum
De veghe \n lanul de secar` \n America"*.
Poveste de dragoste cu final tragic, Spuma
zilelor e o reverie, un joc tragi-comic, o
combina]ie \ntre basm suprarealist, sciencefiction, improviza]ie cvasi-muzical`, r`sf`]
estetico-decadent [i dram` romantic`. |n
centrul ei: dou` perechi de \ndr`gosti]i, Colin
[i Chloe, Chick [i Alise, separate pån` la
urm` de lucruri neb`nuite ini]ial. Colin \[i
vede iubita consumat` de o boal` bizar`:
un nuf`r \i \nflore[te \n pl`månul drept,
singura ameliorare – temporar` – aducåndui-o nesfår[itele buchete de flori cu care o
\nconjoar` partenerul. Dac` prima parte a
c`r]ii le descrie rela]ia cu emo]ia [i
optimismul magic al primelor \ntålniri, partea
a doua urm`re[te destinul crud, menit s` \l
aduc` pe Colin cu picioarele pe p`månt,
iar pe Chloe, dincolo de limitele trupescului.
|nsu[i Cuvåntul \nainte surprinde,
anun]ånd natura ludic-absurd` a prozei:
"Exist` doar dou` lucruri: dragostea \n toate
felurile, cu fete frumoase, [i muzica din New
Orleans sau a lui Duke Ellington. Restul
s-ar c`dea s` dispar`, c`ci restul e h\d, iar
cele cåteva pagini demonstrative de mai jos
\[i trag toat` for]a din faptul c` povestea e
\n \ntregime adev`rat`, de vreme ce am
n`scocit-o de la un cap la cel`lalt".
Provocator, neaståmp`rat, Vian \[i las`
imagina]ia s` zburde, de la pl`cuta ame]eal`
a burlacilor f`r` griji, cu \nclina]ii literare,
pån` la amalgamul de moarte-crim`sinucidere-depresie ce \ncheie visele de
m`rire ale fo[tilor st`påni ai universului.
Pe parcurs, nu pridide[te s` inoveze: cuvinte,
imagini, concepte, sentimente, toate par a
se desprinde dintr-un univers mental al
delimit`rilor fluide.
Dac` unul dintre personajele-cheie prin
influen]a exercitat` asupra admiratorului s`u,
Chick, este filosoful Jean-Sol Partre (joc
de cuvinte, masc` sub]ire pe obrazul
cunoscutului Sartre), inven]ia lingvistic` [i
imagistic` de r`sunet [i-o adjudec`, totu[i,
pianocteilul: "Pianocteilul meu e gata, ai
putea s`-l \ncerci “…‘ Fiec`rei note, spuse
Colin, fac s`-i corespund` un alcool, un
lichior sau o arom`. Pedala forte corespunde
cu oul b`tut [i cea surd` cu \nghe]ata. Pentru
sifon e necesar un tril \n registrul acut.

ADINA BAYA

Cantit`]ile s\nt direct propor]ionale cu durata:
treizecidoimea e egal` cu a [aisprezecea parte
dintr-o unitate, p`trimea cu o unitate, nota
\ntreag` cu patru unit`]i. C\nd c\n]i o arie
lent`, intr` \n ac]iune un sistem de vane,
a[a \nc\t s` sporeasc` nu doza - ceea ce ar
da un cocteil prea abundent -, ci concentra]ia
alcoolic`. {i, \n raport cu durata ariei, po]i
s` variezi dup` plac valoarea unit`]ii [i so reduci bun`oar` la o sutime, spre a putea
ob]ine o b`utur` sensibil` la toate armoniile,
cu ajutorul unui reglaj lateral".
Sub semnul generos al unui Duke
Ellington mereu invocat, povestea se
compune precipitat, sinuos, din situa]ii pu]in
probabile [i imagini ie[ite din comun ("Colin
observ` c` omul nu avea cap de om , ci de
hulub"). Oameni [i animale convie]uiesc,
idila de apartament cu [oareci sfår[ind cu
sinuciderea micului roz`tor fidel, afectat de
soarta st`pånilor pån` \ntr-atåt \ncåt se ofer`
prad` unei pisici milostive. Din Dandy
str`lucitor [i afectat, Colin se transform`
\ntr-un individ \nfrånt de societatea care-l
oblig` s` munceasc` pentru a-[i salva so]ia
muribund`, iar \ncerc`rile de maturizare [i
responsabilizare nu-i schimb` cu nimic
soarta. Spuma zilelor e, de fapt, o fars`
extins`, unde sublimul [i macabrul \[i dau
\ntålnire pe ritmuri sincopate de jazz.
Estetismul non[alant al conversa]iilor de
salon, culinaro-muzicalo-filosofice, e
cople[it treptat de meschin`ria [i cruzimea
unei vie]i \ncorsetate \n real. Colin ajunge
s` cå[tige pe cont propriu ca aduc`tor de
ve[ti proaste; cånd sentin]a o prive[te pe
Chloe, totul se n`ruie.
Inventånd sensuri, universuri, obligåndu-[i cititorul s`-[i p`r`seasc` zona de
confort [i s` c`l`toreasc` cu gåndul \n afara
ei, \ntr-o lume paralel`, dar nu neap`rat imposibil`, Vian pune suprarealismul \n slujba
mesajului [i scrie un manifest menit s` anihileze conservatorismul, conformismul, corporatismul, readucånd \n prim-plan visarea,
experimentul, angajarea [i d`ruirea total`,
sentimentul tumultuos, rebeliunea [i nebunia
frumoase. Nimic de mirare \n faptul c`, pe
lång` reputa]ia de enfant terrible, Vian a
cå[tigat-o [i pe cea de idol al mai multor
genera]ii.
___________
* Alexandra Schwartz. "Whimsy and Spit:
Boris Vian's Two Minds". The New Yorker,
12.08.2014.

