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IRINA MAVRODIN
Noi, e adev`rat, citeam imens. Am avut

profesori foarte buni, oricare ar putea fi ast`zi
profesor universitar. Manualele lor erau extrem
de bine articulate, cereau mult, dar ofereau materia
într-o ordine atent elaborat`, în a[a fel încît elevii
s` o poat` asimila. Dar mai exista ceva: exista o
bucurie a cititului, pe care am pierdut-o cumva,
fiindc` într-un fel s-a pervertit cu atîtea metatexte
[i metalimbaje. Pe atunci aveam o bucurie a[a
de extraordinar` c` într-adev`r sufeream cînd se
termina cartea. A[a ziceam: "Doamne, s` nu se
termine, s` nu se termine".
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ULTIMUL INTERVIUULTIMUL INTERVIUULTIMUL INTERVIUULTIMUL INTERVIUULTIMUL INTERVIU
IOAN ALEXANDRU

Eliade m-a înv`]at un lucru minunat; s` mut
cu cîte un sfert de or` ceasul înainte, s` fur din
somn. Aveam de[tept`torul sub pern` mutat cu
un sfert de or` înainte. Aveam scrise cuvintele
ebraice pe o pagin`, [i pe alta traducerea lor …
[i la toalet` umblam cu ele. {i am f`cut truda
aceasta c`ci f`r` ea mi-ar fi ru[ine [i nu a[ avea
dreptul s` vorbesc. {i r`splata dup` aceste osteneli
se arat` c` m-a învrednicit Atotputernicul s` am
testamentul lui Mircea Eliade.
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1.1.1.1.1. MAIA BELCIUÊDESPREMAIA BELCIUÊDESPREMAIA BELCIUÊDESPREMAIA BELCIUÊDESPREMAIA BELCIUÊDESPRE
BANATBANATBANATBANATBANAT

Maia (sau Maya) Belciu (n. 22 mai 1926,
Lugoj, m. Bucure[ti, aprilie 2012)Êface liceul
la Caransebe[, ora[ de care se simte legat`
cu deosebire, dar [i la Craiova [i la Timi[oara.
Urmeaz` Institutul de Teatru din Cluj. În anul
al doilea intr` în trupa Teatrului Na]ional din
Cluj. Dup` anii petrecu]i la Teatrul de Stat
din Timi[oara, la teatrul din Br`ila sau, din
1961, la Bucure[ti la Teatrul Regional (dram`
[i estrad`) se încearc` [i în cariera literar`.
Renun]` la cariera teatral` [i este angajat` la
Editura Meridiane, ca redactor la sec]ia de
teatru-cinema. Debuteaz` în 1966 cu Blana
de foc`, admirabil roman al lumii vechi, dar
[i al Banatului triumfal, cu femei puternice
într-o tulbur`toare ascensiune. {i c`dere. Satul
tradi]ional cu tiparele lui arhetipale î[i desco-
per` o nou` imagine. Cre[terea [i descre[terea
acestei lumi, cu ]`r`nci care tr`iesc sentimentul
puterii îl face pe Mircea Eliade s` a[eze cartea
al`turi de prozele de imens succes în anii
[aizeci, ale lui V. Voiculescu [i {tefan
B`nulescu. Urm`toarele romane ale scriitoarei,
mereu legate de via]a unui Banat "senza]ional",
nu mai au densitatea [i nici personajele Bl`nii
de foc`. Dar scriitoarea se întoarce mereu
acas`, între amintirile de demult, precum în
aceste m`rturii:

"Copilaria mea s-a împ`r]it între Cirea[a
("{ire[a" i se spunea îndulcit, pe
b`n`]ene[te), de pe Valea Bistrei, [i
Caransebe[, or`[elul meu dintre mun]i, care
str`lucea de bucuria luminii [i a aerului,
în care frunzele se colorau nu numai dup`
anotimp, ci c`p`tau nuan]e [i dup` ceasurile
zilei, dimine]ilor [i amurgurilor. La [coala
primar` din Caransebe[, eram mereu aleas`
s` interpretez, la serb`ri datorit` codi]elor
[i nasului meu în vânt, roluri de ingera[,
cu aripioare ]epene de sârm`, acoperite cu
voal vaporos, mai lungi sau mai scurte, cu
cununi]` pe cap [i cu un crin în mân`. Verile
mergeam împreun` cu mama [i cu Mama
Dulce, sora cea mare a mamei, care i-a fost
ei ca o mam` [i mie ca o bunic`, la b`i, la
Buzia[, pentru c` ele credeau în virtu]ile
curative ale b`ilor s`rate (mai credeau [i-
n Petrache Lupu [i-n proorocirile sale), [i
mai voiau grozav s` sl`beasc`. Mai f`ceam
excursii lungi cu p`rin]ii mei, la Ada-Kaleh.

Plecam diminea]a, când r`sarea soarele
pe Dun`re, sco]ând din somnul ce]os mica
insul` Ada-Kaleh. Turcule]i tineri, cu turban,
te îmbiau – [i nu le puteai rezista – cu sugiuc,
alune, rahat colorat cu bobi]e de n`ut,
dulce]uri de trandafiri, iar minaretul [i cupola
cu semiluna, ca [i palatul lui Ali Kadri, îmi
l`sau dâre de nisip aurit în amintire, aprinzând
fantasmele orientale ce mi le stârneau filmele
v`zute în copil`rie, tot cu tata, elegant
îmbr`cat, ca un înalt func]ionar de stat la
Ministerul Comer]ului ce era, [i cu mama
mea cea frumoas`, pl`cut [i discret parfumat`,
care sem`na cu actri]a american` Deanna
Durbin. “…‘
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Ion Zuba[cu este fiul unui lupt`tor
anticomunist din Maramure[, torturat [i ucis
de securitate, atunci când copilul avea doi
ani. To]i ai s`i vor suferi represalii, el le va
resim]i cu o intensitate sporit`: toat` via]a
lui va fi legat` de absen]a tat`lui. Se va apropia
de Adrian P`unescu dup` ce va descoperi
locurile unde a fost de]inut tat`l lui Adrian
P`unescu: va urma – declar` Ion Zuba[cu –
o prietenie neobi[nuit de intens`, motivat`
de simetriile paterne. În cenaclul lui Adrian
P`unescu Ion Zuba[cu va propune – va

GEOGRAFIA LITERATURII.
1. MAIA BELCIU. 2. ION ZUBA{CU
CORNEL UNGUREANU

promova – cântecele vechi ale Maramure[ului.
Cum – îi va povesti lui Adrian Alui Gheorghe
într-un admirabil dialog (1). În interiorul
cenaclului se desf`[oar` [i istorii ale surorii
sale, anun]at` ca o mare speran]` a poeziei
tinere. Este o poet` important` [i Ion Zuba[cu
are dreptate s` scrie c` ea a anun]at
performan]ele genera]iei 80. Sau c` se afirma
– deja la sfâr[itul anilor [aptezeci – în noul
stil al literaturii ironice, protestatare,
antioficiale al genera]iei 8o. Vastul poem
Întrutotul începe a[a: "S` fiu moart` de beat`/
beat` cri]`/ s` vin de la o petrecere/ din satul
Botiza/ de la prietena mea {tefanca
bibliotecara/ de-a dreptul peste dealuri/noaptea
la miezul iernii/ s` m` opresc într-o claie de
fân/ limpezit` la marginea lunii/s`-mi fac un
culcu[/[i s` dorm pe vecie/pân` spre
prim`var`/când vor înfige oamenii furcile în
mine/voind s` m`-ncarce pe sanie".

Socialismul, care realizase o "aristocra]ie
a literaturii", îi deplasa pe scriitorii de succes
spre centru; poeta Ileana Zuba[cu voia s`
r`mân` în satul ei, într-o civiliza]ie departe
de a fi idilic`. Foarte departe de a respecta
protocolul, poeta vrea s` ating` absolutul
aici, în teritorile devastate de timp ale lui
"acas`". Vastul poem al aspira]iilor, al
trupului tân`r se încheie cu n`zuin]ele unei
poete care î[i respect` liniile devenirii ; sau
ar vrea s` [i le respecte: "S` fiu spa]iul
lucrând/la butoanele timpului/ S` fiu
profesoar` de limba român`/ directoare de
[coal`/ într-un sat pr`p`dit între dealurile/
din ]ara L`pu[ului/ Nici m`car asta nu-i totul,
înc` nu-i totul//S` fiu în mijlocul tuturor
drumurilor/din lumea aceasta/ S` fiu..." .

Admirabila conjugare a verbelor "a fi"
[i "a r`mâne" respir` în toate poeziile Ilenei
Zuba[cu, publicate în anii [aptezeci, când a
f`cut senza]ie în literatura tân`r`. Te a[tept,
lupt`torule e o art` poetic` definitorie pentru
situa]ia poetului [i a poeziei la sfâr[itul anilor
[aptezeci: "Sunt directoare de [coal`/ într-
un sat pr`p`dit între dealurile/din }ara L`pu-
[ului// Sunt o femeie deplin`/[i versurile mele/
nu s-au n`scut prin cezarian`// Nu vreau s`
vii ca un cavaler r`pitor/s` m` duci într-o ]ar`
str`in`/îmi doresc un b`rbat/ s` munceasc`
al`turi de mine/[i s` r`mân`//Î]i întind bra]ele
b`tucite de munc`/[i sânul înflorit de ]`ranc`/
/Vino, lupt`torule/în dorul meu pururi s` te
astâmperi/ ca un copil într-o banc`". Pe urm`
cenaclul, ca [i conduc`torul lui, se transform`:
gireaz` un angajament politic. A[a c` fra]ii
se vor desp`r]i de cenaclul tuturor posibi-
lit`]ilor.
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În numitul interviu, Ion Zuba[cu relateaz`
cum cei doi, frate [i sor`, s-au apropiat [i s-
au desp`r]it de Adrian P`unescu [i de cenaclul
lui. Excesele liderului li s-au p`rut insupor-
tabile. Ion Zuba[cu pleac` din Maramure[,
se fixeaz` la Bucure[ti, dar tr`ie[te, precum
pu]ini, dezr`d`cinarea. Sora vrea s` r`mân`
acas`, s`-[i realizeze proiectul ei, fratele vrea
afirmarea prin cântec, printr-o literatur` care
s` valideze mesajul pe care îl poart`. A[ezarea
în capital` are surprizele ei: r`mâne un dezr`d`-
cinat: "Când m-am mutat în Bucure[ti, dup`
1983, am venit cu toat` aceast` placent` arheti-
pal` dup` mine. În capital` tr`iau la un moment
dat mul]i maramure[eni de vaz`, era regretatul
Lauren]iu Ulici, Al. Ivasiuc, pân` în 1977,
la cutremur, prozatorii Nicolae Breban, Augus-
tin Buzura [i Ioan Gro[an, a venit apoi la
sfâr[itul lui 1989 [i Ioan Es. Pop, sunt cânt`re]ii
Grigore Le[e, Ducu Bertzi, Narcisa Suciu [i
Paula Seling, {tefan Hru[c` s-a mutat în Cana
da, ne vedem tot mai rar... Marea problem`

e c` to]i ace[tia nu comunic` unii cu al]ii,
fiecare e cu desc`lecatul lui, cu ce-a întemeiat
el...Tr`iesc de peste 25 de ani în Bucure[ti,
dar nu am prieteni de familie...." (2) .

Sec]iunea din revista Conta,a,a,a,a, dedicat`
poeziilor lui Ion Zuba[cu începe cu Omul,
pomul [i fântâna (un cântec al mamei). Este
prima voce a poetului, a cantautorului [i a
colind`torului. Este un bocet: "M`icu]` când
m-ai n`scut/Mai bine m-ai fi f`cut/Dou`
fântânele reci/ Între dou` dealuri seci...".
Experien]a jurnalistic`, vast`, important`,
îl leag` de familie, de ]inutul natal; cântecul
se rarefiaz`, r`mâne "al p`rin]ilor". Mama
a rostit poezie, tat`l s`u "a scris", înainte
de execu]ie, poezii, l`sându-i un mesaj
testamentar. Poezia trebuie s` recupereze
istoria cea adev`rat` – istoria obsedant` a
lui Ion Zuba[cu. Imnul Maramure[ului (dintr-
un caiet salvat al tatii) începe a[a: "Înalt e
locul [i adânc`-i clipa/În Maramure[ totul
e frumos/ Pe v`l cu holde urc` s`rb`torile
la munte/Pe cer trec aisberguri cu vârfurile-
n gios// Coconii duc în palme o lumin` nou`/
Feciori [i fete cânt` dincolo de cuvânt/
Cinsti]ii mun]i par col]uri vechi de stele/Ce
n-au intrat cu totul în p`mânt//Nu doar la
Summer a-nceput istoria/ Ci [i în Maramure[
într-un sat/ Arde-n colinde focul cel dintâi
al lumii/ În Maramure[ Atlandida nu s-a
scufundat". În "caietul uitat al tatii" exist`
poemul fiului – a[a cum ar fi putut s`-l scrie
tat`l s`u. Tat`l s`u, cel ucis de securitate la
începutul anilor cincizeci.

Cea de a treia voce este a recuper`rilor
istorice. Cum era s` ajung` Maramure[ul
republic` sovietic`. Balada primarului
Strifund` din Bor[a evoc` gestul unui erou
al Maramure[ului, cel care a salvat ]inutul
de ocupa]ie. Exist` [i Corul istoricilor tineri:
"întreaga istorie a românilor/de la origini pân`
în prezent/este o singur` genera]ie/ singur`
f`r` b`trâne]e [i singur`/ genera]ia de sacri-
ficiu/ continuu/ de neînvins". Exist` [i Corul
martirilor f`r` morminte. Un "Surâs al Hiro-
[imei" plute[te peste poemele maramure[ene
ale lui Ion Zuba[cu. Scriitorul/cantautorul
se afl` în interiorul literaturii, a[a c` marea
poezie – marea literatur` a suferin]ei – face
parte din mo[tenirea sa. El apar]ine unei fa-
milii înnobilate în secolul al XV-lea (3). A[a

c` poate s` scrie, preluând un text – o idee
a lui Cezar Iv`nescu – Tat`l meu Herta
Müller. . . . . Singura fotografie care a r`mas de
la tat`l lui, asasinat de securitate, "e în uni-
form` la unguri". Întâlnirea cu scriitoarea
laureat` a Premiului Nobel – cu fotografia
ei – recupereaz` alte fotografii ale tat`lui:
".... [i dintr-o dat` lâng` chipul de clovn
îmb`trânit/ al proaspetei laureate a Premiului
Nobel Pentru Literatur`/care [i-a sculat în
cap to]i rezisten]ii prin cultur` din timpul
dictaturii/ imaginea ta a ie[it din r`ceala
substan]elor anorganice ale hârtiei/[i a devenit
în sfâr[it tat`l meu tat`l meu cel viu [i adev`-
rat/tat`l meu dintotdeuna pentru totdeuna".

Poetul î[i descoper` boala care îi anun]`
finalul, iar ultimele sale volume vor fi trans-
crieri ale unei suferin]e f`r` sc`pare. Întoar-
cerea la Dumnezeu (1995), Omul disponibil
(I)" (1999), Omul disponibil (II)" (2009),
Moarte de om. O poveste de via]` (2010) sunt
c`r]i ale rug`ciunilor omului tradi]ional. {i
ale mesajelor testamentare. "Antropocentris-
mul disperat" pe care Octavian Soviany îl
descoper` la Nichita St`nescu e vizibil mai
ales în scrisul câtorva poe]i din Maramure[.
C`r]ile lui Ion Zuba[cu mi se par a fi, în acest
sens, cele mai expresive.
_____________

1) "Prin 1975, cred, mi s-a acordat
Premiul anual de Poezie al revistei "Flac`ra"
[i festivit`]ile de premiere s-au ]inut în Sala
Palatului...Când lua diploma, fiecare rostea
câteva cuvinte, eu am întrebat dac` n-a[ putea
cânta ceva din Maramure[ în locul cuvintelor
formale, a[a se face c` am cântat "Scoal`
gazd` din p`tu]/Florile dalbe/{i ne d` un
col`cu]/ Florile, florile dalbe", cu mii de
oameni în fa]` [i cu un succes imens...". "Dac`
m-a adus Dumnezeu pe lume, a f`cut-o doar
s` pot depune m`rturie cu via]a mea despre
cea mai mare tragedie pe care a tr`it-o poporul
român" (Ion Zuba[cu în dialog cu Adrian
Alui Gheorghe,,,,, în Conta,,,,, Nr. 6/2011, p. 26).
Revista propune, pe lâng` amplul interviu
cu Ion Zuba[cu [i o selec]ie din poemele
sale.

2) Ibid. pp. 17-18
3) Alexandru Filipa[cu, Enciclopedia

familiilor nobile din Maramure[ de origine
român`, Ed. Dacia, 2006, p. 412
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- 1 mai 1946 s-a n`scut Nicolae Ro[ianuNicolae Ro[ianuNicolae Ro[ianuNicolae Ro[ianuNicolae Ro[ianu
- 2 mai 1970 s-a n`scut Costel StancuCostel StancuCostel StancuCostel StancuCostel Stancu
- 4 mai 1950 s-a n`scut Ada Cruceanu Ada Cruceanu Ada Cruceanu Ada Cruceanu Ada Cruceanu
- 11 mai 1941 s-a n`scut Cri[u Dasc`luCri[u Dasc`luCri[u Dasc`luCri[u Dasc`luCri[u Dasc`lu
- 11 mai 1958 s-a n`scut Vasile TodiVasile TodiVasile TodiVasile TodiVasile Todi
- 13 mai 1936 s-a n`scut Bárány FerenczBárány FerenczBárány FerenczBárány FerenczBárány Ferencz
- 13 mai 1956 s-a n`scut Vasile Popovici Vasile Popovici Vasile Popovici Vasile Popovici Vasile Popovici
- 14 mai 1976 s-a n`scut Dana Percec ChetrinescuDana Percec ChetrinescuDana Percec ChetrinescuDana Percec ChetrinescuDana Percec Chetrinescu
- 15 mai 1943 s-a n`scut Ilse HehnIlse HehnIlse HehnIlse HehnIlse Hehn
- 16 mai 1954 s-a n`scut Marian OdangiuMarian OdangiuMarian OdangiuMarian OdangiuMarian Odangiu
- 21 mai 1950 s-a n`scut Constan]a MarcuConstan]a MarcuConstan]a MarcuConstan]a MarcuConstan]a Marcu
- 22 mai 1925 s-a n`scut Lidia FülöpLidia FülöpLidia FülöpLidia FülöpLidia Fülöp
- 22 mai 1965 s-a n`scut Lauren]iu NistorescuLauren]iu NistorescuLauren]iu NistorescuLauren]iu NistorescuLauren]iu Nistorescu
- 23 mai 1946 s-a n`scut Valeriu ArmeanuValeriu ArmeanuValeriu ArmeanuValeriu ArmeanuValeriu Armeanu
- 24 mai 1974 s-a n`scut Alexander GerdanovitzAlexander GerdanovitzAlexander GerdanovitzAlexander GerdanovitzAlexander Gerdanovitz
- 25 mai 1946 s-a n`scut Liliana ArdeleanLiliana ArdeleanLiliana ArdeleanLiliana ArdeleanLiliana Ardelean
- 26 mai 1947 s-a n`scut Ion Scorobete Ion Scorobete Ion Scorobete Ion Scorobete Ion Scorobete
- 28 mai 1948 s-a n`scut Petru Novac Dolâng` Petru Novac Dolâng` Petru Novac Dolâng` Petru Novac Dolâng` Petru Novac Dolâng`
- 28 mai 1951 s-a n`scut Constantin Gur`uConstantin Gur`uConstantin Gur`uConstantin Gur`uConstantin Gur`u
- 28 mai 1921 s-a n`scut Mirko JivcoviciMirko JivcoviciMirko JivcoviciMirko JivcoviciMirko Jivcovici
- 28 mai 1956 s-a n`scut Marcel TolceaMarcel TolceaMarcel TolceaMarcel TolceaMarcel Tolcea
- 31 mai 1950 s-a n`scut Mihai Moldovan Mihai Moldovan Mihai Moldovan Mihai Moldovan Mihai Moldovan

CORP, FEMEIE,
|NGER, ABSEN}~

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA

Într-un anume fel, Feminitate, expozi]ia Nadiei Ioan g`zduit` în luna mai de Muzeul
de Art` din Timi[oara, st` în complementaritate cu Budoar, organizat` acum doi ani la
Institutul Român de Cultur` [i Cercetare Umanistic` de la Vene]ia. Acelea[i "obsesii",
aceea[i serialitate, aceea[i arhitectur` monotematic` a expozi]iei, aceea[i plasare în datele
unei explor`ri/autoexplor`ri a corpului. Cu o diferen]` notabil` în ceea ce prive[te raportul
cu privitorul: dac` cea de la Vene]ia te cheam` într-un spa]iu misterios, cea de la Timi[oara
te oblig` s` prive[ti dintr-o mereu aceea[i, perspectiv`: apropiat` vizual, îndep`rtat` ca
sens.

Feminitate este nu doar un eveniment plastic, ci [i unul antropologic. În sensul provoc`rii
unor constela]ii semantice pe care expozi]ia le prilejuie[te cu privire (sic!) la istoria corpului.
Dar, înainte de a semnala câteva dintre aceste rela]ion`ri, s` spunem c` proiectul plastic
al Nadiei Ioan este eviden]iat de cel pu]in trei absen]e. Prima dintre ele este chiar sexualitatea,
în]eleas` în termeni explici]i. Ca semnifica]ie îns`, sexualitatea este prezent` sub forma
unei generoase volumetrii, cam în genul lui Venus din Willendorf, adic` se instituie în
semn al fertilit`]ii, al bel[ugului, al gliei roditoare.

A doua absen]` este cea a chipului, figurii, a fe]ei. Nici unul dintre nudurile expozi]iei
de fapt nu are identitate, chip. E ca [i cum trupurilor nu le este sortit s` vad`, ci s` fie
v`zute, nu le este sortit s` se individualizeze în particularul unei persoane, ci s` se generalizeze,
s` se reg`seasc` în anonimatul cel mai profund, mai autentic al arhetipalului.

A treia absen]` este cea a gambei, a t`lpii. E ca [i cum trupul ar fi suspendat într-un
interval dintre cer [i p`mânt. De fapt, Nadia Ioan mi se pare c` fotografiaz` sau filmeaz`
ceea ce picteaz`, încadrând subiectul într-un fel de ceea ce cinea[tii numesc "plan american",
toate, absolut toate figur`rile fiind surprinse din profil.

Cât prive[te excursul antropologic pe care expozi]ia îl provoac`, în opinia mea
deliberativ, nu se poate s` nu te gânde[ti la motivul "corpului în închisoare" (de la
Socrate pân` la gnostici [i transformat plastic în diverse formule expresioniste), la
motivul nudului exhibat ce devine un fel de manifest al feminismului, la motivul corpului
tran[at reg`sit în diverse instala]ii mai recente sau la experimentele artistei franceze
Orlan, care [i-a reciclat intimitatea fiziologic` în publicitate. E doar o evocare de context!
În opinia mea, corpurile sale nu exhib`, nu se doresc nici voluptoase, nici agresive
vizual, nici purt`toare ale unei "ideologii culturale". Ele pur [i simplu sunt semne ale
unei reverii ce aduce în planul plasticit`]ii un carusel de imagini în care tensiunea
dintre unu [i doi, dintre singur`tate [i cuplu istorise[te mai degrab` povestea unei intimit`]i
delicate [i asumate. E un soi de franche]e, de autosinceritate [i de gra]ie în care pudoarea
se transform` într-un abur. Sau înger.

FOTOTECA
ORIZONT 18 mai18 mai18 mai18 mai18 mai. A fost  lansat volumul de poeme al Tatianei Arie[anu, Tr`sura deTr`sura deTr`sura deTr`sura deTr`sura de nisipnisipnisipnisipnisip.

Despre activitatea autoarei, despre calit`]ile volumului au vorbit Eugen Dorcescu,
Alexandru Ruja, Ion Marin Alm`jan, Claudiu Arie[an, Cornel Ungureanu [i al]ii. A
citit din poeziile autoarei Vladimir Jur`scu.

 22 mai. 22 mai. 22 mai. 22 mai. 22 mai. La libr`ria Joc secundJoc secundJoc secundJoc secundJoc secund a fost lansat volumul Estetica lui NormanEstetica lui NormanEstetica lui NormanEstetica lui NormanEstetica lui Norman ManeaManeaManeaManeaManea
de Claudiu Turcu[. Autorul, volumul, opera lui Norman Manea au fost prezentate de
Adriana Babe]i, Cornel Ungureanu, Radu Pavel Gheo, Claudiu Turcu[. Claudiu Turcu[
a purtat un amplu dialog cu participan]ii la întâlnire.

25 mai25 mai25 mai25 mai25 mai S-a lansat volumul Podul soareluiPodul soareluiPodul soareluiPodul soareluiPodul soarelui de Veronica Balaj. Despre autoare,  despre
volum, au vorbit Marian Odagiu (moderatorul întâlnirii),  Claudiu Arie[an, Tudor Cre]u,
Ion Marin Alm`jan, Marcel Turcu, Ion Jurca Rovina, Titus Suciu, Rodica Opreanu,
Vladimir Jur`scu. Cornel Ungureanu a amintit c` în acest an vor fi omagia]i, cu prilejul
centenarului, Ani[oara Odeanu, Hans Mokka, Dorian Grozdan.

Anii '70. Profesorul Victor Iancu \mpreun` cu un grup de scriitori timi[oreni. De
la stånga la dreapta: Victor Iancu, Franyó Zoltán, Aurel Buteanu [i Endre Karoly.

DESPRE MIRACOLUL
ESTETIC: FELICIT~RI,
MIRCEA C~RT~RESCU!

Poate exista o mai mare bucurie decât succesul unui prieten apropiat? Este ceea ce
simt acum, aflând despre noul premiu primit de Mircea C`rt`rescu "Premiul interna]ional
pentru literatur` — Haus der Kulturen der Welt 2012". Am citit, în The New Republic,
o recenzie de Michael Scammell, biograful lui Soljeni]\n [i Koestler, la recent publicata
biografie a lui Iosif Brodsky (1940-1996), marele poet rus, arestat [iÊjudecat pentru
"parazitism" în 1964, for]at s` emigreze \n Statele Unite, laureat al Nobelului pentru
literatur`.ÊNu sunt critic literar, dar sunt îndr`gostit de literatur`. Înc` înainte de plecarea
mea din ]ar`, în 1981, citisem poeme de Mircea C`rt`rescu. Nu aveam nicio îndoial` c`
era vorba de un talent clocotitor (lucru notat nu doar de un N. Manolescu, sus]in`torul
s`u neclintit,Êci [i de jandarmii culturali ai vremii, gen Eugen Barbu, care s-au n`pustit
cu atacurile lor imunde asupra tân`rului poet). Am citit apoi Visul, Levantul, volumele
din JurnalÊ[i câte altele. Reflec]iile lui Mircea despre Orwell sunt de o subtilitate [i de
o profunzime cu totul remarcabile.

M` leag` de Mircea C`rt`rescu o prietenie fratern`, probat`, cum se spune, contre
vents et marées. În 2006 a publicat un articol pentru care îi voi r`mâne pe veci îndatorat,
un strig`t de protest inegalabil ca intensitate moral`Êîmpotriva mi[eliilor debitate la adresa
mea de diverse canalii. Am scris acum cî]iva ani, în "Evenimentul Zilei", un articol cu
titlul "O capodoper` numit` ™Orbitor¤". Trilogia lui C`rt`rescu este, dup` mine, [i nu
doar dup` mine,     cartea cea mare a literaturii române[ti a ultimelor decenii. Evident, nu
este singura carte important`, admirabil`, formidabil`. Dar, cel pu]in pentru mine, este
acea crea]ie în care geniul lingvistic [i imagina]ia emancipat` de orice constrângeri mundane
se îngem`neaz` sub semnul miracolului estetic. Cordiale felicit`ri lui Mircea C`rt`rescu
[i str`luci]ilor s`i traduc`tori, Gerhard Czeika [i Ferdinand Leopold!

VLADIMIR TISM~NEANU



orizont

4www.revistaorizont.ro
INTERVIUinterviu

Gilda V`lcan:Gilda V`lcan:Gilda V`lcan:Gilda V`lcan:Gilda V`lcan: În cartea dumneavoastr`
Oper` [i monotonie face]i cîteva nota]ii
referitoare la copil`ria pe care v-a]i petrecut-o
în mai multe localit`]i, dar mereu într-un
mediu stimulativ din punct de vedere
intelectual. Cum v` raporta]i la aceast` etap`
din via]a dumneavoastr`?

Irina Mavrodin:Irina Mavrodin:Irina Mavrodin:Irina Mavrodin:Irina Mavrodin: Am amintiri destul de
vagi din prima copil`rie pe care mi-am
petrecut-o la Oradea [i într-un sat de lîng`
Panciu, Satul Nou, unde locuiau str`bunicii
mei din partea mamei. Str`bunicii mei erau
înst`ri]i, aveau mult` vie, str`bunicul era
preot, avusese doisprezece copii din care
supravie]uiser` zece, noi eram a[adar mul]i
str`nepo]i cînd ne adunam în vacan]`. Satul
Nou, cu gîrla din fundul viei [i cu poieni]a
în care st`team cu orele culcat` în iarb`
uitîndu-m` la cer, a r`mas pentru mine chiar
ceea ce se cheam` un paradis pierdut al
copil`riei. Într-un fel, mi-a marcat existen]a
[i a[ zice c` poezia mea n-ar fi existat a[a
cum e ea f`r` acest Satul Nou. La un moment
dat s-a terminat cu acest paradis, prin anii
patruzeci am plecat în refugiu împreun` cu
bunica noastr` din partea tatei la Moeciu de
Jos, lîng` Bran, fiindc`, de spaima c` vin
ru[ii pe linia Foc[ani-M`r`[e[ti, multe familii
[i-au trimis copiii în alte zone ale ]`rii, unde
erau mai bine ap`ra]i. Noi am plecat cu toat`
mobila [i toat` biblioteca la Moeciu [i am
stat acolo [ase luni. Din momentul în care
am plecat în refugiu, s-a terminat pentru
totdeauna cu Satul Nou; cred c` totul s-a
distrus, s-a colectivizat. Eu, oricum, n-am
mai c`lcat niciodat` pe acolo.

————— Copil`ria în Oradea?
— — — — — Din Oradea îmi amintesc de [coala

normal` din centrul ora[ului, chiar vizavi
de liceul Gojdu, unde tat`l meu era director.
Pe lîng` [coal` func]iona [i o ferm`, iar pîn`
la venirea tat`lui meu, acolo fusese dezastru.
Copiii care veneau la [coala normal` erau
b`ie]i s`raci, care ie[eau înv`]`tori, iar pe
tata îl interesa s` func]ioneze bine [coala [i
ferma. Ce vreau s` spun cu asta: tat`l meu
f`cea în continuare munca aceea de cet`]ean
onest, pentru c` el nu era format s` fac` pe
fermierul, el fusese un student la francez`
foarte bun, dar, în condi]iile date, se ocupa
de toate.

— Tat`l dumneavoastr` era profesor de

DESPRE PARADISURILE PIERDUTE
IN MEMORIAM

IRINA MAVRODIN
Acest interviu inedit s-a înregistrat în casa mea, cînd Irina Mavrodin mi-a f`cut

onoarea s` m` viziteze, în noiembrie 2006. O cunoscusem cu cîteva luni înainte la
Sète, cu ocazia manifest`rilor culturale "Rencontres Franco-Roumaines en Méditerranée",
organizate anual de prietenul nostru Claude Pernin, care, din 1996, cu stipendii întotdeauna
miraculoase, încerca s` fac` cunoscut` în Fran]a o cultur` român` diferit` de cea promovat`
îndeob[te de mass-media. Irina Mavrodin se aflase de la bun început al`turi de Claude
Pernin [i acum venea la aceast` edi]ie a manifest`rilor ca s` ]in` o conferin]` despre
Proust. Faptul c` ea a venit peste un an la Timi[oara ca s`-[i lanseze un volum de
eseuri la "Orizont" [i s-a cazat la mine acas`, în ni[te condi]ii mai degrab` precare,
spune mult despre prietenia care ne-a legat chiar de la bun început. Îi sînt foarte
recunosc`toare pentru tot ce am înv`]at de la ea. Ea îns`[i avea mereu o atitudine de
recuno[tin]` pentru toate darurile pe care le primise. I se p`rea c` le prime[te necontenit.
Avea un fel de a spune "eu"[i "noi" f`r` emfaz`, dar în acela[i timp con[tient` de
greutatea acestor pronume cînd sînt pronun]ate cu luciditate, [i mai avea o capacitate
uluitoare de a se mira continuu. Am auzit-o adesea, în conversa]iile pe care le purtam
cînd o vizitam la Bucure[ti sau cînd vorbeam, cu orele, la telefon, spunînd c` ea îns`[i
e uimit` de cît de mult a reu[it s` scrie [i s` traduc` [i s` citeasc`. Probabil c` era o
form` de a preveni, cu delicate]e, admira]ia enorm` pe care [tia c` o treze[te în jur.
Poate c` î[i f`cuse un principiu de via]` din încercarea de a vedea doar latura bun` a
lucrurilor, ceea ce cu siguran]` a ap`sat-o enorm cînd a trecut prin maxima încercare
la care a fost supus`, prin moartea iubitei sale nepoate Irina Izverna Tarabac. Î[i cultiva
o gîndire pozitiv`, nu [tiu dac` se ap`ra de greut`]ile vie]ii prin umor, mai degrab`
prin în]elegere [i un continuu elogiu al virtu]ilor muncii [i bunei-cuviin]e. Era disponibil`
[i atent`. Era con[tient` de complexitatea lucrurilor [i de rafinamentul necesar pentru
a smulge o f`rîm` de sens. Admira f`r` rezerve crea]ia. Dumnezeu, în care credea [i
pe care mereu [i-l lua ca martor [i sprijin în bogata ei via]`, s` o odihneasc` în pace.

ILINCA ILIAN

francez`. V-a înv`]at de devreme aceast`
limb`?

— Nu, n-am studiat franceza cu el, dar
în casa noastr` erau c`r]i în francez` [i îmi
amintesc c`, pe la opt-nou` ani, deja citeam
povestiri despre istoria Fran]ei. Nu eram cîtu[i
de pu]in o familie "fran]uzit`", cu o
guvernant` care s` vorbeasc` în francez` cu
copiii, nici vorb` de a[a ceva. În schimb,
tata ne-a pus în mîn` de mici c`r]i fran]uze[ti,
iar mama era [i ea o foarte bun` cunosc`toare
a acestei limbi [i o mare cititoare. Dac` încerc
s` în]eleg de unde putea proveni aceast`
francofilie, extrem de r`spîndit` pe vremea
aceea, îmi vine s` cred c` era legat` de
sus]inerea pe care Fran]a o d`duse României
în repetate rînduri, dar mai ales, recent, cu
ocazia tratatului de la Trianon. România Mare
era în mare m`sur` legat` de o sus]inere
francez` [i domnea în intelectualitatea român`
de atunci un spirit francofil, greu de în]eles
ast`zi. {i mai domnea [i un spirit patriotic,
la fel de greu de comunicat în zilele noastre,
pentru c` patriotismul s-a pervertit atît de
mult [i a c`p`tat ni[te conota]ii atît de rele,
încît aproape c` te ab]ii s` mai pronun]i un
asemenea cuvînt [i sim]i nevoia s` inventezi
unul nou.