A trecut mai mult de un deceniu de cånd
Michel Gondry lua Oscarul pentru
Str`lucirea etern` a min]ii neprih`nite (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) –
r`v`[itoarea poveste de dragoste cu accente
SF ce \i avea pe Jim Carrey [i Kate Winslet
\n rolurile principale. Filmul a r`mas f`r`
doar [i poate pe un loc important \n topul
celor mai originale [i vizionate love storyuri ale tuturor timpurilor. Iar succesul s`u
s-a bazat nu numai pe ochiul regizoral de
o creativitate neobosit` al lui Gondry, ci [i
pe dou` performan]e actorice[ti f`r` cusur.
{i nu \n ultimul rånd, pe un scenariu
impecabil, semnat de legendarul Charlie
Kaufman.
Ultimul lung-metraj regizat de Michel
Gondry pare s` conserve cåteva dintre
ingredientele filmului care l-a a[ezat pe lista
marilor regizori ai lumii \n urm` cu un
deceniu. Spuma zilelor (L'écume des jours
/ Mood Indigo) este tot o poveste de dragoste
situat` la limita dintre real [i imaginar, \ntr-un
spa]iu oniric fascinant. Tot condimentat`
cu episoade fantastice [i tot cu doi actori
mari \n rolurile principale. Romain Duris
[i Audrey Tautou sunt protagoni[tii unei
rela]ii de cuplu urm`rite de la debutul plin
de energie creativ`, d`t`tor de fluturi \n
stomac [i bucurii pentru care via]a pare
ne\nc`p`toare, pån` la finalul \ntunecat.
Povestea este inspirat` din romanul
Spuma zilelor de Boris Vian, care combin`
creativ teme romantice [i sociale cu \ntors`turi suprarealiste [i interferen]e constante
ale unui imaginar prolific \n detaliile pove[tii.
Marcat` de efervescen]` amoroas`, dar [i
de un final abrupt [i tragic generat de o boal`
necru]`toare, rela]ia dintre Colin (Romain
Duris) [i Chloe (Audrey Tautou) se dezv`luie
pe fondul unui Paris boem, animat de pl`cerile hedoniste ale personajelor [i de muzica
de jazz. Dar [i de referiri – la \nceput pasagere
– la teme de inspira]ie socialist`, \mp`rt`[ite
de Boris Vian cu amicul s`u Jean-Paul Sartre
(prezent \n roman sub masca transparent`
a unui calambur: Jean-Sol Partre). Via]a
anost` [i condamnat` la s`r`cie a muncitorilor din marile fabrici e ilustrat` atåt \n
roman, cåt [i \n film, \n secven]e ce amintesc
de atmosfera futurist-distopic` din 1984 de
Orwell.

De[i exist` \n mod evident o potrivire
perfect` \ntre spiritul regizoral extrem de
creativ al lui Gondry [i proza cu influen]e
suprarealiste a lui Vian, filmul reu[e[te destul
de greu s` se coaguleze \ntr-un tot vizionabil
cu u[urin]`. Iar asta poate pentru c` lui Gondry \i lipse[te de data asta un scenarist de
talia lui Charlie Kaufman. De[i filmul e plin
de mici viniete memorabile ce ilustreaz`
mintea fantezist` a lui Vian, prezen]a lor
devine \n exces pe m`sur` ce ac]iunea evolueaz`. De la "pianocteilul" inventat de Colin
pentru a combina b`uturi \n func]ie de note
muzicale, la computerul rudimentar folosit
pentru a c`uta diverse idei fanteziste (\ntro manier` similar-parodic` cu cea \n care
folosim Google), Spuma zilelor e un film
care vrea s` redea cåt mai mult dintre inven]iile futuriste [i suprarealiste din roman. Iar
asta folosind efecte ce amintesc mai degrab`
de desene animate decåt de un film SF actual.
Problema e c` scenariul \ncearc` atåt de
mult s` se axeze pe artificiile imaginare ale
lui Vian, \ncåt \ndep`rteaz` privitorul de
esen]`. Adic` de povestea de dragoste, care
\[i pierde uneori din vigoare printre atåtea
detalii estetice sofisticate. |n loc s` completeze nara]iunea, atmosfera oniric` devine
atåt de dens` \ncåt distrage aten]ia.
Parc` pentru a confirma c` talentul lui
Gondry se manifest` cel mai bine \n secven]e
scurte de film – vezi videoclipurile superbe
pe care le-a regizat pentru Bjork, The White
Stripes [i Daft Punk, printre al]ii –, filmul
Spuma zilelor func]ioneaz` bine vizionat
\n episoade mici, dar e dificil de v`zut ca
un \ntreg ce dureaz` peste dou` ore.
Decorurile din carton [i papier-maché
interfereaz` prea mult cu mersul pove[tii
de la un moment dat, iar estetica de desen
animat distrage privitorul de la dramatismul
ce se vrea real. Cu mult \n urma filmului
pentru care lua Oscarul \n 2004, dar [i a
Artei viselor (La science des rêves), Spuma
zilelor nu intr` \n galeria celor mai bune
filme ale lui Gondry. |ns` poate fi o vizionare
interesant` pentru fanii literaturii lui Vian
sau pentru cei interesa]i s`-i revad` pe
Romain Duris [i pe Audrey Tautou.
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TUR DE ORIZONT
Continu` comentariile pe marginea
ie[irilor f`r` precedent ale acad. Nicoale
Breban contra a doi scriitori importan]i,
Gabriel Liiceanu [i H.-R. Patapievici.
Amenin]`rile cu moartea proferate de autorul
Buneivestiri (devenit, cu acest prilej, [i
autorul unei nedorite Relevestiri) reprezint`
un semnal îngrijor`tor privind degradarea
limbajului [i comportamentului în spa]iul
public românesc. Cunosc`torii epocii
interbelice î[i amintesc, cu frisoane de
nelini[te, de faptul c` mi[c`rile extremiste
din anii '30 au fost anun]ate de deraierile
similare ale unor intelectuali care-[i imaginau
c` eliminându-[i fizic adversarii de idei ori,
pur [i simplu, competitorii de mai mare
succes, le r`mânea lor întreaga halc` a
succesului. Ceea ce în cazul. Nicolae Breban
nici m`car nu mai intr` în discu]ie: epoca
sa de glorie e legat` strict de ascensiunea
lui Nicolae Ceau[escu [i, ulterior, de
nemul]umirile fa]` de cel care l-a f`cut
membru al C.C. al P.C.R., l-a numit director al celei mai importante reviste culturale
a epocii, România literar`, i-a finan]at de
la bugerul public indigestele filme [i i-a pus
la dispozi]ie o vil` în zona de lux a
Bucure[tiului. Se vede c` întreaga construc]ie
era [ubred`, de vreme ce dup` 1990 pe
Breban nu-l mai cite[te nimeni. F`r` îndoial`,
numele s`u nu va putea fi scos ([i nici nu
trebuie scos) din literatura comunist` a anilor
1960-1980. Prin compara]ie cu non-valorile
epocii, Breban chiar a str`lucit. Dar
schimbarea radical` de gust din ulimul sfert
de veac l-a trimis – ce triste]e! – al`turi de
fo[tii s`i colegi de genera]ie. Îi [ti]i, acea
genera]ie indigest`, ne[colit`, plin` de ifose
[i extrem de pricepus` s` înoate prin m`lurile
compromisului bol[evic. ● În aceea[i ordine
de idei, uime[te ([i nu prea) atitudinea, sau
mai precis, lipsa de atitudine a Academiei
Române. Oare mii[oarele de lei încasate
lunar de c`tre ace[ti nemuritori ale c`ror
merite sunt – cu excep]iile de rigoare – în
cel mai bun caz mediocre, s-au transformat
în c`lu[i vârâ]i în augustele guri? ● Faptul
c` mai exist` câte un nume – de pild`,
Bogdan Cre]u – [i o publica]ie – Observatoul
cultural, care alta? – care vede în Breban
nu agresorul primitiv, ci o victim`, e înc`
una din abera]iile pe care trebuie s` le
accept`m a fi marca distinctiv` a mizerabilei
noastre epoci. Nu despre valoarea sau
nonvaloarea literar` a lui Breban e vorba
îns` aici, ci despre faptul c` a avut
nemaiîntâlnita neru[inare de a amenin]a cu
moartea ni[te scriitori. Deci, nu are nicio
importan]` c` instigatorul la asasinat e
scriitor. Breban putea s` nu fi scris niciun
rând, [i fapta ar fi fost la fel de barbar`.
Din p`cate, ideologia a pârjolit totul pe scena
public` româneasc`, de la ra]iune la bun
sim]. Pentru c` Breban e de-al no[tri (adic`
stângist, g`[car, pomanagiu la stat [i, mai
nou, [i un na]ionalist limbut) are toate
scuzele. {i, de-al nostru fiind, nu sunt admise
-reac]iile vindicative care au fost
instrumentate împotriva sa [i care sunt
dispropor]ionate. Nu z`u, Gogule?! Te
pomene[ti c` Breban trebuia chiar felicitat,
Trebuia numit în procedur` de urgen]`
pre[edintele Academiei. Ba chiar, beatificat
[i, tot în procedur` de urgen]`, sanctificat.
Cu astfel de partizani, posteritatea lui Nicolae