P`rin]ii mei, ca to]i intelectualii din
vremea aceea, fuseser` patrio]i. Tat`l meu
a f`cut r`zboiul [i chiar a fost r`nit pe front
[i a c`p`tat o decora]ie foarte important`,
Virtutea Militar`. Dar nu a fost obligat, putea
s` r`mîn` acas` pentru c` era fiu unic de
mam` v`duv`, potrivit formulei consacrate,
[i era scutit de r`zboi. Cînd compar o decizie
ca a tat`lui meu cu obsesia tinerilor de acum,
care nu [tiu cum s` o ia din loc mai repede
ca s` plece în str`in`tate s` tr`iasc` "mai
bine", mi se pare c` v`d o ruptur` în istoria
României. Oamenii ̀ [tia erau [i ei foarte
tineri, tata avea 19 ani cînd a plecat pe front.
Pe urm`, dup` ce p`rin]ii mei [i-au terminat
studiile, mama medicina [i tata franceza, au
plecat la Oradea. Amîndoi erau din zona
Vrancei, dar nici nu le-a trecut prin cap s`
r`mîn` la Bucure[ti; au plecat la Oradea
mîna]i de ideea unei românit`]i care trebuie
s` se afirme la grani]a de vest. Nu era vorba
de ni[te fanatici, dar acesta era spiritul care
domnea printre intelectualii dintre cele dou`
r`zboaie. Era o capacitate de a face ceva

pentru cel`lalt, pentru societatea româneasc`,
pentru România pe care tocmai o întregiser`.

————— Ce v` mai aminti]i de la Oradea?
— — — — — Ce s` îmi mai amintesc despre

Oradea? C` odat`, pe la trei-patru ani, m-
am r`t`cit [i am plîns [i am fost disperat` [i
în rest numai a[a, o poveste multicolor` care
se învîrtea în jurul meu [i pîn` la urm` m-
a g`sit cineva [i m-a dus acas`. Îmi mai
amintesc [i de felul cum noi, copiii, eram
culca]i cu geamurile deschise, în frig, fiindc`
se spunea c` a[a dormim bine [i ne c`lim,
[i îmi mai amintesc de du[urile reci. Era la
mod` pe atunci o a[a numit` cur` a lui Kneipp,
iar mama mea [i bunica dinspre mam` le
practicau intens [i ni le prescriau [i nou`.
Bunica aceasta a stat cu noi aproape tot timpul:
ea era fata preotului [i a preotesei de la Satul
Nou, r`m`sese v`duv` de la dou`zeci [i [apte
de ani [i nu s-a mai m`ritat, fiindc` spunea
c` o nou` c`s`torie nu e bun` pentru copii.
Erau alte mentalit`]i, altfel de oameni, suflete
mai curate. Nu [tiu, nu vreau s` idealizez,
oricum bunica mea, care avea doi copii, nu
s-a mai rec`s`torit. Eu am adorat-o. De altfel,
îi spuneam mama, mama Paraschiva, pentru
c`, într-un fel, ea ne-a crescut, în timp ce
"m`mica", mama mea, era tot timpul în spital,
unde era chirurg oftalmolog. E interesant s`
vezi cum func]iona o familie pe vremea aia.
Din leaf` se tr`ia. Podgoriile mo[tenite au
disp`rut, sau cîte erau, erau foarte modeste,
fiindc` mo[tenirea de la str`bunicul se
împ`r]ise la zece copii.

Noi o mai aveam, pe lîng` "mama" care
ne îngrijea, pe Ioana, pe care eu am
transformat-o într-o figur` mitologic`. Ioana
venise la noi în familie cînd avea cinsprezece-
[aisprezece ani [i n-a mai plecat. A murit
la [aptezeci de ani al`turi de noi. Venise "la
copii", nu era bon` sau slug`, avea o autoritate
în familie, avea ideile ei [i noi le respectam.
Sigur, era o persoan` foarte special`, nu toat`
lumea avea pe atunci a[a o persoan` în cas`.
Ioana avea un fel de dar suprauman de a
iubi animalele [i copii, de a [ti s` creasc`
copii, de a se face ascultat` chiar [i de cei
mai n`b`d`io[i. Era analfabet`, noi am
încercat s` o înv`]`m cîte ceva [i am reu[it
doar s` o înv`]`m s` se semneze, dar avea
o inteligen]`! Eu cred în cunoa[terea imediat`
a celui care are un astfel de har: Ioana [tia
mai multe decît noi. Ea a murit [tiind c` va
muri: [i-a f`cut preg`tirile, nu ne-a spus nimic.
În compartamentul meu sînt multe lucruri
pe care le-am luat de la Ioana.

—————Cum a]i ajuns la Foc[ani?
— — — — — La Foc[ani am plecat val-vîrtej cînd

a venit dictatul de la Viena [i n-am mai putut
r`mîne la Oradea. A[ face o parantez`: mama
mea [i-a f`cut ucenicia pe lîng` un mare medic
oftalmolog care era evreu [i care a r`mas,
fiindc` n-a conceput s` plece, el considerîndu-
se ungur. Toat` familia lui, cei trei copii,
so]ia, el însu[i au fost du[i la gazare într-un
lag`r de concentrare. Doar unul dintre copii,
care se afla în cealalt` parte a României, a
sc`pat. La Foc[ani, cînd am ajuns, eram în
clasa a patra primar` [i m` preg`team pentru
a[a-numita admitere la liceu, care era foarte
dur`: un copil de zece ani trebuia s` aib` o
ortografie perfect` [i înv`]`toarea f`cea cu
noi exerci]ii din Creang`, care are fraze foarte
grele. La Oradea mersesem la [coala primar`,
care era o [coal` de aplica]ie conceput` tot
de tat`l meu [i care era un loc de testare a
unor metode noi, acum treceam la o [coal`
cu un sistem mai dur, cu o înv`]`toare foarte
sever`, dar care ne-a înv`]at o ortografie [i
o gramatic` foarte bun`. Am avut a[adar o
perioad` mai grea de acomodare, am trecut
acea admitere [i am început liceul prin anul
'40, cînd înc` nu începuse comunismul.

La liceul de fete de la Foc[ani aveam
profesoare foarte bune [i din toat` perioada
asta îmi amintesc cît` literatur` român` am
înv`]at, cît` român` [i francez` se f`cea! Eu
citisem, ca elev`, aproape toat` opera lui
Corneille, pentru c` era o lectur` obligatorie
pentru vacan]`. Acum, studen]i din anul patru
la francez`, nu pot s`-mi spun` cine a fost
Corneille [i, dac` îl citesc, îl citesc în român`.
Fenomenul ̀sta e general, nu e doar românesc.
{i îmi vine s` cred c` noi, profesorii, sîntem
de vin`, pentru c` nu [tim s` fim severi de
la început: am pierdut controlul. Dac`
studen]ii nu sînt forma]i din clasa întîi primar`
[i nu sînt obi[nui]i cu obliga]iile, cu disciplina,
cu lectura intensiv`, nu mai po]i s`-i formezi
cînd sînt în anul patru la facultate.

Noi, e adev`rat, citeam imens. Am avut
profesori foarte buni, oricare ar putea fi ast`zi
profesor universitar. Manualele lor erau
extrem de bine articulate, cereau mult, dar
ofereau materia într-o ordine atent elaborat`,
în a[a fel încît elevii s` o poat` asimila. Dar
mai exista ceva: exista o bucurie a cititului,
pe care am pierdut-o cumva, fiindc` într-un
fel s-a pervertit cu atîtea metatexte [i metalim-
baje. Pe atunci aveam o bucurie a[a de extra-
ordinar` c` într-adev`r sufeream cînd se ter-
mina cartea. A[a ziceam: "Doamne, s` nu
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se termine, s` nu se termine". Am citit foarte
multe romane ruse[ti în copil`ria mea. Pe
la 12 ani aveam o pasiune extraordinar` pentru
Dostoievski, a[a cum îl puteam eu în]elege,
[i pentru Tolstoi, bineîn]eles. Tat`l meu avea
o bibliotec` foarte mare, cu c`r]i în român`
[i francez`, dar [i multe traduceri. Citeam
în francez` foarte bine, dar foloseam [i
dic]ionarul. De altfel a r`mas o obi[nuin]`
de o via]`: citesc cu dic]ionarul, în primul
rînd nu las s` treac` cuvinte necunoscute,
dar chiar pe cele cunoscute le mai caut în
dic]ionar, s` mai g`sesc eventual o nuan]`.
Altfel nu se poate îmbog`]i o limb`, dac`
vrei s` o îmbog`]e[ti. Oricum, am citit enorm,
atunci, ca [i în anii facult`]ii.

— — — — — Lectura era un mod de via]`.
— — — — — Exact. Între studen]i exista o emula]ie

în ce prive[te lectura, Oare ce s-a întîmplat?
Eu, oricum, am putut s` v`d cum se produce
procesul, prin genera]iile de studen]i care
s-au perindat prin fa]a mea la universitate.
Am v`zut cum treptat-treptat am fost obligat`,
pentru c` m` sim]eam pus` la zid, s` reduc
lista bibliografiilor. C`r]i pe care eu le
consideram ABC-uri am început s` le tai de
pe list`, fiindc`, pe lîng` v`ic`real` [i proteste,
nu se citeau, pur [i simplu. Dar s` [tii c` nu
stimulezi dînd mai pu]in. Cu cît dai mai pu]in,
cu atîta studen]ii vor [i mai pu]in.

—————     M-a[ întoarce pu]in la copil`ria
dumneavoastr`. Care era rela]ia cu p`rin]ii?

— — — — — Foarte bun`. Mama mea a [tiut
întotdeauna s` aib` acea atitudine afectuoas`
[i totu[i lipsit` de posesivitate. Am sim]it
c` am fost iubi]i, dar nu ne-a sufocat [i nu
a avut tot felul de spaime din astea catastrofice
pe care le-am v`zut mai tîrziu la alte mame.
Mama mea era un om din alt aluat, iar`[i
spun: calm, corect, afectos, dac` po]i s` le
pui împreun` pe toate astea. Ne-a crescut
simplu [i ne-a l`sat mereu total` libertate
de decizie.

—Era rar ca o femeie, în perioada aceea,
s` fac` studii a[a înalte.

— — — — — Era un chirurg oftalmolog foarte bun,
[tiut` în toat` România. Nu lua bani, nu cerea
bani, dac` i se aduceau trei ou` sau o g`in`,
ele intrau pe mîna Ioanei. Nimic nu era pe
bani. S-a format într-un moment cînd erau
foarte pu]ine femei la medicin`, a fost o
student` foarte bun`, a ajuns medic primar
dup` ni[te concursuri foarte grele [i a lucrat
pîn` la 70 de ani. A fost un model pentru
noi, f`r` îndoial`: corect`, disciplinat`, dar
în acela[i timp cald` [i feminin`. Era foarte
frumoas`, mignon`, dar avea în ea o putere
extraordinar` [i o disciplin` pe care [i-a
format-o la {coala Central` din Bucure[ti,
\ncadrat` cu personal german.

—————Cum a reu[it bunica dvs. s` î[i dea
fiica la aceast` [coal`?

— — — — — Bunica a reu[it vînzîndu-[i o parte
din vie. Iar mama mea a reu[it, prin meritele
ei, s` capete o burs`, pe vremea cînd bursele
erau extrem de rare. Era un copil cu totul
remarcabil, foarte perseverent`, dar [i foarte
inteligent`. }in minte povestea asta de familie:
colegele ei de la [coal` veneau din familii
bogate, ea era mai modest`. Într-o var`, [coala
a organizat o lung` excursie pl`tit` [i ea nu
i-a spus bunicii mele c` ar avea nevoie de
ni[te bani ca s` mearg` cu colegele ei [i a
r`mas toat` vara la [coal` [i a dezlegat
probleme de matematic`.

Mama mea a tr`it pîn` la 90 de ani. Îmi
amintesc c` deja era foarte în vîrst` [i eu, la
un moment dat, eram foarte îngrijorat` pentru
c` sora mea nu se întorsese de la teatru, iar
ea, calm`, spunea "nu se poate întîmpla nimic,
nu s-a întîmplat nimic". {i deodat` m-am
lini[tit [i eu. Deci ea, la vîrsta ei, m` calmeaz`
pe mine! {i spun c` nu era vorba de
indiferen]`, ci de o gîndire pozitiv`, pe care
a reu[it s` mi-o transmit` [i mie. {tii cum
era mama? A f`cut o fractur` de 87 de ani
[i, de la un moment dat, nu a mai putut s`
coboare din pat decît foarte greu. Nu îmi
cerea nimic special, dac` m` crezi. St`tea

cu mine. "Tu f`-]i treburile, tu du-te la treburile
tale". Nu pretindea, nu se v`ita. O l`sam în
pat singur`, c` n-aveam încotro. N-avea nici
o preten]ie. Citea, citea, citea. Sau ziceam
eu "p`i, s` m` duc s` caut ceva", fiindc` pe
vremea aia se f`cea coad` pentru orice. Iar
ea zicea, "las`, ne descurc`m, tu stai [i scrie".
Dar de ce spun asta? Pentru c` oamenii b`trîni,
în general, au aceste preten]ii. Las` c` se
vait`, dar vor tot felul de lucruri. "Nu, tu
stai [i scrie". Poetic` [i poietic`, o carte pe
care am scris-o cumva dintr-o r`suflare,
într-un fel i-o datorez ei, pentru c` ea mereu
zicea "stai acolo [i scrie, nu te duce la coad`".

— — — — — Cum a fost tranzi]ia la comunism?
————— Tranzi]ia la comunism e legat` de

perioada cînd am stat la sanatoriu. Eu m-am
îmboln`vit într-a [asea de liceu, la [aisprezece
ani, de aceea doi ani i-am f`cut "la particular",
cum se zicea. La Foc[ani aveam o prieten`
foarte bun` [i ei i-a venit ideea c` ar trebui
s` facem de cur` de sl`bire. Nu aveam nevoie
de a[a ceva, eram doar o fat` cu forme mai
puternice, dar am f`cut o cur` de sl`bire
absurd`: n-am mai mîncat nimic. La mas`
[tiu c` eram implorat` s` m`nînc, dar nu
mîncam. A fost într-adev`r un fel de dezastru
în familie. {i la un moment dat s-a constatat
c` am f`cut un infiltrat pulmonar. Cînd spun
lucrurile astea acum, cred c` pare bizar:
tuberculoza pe atunci p`rea o boal` incurabil`,
foarte romantic`, plin` de trimiteri la poezie.
Acum sun` urît. M-a dus biata mea m`icu]`
la Bucure[ti, m-au v`zut tot soiul de medici
mari [i pîn` la urm` m-au internat într-un
sanatoriu celebru pe atunci, la Moroeni, care
f`cea parte dintr-un lan] de sanatorii foarte
moderne. Acest Moroeni avea o cl`dire
central` în form` de vapor, care era numai
cu garsoniere, [i aici am stat timp de doi
ani, în care s-au petrecut foarte multe lucruri.
Întîi, cînd am descins acolo, am ie[it pe teras`,
am v`zut cerul albastru [i am fost sigur` c`
nu mai plec de acolo, c` o s` mor. Mi-am
zis asta cu o lini[te absolut` în suflet, aproape
fericit`. Am stat o lun`-dou` în regimul
obi[nuit al unui pacient de-acolo, ceea ce
însemna în primul rînd odihn`: trebuia s`
st`m nemi[ca]i în camer` cu geamurile
deschise pîn` la o anumit` or`, pe urm` venea
masa, pe urm` iar ne culcam. ~sta era
tratamentul, nu exista un tratament medi-
camentos.

M-am integrat cumva în via]a de acolo
[i atunci s-a petrecut înc` un lucru foarte
important pentru via]a mea: un tîn`r medic
de dou`zeci [i [apte de ani (eu aveam
[aptesprezece) s-a îndr`gostit de mine. El
fusese deja c`s`torit, era divor]at, [i mi-a
f`cut o curte asidu`, cu margarete culese de
pe deal pe care mi le aducea în fiecare
diminea]`. El va fi viitorul meu so], dar
c`s`toria are loc peste vreo doi ani. Ce se
mai întîmpl` atunci? Eu fac o flebit`, nu se
[tie de ce, probabil nu are nici o explica]ie,
iar flebita asta m-a pironit la pat opt luni.
Nu exista nici un tratament pe atunci. Cînd
am coborît în sfîr[it, nu mai puteam s` merg,
nu mai puteam s` stau pe vertical`. Aveam
[aptesprezece ani. Flebita asta m-a marcat
pe via]`, fiindc` ea a avut recidive. Uitasem
s` spun pentru pl`mîn mi s-a f`cut o
interven]ie simpl`, care consta în introducere
de aer între pleur` [i pl`mîn, dar rezultatul
a fost c` am f`cut o a[a numit` pleurit` care
mi-a diminuat capacitatea respiratorie cu o
treime. De aceea, toat` via]a am mers mai
greu.

Dar toate lucrurile astea m-au ajutat, î]i
spun sincer. Cînd urez s`n`tate, nu spun din
gur`, eu [tiu cît este de important s` fii s`n`tos.
{i pe lîng` asta, m-au înv`]at s` pre]uiesc
momentele în care pot s` fac ceva, atîta cît
pot s` fac, [i nu s` le consider date de la
sine. Adic` m-am organizat mai bine, iar cînd
te organizei mai bine faci mult mai multe
decît atunci cînd ai o energie imens` pe care
o la[i a[a, în s`lb`ticia ei.

La un moment dat viitorul meu so] Eugen

s-a mutat la Bra[ov, iar eu am r`mas la
Moroeni, cumva de izbeli[te. Chirurgii de
acolo voiau s`-mi fac` o opera]ie foarte
complicat`, dar din fericire el, care venea
din cînd în cînd la Moroeni, m-a r`pit de
acolo, fiindc` nu era de acord cu opera]ia.
Ceea ce pot s` spun e c` de atunci eu n-am
mai fost bolnav`, tuberculoza aceea s-a
vindecat complet, [i acum, cînd povestesc
despre ea, mi se pare c` a fost într-o alt`
via]`. Mi-au mai trebuit doar vreo doi ani
de consolidare pe care i-am petrecut la Bra[ov
în sanatoriul unde era el medic, dar dup`
aceea n-am mai avut niciodat` recidive. Mai
tare m-a deranjat flebita. La Bra[ov m-am
c`s`torit cu el, tot în perioada asta am f`cut
cei doi ani de liceu "în particular", cum se
spunea, [i am dat examenul de bacalaureat
pe care l-am luat cu note proaste. {i apoi
am luat hot`rîrea extraordinar` de a m` duce
la facultate. Se putea sta bine mersi la sanato-
riu, aveam un mic apartament, era o via]`
gen Muntele vr`jit, cu prieteni printre doctori
[i pacien]i, o via]` petrecut` într-un fel de
eprubet`. Dar eu probabil aveam programarea
aia în mine, c` trebuie s` fac facultatea.

— — — — — Cum a reac]ionat familia cînd a aflat
c` v` c`s`tori]i atît de devreme?

— — — — — A fost o mare suferin]`. Eu m-am
c`s`torit la 19 ani. Sora mea, pe care o iubesc
atît de mult, a suferit cumplit. Iar p`rin]ii,
ce s` spun, în primul moment echivalau c`s`-
toria asta cu renun]area la studii. Dar nu s-
au opus, pentru c` asta era situa]ia. Totu[i,
î]i dai seama ce înseamn` o forma]ie pornit`
cum trebuie, pentru c` pîn` la urm` eu tot
la facultate am ajuns. N-am putut s` ies din
model, pentru c` eram foarte bine plasat`
pe o anumit` linie. Oricum, mereu am spus
c` totul a fost cum trebuia s` fie. Nu am ce
s` regret, dimpotriv`, spun "Doamne, mul]u-
mescu-]i ]ie", fiindc` m` simt chiar o fericit`.
Am avut parte de o seam` de experien]e din
care am ie[it mai puternic` [i mai îmbog`]it`.
{i totul a dus undeva, pîn` la urm`. Poezia
din ce se hr`ne[te? Cînd vezi lucrurile la
un moment dat [i le pui cap la cap parc`
vezi o linie precis` care trebuie s` mearg`
pe un anumit traseu. La început totul e vag,
dar apoi se deseneaz` figura. Credin]a [i
puterea. Aceast` credin]` în for]ele tale, în
micile tale for]e, e teribil`. Eu în fa]a acestui
lucru m` închin pîn` în p`mînt: copilul ̀ la
care crede în ce face el, sau adolescentul.
M-am dus eu a[a la facultate fiindc` [tiam
c` trebuie s` m` duc s` fac ceva, nici m`car
nu m` duceam pe ideea de carier`. M-am
dus la Bucure[ti la admitere f`r` s` [tiu ce
materie trebuia preg`tit`, nici nu cred c` am
preg`tit ceva, pentru c` nu aveam nici o pro-
gram` [i nici un manual cu mine. M-am dus
cu ideea de a m` prezenta la admiterea la
francez`, dar, sf`tuit` de mai mul]i, m-am
prezentat pîn` la urm` la român` [i am intrat.
Totu[i într-un final m-am r`zgîndit [i am
f`cut schimb cu cineva care intrase la france-
z`. La român` se intra mai greu decît la limbi

str`ine, pentru c` era mai solicitat` [i, oricum,
facultatea de limbi str`ine era considerat`
pe atunci o facultate f`r` viitor, o alegere
proast`. Dar eu [tiam ce vreau.

În primii trei ani, frecven]a mea la cursuri
a fost foarte sporadic`, pentru c` st`team
mult la sanatoriul unde lucra so]ul meu, lîng`
Curtea de Arge[. Cu toate acestea, am luat
note foarte mari la toate examenele [i am
fost [ef` de promo]ie pe toate sec]iile, inclusiv
româna, iar în 1954, cînd am terminat, acest
lucru însemna s` r`mîi la catedr` pe un post
de preparator. {i acesta a fost un moment
foarte important, pentru c` a trebuit s` aleg
între o carier` [i o c`s`torie. S-a dovedit c`
ambele lucruri nu se puteau împ`ca, pentru
c` eu aveam în Bucure[ti slujba asta, el lucra
într-un sanatoriu destul de departe de
Bucure[ti.

—————     În momentul în care f`cea]i facultatea,
tat`l dumneavoastr` era la canal. Nu exista
înc` aceast` obsesie a "originii s`n`toase"?

— — — — — Nu îmi mai amintesc exact anul în
care tat`l meu a fost luat la canal, am o proast`
memorie a anilor, [i sora mea î[i aminte[te
totul mult mai precis decît mine. Probabil a
fost dus acolo în 1951. {tiu oricum c` a stat
trei ani. Oricum, mereu m-am întrebat cum
de am fost oprit` la catedr`, cînd tat`l meu
era la canal. Ori m` gîndesc c` orice plas`
are [i ni[te ochiuri mai largi, [i eu am trecut
printr-unul din ele. Sau poate erau ni[te per-
soane care se f`ceau c` nu se observ`. Sau
poate c` erau anii de început, cînd înc` mai
exista un respect fa]` de tradi]ie [i fa]` de
valoare [i nici nu ap`ruse obiceiul acela de
a ad`uga la note puncte legate de activitatea
politic` [i de partid, care într-adev`r ridicau
mult media unui absolvent. O fi fost [i decanul
Br`escu, care era mai de mod` veche. Oricum,
cred c` mai e [i asta: o stea bun` deasupra
capului meu. Am spus mereu: a[a cum a fost
trebuia s` fie [i a[a este bine cum a fost.
Probabil c` fiecare lucru a avut sensul lui,
inclusiv bolile care m-au ]inut mai mult în
cas`, unde, ce s` faci altecva decît s` scrii
[i s` cite[ti, dar mai ales m-au obligat s`-mi
organizez într-un anumit fel via]a. N-am fost
o ipohondr` [i nici nu am fost genul de om
care se menajeaz`, dar timpul pe care l-am
avut avut, l-am organizat cumva. În plus, a
mai fost [i obi[nuin]a format` în copil`rie:
cînd ai deprins un anumit stil de via]`, nu
mai po]i f`r` el. Nu mai po]i s` ai o zi aiurit`
decît din cînd în cînd, dar de obicei ziua
trebuie s` fie organizat`, altfel nu e[ti mul]u-
mit. M` întreb cum vor fi sunînd în urechile
celor foarte tineri pove[tile astea. Pentru c`
sînt greu de în]eles. Simt c` deja eu nu m`
mai în]eleg pe mine. Din cauza asta e a[a
de greu s` refaci o mentalitatea unei epoci.

Interviu realizat de
GILDA V~LCAN

Transcriere [i selec]ie de
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Pândesc fiecare nou` carte a lui Livius
Ciocârlie. Un cititor gr`bit s`-[i ia doza de
informa]ie fresh [i s` verifice dac` a crescut
num`rul prietenilor de pe Facebook m-ar
putea întreba unde g`sesc noutatea într-o
suit` de volume c`rora autorul pare s` le
schimbe doar titlul, având în vedere c`
subiectul r`mâne acela[i – el însu[i. I-a[
spune s` se debran[eze pu]in, s`-[i scoat`
firele din urechi [i, vorba lui Randolph
Driblette (regizorul din The Crying of Lot
49), de prin alte orificii, [i l-a[ trimite în
c`utarea Eseurilor lui Michel de Montaigne.
În ce loc anume ar putea s` le g`seasc`,
n-a[ putea preciza. Nu am cuno[tin]` de nici
o ini]iativ` de reeditare a gânditorului francez
ori de preg`tirea unei noi versiuni (de[i, dac`
m` gândesc la traduc`torii r`s`ri]i pe
firmament în ultimii ani, mai bine nu), iar
la Biblioteca Universit`]ii descoperi Opere
incomplete. Nu vreau s` aud de marketing!
Îmi vine greu s` cred c` o fars` de propor]ii
obscur`, cu preten]ii spirituale, imposibil
de mânuit, precum Cartea ro[ie a lui Jung,
se bucur` de succes în România, dar c`
operele unui renascentist francez genial, în
care literatura [i filozofia î[i dau mâna în
cel mai elegant mod cu putin]`, n-ar stârni
interes. Dar, se pare c` – acest aspect îl
observau Eco [i Jean-Claude Carrière în
simpaticul lor dialog –, discursul tenebros
seduce ([i se vinde) mai bine decât gândirea
limpede. Enfin...

Presupun c` Livius Ciocârlie are un
public mai restrâns, fidel îns`, dintr-un motiv
similar. Nu e senten]ios, nu face g`l`gie,
frazarea lui nu agit` polemicile, nu d`
tahicardie, ideile sale nu reverbereaz` în
blogosfer`, tonul nu capteaz` urechile
excitate de vulgarit`]i [i platitudini mediatice
sonore. Scriitura r`spânde[te calm, umor
fin, bun-sim], toate out of fashion. L-am
invocat pe Montaigne, întrucât am convin-
gerea c` genul de exerci]iu introspectiv
practicat de Livius Ciocârlie sau, cel pu]in,
medita]iile asupra trupului, b`trâne]ii [i
mor]ii din ultimele sale c`r]i, î[i au sursa
în aceast` fraz` din De l'expérience: "Je
m'étudie plus qu'autre sujet. C'est ma méta-
physique, c'est ma physique". De l'expé-
rience, scriere de b`trâne]e, încheie Cartea
a treia, [i mul]i c`rturari îl consider` unul
dintre eseurile cele mai reu[ite. Sclipitor,
într-adev`r, dar eu prefer mai libertinul Sur
des vers de Virgile, probabil pentru c` n-am
ajuns înc` la vârsta potrivit` ca s`-l apreciez
cum ar trebui pe cel`lalt. Îl a[ez pe Livius
Ciocârlie într-o lung` list` de discipoli ai
lui Montaigne, mai degrab` decât printre
emulii lui Cioran, pe care îl apreciaz`. G`sesc
în paginile c`r]ilor sale o onestitate ase-
m`n`toare cu a primarului din Bordeaux,
tr`s`tur` de neg`sit la histrionicul gânditor
din R`[inari. F`r` îndoial`, onestitatea nu
reprezint` o valoare literar`. Dar nu po]i
s` nu sim]i, citind ultima carte a lui Livius
Ciocârlie, îmbinarea perfect` între arta de
a te exprima impecabil pe tine însu]i în scris
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[i absen]a oric`rei str`danii de a construi o
masc`. Pe m`sur` ce autorul înainteaz` în
vârst`, preocuparea pentru profilul s`u literar
[i imaginea din ochii breslei scade, iar asta
îl elibereaz` [i îi destinde stilul, îi ascute
autoironia. Exist` în pagin` o franche]e [i
o bonomie ce mi-au amintit de caracterul
special, blajin [i ghidu[ al b`trânului Buñuel.

La foc m`runt e generoas` în reflec]ii
asupra c`r]ilor. Bucure[tiul, nu b`trâne]ea,
îl determin` pe flâneur s` caute compania
familiei [i s` se refugieze în lini[tea biblio-
tecii. Aproape c` auzi îndemnul lui Paul
Valéry în fundal: "Patience, patience /
Patience dans l'azur ! / Chaque atome de
silence / Est la chance d'un fruit mûr !" De
altfel, am descoperit un tonus specific vale-
rian în maniera lui Livius Ciocârlie de a
permite altor autori s`-i contamineze gândi-
rea [i scrisul. Eseistul se simte confortabil
în cultur`, dar suficien]a îi r`mâne str`in`.
Un sceptic pursânge are întotdeauna îndoieli,
chiar [i în privin]a autorilor ce l-au înso]it
o via]`. Pe Nicolae Manolescu îl cite[te,
peste ani, cu al]i ochi, admirativ [i amuzat,
deopotriv`. Gombrowicz îl provoac`. Pe
Proust îl ador`. L-a frecventat de atâtea ori,
încât acum îi descoper` inconsecven]ele [i

Cele mai frumoase poezii ale lui Mircea Iv`nescu, selectate
empatic de Gabriel Liiceanu, ascund în grab` o amar` situa]ie:
absen]a c`r]ilor poetului din libr`rii. Nu pot decât s` sper c` aceast`
antologie minunat` va da tonul unor reedit`ri. {i nu pot s` nu m`
gândesc la reflexul a posteriori care-i face pe români s`-[i descopere
arti[tii valoro[i abia dup` ce ei nu mai sunt, ca [i cum moartea le-
ar activa, printr-o sinistr` fars`, discern`mântul. Doliul devine la
noi, peste noapte, apreciere jubilatoare.

Uitându-m` la anii când au fost publicate volumele de unde
Gabriel Liiceanu a f`cut selec]ia (1968-1989), mi-am dat seama
c` furtul acelor decenii nu a fost captat de versuri. Cred c` miracolul
poeziei lui Mircea Iv`nescu const` în ezoterismul ei feeric. Poeziile
par compuse pe un alt t`râm, iar desele aluzii la basme îmi confirm`
senza]ia. Nu sim]i nic`ieri c` spiritul vremurilor de atunci r`zbate
în tematic` [i în form`. Acest ezoterism (s`-l numesc, mai simplu,
izolare, excep]ie, singur`tate?) exprim` îns` o admirabil` sincronizare
cu experimentele poetice din Occident, [i în special cu cele din
spa]iul anglo-saxon. Mircea Iv`nescu percepe atent lumea din jur.
Desigur, orice poet genuin face asta, îns` nu [tiu pe nimeni în
literatura noastr` capabil s` surprind` cu atâta acuitate, heraclitean,
metamorfoza obiectelor [i chipurilor în fluxul temporal. Lucruri
înh`]ate din realitatea schimb`toare sunt împinse calm spre orizontul
ideatic. Sinecdoca nu constituie aici numai o figur` de stil. E afirmare
de sine. Clipa prezent`, senza]ia imediat`, sentimentul abia încol]it
sunt vânate pentru con]inuturile pre]ioase, dar ele se îndep`rteaz`
rapid de mintea celui dornic s` [i le însu[easc` mnemonic, pierzându-
se într-un efect Doppler. Poetul se vede mereu nevoit s` le exprime
prea târziu. De aceea, chiar [i situa]iile descrise la prezent din
unele versuri au deja stigmatul trecutului. Mircea Iv`nescu strune[te
melancolia folosindu-se mai cu seam` de estomparea culorilor –
apropierea iernii trebuie pândit` "cu pisica în bra]e, / s` te a[ezi
la fereastr` [i s` prive[ti / cum se decoloreaz` gr`dina – " (anul
în sc`dere) – [i de p`trunderea luminii în spa]ii vaste, uneori umplute
cu arhitectur` [i reliefuri hibride – "...[i noi, alc`tuind bol]i, coridoare,
iatacuri, portaluri, / s` facem pentru încremenirea asta a timpului
valuri / de piatr` gotic ornamentat`. [i ciuda]i / gargui s`pa]i acolo

în piatr` deasupra ferestrei / s` o pândeasc` p`zind farmecul lini[tii
ei, acestei." (basmul ce i-am spune ei).

Iarna ofer` iluzia încetinirii timpului, pentru c` z`pada [i ghea]a
p`streaz` urme [i fac s` încremeneasc` gesturi în jurul c`rora se
pot construi locuri imaginare unde mintea-[i g`se[te confortul.
Umbra întins` peste lucruri, difrac]ia, decolorarea, uneori biblicul
"s` facem" rostit cu autoironie, unduirile feline asigur` subtil ordinea
fiec`rei poezii, structura ei, c`ci haosul clipelor [i senza]iilor nu
poate fi îndurat la nesfâr[it. Îns` nimic nu d` sens timpului ca
prezen]a feminin`. Prin adres`rile c`tre iubita misterioas` se întrevede
carna]ia versurilor lui Mircea Iv`nescu. Mi-am amintit viziunea
exuberant` a lui Wallace Stevens, atunci când a definit "suprema
fic]iune": "Poetry is the supreme fiction, madame./ Take the moral
law and make a nave of it / And from the nave build haunted
heaven" (A High-Toned Old Christian Woman). Într-adev`r,
universul erotic al lui Mircea Iv`nescu ar putea fi descris ca un
"rai bântuit". Gelozie, înstr`inare, dorin]`, trup inaccesibil, s`ruturi
magice amânate, ochi unde se reflect` lumea, dar nu [i b`rbatul
îndr`gostit. Nici o ran` nu e mai dureroas` decât aceea produs`
de respingerea erotic`: "...[i-]i spui / c` e atâta de simplu s`-]i
aluneci tot mai înalte / privirile c`tra fa]a ei, care – nici nu [tii –
poate nici nu e spre tine întoars` – / s` o prive[ti ... " (priviri
concupiscente).

În poezia e altceva ?, nara]iunii i se refuz` calitatea poetic`,
apoi, imediat, Mircea Iv`nescu începe o poveste în versuri libere.
Dar ce poezie avem în fa]a ochilor ? {i ce poet e acesta care nici
m`car nu ne delecteaz` rimat, în schimb se arat` preocupat s` se
a[eze în calea clipelor, s` descrie femei prinse în cuburi de ghea]`
[i s` se joace trist cu fantasme reci, înd`r`tul c`rora pâlpâie o
inim` cald` ? A[ spune c` seam`n` cu poetul descris de John Ashbery
în superba Finnish Rhapsody: "The one who runs little, he who
barely trips along / Knows how short the day is, how few the
hours of light. / Distractions can't wrench him, preoccupations
forcibly remove him / From the heap of things, the pile of this
and that: / Tepid dreams and mostly worthless; lukewarm fancies,
the majority of them unprofitable."