Breban e asigurat`. Nu pe latur` literar`,
îns`, ci pe versantul huliganic. M`ciucarii,
mardeia[ii, asasinii din interbelic î[i
recruteaz`, în deplin` impunitate, cadrele
în România european` a anilor 2000. Iar
mijloacele nu difer` cu nimic de felul în
care vedem c` sunt recrutate trupele de [oc
fundamentaliste, prin Siria [i Irak. Bine am
ajuns! ● Revista Vatra (nr. 3-4) propune o
discu]ie despre cenaclurile literare, foste [i
viitoare. Mai ales foste. Despre propriile
experien]e povestesc mai mul]i scriitori, din
diferite genera]ii, încât se schi]eaz` o istorie
a cenaclurilor din România de dup` anii
'60. Vremuri glorioase, care, pare-se, s-au
stins. Am desprins dou` fragmente din cele
scrise de Gabriela Gheorghi[or [i Svetlana
Cârstean, fragmente care pot avea valoare
de concluzie. ● Gabriela Gheorghi[or: În
actualitatea tot mai atomizat` de civiliza]ia
blogurilor [i a re]elelor de socializare, cu
greu mai poate func]iona spiritul de cenaclu.
Spiritul de cenaclu presupune nu doar
mentalitate [i solidaritate de grup (creativintelectual), ci [i dezbatere de idei [i examen critic nemilos (v. m`rturiile despre
[edin]ele Junimii, Sbur`torului, Cenaclului
de Luni sau ale Universitas-ului). Tinerii
de azi, majoritar, par s` aib` alergie la ideea
de magistru [i de instan]` critic`. Prefer`
audien]a popular`, aprecierea mono- &
bisilabic` (super, cool, mi[to etc.) sau prin
like-ul de pe facebook. Editurile recomand`
autorilor s` scrie produse vandabile, s` se
plieze pe gusturile publicului avid de entertainment. Criticii în[i[i, unii dintre ei,
au ajuns s` proclame inutilitatea sau moartea
criticii estetice. Când mizele sociale ori
publicitare primeaz`, cenaclurile, dac` vor
mai fiin]a, se vor adapta acestor timpuri.
Mult` presiune, spirit pu]in. ● Svetlana
Cârstean: Exist` un duh al cenaclului care
mai plute[te în aer, dar care nu mai are for]a
de a se întrupa, de aceea nu cred c` s-ar
mai putea scrie curînd o nou` istorie a
cenaclurilor literare. Mai cred îns` în for]a
grupurilor literare, a prieteniilor adev`rate,
care nu se limiteaz` la a genera g`[ti [i sfere
de influen]`. M` gîndesc la prieteniile celor
din {coala de la Târgovi[te, la grupul de
la Bra[ov. Cred acum în for]a prieteniei la
fel de mult cum cred în for]a singur`t`]ii.
Sînt la fel de eficiente pentru scris dac` sînt
autentice. Exist` o intimitate a form`rii [i
a valid`rii înainte de orice fascina]ie a
tiparului. Ast`zi valid`rile pot fi mult mai
rapide, pe facebook, în lecturile publice,
unde nu se comenteaz`, doar se ascult`.
Graba e mare, emi]`torii certificatelor de
confirmare mul]i [i foarte diver[i, critica
adesea neputincioas`, termenii firavi –
cronic`, vînzare, tiraj, premiu, promovare,
maestro –, dar mai ales tipografiile numeroase.

VENI, VIDI, VENE}IA
Bogdan Ghiu continu` publicarea – în
Observator cultural – a jurnalului s`u de
Bienal`, ajungând la partea a III-a,
Reunificarea lumii prin desen. Dac` v`
intereseaz` ce se întâmpl` la Vene]ia, la cea
mai important` expozi]ie de art` vizual` din
lume, musai de citit jurnalul dlui Ghiu. Iat`
un... puls de la pavilionul ]`rii noastre:
pavilionul României este de fapt (gra]ie

artistului) [i, cu pucin` claritate intelectualcuratorial`, ar fi putut fi recunoscut [i de
drept, drept cel mai reprezentativ pentru
Bienala de la Vene]ia de anul acesta,
cheia,Êclou-ul fiind, a[a cum analizeaz` [i
Philippe Dagen, tabloul Înmormîntarea lui
Duchamp, care, din p`cate, nu d` [i titlul
pavilionului. Cel mai important lucru, dup`
p`rerea mea, pe care-l remarc` Dagen este,
îns`, acesta: Ghenie vrea s` afirme faptul
c` pictura este cel mai bun mijloc de lupt`
împotriva imaginilor de propagand`, pentru
ca, în ceea ce prive[te desenul, criticul
francez s` remarce insisten]a curatorial` a
lui Enwezor pe travaliul asupra [i împotriva
imaginii din remarcabilele lucr`ri, amplu
expuse, ale unor arti[ti precum Olga
Chernysheva, Tetsuya Ishida, Lorna
Simpson, Wangechi Mutu sau Chris Ofili,
c`rora n-a[ putea s` nu le adaug extraordinara
instala]ie de desene a lui Rirkrit Tiravanija,
Demonstration Drawings (asupra tuturor
acestor prezen]e voi reveni). Problema de
fond, decisiv` istoric, prive[te semnifica]ia
politic` a acestei reveniri la pictur` [i desen.
{i anume: reprezint` ea un regres, o
recuperare, un gest conservator, sau,
dimpotriv`, o binevenit` repolitizare a artei?
Altfel spus – [i mai radical, [i mai -pe fond:
ce mai înseamn` azi art` politic`, ce mai
înseamn` azi revolu]ie, ce mai înseamn`
azi gest politic? {i, pîn` la urm`, cine prive[te
în urm` (retrograd, dep`[it) [i cine înainte:
cei care concep revolu]ia [i rela]iile dintre
art` [i politic în termenii radicalit`]ii de
ruptur` de secol XIX-XX sau cei care
dep`[esc îns`[i arta? Altfel spus: estetismul
inerent artei mai poate fi repus în slujba
progresului politic, sau ceea ce trebuie
dep`[it este nu doar esteticul artei, ci arta
îns`[i? Sau: mai sînt conceptualismul [i
postconceptualismul la fel de revolu]ionare,
de apte ca medii de reflec]ie [i de
sensibilizare pentru schimbare, ca pîn` de
curînd? Disputa, încercarea de l`murire a
acestei ambiguit`]i, promite s` domine
viitorii ani, [i este, cum spuneam, decisiv`.
În termenii mei, problema trebuie pus` cam
a[a: cît din întoarcerea la pictur`-desen (care
nu este de fapt o întoarcere, a[a ceva, în
istorie, nu exist`) este o recuperare de pia]`,
capitalist`, [i cît, o recuperare politic`, o
reînarmare a omului cu armele artei? {i se
poate distinge între aceste dou` semnifica]ii?
În ce m`sur` [i pîn` unde?

DESPRE LIBERTATE
Literatur` de calitate [i numeroase cronici [i recenzii de carte sunt de citit în trimestrialul ar`dean Arca (nr. 4-5-6). Precum majoritatea publica]iilor culturale, [i Arca se
poate citi pe internet [i v` recomand`m lectura ei. Dar pân` s` accesa]i linkul, v` oferim
un fragment din eseul lui Constantin Dehelean, Despre libertate (!), g`zduit în paginile
revistei: În Vechiul Leg`mânt (Exodul) libertatea tribului, animalizat de robie, se transform`, prin porunca lui Dumnezeu într-un
ideal vag, plutind peste turm`, peste încerc`rile prin care trece poporul; v`mile pustiei
genereaz` zvârcolirea uman`, înc` nedesprins` de r`nile celor care acceptaser` biciul
robiei. O robie congeneric`. Omul adamic
era aproape mort. Va mai dura pân` s` se
nasc` a doua oar`. Moise sacrific` turma
îndobitocit`, f`r` aspira]ii [i f`r` idealuri.
R`t`cirea prin pustiul f`r` orizont este emblematic`. Omul Adam penduleaz` pe o traiectorie via]` moarte – via]`. Tat`l, autoritar,
porunce[te libertatea. Peste milenii, Omul
Noului Leg`mânt realizeaz` c` asprimea
lui Dumnezeu este mai ginga[` decât blânde]ea omeneasc`, iar constrângerea lui este
libertatea noastr` (C. S. Lewis). }ara F`g`duin]ei este libertatea îns`[i. Cei patruzeci
de ani parcur[i prin de[ert sunt un calvar.
Aspira]ia spre zenit, frângerea lan]urilor,
sunt, al`turi de c`l`uzitorul Moise, agen]i
ai libert`]ii (G. Liiceanu). Drumul spre libertate este acela al fl`mândului nemâncat. Un
nou început, un nou calvar, genereaz` un
alt început, un alt calvar. Drumul prin pustie
nu are t`gada interiorit`]ii. Turma se comport` ca un roi de albine dus, înc` nu se
[tie c`tre ce, de o matc` – Cuvântul Tat`lui.
Sinele înc` nu este întrupat. Moise este doar
un stindard, o c`l`uz`. Destinul implacabil,
venit de undeva de Sus este cel care se revolt`. R`t`cirea omului obl`duit de destin este
calvarul pe drumuri neb`t`torite spre o Lume
nou`. Individul înc` nu e n`scut în Exod.
Fr`mântarea gloatei animalice înc` nu las`
s` se vad` Orizontul [i s` se nasc` Omul.
În singularitatea lui, Moise nu are puterea
s` genereze al]i agen]i ai libert`]ii. Ace[tia
vor trebui s` se nasc` în timp. Istoria libert`]ii
este un raport subtil între pu]ini [i mul]i.
(G. Liiceanu).
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CRONICA M~RUNT~
● Festivalurile literare na]ionale sau
interna]ionale de la Alba Iulia, Tårgu-Jiu,
Re[i]a, toate \n mai, par a prefa]a festivalul
Reflex de la B`ile Herculane, consacrat celor
opt decenii ale lui Sorin Titel. Ultimul num`r
al revistei Reflex, condus` de Octavian
Doclin, face preg`tirile necesare pentru
\n]elegerea anivers`rii seniorilor Sorin Titel
(ar fi \mplinit \n 2015 80 de ani), Radu
Ciobanu (a \mplinit 80), Mircea Martin (75)
Titus Cri[ciu (75), Titus Suciu (75), Marcu
Mihai Deleanu (75), Vasile Petrica (75),
Gheorghe Jurma (70), dar [i a mai tinerilor
Octavian Doclin (65), Ada Cruceanu (65),
Lucian Alexiu (65), Cassian Maria Spiridon
(65). De cå]i nu [i-au amintit, cum se cuvine,
revistele noastre? Coperta revistei propune
imagini de la prima edi]ie a Colocviilor
Reflex (2001), la care participau [i Florin
B`nescu [i Ondrej Stefanko.
● Dar cele mai semnificative anivers`ri
sunt, desigur, Eminescu (165) [i Lucian
Blaga (120). Pentru Eminescu, revista citeaz`
din Toma George Maiorescu, veteran al
istoriei literare re[i]ene, Geneze la borna
stelar`: "Limba romån` modern` a fost format`, modelat` [i \ncet`]enit` de un poet.(…)
Pentru Eminescu, limbajul poetic este avangarda limbii vorbite. Misiunea de cea mai
nobil` sorginte a poetului este, cred, \ntrun dificil moment al degrad`rii [i vulgariz`rii
limbii vorbite [i, \ntr-o anumit` m`sur`, [i
a limbajului poetic, rea[ezarea limbii romåne
\n jil]ul ei \mp`r`tesc". Dac` din råndurile
consacrate de lui Eminescu de Toma George
Maiorescu nu lipsesc avertiz`rile, "r`spunsurile" lui Zenovie Cårlugia privesc c`tre
anivers`rile lui Arghezi [i Blaga cu optimism: "La jum`tate de secol de posteriate,
Lucian Blaga r`måne, ca [i Tudor Arghezi,
\n aceea[i pozi]ie valoric` \nalt`, \n acela[i
top al popularit`]ii. S-au clarificat, dup` 1989,
aproape toate necunoscutele, mai ales cele
\n leg`tur` cu ultima perioad` a vie]ii sale,
cånd atåt de vitrege i-au fost vremurile…
|ncerc`m \n lucrarea de fa]` (scrie Zenovie
Cårlugea \n Lucian Blaga – sfår[it de secol,
\nceput de mileniu) s` facem o recapitulare
exegetic` a perioadei din urm`, cånd, l`sånd
\n urm` un secol, Blaga intr` \n mileniul
al treilea cu o imagine statuar`."
● Momentul aniversar al Cenaclului
"Pavel Dan" a fost marcat de atåt de
aniversarea antologiei lui Eugen Bunaru
consacrat` paveldani[tilor, cåt [i de revista
Forum studen]esc. Nu-i r`u s` facem cåteva
recapitul`ri. Anii optzeci se desf`[oar` [i
la Timi[oara altfel – optzeci[tii timi[oreni
au voci care ar trebui auzite.
Monodersilismul, proiectul avangardist
schi]at de Ion Monoran, Adrian Derlea,
Mircea Bårsil` ar putea fi contextualizat [i
altfel. Revista Forum studen]esc din
decembrie 2012 public` un Dosar
Aktionsgruppe Banat \n care scriu, mai \ntåi,
Daniel Vighi, Viorel Marineasa [i Petru
Ilie[u. "Evoc istoria de grup a celor din
preajma lui Herta Müller, Richard Wagner,
William Totok, Johann Lippet sau Helmut
Fraunendorfer". Noi, spune Vighi, existam
"dac` ne b`ga cineva \n seam` din Capital`. Cei de la Aktionsgruppe nu pricepeau
nimic din aceast` nelini[te a noastr`, pentru
ei soarele r`s`rea \n Vest, dar nici m`car
acolo: \naintea noastr` ei au priceput
descentralizarea literar`". Daniel Vighi
regret` c` nu le-a stat prea mult al`turi.
"Andrei Bodiu, pe atunci student la litere