THE ONE WHO RUNS LITTLE

lipsa de aten]ie la cronologie, realizând c`
marea literatur` nu se poticne[te în fleacuri.
Reflec]iile lui Pascal despre credin]` îl con-
trariaz`. Pe alocuri îl taxeaz` drept excesiv.
Susan Sontag îl determin` s`-[i nuan]eze
opiniile despre art` [i interpretarea ei. Umo-
rul strecurat în aforismul percutant, reac]ia
solar` înaintea unor spaime vechi formulate
mohorât fac proza s` fie tonic`. Ai senti-
mentul c` ]ii în mâini cartea unui tân`r care-
[i imagineaz` propria senectute. Trupul arat`,

într-adev`r, altfel, memoria d` rateuri,
aparatul auditiv se pierde uneori pe jos, îns`
mintea nu se adapteaz` la imaginea din
oglind` (iar Livius Ciocârlie nu mi se pare
câtu[i de pu]in un cartezian): "Dup` atâ]ia
ani de pensie, înc` îmi place ziua de sâmb`t`,
înc` nu suf`r ziua de luni."

Un profesor îmb`trânit frumos, un eseist
cu oper` rotund`, un so] [i p`rinte înconjurat
de afec]iune. Ce [i-ar putea dori mai mult?
Timp, timp, timp, cum a spus José Saramago.



orizont

7 www.revistaorizont.ro
NACEL~nacel`

NOUla CURTEA VECHE

Sub titlul antinomic Intelectuali laIntelectuali laIntelectuali laIntelectuali laIntelectuali la
crati]`crati]`crati]`crati]`crati]`, Ioana Pârvulescu alc`tuie[te pentru
Humanitas (2012) o carte în ton cu gustul
zilei pentru buc`t`rie; lectur` de vacan]`
s-ar zice, u[oar` [i pl`cut`, cu secven]e decu-
pate oportun între dou` expuneri la soare.
Dou`zeci de intelectuali sînt invita]i s`-[i
rememoreze rela]ia lor cu bucatele [i s` dea
câteva re]ete: Adriana Babe]i, Emil Brumaru,
Adriana Bittel, Mircea C`rt`rescu, Ana Blan-
diana, Marius Chivu, Ioana Nicolaie, Livius
Ciocârlie, Ioana Pârvulescu, Neagu Djuvara,
Oana Pellea, Gabriel Liiceanu, Monica Pillat,
Dan C. Mih`ilescu, Tania Radu, Radu Paras-
chivescu, Antoaneta Ralian, Andrei Ple[u,
Grete Tartler [i Vlad Zografi.

LL
iterar, ei intr` într-o inevitabil`
competi]ie pe o tem` impus`o tem` impus`o tem` impus`o tem` impus`o tem` impus`,
ca la concursurile sportive, iar
aceasta nu pare a-i avantaja

pe to]i invita]ii la festin în aceea[i m`sur`,
c`rora ar fi preferabil s` le spunem scriitori,
[i nu intelectuali, termen iremediabil
antipatic, de[i astfel am strica efectul comic
din titlu. "La crati]`" anun]` în[el`tor nota
acestor amintiri culinare, c`ci ele nu ne
coboar` neap`rat în insignifiantul vesel.
Contrarul e mai degrab` valabil: între]inem
cu mâncarea [i mâna care a preg`tit-o o
rela]ie care trimite instantaneu c`tre
indescifrabil [i intimitateindescifrabil [i intimitateindescifrabil [i intimitateindescifrabil [i intimitateindescifrabil [i intimitate. Aici [i st` diferen]a
dintre texte, în gradul de investi]ie personal`
pe care invita]ii au în]eles s`-l consimt` în
paginile furnizate spre publicare. Unii autori
au preferat o rela]ie mai superficial` cu tema,
în]elegând c` trebuie s` ajung` cumva la
cele dou`-trei re]ete culinare, al]ii s-au l`sat
purta]i de logica intern` a confesiunii, cu
folos pentru densitatea literar` a textului.

Cel mai ascet dintre to]i s-a dovedit a
fi istoricul [i omul de lume Neagu Djuvara.
Un om de lume nu se abandoneaz` cu una
cu dou` în voia unui exerci]iu public riscant
[i deci compromi]`tor. "M-am obi[nuit cu
mâncarea cea mai sobr` posibil, dar de stil
fran]uzesc : o carne pr`jit`, dac` se poate
f`cut` afar` la gr`tar, dac` nu – la plit`, o
sup`, o salat` [i un iaurt. Asta-i tot ce m`nânc,
zilnic." Simplu [i uscat, ca un biscuit. Suntem
mai întotdeauna cum mânc`m, îns` Neagu
Djuvara ilustreaz` tipul de om care m`nânc`
a[a cum se vrea pe sine: sobru, m`surat,
minimalist, precis. Viu [i agil ca o veveri]`,
omul a transferat totul la etajele superioare,
ale min]ii [i autocontrolului. Amintirile sale
gastronomice, bine cenzurate, ne las` cam
cu farfuria goal`.

OO
 rela]ie uman` – [i literar`
– de complicitate deplin`
cu alimentele îi reu[e[te
Adrianei Babe]i. Fiindc` î[i

îng`duie sie[i s` coboare în memoria senza-
]iilor gastronomice din copil`rie [i s` le dilate
în pagin`, e[antioanele aduc la suprafa]`
desenul comprimat – dar cuprinz`tor – al
lumii care le-a purtat. E Banatul cu supele
sale duminicale, cu t`i]eii cu mac, nuci [i
brânz` de toat` ziua, cu gombo]ii cu prune,
cu friptura cu compot, cu infinit delicioasele
torturi [i pr`jituri ale Europei Centrale, singu-
rele care pot rivaliza pe lumea asta cu pati-
seria francez`, c`ci alt concurent serios nu
[tim s` mai existe… Mare gre[eal` s` se
cread` c` fericirea culinar` poate ]â[ni doar
din elaborate combina]ii de alimente. E de
ajuns, are dreptate Adriana Babe]i, "o felie
de pâine neagr`, moale, uns` cu untur` [i

GUSTUL CUVINTELOR
VASILE POPOVICI

pres`rat` cu sare [i boia". {i, odat` cu
incomparabilul gust, se deseneaz` metonimic
o lume întreag`, a anilor cincizeci, [aizeci,
cu buc`t`ria lor popular` ie[it` din lipsuri.
Oricât de greu de admis, aceste savori s`race
au fost pentru palatul copilului la fel de
intense [i de cuprinz`toare, de senzuale [i
de marcante precum cele de care a avut parte
puiul de prin] de aiurea r`sf`]at cu produsele
marii buc`t`rii. Prin detaliile confesiunii
gastronomice urc` la suprafa]a amintirii harta
etniilor, savoarea cuvintelor, care aduc în
gur` o corporalitate [i un gust al lor, la fel
de intense [i de eficace gastronomic precum
corporalitatea [i gustul alimentelor ca atare,
urc` lumea str`zii [i a casei, pân` [i spectrul
Istoriei, chiar dac` imperceptibil pentru copi-
lul care a fost. Din aceste motive, "contri-
bu]ia" Adrianei Babe]i este dintre cele mai
remarcabile, o pagin` de literatur` adev`rat`.

Mai ap`sat etnografic`, cu efecte literare
ce ies din exploatarea sonorit`]ii exotice a
termenilor gastronomici b`n`]eni, e m`rturia
lui Livius Ciocârlie, în continuarea Burg-
theatrului s`u provincial sau a Clopotului
scufundat.

DD
intr-o zon` gastronomic`
opus`, a Regatului, dac`
exist` cu adev`rat opozi]ii
într-un domeniu unde totul

e personal [i subiectiv, vin amintirile lui
Marius Chivu, cu un meniu minimalist
compus din fierturi acri[oare de legume [i
mînc`ruri mijotate. uitate pe col]ul
cuptorului. Densitatea gastronomic` în cazul
lui se alimenteaz` din contextul rural, din
ingrediente ce nu par s` aib` vreo leg`tur`
cu buc`t`ria, dar care dau însu[i gustul
mânc`rii, cum ar fi o zi de iarn` cu troiene
imense, când oamenii ies cu sania tras` de
cai în noaptea luminat` de z`pad`, poveste
de feerie gogolian` ce se sfâr[e[te cu o
r`ceal` tratat` cu ciorb`. O bun` doz` de
umor [i distan]are de ]`r`niile copil`riei
condimenteaz` textul lui Marius Chivu t`iat
în contrapunct de citate în englez` din David
Gilmour de la Pink Floyd. Ce rezult`, de[i
sub]ire ca rememorare culinar` propriu-zis`,
are gust.

În nota rabelaisian`, paginile veridice
ale lui Dan C. Mih`ilescu mizeaz` pe
virtuozitate, urie[esc, aglutinare [i vitez`:
"familie eminamente balcanic` [i proletar`,
la noi se practica maximalismul gastronomic:
hârdaiele de ciorb`, mormanele de cartofi
pr`ji]i, omletele din cinci, [ase ou`, cazanele
de fasole cu cârna]i, oalele de sarmale, fleicile
cât farfuria, duzina de baclavale, etajele de
cl`tite, buc`toaiele de brânz`, mun]ii de
frig`nele, minciunele [i usc`]ele, ligheanele
de gogo[i, g`lu[te [i bezele, platourile etajate
cu pl`cinte, oala cu spum` de c`p[uni, din
care mâncam direct cu polonicul". E vremea
ceau[ismului de dinaintea galantarelor goale,
cu specialit`]ile ei de mult uitate, pe care
Dan C. Mih`ilescu nu le-a uitat : pr`jituri
"Violeta" [i "Moscova", jofre, "Tosca",
înghe]ata "Casata", ciocolatele "Bucegi" [i
"Ciuca["… Din ce memorie îndr`gostit`,
de mânc`u, le mai scoate, totul reconstituit
în detaliu, deopotriv` exagerat [i adev`rat?!

Alt b`n`]ean – pe care-mi propun s`-l
recuperez de îndat` ce revin acas` – este
Radu Paraschivescu, lugojan dup` aparen]e,
de[i evident format la ascu]imile de limb`
bucure[tene. Se înf`]i[eaz` ca un fel de Ion
Creang` al locului trimis s` dejuneze, clash

of civilisations, acas` la o improbabil`
familie francez` (Marteau) aterizat` nu se
[tie cum în urbea încremenit` a Bredicenilor.
Adolescentul, pu]in familiarizat cu Saint-
Saëns, dar bun cunosc`tor de Bijelo Dugme
cu al sau Electrièni Orgazam, este pus la
grele încerc`ri simultane: s` descopere în
farfurie fine]uri de pe Sena, s` sus]in`
conversa]ii adecvate momentului [i s`
intereseze conving`tor pupila francezilor în
vederea unui eventual aranjament. Scena,
de un umor nebun, are savoare.

PP
entru majoritatea autorilor,
rela]ia cu buc`t`ria traseaz`
sinusoidala comunismului
autohton cu o fidelitate [i o

pregnan]` mai presus de orice tratat. Acesta
e unghiul – politic – propus de Ana
Blandiana, Adriana Bittel, Oana Pellea,
Monica Pillat… Tortul Adrianei Bittel de
la aniversarea de [ase ani, realizat din
firimituri de pâine, îndulcit cu nu se [tie
ce [i ornat cu boabe de vi[ine din dulcea]`
"avea cel mai bun gust din lume. Am mâncat
[i am f`cut eu îns`mi de-a lungul timpului
multe torturi sofisticate, dar nici unul nu
se compar` ca savoare a fericirii cu acea
budinc` de pâine pentru care Frida î[i
epuizase proviziile". Rareori un tort aniversar
a fost mai politic, triumf subversiv contra
unui regim ce a îngenuncheat [i prin foame.
Manualele de istorie nu vor mai g`si poate
nimerit s` vorbeasc` despre s`r`cia teribil`
din anii instaur`rii comunismului [i nici
despre mizeria alimentar` din deceniul opt,
de[i aceste realit`]i au ocupat cotidianul
românilor pân` la exasperare.

Mînc`rurile vie]ii noastre n-au venit spre
noi niciodat` anonim, n-au ap`rut din meniuri
de restaurant, n-au dat peste noi din
întâmplare. Sunt, dimpotriv`, prelungirea
unei fiin]e dragi, ce s-a zidit în gura [i-n
m`runtaiele noastre. Înghi]im odat` cu ce
ni s-a pus în farfurie ceva din fiin]a care a
g`tit pentru noi. Cel mai bun dintre feluri
iese din mâna pe care o iubim. Mâna [i

mâncarea se echivaleaz`, î[i împrumut`
amprenta [i numele: Gombo]i cu prune
M`rioara, Pr`jitur` cu vi[ine Ionica, Rulad`
cu ca[caval Pu[a.

Cartea de bucate imaginat` de Ioana
Pârvulescu [i realizat` de invita]ii ei e departe
de a fi o "coborâre" printre crati]e, cum las`
titlul s` se în]eleag`, fiind mai degrab` un
survol cultural. Se vede asta peste tot, dar
mai ales în savurosul text al lui Grete Tartler,
care ne duce prin ]inuturi arabe, nem]e[ti,
daneze [i ne readuce acas` într-un vîrtej
de cuvinte exotice, de referin]e culturale [i
de senza]ii de om fundamental pofticios (s`
m` ierte Neagu Djuvara, îmi plac cei c`rora
le place s` m`nânce, ei au mereu un bonus
de simpatie, iar pe domnia sa îl iubesc în
ciuda frugalit`]ii sale).

O carte pentru zile vacan]a, a[adar?
Poate fi, dar sunt zile r`scumparate.

Intelectuali la crati]`. Amintiri culinareIntelectuali la crati]`. Amintiri culinareIntelectuali la crati]`. Amintiri culinareIntelectuali la crati]`. Amintiri culinareIntelectuali la crati]`. Amintiri culinare
[i 50 de re]ete[i 50 de re]ete[i 50 de re]ete[i 50 de re]ete[i 50 de re]ete
Prefa]`, schi]e de portret, concep]ie [i
coordonare editorial` de Ioana
Pârvulescu. Ilustra]ii de Mihail Co[ule]u,
Humanitas, 2012.
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"Este un premiu care confirm` o viziune
[i un parcurs, precum [i relansarea institu]iei.
Am pus accentul pe poten]ialul Bibliotecii,
ca principiu [i mod de sensibilizare asupra
problemelor ei. E o distinc]ie care, totodat`,
ne oblig` la o evolu]ie pe m`sur`".

Ê
Tudor Cre]u,
Manager B.J.T

Prima gal` a industriei c`r]ii din Ro-gal` a industriei c`r]ii din Ro-gal` a industriei c`r]ii din Ro-gal` a industriei c`r]ii din Ro-gal` a industriei c`r]ii din Ro-
mâniamâniamâniamâniamânia a onorat excelen]a. Juriul a fost alc`tuit
din personalit`]i de vârf ale domeniului:
Eugen Negrici – pre[edinte, Ioan Stanomir
(eseist), Simona Kessler (Simona Kessler
International Copyright Agency), Florin Bi-
can (I.C.R.), Daniel Nazare, directorul Bi-
bliotecii Jude]ene "George Bari]iu", Bra[ov,
Liviu Moraru (specialist/tipografie), Dinu
Dumbr`vician (Universitatea Na]ional` de
Arte). În competi]ie s-au înscris peste 70
de institu]ii: edituri, biblioteci, agen]ii etc.

BIBLIOTECA
JUDE}EAN~ TIMI{

În timp ce str`b`team sedus, pagin` cu
pagin`, dramaticul roman al doamnei Marta
Petreu, Acas`, pe Câmpia Armaghedonului,
gândul îmi aluneca mereu, oarecum de la
sine, înspre Macondo-ul lui Marquez. Pentru
ca spre sfâr[itul c`r]ii, la pagina 298, s` dau
nas în nas cu gândul pe care autoarea îns`[i
- naratoare [i personaj în acela[i timp - îl
va fi purtat în subcon[tient în timp ce î[i
elabora romanul. Revenind pe t`râmul fa-
miliei [i al copil`riei, aflat acum sub semnul
dezol`rii, d-sa noteaz`: "Rulam încet pe uli]ele
scufundate în propria lor ]`rân`, sim]ind pe
piele c` toat` a[ezarea a[teapt`, ca Macondo,
vântul din urm`." E de presupus c` [i Daniel
Cristea-Enache, citind cartea, va fi perceput
adierea duhului lui Marquez de vreme ce,
în cronica sa ("Obs. cult.", 595), remarc`
alura "fantasmatic`" a realismului din romanul
Martei Petreu. E, în lectura mea, caracteristica
principal`, de fond, a romanului [i tocmai
prin aceasta cred c` se deosebe[te de R`d`cina
de bucsau al lui Ovidiu Nimigean, cu care
s-au f`cut asocieri. Dar, dincolo de excelen]a
scriiturii ambilor autori [i de faptul c`, din
întâmplare, ei investigheaz` o realitate asem`-
n`toare pân` la un punct - sfâr[itul unei b`trâ-
ne mame - analogia nu poate fi dezvoltat`.

MM
ai evidente îmi apar
deosebirile dintre cele
dou` c`r]i, deosebiri de
percep]ie a realit`]ii [i de

viziune, deci esen]iale. "Realismul fantas-
matic" al Martei Petreu între]ine, în spiritul
inefabilului, o permanent` deschidere înspre
transcendent. Chiar dac` str`daniile autoa-
rei-personaj de a crede  e[ueaz` în confrunta-
rea cu realitatea iar cerul îi apare gol, cerul
exist` totu[i m`car ca virtualitate [i speran]`.
În R`d`cina de bucsau, în schimb, viziunea
hiperrealist`, atroce [i profund teluric`, nu
las` loc nici unei deschideri, spre nic`ieri,
iar cerurile pur [i simplu nu exist`. Dac` e
s` constat`m o analogie, aceasta ni se impune
cu impun`torul, aproape la fel de recentul
roman al lui Mircea Tomu[, Aripile demo-
nului, îndeosebi cu primul din cele (deocam-
dat`) trei volume. Scrise în registrul realis-
mului fantasmatic, cu inser]ii etnografice bine
asimilate în text, amândou` romanele se afl`
într-o continu` coresponden]` cu misterul.
Mai mult: atât romanul Martei Petreu cât [i
cel al lui Mircea Tomu[ sunt evident autobio-
grafice, scrise cu irezistibila implicare afectiv`
a autorilor, care î[i au originea comun` în
Câmpia Transilvaniei [i în proximitatea
Clujului. A[a se face c` - exceptându-l pe,
de acum, clasicizatul Pavel Dan - Mircea
Tomu[ (2007) [i Marta Petreu (2011) au
realizat cele mai pregnante imagini ale Câm-
piei Transilvaniei: pe cât de familiar`, pe
atât de fabuloas` [i grandioas` în austeritatea
ei. Dar ea, Câmpia, cu peisajul ei arid, cu
toat` zestrea ei de credin]e [i supersti]ii, cu
to]i demonii, solomonarii, boscoanele [i vede-
niile ei mereu active, nu e pentru ambele
romane decât scena [i ambian]a prielnice unor
ample desf`[ur`ri epice.

Într-un interviu acordat lui Ovidiu
{imonca ("Obs. cult.", 570), Marta Petreu
î[i recunoa[te cu un discret orgoliu originea:
"Sunt un ]`ran ajuns la ora[, care a devenit
intelectual “…‘ faza estetic` a unui neam
de ]`rani". Într-adev`r, numai un scriitor nativ,
care a copil`rit în locurile pe care le evoc`,
poate s` le p`streze nealterate culoarea, expre-
sivitatea, autenticitatea. Reamintind c` autoa-
rea e în acela[i timp naratoare [i personaj,
mi se pare semnificativ c` în nara]iune se
percep dou` registre: unul când e vorba de
personajul-copil` [i elev`, temperat dialectal,
impregnat de specific local, altul, mai restrâns,
neologistic, cu referin]e culturale, când e
vorba de prezentul naratoarei devenit` intelec-

UN MACONDO TRANSILVAN
RADU CIOBANU

tual` [i universitar`. "Faza estetic`" la care
se referea Marta Petreu în acel interviu e
evident` tocmai în performan]a de a realiza
osmoza perfect` dintre cele dou` registre între
care nu e sesizabil` nicio discrepan]`. Despre
o tram` epic` propriu-zis` nu putem vorbi,
Acas`, în Câmpia Armaghedonului fiind o
rev`rsare de amintiri aluvionare, uneori u[or
redundante, în a c`ror sedimentare se poate
citi istoria, dar mai ales destr`marea unei
familii pe parcursul a trei genera]ii. Iar perso-
najul care declan[eaz` tot acest periplu memo-
rialistic este Mama, Mica, Mamica. Cu moar-
tea ei, moment care reune[te întreaga familie,
cât` mai e, începe [i sfâr[e[te ceea ce, retro-
spectiv, se v`de[te a fi o saga familial`, dar
[i Bildungsromanul Tabitei, naratoarea [i
mezina familiei.

Mama e personajul în jurul c`ruia gravi-
teaz` întregul univers al c`r]ii. Educat` la
c`lug`ri]ele din Cluj, a avut o tinere]e senin`,
de copil sensibil, c`ruia i-a pl`cut s` râd` [i
s` citeasc`. Avea de pe atunci personalitate
[i demnitate, iar când ai s`i au trecut la "po-
c`i]i", ea a fost singura care a refuzat,
r`mânând greco-catolic`. A l`sat în urm` o
iubire neîmplinit` [i a acceptat în cele din
urm`, à contre coeur, un so], Agustin, care
a trecut [i el la iehovism. Ea a r`mas [i de
data asta fidel` credin]ei sale dintâi [i i-a
suportat nu doar interminabilele lecturi biblice
prin care le prevestea iminen]a Apocalipsei,
ci [i accesele de gelozie lipsite de orice temei.
Pe Agustin nu l-a putut iubi, via]a lor a devenit
un infern, iar copiii pe care i-au avut - Ana,
Tinu [i Tabita - au fost nedori]i. Via]a sa a
devenit un cumul de frustr`ri care au radica-
lizat-o [i au înr`it-o. "Eu [tiu de mult` vreme
- scrie Tabita - c` din tot ce a a[teptat, n-a
primit nimic, c` a[tept`rile ei au fost, toate,
nu numai dezam`gite, ci de-a dreptul în[elate,
c` n-a avut vis care s` nu fi fost spart [i nici
gesturi care s` nu se întoarc`, într-un sfâr[it,
în contra ei. C` ajunsese s` urle de durere
[i de ur`, s`-[i cuprind` în acela[i blestem
mama, sora, b`rbatul [i tustrei copiii, care,
zicea ea, în nem`surata ei suferin]`, au neno-
rocit-o. Coabitarea perpetuu conflictual` a
p`rin]ilor se r`sfrânge devastator [i asupra
copiilor: "{i-au f`cut reciproc via]a iad.
Ne-am f`cut unii altora via]a iad. S-au urât
de moarte. Ne-am mânjit cu to]ii de ur`. De
dragosteur`" (s. RC). Aceast` aglutinare
oximoronic` inovat` de Marta Petreu exprim`
deplin atmosfera care îi define[te întregul
roman. C`ci, în ciuda atitudinii ei retractile
[i a asprimii cu care î[i trata copiii, ace[tia
g`seau resurse [i pentru iubire: "A[a cum
era, noi o iubeam cu toat` iubirea noastr`.

DD
in când în când, când avea
ea chef era duioas` [i bun`
“…‘ Era teribil` mama
noastr`, care ne f`cea s`

sim]im c` ea este cea mai important` persoan`
din lume, iar noi, cei mai r`i copii de pe
p`mânt." Au fost îns` ni[te copii ca oricare
al]ii, cu o copil`rie normal` când se aflau
în afara familiei. În familie îns`, tr`iau sub
teroarea blestemelor materne [i, pe de alt`
parte, a rigorilor absurde [i predic]iilor terifice
ale tat`lui iehovist. În acest climat lipsit de
tandre]e, Tabita înva]` scepticismul [i
singur`tatea. În fa]a dezl`n]uirilor materne
Tabita n-are replic`. Iar cu Ticu, tat`l, rela]iile
se men]in în acela[i registru al dragosteurii.
{i Tabita refuz` iehovismul, iar când ajunge
la con[tiin]a de sine [i discern`mânt, între
ei se pornesc acerbe polemici care sporesc
tensiunea oricum prezent`. E îns` o polemic`
pe cât de dur`, de sarcastic` dinspre Tabita
îndeosebi, pe atât de corect`, ca o lupt`
dreapt`, în spiritul fair-play-ului: "Ne-am
f`cut toate [icanele cu putin]` - î[i aminte[te
ea - dar numai când a fost vorba despre

credin]` [i despre Dumnezeu. Altfel puteam
fi cei mai buni prieteni."

ÎÎ
n r`sp`r cu tensiunea destructiv`
care învr`jbe[te aceast` familie
pân` la rudele colaterale, exist`
totu[i, subteran`, o solidaritate

funciar` între]inut` de o dragoste stranie,
aspr`, mereu contrariat` [i respins` într-un
proces complicat [i obscur, în care vinov`]iile
se împart aproape echitabil. E un fenomen
a c`rui revela]ie Tabita o tr`ie[te tot cu prilejul
mor]ii Mamei, când î[i aminte[te mor]ile
tuturor celor apropia]i din neamul ei, care
au fost, toate, în mod straniu, ni[te mor]i
hemoragice. Tabita ajunge obsedat` de sânge
[i, în acest sens, episodul în care îngroap`
în gr`din` oala cu sângele scurs din trupul
tat`lui în timpul autopsiei care i s-a f`cut în
curte, sub cerul liber, este grandioas` epic
[i purt`toare de simbolice virtualit`]i. Ceea
ce întreprinde Tabita dup` moartea Mamei
e, de fapt, o retrospectiv` a stingerii unei
familii. "E greu s` supravie]uie[ti celor pe
care îi iube[ti - mediteaz` ea - î]i r`mân dimi-
ne]ile s` urli de urât [i amurgurile [i nop]ile
s`-]i rumegi vinov`]ia." {i, cu alt prilej: "Prea
târziu, dup` o mare suferin]`, când nu mai
e[ti aproape nimic, ajungi s`-i iube[ti pe ai
t`i exact a[a cum sunt ei" (s. RC). Sunt reflec-
]ii care atest` autenticitatea acestui roman,
întrucât nu sunt produsul fic]iunii [i nu puteau
fi emise decât de cineva care a tr`it efectiv
împrejur`rile care le-au generat.

Acas`, pe Câmpia Armaghedonului este
un roman care încorporeaz` mai multe pla-
nuri, greu de separat întrucât se întrep`trund,
gliseaz`, se suprapun, comunic`. Unul dintre
ele este chiar acesta al destr`m`rii. S-a n`ruit
întâi castelul grofesc, apoi gospod`riile oame-
nilor, înghi]ite de colectiv`, în fine, în "tran-
zi]ie", îns`[i colectiva, jefuit` [i vandalizat`
de aceia[i oameni care n-au putut tr`i de pe
urma ei decât furând. În cele din urm`, "praful
[i pulberea" se alege [i de gr`dina [i casa
p`rinteasc`. Prezentul nara]iunii coincide cu
atotcuprinz`toarea paragin` postdecembrist`
[i pustietatea ogoarelor r`mase nelucrate.

Într-o istorie de familie care a evoluat între
admirabil [i abominabil, Marta Petreu a izbutit
performan]a de a asimila insidios, f`r` osten-
ta]ie, marea Istorie. La urma urmelor, îns`[i
via]a, a[a cum a cunoscut-o într-un topos
inconfundabil [i cum o define[te într-o viziune
proprie, într-o fraz` final`, în care lipsa punc-
tua]iei exprim` perfect ambiguitatea vie]ii,
ineludabil` [i însp`imânt`toare: "Îns` via]a
este un lucru bun: umed` întunecat` tandr`
[i blestemat` chiar [i atunci când este ca via]a
asta pe care am avut-o noi între Armaghe-
donul lui Ticu [i blestemele Mamei [uvoiul
`sta de sânge ce duce cu el mor]ii no[tri tineri
[i ne ia pân` la urm` pe to]i. Umed`. Întu-
necat`. Tandr` [i blestemat`."

MARTA PETREUMARTA PETREUMARTA PETREUMARTA PETREUMARTA PETREU
Acas`, pe Câmpia ArmaghedonuluiAcas`, pe Câmpia ArmaghedonuluiAcas`, pe Câmpia ArmaghedonuluiAcas`, pe Câmpia ArmaghedonuluiAcas`, pe Câmpia Armaghedonului
Roman. Ia[i, Polirom, 2011.

CEA MAI BUNA BIBLIOTEC~
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Acest amplu volum, ap`rut sub egida
Academiei Române, Institutul de Filologie
Român` "A. Philippide" Ia[i, pune sub lupa
exegezei probleme diverse vizând critica [i
istoria literar`, într-o multipl` viziune [i
op]iune al unui num`r destul de numeros de
autori. A[a cum precizeaz` Dan M`nuc` în
prefa]` – Construc]ie [i deconstruc]ie – tema
pus` în discu]ie ofer` un prilej de medita]ie
asupra stadiului în care se afl` critica [i istoria
literar`. Volumul este structurat pe dou` mari
sec]iuni: Dezbatere teoretic` [i Aplica]ii pe
texte. O tr`s`tur` aparte a volumului vine
nu doar din diferen]ierea opiniilor, normale
într-o adev`rat` (real`) dezbatere, ci [i din
felul în care au fost alese problemele
dezb`tute, despre care se emit opinii. Unele
dintre acestea de anvergur`, altele restrânse
pe un subiect mai specializat. De remarcat
pasiunea [i implicarea cu care se dezbate
aceast` chestiune a criticii [i istoriei literare,
uneori la nivel teoretic, conceptual, alteori
cu fixare [i exemplificare prin lucr`ri de critic`
[i istorie literar`. De aceea consider`m exact`
aprecierea lui Dan M`nuc` c` în acest volum
se discut` "o serie de probleme atât teoretice,
cât [i practice, în încercarea de a circumscrie
stadiul actual al criticii [i istoriei literare
române[ti privit într-un context modern, f`r`,
pe de alt` parte, a fi ignorat` tradi]ia".

AA
mintesc din prima sec]iune a
volumului studiile: Mircea A.
Diaconu, Istoria literaturii,
adic` despre haos, labirint [i

metod`; Jean-Louis Courriol, Littérature
roumaine, littérature française (analogie et
différences) et, conséquemment, ipso facto,
de la traduction; Alexandru Burlacu, O panora-
m` a literaturii române din Basarabia. Anii
'20 - '30; Cornel Munteanu, Eminescologia
între fragment [i sintez` – privire în actualitate;
Elvira Sorohan, Istoria literaturii – [tiin]` a
select`rii valorilor; Bogdan Cre]u, Complexul
C`linescu. Tentaive recente de istorii ale litera-
turii române; Aliona Grati, Poetica romanului
românesc din secolul al XX-lea. O perspectiv`
dialogic`; Antonio Patra[, Sensibilitatea, inte-
lectul [i autonomia esteticului. Câteva nuan]`ri
teoretice.

Sub semnul interoga]iei nu este doar intro-
ducerea, ci întreg studiul lui Mircea A. Diaco-
nu, care asociaz` într-o logic` strâns` proble-
matizarea cu demonstra]ia. Punerea sub sem-
nul întreb`rii înseamn`, de fapt, ridicarea unei
probleme (o problematizare), nu neap`rat
necunoscut`, ci (aici), mai ales, neclar`, discu-
tabil`, interpretabil`. Este [i sensul studiului,
acela de a deschide piste de discu]ie, de a
incita prin lansarea de ipoteze, fapt sus]inut
chiar de autor: "Nu-mi propun aici s` ofer o
viziune teoretic` închegat` [i definitiv` asupra
istoriei literaturii. Prefer s` las deschise câteva
întreb`ri [i nelini[ti fa]` de un domeniu pe
care trebuie s` ni-l asum`m în aceea[i m`sur`
în care, slujindu-l, îi [i modific`m, prin proprie
contribu]ie, oricât de pu]in, profilul." Integrat
el însu[i în aceast` mi[care de idei, în spa]iul
criticii [i istoriei literare, autorul cunoa[te
[i nume[te dificult`]ile realiz`rii unei istorii
a literaturii, drumul de la haos la labirint,
din care, eventual, s` ie[i întemeiat ca s` po]i,
la rândul t`u, întemeia. Op]iunea transpare
destul de clar din textul lui Mircea A. Diaconu.
"În ce m` prive[te, o repet, cred c` istoricul
literar ar trebui s` slujeasc` un anume neo-
pozitivism, care s`-l fac` s` se situeze între
via]a intern` [i cea extern` a literaturii, între
viziunea organicist` (sl`bit` azi) [i recuperarea
haosului (ceea ce ar presupune întoarcerea
spre o factologie descentrat`, a marginalit`]ilor
– în fond, istoria literaturii, la rându-i, are
vorba lui Pascal, centrul pretutindeni [i margi-
nile nic`ieri), între genul proxim [i diferen]ele
specifice, între subiect [i obiect, în fine, între

ALEXANDRU RUJA
CONCEPTE ÎN MI{CARE

istoriile consacrate [i noile tendin]e de legiti-
mare. Dac` istoria literaturii, ca disciplin`,
se va dovedi c` nu mai are de hr`nit un sens
[i nu mai poate oferi substan]a unor investiga]ii
care s` genereze sens, ea tot î[i mai poate
legitima prezen]a printr-o astfel de coborâre
la factologic. Dar o factologie care nu poate
exista în afara subiectului, a multiplelor meta-
morfoze care-i dau un caracter polimorf [i
greu de surprins într-o singur` formul`, mai
mult, o factologie care, pentru a da sentimentul
vie]ii, trebuie s` se plaseze într-un complex
de fapte."

DD
espre un complex C`linescu
scrie Bogdan Cre]u, ca despre
un impediment insurmon-
tabil, ca un factor frenator sau

inhibant, care func]ioneaz` cumva, inefabil,
f`r` o presiune pragmatic`, dar imposibil de
ocolit. Constatarea nu este nou`, s-a mai vorbit
despre acest lucru. Analiza se desf`[oar` pe
dou` sinteze, istoriile semnate de Nicolae
Manolescu [i Alex. {tef`nescu. Sceptic în
privin]a istoriilor literaturii, autorul clameaz`
inutilitatea unei asemenea întreprinderi, care
nu ar mai fi proba voca]iei de critic/istoric
literar, nu ar mai certifica valoarea [i calitatea
în domeniu. "Nu cred c` marii critici din
ultimii 50 de ani au mai scris istorii ale litera-
turii, ci au f`cut istorie literar` sau au c`utat
ni[e teoretice, au testat metode noi etc." Opinia
trebuie respectat`, chiar dac` este împotriva
eviden]ei (chiar autorul discut`, este adev`rat
cu severitate, o istorie a literaturii române:
Istoria critic` a literaturii române de Nicolae
Manolescu, c`reia oricâte observa]ii i se pot
face r`mâne totu[i o istorie a literaturii [i
nu altceva) dar este greu de crezut c` în actua-
litate "criteriile s-au limpezit, perspectivele
s-au ramificat [i aproape c` nu exist` autor
care s` nu fi beneficiat de o aten]ie concretizat`
într-un studiu monografic, nu exist` curent,
tendin]`, grupare sau motiv literar care s`
nu fi f`cut obiectul unei cercet`ri aprofundate".
În ce ne prive[te nu consider`m c` situa]ia
este atât de bun` [i lini[titoare. Spre exemplu,
nu avem înc` nici m`car pentru scriitorii em-
blematici edi]ii critice, baza indispensabil`
pentru a realiza o corect` monografie a operei.
Sunt destule probleme referitoare la curente,
grup`ri sau tendin]e care trebuiesc reevaluate,
chiar dac` au f`cut obiectul unor cercet`ri,
sunt necesare complet`ri care s` configureze
imaginea real`, nu trunchiat` a unor grup`ri
literare.

Considera]ii demne de a fi consemnate
face Antonio Patra[ despre valoarea esteticu-
lui, despre rela]ia etic [i estetic, despre impre-
sionism, despre gust artistic, nu atât pentru
c` le fixeaz` foarte bine prin istoria lovines-
cian`, ci, mai ales, pentru c` ridic` discu]ia
la nivelul mai general al ideilor filosofice,
prin rela]ionarea cu teoriile kantiene. Estetica
filosofic` este la noi un lucru rar, nu foarte
frecventat [i atunci când se intr` pe acest
segment cultural se fac frecvente confuzii
terminologice, dintr-o insuficent` st`pânire
a conceptelor. Cu atât mai salutar este demer-
sul din acest studiu.

DD
in a doua sec]iune re]in aten]ia:
{erban Axinte, Pentru o istorie
a romanului românesc pre-
canonic; Florin Faifer, D.R.

Popescu: Climatele ambiguit`]ii; Roberto
Merlo, Himera dacic`. Mitul literar al Daciei
în literatura român` în secolele al XIX-lea
[i al XX-lea; Cornel Munteanu, Literatura
românilor din Ungaria; Florin Oprescu, Geor-
ge Bacovia – un poet neoromantic emines-
cian`; Alain Vuillemin (Artois, Fran]a), Le
mal du pays à travers la poésie en langue
française d'Alexandru Macedonski.

Dac` istoriile literare nu pun accent pe
scrierile romane[ti întemeietoare din ra]iuni

care ]in de axiologie, de o perspectiv` estetic`
a recept`rii, nu este mai pu]in adev`rat c`
f`r` cunoa[terea începuturilor nu se poate
fixa cu exactitate valoarea locului în care s-a
ajuns. Studiul lui {erban Axinte se ocup`,
cu o bun` documentare [i o interpretare echili-
brat`, de dou` romane anonime din secolul
al XIX-lea – Aglaia [i Catastihul amorului.
Autorul nu face concesii [i p`streaz` rigoarea
recept`rii la un standard axiologic, dar nici
nu cade în exagerarea unui negativism care
ar scoate din aten]ie asemenea scrieri. Cunoa[-
terea lor este necesar` fie [i numai pentru a
observa mai bine punctul de pornire, pentru
a configura mai exact începuturile. Cu obser-
va]ii de fine]e interpretativ` [i de vibra]ii adânci
pe filiera catalizei literare, Florin Oprescu î[i
continu` un proiect pornit din cercet`ri docto-
rale [i extins pe un spa]iu literar mai larg.
Autorul se fixeaz` pe o perspectiv` interpretati-
v` nuan]at` [i deschis` vizând poezia bacovian`
în rela]ie cu eminescianismul [i, chiar, cu inte-
grarea în simbolism. "Modernitatea poeziei
bacoviene se relev` a[adar prin dep`[irea cadru-
lui restrâns [i formal simbolist sau romantic,
prin asimilarea selectiv` a doctrinei simboliste
[i prin efectul surprinz`tor al modelului emines-
cian, toate acestea racordate la sensibilitatea
începutului de secol." Plaja poeziei bacoviene
este mai larg` [i în acest cadru deschiderea
expresionist` nu este de neglijat.

IONEL BOTA
Între volupt`]ile zilei, necontenitul cancan al politichiei [i ebo[a poeta[trilor din gangurile

literaturii tulbur` orice criterii de selec]ie corect` a valorilor. Î]i este tot mai greu s` reorientezi
gusturile în cultura public`, adânc manelizate [i când e vorba de poezie. În vreme ce
editurile scot pe banda rulant` a rebutului literar autori cu bani, dar f`r` pic de talent. De
alt` parte, oblomovismul criticii, sastisit` de propriul obiect al muncii, aproape denun]at
în favoarea confortului de a rosti truisme sub specia unui violentat, deja, encomion, îng`duie
gravele confuzii. În alte coordonate, de pild`, poezia lui Octavian DoclinOctavian DoclinOctavian DoclinOctavian DoclinOctavian Doclin, de un vizionarism
epicureic într-o gr`din` a deliciilor [i a dezer]iunilor inspira]iei, ar fi devenit, nu doar
dinspre Banat, prilejul unor discursuri despre autori/autorii influen]i care, de la o etap` la
alta, revigoreaz` modalit`]i [i limbaje lirice, cur`]` de citatul aluvionar golful crea]iei
unei genera]ii.

Poetul este un zeu gospodar, un primenitor compatibil cu noble]ea scrisului autentic, un
creator a c`rui originalitate a impus de foarte mult` vreme un brand pentru literatura provinciei
banatice la masa oficial` a banchetului literaturii na]ionale. Volumul bilingv, Firul cu plumb/Firul cu plumb/Firul cu plumb/Firul cu plumb/Firul cu plumb/
The PlummetThe PlummetThe PlummetThe PlummetThe Plummet,,,,, cu varianta englez` a Adei D. Cruceanu (Timi[oara, Editura Anthropos, 2011,
108 p.) este o carte a trecutului consumat dar nu neap`rat o antologie, mai degrab` o recuperare
a unor variante dimpreun` cu tip`rirea unor poeme noi. Cuvântul, la Octavian Doclin, are
un statut special, polarizator de sensibilitate de[i poetul nu e un calofil.

Poema doclinian`, ca [i boema deconstruc]iilor savante ale gesticula]iilor propriului
cotidian, înso]esc, în fapt, notele de identitate ale unui patriarh al imaginarului într-un
Banat aflat dintotdeauna sub semnul Muntelui magic. De la Petre Stoica, al]ii mai originali
în acest autenticism riguros, ori poate viforos, precum Octavian Doclin [i Gheorghe Azap,
n-am mai întâlnit în patria banatic`. În volumul acesta, poetul are o senin`tate gnomic`
a discursului, el guverneaz` un paradis al textului într-o mecanic` pulsionant` [i evoc`
simbolici ale unei insolite melancolii antropocentrice. Omul este esen]` [i Logos, fiin]`
divin` captiv` într-un topos elegiac. Sensurile acestui suprematism, între iubire [i moarte
induc voin]e subtile precum resacralizarea strategiilor lirice. Poemul execut` marele plonjeu
în oceanul revela]iei [i solitudinea tragic` este agresiunea mitului vie]ii exhibat` în nimbul
monadei divine: "Privi]i prin ochiul de fereastr`, fiii mei,/prima ninsoare blând` [i profund`,/
r`mâne]i în lumin`, panta rhei,/chiar Dumnezeu a început s` plâng`.//{i parc`-n loc de
fulgi ninge cu zaruri/pe-acoperi[ul fiec`rei case,/[i-n acest joc de sfin]i cu sfinte haruri/
dispare-ncet memoria din oase.//Opri]i-v` o clip` respirarea,/aburii calzi întunec` fereastra,/
în pleoapa voastr` se na[te mirarea/[i lâng` mine moare Zarathustra." (Iarn`, p. 94)

Explor`rile poetului descifreaz` disper`ri [i infernul realit`]ii costumate, orgoliu mântuit,
în hermetismele care conciliaz` autoexaminarea [i spiritul reflexiv. Sub povara atâtor
fidelit`]i, mesajele se încadreaz` cel mai adesea spectacolului oniric pavoazat cu revolte
ale ludicului. Firul cu plumb, aici un ciclu de 18 secven]e [i un epilog, redescoper` noi
circuite de afectivitate. Eul liric s`vâr[e[te noi prospec]iuni exponen]iale, triste]ea r`mâne
un sofism, o stare a fiin]ei în reduc]iile unui ciudat meta-real, cuvântul decide regulile
unui joc disciplinând, deopotriv`, utopia [i fatalitatea ca moduri de a exista ale poemului:
"Firul cu plumb/precum un inel pe degetul unui tân`r/m`surându-i vârstele viitoare/tot
astfel [i poemului/cânt`rindu-i cuvintele/r`mase de la început." (Inel, p. 34)

Noua carte a lui Octavian Doclin mai are [i meritul de a demonstra, dinspre Banat,
totu[i, capacitatea poeziei române de a se reg`si pe sine într-o literatur` vulnerat` de nonvalori
[i de inconsecven]e. Fiindc` poezia b`n`]eanului nostru e [i un scut protector la astfel de
vremuri de primejdie pentru limba român`, pentru cultura na]ional`.

SOLITUDINEA TRAGIC~

Concepte în mi[care, Studii despreConcepte în mi[care, Studii despreConcepte în mi[care, Studii despreConcepte în mi[care, Studii despreConcepte în mi[care, Studii despre
stadiul actual al criticii [i istorieistadiul actual al criticii [i istorieistadiul actual al criticii [i istorieistadiul actual al criticii [i istorieistadiul actual al criticii [i istoriei
literare române[tiliterare române[tiliterare române[tiliterare române[tiliterare române[ti
prefa]` de Dan M`nuc`; volum coordonat
[i îngrijit de Ofelia Ichim [i {erban
Axinte; Editura Academiei Române,
Bucure[ti, 2011, 460 p.
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Via]a oric`ruia dintre noi este marcat`
de un num`r relativ redus de evenimente,
dintre acelea care ne-au influen]at în mod
hot`râtor traiectoria pe care am evoluat în
tot restul vie]ii" (vol. I: 500). Sunt cuvintele
informaticianului Vasile Coardo[, sub
semnul c`rora pot fi plasate cele peste 450
de m`rturii din cele dou` volume publicate
în colec]ia Distinguo a Editurii Spandugino,
Întâlniri cu/Meetings with Solomon Marcus.

Un astfel de eveniment l-a constituit
întâlnirea cu profesorul Solomon Marcus
pentru matematicienii, informaticienii,
lingvi[tii, scriitorii, criticii literari, filozofii,
arti[tii, jurnali[tii, medicii, chimi[tii, biologii
care au r`spuns solicit`rii de a participa la
crearea unui volum aniversar dedicat
acestuia. Amintirile, evoc`rile, aprecierile
(chiar [i critice) care se întind pe mai mult
de 1500 de pagini, pun în lumin` fa]etele
personalit`]ii complexe a protagonistului:
profesorul, matematicianul, omul de cultur`,
prietenul, colegul, mentorul, studentul, omul
pur [i simplu. Cei prezen]i în paginile c`r]ii
l-au cunoscut pe Solomon Marcus în
împrejur`ri dintre cele mai diferite, iar
ocupa]iile lor reflect` sfera extins` de interese
ale acestuia, enciclopedist de tip renascentist,
având contribu]ii remarcabile în domeniile
matematicii, lingvisticii, poeticii, semioticii,
istoriei [i filosofiei matematicii, antropologiei
culturale, pentru a le men]iona doar pe cele
mai importante.

VV
olumele prezint` toate
etapele vie]ii sale, toate
promo]iile de studen]i cu
care a interac]ionat, afla]i

în prezent în spa]ii geografice variate, a[a
explicându-se [i faptul c` multe dintre
m`rturii sunt scrise în englez` sau alte limbi
str`ine. Apar nume din cele mai diverse
domenii, precum {tefan Agopian, Matei
C`linescu, Paul Cernat, Virgil Ierunca,
Alexandra Bellow, Rosa del Conte, Umberto
Ecco, Anthony Judge, Yves Gentilhomme,
Roman Jakobson, Sanda Golopen]ia, Iorgu
Iordan, Pia Brînzeu, Elena, Andreea [i
Cristian Calude, Alexandru Mateescu,
Gheorghe P`un, Hari Bercovici, C`t`lina
[i Radu Bogdan, Ovidiu C`lin, Cezar
Câmpeanu [i mul]i al]ii. Ceea ce transpare
cu u[urin]` din fiecare m`rturie este modul
în care personalitatea lui Solomon Marcus
i-a marcat pe mul]i dintre actualii speciali[ti
renumi]i în matematic`, informatic` [i nu
numai, care-[i amintesc cu emo]ie primii
pa[i f`cu]i sub îndrumarea profesorului [i
for]a acestuia de p`trundere în universul
fiec`ruia.

Cartea debuteaz` cu dou` texte semnate
de însu[i Solomon Marcus, ce pun în lumin`
evenimentele care i-au marcat existen]a [i
ideile care i-au c`l`uzit-o. S-a n`scut la 1
martie 1925 într-o familie de evrei, a urmat
ciclul primar [i gimnazial la [coala din Bac`u
[i a absolvit, în 1944, Liceul Evreiesc din
acela[i ora[. Legea discrimin`rii rasiale, în
vigoare pân` la 23 august 1944, l-a
împiedicat s` î[i valorifice examenul de
admitere în ciclul superior, fiind exclus, ca
necre[tin, din toate [colile de stat. Dup` cum
m`rturise[te, trauma i-a marcat adolescen]a.

MODELUL SOLOMON MARCUS
ROXANA GHI}~

Presiunea psihologic` a r`zboiului [i munca
for]at`, pericolul  deport`rii sau masacr`rii,
a[a cum se întâmplase la Ia[i, în vara anului
1941, au imprimat acelor ani un dramatism
împins pân` la limitele suportabilului.

În acele condi]ii de tensiune psihologic`,
de spaim` visceral`, s-a refugiat în literatur`
[i filosofie: ,,C`zusem bolnav de Eminescu,
îi citeam cu patim` pe Caragiale, Creang`,
Arghezi, Blaga, Barbu [i, prin ei, m` aruncam
în bra]ele unei Românii care, la acea or`,
m` respingea" (vol. I: 39). Materiile studiate
la [coal` nu i-au stârnit nicio pasiune, aceasta
n`scându-se la descoperirea unui text despre
geometriile ne-euclidiene, moment în care
matematica i "s-a revelat în toat` splendoarea
ei" (vol. I: 44). Pasiunea pentru literatur`,
c`reia ulterior i s-a ad`ugat [i cea pentru
spectacolul de teatru, i-a marcat definitoriu
forma]ia de matematician: ,,Totul s-a petrecut
într-o continuitate perfect`, am reg`sit în
matematic` gustul paradoxului [i sentimentul
infinitului, atât de importante în literatur`"
(vol. I: 217).

În 1945, Solomon Marcus a devenit
student al primei Facult`]i de Matematic`
din România, în cadrul Universit`]ii din
Bucure[ti. A avut ca profesori [i îndrum`tori
nume precum Miron Nicolescu, Grigore
Moisil, Dan Barbilian, Simion Stoilow,
Dimitrie Pompeiu, care l-au fermecat pe
tân`rul student [i i-au influen]at viitorul.
Cei doi mentori care i-au schimbat via]a
au fost Miron Nicolescu, care i-a alimentat
[i canalizat pasiunea pentru procesele cu o
infinitate de etape, [i Grigore Moisil, care
l-a captivat prin plasarea matematicii în
perspectiv` filosofic` [i uman`. De la acesta
a înv`]at c` matematica e mai mult decât o
disciplin`, e un mod de a vedea lumea, un
mod de a-]i tr`i via]a, o disciplin` a spiritului,
a[a cum era în]eleas` de c`tre vechii greci.
Tot Grigore Moisil a fost cel care l-a sus]inut
ulterior cu fermitate în proiectul de lansare
a poeticii matematice.

ÎÎ
n 1949 a absolvit facultatea; un
an mai târziu, a devenit asistent
în cadrul Catedrei de Matematic`
a aceleia[i Universit`]i din

Bucure[ti. În 1966 a ob]inut titlul de Profesor,
iar în 2001 a fost numit [i membru al
Academiei Române. Ca profesor, strategia
lui Solomon Marcus a fost s` pun` accent
pe munca de cercetare în educa]ia general`
a studen]ilor, f`când din aceasta o
component` obligatorie a procesului de
înv`]are. {i-a stimulat cursan]ii s`
transgreseze limitele materiei predate [i
manualelor de matematic`, s` înceap` s`
citeasc` publica]ii de cercetare, s` simt`
pulsul muncii [tiin]ifice autentice, vii. În
acest sens, a organizat cercuri [tiin]ifice,
inoculându-le studen]ilor ideea de a
problematiza orice [i a nu renun]a pân` nu
ob]in o rezolvare.

Ast`zi, nu se poate vorbi despre
profesorul Solomon Marcus f`r` a ne gândi
la cel care a pus bazele [colii române[ti de
lingvistic` matematic`, la fel cum nu se poate
vorbi de [coala matematic` româneasc` în
general, de cultur` [i spiritualitate omi]ând
personalitatea acestuia. Numele îi este

definitiv legat de teritoriile de interferen]`
ale matematicii cu literatura. Studiile de
lingvistic` [i poetic` matematic` sau de
semiotic` uimesc nu doar prin precizia
demonstra]iei, ci [i prin unghiul neobi[nuit
de abordare. Înc` de la primele sale studii
importante, Lingvistica matematic` (1963)
[i Poetica matematic` (1970), a devenit
exemplul remarcabil al unei multi/inter/
transdisciplinarit`]i, identificând punctele
de convergen]` ale unor discipline care, în
ochii multora, nu au nimic în comun. A
publicat studii despre Eminescu, Bacovia,
Nichita St`nescu, Marin Sorescu [.a., cât
[i cercet`ri de tip matematic despre strategia
construirii personajelor dramatice, a gândirii
modale în muzic`, a intertextualit`]ii vizuale,
în volume precum Art` [i [tiin]` (1986) sau
Întâlnirea extremelor (2005).

CC
riticul literar Sorin Alexan-
drescu propune denumirea
de ,,spa]iu Marcus" pentru
acea zon` din cultura

român` în care ,,cercet`torii nu-[i ap`r` cu
din]ii teritoriile, iluzorii socotite drept proprii,
ci caut`, cu o generozitate de gândire tipic`
lui Marcus, s` descopere analogii între ele,
treceri, coresponden]e, lecturi transfronta-
liere, în]elegere reciproc`, adic` nesfâr[ita
semiosis a lumii" (vol. I: 292). În încheiere,

cuvintele lui Gabriel Andreescu surprind
esen]a a ceea ce Solomon Marcus reprezint`
pentru spa]iul cultural românesc: ,,spiritul
enciclopedic al culturii române. Este, f`r`
doar [i poate, prin extindere [i profunzime
[i mai ales prin transpunerea multidisci-
plinarit`]ii într-o art` personal`, REPERUL"
(vol I: 307).

TIMI{OARA |N CÅR}I
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În 5-6 aprilie 2012 s-a desf`[urat la Bra[ov a VIII-a edi]ie a Colocviului Na]ional
Universitar de Literatur` Român` Contemporan`. În cadrul evenimentului au fost organizate
sesiunile de comunic`ri ale studen]ilor [i profesorilor, dezbateri, mese rotunde, seri de
dialog cu scriitorii invita]i: prozatorul Augustin Buzura [i poetul Ilie Constantin.

PREMII:

Sec]iunea "Ilie Constantin":
Premiul I:Premiul I:Premiul I:Premiul I:Premiul I: Teodora Danc`u (Universitatea de Vest din Timi[oara)
Mara Semenescu (Universitatea Babe[ Bolyai din Cluj)
Premiul al II-lea:Premiul al II-lea:Premiul al II-lea:Premiul al II-lea:Premiul al II-lea: Alexandra Roxana Laz`r (Universitatea Transilvania din Bra[ov)
Vlad Sibechi (Universitatea {tefan cel Mare din Suceava)
Premiul al III-lea:Premiul al III-lea:Premiul al III-lea:Premiul al III-lea:Premiul al III-lea: Monica Stav`r (Universitatea Al. I. Cuza din Ia[i)
Arabella Stan (Universitatea din Bucure[ti)

Sec]iunea "Augustin Buzura":
Premiul I: Premiul I: Premiul I: Premiul I: Premiul I: Oana Purice (Universitatea din Bucure[ti)
Andreea Coroian (Universitatea Babe[ Bolyai din Cluj)
Premiul al II-lea: Premiul al II-lea: Premiul al II-lea: Premiul al II-lea: Premiul al II-lea: Sânzâiana Maria Stoie     (Universitatea     Transilvania din Bra[ov)
Anatol Grosu (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu)
Premiul al III-lea: Premiul al III-lea: Premiul al III-lea: Premiul al III-lea: Premiul al III-lea: Roxana Rogobete (Universitatea de Vest din Timi[oara)
Oana B`luic` (Universitatea din Craiova)
Men]iune: Men]iune: Men]iune: Men]iune: Men]iune: Carla Bo[covici (Universitatea de Vest din Timi[oara)

FESTIN DE LITERATUR~
CONTEMPORAN~ LA UNIVERSITATEA
"TRANSILVANIA" DIN BRA{OV

În cadrul unui program mai amplu, inti-
tulat Excelen]` Cultural` Academic` Bra[o-
vean`, Universitatea "Transilvania" a propus,
în cursul anului trecut, o serie de evenimente
culturale ce recomand` Bra[ovul drept scena
unor dezbateri academice "la vârf". În acest
context, în 14-15 iulie 2011, s-a desf`[urat
conferin]a Asocia]iei de Literatur` General`
[i Comparat`, cu tema Dilemele identit`]ii.
Forme de legitimare a literaturii în discursul
cultural european al secolului XX, manifestare
ce a reunit la Bra[ov profesori [i cercet`tori
din majoritatea centrelor universitare.

Prezentul volum, ap`rut sub egida Editurii
Universit`]ii Transilvania, este sinteza acestei
întâlniri: reunind comunic`rile sus]inute în
vara lui 2011, cartea "developeaz` o tem`,
dar reflect` [i nivelul cercet`rii filologice
române[ti" în anul care a trecut, dup` cum
sus]ine Andrei Bodiu în cuvântul de deschi-
dere. Conferin]a Asocie]iei devine, a[adar,
unul dintre cele mai prestigioase evenimente,
marcând pozi]ionarea comunit`]ii academice
române[ti în concertul teoriilor contemporane.

 În deschiderea volumului, conferin]a
Prof. Mircea Martin propune instituirea unui
moment de bilan] dublu orientat: pe de o parte,
constat` dec`derea capitalului simbolic, pe
de alt` parte, formuleaz` cu patos re]inut
câteva nobile deziderate: patrimoniul moral
[i simbolic ar trebui s` fie centrul unei
comunit`]i, c`ci raportarea la aceste valori
este sinonim` cu gestionarea libert`]ii.

DD
imensiunea etic` din discursul
Pre[edintelui Asocia]iei
reverbereaz` mai ales în
lucr`rile primei sec]iuni –

Strategii identitare în cultura român`Strategii identitare în cultura român`Strategii identitare în cultura român`Strategii identitare în cultura român`Strategii identitare în cultura român`. Astfel,
studiul lui George Ardeleanu a[az` al`turi
dou` cazuri de convertire religioas` – Nicolae
Steinhardt [i Mihail Avramescu –, analizând
contorsionatul parcurs cultural [i spiritual al
protagoni[tilor, precum [i modalit`]ile prin
care biografia unui autor este transferat` în
oper`. O alt` ipostaz` a reprezent`rii identitare
([i, desigur, a crizelor acesteia) este pus` în
rela]ie cu regimul comunist, acro[ând, deci,
inevitabil, morala. În studiul Un scriitor de
stânga în lumea comunist` Sanda Cordo[
analizeaz` cu fine]e cazul Ion Vinea: rela]ia
tensionat` cu regimurile politice în deceniul
al cincilea [i pre]ul mutilant al "reintegr`rii"
în epoca faimoasei deschideri din anii '60.

Lucrarea Mihaelei Alecu, Ion Caraion
[i heteronimul lui, Paul Norbeck, formuleaz`
problema rela]iei creator-societate/regim tota-
litar, dar [i a leg`turii pe care un scriitor o
instituie [i o între]ine cu propriul trecut, cu
propria identitate pe care [i-o construie[te
pentru sine sau pentru ceilal]i. Cutremur`tor
prin aglomerarea datelor este [i studiul Adria-
nei B`rbat, Dana Dumitriu în dosarele Secu-
rit`]ii. De[i efortul înregistr`rii materialului
nu a fost înso]it de o la fel de consistent`
analiz` sau sintez` conceptual`, tonul de "pro-
ces verbal" ce red` adesea limbajul de lemn
al securi[tilor spune la fel de multe despre
modul în care regimul carceral al cotidianului
în a doua jum`tate a secolului trecut a modelat
personalit`]i [i opere.

Identitatea ca rela]ie tensionat` cu limba
(limba de lemn, limba matern`, limba exilului)
este o tem` recurent` în lucr`rile despre Radu
Cosa[u (Catrinel Popa), Norman Manea
(Claudiu Turcu[) sau Cioran (Oana Soare).
În acela[i registru, studiul Mihaelei Albu,
Limba – unic reper identitar în literatura exilu-
lui românesc?, reia, în sec]iunea teoretic` a
volumului, problema situ`rii limbii într-o re]ea
a reperelor identitare pentru scriitorii exilului.

O alt` dimensiune explorat` în sec]iunea
dedicat` literaturii române este cea a intimit`]ii

"DILEMELE IDENTIT~}II" ÎN
SPA}IUL ACADEMIC ROMÂNESC
ELENA CRA{OVAN

[i a codific`rii ei literare. Alina Buzatu semna-
leaz` un prim moment al e[ecului acestei
codific`ri în romanele lui Duiliu Zamfirescu,
într-un studiu incitant care reu[e[te perfor-
man]a de a aplica pertinent concepte din istoria
mentalit`]ilor comparate [i din pragmasemio-
ticile narativului, r`mânând totodat` expresiv
[i antrenant. Într-un registru diferit, care împa-
c` de aceast` dat` exigen]ele hermeneutice
cu cele ale istoriei literare, Paul Cernat ofer`
alternativa unei codific`ri reu[ite a intimit`]ii
analizând romanele "tinerei genera]ii inter-
belice". Eliade, Sebastian, Blecher semnaleaz`
trecerea de la "modelul Teodoreanu" la stilul
nud din "romanele adolescen]ei" care asum`
în premier` în literatura român` experimentul,
poetizarea [i eseizarea romanului ca tot atâtea
m`rci ale autenticit`]ii.

Incitante sunt eseurile despre rupturile
identitare din biografia ([i opera) lui B. Fun-
doianu/Benjamin Fondane (Dumitru Chioaru),
despre Dileme ale alegerii maestrului. Mihail
Sebastian între Camil Baltazar [i Nae Ionescu
(Mihai Iov`nel) sau despre Reversul unui
proces de legitimare, în care Ligia Tudurachi
propune o nou` viziune asupra rela]iilor dintre
membrii Cenaclului Sbur`torul: "comunitatea
contra individului". R`mâne memorabil` in-
cursiunea lui Iulian Costache în universul
"Haimanalelor": un studiu de sociologie a
literaturii care discut` pasionant felul în care
semantica unui toponim a fost "tr`it`" de c`tre
Caragiale (si, pe de alt` parte, "interpretat`"
de c`tre istoria literar`), felul în care "o glum`
a destinului" poate provoca un deficit de legiti-
mitate, operând totodat` precum cicatricea
lui Ulise: oferind adic` fiec`rui "erou" [ansa
unei relegitim`ri specifice.

Dac` am formula o apreciere conclusiv`
în urma sumarei prezent`ri a celor mai
interesante contribu]ii redate în prima parte
a volumului, am spune c`, oricât ar fi de variate
tematic, radiografiind opere [i personalit`]i
atât de diferite, accentele studiilor sunt
comune: majoritatea eviden]iaz` "deficitul
de identitate", conflictul identit`]ilor, procesul
de trecere de la o identitate la alta, hibridizarea,
imposibilitatea de a opta, disconfortul situ`rii
într-o identitate sau alta, conflictele dintre
identitatea etnic`/ lingvistic`/spa]ial`... dintre,
deci, diferitele instan]e legitimatoare sau care
instituie identitatea. Studiile descriu, în fond,
nu identitatea, ci procesele prin care aceasta
se legitimeaz` (sau e[ecul acestora).

NN
u altfel stau lucrurile în
sec]iunea a doua – ConcepteConcepteConcepteConcepteConcepte
[i perspective teoretice.[i perspective teoretice.[i perspective teoretice.[i perspective teoretice.[i perspective teoretice.
Men]ion`m Rescrierea critic`

a ideii de realitate ({erban Axinte), studiu
documentat despre roman [i raporturile cu
realitatea, sau inspirat-poematicul studiu al
Alexandei Cr`ciun, Nara]iunile t`cerii. Un
scenariu privind relansarea literaturii.
Exemplar ca anvergur` a ideii, fine]e a
observa]iei, originalitate a temei [i suple]e
metodologic` este studiul lui Caius Dobrescu,
Critica literar` [i dilemele identit`]ii ei de
gen. Autorul formuleaz` premisa c` identitatea
criticii nu este evident`, ci indeterminat` [i
tensionat`. Definirile au trecut de la critica
"de amvon/de la pupitru" (presupunând o
viziune pozitivist`) la viziunea lecturii ca anti-
[tiin]`, ca viziune interioar`, liber`,
vulnerabil`. Imaginea unei "companii a
criticilor" unde "acordul profund st` tocmai
în gra]ia cu care nu sunt de acord" nu e departe
de viziunea Ligiei Tudurachi despre atmosfera
[i tensiunile din cadrul Sbur`torului. Concluzia
ar fi c` nu exist` dou` tipuri de critic` si,
consecutiv, de critici: ascetul absolut,
practicant al unei critici [tiin]ifice [i
epicureicul practicant al "critici artiste",

adeptul libert`]ii de improviza]ie sunt doar
extremele abstracte ale unui larg spectru
tipologic.

DD
up` diagnoza dilemelor
identitare în spa]iul literaturii
române, dup` ancorele
teoretice oferite în a doua

parte, sec]iunea final` propune, savuroase
analize "de autor", sau demersuri comparatiste
punctând cu inventivitate hermeneutic` TemeTemeTemeTemeTeme
ale identit`]ii în literaturile Europeiale identit`]ii în literaturile Europeiale identit`]ii în literaturile Europeiale identit`]ii în literaturile Europeiale identit`]ii în literaturile Europei. Studiul
Adrianei Babe]i despre Universurile reziduale
[i identit`]ile descompuse. Reprezent`ri în
romanul central-european postbelic explo-
reaz`, într-o lectur` dinamic`, "armat`" con-
ceptual [i metodologic, o zon` marginal`
(ofertant` [i spectaculoas`), cea a ocuren]elor
[i semnifica]iilor reziduurilor scatologice în
romanul contemporan.

Dumitru Tucan face trimitere la "mito-
logia personal` a romanului" pe care o con-
struie[te Milan Kundera, al`turând crea]ia
fic]ional` [i medita]ia teoretic`, detectând
totodat` o "poetic` aforistic`" în textele scriito-
rului ceh. Semnificativ, Kundera puncteaz`
drept cruciale pentru istoria romanului euro-
pean momentele de metamorfoz` cultural`
[i de nelini[te istoric`. Studiul lui Adrian
L`c`tu[, Comunitatea [i romanul. Agregare
[i autonomie în romanele scriitorilor germani
din România, întrege[te perspectiva propus`
de cercet`torul timi[orean: modelul romanesc
pentru Europa Central` l-ar constitui bildungs-
romanul german din secolul al XVIII-lea,
construit [i ca nara]iune legitimant` pentru
mi[c`rile politice [i religioase ale epocii. Este
interesant` perspectiva invers` pe care o pro-
pune autorul bra[ovean, investigând nu felul
în care romanul reflect` lumea, ci cum acest
gen a determinat un alt tip de societate [i de
con[tiin]` (na]ional`).

Dac` ad`ug`m la acestea studiul Mihaelei
Ursa despre frontierele non-fic]ionale – în
proza lui Cervantes, Vila-Matas, Borges –,
al Ruxandrei Cesereanu, Moartea romanului,
moartea cititorului?! [i al Irinei Georgescu
despre Michel Houellebecq [i romanul insular
(în care "insularitatea desemneaz` naufragiul
unei civiliza]ii [i utopia "omului plural",
condamnat s` duc` o existen]` asexuat` [i

mediocr`"), putem afirma c` a treia secven]`
a volumului este, chiar mai evident decât
primele dou`, orientat` spre definirile "în
negativ" ale identit`]ii [i ale proceselor de
legitimare.

SS
entimentul, la finalul lecturii, este
al unei rezonan]e de fond: de[i
comunic`rile – valoroase din
perspectiva substan]ei ideatice

[i a densit`]ii limbajului critic – au propus,
în cadrul celor trei sec]iuni paralele, obiective
distincte, material analitic [i metode sensibil
diferite, ele se reîntâlnesc în împ`rt`[irea
acelora[i premise: deconstruirea conceptului
tradi]ional, esen]ialist, de identitate "tare",
în favoarea unei identit`]i fragile, conflictuale,
aflat` mereu "în proces" de constituire, glisând
pe o scal` [i incapabil` (prin chiar postulatele
postmoderne care o descriu), s` se fixeze
într-un anumit punct. Studiile reunite în pre-
zentul volum relev`, în cele din urm`, moda-
lit`]ile specifice în care cercet`torii reuni]i
la Bra[ov developeaz` perspective similare
celor din teoriile contemporane occidentale.
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VERONICA BALAJ
Subiectul este incitant. Chiar sun` a

convorbire cu sinele nostru. În ce m` prive[te,
ar trebui s` recurg la pu]in` fantezie ca s`
m` în]eleg pe mine, cea din diverse perioade.
La început a fost deruta imens` în fa]a vie]ii.
Ce s` vrei s` devii când abia de în]elegi cum
de exi[ti? La [ase ani, mama moare [i înv`]
cuvântul "înger", ea se dusese în ceruri s`
devin` înger. Protector, cic`. Dar de ce nu
puteam s` fiu [i eu un pui de înger, copil de
înger [i s` îi stau al`turi, ce rost avea un înger,
mama, proasp`t intrat în ceruri [i eu r`mas`
aici în chip de om? Normal, dup` logica
vârstei, în prima faz` a op]iunilor profesionale
de mai târziu, ar fi trebuit s` vreau s` fiu
înger. M`car pui de înger. M-am rugat cred
o vreme s` mi se împlineasc` dorin]a dar,
cum nu am reu[it decât s` fiu boln`vicioas`
[i sclifosit`, mi-a venit o idee nou`, c` doar
omul se na[te inventiv...

Auzisem eu c` bunicul din partea mamei
disp`rute ar fi avut mai multe case [i c` nu
le mai are, ba chiar în magazinul universal,
de unde se puteau cump`ra dulciuri [i haine
cernite pentru bunica, ar fi fost casa lui. Bine,
atunci am început s` construiesc în stil propriu
case. De diferite forme. {i m`rimi. Folosind
cu râvn` noroi preparat din praf [i ]`rân`,
(gr`dina bunicului, fost primar la liberali, era
foarte mare [i aveam loc destul pentru cartiere
de case inventate). Chiar mi-ar fi pl`cut, m`
gândesc acum, mi-ar fi pl`cut s` am o meserie
ca asta, arhitect, s` zicem, dar nici pe departe
nu se contura a[a ceva pe vremea respectiv`.
Eu recâ[tigam casele pierdute în maniera [i
dup` for]ele mele. P`cat c`, la prima ploaie,
nu mai r`mânea nimic din ele, [i cum procesul
eroziunii [i a inutilit`]ii construc]iilor se repeta,
am încetat s` mai perseverez. A r`mas doar
o sl`biciune pentru totdeauna pentru ideea
de cas`, c`min, construc]ie, proprietate.

Cum spuneam, mare este darul
inventivit`]ii dat omului, a[a c` m-am
reprofilat [i am început s` m` preocup de
persoana mea, de haine, în special. Venise
[i impactul cu [coala, sim]eam c` eram ar`tat`
cumva cu degetul, ca o mic` vietate care purta
ni[te însemne ale destinului, "ea este nepoata
domnului primar", auzeam, de[i bunicul nu
mai era de multi[or în func]ie [i chiar nu [tiam
pe atunci povestea p`timirilor lui, sau, auzeam
[optindu-se, "este copila Adelei", eram a[adar
în vizor [i poate de aici s-a produs un declic
[i m` interesa felul în care ar`tam. Pasiunea
pentru haine a ]inut mult a[a încât, prin
gimnaziu, am deschis un fel de magazin ad-
hoc [i d`deam colegelor e[arfe t`iate din
draperii sau perdele, contra unei sume modice.
Sigur, se spunea c` voi fi o mare afacerist`.
Am ajuns doar campioan` la pierderi dar,
pân` atunci, am trecut prin faza când eram
convins` c` voi avea un atelier de mod`,
precum vecina noastr`, distinsa doamn`
Gruber, de la care înv`]asem s` fac [i
conversa]ie în german`.