\n Timi[oara, a descoperit \n dosarul s`u
de securitate cum a devenit obiectiv
opera]ional important doar pentru c` a stat
cåteva ceasuri de vorb` cu William Totok".
E greu de crezut c` doar pentru atåt. "La
Tab`ra din acei ani, nu departe de lacul
V`liug… a fost Mircea C`rt`rescu, printre
al]ii. Dar [i Herta, Richard Wagner, Helmut
Frauendorfer". Suplimentul revistei Forum
studen]esc \i public`, uneori sub pseudonim.
Volumul de debut al Hertei Müller,
dramatizat de Helmut Freuendorfer, a
cå[tigat premiul \ntåi la festivalul de teatru
studen]esc. |n Premiul Nobel [i pentru Casa
studen]ilor: un pic, Viorel Marineasa
nuan]eaz` celebrele istorii de la
Aktionsgruppe: "De remarcat c`, ini]ial, cei
din Aktionsgruppe, care compuneau, de
altfel, Cenaclul ™Universitas¤ al Casei de
cultur` a studen]ilor, nu au prea \nghi]it-o
pe Herta: o considerau incult` [i agresiv`,
credeau c` este protejata lui Nikolaus
Berwanger… Au urmat anii \n care a intrat
sub antrenoratul strict al lui Richard Wagner [i, implicit, \n zona disiden]ei, una
venind dinspre stånga, dar cu atåt mai
necru]`toare la adresa na]iol-comunismului
ceau[ist". A fost odat` un grup de prieteni,
scrie Petru Ilie[u, dspre rela]iile, fie ele [i
fluctuante, dintre scriitorii de limb` german`
[i cei de limb` romån` din Timi[oara.
● Anivers`rile Helion s-au bucurat de
prezen]e deosebite, \ntre care Mircea Opri]`,
care \ntåmpin` momentul cu volumul Alte
cronici de familie. Volumul con]ine textele
publicate de autor "\ncepånd din aprilie 2010
\n Helion Online, publica]ie lansat` la
Timi[oara de Cornel Secu, redactor-[ef".
Urm`rind de-o via]` transform`rile S.F.-ului
romånesc, Mircea Opri]` este, al`turi de
Cornel Robu, cel mai de seam` comentator
al scriitorilor de science-fiction nu doar din
literatura romån`. |n primul capitol al c`r]ii,
Mircea Opri]` se ocup` de \nnoirile S. F.ului. {i r`måne \ntre \ntreb`rile mereu \nnoite
privind calitatea operelor S.F.: sunt, ele,
definite \n interiorul literaturii ? |n afara
ei? "Oricum, \n genera]ia din care fac parte,
Voicu Bugariu, Cornel Robu [i cu mine se
pare c` vom \nfrunta \n contuinuare seduc]ia
de a comenta, fiecare \n felul s`u, S.F.-ul
ap`rut la orizonturile actualit`]ii". Dac`
Voicu Bugariu, zicem noi, e un critic literar
care s-a transferat \n lumea S. F., Mircea
Opri]` \[i \ndreapt` aten]ia "spre un palier
de vårst` mai coboråt", unde ar exista
combatan]i ca ca Liviu Radu, Michael
H`ulic`, C`t`lin Badea Gheracostea, LucianVasile Szabo. |n "palierul de vårst` ceva
mai coboråt" \l descoperim pe timi[oreanul
Lucian-Vasile Szabo, autor de studii de
istorie literar` vaste, importante pentru
\n]elegerea scrisului din vestul ]`rii.
●Dulcea pas`re a plagiatului, \[i
intituleaz` Mircea Opri]` unul dintre
capitolele c`r]ii. "Literatura e \n general e
burdu[it` de cli[ee, iar S.F.-ul, \n aria sa
tematic` special`, parc` e [i mai burdu[it.
Are, ca s` m` exprim \n termeni sportivi,
exerci]ii fixe [i exerci]ii ceva mai libere…"
Cum s` mai pricepi cine copiaz` [i cine face
eforturi s` mearg` mai departe, de unul
singur? Cititorul de curs` lung` care este
Mircea Opri]` are \ng`duin]`, dar nu prea
mult`. Dulcea pas`re \[i pårjole[te aripile
cånd copiaz` prea mult [i, neiert`tor \n aceste
cazuri, eminentul cititor lunge[te capitolul
cu pagini care sunt ale autorilor adev`ra]i.