A intervenit îns` un lucru nepl`cut, ca
nume, singura mea po[et`, a mea personal
(ale mamei nu voiam s` le ating), ei bine,
una a mea era f`cut` dintr-o geant` în care
]in medicii stetoscopul sau micile ustensile
de prim ajutor, o lingur` de cercetarea ro[ului
în gât [i chestii din astea, era chiar nou nou]`,
nu de culoare atr`g`toare, era gri, dar
apar]inuse unchiului Jorj, fratele bunicului,
care era medic [i eu îl admiram [i-l îndr`geam
foarte tare. M`tu[a mea a f`cut impruden]a
s`-mi spun` c` unchiul pusese în studen]ia
sa în gentu]a cu pricina, nici mai mult nici
mai pu]in decât, "oase de om". Am aruncat-o
cu team` [i cu p`rere de r`u. De aceea, oare,
am ratat o carier` medical`? C`ci la un mo-
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ment dat se pusese [i aceast` problem`.
Familia s-a gândit la medicin`. Unchiul

Jorj m-a dus frumu[el la Facultatea de
Medicin` din Târgu Mure[, mi-a pus un halat
alb pe umeri, [i am început un excurs. Desigur
era o testare a preferin]elor mele de studiu,
f`cut` cu tact, recunosc. Când am ajuns în
sala de disec]ie, impactul a fost decisiv. Am
z`rit ni[te mese pe care se afla ceva acoperit
cu cearceafuri, am [tiut din prima c` sunt
cadavre dar, ca s` salvez situa]ia oarecum
onorabil, i-am spus unchiului c` eu nu voi
putea niciodat` "s` înv`]" desenele cu creta
colorat`, complicate, care se vedeau pe o tabl`
neagr` imens`. {i am ratat pentru totdeauna
medicina. Dar ce s` fac, totu[i? Cei în drept
s-au gândit la chimie. Asta da, era de viitor,
aveam în fruntea ]`rii o femeie model,
academician etc... Locuri de munc` se puteau
afla la ora[, oh, da, chimia era salvatoare,
a[a c` am început orele particulare de chimie.
Nu-mi pl`cea nici gustul apei când m`
gândeam câte molecule [i atomi în afara
formulei [tiin]ifice se prip`[esc în pic`tura
de lichid b`ut` zilnic. În schimb, în timpul
liber, cântam non stop. {i aveam chiar
microfon confec]ionat de mine [i recitam [i
d`deam recitaluri prin curte, în gr`dina casei,
f`r` spectatori, doar a[a, de dragul meu.
Spectacolele puteau fi luate drept adev`rate
lec]ii de declama]ie înv`]ate dup` dic]ia de
la radio. Asta s` fi fost declicul secret, interior?
Dorin]a de comunicare? De aceea s` ajung
azi s` spun c` am avut noroc s` fac ceea ce
mi-a pl`cut, adic` jurnalism radio?

Partea nea[teptat` de nimeni a fost când
am virat brusc spre filologie. De la chimie
la filologie? Ei, a[a am sim]it, îmi era mai
pl`cut decât moleculele [i înv`]am repede,
f`r` s` m` poticnesc în atâtea formule. Spre
disperarea tuturor, renun]ând la admiterea la
chimie, în ultima clip`, oh, ce va fi, ce va fi,
o profesoar` într-un sat, pl`pând` [i fragil`,
vai de ea. S-a petrecut îns` o surpriz` din
partea vie]ii [i am ajuns, în timp, s` comunic
de la un microfon real, am început apoi s`
extind dorin]a de comunicare prin scris [i
iat`-m` o persoan` împlinit` din punct de
vedere profesional.

Dac` reu[e[ti s` faci ceea ce î]i place,
nu mai trebuie s` munce[ti, totul vine de la
sine, zic în]elep]ii sud-americani. Le dau
dreptate.

IOAN VIOREL
BOLDUREANU

Dup` vârsta dorin]elor naiv-copil`re[ti
(când m` visam tractorist, ca Nenea Iancu,
un om nou [i nemaiv`zut, care a adus primul
tractor nou în satul meu, Topolov`]u Mare,
[i care a avut bun`tatea nemaiîntâlnit` de a
m` lua cu el "c`lare" pe tractor, ]in minte,
prin gr`dina noastr` de la Mo[ Cirincu, ca
s-o are); apoi, dup` anii primelor clase, când
doream s` fiu mecanic de tren (ca s` am leaf`
mare [i s` c`l`toresc cât mai mult cu trenul),
ba tehnician viticol, ca Pi[ti Dizel (s` m`nânc
struguri pe s`turate), ba chiar gr`dinar, iat`-
m` ajuns în clasa a cincea la [coala din sat.
Tocmai atunci, în toamna lui 1961, a venit,
repartizat` la noi, profesoara Doina Ispan,
care ne-a predat româna [i istoria.

În toamna aceea blând` [i frumoas`, la
început de [coal`, am uitat s`-mi fac tema
de cas`: o compunere liber` ("din capul
nostru") despre toamn`. N-am avut încotro
[i, împreun` cu al]ii, care [i ei uitaser` de
tem`, am r`mas "închis" în clas`, dup` ultima
or`, [i mi-am f`cut compunerea. Am termi-
nat-o primul. Am dus-o la catedr` [i m-am
întors în banc`; a[teptam. Dup` câteva minute,
profesoara m-a chemat cu blânde]e la catedr`
[i mi-a spus cu o voce înceat` s` nu-i deranjeze

pe cei care înc` scriau, dar îndestul de tare
ca s` aud: "Nu credeam c` atât de repede s`
ajung s` citesc o compunere a[a de frumoas`.
Ai nota zece!". {i mi-a trecut pe loc minunata
not` [i în caiet (cu ro[u) [i în catalog. A fost
prima mea not` din clasa a cincea. N-am mai
avut alt` not` (mai mic` de 10) la limba [i
literatura român` (dar cred c` nici la istorie)
în cele patru trimestre cât doamna Doina Ispan
a predat la [coala noastr`. Plecarea ei dup`
primul trimestru din clasa a [asea ne-a mâhnit
pe to]i, iar pe mine peste m`sur`. Triste]ea
aia o simt [i acum. Dar neclintit` a r`mas
de atunci, din clasa a cincea adic`, hot`rârea
mea de a m` face dasc`l de român`. Ceea
ce sunt [i acum, dup` mai bine de cincizeci
de ani. Primul meu succes ca "dasc`l de
român`" a fost succesul primului meu elev:
domnul Florea, electricianul satului, ce avea
pe-atunci vârsta… bunicului meu. Priceput,
de [tia s` repare nu doar re[ouri, siguran]e
[i orice "defec]iune de curent", dar [i aparate
de radio prin sat. Dar când s`-[i fac` dosarul
de pensionare – iat` c` nu i se g`se[te diploma
de [apte clase! O avea pe cea de [coal`
profesional`, dar cealalt` nu. Necazul e c`
trebuia s` dea [i clasa a opta. A dat-o ceva
mai înainte de noi, [colarii. Dar la examenul
de absolvire a clasei a opta au fost doar câ]iva
adul]i: dintre ei domnul Florea a luat la român`
nota 10 (zece)! {i bunica mea a înv`]at bine
ce voi fi, când o întrebau prin sat ce voi fi
sau ce sunt. Cât a tr`it, r`spundea invariabil:
"dasc`l de român`".

Cât despre… scriitorul Ioan Viorel
Boldureanu… cele câteva c`r]i de literatur`,
iar mai apoi de literatur` dialectal` b`n`]ean`,
sunt printre cele ale "dasc`lului de român`".
A[a au ap`rut (dup` debutul în 1980) în
"Forum Studen]esc" sub pseudonimul Ion
Topoloveanu) [i a[a au r`mas.

Ce mai pot s` spun? A[ fi dorit, poate,
s` ajung dirijor, compozitor, muzician; dar
am constatat c` nu aveam destul talent pentru
a[a ceva.

Nici ca scriitor, nici m`car ca "dasc`l
de român`" nu sunt prea sigur… nici nu am
fost. De aceea nu mi-am dorit cât de mare
dasc`l s` fiu. Nici acum nu [tiu dac` sunt
un dasc`l bun; [tiu doar c` am înl`turat din
comportamentul meu profesional tot ce am
sim]it c` e stric`cios în conduita numero[ilor
dasc`li pe care i-am avut.

Cât despre scriitor… Aici înc` mai am
o dorin]`: s` fiu scriitor b`n`]ean [i…
european. (Asta am spus-o de mult` vreme,
pe când nu eram înc` scriitor dialectaldialectaldialectaldialectaldialectal
b`n`]ean).

HANNA BOTA
Eram o copili]` când am vrut s` m` fac

doctor ca s` îns`n`to[esc p`pu[i [i copii,
pentru c` unicei mele p`pu[i i s-au stricat
ochii. Avea din aceia pe care îi închidea dac`
o culcam pe spate, iar mie mi se p`rea un
miracol ca o juc`rie s`-[i închid` ochii – de
aceea m` raportam la ea ca la o fiin]` vie.
Am tr`it o dram` când i s-au spart ochii, din
vina mea, o sc`pasem pe ciment. Apoi, mer-
gând la [coal`, deoarece am avut o înv`]`toare
foarte frumoas`, tân`r` [i blând`, am fost
sigur` c` m` voi face înv`]`toare. Când
diriginta mea era profesoar` de sport, iar eu
f`ceam atletism, am vrut s` m` fac profesor
de sport, pân` când m-am decep]ionat de
dirigint`, descoperind c` e în stare s` m`
umileasc` în fa]a clasei numai pentru c` nu
mi-am completat caietul de informare politic`
cu pozele "tovar`[ului" c`l`torind prin cele
]`ri arabe, iar eu n-am avut timp pentru c`
participam în competi]ii sportive. Nici nu am
mai vrut s` particip vreodat` la concursurile
de atletism organizate de ea [i mi-am scos-o
de la inim`, în]elegând c` oamenii mari adesea
spun una [i fac alta. În adolescen]`, când am
început s` merg în tabere, pe munte, cu rucsac
[i cort dup` mine, am dorit s` am [ansa s`
explorez lumea în locuri neb`nuite, eram deja
o curajoas` h`l`duind prin pe[teri neiluminate,
f`r` acces pentru turi[ti, pe c`r`ri [i ascensiuni
dificile, bineîn]eles f`r` o preg`tire temeinic`,
doar cu dorin]a de a vedea [i experimenta
noul. Îmi schimbam op]iunile de devenire
f`r` regrete.

Constant a fost un gând: în clasa întâi
am scris primele poezii, iar în clasa a doua,
când "am intrat pe proz`", scriind Êo duzin`
de compuneri într-un caiet pe care l-am dat
frumoasei înv`]`toare, aceasta, dup` ce le-a
citit profesorilor în cancelarie, mi-a [optit
asigurându-m` c` voi fi o scriitoare. Avusesem
o descoperire existen]ial`: prima compunere
scris` a fost despre povestea unui fulg de
nea. Mi-am dat seama c` personificându-l,
am reu[it s` scriu o poveste. Apoi am scris
despre un fir de iarb`, apoi tot felul de alte
încerc`ri. Dar dup` prima poveste am realizat
c` pot s` scriu despre orice. Despre orice!
M-am sim]it atât de liber` p`[ind între cuvinte,
de parc` se deschidea o planet` nou` în care
puteam crea orice realitate îmi doream. Desco-
perisem o nou` lume în care puteam tr`i când
doream. Acea senza]ie de libertate a fost pentru
copili]a de mine un miracol. Nu-l [tiam expli-
ca, dar [tiam s`-l tr`iesc. Dincolo de schim-
b`rile de direc]ie de mai târziu, acest gând
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m-a condus în secret de atunci încoace. Aveam
7 ani.

Între timp am devenit asistent` medical`
[i am lucrat la dializ` cronic` în timp ce-mi
f`ceam facultatea. Am devenit [i lucrat ca
profesoar` mul]i ani, am fost explorator
ajungând în zone ciudate, din Scandinavia
pân` în Sahara, din Italia în India, din Australia
în Vanuatu, printre b`[tina[ii care abia de-o
genera]ie au renun]at la canibalism. Acum,
pentru cine [tie cât timp, lucrez în cercetare,
dar dincolo de toate, lucrul care leag` un pas
dup` altul, a fost scrisul. Scrisul a r`mas bucu-
ria ascuns`, apoi devenit` public`, apreciat`
sau nu, dar este [i azi ceea ce caut s` p`strez
ca "meserie" constant`.

ADRIAN CHIVU
Nu mi-am dorit s` fiu ceva anume. Când

eram mic eram lipsit de griji, iar viitorul era
foarte departe. Exista doar prezentul, larg în
jurul nostru [i încremenit ca o dup`-amiaz`
de var`, f`r` planuri pe termen lung. Prezentul
continuu.

Preocuparea pentru literatur` a ap`rut
târziu, dup` ce joaca [i strada au dep`[it linia
orizontului, dup` ce tata a încetat s` m` mai
certe pentru notele de la [coal` [i copil`ria
s-a consumat.

Cred c` scrisul e o alt` form` a jucatului
pe strad`. E jucatul pe strad` la alt` vârst`.
Pe alt` strad`... Pân` la urm`, am r`mas destul
de aproape de ce mi-am dorit în copil`rie.

A[a cred.

CONSTANTIN GURÃU
Mai degrab` decît s` fiu, a[ fi preferat

s` nu (evident, cînd b`gam goluri, plonjam
în Bega ori tr`geam la tutun în vacan]e, nu
mi-ar fi trecut prin cap vorbele cele în]elepte,
gînduri filosofice[ti). Dac` n-a fost s` (nu)
fie, s` facem un mic excurs contrafactual nutrit
din, cândva, inocente reverii ale c`ror
reverbera]ii mi[c` v`lul timpului: [ofer,
tanchist (pe strada Horia – dar [i pe Clo[ca
– treceau tancurile spre câmpul dinspre
S`c`laz, iar la întoarcere nu aduceau nici
smîntîn`, nici lubeni]e; urmau s` vin` cu ele,
în zi de tîrg, în Pia]a Avram Iancu, [v`boaicele
care nu peste mult timp s-au dus, Gemeinde
întregi, în R.F.G.), fotbalist, detectiv particular
(ah! seriale, ah! lecturi). Câteva ipostaze în
care, acum, realizez c` mi-am leg`nat
bovarismul copil`ros-adolescentin. Oh, [i
desigur, vedet` rock. Dintr-astea s-au tras
nesfîr[ite imprim`ri pe maguri Tesla ori
Grundig, "ascult`ri" de Minimax, Metronom,
în veri nesfîr[ite (ba, las' c` venea 13
septembrie, ziua pompierilor [i p'orm` 15
septembrie care, pe-atunci, era o dat`
[col`reasc` sfînt` ce îmi stîrnea nelini[ti
existen]iale). S-au întâmplat în r`stimp
nevinovate mîzg`leli prin vechi registre de
contabilitate din vremea K.U.K., pe pagini
r`mase goale, dup` ce majoritatea celorlalte
erau transformate în clasoare. {i anume,
povestiri pe care le-a[terneam în manier`
hemingwayan` (citisem, vezi Doamne, la 14–
15 ani, în B.P.T. copert` albastr`, Câ[tig`torul
nu ia nimic).

Peste ani (fo 40 [i…) descop`r (într-un
dosar îng`lbenit – cum altfel – de vreme, într-o
cutie, într-un dulap, e pura realitate) cîteva
rînduri pe care le-a[ numi, ori[icît,
premonitorii; s` îmi da]i voie s` le reproduc
(spre a nu spune s` m` autocitez): "tata [i
mama / au avut o c`snicie frumoas` / dar /
cine ar fi crezut / c` mie avea s`-mi plac` /
mai mult / s` frunz`resc ziarele". Astea, zicând
a[a, prin 1970–1971. O prof` simpatic` (J.
B.), m` face s` vreau s` urmez filologia, ceea
ce pîn` la urm` fac, [i iat`-m` dasc`l într-o
[coal`, la munte. În paralel cu [coala, cu
stagiul, cu slujba, comit poezie, în agende,
în hîrtii uitate prin paginile c`r]ilor (ce surpriz`
[i neîncredere s` le g`sesc dup` ani cînd,
deh, situa]ia impune aerisirea bibliotecii!).

Triumfal traseu spre ce-am ajuns. Un
r`spuns subiectiv ar fi neverosimil. Rentier
înc` nu sînt, unor rigori, chiar administrative,
m` supun. Sunt ce-am fost, timpul m` înfulec`
[i m` preschimb`-n ceea ce voi fi. Atunci
cînd periplul de aici se va continua altundeva,
altcum, vor b`nui, poate, cei care ne urmeaz`,
c` vor ajunge ce-am ajuns [i noi. A[ zice
doar atît, în ceea ce prive[te startul [i finish-
ul (sau finis-ul?): "aura h`r`zit` ]ie zdr`ng`ne
/ printre picioarele trec`torilor / tinichea legat`
de coada clipelor faste".

FLORIN IRIMIA
Asemenea lui Eduard T`utu, personajul

meu din Defekt, am fost un copil lipsit de
un plan de via]`, ceea ce se traduce prin faptul
c` tot ce-mi doream, [i-mi amintesc bine
cuvintele astea, era s` ajung "om de [tiin]`".
Ce în]elegeam mai exact prin asta mi-ar fi
fost greu s` precizez. Tot ce vedeam era un
individ cu p`rul lung, aplecat deasupra unei
mese, studiind. Deci poate asta-mi doream,
s` ajung studios... Rezultatul este c-am ajuns
ceea ce se nume[te, om de litere, matelot pe-o
corabie avariat`, cea a literaturii, [i aici îmi
fac veacul, furios [i frustrat, insignifiant dar
fidel, hot`rît s` nu p`r`sesc vasul care a-nceput
s` se scufunde, dar ce frumos se scufund`,
ce gra]ios, Titanicul e un roman scris prost
în compara]ie cu vaporul ̀ sta, care are stil,
are demnitate, a fost construit pentru a se
scufunda [i acum face ce [tie mai bine s`
fac`. De-aia nici nu plec, îmi plac lucrurile
avariate, defekte, lucrurile c`zute în desuetu-
dine pe care nimeni nu le mai ia în serios
dar nici nu se-ndur` s` le descotoroseasc`
cu totul de ele, furia [i frustrarea mea au ceva
m`re] în inutilitatea lor, insignifian]a mea e
aproape [armant`. Cic` cu cît scriem mai mult
[i mai bine, cu atît vasul se va scufunda mai
încet, dar indiferent cît de mult [i cît de bine
vom scrie sau vom citi sau vom studia, inter-
preta [i analiza, vasul tot se va scufunda. E
doar o chestiune de timp, [i nimeni, oricît s-
ar str`dui nu poate împiedica asta. Cît ne-a
mai bucurat profe]ia asta, ne plac sfîr[iturile
implacabile, stelele nenorocoase, oamenii
afla]i în situa]ii f`r` ie[ire. Ne place de noi
în[ine. Suntem narcisi[ti, nu ne mai s`tur`m
privindu-ne. A[a c` mul]umesc dar nu, nu
vreau s` p`r`sesc corabia. Mi s-a mai f`cut
invita]ia asta acum o sut` de ani. Nu-mi pas`
c` dincolo e mai bine, c` mai exist` [i alte
p`reri. Sunt unic, sunt excep]ional. Iar în
curînd voi fi sub ap`.

DAN PLE{A
Memoria m` ajut` s`-mi amintesc c`

adul]ii, pentru a p`rea simpatici, aveau în
arsenalul întreb`rilor standard de amabilitate
[i pe cea cu "ce vrei s` te faci când o s` fii
mare?", lipsit` de relevan]` atunci, îns` bun`
pentru c` te ajuta pe vremea aceea s` fii
preg`tit s` r`spunzi la aceast` întrebare,
alegând din multitudinea de posibilit`]i. Pot
spune c` r`spunsurile s-au împ`r]it în dou`
mari grupe: cel din perioada pre[colar`, [i
cele de cînd am ajuns la [coal`.

În prima perioad`, lista a con]inut dorin]a
de a m` face mili]ian (da, termenul de poli]ist
era cvasi-necunoscut pentru mine), dirijor
(cred c` eram super-atras de perspectiva de
a îmi câ[tiga existen]a ascultând muzic` [i
dând c`piat din mâini), precum [i, cea mai
ardent` dorin]` a copil`riei, de a m` face
cosmonaut (un alt loc unde terminologia
ideologic` declan[ase un r`zboi între
cosmonaut [i astronaut). Da, îmi doream s`
fiu cosmonaut [i s` m` plimb pe [i printre
stele, într-o perioad` în care cucerirea Lunii
p`rea s` fie urmat` de colonizarea lui Marte
în 7-10 ani, destul cât s` m` fac mare [i s`
particip activ.

Odat` cu alfabetizarea am trecut la
meserii mai de birou. Actor – e drept c` aici
eram atras de partea cu b`t`ile, cascadoriile,
c`l`ritul cailor, mai mult decât de

obligativitatea de a m` s`ruta cu fete – pe
care o consideram partea nepl`cut` a meseriei.
S` lucrez în televiziune – îmi imaginam c`
trebuie s` fii foarte de[tept ca s` fii primit
s` lucrezi acolo. {i s` fiu scriitor, ca s` salvez
anumite personaje [i s` le pedepsesc mai aspru
pe altele.

Pot spune c` maturitatea m-a ferit de
visele copil`riei, în anumite cazuri pentru c`
dezvoltarea tehnologic` nu m-ar fi sprijinit,
cum ar fi în visul de a fi cosmonaut. Sau
mi-a lipsit voca]ia [i talentul: m-au ]inut
departe de meseria de mili]ian precum [i de
cea de dirijor. Dar m-a pus [i în fa]a viselor
transformate în realitate. Printre multele
meserii pe care le-am încercat (inclusiv am
avut în construc]ii 3 zile pl`tite) am ajuns
s` lucrez cu muzic` [i muzicieni, am trecut
prin televiziune, iar acum lucrez cu c`r]i. Nu
le scriu, cum mi-am dorit cândva, chiar dac`
prin timpul liber mai visez la asta, mai mult
le num`r, le duc dintr-un loc în altul, mai
aleg coperte. Am`nunte despre c`r]i la care
nici nu am visat pe vremea în care o carte
putea s` m` vr`jeasc` [i s` m` fac` s` nu o
las din mân` o zi întreag`.

NICOLAE SÂRBU
Atunci când am fost întrebat dac`-mi

surâde s` r`spund la anchet`, eram cufundat
pân` peste urechi în ni[te gânduri dincolo
de contingent, în câteva proiecte care fierb
[i se tot distileaz` de mult` vreme în creierul
meu. Acum, când pun întâia fraz` pe hârtie,
trebuie s` fac fa]` [i unei îngrozitoare
inunda]ii, care-a scandalizat-o foarte pe vecina
profesoar` de la parter. Dac` în]eleg eu bine,
pe-aici bate [i ancheta noastr`: întors`tur`
[i r`sucire de destin. Nu de condei!

Colegul re[i]ean Gheorghe Jurma are o
alt` expresie: ce-am avut [i ce-am pierdut.
Constatare, nu întrebare. Dac` iei foarte în
serios o asemenea problem`, po]i scrie un
roman fluviu, nu doar câteva rânduri, într-o
anchet` de revist` literar`. Nu e momentul
s` dispera]i. Nu sunt înc` hot`rât s` v`
pedepsesc sau nu cu o asemenea performan]`.

Trecerea mea triumfal` de la cel de ieri
la cel de azi are loc sub drapelul p`gubos al
lui "era cât pe-aci s` fiu fericit [i s-ajung
scriitor". {i acum, când semnez 18 c`r]i de
autor, am r`mas aceea[i perfec]ionist` Fecioa-
r` (zodia mea), care se roag` umil cuvintelor,
gata cât pe-aci s` se transforme în mult visata
oper` literar`. Cum cu timpul c`]elandrii se
prefac în dul`i, iar ace[tia ajung ni[te javre,
primul lucru la capitolul pierderi este chiar
iluzia c` mai am mult timp înainte pentru
toate n`zbâtiile ce-mi pot trece prin cap.

Nu [tiam pe-atunci c` Leonardo da Vinci

a spus "Od`ile mici duc spiritul la ]int`…",
dar eu, la Ohaba-Forgaci, în asemenea od`i,
cu p`mânt r`coros pe jos, citeam [i-mi tr`iam
visurile copil`riei. Când vedeam ni[te cai
frumo[i [i suri pe uli]`, m` [i visam gospodar
a[ezat la casa lui, având la c`ru]` asemenea
bidivii care mânc` j`ratic. Dup` ce la 11 ani
reu[eam s` bag singur plugul în brazd`,
supravegheat de bunicul, când am aflat c`
la [coala agricol` de la Co[tei ]i se dau gratuit
rechizite, uniform`, s`pun, am schimbat caii
pe tractor. Destul de iute "am vândut" iluzia
tractorului [i schimbat-am, precum Tudor
Arghezi, plugul în condei [i brazda în
c`limar`. N-a fost nici în asta vreo
procopseal`. Scriu [i azi, ca [i atunci, tot f`r`
drepturi de autor. Capitol la care am r`mas
cum am fost. Ca proletarul lui Lenin, am
pierdut [i n-am câ[tigat decât lan]urile
scrisului. Le-am tot pierdut [i le-am tot câ[tigat
mereu.

N-a fost s-ajung nici bibliotecar, nici
profesor la ]ar`, unde s` am timp de scris.
A[a credeam atunci, în naivitatea mea.
Dimpotriv`, pierzând cu dezinvoltur` ocazia
de a r`mâne prin vreo redac]ie a Clujului,
apoi a Timi[orii, am nimerit pe ]`rmul de
foc nestins al Re[i]ei, unde corabia mea beat`
continu` s` e[ueze [i azi, când focul s-a stins
în vatr`. Universul copil`riei am încercat s`-l
recuperez prin titlul de Cet`]ean de OnoareCet`]ean de OnoareCet`]ean de OnoareCet`]ean de OnoareCet`]ean de Onoare
[i prin volumul de versuri "Eu, Nicolae de
Ohaba".

Ce-am mai fost, ce-am mai avut? Am
fost autorul volumelor de poezii "Floarea de
dincolo" [i "Dosare [i cactu[i", care n-au mai
fost tip`rite niciodat`, amândou` pierzându-
se prin h`]i[ul, prin labirintul editurii "Cartea
Româneasc`". Iar eu am ajuns, am r`mas s`
caut cu frenezie "Ferestre pentru labirint".
Am fost un tân`r mereu derutat, care-[i c`uta
adev`rul [i literatura în gazet`rie, cu care
credea sincer c` se poate schimba ceva în
]ara asta. Am r`mas derutat, dar în buzunar
zorn`ie înc` utopia g`unoas` [i perdant` a
unei tinere]i care s-a m`cinat nepermis de
mult în gol.

Am fost proprietarul de drept al unei
singur`t`]i vis`toare, de care, imprudent,
incon[tient, am tot încercat s` m` debarasez.
N-am reu[it. {i azi am r`mas un as al singu-
r`t`]ii [i al pierderii. Încât, atunci când m`
abandonez scrisului în singur`tate, îmi vine
s` fac gestul acela arghezian, s` m` pip`i [i
s` urlu: oameni buni, eu chiar exist, sunt aici!
Am avut [i am pierdut numeroase ocazii. Am
fost [i am r`mas un pierz`tor de performan]`.

Anchet` realizat` de LUCIAN
ALEXIU [i ROBERT {ERBAN
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(I) O nou` culegere de texte semnat` de
Pr. Prof. dr. Vasile MunteanVasile MunteanVasile MunteanVasile MunteanVasile Muntean (Scrieri teologiceScrieri teologiceScrieri teologiceScrieri teologiceScrieri teologice
[i istorice, [i istorice, [i istorice, [i istorice, [i istorice, Editura Episcopiei Caransebe[ului,
2012, 300 p.) solicit` aten]ia noastr`. Distinsul
teolog [i universitar b`n`]ean a strâns în acest
tom compact studii, articole [i recenzii
publicate ini]ial în volumina omagiale
cuprinzând lucr`rile unor conferin]e sau
simpozioane dar [i în prestigioase reviste de
specialitate precum "Altarul Banatului",
publica]ia fanion a Mitropoliei noastre.
Remarcabil prin acuitate [i concentrare este
[i breviarul tripartit dedicat "Ascetismului
b`n`]ean", dup` cum [i omagiile discrete [i
în]elepte consacrate unor personalit`]i
na]ionale precum Constantin Noica sau Al.
Elian. Ca de obicei, eleganta apari]ie editorial`
a magistrului este înfrumuse]at` de o insolit`
[i personal` colec]ie de ilustra]ii, 40 de num`r,
ce confer` un plus de culoare [i pregnan]`
acestei c`r]i rafinate, delectabile [i pregnant
[tiin]ifice deopotriv`. Cât despre denigratorii
anonimi ([i la propriu [i la figurat) de pe
bloguri c`rora autenticul savant din fa]`-ne
se ostene[te a le r`spunde, poate c` ar fi mai
bine s` î[i dr`muiasc` puterile creatore întru

redactarea unor scrieri la fel de însufle]ite [i
însufle]itoare, cultural [i uman vorbind,
precum cele aici înm`nuncheate.

(II) Erudi]ia [i profesionalismul nu cunosc
frontiere [i o carte gândit` pentru un oarecare
model sau spa]iu cultural (cel englez [i cel
francez, în cazul de fa]`) se poate clasiciza
peste noapte ca bun comun al întregii
comunit`]i mondiale, cel pu]in la nivel
academic. Este, credem, cazul operei de
referin]` a lingvistului Michel Ballard, Michel Ballard, Michel Ballard, Michel Ballard, Michel Ballard, NumeleNumeleNumeleNumeleNumele
proprii în traducereproprii în traducereproprii în traducereproprii în traducereproprii în traducere, trad. colectiv` coordonat`
de Georgiana Lungu-Badea, Editura
Universit`]ii de Vest, Timi[oara, 2011, 378
p. Ap`rut` ini]ial în 2001, lucrarea prezent`
a fost echivalat` în limba noastr` de un colectiv
de 12 studen]i înscri[i la Masterul de traducere
specializat` din cadrul Facult`]ii de Litere,
Istorie [i Teologie din Timi[oara, supervizat
de ini]iatoarea [i coordonatoarea versiunii
autohtone. Traductologia intr`, a[adar, cu
drepturi depline, în rândul [tiin]elor limbii
de stringent` actualitate, fapt confirmat nu
doar de lansarea lucr`rii în prezen]a autorului
dar [i de acordarea festiv`, de c`tre Senatul
Universit`]ii de Vest, a titlului de Doctor
honoris causa, deci de membru deplin al
comunit`]ii academice de la noi. De[i destinat
cu prec`dere speciali[tilor în domeniu,
volumul constituie un demers [tiin]ific
exemplar pentru orice tân`r cercet`tor.

(III) Unul dintre cele mai ambi]iose
proiecte de reeditare din ultimele decenii a
ajuns la final: Nicolae Iorga, Nicolae Iorga, Nicolae Iorga, Nicolae Iorga, Nicolae Iorga, Istoria românilorIstoria românilorIstoria românilorIstoria românilorIstoria românilor,
vol. X, ÎntregitoriiÎntregitoriiÎntregitoriiÎntregitoriiÎntregitorii, ed. Georgeta Filitti, Gh.

SCRIERI ALESE
CLAUDIU T. ARIE{AN

Buzatu, Editura Enciclopedic`, Bucure[ti,
2011, 384 + 225 p. A doua edi]ie din cele
zece monumentale volume a început în 1988,
sub coordonarea istoricilor Gh. Buzatu [i
Victor Spinei [i s-a terminat abia acum, sub
egida Centrului de istorie [i civiliza]ie
european` din cadrul Academiei Române,

Filiala Ia[i. Spuneam cu alt prilej c` ritmul
de apari]ie al primei edi]ii afost incomparabil
(1936-1939) dar în condi]iile actuale trebuie
s` ne ar`t`m ferici]i c` nu a fost vorba de
(înc`) un demers pornit [i nefinalizat în cultura
noastr` de azi. Felicit`ri tuturor celor implica]i
în repunerea în circula]ie a unei c`r]i de vizit`
impresionante pentru poporul român, a unei
serii de volume ce au [i descris dar au [i f`cut,
la propriu, istorie. Inspirat ni s-a p`rut [i al
doilea fascicol din volumul X, dedicat exclusiv
omagierii ilustrului polihistor, prin analizele
encomiastice la 140 de ani de la na[tere, apar]i-
nând confra]ilor de bran[` ce i-au succedat,
dar [i prin documente privind via]a [i opera
sa, îndeosebi a mai pu]in cunoscutei traduceri
franceze a celor zece tomuri, petrecut` între
1939 [i 1945. Cum spunea un alt reper al
epocii interbelice, Nichifor Crainic: "Rolul
lui N. Iorga e atât de covâr[itor în via]a
României contemporane, încât termenul acesta
prozaic [i neînsemnat trebuie s`-l înlocuim
cu cel de misiune (...) Iat` pentru ce am spus
[i voi sus]ine pân` la moarte c` autorul moral
al victoriei na]ionale [i al hotarelor na]ionale
rezultate din ea e Nicolae Iorga".

(IV) De vreo doi ani au început s` apar`
la Editura Nemira (seria "Opere alese"), într-un
ritm absolut impresionant [i în condi]ii grafice
impecabile romanele "marii doamne a
policier-ului românesc", Rodica Ojog-Rodica Ojog-Rodica Ojog-Rodica Ojog-Rodica Ojog-
Bra[oveanu Bra[oveanu Bra[oveanu Bra[oveanu Bra[oveanu (1939-2002). Dup` studii juridice
întrerupte din motive politice [i practic`
avoc`]easc` în barou vreme de [apte ani, se
dedic` exclusiv literaturii, la insisten]ele
so]ului ei, celebrul actor Cosma Bra[oveanu:
au rezultat 38 de volume inegale ca dimensiuni
[i valoare dar sco]ând la lumin` o scriitoare
incontestabil`, în registrul istoric, sentimental
dar mai ales poli]ist. Alintat` drept Agatha
Christie a noastr`, ea nu se ridic` neap`rat
la în`l]imea jalonului fixat de creatoarea lui
Hercule Poirot, dup` cum nici compara]iile
cu Conan Doyle sau Chandler nu o
avantajeaz`. Dar crea]ia ei se cite[te u[or,
ac]iunea e bine ticluit`, scriitura denot`
inteligen]`, minte percutant`, delicate]e [i
umor. V` recomand sincer titluri precum Al
cincilea as, Mortea semneaz` indescifrabil,
Cianur` pentru un surâs, Logof`tul de tain`
din cele 13 deja ap`rute, pentru c` nu genul
face valoarea, ci valoarea impune genul. Chiar
merit` reînviat apetitul pentru atare scriitur`
distins`, deconectant` [i istea]`.