{i ale copi[tilor. Un copist lene[ ar fi Carmen
Ghioculeasa, premiat` de unele jurii pentru
copie, altul e Aurel C`r`[el, care \l copiaz`
pe Mircea Opri]` pentru un Mic dic]ionar
de autori S.F. Ei, s` copiezi chiar pentru
dic]ionar, pentru care iei remunera]ie? Nui frumos. A[a c` blånde]ea lui Mircea Opri]`

\[i are limitele ei: "Pentru cine practic`
sfidarea prin intolern]`, nu-mi r`måne decåt
s` meditez, \n termenii unor judec`]i mai
generale, la faptul c` prostia e fundamental
intolerant`, iar ignoran]a constituie un suport
excelent pentru manifest`rile lipsite de
re]inere ale celei dintåi". Desigur. (C. U.)

PEDAGOGIA MEMORIEI

Urmare din pagina 15
Cartea este gåndit` ca o galerie a portretelor \n chiaroscuro. |n acest sens, nu avem
\n fa]` anatomia unei perioade politice (vezi cazul volumului realizat de Vladimir Tism`neanu
cu Mircea Mih`ie[, O tranzi]ie mai lung` decåt veacul. Romånia dup` Ceau[escu, Curtea
Veche, 2011), ci o structur` cu totul special` pres`rat` cu schi]e caracterologice [i m`suri
etice, cu alte cuvinte, dac` dorim, o profilaxie moral`, politic` [i intelectual` \n contra
multor derapaje proprii lumii \n care tr`im. Valoric vorbind, Vladimir Tism`neanu este
un lovinescian, un urma[ [i un ap`r`tor al liniei politice, intelectuale [i morale simbolizat`
de Eugen Lovinescu [i de fiica acestuia, Monica.
La sfår[itul acestui efort comun (eu, \n calitate de coordonator), am fost de acord,
amåndoi, c` rezultatul avea s` serveasc` deopotriv` ca mic tratat teratologic pentru societatea
romåneasc` [i ca fenomenologie a onoarei. Tot ce scrie Vladimir Tism`neanu este sub\ntins
de dorin]a de a \ndrepta (animus corrigendi) [i cred c` \n acest sens trebuie privit` bun`
parte din portretele pe care le realizeaz` \n acest prim volum (alfabetic), dintr-o trilogie
a spa]iului public romånesc, ante- [i post- 1989, care se anun]` comprehensiv`.
Dup` 33 de ani de ac]iune intelectual` [i moral` ne\ntrerupt` \n favoarea societ`]ii
deschise, Vladimir Tism`neanu, dincolo de toate controversele mai mult sau mai pu]in
artificial construite, dincolo de n`scociri, calomnii, dar [i de tenta]iile hagiografice, r`måne
o semn`tur` singular`, autentic` [i onest` \n spa]iul dezbaterilor publice din Romånia.
Vocea sa transatlantic`, dublat` de o recunoa[tere academic` pe care nu o pot nega nici
m`car adversarii s`i, nu poate fi ignorat` dac` dorim s` beneficiem de un spirit proasp`t,
mereu \n c`utare de sens [i de solu]ii etice. Lumea pe care o propune profesorul Tism`neanu
este una cu siguran]` mai bun` ca patologiile pe care le detecteaz` cu atåta måhnire,
acribie [i sim] al responsabilit`]ii. Eufemistic articulånd, \ntregul demers se subsumeaz`
c`ut`rii popperiene a unei lumi mai bune…
Sunt sigur c` vorbesc [i \n numele autorului atunci cånd sus]in c` f`r` efortul extraordinar
al domnului Gabriel Liiceanu [i al doamnei Lidia Bodea de a transfera lumea spiritului [i
etica neuit`rii \n rafturile [i cugetele cititorilor editurii Humanitas, aceast` adev`rat` planet`,
a[a cum o numeam amåndoi \ntr-un text aniversar recent, tot efortul angajat [i angajant ar
fi fost infinit mai greu, dac` nu imposibil. {i pentru c` exist` o anumit` fragilitate intrinsec`
a constitu]iilor liberale, aceast` trilogie va fi de acum \ncolo, prin bun`voin]a editurii [i a
cititorilor, o pies` de rezisten]` pe haina destinului unor valori ce se cer permanent ap`rate.
|n acest sens, opera lui Vladimir Tism`neanu, intelectual critic cosmopolit [i spectator
angajat ca destin, prezint` absolut toate indiciile unui presentiment salvator.