MARIA NI}U
Dup` traduceri în limba englez`, german`, sârb`, Ion Scorobete,Ion Scorobete,Ion Scorobete,Ion Scorobete,Ion Scorobete, poet [i prozator, bifeaz`

t`lm`cirea unui volum de poeme (în selec]ia autorului), în limba albanez`: Exerci]ii deExerci]ii deExerci]ii deExerci]ii deExerci]ii de
singur`tate/ Ushtrime te vetmise ( colec]ia "Poezia român` contemporan`"), singur`tate/ Ushtrime te vetmise ( colec]ia "Poezia român` contemporan`"), singur`tate/ Ushtrime te vetmise ( colec]ia "Poezia român` contemporan`"), singur`tate/ Ushtrime te vetmise ( colec]ia "Poezia român` contemporan`"), singur`tate/ Ushtrime te vetmise ( colec]ia "Poezia român` contemporan`"), Bucure[ti,Bucure[ti,Bucure[ti,Bucure[ti,Bucure[ti,
Amanda Edit, 2011,Amanda Edit, 2011,Amanda Edit, 2011,Amanda Edit, 2011,Amanda Edit, 2011, în colaborare cu Uniunea Cultural` a Albanezilor din România, cu o
postfa]` de Lucian Alexiu, scriitorul [i editorul prieten timi[orean. Condi]ia ideal` a unei
traduceri optime, în crea]iile literare, e ca traduc`torul s` fie vorbitor nativ al limbii gazd`,
pentru acurate]e [i fluiditate a traducerii. Traduc`torul Baki Ymeri este ipostaza de trei ori
ideal`: de un blilingvism româno-albanez prin na[tere (albanez pe linie patern` [i român
pe linie matern`), este el însu[i poet împ`timit de promovarea limbii [i culturii albaneze
[i traduc`tor a peste 50 de autori români în limbile albanez`, macedonean` [i sloven`.
Astfel c` Ion Scorobete se bucur` în mod cert  de o traducere reu[it` (chiar dac` stilul s`u
poetic e diferit de tradi]ionalismul fluid [i melodios al lui Baki Ymeri - un poet romantic
al iubirii [i al luminii).

Universul metaforic al "exerci]iilor" sale pare discontinuu [i insolit, ermetic [i impersonal,
printr-un colaj de imagini din registre diferite, înl`n]uite în r`sp`r cu a[tept`rile combinatorii:
"suburbiile dau cu ferestrele în câmp/ coloreaz` vocea soarelui/metafora din ochii unei
pisici/ escaladeaz` mereu /derutant zborul la joas` în`l]ime/al p`s`rilor din areal/între dou`
gânduri ad`p/r`d`cinile alunilor tineri/ plivesc apoi în text/buruienile dulci /[i laptele câinelui".
Sunt tribula]iile unui eu poetic aflat în "vestul cenu[iu al Banatului".

*  *  *
Poet, prozator [i jurnalist, Remus Valeriu Giorgioni se impune acum cu o carte-eseu,

pe un subiect biblic, înscris` tematic firesc în arealul preocup`rilor sale Lumi paralele -
Universul durerii în Cartea lui Iov, , , , ,      Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011, cu o postfa]`, Povara
suferin]ei asumate", semnat` de Petru Ursache. Volumul nu este o exegez` savant`, prin
exploatarea unei vaste bibliografii, ci este o oper` de autor, tensionat` ideatic, o exegez`
original`, bazându-se doar pe text [i pe interpretarea proprie, astfel, cu o not` ingenu` de
prospe]ime, nefiind contaminat` de alte..."erezii", analize exterioare percep]iei sale. În
afara variantelor de traduceri ale Bibliei, bibliografia sa e minim`, redus` la lucr`rile citate
în paralelisme ori în polemici. Autorul disec` meticulos fiecare pasaj din Cartea lui Iov,
cu argumente [i contra-argumente posibile, prin prisma unui poet [i om de cultur` tutelat
de Cartea C`r]ilor. Iov "suferitorul","pe culmile disper`rii", e analizat în paralel` cu Ghilgame[,
eroul de epopee sumerian`, cu suferin]a [i singur`tatea lui Isus pe cruce, cu strigarea din
abis a lui Iona înghi]it de balen`, cu psalmistul David etc. În polemicile în care se angajeaz`
discret (cu Petru Cre]ia, cu Emil Cioran, cu existen]ialismul omului revoltat al lui Camus
etc.) pledoariile sale se înscriu întru marcarea celor dou` lumi paralele, prin disjunc]ia
necesar` între gândirea omeneasc` [i cea cereasc`.

Textul e scris ca un captivant roman polifonic, psihologic, eseistic, polemic, în care
autorul î[i construie[te personajul treptat, în cople[itoare complexitate, într-un stil modern,
discret colocvial, uneori ironic, alteori poematic. Eroul e impus ca model moral [i arhetip
al suferin]ei care nu distruge, ci construie[te. Astfel c`, îndrept`]it, într-o anchet` a revistei
"Contemporanul", volumul s`u a fost una dintre propuneri, la sec]iunea Eseu, pentru "Cartea
anului 2011".

*  *  *
Cum majoritatea scriitorilor nu tr`iesc din scris, ci chiar î[i pl`tesc din economiile lor

publicarea unei c`r]i (când nu au undi]` la sponsoriz`ri), e de bun augur ini]iativa organiz`rii
unor festivaluri, sub forma concursurilor de volume, f`r` restric]ii de vârst` (deci [i pentru
seniori, nu doar pentru debutan]i), la care premiul este publicarea volumului.  Astfel a
ap`rut cartea lui Eugen EvuEugen EvuEugen EvuEugen EvuEugen Evu,,,,, neobosit poet [i publicist, Psihoteca: aforisme [i eseuri, , , , , Editura
Rafet, 2011, Râmnicu S`rat, volum care a primit premiul "Victor Frunz`" la Festivalul
Interna]ional "Titel Constantinescu", ed. a IV-a, 2011, Râmnicu S`rat.

 Subtitlul este restrictiv [i par]ial impropriu, deoarece con]inutul nu are fraze sapien]iale
impersonale, generalit`]i atemporale [i aspa]iale specifice aforismelor, ci nota]iile sunt
puternic personalizate, prin sita psihicului marca Eugen Evu, în punctele sale de coliziune
cu societatea  contemporan`  româneasc`. E o arhivare – vademecum de gânduri, st`ri,
sentimente, în stiluri diverse de notare: fulgura]ii memorabile, sapien]iale, crochiuri de
poeme într-un vers ori poeme-eseu, proze poematice, nota]ii de jurnal intim [i jurnal  de
crea]ie, jurnal cultural - adev`rate pagini de istorie literar`, jurnal de lectur` [i de idei,
pagini de satir` politic` etc. Un alt volum similar se nume[te "Mnemoteca", pntru c` în
ultim` instan]` el scrie despre o "Psiho-Memorie colectiv`", ca o banc` de date. Fiecare
fraz` lanseaz` o idee de meditat, într-un regal de delectare intelectual`.

LECTURI LA FILEU (I)
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În sat, inv`]`torii, începând pe la sfâr[itul
veacului trecut (n.e. XIX), cu înv`]`torul Caba
care, dup` Unire devenise profesor la Lugoj,
organizau Concerte – ]`ranii le spuneau
"con]`rt" – exista un cor mixt, cu care d`deau
spectacole cu cântece corale, urmate de mici
piese de teatru popular, a[a cum circulau pe
vremea aceea. Tradi]ia s-a continuat [i dup`
Unirea cu }ara. A[a c`, prin clasa a doua de
liceu, am f`cut primul spectacol cu colegii
din sat. Trebuie s` m` laud c` inspiratorul
eram eu, piesa "Chinematograful", traducere
din limba german` – autorul obscur, desigur,
nu-l mai ]in minte. Spectacolul, împ`nat cu
poezii în grai b`n`]ean de Gârda [i Vlad
Delamarina [i monoloage cu ]igani, a avut
succes. {i fiindc` am avut succes, în vara
urm`toare am g`sit o pies` de Filaret Barbu
[i Octav Mo[escu, scris` de ace[tia în perioada
când Filaret Barbu era student la Viena,
"Privighetoarea alb`" , intitulat` "operet`",
tip`rit` la Editura Ion Baciu din Lugoj. Acesta
era un preot venit in Lugoj de pe undeva de
pe Târnave, îndr`gostit de teatru la sate [i care,
într-o editur` proprie, tip`rea tot felul de piese
de teatru, unele dup` autori celebri, dar
"localizate" de el, astfel încât s` poat` fi jucate
cu ]`rani în satele din Banat. Nu [tiam noi
ce-i opereta, dar ne-am apucat s` juc`m
"Privighetoarea alb`"; era frumoas`, avea p`r]i
pline de poezie [i scene de melodram`, iar
noi aveam cincisprezece ani... Am reu[it s`
o juc`m, regia [i conducerea trupei, în general,
tot eu o f`ceam, în rolurile feminine fete tinere
din sat – de vârsta noastr` – cântecele pe
melodii pe care le cuno[team noi; [i am avut
succes.

Cel mai mare succes l-am avut, îns`, în
vara anului 1929. Terminasem clasa a patra
de liceu [i d`dusem examen de intrare în clasa
a cincea. Eram un fl`c`u de vreo [aptesprezece
ani, în satele vecine mai erau câ]iva elevi, dar
mai ales la Co[ava erau dou` "normaliste",
care nu ne erau indiferente. Am trecut, deci,
la organizare. Tot eu eram conduc`torul
spiritual al trupei, mobilizând – cum se spune
astazi – tot "tineretul studios" de pe valea
superioara a Begheiului. Eram, în total, vreo
zece elevi, plini de avânt tineresc [i, bineîn]eles
talenta]i! Am pus în scen` piesa "Cinel-Cinel"
de Vasile Alecsandri, câteva monologuri [i
dialoguri cu eroii predilec]i ai acelor vremuri,
]iganii [i nelipsitele poezii în dialect b`n`]ean:
"T`t Banatu-i fruncea", "Al mai tare om din
lume", "Aizanbanu" etc. Spectacolul începea
cu un cuvânt de deschidere pe care pân` acum
îl ]inea preotul din sat, cu voce tremurat`,
duhovniceasc`, în care se spuneau cuvinte de
laud` la adresa noastr`. De data asta nu l-am
mai l`sat pe p`rinte, l-am spus eu. Citisem o
prefa]` de Simeon Mehedin]i într-o carte de
geografie, care începea cu sintagma "Acum
ori niciodat`" , pe care am adoptat-o [i eu [i,
mai încropind din prefa]`, mai punând câte o
vorb` de la mine, am reu[it s` fac cuvântul
de deschidere pe care l-am înv`]at pe de rost
[i iat` a[a, din director de scen`, am devenit
[i orator.

Ar mai fi de spus ceva despre modul cum
se preg`tea scena pe care se desf`[ura
spectacolul. Acesta se organiza, de obicei, în
aer liber, în curtea [colii – era var`. Pe ni[te
capre de lemn se a[ezau scânduri, cam la
în`l]imea de un metru; scena avea l`]imea de
circa trei metri [i adâncimea de doi [i jum`tate.

ALTE ÎNTÂLNIRI CU SORIN TITEL
ÎNSEMN~RI DE IOSIF TITEL (II)

Ligia, sora lui Sorin Titel, îmi spune c` anul acesta se împlinesc, de la na[terea luiLigia, sora lui Sorin Titel, îmi spune c` anul acesta se împlinesc, de la na[terea luiLigia, sora lui Sorin Titel, îmi spune c` anul acesta se împlinesc, de la na[terea luiLigia, sora lui Sorin Titel, îmi spune c` anul acesta se împlinesc, de la na[terea luiLigia, sora lui Sorin Titel, îmi spune c` anul acesta se împlinesc, de la na[terea lui
Iosif Titel, o sut` de ani. {i c` a descoperit, între hârtiile tat`lui lor, pagini care s`Iosif Titel, o sut` de ani. {i c` a descoperit, între hârtiile tat`lui lor, pagini care s`Iosif Titel, o sut` de ani. {i c` a descoperit, între hârtiile tat`lui lor, pagini care s`Iosif Titel, o sut` de ani. {i c` a descoperit, între hârtiile tat`lui lor, pagini care s`Iosif Titel, o sut` de ani. {i c` a descoperit, între hârtiile tat`lui lor, pagini care s`
completeze completeze completeze completeze completeze Clipa i-a     fost prea repede. (Via]a lui Sorin Titel) ap`rut` în 1991. Îl rugasem) ap`rut` în 1991. Îl rugasem) ap`rut` în 1991. Îl rugasem) ap`rut` în 1991. Îl rugasem) ap`rut` în 1991. Îl rugasem
pe domnul Iosif Titel, scriitor al genera]iei vârstnice din Banat, s` insiste – s` reia [ipe domnul Iosif Titel, scriitor al genera]iei vârstnice din Banat, s` insiste – s` reia [ipe domnul Iosif Titel, scriitor al genera]iei vârstnice din Banat, s` insiste – s` reia [ipe domnul Iosif Titel, scriitor al genera]iei vârstnice din Banat, s` insiste – s` reia [ipe domnul Iosif Titel, scriitor al genera]iei vârstnice din Banat, s` insiste – s` reia [i
s` amplifice paginile anilor s`i de tinere]e. Iat`, îmi scrie doamna Ligia Brânz`nescu,s` amplifice paginile anilor s`i de tinere]e. Iat`, îmi scrie doamna Ligia Brânz`nescu,s` amplifice paginile anilor s`i de tinere]e. Iat`, îmi scrie doamna Ligia Brânz`nescu,s` amplifice paginile anilor s`i de tinere]e. Iat`, îmi scrie doamna Ligia Brânz`nescu,s` amplifice paginile anilor s`i de tinere]e. Iat`, îmi scrie doamna Ligia Brânz`nescu,
sunt în arhiva Iosif Titel pagini care … Câteva dintre ele, pe care ni le-a trimis sora luisunt în arhiva Iosif Titel pagini care … Câteva dintre ele, pe care ni le-a trimis sora luisunt în arhiva Iosif Titel pagini care … Câteva dintre ele, pe care ni le-a trimis sora luisunt în arhiva Iosif Titel pagini care … Câteva dintre ele, pe care ni le-a trimis sora luisunt în arhiva Iosif Titel pagini care … Câteva dintre ele, pe care ni le-a trimis sora lui
Sorin Titel, doamna Ligia Brânz`nescu, le public`m mai jos. Sunt pagini care ar l`muriSorin Titel, doamna Ligia Brânz`nescu, le public`m mai jos. Sunt pagini care ar l`muriSorin Titel, doamna Ligia Brânz`nescu, le public`m mai jos. Sunt pagini care ar l`muriSorin Titel, doamna Ligia Brânz`nescu, le public`m mai jos. Sunt pagini care ar l`muriSorin Titel, doamna Ligia Brânz`nescu, le public`m mai jos. Sunt pagini care ar l`muri
mai bine structura tetralogiei mai bine structura tetralogiei mai bine structura tetralogiei mai bine structura tetralogiei mai bine structura tetralogiei }ara îndep`rtat`, dar [i rela]ia tat`-fiu într-o oper` fundamental`, dar [i rela]ia tat`-fiu într-o oper` fundamental`, dar [i rela]ia tat`-fiu într-o oper` fundamental`, dar [i rela]ia tat`-fiu într-o oper` fundamental`, dar [i rela]ia tat`-fiu într-o oper` fundamental`
pentru în]elegerea Banatului [i a Europei Centralepentru în]elegerea Banatului [i a Europei Centralepentru în]elegerea Banatului [i a Europei Centralepentru în]elegerea Banatului [i a Europei Centralepentru în]elegerea Banatului [i a Europei Centrale. (Cornel Ungureanu)

Cei trei pere]i, cel din fundal [i cei doi laterali,
erau f`cu]i din nuiele t`iate din p`dure, un
fel de garduri, a[a c` toat` scena era numai
verdea]`. Toat` lucrarea, începând cu t`ierea
crengilor [i împletirea gardurilor se f`cea de
c`tre noi, cu o zi înainte de spectacol. Cortina
era din covoare aduse de acas` [i prinse pe o
sârm`. Într-un an, [tiu c` am împrumutat
pliantele pentru un decor pictat pe cartoane
de la de la un înv`]`tor dintr-un sat vecin,
Breazova, iar pe invita]ii am scris atunci
"montaj extraordinar". Pentru "inteligen]`",
a[a li se spune pe atunci celor îmbr`ca]i in
haine de ora[, fiind inclu[i aici preo]i, înv`]`tori,
mici meseria[i [i mici comercian]i, se f`ceau
invita]ii trase la [apirograf, pe care se indicau
[i taxele de intrare, dar se specifica:
"suprasolvirile se primesc cu mul]umiri". Cu
banii de la aceste spectacole, dup` ce se sc`deau
cheltuielile de organizare, care erau minime
("arti[tii", cum am ar`tat, prestau toate muncile
în mod gratuit) [i dup` ce se pl`teau muzican]ii,
fiindc`, întotdeauna spectacolele erau urmate
de dans "pân` în zori", se cump`rau c`r]i.
Inten]ionam s` înfiin]`m o bibliotec`, dar
sumele r`mase fiind mici, c`r]ile scumpe, s-
au procurat câteva volume, ce se puteau g`si
pe atunci la o pr`v`lie din Faget, dar care s-
au risipit printre "arti[ti", iar biblioteca a r`mas
doar "un vis neîmplinit". Aveam la Temere[ti
o colonie de l`utari foarte buni, pe care îi
angajam din timp. Se începea cu "Hora Sinai"
[i "Sârba"; întotdeauna eu începeam dansul,
în calitate de [ef, alegând câte o domni[oar`
dintre "artiste" [i de noi se legau ceilal]i [i
astfel ]op`iam prin curtea [colii pân` târziu,
cu tot poporul. Când se însera, fetele se
retr`geau spre cas`, fiindc` fereasc` Dumnezeu
ca fetele nem`ritate s` nu fie acas` dup`
asfin]itul soarelui. Noi, b`ie]ii, ne duceam la
birt, la Cicea, s` bem un ceai.

Dup` ce am p`[it în anii cursului superior
de liceu, am mai jucat doar la spectacole
organizate de tineretul din sat, din vechea trup`
mai men]inându-ne cu veleit`]i de artist doar
eu [i colegul meu Ion Moldovan. Aveam, de
acum, alte preocup`ri, mai intraser` între noi
[i diferite intrigi datorit` simpatiilor, uneori
b`ie]ii mai r`mâneau [i corigen]i [i aveau de
înv`]at peste var`. De-acum, pe mine m`
interesa mai mult s` scriu [i eu poezii. Citeam
foarte mult, tot ce apucam, uneori îmi neglijam
[i lec]iile din cauza acestor lecturi. Mi-aduc
aminte, c` prin clasa a doua, a treia de liceu,
nu [tiu de unde apucasem o colec]ie legat`
pe ani a revistei "Convorbiri literare" [i nu
m-am l`sat pân` nu am citit-o în întregime.
Colegii, din internat, din cursul superior m`
admirau pentru faptul c` citesc a[a de mult.

În vacan]e citeam c`r]i împrumutate de
la domnul Florentin - adev`ratul nume al
domnului Florentin, cojocar de meserie, venit
din Lugoj, împ`mântenit în Curtea, era Nicolae
Stoian; avea o droaie de copii, iar pe cel mai
mare îl chema Florentin, nume romantic, a[a
c` în sat, oamenii, neobi[nui]i cu astfel de
nume, îl rebotezaser`, pe el Florentin, iar pe
nevasta-sa, Florentina – care avea c`r]i multe.
De la el am citit "Contele de Monte Cristo",
"Winnetou", "Ecaterina a II-a" [i multe altele.
Avea o cas` sub dealul cimitirului [i în camera
copiilor, fiind mul]i, vreo [apte, paturile erau
suprapuse. Cum se ridicau pu]in copiii, îi
trimitea la lucru, la fabrica de sticl` din Tome[ti,
la câ]iva kilometri de Curtea, a[a c` domnul

Florentin se cam domnise; nu mai prelucra
pieile, tr`ia din ce-i aduceau copiii, el f`când
pe domnul, cu p`l`rie de pai [i elegant îmbr`cat.
Mai târziu am aflat c` acei copii, ajungând
me[teri sticlari, l-au cam p`r`sit, el fiind nevoit
s` se reapuce de munc` pentru a putea tr`i.
A[a cum am mai spus, în cursul superior de
la liceu, citeam mult [i, ca orice tân`r care se
respecta, scriam [i poezii, inspirate de norma-
listele de la {coala Normal` de fete din Lugoj,
de apele råului Bega, mun]i etc. Valoarea lor,
cum era de a[teptat, nu era cine [tie ce.

De prin clasa a [asea de liceu am început
s` m` între]in singur la [coal`; erau anii 1930-
1932, tata sc`p`tase, nu mai avea posibilitate
s`-mi pl`teasc` între]inerea [i pentru aceasta
am fost nevoit s` prepar copii din cursul inferior
de liceu. Ultima clas` de liceu am f`cut-o în
particular [i mi-aduc aminte c`, înc` din var`,
în cârciuma care de-acum nu mai func]iona,
tata s`r`cise [i renun]ase la comer], am început
s` scriu o pies` de teatru în versuri, în genul
celor ale lui Vasile Alecsandri. Era lini[te
deplin` pe uli]ele satului [i toat` ziua m`
str`duiam s` creez figura legendar` a lui Avram
Iancu – ac]iunea piesei cuprindea revolu]ia
lui Avram Iancu – în versuri de 14 silabe.
Piesa era conceput` în trei acte: actul I – epoca
anterioar` revolu]iei, cu persecu]iile [i
nemul]umirile ce ap`sau pe românii din Mun]ii
Apuseni, actul II – r`scoala mo]ilor sub condu-
cerea lui Avram Iancu [i actul III – perioada
de dup` revolu]ie, când Iancu, dezam`git [i
bolnav, atunci când este chemat s`-l întâlnesc`

pe Imp`ratul Franz Josef, spune memorabilele
cuvinte: "De-ar vrea orice |mp`ratul [i de-ar
vrea orice a drege, un nebun cu-n mincinos
nu se poate în]elege!". Tradi]ia popular` atribuie
aceste vorbe, "ad litteram" lui Avram Iancu.
Am lucrat toata iarna anului 1932 la aceast`
pies`. Eram elev particular în ultima clas` de
liceu [i locuiam în Lugoj, la o sp`l`toreas`,
într-o camer` f`r` sob` (c`ldura venea din
camera vecin`) [i f`r` ferestre – lumina venea
pe geamul de la u[a care se deschidea direct
în curte. Eram s`raci, [i eu. [i sp`l`toreasa,
[i fata ei –fat` b`trân`, care tr`ia din croitorie
pentru copii, la domiciliu – [i îi pl`team 100
de lei pe lun` pentru camer`. Masa o luam la
un maior ai c`rui copii îi preparam – nu înv`]au
[i îmi mâncau zilele – dar dimine]ile îmi erau
libere [i când nu înv`]am, scriam versuri. Spre
prim`var` m-am inboln`vit de pl`mâni [i am
r`mas acas`, la Curtea. Mama murise când
eram prin clasa a treia de liceu [i tata se
rec`s`torise cu moa[a din sat, cu care eu nu
m` prea în]elegeam. A[a c`, spre prim`var`,
la îndemnul medicului care m` trata – aveam
un infiltrat de pl`mâni, care u[or putea degenera
în TBC – m-am mutat la sora mea, care era
c`s`torit` în Margina. Acolo, alimenta]ia
supraabundent` m-a pus pe picioare, cum s-
ar zice, a[a c` în var` eram perfect s`n`tos [i
participant activ la toate "rugile" din satele
vecine. Piesa o terminasem la Lugoj, exa-
menele, din cauza bolii, le-am amânat pentru
toamn`, când am reu[it s` termin liceul [i s`
ob]in diploma de Bacalaureat, la Timi[oara.

CÅR}ILE COLEGILOR NO{TRI
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Ioan Alexandru:Ioan Alexandru:Ioan Alexandru:Ioan Alexandru:Ioan Alexandru: Po]i s`-mi pui
întreb`ri…

Cristian Moisescu:Cristian Moisescu:Cristian Moisescu:Cristian Moisescu:Cristian Moisescu: Da. {tii ce a[ vrea
s`-mi spui? Despre importan]a rug`ciunii
în via]a ta. Îmi aduc aminte c` de câte ori
ne întâlneam, [i chiar [i acum, primul lucru
pe care l-ai f`cut [i îl faci este s` te rogi.
A[a c` a[ dori s`-mi spui     câteva cuvinte
despre rug`ciune.

I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: Bine. Bine.
C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: Mi se pare, de fapt, secretul de

a putea dep`[i orice criz` care exist`.
I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: Un om care nu se roag` e mort.
C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: Da, a[a este.
I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: (Î[i face semnul sfintei cruci) În

numele Tat`lui [i al Fiului [i al Sfîntului
Duh! Hristos a înviat, iubite popor român!
Cu aceste cuvinte am ap`rut la Revolu]ie
înaintea dumneavoastr`. {i sunt fericit s`
v` spun aceste cuvinte prin iubitul meu frate
Cristi Moisescu, care a avut bucuria [i dra-
gostea s` vin` s` m` viziteze în rena[terea
mea trupeasc`. Vreau s` v` spun (despre,
n.I.P.) puterea rug`ciunii. Eu sunt, cum poate
[ti]i, de ani de zile (de [ase ani paralizat,
n.I.P.) în suferin]`, din care Dumnezeu cel
Viu [i Maica Domnului m-au izb`vit. Sunt
în refacere aproape total`. {i chiar în clipele
zilei acesteia, mîna mea stâng` care a fost
paralizat` (…) am fost paralizat total, dar
mîna dreapt` s-a f`cut întîi ea s`n`toas` ca
s` pot scrie mai multe c`r]i pe care le vom
citi împreun` cît de curînd. Am scris opt
volume de Imne publicate [i pentru care îl
încredin]ez pe fratele Cristi Moisescu s` le
republice. {i pe lîng` aceste opt c`r]i mai
am poate cel pu]in, nu [tiu exact, dou` sertare
aicea pline de caiete, scrise dens, n-a[ gre[i
s` spun c` sunt dou` mii de pagini, opera
mea capital`. Gîndindu-ne c` Noica spunea
despre mine, Dumnezeu s`-l odihneasc`:
"Ioan Alexandru face un lucru, pe lîng`"Ioan Alexandru face un lucru, pe lîng`"Ioan Alexandru face un lucru, pe lîng`"Ioan Alexandru face un lucru, pe lîng`"Ioan Alexandru face un lucru, pe lîng`
calitatea operei lui, de cantitate"calitatea operei lui, de cantitate"calitatea operei lui, de cantitate"calitatea operei lui, de cantitate"calitatea operei lui, de cantitate". C` la spiri-
tualitate e vorba [i de cantitate. Toma Aqui-
nul1 a scris o oper` uria[` [i dup` ce a scris-
o toat`, i-a ap`rut Domnul [i i-a spus: "Ce"Ce"Ce"Ce"Ce

IOAN ALEXANDRU:

mai dore[ti? Dore[ti ceva de la Mine?" mai dore[ti? Dore[ti ceva de la Mine?" mai dore[ti? Dore[ti ceva de la Mine?" mai dore[ti? Dore[ti ceva de la Mine?" mai dore[ti? Dore[ti ceva de la Mine?" (iar
Toma, n.I.P.) i-a spus: "Doamne, nu vreau"Doamne, nu vreau"Doamne, nu vreau"Doamne, nu vreau"Doamne, nu vreau
s` Te v`d decît pe Tine!"s` Te v`d decît pe Tine!"s` Te v`d decît pe Tine!"s` Te v`d decît pe Tine!"s` Te v`d decît pe Tine!" A[a zic [i eu dup`
ce mi-am scris opera: "Ce mai vrei s` faci,"Ce mai vrei s` faci,"Ce mai vrei s` faci,"Ce mai vrei s` faci,"Ce mai vrei s` faci,
Ioane? Vreau, Doamne, s` Te v`d pe Tine!"Ioane? Vreau, Doamne, s` Te v`d pe Tine!"Ioane? Vreau, Doamne, s` Te v`d pe Tine!"Ioane? Vreau, Doamne, s` Te v`d pe Tine!"Ioane? Vreau, Doamne, s` Te v`d pe Tine!"

PUTEREA RUG~CIUNII
Ce e omul care nu se poate ruga, fra]ilor?

Cine nu [tie [i nu vrea [i nu încearc` s` se
roage este un om mort. A[eza]i-v` cu
pruncu]ii Dumneavoastr` seara la o icoan`
sau în jurul Sfintei Biblii [i citi]i dou` rânduri
din Noul Testament. {i dac` ave]i curajul
s` le comenta]i pentru copiii Dumneavoastr`
… [i s` stea, mai ales [i b`rba]ii, ta]ii, cu
copila[ii la rug`ciune. Mamelor s` le
încredin]a]i lucrul acesta nu este suficient.
Iar copiii vor întrebaÊ: Dar tata de ce nu se
roag` cu noiÊ? E o mare triste]e ca un tat`
s` nu stea în genunchi cu copila[ul lui ...
Sunt un om fericit c` Duhul Sfânt m-a
convertit [i pe mine de mai multe ori, din
copil`rie. {i eu am fost tulburat de duhurile
veacurilor acestora anticre[tine. Am crescut
[i eu ca Dumneavoastr` prin [colile tulburate
de ideologiile comuniste, dar Duhul Sfânt
m-a socotit vrednic s` mi Se fac` cunoscut
[i s`-L m`rturisesc. Sunt atît de fericit c`
am avut bucuria s`-L m`rturisesc în anii
grei, de teroare comunist`, la Universitate.
Cum spunea filosoful nostru cre[tin Petre
}u]ea: "Îl iubesc pe Ioan Alexandru, [i v`"Îl iubesc pe Ioan Alexandru, [i v`"Îl iubesc pe Ioan Alexandru, [i v`"Îl iubesc pe Ioan Alexandru, [i v`"Îl iubesc pe Ioan Alexandru, [i v`
spun de ce: c` are curajul, în vremurile aces-spun de ce: c` are curajul, în vremurile aces-spun de ce: c` are curajul, în vremurile aces-spun de ce: c` are curajul, în vremurile aces-spun de ce: c` are curajul, în vremurile aces-
tea tulburi, ateiste, s` ridice Biblia în fa]atea tulburi, ateiste, s` ridice Biblia în fa]atea tulburi, ateiste, s` ridice Biblia în fa]atea tulburi, ateiste, s` ridice Biblia în fa]atea tulburi, ateiste, s` ridice Biblia în fa]a
poporului român [i s`-i spun`: 'Biblia estepoporului român [i s`-i spun`: 'Biblia estepoporului român [i s`-i spun`: 'Biblia estepoporului român [i s`-i spun`: 'Biblia estepoporului român [i s`-i spun`: 'Biblia este
cartea fundamental` a omenirii'. De aceeacartea fundamental` a omenirii'. De aceeacartea fundamental` a omenirii'. De aceeacartea fundamental` a omenirii'. De aceeacartea fundamental` a omenirii'. De aceea
îl iubesc pe Ioan Alexandru. Asculta]i-l!"îl iubesc pe Ioan Alexandru. Asculta]i-l!"îl iubesc pe Ioan Alexandru. Asculta]i-l!"îl iubesc pe Ioan Alexandru. Asculta]i-l!"îl iubesc pe Ioan Alexandru. Asculta]i-l!"
A[a c` v` rog s` m` asculta]i c` nu v` spun
numai eu, ci oamenii cei mai de seam` din
istoria omenirii au fost cu Hristos. {i voi
cred c` sunte]i în sufletul vostru, n-ave]i
bucurie mai mare decît atunci cînd afla]i
c` copiii vo[tri s-au încre[tinat cu adev`rat.

Îmi aduc aminte de iubita mea mam`
care ne punea în genunchi în fiecare sear`
în fa]a icoanei Maicii Domnului [i spunea:

INEDITinedit

NOUla POLIROM

Ioan Alexandru constituie atât un reper aparte în orizontul meu spiritual din vremea
lecturii Imnelor bucurieiImnelor bucurieiImnelor bucurieiImnelor bucurieiImnelor bucuriei [i pân` azi, cât [i un prilej de evoc`ri legate de  poetul m`rturisitor
cu diferite personalit`]i care l-au cunoscut îndeaproape. Între ei se num`r` [i distinsul
c`rturar [i om înduhovnicit, domnul profesor Cristian Moisescu de la Arad. Domnia
sa a avut fericita ocazie de a realiza acest interviu–testament cu marele poet român în
preziua mor]ii scriitorului.

În seara zilei 13 iunie 1994, Ioan Alexandru a suferit, în timpul unei conferin]e a
astronautului american Charles Duke,Ê]inut` la Casa Sindicatelor din Arad, un accident
vascular cerebral, c`zând în bra]ele lui Cristian Moisescu, dup` care a fost dus la Spitalul
Municipal din ora[, unde i s-au acordat primele îngrijiri. Aflat în com` profund`, a
doua zi a fost transportat cu elicopterul la Szeged, la Clinica Universitar` de acolo,
fiind operat de urgen]`. Acolo a r`mas în com` timp de o lun` de zile. De la Szeged,
so]ia scriitorului, doamna Ulvine Alexandru a f`cut demersurile necesare ca poetul s`
fie transportat în Karlsruhe – Germania la un foarte important centru de tratament [i
recuperare [i, ulterior, în apartamentul familiei Alexandru din Bonn, unde a primit
îngrijiri medicale permanente din partea so]iei [i a copiilor.

În ciuda bolii, de-a lungul acestor ani, între cei doi prieteni a existat o comunicare
telefonic` aproape lunar`, dat fiind faptul c` s`n`tatea lui Ioan Alexandru începea s`
se restabileasc`.

În ciuda [ocului [i a triste]ii care l-au cuprins pe Cristian Moisescu, acesta nu [i-
a negat bucuria de a-[i fi putut revedea distinsul prieten, de a realiza acest ultim interviu
(spre finalul interviului din 15 septembrie 2000 exist` o imagine din film care surprinde
un ceas de perete indicând ora 12Ê:20, n.I.P) [i câteva fotografii – document. Ioan
Alexandru avea s` treac` v`mile acestei lumi în ziua de 16 septembrie 2000, în jurul
orei 12:20, l`sând în urm` mesajul unui poet cre[tin cu voca]ia m`rturisirii nemijlocite.

IOAN PETRA{

TRANSCRIEREA DISCU}IEI PURTATE DE IOAN ALEXANDRU {I CRISTIAN MOISESCU,
CU O ZI |NAINTE DE DISPARI}IA POETULUI, 15 SEPTEMBRIE 2000, LA BONN

"Ad`-l pe t`ticul acas` de pe front la pruncu]ii"Ad`-l pe t`ticul acas` de pe front la pruncu]ii"Ad`-l pe t`ticul acas` de pe front la pruncu]ii"Ad`-l pe t`ticul acas` de pe front la pruncu]ii"Ad`-l pe t`ticul acas` de pe front la pruncu]ii
lui, c` sunt mici."lui, c` sunt mici."lui, c` sunt mici."lui, c` sunt mici."lui, c` sunt mici." }in minte rug`ciunea
mamei [i într-adev`r a venit tata acas`, la
pruncu]ii lui, c` erau mici. {i cu sfânta carte
de rug`ciune am crescut [i eu sub pern` [i
mi-am f`cut liceul [i facult`]ile [i am ajuns

student bursier "Humboldt"2 prin marele
filosof Martin Heidegger [i am ajuns s`-l
cunosc pe Mircea Eliade, marele istoric al
religiilor, pe care-l [ti]i c` e român, cel mai
mare istoric al religiilor cunoscut în omenire
[i poate pîn` la sfâr[itul veacurilor. A scris

Ioan Alexandru la biroul din apartamentul s`u din Bonn, în ziua de 15 septembrie
2000, având al`turi Cartea de care nu s-a desp`r]it pân` în ultima sa clip`.

(fotografie – document: Cristian Moisescu)
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În septembrie 2000, am fost invitat la o conferin]` în Olanda [i am avut inspira]ia
divin` s` trec mai întâi prin Bonn (între 14 – 15 septembrie), poposind la un hotel din
apropierea apartamentului familiei Alexandru. Astfel a fost posibil` realizarea mai multor
fotografii [i acestui ultim interviu pe suport video cu Ioan Alexandru din diminea]a
zilei de 15 septembrie, la care a fost de fa]` [i [i fiica lor, Maria. Doamna Ulvine Alexandru
se afla la serviciu, la muzeul la care era angajat`.

Înainte de a pleca din ]ar` l-am întrebat pe Ioan ce i-ar pl`cea s`-i aduc, iar acesta
mi-a spus:Ê"Cristi drag`, adu-mi, te rog, ni[te sl`nin`, din aia, de-a noastr`.""Cristi drag`, adu-mi, te rog, ni[te sl`nin`, din aia, de-a noastr`.""Cristi drag`, adu-mi, te rog, ni[te sl`nin`, din aia, de-a noastr`.""Cristi drag`, adu-mi, te rog, ni[te sl`nin`, din aia, de-a noastr`.""Cristi drag`, adu-mi, te rog, ni[te sl`nin`, din aia, de-a noastr`." M-am dus
la pia]` [i i-am cump`rat o buc`]ic` de sl`nin` de cas` afumat` [i ni[te ro[ii proaspete
de gr`din`, lucru care l-a bucurat nespus de mult, amplificându-i nostalgia fa]` de t`râmurile
natale. Maria Alexandru, ginga[a sa fiic`, cea care îi seam`n` cel mai mult din punct
de vedere fizic,  a fost cea care m-a condus la gara din Bonn, de unde am luat trenul
spre Amsterdam.

Ajuns în Olanda, am fost sunat de so]ia mea, Liliana, care mi-a spus c` s-a anun]at
pe postul na]ional de televiziune despre moartea poetului Ioan Alexandru. Nu mi-a
venit s` cred, deoarece ne desp`r]isem cu mai pu]in de o zi în urm` [i nu a existat nici
un semn c` starea de s`n`tate a lui Ioan s-ar fi înr`ut`]it. Dimpotriv`, am petrecut momente
de cald` prietenie [i am v`zut cât de mult s-a bucurat de vizita mea. (CRISTIANCRISTIANCRISTIANCRISTIANCRISTIAN
MOISESCU)MOISESCU)MOISESCU)MOISESCU)MOISESCU)

ULTIMUL INTERVIU
optsprezece volume de istoria religiilor [i
mi-a spus la Paris: "Ioan Alexandru, Iisus"Ioan Alexandru, Iisus"Ioan Alexandru, Iisus"Ioan Alexandru, Iisus"Ioan Alexandru, Iisus
Hristos este sfâr[itul [i încoronarea tuturorHristos este sfâr[itul [i încoronarea tuturorHristos este sfâr[itul [i încoronarea tuturorHristos este sfâr[itul [i încoronarea tuturorHristos este sfâr[itul [i încoronarea tuturor
religiilor din începutul omenirii  pân` ast`zireligiilor din începutul omenirii  pân` ast`zireligiilor din începutul omenirii  pân` ast`zireligiilor din începutul omenirii  pân` ast`zireligiilor din începutul omenirii  pân` ast`zi
[i pîn` la sfâr[itul veacurilor."[i pîn` la sfâr[itul veacurilor."[i pîn` la sfâr[itul veacurilor."[i pîn` la sfâr[itul veacurilor."[i pîn` la sfâr[itul veacurilor." {i am ad`ugat
eu: "Dac`-mi da]i voie s` adaug, este [i"Dac`-mi da]i voie s` adaug, este [i"Dac`-mi da]i voie s` adaug, este [i"Dac`-mi da]i voie s` adaug, este [i"Dac`-mi da]i voie s` adaug, este [i
sfâr[itul [i încoronarea tuturor literaturilor."sfâr[itul [i încoronarea tuturor literaturilor."sfâr[itul [i încoronarea tuturor literaturilor."sfâr[itul [i încoronarea tuturor literaturilor."sfâr[itul [i încoronarea tuturor literaturilor."
{i-mi aduc aminte cum a surâs [i a zis: "Asta"Asta"Asta"Asta"Asta
po]i tu s-o spui Ioan Alexandru, ca marepo]i tu s-o spui Ioan Alexandru, ca marepo]i tu s-o spui Ioan Alexandru, ca marepo]i tu s-o spui Ioan Alexandru, ca marepo]i tu s-o spui Ioan Alexandru, ca mare
poet cre[tin ce e[ti. Te-am ascultat cu iubirepoet cre[tin ce e[ti. Te-am ascultat cu iubirepoet cre[tin ce e[ti. Te-am ascultat cu iubirepoet cre[tin ce e[ti. Te-am ascultat cu iubirepoet cre[tin ce e[ti. Te-am ascultat cu iubire
[i cu bucurie cu Emil Cioran la cenaclul[i cu bucurie cu Emil Cioran la cenaclul[i cu bucurie cu Emil Cioran la cenaclul[i cu bucurie cu Emil Cioran la cenaclul[i cu bucurie cu Emil Cioran la cenaclul
lui M`m`lig`lui M`m`lig`lui M`m`lig`lui M`m`lig`lui M`m`lig`33333 într-o sear` [i plângeam de într-o sear` [i plângeam de într-o sear` [i plângeam de într-o sear` [i plângeam de într-o sear` [i plângeam de
bucurie c` Dumnezeu a dat prin tine, poatebucurie c` Dumnezeu a dat prin tine, poatebucurie c` Dumnezeu a dat prin tine, poatebucurie c` Dumnezeu a dat prin tine, poatebucurie c` Dumnezeu a dat prin tine, poate
pe cel mai mare poet cre[tin al poporuluipe cel mai mare poet cre[tin al poporuluipe cel mai mare poet cre[tin al poporuluipe cel mai mare poet cre[tin al poporuluipe cel mai mare poet cre[tin al poporului
român."român."român."român."român." A[a c` spun [i zic: "De ce nu spune]i"De ce nu spune]i"De ce nu spune]i"De ce nu spune]i"De ce nu spune]i
cuvintele acestea s` încuraja]i poporul ro-cuvintele acestea s` încuraja]i poporul ro-cuvintele acestea s` încuraja]i poporul ro-cuvintele acestea s` încuraja]i poporul ro-cuvintele acestea s` încuraja]i poporul ro-
mân?"mân?"mân?"mân?"mân?" Zice: "Ioan Alexandru, dac` eu spun"Ioan Alexandru, dac` eu spun"Ioan Alexandru, dac` eu spun"Ioan Alexandru, dac` eu spun"Ioan Alexandru, dac` eu spun
asta acuma, ̀ [tia nu-mi mai public` Istoriaasta acuma, ̀ [tia nu-mi mai public` Istoriaasta acuma, ̀ [tia nu-mi mai public` Istoriaasta acuma, ̀ [tia nu-mi mai public` Istoriaasta acuma, ̀ [tia nu-mi mai public` Istoria
religiilor. Dar dup` ce o voi termina o s`religiilor. Dar dup` ce o voi termina o s`religiilor. Dar dup` ce o voi termina o s`religiilor. Dar dup` ce o voi termina o s`religiilor. Dar dup` ce o voi termina o s`
le spun."le spun."le spun."le spun."le spun." Dar zic eu: "Pot s` le folosesc eu?""Pot s` le folosesc eu?""Pot s` le folosesc eu?""Pot s` le folosesc eu?""Pot s` le folosesc eu?"
Zice: "Nu numai c` po]i, ci te rog s` le spui"Nu numai c` po]i, ci te rog s` le spui"Nu numai c` po]i, ci te rog s` le spui"Nu numai c` po]i, ci te rog s` le spui"Nu numai c` po]i, ci te rog s` le spui
poporului român."poporului român."poporului român."poporului român."poporului român." {i uite acum, dup` timpul
bolii acesteia care a venit de la Dumnezeu
peste mine, este momentul s` m` adun în
cele esen]iale pe care, poate, nu chiar to]i

le [tim.
{i de la Eliade [tiu un lucru foarte pre]ios

c` mi-a spusÊ: "Ioan Alexandru, s` nu înve]i"Ioan Alexandru, s` nu înve]i"Ioan Alexandru, s` nu înve]i"Ioan Alexandru, s` nu înve]i"Ioan Alexandru, s` nu înve]i
sanscrita, c` adev`rul nu-i la indieni, nicisanscrita, c` adev`rul nu-i la indieni, nicisanscrita, c` adev`rul nu-i la indieni, nicisanscrita, c` adev`rul nu-i la indieni, nicisanscrita, c` adev`rul nu-i la indieni, nici
la budi[ti, nici la musulmani. Singurul adev`rla budi[ti, nici la musulmani. Singurul adev`rla budi[ti, nici la musulmani. Singurul adev`rla budi[ti, nici la musulmani. Singurul adev`rla budi[ti, nici la musulmani. Singurul adev`r
- 'Eu sînt Adev`rul, Calea [i Via]a [i Învie-- 'Eu sînt Adev`rul, Calea [i Via]a [i Învie-- 'Eu sînt Adev`rul, Calea [i Via]a [i Învie-- 'Eu sînt Adev`rul, Calea [i Via]a [i Învie-- 'Eu sînt Adev`rul, Calea [i Via]a [i Învie-
rea'rea'rea'rea'rea'44444 - este Iisus Hristos [i tu, dragule, ferice - este Iisus Hristos [i tu, dragule, ferice - este Iisus Hristos [i tu, dragule, ferice - este Iisus Hristos [i tu, dragule, ferice - este Iisus Hristos [i tu, dragule, ferice
de tine [i de mama ta, la sânii la care aide tine [i de mama ta, la sânii la care aide tine [i de mama ta, la sânii la care aide tine [i de mama ta, la sânii la care aide tine [i de mama ta, la sânii la care ai
supt, c` te-ai încre[tinat [i te-a încre[tinatsupt, c` te-ai încre[tinat [i te-a încre[tinatsupt, c` te-ai încre[tinat [i te-a încre[tinatsupt, c` te-ai încre[tinat [i te-a încre[tinatsupt, c` te-ai încre[tinat [i te-a încre[tinat
Domnul."Domnul."Domnul."Domnul."Domnul."

{i s` v` spun ce am p`]it. Au ap`rut
cele optsprezece volume [i mai interesant
ce s-a întâmplat cu aceste cuvinte ale lui
Eliade. S` nu v` sup`ra]i c` povestesc unul
din am`nuntele pe care din întâmplare sfânt`
numai eu le [tiu pe fa]a p`måntului. M-am
dus s` v`d ce s-a întâmplat cu cuvintele lui
Eliade la Chicago, unde mai tr`ie[te so]ia
lui, doamna Cristina, o b`trîn` credincioas`,
într-un bloc unde a murit Eliade. {i m-a
primit. M-am dus cu un român credincios
care a cump`rat un pachet de ciocolat` pentru
Dumneaei [i mi l-a dat mie s` i-l dau, c` îi
place ciocolata. {i zic: "Doamna Cristina, "Doamna Cristina, "Doamna Cristina, "Doamna Cristina, "Doamna Cristina,
eu m` interesez de ce mi-a spus Mirceaeu m` interesez de ce mi-a spus Mirceaeu m` interesez de ce mi-a spus Mirceaeu m` interesez de ce mi-a spus Mirceaeu m` interesez de ce mi-a spus Mircea
Eliade, dac` [ti]i ce s-a întîmplat cu cuvinteleEliade, dac` [ti]i ce s-a întîmplat cu cuvinteleEliade, dac` [ti]i ce s-a întîmplat cu cuvinteleEliade, dac` [ti]i ce s-a întîmplat cu cuvinteleEliade, dac` [ti]i ce s-a întîmplat cu cuvintele
acestea?"acestea?"acestea?"acestea?"acestea?" [i zice: "Nu [tiu, sunt sigur` c`"Nu [tiu, sunt sigur` c`"Nu [tiu, sunt sigur` c`"Nu [tiu, sunt sigur` c`"Nu [tiu, sunt sigur` c`

so]ul meu era foarte credincios, ca [iso]ul meu era foarte credincios, ca [iso]ul meu era foarte credincios, ca [iso]ul meu era foarte credincios, ca [iso]ul meu era foarte credincios, ca [i
Dumneata. Nu [tiu cât [tii Dumneata, c`Dumneata. Nu [tiu cât [tii Dumneata, c`Dumneata. Nu [tiu cât [tii Dumneata, c`Dumneata. Nu [tiu cât [tii Dumneata, c`Dumneata. Nu [tiu cât [tii Dumneata, c`
bibliotecii so]ului meu i-a fost dat foc."bibliotecii so]ului meu i-a fost dat foc."bibliotecii so]ului meu i-a fost dat foc."bibliotecii so]ului meu i-a fost dat foc."bibliotecii so]ului meu i-a fost dat foc."

E urm`rit Iisus Hristos, fra]ilor, pîn`
ast`zi în toate chipurile. De cînd sunt aici,
bolnav în Germania, am asistat la televiziune
la o crim` mondial`. {ti]i c` în catedrala
din Torino, Italia, se p`streaz` Giulgiul
Domnului. {i criminalii i-au dat foc. {i un
pompier italian, catolic cre[tin de 47 de ani,
numele nu-l [tiu, c` l-a[ spune spre pomenire,
a stins cu un tîrn`cop de pompier [i cu o
pomp` focul.

{i to]i cei care vor s`-L m`rturiseasc`
pe Hristos au de suferit. Nu m` laud, dar
sunt fericit c` am avut [i eu de suferit pentru
Domnul în timpul dictaturii. {i mi-au cerut
s` renun] s`-i spun Bibliei "Cartea"Cartea"Cartea"Cartea"Cartea
fundamental` a omenirii"fundamental` a omenirii"fundamental` a omenirii"fundamental` a omenirii"fundamental` a omenirii"; Am zis: "Fra]ilor,"Fra]ilor,"Fra]ilor,"Fra]ilor,"Fra]ilor,
mîna dreapt` v` apar]ine [i t`ia]i-o. Eu numîna dreapt` v` apar]ine [i t`ia]i-o. Eu numîna dreapt` v` apar]ine [i t`ia]i-o. Eu numîna dreapt` v` apar]ine [i t`ia]i-o. Eu numîna dreapt` v` apar]ine [i t`ia]i-o. Eu nu
pot s` nu m`rturisesc Adev`rul."pot s` nu m`rturisesc Adev`rul."pot s` nu m`rturisesc Adev`rul."pot s` nu m`rturisesc Adev`rul."pot s` nu m`rturisesc Adev`rul." {i au zis:
"Nu o s`-]i t`iem mîna, dar fii mai potolit.""Nu o s`-]i t`iem mîna, dar fii mai potolit.""Nu o s`-]i t`iem mîna, dar fii mai potolit.""Nu o s`-]i t`iem mîna, dar fii mai potolit.""Nu o s`-]i t`iem mîna, dar fii mai potolit."

{i s` m` ier]i, Cristi Moisescu, c`-mi
aduc aminte, în fa]a ta, c` în timpul dictaturii,
într-o sear` m-am dus la Universitate cu

Biblia, cartea fundamental` a omenirii [i
port`reasa facult`]ii mi-a zis: "Domnule Ale-"Domnule Ale-"Domnule Ale-"Domnule Ale-"Domnule Ale-
xandru, eu sunt fat` de pop`, de preot, [ixandru, eu sunt fat` de pop`, de preot, [ixandru, eu sunt fat` de pop`, de preot, [ixandru, eu sunt fat` de pop`, de preot, [ixandru, eu sunt fat` de pop`, de preot, [i
s` [ti]i c` ̀ [tia v` ridic` în noaptea asta.s` [ti]i c` ̀ [tia v` ridic` în noaptea asta.s` [ti]i c` ̀ [tia v` ridic` în noaptea asta.s` [ti]i c` ̀ [tia v` ridic` în noaptea asta.s` [ti]i c` ̀ [tia v` ridic` în noaptea asta.
Eu v-a[ sf`tui s` v` duce]i acas`."Eu v-a[ sf`tui s` v` duce]i acas`."Eu v-a[ sf`tui s` v` duce]i acas`."Eu v-a[ sf`tui s` v` duce]i acas`."Eu v-a[ sf`tui s` v` duce]i acas`." {i am
zis: "M`icu]`, mul]umesc de grij`, eu m`"M`icu]`, mul]umesc de grij`, eu m`"M`icu]`, mul]umesc de grij`, eu m`"M`icu]`, mul]umesc de grij`, eu m`"M`icu]`, mul]umesc de grij`, eu m`
duc s` v`d în amfiteatru dac` m` a[teapt`duc s` v`d în amfiteatru dac` m` a[teapt`duc s` v`d în amfiteatru dac` m` a[teapt`duc s` v`d în amfiteatru dac` m` a[teapt`duc s` v`d în amfiteatru dac` m` a[teapt`
cineva."cineva."cineva."cineva."cineva."

{i amfiteatrul, îl umpluse Duhul Sfânt
de studen]i (…) [i am început a sim]i c`-i
ceva [i mi-a dat Duhul Sfânt cuvânt mare
[i am vorbit despre Hristos, Înviatul din mor]i
[i toat` sala a început s` plâng` [i plângeam
[i eu. {i cînd am coborît, eunucii disp`ruser`,
nu mai era unul acolo. Duhul Sfânt i-a mânat
cum a mânat Duhul Sfânt apele din fa]a
toiagului lui Moise [i m-am dus acas` [i
s-a a[ezat mai multe zile pe pieptul meu o
lumin` puternic`.

{i s` [ti]i c` în clipa cînd v` vorbesc
simt c` lumina aceea e din nou între mine
[i tine, frate. {i am adormit cu lumina aceea
pentru c` cine are curajul m`rturisirii, Duhul
Sfânt nu-l las` batjocorit, nu-l las` ner`spl`tit.
{i lumina aceea, cînd eram parlamentar, mi-a
dat curajul s`-i întâmpin pe mineri cu sfînta
cruce. Dac` mi-o ar`]i (Mi-a cerut s`-i dau

crucea de lemn de pe etajer`, n.Cr.M.) …
aceast` sfânt` cruce cu mânu]a mea dreapt`
s`n`toas` am pus-o în Parlament. Cînd au
venit minerii am ridicat-o în fa]a lor [i am
spus: "Fra]ilor, nu fi]i s`lbatici! V-a]i b`tut"Fra]ilor, nu fi]i s`lbatici! V-a]i b`tut"Fra]ilor, nu fi]i s`lbatici! V-a]i b`tut"Fra]ilor, nu fi]i s`lbatici! V-a]i b`tut"Fra]ilor, nu fi]i s`lbatici! V-a]i b`tut
cu turcii [i cu t`tarii [i cu toate bestiile [icu turcii [i cu t`tarii [i cu toate bestiile [icu turcii [i cu t`tarii [i cu toate bestiile [icu turcii [i cu t`tarii [i cu toate bestiile [icu turcii [i cu t`tarii [i cu toate bestiile [i
mai ales, v-a]i b`tut cu bestia cea mai maremai ales, v-a]i b`tut cu bestia cea mai maremai ales, v-a]i b`tut cu bestia cea mai maremai ales, v-a]i b`tut cu bestia cea mai maremai ales, v-a]i b`tut cu bestia cea mai mare
care a fost ateismul. Nu batjocori]i Parla-care a fost ateismul. Nu batjocori]i Parla-care a fost ateismul. Nu batjocori]i Parla-care a fost ateismul. Nu batjocori]i Parla-care a fost ateismul. Nu batjocori]i Parla-
mentul României!"mentul României!"mentul României!"mentul României!"mentul României!" {i am ridicat sfânta cruce
[i s-au speriat [i au venit [i-au s`rutat-o pe
rînd [i s-au ru[inat. {i cu mânu]a lor au b`tut-
o în peretele Parlamentului unde st` pîn`
ast`zi. Hristos a înviat, iubite popor român!

C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: Adev`rat a înviat!
I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: Lucian Blaga mi-a spus dou` lu-

cruri: Dup` Eminescu [i Blaga nu o s` fac
nimic în poezia româneasc` dac` nu voi
înv`]a limba german`. {i cînd am ajuns
în Germania m-am pus cu burta pe carte.
Am ajuns la Heidegger, la marele filosof
al Europei [i pe u[a (s`lii de curs, n.Cr.M.)
lui scria "Cine nu [tie greaca veche "Cine nu [tie greaca veche "Cine nu [tie greaca veche "Cine nu [tie greaca veche "Cine nu [tie greaca veche (rîde,(rîde,(rîde,(rîde,(rîde,
n.I.P)n.I.P)n.I.P)n.I.P)n.I.P) n-are ce c`uta la seminariile lui.  n-are ce c`uta la seminariile lui.  n-are ce c`uta la seminariile lui.  n-are ce c`uta la seminariile lui.  n-are ce c`uta la seminariile lui. (rîde,(rîde,(rîde,(rîde,(rîde,
n.I.P)n.I.P)n.I.P)n.I.P)n.I.P)""""" A trebuit s` m` apuc dup` limba
german` s` înv`] greaca veche. {i înv`]ând
greaca veche am nimerit c` Iisus Hristos
a vorbit în ebraic`. Cine nu [tie ebraic`
nu se poate apropia de Iisus Hristos. {i
am pus ceasul sun`tor la o or` devreme
… Eliade m-a înv`]at un lucru minunat;
s` mut cu cîte un sfert de or` ceasul înainte,
s` fur din somn. Aveam de[tept`torul sub
pern` mutat cu un sfert de or` înainte.
Aveam scrise cuvintele ebraice pe o pagin`,
[i pe alta traducerea lor … [i la toalet`
umblam cu ele. {i acum le am acas` [i o
s` vi le ar`t la o emisiune f`cut` cu tine,
Cristi. {i am f`cut truda aceasta c`ci f`r`
ea mi-ar fi ru[ine [i nu a[ avea dreptul s`
vorbesc. {i r`splata dup` aceste osteneli
se arat` c` m-a învrednicit Atotputernicul
s` am testamentul lui Mircea Eliade.

V`duva lui Eliade mi-a spus: "Ioan"Ioan"Ioan"Ioan"Ioan
Alexandru, e[ti singurul care [tie ce a spusAlexandru, e[ti singurul care [tie ce a spusAlexandru, e[ti singurul care [tie ce a spusAlexandru, e[ti singurul care [tie ce a spusAlexandru, e[ti singurul care [tie ce a spus
so]ul meu despre Iisus Hristos. Eu ]i-a[so]ul meu despre Iisus Hristos. Eu ]i-a[so]ul meu despre Iisus Hristos. Eu ]i-a[so]ul meu despre Iisus Hristos. Eu ]i-a[so]ul meu despre Iisus Hristos. Eu ]i-a[
propune s` scrii Dumneata o carte desprepropune s` scrii Dumneata o carte desprepropune s` scrii Dumneata o carte desprepropune s` scrii Dumneata o carte desprepropune s` scrii Dumneata o carte despre
ce a spus so]ul meu despre Iisus Hristos.ce a spus so]ul meu despre Iisus Hristos.ce a spus so]ul meu despre Iisus Hristos.ce a spus so]ul meu despre Iisus Hristos.ce a spus so]ul meu despre Iisus Hristos.
Î]i dau dreptul s` o faci. {i s` zicem pân`Î]i dau dreptul s` o faci. {i s` zicem pân`Î]i dau dreptul s` o faci. {i s` zicem pân`Î]i dau dreptul s` o faci. {i s` zicem pân`Î]i dau dreptul s` o faci. {i s` zicem pân`
în anul 2000 s` scrii cartea asta. {i s`-miîn anul 2000 s` scrii cartea asta. {i s`-miîn anul 2000 s` scrii cartea asta. {i s`-miîn anul 2000 s` scrii cartea asta. {i s`-miîn anul 2000 s` scrii cartea asta. {i s`-mi
trimi]i [i mie un exemplar. {i acum î]i certrimi]i [i mie un exemplar. {i acum î]i certrimi]i [i mie un exemplar. {i acum î]i certrimi]i [i mie un exemplar. {i acum î]i certrimi]i [i mie un exemplar. {i acum î]i cer
[i eu ceva: D`-mi o Biblie româneasc`, c`[i eu ceva: D`-mi o Biblie româneasc`, c`[i eu ceva: D`-mi o Biblie româneasc`, c`[i eu ceva: D`-mi o Biblie româneasc`, c`[i eu ceva: D`-mi o Biblie româneasc`, c`
tare mi-e dor de slova româneasc` [itare mi-e dor de slova româneasc` [itare mi-e dor de slova româneasc` [itare mi-e dor de slova româneasc` [itare mi-e dor de slova româneasc` [i

cre[tineasc` din ]ar`."cre[tineasc` din ]ar`."cre[tineasc` din ]ar`."cre[tineasc` din ]ar`."cre[tineasc` din ]ar`." Aveam numai Biblia
mea la mine (pe care o purta mereu asupra
sa, Biblie plin` cu adnot`ri personale,
n.Cr.M.) [i nu am putut s` i-o dau. Am zis
c` o s`-i trimit [i nu m-am ]inut de cuvînt
pentru c` a venit boala peste mine. Asta a
fost cu un an înainte de a rec`dea …

C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: În '93. (Ioan a suferit accidentul
vascular cerebral la Arad, în 13 iunie 1994,
n.Cr.M.)

I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: În '94.
C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: În '94Ê?
I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: Doamne Iisuse Hristoase, care ai

c`l`torit cu Iosif în Egipt [i cu cei doi ucenici
la Emaus, m` rog ]ie, Atotputernice, s`
c`l`tore[ti cu iubitul meu frate Cristi
Moisescu în drumul lui, [i apoi în România,
la pruncu]ii lui [i la so]ioara lui [i la studen]ii
lui [i s` m`rturiseasc` bucuria ce am avut-o
împreun`. {i înc` o dat` v` spun la to]i:
Hristos a înviat, iubite popor român!

C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: Adev`rat c` a înviat!
I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: Amin.
C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: Amin.
I.A.:I.A.:I.A.:I.A.:I.A.: {i spun [i eu cu nepo]eii mei: Drum

bun!
C.M.:C.M.:C.M.:C.M.:C.M.: Mul]umesc. Mul]umesc frumos.

NOTE
1 Toma de Aquino (1225 – 1274), sfânt

[i doctor al Bisericii Romano– Catolice, a
fost c`lugar dominican, teolog [i filosof
cre[tin.

2 Funda]ia  Alexander von Humboldt
promoveaz` schimbul interna]ional de cer-
cet`ri [i ofer` burse cercet`torilor [tiintifici
cu înalt` calificare. Ioan Alexandru a urmat,
ca bursier Humboldt, între anii 1968 – 1972,
la Freiburg, Aachen [i München, studii de
specializare în limbile greac` [i ebraic`,
precum [i în filosofie.

3 Cenaclu al românilor din exil, cunoscut
[i sub numele de Cenaclul de la Neully,
fondat în anul 1963 de catre Leonid M`m`-
lig` [i frecventat de elitele exilului românesc
din Fran]a [i nu numai.

4 "Iisus i-a zis (apostolului Toma, n.I.P.):
Eu sunt Calea, Adev`rul [i Via]a…" (Evan-
ghelia dupa Ioan, cap. 14, vers. 6).

Pagini realizate de p`rintele
IOAN PETRA{

Cristian Moisescu în vizit` la Ioan Alexandru la Bonn – 1995 (cu Maria Alexandru)
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A[ putea începe aceast` sumar`
prezentare a recept`rii lui Lev (Leon) {estov
în circuitul filosofic românesc vorbind despre
discipolul s`u de mai târziu, B. Fundoianu
– Benjamin Fondane. În prefa]a sa la volumul
Rencontres avec Léon Chestov, Fondane
scria: "Când, în prim`vara anului 1924 îl
întâlneam la Paris în salonul lui Jules de
Gaultier, nem`rginit` mi-a fost bucuria s`
fac cuno[tin]` cu autorul Revela]iilor mor]ii
care, doar cu un an înainte, m` impresionase
atât de profund…"1. Sau a[ putea începe
referindu-m` la articolul lui Mircea Vul-
c`nescu despre "spiritualitate", ap`rut în
Criterion zece ani mai târziu, unde {estov
era clasat, al`turi de Kierkegaard, Bergson,
Freud [i Papini printre autorii pentru care
spiritualitatea însemna o "tr`ire intens` a
clipei, indiferent de valoarea calitativ` a
con]inutului sufletesc tr`it, adic` … activi-
tate, fr`mântare, entuziasm, pasiune… tra-
gism"2. Vulc`nescu remarca de asemenea
c` "r`d`cinile acestei accep]ii stau de fapt
în umanismul Rena[terii [i în protestantism,
prelungindu-se pân` în filosofia romantic`
german` (Fichte, Schelling, Nietzsche)"
(Ibid.). Interesant este c` Berdiaev [i Una-
muno sunt clasa]i de c`tre filosoful român
în alte categorii spirituale.

AA
m putea de asemenea s`-l
c`ut`m pe {estov în
lucr`rile a doi gânditori din
perioada dintre cele dou`

r`zboaie mondiale, care au fost implica]i
în mod direct în ceea ce s-ar putea numi
"gândire existen]ial`", dac` ar fi s` o definim
în termeni [estovieni: la D. D. Ro[ca, autorul
Existen]ei tragice, ap`rut` în 1934, [i la
asistentul s`u, Grigore Popa, unul dintre
primii care au discutat conceptul în filosofia
românesc`, în eseul filosofic Existen]ia-
lismul, ap`rut în 1943, la Sibiu. Cred c`
Ro[ca s-a temut s` nu fie acuzat de "tr`irism"
[i de aceea din lista autorilor consulta]i în
elaborarea "sintezei sale filosofice" lipse[te
{estov (Pascal, Nietzsche, Husserl [i Scheler
sunt men]iona]i, dar Kierkegaard este [i el
absent). Lévy-Bruhl cu a sa "pensée de
participation" este amintit undeva în text,
iar capitolul al treilea începe cu observa]ia
c` "existen]a este logic` [i ilogic`, inteligibil`
[i impenetrabil`, rezonabil` [i absurd`". Un
"sentiment s`lciu la gust, al vidului" este
greu de evitat, dar nici una din cele dou`
op]iuni propuse de Ro[ca, o schimbare a
structurilor sociale sau "o spiritualizare a
întregii existen]e" nu se afl` în rezonan]`
cu gândirea lui {estov (poate mai degrab`
îns` cu aceea a lui André Breton care le
dorea pe amândou`, simultan!). O întâlnire
"tangen]ial`" cu {estov se reg`se[te totu[i,
atunci când autorul Existen]ei tragice
recunoa[te c` "sentimentul tragic al existen]ei
[i nelini[tea metafizic`, tovar`[` nedesp`r]it`
a lui, pot deveni izvor de intim` [i tainic`
dezn`dejde pentru unii, for]e înt`ritoare de
incomparabil` tensiune sufleteasc` [i de
ac]iune pentru al]ii"3. În prima categorie ar
intra Cioran, iar în cea de a doua l-a[ situa
pe {estov, al`turi de mai tinerii Fondane
[i Camus. {i totu[i, într-un articol publicat
în 1931, D. D. Ro[ca, discutând Eonul

LEV {ESTOV ÎN ROMÂNIA
INTERBELIC~ (I)
MICHAEL FINKENTHAL

dogmatic al lui Blaga, observa c` acesta
voia ca "ira]ionalul [i contradic]ia s` intre
ca element constitutiv - adic` în mod voit
[i articulat - în specula]ia filosofic`"4; or,
acesta era [i unul din dezideratele funda-
mentale ale filosofiei [estoviene.

Grigore Popa îl men]ioneaz` pe {estov
atât în lucrarea Existen]ialismul, cât [i în
volumul Existen]` [i adev`r la Sören Kier-
kegaard, 1940, prima introducere serioas`
a operei filosofului danez în Romania. Într-
un articol publicat în Gândirea în 1937, Popa
remarca faptul c` {estov scria sub semnul
lui Kierkegaard; pu]ini [tiau c` filosoful rus
a ajuns foarte tîrziu în cariera sa la gândirea
religioas` a danezului. F`r` îndoial` îns`
c` Grigore Popa l-a citit cu mare aten]ie
pe {estov; într-un fragment din jurnalul s`u
din anul 1947, scria c` "suferin]a este …
una din situa]iile fundamentale în care se
împline[te sau e[ueaz` noima ontologic`
a omului". Asta dup` ce observase în prea-
labil c` {estov "a fost cel mai înver[unat
iconoclast împotriva eviden]elor"5. În eseul
despre existen]ialism, îl men]iona pe {estov
printre "reprezentan]ii autentici ai filosofiei
existen]iale", al`turi de Sf. Pavel [i Sf. Au-
gustin, Pascal [i Kierkegaard, Nietzsche [i
Gabriel Marcel; remarca apoi c` filosoful
rus încercase s` elaboreze teoria unei "a doua
dimensiuni a gândirii … în lupta de negare
a filosofiei oficiale prin filosofie".

Vulc`nescu l-a citit [i el cu aten]ie pe
{estov în anii interbelici: în articolul Proble-
ma genera]iei, ap`rut în ianuarie 1933, îl
folosea pe acesta pentru a tempera entuzias-
mul excesiv al lui Cioran [i a clarifica unele
nedumeriri filosofice ale lui Traian Herseni
sau excese de tinere]e ale lui Mircea Eliade6.
Relevant` în acest context este [i remarca
"lateral`" a lui Vulc`nescu în discu]ia iscat`
de romanul lui Sebastian, De dou` mii de
ani: referindu-se la reac]ia lui Petru Manoliu,
acesta scrie: "cum s` nu supere a[a o carte
pe ira]ionalistul Manoliu, care-[i înva]`
cetitorii, ca [i Kierkegaard [i {estov, s` nu
fug` de paradox [i de contradic]ii, ci s` le
primeasc` dimpotriv`, ca semne ale
realit`]ii?" (Ibid., p. 135)

NN
ae Ionescu nu se refer` în
mod explicit la {estov, îns`
în al s`u Curs de Metafizic`
g`sim adesea fragmente de

filosofie existen]ial` în perfect` rezonan]`
cu ideile sale. Nu insinuez aici c` l-ar fi
citit pe acesta f`r` s`-l citeze, problema
plagiatului a fost mult dezb`tut` în contextul
naeionescian, dar aici îmi pare irelevant`.
Pentru Nae Ionescu, "cuno[tin]a sau
atitudinea metafizic` este o tr`ire a realit`]ii",
iar metafizica propriu zis` reprezint`
"surprinderea secretului existen]ei înse[i"7.
Pentru cei care nu vor (sau nu pot) s`
cunoasc` existen]a (Nae Ionescu scria, pe
urmele dogmaticii ortodoxe, c` pentru
cre[tinii orientali universul este o existen]`
tr`it`: "ei “occidentalii‘ îl cunosc, noi îl
p`timim"), cuno[tin]a ra]ional` nu este
valabil` precum o "cunoa[tere în genere",
iar ra]iunea nu poate lua "contact cu toat`
existen]a" (Ibid., p. 81). Toate acestea aduc
a filosofie existen]ial`, chiar dac` Nae

Ionescu vorbe[te mereu de "metafizic`", dar
atât Fondane cât [i {estov au suprapus adesea
cele dou` domenii. Având în vedere influen]a
enorm` pe care profesorul a exercitat-o
asupra întregii genera]ii '27, nu e de mirare
c` {estov a fost recep]ionat atât de intens
în perioada interbelic` de c`tre o mare parte
din aceast` genera]ie, de la Eliade la Cioran
[i de la Ar[avir Acterian la Eugen Ionescu.
Dac` ultimul nu îl men]ioneaz` în mod
explicit pe {estov în articolele sale din acea
vreme, din mu[c`toarea lui remarc` la adresa
lui Cioran ("aceast` galben` reeditare a lui
Rozanov [i a altora")8 se poate deduce c`-i
citise pe Rozanov, Berdiaev [i {estov.
Mariana {ora î[i aminte[te c` "Berdiaev [i
{estov erau în vog` în epoc`"9     [i Cioran
însu[i o confirm`. În interviul cu Sylvie
Jadeau va m`rturisi: "am admirat perso-
nalitatea lui Berdiaev, dar i-am citit mult
mai pu]in opera decât pe aceea a unui alt
filosof rus, cu care adesea este asociat, pe
nedrept mi se pare, {estov. {estov era foarte
cunoscut în România. A f`cut chiar [coal`
acolo. Era filosoful genera]iei c`reia-i
apar]ineam…"10. Aceast` ultim` m`rturisire
a lui Cioran ar putea servi drept introducere
la un lung studiu despre receptarea operei
[i despre influen]a lui Lev {estov în acei
ani. Textul care urmeaz`, alc`tuit din câteva
fragmente din lucrarea mea despre {estov11,
ilustreaz` unele din ideile caracteristice ale
filosofiei [estoviene discutate în filosofia
româneasc` în interbelic.