Ilustra]iile din acest num`r reproduc secven]e din spectacolele
"Livada de vi[ini", "Medio Monte" [i "Funambus" din cadrul
FEST-FDR, Timi[oara, 2015.
Fotografii de ADRIAN P|CLI{AN.
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|n 2009, Coriolan Babe]i publica la editura
bucure[tean` Curtea Veche lucrarea Democra]ia - o religie a Marii Mame sau Despre
triumful Ereziei Europene (3 volume), o cercetare antropologic` [i istoric` a c`rei miz`
hermeneutic` era original` [i incitant`. De
curånd, la aceea[i editur` au ap`rut alte trei
volume ale sale, intitulate Atelierele de arte
Vene]ia & New York, o carte spectaculoas`
[i substan]ial` dedicat` artei [i importan]ei
celor dou` metropole \n devenirea ei. Ea circumscrie experien]a reprezentat` de ™ie[irea
\n larg¤ a autorului lor, care a devenit posibil`
datorit` muta]iilor survenite \n siajul Revolu]iei
din 1989.
ån` \n acel moment, Coriolan Babe]i
se afirmase \n domeniul criticii [i
al istoriei artei ca unul dintre cei
mai p`trunz`tori [i erudi]i interpre]i ai acesteia.
|[i f`cuse intrarea \n ceea ce nume[te "atelierul
de arte Timi[oara" la sfår[itul anilor '60, urm`rind activitatea arti[tilor timi[oreni sau bucure[teni, vernisånd expozi]ii, scriind cronici [i
eseuri extrem de elaborate [i pertinente. A
fost curatorul multor expozi]ii locale sau na]ionale (\ntre care celebrele expozi]ii Studiul),
care reprezint` momente importante \n arta
contemporan` romåneasc` prin faptul c` au
dus la augmentarea unui spa]iu de cunoa[tere
[i de dialog \ntre arti[ti, \ntre ace[tia [i public, la crearea "pun]ilor de aer dintre ™capitalele¤ artelor Bucure[ti [i Timi[oara". Aceast`
activitate extrem de bogat` [i eficace, adeseori
transgresiv` \n raport cu canonul oficial din
acea vreme, constituie obiectul unei lucr`ri
anterioare - Atelierul de arte Timi[oara (vol.I,
2009; vol. II, tom.I, 2010, tom.II, 2011) - editate
de Funda]ia Triade [i Editura Brumar, "o istorie
tr`it`" a artei contemporane a Romåniei anilor
1969-1989, cum o calific` autorul.
Trilogia ap`rut` de curånd focalizeaz`
experien]ele traversate \n intervalul 1991-2013
\n dou` dintre marile capitale ale artei interna]ionale, Vene]ia [i New York. Dup` o perioad` \n care e demnitar \n Ministerul Culturii,
condus \n acel timp de Andrei Ple[u, lui C.
Babe]i i se \ncredin]eaz` misiunea de a readuce
\n circuitul cultural Casa Romena de la Vene]ia,
institu]ie fondat` de Nicolae Iorga \n anii '30
ai secolului trecut [i l`sat` \n paragin` dup`
r`zboi pån` spre sfår[itul anilor '80, cånd \ncep
lucr`ri de restaurare la soma]iile autorit`]ilor
vene]iene. Coriolan Babe]i creeaz`, \n consonan]` cu proiectul fondator, Institutul Romån
de Cultur` [i Cercetare Umanistic`. Strategia
institu]ional`, calitatea programelor, a dialogului intercultural promovat vor face ca
institutul s` cå[tige o real` vizibilitate \n mediile
vene]iene. Activitatea sa este axat` pe cunoa[terea [i promovarea artei, a culturii romåne,
pe cercetarea rela]iilor dintre }`rile Romåne
[i Vene]ia, iar \ntr-un plan mai larg, dintre
Romånia [i Italia.
"Marile s`rb`tori ale artei" [i "Micile s`rb`tori ale artei", cele dou` sec]iuni care compun
volumul al II-lea, ofer` o imagine gr`itoare
asupra multitudinii [i diversit`]ii demersurilor
menite s` ating` astfel de ]inte. Cea dintåi
sec]iune este o ampl` [i avizat` trecere \n revist`
\n cåteva eseuri, cronici sau interviuri foarte
dense din unghi ideatic, a mai multor edi]ii
ale celebrei "La Biennale di Venezia" [i a
particip`rii artei romåne[ti la aceast`
prestigioas` manifestare. Atåt \n calitate de
critic, cåt [i de comisar, al`turi de Dan H`ulic`,
C. Babe]i a ajuns s` cunoasc` foarte bine mizele
curatoriale [i gradul lor de relevan]` \n raport
cu fenomenalitatea artei contemporane.
Ca urmare, selectarea participan]ilor care
au expus \n Pavilionul Romåniei din Giardini
di Castello [i \n galeria Institutului vor ajunge
s` se opreasc` la arti[ti din ]ar` sau din diaspora ale c`ror proiecte artistice sunt
reprezentative pentru poten]ialul creator din
acest domeniu. La edi]ia centenar` din 1995,
spre exemplu, la pavilionul Romåniei este
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prezentat` o pleiad` de sculptori (printre ei
Apostu, Bertalan, Buculei, Maitec, Maria
Cocea, Doru Covrig, Constantin Popovici [.a.),
care, prin celebra t`ietur` direct`, prin modul
de a gåndi opera continu` \ntr-un chip inovativ
lec]ia bråncu[ian`. Galeria Institutului va
func]iona \n anii Bienalelor ca o veritabil`
extensiune a Pavilionului Romåniei. La edi]ia
men]ionat` a fost expus` o selec]ie din operele
lui Roman Coto[man [i Paul Neagu. |n 1993,
prezen]a lui Horia Damian \n Pavilionul din
Giardini di Castello este ritmat` de expozi]ia
™Bizan] dup` Bizan]¤, ce a reunit lucr`rile
unora dintre cei mai importan]i arti[ti de dup`
1965 (Gheorghe Anghel, Horia Bernea, Constantin Flondor, Paul Gherasim, Marin
Gherasim, Ion Grigorescu, Mihai Horea, Ana
Lupa[, Paul Neagu, Mihai Sårbulescu [.a.).
vorba, cum scrie Coriolan Babe]i
\n studiul din catalogul expozi]iei
(reluat \n vol.II), \n care face un
succint excurs istoric al ideii bizantine, de un
soi de reactivare a valorilor sale intrate \n
recesivitate odat` cu occidentalizarea artei
romåne[ti \n secolul al XIX- lea. Reg`sirea
acestei idei e pus` \n leg`tur` cu prohibi]iile
ideologice instaurate de regimul comunist
\ncepånd din 1971, dup` un scurt moment de
deschidere. "Recursul la Levant al gåndirii
artistice – spune autorul – se petrece \n cel
mai prohibitiv arc de timp al artelor [i literelor.
Paradoxal, ucenicia [i akme-ul unei redutabile
serii de arti[ti romåni, azi \ntre 40 [i 65 de
ani, se exprim` liber \n interiorul ideii bizantine.
Aici, \n contra tuturor potrivniciilor istoriei,
arti[tii ob]in r`spunsuri la \ntreb`rile despre
tema identit`]ii spirituale, a urgen]elor [i
existen]ei artei". S-ar putea replica legat de
momentul reg`sirii ideii bizantine c`, \n cazul
unor arti[ti - m` gåndesc la Paul Gherasim o astfel de op]iune se \ntåmpl` \n vremea acelei
deschideri culturale par]iale. Eseurile [i
cronicile despre Bienale cuprind analize
precise, uneori incisive la adresa unor fenomene
relevate de arta prezentat`. Accente critice
\ntålnim [i \n ceea ce prive[te presta]iile unor
curatori, precum Achille Bonito Oliva,
promotorul Transavangardei italiene [i al unui
curatoriat extrem de autoritar la edi]ia din 1993.
Obiec]ii serioase i se aduc - \ntr-o scrisoare
deschis` - [i curatorului edi]iei din 1997, Germano Celant. Tema bienalei – Futuro Presente
Passato viza intervalul temporal 1967-1997,
"ideal pentru a evalua situa]ia artei din jum`tatea estic` a continentului european, a fostului
lag`r comunist", cum observ` autorul scrisorii.
Bienala s-a limitat \ns` la ceea ce \i era familiar
curatorului, ignorånd crea]ia din aceast` parte
a Europei. Sunt gesturi ce atest` manifestarea
unei demnit`]i pe deplin justificate, care extins
practicat`, evident \n limitele civilit`]ii, ar reu[i
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s` schimbe ni[te opinii [i atitudini. Sec]iunea
"Micile s`rb`tori ale artei" ne permite s` ne
facem o idee despre activitatea expozi]ional`
curent` a Institutului, bazat` pe expozi]ii ale
unor arti[ti romåni sau italieni. Dac` avem
\n vedere diversele forme ale activit`]ii de
cercetare promovate (\ntre care un important
congres romåno- italian Due popoli, due storie
a confronto, organizat \n colaborare cu Funda]ia
Cini [i Universitatea Ca' Foscari) \n]elegem
gestul primarului Vene]iei, filosoful Maximo
Cacciari, de a-i conferi lui C. Babe]i celebra
distinc]ie vene]ian` ™Leul \naripat¤.
Cealalt` experien]` fundamental` pentru
destinul lui Coriolan Babe]i s-a produs \n anii
1997-2002, \n care a condus Centrul Cultural Romån de la New York [i, desigur, \n anii
de reziden]` ce au urmat, pu]in mai tårziu, \n
acela[i loc. Ea constituie obiectul eseurilor
ce compun volumul al III-lea al c`r]ii, \n timp
ce problemele privitoare la edificarea celor
dou` metropole, la specificitatea lor
arhitectural` [i urbanistic`, v`zute ca paradigme ale civiliza]iilor insulare se bucur` de
o str`lucit` abordare antropologic` [i
hermeneutic` \n primul volum al trilogiei.
|n acest prim volum, impresiile personale,
recursul la imensa bibliografie dedicat` celor
dou` ora[e sunt surse ale unui comparativism
amplu [i subtil ce pune \n lumin` elementele
similare, dar [i diferen]ele existente, provenind
din nivelul de civiliza]ie pe care \l sintetizeaz`
[i exprim`. "Vene]ia [i New Yorkul – se conchide la un moment dat – sunt fondate pe experimente cå[tig`toare, pe avansarea progresiv` a
ideii de locuire, printr-o logic` empiric` binar`,
pe observarea \ncordat` a elementelor, pe o critic`
a limitelor posibilului, produs` de o creativitate articulat` mereu cu tehnologia epocilor.
Ajunse la vårstele lor de aur (Vene]ia \n secolul
al XVI-lea [i New Yorkul \n secolul al XXlea), ele par s` for]eze [i uneori s` sfideze limitele
fizice ale construitului [i frontierele frumuse]ii,
cultivånd autodes`vår[irea, autoreformismul [i,
\n cele din urm`, autoreferen]ialitatea limbajului
estetic, prin care s-au aproximat, s-au intuit, sau modelat, remodelat, ca imagos ale libert`]ii
materializate \n imaginea [i metafora Navei".
Ilustrarea acestor aser]iuni, a specificit`]ii lumii
vene]iene, a arhitecturii sale unice, a artei sale,
a tipului de politic` [i societate care au inspirat
democra]ia american`, sunt obiectul unui discurs
erudit [i fascinant.
Nu mai pu]in captivant` este istoria New
Yorkului, cu tot ceea ce a asimilat din paradigma ora[ului lagunar, articulånd o paradigm`
nou` ce anticipeaz` destinul viitor al omenirii.
Coriolan Babe]i conjug` \n acest exerci]iu
comparativ percep]iile sale privitoare la un
aspect sau altul din cele dou` metropole, cu
surse bibliografice de prim rang, prin

fiabilitatea lor, dar [i cu o foarte bogat`
iconografie (prezent` din abunden]` \n toate
volumele), astfel \ncåt imaginea global`
privitoare la aceste megapolisuri atinge un \nalt
grad de intersubiectivitate.
|n volumul al III-lea, subintitulat "New
York - capitala mondial` a artei", autorul
schi]eaz` istoria spectaculoas` a artei
americane, care pe parcursul cåtorva decenii
a ie[it din situa]ia periferic` \n care se afla la
\nceputul secolului al XX-lea, reu[ind s` joace
un rol cardinal \n cea de a doua parte a sa.
Punctul de plecare al acestui fenomen este
celebra expozi]ie de la Armory Show (sediul
unui regiment din New York) din 1913, care
prezenta publicului american arta modern`
european`. Reac]iile au fost diverse, multe
de revolt` la adresa unor opere (ale lui Duchamp sau Bråncu[i). Uimitor este faptul c`
muta]iile ulterioare din crea]ia artistic`, din
receptivitatea publicului au f`cut din acest loc
capitala mondiala a artei. Dintr-o important`
galerie de arti[ti americani, C. Babe]i se opre[te
la cåteva figuri exemplare pentru peisajul recent
al artei americane: Richard Serra, Christo &
Jeanne-Claude, Bill Viola, Emilie Benes
Brzezinsky (prezent` cu o expozi]ie la
Bucure[ti). Suita de medalioane se deschide
\ns` cu un eseu despre Jackson Pollock,
considerat drept "cel mai american artist al
avangardei sale". Toate aceste eseuri - inclusiv
cel dedicat lui Anselm Kiefer, prezent \n aceea[i
sec]iune – se re]in prin remarcabila lor
capacitate de a enun]a lucruri esen]iale despre
demersurile arti[tilor respectivi.
um e [i firesc, Coriolan Babe]i
acord` o aten]ie particular` unor
arti[ti din ]ar` sau din diaspora
prezen]i \n free marketul [i establishmentul
muzeal newyorkez, inclusiv \n Galeria East
West a Centrului Cultural Romån. Eseurile
sau cronicile incluse \n volum surprind configura]ia curatorial` [i estetic` a unor expozi]ii
precum cea interna]ional` de art` conceptual`,
\n care sunt prezen]i Ana Lupa[, Paul Neagu
[i Andrei C`dere sau cea intitulat` Ostalgia,
la care a fost prezentat filmul lui Ion Grigorescu, Boxing, meciul artistului cu dublul s`u.
Un eseu extrem de analitic privitor la
poietica operei sale este consacrat lui Silviu
Oravitzan, artist care a expus \n spa]iul
american, \n mai multe galerii [i \ntr-un important muzeu newyorkez. Roman Coto[man,
Mihai Popa Nova, Mircea Ionescu, Nicolae
Golici, Ana Golici, regizorul Andrei {erban
sunt alte personalit`]i cu presta]ii prestigioase
pe sol american care fac obiectul acestui volum.
M`rturie a unei prodigioase ie[iri \n larg,
Atelierele de arte Vene]ia & New York spun
cititorului \ntr-un stil \nalt, pasionat [i pasionant
istoria unor mirabile locuri ale artei [i ale lumii.
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