Note:
1 Benjamin Fondane, Rencontres avec

Léon Chestov, Paris, Plasma, 1982, p. 18.
Fondane aminte[te de asemenea faptul c`
a scris în România câteva articole despre

{estov, f`r` s`-[i pun` deloc întrebarea dac`
autorul este în via]` sau nu: "j'avais écrit
cinq ou six articles à propos de cet ouvrage
(Revela]iile mor]ii) mais …. je n'avais jamais
songé à les situer dans le temps et l'espace…"

2 Criterion, anul 1, nr.2, 1934, p.3.
3 D. D. Ro[ca, Existen]a tragic`, Bucu-

re[ti, Editura {tiin]ific`, 1968, pp. 180-181.
4 D. D. Ro[ca, Studii [i eseuri filosofice,

Bucure[ti, Editura {tiin]ific`, 1970, p. 148.
5 Fragmentele sunt reproduse din Grigore

Popa, Jurnal metafizic, edi]ie îngrijit` de
Marin Diaconu, Editura Jurnalul Literar,
1998, p. 20 [i 80.

6 Articolul e reprodus în Mircea
Vulc`nescu, De la Nae Ionescu la
"Criterion", Bucure[ti, Humanitas, 2003, pp.
106, 110 [i 161.

7 Nae Ionescu, Curs de Metafizic`,
Bucure[ti, Humanitas, 1991, pp. 53 [i 54.

8 Interviu despre "genera]ia tân`r`",
publicat în Facla, 1933; reprodus în Eugen
Ionescu, R`zboi cu toat` lumea, edi]ie
îngrijit` de Mariana Vartic [i Aurel Sasu,
Bucure[ti, Humanitas, 1992, p. 63.

9 Mariana {ora, Cioran jadis et naguère,
Paris, L'Herne, 1988, p. 46: "parmi les
modernes surtout Berdiaev et Chestov
“étaient‘ en vogue à l'époque".

10 Convorbiri cu Cioran, Bucure[ti,
Humanitas, 1993, p. 190.

11 Michael Finkenthal, Lev Shestov -
Existential Philosopher and Religious
Thinker, New York, Peter Lang, 2010.

28 Aprilie 201228 Aprilie 201228 Aprilie 201228 Aprilie 201228 Aprilie 2012
(Fragmente din cartea lui Michael

Finkenthal, , , , , Lev Shestov – Existential
Philosopher and Religious Thinker, New
York, Peter Lang, 2010)
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POLISpolis

BUFONUL DIALECTIC
ZIZEK, LENIN {I FRA}II MARX

Geschichte und Klassenbewusstsein, a lui
Lukács, a simbolizat un moment esen]ial
în geneza marxismului occidental. Ambele
lucr`ri au fost anatemizate de Grigori
Zinoviev, pre[edintele Cominternului, în
1924. Zizek î[i închipuie c` revenirea la
aceste texte, reluarea mitologiilor anilor '20,
ar fi un gest revolu]ionar. Mie mi se pare
c` este vorba, spre a folosi lexicul drag inimii
sale, de unul reac]ionar. O reinventare a
imaginarului social mi se pare mult mai
credibil` venind din direc]ia Cornelius Casto-
riadis [i Claude Lefort decât din aceea unui
post-modernism deopotriv` cinic [i ludic.

În plus, oricine cite[te c`r]ile unor Pierre
Rosanvallon, Marcel Gauchet, Pierre
Manent, Jurgen Habermas, Jeffrey Isaac,
Judith Shklar, János Kis, Agnes Heller,
Stephen Holmes, Jan-Werner Muller,
Michael Ignatieff, Avishai Margalit, Bruce
Ackerman, Daniel Chirot, Ken Jowitt, Jean
Bethke Elshtain, Larry Diamond, va fi de
acord c` gândirea liberal` nu este câtu[i de
pu]in ostateca unui consim]`mânt amorf.
Nici cea conservatoare, dovada scrierile unor
Harvey Mansfield, Gertrude Himelfarb,
Roger Scruton, Paul Hollander, Francis
Fukuyama ori Mark Lilla. A te juca de-a
ideile, a jongla cu concepte precum revolu]ie,
violen]` [i teroare, mai ales dup` experien]ele
genocidare ale veacului trecut, este o prob`
de cras` iresponsabilitate.

P. S.  Precizez c` nu este prima oar`
când scriu despre Zizek. Pentru cei interesa]i,
men]ionez aici eseul meu "Lenin's Century:
Bolshevism, Marxism, and the Russian
Tradition" în Vladimir Tismaneanu, Mark
Morje Howard and Rudra Sil, eds., World
Order after Leninism, University of
Washington Press, 2006, pp. 19-33. Cartea
a fost tradus` de Viorel Zaicu, în colec]ia
"Constela]ii", la editura Curtea Veche.

I se spune gigantul din Ljubljana. Filo-
zoful [i fostul disident sloven Slavoj Zizek
se bucur` de o mare faim` azi. Îi place s`
[ocheze, s` epateze, se consider` profetul
unui leninism ren`scut. Proclam` urbi et
orbi necesitatea de a relua marea sfidare
bol[evic` din 1914-1915, de a regândi imagi-
narul politic, de a p`lmui ceea ce el percepe
drept un status quo mediocru, filistin, asfi-
xiant. Este critic cultural at large, guru politic,
psihanalist lacanian, istoric al filmului, este-
tician al avangardei, marxolog, lukácsiolog,
robespierrolog. Un amic sloven, poet [i
eseist, îmi scria: "Slavoj este un fan al fra]ilor
Marx. Deci, la întrebarea dac` Zizek chiar
este un leninist, r`spunsul ar fi, Zizek scrie
ca un leninist, gânde[te ca un leninist,
vorbe[te ca un leninist, dar, în final, nu te
l`sa în[elat, el chiar este un leninist".

NN
u este un sacerdot, ci un
bufon, dar nu dintre cei
analiza]i cândva de
Kolakowski, cei care

sfideaz` puterea în numele unei emancipari
reale. Bufoneria lui Zizek [i a atâtora dintre
adep]ii s`i este una teribil de riscant` din
punct de vedere moral ([i nu numai). La
un ceas istoric când democra]ia liberal` are
nevoie de sus]in`tori, ei prefera s` o conteste,
s` o nege drept un pervers camuflaj al
asupririi [i injustiei.

Vedet` a circuitului academic occiden-
tal, Slavoj Zizek sufer` pentru oropsi]ii vie]ii,
pentru cei "osândi]i la foame". Ar dori s`
vin` cât mai curând "al lumii vechi apus".
Ceea ce detest` Zizek este gândirea anti-
totalitar`, , , , , acuzat` a fi "un exerci]iu sofistic
f`r` valoare, o pseudo-teoretizare a celor
mai joase [i oportuniste frici [i instincte ale
supravie]uirii, un mod de gândire care nu
e doar reac]ionar, ci [i profund reactiv, în
sensul dat de Nietzsche termenului ("In
Defense of Lost Causes", Verso, 2008, p.
4). De la Isaac Deutscher \ncoace, cu a sa
exaltare a lui Stalin ca "fiin]` istoric`", n-a
mai existat, dup` [tiinta mea, un atac atât
de direct la adresa unei gândiri simbolizat`
de nume precum Hannah Arendt, Raymond
Aron, Friedrich Hayek, Karl Popper, Isaiah
Berlin [i, mai aproape de noi, Tony Judt,
Agnes Heller, Ernest Gellner [i Leszek
Kolakowski. A-l ignora ar fi, cred, o eroare.

Ca s` în]elegem care era starea de spirit
a lui Lenin în 1915, cred c` ar merita s`
(re)citim c`r]ile unor Alain Besançon,
Bertram Wolfe, Philip Pomper [i mai ales
Helen Rappaport, Conspirator: Lenin în
Exile. Zizek nu dore[te doar o revenire la
imaginarul leninist din 1915, nu invit` pur
[i simplu la lecturi din Hegel, ci propune o
reluare a unui model revolu]ionar opus
social-democra]iei clasice. Partidul bol[evic,
pe care Lenin l-a creat [i l-a controlat cu o
mân` de fier, era o sect` chiliastic-
revolu]ionara bazat`, mai presus de orice,
pe conspira]ie. Ca [i Rosa Luxemburg (care,
trebuie spus, avea o viziune complet diferit`
despre partid), Lenin considera Interna]ionala
a II-a "un cadavru împu]it" [i ataca necru]`tor
"cretinismul parlamentar", culpabil de
"marea capitulare" din 1914. Visul s`u era,
mai intens decât oricând, o revolu]ie
planetar` anti-burghez`, anti-capitalist`,
chiar dac` nu-[i putea închipui c` acest lucru
s-ar putea întâmpla într-un viitor apropiat.

La acest capitol, al interna]ionalismului
mistic, al necesit`]ii unei revolu]ii
apocaliptice, nu existau divergen]e reale între
Lenin, Tro]ki [i Rosa Luxemburg. Stalin

însu[i a fost copilul culturii politice a bol[e-
vismului. Era, a[adar, Lenin-ul unui partiza-
nat fanatic (partiinost'), al unui hybris istoric
pe care Zizek îl admir` [i l-ar dori reinventat
("Adev`rul e prin defini]ie unilateral", v.
introducerea semnat` de cei trei editori în
Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis, and
Slavoj Zizek, Lenin Reloaded: Toward a
Politics of Truth, Duke University Press,
2007, p. 3). Era Lenin-ul unei carisme episte-
mice, spre a folosi conceptul lui Ken Jowitt
("impersonalism carismatic"). Era Lenin-
ul care spusese: "Da]i-mi o organiza]ie revo-
lu]ionar` [i voi rasturna lumea".

 Mie mi se pare c` avem de-a face la
Zizek, în mare m`sur`, cu o reluare a tezelor
ultimului Herbert Marcuse, cel din Counter-
Revolution and Revolt. Minorit`]ile na]io-
nale, rasiale, de preferin]e sexuale, margi-
nalii, inadapta]ii [i respin[ii sunt decreta]i
drept "sarea p`måntului", agentul catalizator,
subiectul mesianic menit s` trezeasc` uma-
nitatea dintr-o abject` torpoare, s` inoculeze
în milioanele de sclavi "coopta]i" de Sistem
acea stare de indignare care face posibil`
rena[terea "con[tiin]ei revolu]ionare". Mi-l
pot imagina pe Zizek ascultând transpus
"Interna]ionala". Nu scrie el c`-i place s`
asculte cântecele Brig`zilor Interna]ionale
interpretate de stalinistul german Ernst
Busch? Ce conteaza c` Busch a jucat în
monstruoasa pies` a lui Brecht, Die Mass-
nahme, o celebrare a disciplinei revolu]ionare
extreme? Ce conteaz` c` a fost un propa-
gandist al dictaturii lui Ulbricht [i Honecker?
Ce conteaz` destinele marilor deziluziona]i
ai comunismului: Panait Istrati, Boris Souva-
rine, Ante Ciliga, Arthur Koestler, Manès
Sperber, Margarete Buber-Neumann, Ruth
Fischer, Arkadi Maslow (ucis de agen]ii lui
Stalin la Havana), Gustav Regler, Whitta-
ker Chambers, André Malraux, Milovan
Djilas, Leszek Kolakowski, Annie Kriegel,
Lev Kopelev? Ce conteaz` uciderea unor
Buharin, Radek, Piatakov, Rakovski,
Preobrajenski, Riazanov, Mihail Koltsov,
Babel, Mandelstam, Meyerhold, Solomon
Mikhoels? Ce conteaz` Arhipelgul Gulag
ori memoriile Nadejdei Mandelstam? Ar
merita discutat` cartea lui Zizek In Defense
of Lost Causes, un volum dedicat lui Alain
Badiou, cel care glorifica odinioar` ac]iunile
Khmerilor Ro[ii.

DD
ac` ar fi s`-i acordam un
credit intelectual lui Zizek,
probabil c` ar fi justificat
în special domeniul

exegezei lukácsiene (nu m` pot pronun]a
pe tema Lacan) [i în analiza ideologiilor.
Acolo este serios [i aduce contribu]ii reale.
Dar tân`rul Lukács, autorul eseului
"Reificarea [i con[tiin]a de clas` a
proletariatului", apar]ine altui timp istoric.
A-l resuscita este, în ultim` instan]`, o
opera]iune spiritual` steril`. A încercat acest
lucru, în anii '50, Maurice Merleau-Ponty.
Însu[i b`trânul Lukács a protestat. Trecuse
timpul febrei oraculare, al exalt`rii identit`]ii
subiect-obiect în explozia revolu]ionar`
profetizat` de Marx [i transformat` în
realitate de Lenin. Era nevoie, afirma Lukács,
de seriozitate dialectic`.

KK
arl Korsch, un filozof la fel
de interesant precum
tân`rul Lukács, ajungea la
concluzia decesului

impulsului revolu]ionar marxist înc` din
1940. Cartea lui Korsch, Marxismus und
Philosophie, aparut` tot în 1923, ca [i
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PIC~TURA DE CUCUT~pic`tura de cucut`

Prin muzee,Prin muzee,Prin muzee,Prin muzee,Prin muzee,
dac` în dreptul inimii suna un palton,dac` în dreptul inimii suna un palton,dac` în dreptul inimii suna un palton,dac` în dreptul inimii suna un palton,dac` în dreptul inimii suna un palton,
nudurile picurau sângenudurile picurau sângenudurile picurau sângenudurile picurau sângenudurile picurau sânge
pentru prima oar` dup` sute de ani.pentru prima oar` dup` sute de ani.pentru prima oar` dup` sute de ani.pentru prima oar` dup` sute de ani.pentru prima oar` dup` sute de ani.

Era, se pare, unul din semneleEra, se pare, unul din semneleEra, se pare, unul din semneleEra, se pare, unul din semneleEra, se pare, unul din semnele
c` au crescut [i ele în vremurile noastre,c` au crescut [i ele în vremurile noastre,c` au crescut [i ele în vremurile noastre,c` au crescut [i ele în vremurile noastre,c` au crescut [i ele în vremurile noastre,
când p`rin]ii se memoreaz` deja demultcând p`rin]ii se memoreaz` deja demultcând p`rin]ii se memoreaz` deja demultcând p`rin]ii se memoreaz` deja demultcând p`rin]ii se memoreaz` deja demult
separat în agendele telefoanelor,separat în agendele telefoanelor,separat în agendele telefoanelor,separat în agendele telefoanelor,separat în agendele telefoanelor,
[i asta nu pentru c` s-ar fi desp`r]it vreodat`.[i asta nu pentru c` s-ar fi desp`r]it vreodat`.[i asta nu pentru c` s-ar fi desp`r]it vreodat`.[i asta nu pentru c` s-ar fi desp`r]it vreodat`.[i asta nu pentru c` s-ar fi desp`r]it vreodat`.

Tot de aceea, poate, b`rba]ii singuriTot de aceea, poate, b`rba]ii singuriTot de aceea, poate, b`rba]ii singuriTot de aceea, poate, b`rba]ii singuriTot de aceea, poate, b`rba]ii singuri

KARAOKE
ADRIAN BODNARU

puneau întotdeauna la sp`lat [i cele câtevapuneau întotdeauna la sp`lat [i cele câtevapuneau întotdeauna la sp`lat [i cele câtevapuneau întotdeauna la sp`lat [i cele câtevapuneau întotdeauna la sp`lat [i cele câteva
ruferuferuferuferufe

ce le-au r`mas de la fostele lor iubitece le-au r`mas de la fostele lor iubitece le-au r`mas de la fostele lor iubitece le-au r`mas de la fostele lor iubitece le-au r`mas de la fostele lor iubite
[i le scoteau numai noaptea, foarte târziu,[i le scoteau numai noaptea, foarte târziu,[i le scoteau numai noaptea, foarte târziu,[i le scoteau numai noaptea, foarte târziu,[i le scoteau numai noaptea, foarte târziu,
s` se usuce pân` a doua zi seara.s` se usuce pân` a doua zi seara.s` se usuce pân` a doua zi seara.s` se usuce pân` a doua zi seara.s` se usuce pân` a doua zi seara.

{i eu, la trezire, îmi sim]eam mai ro[ii{i eu, la trezire, îmi sim]eam mai ro[ii{i eu, la trezire, îmi sim]eam mai ro[ii{i eu, la trezire, îmi sim]eam mai ro[ii{i eu, la trezire, îmi sim]eam mai ro[ii
coroanele de câini din jurul picioarelor,coroanele de câini din jurul picioarelor,coroanele de câini din jurul picioarelor,coroanele de câini din jurul picioarelor,coroanele de câini din jurul picioarelor,
în timp ce lumea se a[eza sigur`,în timp ce lumea se a[eza sigur`,în timp ce lumea se a[eza sigur`,în timp ce lumea se a[eza sigur`,în timp ce lumea se a[eza sigur`,
pe rândul de jos [i pe rândul de sus,pe rândul de jos [i pe rândul de sus,pe rândul de jos [i pe rândul de sus,pe rândul de jos [i pe rândul de sus,pe rândul de jos [i pe rândul de sus,
ca o echip` de fotbal pentru poza ultimuluica o echip` de fotbal pentru poza ultimuluica o echip` de fotbal pentru poza ultimuluica o echip` de fotbal pentru poza ultimuluica o echip` de fotbal pentru poza ultimului

sezon.sezon.sezon.sezon.sezon.

ADRIANA CÅRCU
Este prima c`ldur` adev`rat` a anului; aceea pal` subit` de dogoare care te face s`-]i

dezbraci din mers un strat de haine [i s` le înghesui gr`bit prin câte o plas`.  Oamenii
[i-au ridicat privirile [i observ`, cumva mira]i, c` totul s-a colorat dintr-o dat` [i c`
înflore[te liliacul. Umbrele cad drept, pere]ii caselor str`lucesc orbitor, t`cerea încremenit`
a verii înc` nu s-a a[ternut, dar e cald, foarte cald pentru luna mai. Cercetez în grab`
calitatea c`p[unilor [i a sparanghelului de la Lidl [i m` hot`r`sc s` trec mai departe, spre
curtea din col], pe care am numit-o de la bun început Aprozar [i unde pe mese improvizate
vecinii vând zilnic produse din zon`. O iau pe lâng` zidul vechi, care azi, dup` o superb`
munc` de restaurare, desparte vechiul cartier Hasenleise (lini[te iepureasc`) de un cochet
ansamblu imobiliar, ce se întinde pe toat` suprafa]a fostei fabrici Furukava. Zidul radiaz`
deja c`ldura acumulat` în timpul dimine]ii. În vreme ce reu[esc s` nu m` gândesc chiar
la nimic, îmi arunc ochii prin patio-urile drapate în vegeta]ie meridional` [i discret încadrate
de fragmentele bine conservate din vechea cl`dire. Simt soarele cald pe spate [i merg.
Am deprins aceas` pl`cere simpl` a existen]ei acum vreo zece ani. Doar merg. Un biciclist
pe o cursier` trece în vitez` aplecat peste ghidon stârnind u[or aerul în urma lui, iar doi
copii se hârjonesc dându-mi târcoale. Cineva î[i fluier` câinele [i o musc` zboar` zbârn`ind
chiar pe lâng` urechea mea. Din când în când trece câte o ma[in` cu o mam` enervat`
la volan, care încearc` s`-[i lini[teasc` copiii cuprin[i de frenezia prim`verii. Un vecin
m` salut` gr`bit [i eu m` bucur c` de data asta scap f`r` obi[nuitul schimb de banalit`]i.

Deodat` ochii îmi cad pe biciclistul care m` dep`[ise cu o vreme în urm`, priponit
în intersec]ia de care m` mai despart vreo 50 de metri. În cartierul acesta, unde viteza
maxim` este de 30 km pe or` [i unde traficul din intersec]ii se reglementeaz` "la mica
în]elegere", un biciclist care nu se mi[c` din loc pre] de un minut întreg trebuie s` aib`
alte motive. Pe m`sur` ce m` apropii, v`d cum o femeie se opre[te [i ea, î[i pune plasele
jos [i caut` cu privirea, parc` undeva sus, spre blocul din dreapta. Mai fac câ]iva pa[i
u[or intrigat`. Dup` ce fâ[âitul ultimei ma[ini se stinge [i strada s-a lini[tit pentru o
clip`, aud un fir de melodie ca p`rerea unui vis [i în momentul acela în]eleg: de undeva
de la geamul unui apartament din blocul de vizavi se revars` în strad` tot mai clar` o
voce de sopran` înso]it` de acordurile unui pian. M` opresc [i eu mai la umbr` [i întind
gâtul ca s` aud mai bine. Cântecul are perfec]iunea unei înregistr`ri, dar prospe]imea pe
care o eman` nu las` nicio îndoial` c` performan]a ad hoc e live. La sfâr[itul intervalului
pianul mai face ni[te volute, pentru a începe apoi cu hot`râre al doilea lied. Este Schumann:
An meinen Herzen, an meiner Brust.

M` hot`r`sc s`-l ascult pân` la cap`t. Pe partea opusa a str`zii s-a oprit în loc [i
omul cu câinele. Zâmbindu-ne pe furi[ ascult`m fermeca]i muzica ce ne con]ine pe to]i,
pentru câteva minute – un cadou pe care nimeni nu-l b`nuia, undeva între blocuri, într-o
diminea]` torid` de mai. Suntem deja cinci la num`r, împr`[tia]i în toat` intersec]ia. La
piesa a treia m` dau cu greu dus`, s`-mi caut de treburile zilei.  Biciclistul pleac` [i el.
Pe m`sura ce reintru în cotidian, sunetele estompate de via]a str`zii devin tot mai vag
secven]iale, apoi se sting.

Revin în intersec]ie, dou`zeci de minute mai târziu, purtând victorioas` în plas` un
m`nunchi de sparanghel, dou` leg`turi de ridichi [i dou` de ceap` verde. Sparanghelul
din St. Leon, un sat aflat doar la câ]iva kilometri de Heidelberg, se zice c` e cel mai bun
din lume. M` al`tur grupului de ascult`tori cu sentimentul uneia care de acum este de-a
casei. De data asta suntem vreo [ase; unii instala]i deja confortabil pe treptele blocului,
pentru o audi]ie mai lung`. Acum cântecul este Die Lorelei de Liszt. Cei care [ed jos au
[i închis ochii. Aud cum ma[inile care traverseaz` întersec]ia încep s` încetineasc` viteza.
Biciclistul s-a întors [i el cu plasa plin`.  Ascult`m alte dou` lieduri, apoi se face lini[te.
În timp ce st`m r`ma[i în a[teptare, la o fereastr` de la etajul doi se arat` o fat` zvelt`
cu p`rul lung, castaniu – exact a[a cum mi-o imaginam –, care înclin` capul [i zâmbe[te
f`r` a p`rea foarte surprins`. Ca-n]ele[i izbucnim cu to]ii în aplauze, rup]i din acea trans`
atemporal` - în care, pentru câteva minute, am l`sat s` ne vorbeasc` inimii, a[a cum [tie
numai ea -, muzica.

ÎNTR-O ZI DE MAI

Recunosc c` sunt într-o mare dilem`,
datorat` timpilor în care s-au petrecut ie[irile
în F`g`ra[, an dup` an, ca ni[te ture de for]`.
Dac` încerc s` aglutinez toate acele drumuri
f`cute pe traseul de creast`, ar trebui s`
vorbesc doar din perspectiva [oferului, a
c`l`uzei ce duce în urma sa un grup sau
altul, [i s` leg între ele povestirile, ca [i
când s-ar fi petrecut într-un timp etern,
singurul lucru diferit fiind oamenii din grup.

O alt` variant` ar fi s` povestesc toate
întâmpl`rile tr`ite acolo, ca [i cum diferitele
grupuri pe care le-am dus ar fi fost laolalt`,
deodat`, în acela[i an, dar atunci f`r` s`
vreau a[ intra în fic]iune, pentru c`, din
nefericire, [i amintirile sunt ni[te fic]iuni
cu baz` real`, iar a muta peste timpul unui
an, sau doi, sau trei via]a unui om, înseamn`
a-l transforma în erou, în personaj, a-l scoate
din concretul amintirii [i reconstituirii
corecte. Dac` a[ porni cu fiecare de la un
cap`t la cel`lalt al F`g`ra[ilor, ar însemna
s` repet descrierea unor trasee, ceea ce nu
mi-am propus, cât` vreme n-am dorit s` fac
din aceast` rememorare un ghid turistic. O
conven]ie va trebui totu[i s` folosesc pentru
c` drumurile f`cute în F`g`ra[ au avut, cu
mici variante, cam acela[i itinerar, peste
acelea[i vârfuri, pe la acelea[i cabane [i
lacuri.

A relata totul ca o c`l`torie de unul
singur, cum f`cusem de mai multe ori,
înseamn` a descrie traseul, cu punctarea
fluctuant` a unor întâmpl`ri tr`ite împreun`
cu un grup sau altul, în afara so]iei [i a celor
dou` fete, care la cinci ani distan]` una de
alta au parcurs drumul de la Suru la Plaiul
Foii. Dar în cei cinci ani, noi am continuat
s` travers`m de la Sibiu la Bra[ov cea mai
înalt` creast` a Carpa]ilor române[ti. Dilema
are în fa]` o întrebare secund`: "De ce a
trebuit s` fac de atâtea ori un munte?"

Întrebarea mi-o pusese de fapt Doru,
în anul în care nu ne-am mai avut ca parteneri
de grup. El se c`s`torise. I se n`scuse un
copil [i trebuise s`-[i schimbe modul de
via]`. R`spunsul nu i l-am dat, ci a venit
de la Doru sub forma unei alte întreb`ri:
"Ai mai fost în F`g`ra[ [i Piatr`?… Eu n-am
mai putut. Lia vrea la mare". Îi r`spund c`
în Retezat mergem o dat` la o lun` sau dou`,
[i c` în fiecare an am f`cut F`g`ra[ul, Leaota,
Iezer-P`pu[a, iar dou`sprezece zile ni le
petrecem obligatoriu c`]`rându-ne pe toate
traseele din Piatra Craiului…

Acum [i aici, pentru c` în acest an mi-am
dorit foarte mult s` mai urc în F`g`ra[ [i
în Piatr`, dar concediile din ultimii ani
dinainte au fost frac]ionate, apuc doar s`
pun pe hârtie ceea ce povestesc adeseori
cuno[tin]elor, cu o nostalgie pe care o în]eleg
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pu]ini. Timpul trece, îndep`rteaz` de prezent
ceea ce s-a întâmplat în patruzeci [i cinci
de ani de munte, îndep`rtându-m` de condi]ia
mea real`, de adâncul fiin]ei mele, de mine.
Adesea scriind am sentimentul c` un altul
o face, cineva care n-a suit niciodat` un
munte, ci a tras cu urechea la pove[tile spuse
de cei ce au urcat, apoi, cu o hart` în mân`
au reconstituit în imagina]ia lor ceea ce este
o traversare, un traseu. Parc` nu mai sunt
eu, sau oricum pe cel de acum nu-l recunosc
nic`ieri în trecut, c`ci scriind în loc s` urci,
este ca [i atunci când pui s` fac` dragoste
dou` personaje în locul t`u.

Înaintez greu, ca printr-o z`pad` afânat`,
înalt` pân`-n brâu. Nu e fic]iune. Eroii mei
sunt oameni vii. Cu unii m-am v`zut
întâmpl`tor, din când în când, cu al]ii nu.
Cu cei pe care i-am întâlnit am vorbit câte
ceva despre noile noastre condi]ii de via]`,
de copii, apoi, inevitabil, de munte. Eram
singurul care am continuat s` urc. Trei din
fo[tii mei colegi de c`]`r`ri, ce trecuser`
la profesionism, î[i g`siser` moartea în
Parâng, F`g`ra[ [i Piatra Craiului.

Domesticii, acei "lulu", ce ar fi putut
s` conduc` orice grup [i s` dea lec]ii de
munte oricui, se retr`seser` pe lâng`
familiile lor, iar al]ii plecaser` [i se
stabiliser` în str`in`tate, du[i de destinele
lor. Nici unul dintre ei nu are boala scrisului,
încât sunt sigur c` episoadele pe care le
transcriu, aici, au fost doar povestite, ca
ni[te amintiri de c`tre fiecare dintre ei, cu
pasiunea cu care ar fi vorbit despre o
perioad` a tinere]ii lor, când f`cuser` sport
de performan]` [i dobândiser` locuri pe
podium. Perioada acelor întâmpl`ri,
petrecute de unii din ei doar un deceniu
sau mai pu]in, adun`, desigur, în ea, pentru
to]i, nu doar pentru mine, un aer eroic, [i
le d` (ne d`) sentimentul exact de atunci,
c` nimic nu ne putea sta în cale, c` o ]int`
propus` a fi atins` va fi cu siguran]` trecut`
pe r`bojul victoriilor.

Ne sim]eam puternici, siguri pe noi,
imposibil de întors din drum. {i dac` în
Retezat sau Apuseni sau Mun]ii Sebe[ului
sau Sibiului, ori în }arcu sau Rodnei m-am
sim]it ca într-un fel de domiciliu secund,
ca pe Parâng sau Poiana Rusc`, în F`g`ra[
[i Piatr`, cel pu]in la primele ie[iri de unul
singur sau de grup, m-am sim]it ca un con-
curent aflat într-o competi]ie sportiv`. {i
asta în primul rând datorit` faptului c` în
F`g`ra[, cel pu]in, cabanele fiind a[ezate
în lan], trebuia s`-]i iei cu tine în spinare
rucsacul [i s` înaintezi, în orice condi]ii,
spre urm`torul punct, f`r` posibilitatea de
a t`ia printr-o scurt`tur` drumul spre ]int`
[i în caz de vreme nefavorabil`.
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Luni, 14 mai 2012Luni, 14 mai 2012Luni, 14 mai 2012Luni, 14 mai 2012Luni, 14 mai 2012
E unu noaptea. B`nuiesc c` nu sunt singurul

care în copil`rie, ba chiar [i-n adolescen]` nu
putea s` doarm` în noaptea de dinaintea unei
c`l`torii. Emo]iile, curiozitatea, bucuria,
imagina]ia – toate m` ]ineau cu ochii deschi[i,
într-o nelini[te tonic`. M` treze[te alarma de
la telefon la 4. Zbâr spre aeroport. Emo]ii am,
totu[i, dar – ca de fiecare dat` – din cauza
zborului cu avionul. Cu avioanele, fiindc`
schimb la Viena. Scrâ[nesc din din]i la fiecare
decolare [i împing cu t`lpile în podea. Dac`
vreodat` se va întâmpla vreun accident, va fi
din vina mea: picioarele mi-au trecut prin burta
aeronavei!

De pe aeroportul Heathrow pân` la sediul
Institutului Cultural Român din Londra, domnul
Luigi, care m-a a[teptat, îmi ]ine un curs rapid
de acomodare. Aflu c` ora[ul chiar e cel mai
mare din Europa, cu peste opt milioane de locui-
tori [i vreo 80 de kilometri de la un cap`t la
altul. Mai aflu c` dac` pân` acum nu m-am
l`sat de fumat, locul unde ma[inile circul` pe
partea dreapt`, f`r` s` dep`[easc` viteza – e
plin de camere de filmat! –, este ideal: un pachet
de ]ig`ri cost` 8 lire. ICR Londra e într-o cl`dire
central`, dintr-un cartier al ambasadelor [i al
milionarilor. Se spune c` micul palat de la num`-
rul 1 din Belgrave Square ar fi fost f`cut cadou
de Carol al II-lea iubitei sale Elena Lupescu.
Dar amanta l-a dat mai departe, la Externe.

Doru Branea, directorul ICR Londra, mi-
e ghid la un tur rapid prin cl`direa unde sunt
cazat. Exist` [i un lift cu care, la un moment
dat, urc` romancierul C`t`lin Dorian Florescu,
aflat în capitala Marii Britanii într-o reziden]`
literar`. Dup` ce savur`m cafeaua turceasc`
preparat` de c`tre Daciana, pornesc cu C`t`lin
prin Londra: e ploaie, e frig, aglomera]ie, iar
ma[ina lui are volanul pe... stânga. A[a c`, din
când în când, îmi vine s` strig: aten]ie, vine
un nebun pe partea noastr`! Mi-e greu s` m`
obi[nuiesc c` "partea noastr`" e, aici, invers
decât la noi. Vizit`m Globe, teatrul lui
Shakespeare, care e chiar pe malul (drept sau
stâng?!) Tamisei, iar apoi ajungem la Tate
Modern. Impresionant` cl`direa – o fost` fabric`
metamorfozat` de un arhitect elve]ian –, nu
chiar atât de teribile exponatele. E vina mea:
"proiectasem" în Tate – ce face reclama din
om...! – cele mai cele lucr`ri. Sunt câteva, printre
care [i "Pe[tele" lui Brâncu[i, dar nu multe. E
[i o expozi]ie Damian Hirst, cel cu rechinul
"îmb`ls`mat" [i cu craniul din diamante. Te
frisoneaz`? m` întreab` C`t`lin. Da, dar pentru
c` mi-e frig...

E sear` [i suntem în Soho, cartier devenit
celebru înc` de acum câteva sute de ani pentru
chefurile pe care le tr`geau aici englezii. Pub
lâng` pub, restaurant lâng` restaurant, cârcium`
lâng` cârcium`. De[i e luni, e forfot` [i pe str`zi,
[i în... incinte. În weekend nu se poate merge:
puhoi de oameni. C`t`lin a luat bilete la un
club de jazz celebru, Ronnie Scott's. Sala –
full! În concert, legendara keyboardist-` [i
vocalist` Patrice Rushen [i percu]ionistul Ndugu
Chancler, ambii din Los Angeles. Un jazz de
anii 80, cu inflexiuni pop care ne amintesc de
Litorarul românesc, unde mergeam cu p`rin]ii
la o teras` ori la un restaurant. {i orchestra
cânta. Nu atât de profi, dar cam acelea[i muzici...
"Dinamita" vine din public: o solist` (amica
vedetelor) care salveaz` seara [i îi introduce
în c`r]i pe cei doi. (Aflu de la nevast`-mea,
prin SMS, c` Tudor a f`cut senza]ie la concertul
lui Alexandru Tomescu de la Filarmonic`: a
stat, 70 de minute, ochi [i urechi la violonist.
Dac` nu ar fi avut o important` problem` fiziolo-
gic`, din dou` silabe, pe care [i-a exprimat-o
cu voce tare, ar fi [i aplaudat). Dup` ce ameri-
canii trag cortina, a[tept`m [i trupa clubului.
E foarte bun`, grozav`, doar c` eu o aud ca
prin vis...
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Dup` ce Daciana nu-mi ofer` doar micul

dejun, ci [i un c`r]oi cu secretele [i h`r]ile
Londrei, pornesc, prin ploaie [i f`r` umbrel`,
asaltul. Palatul Buckingham e la 10 minute,
dar garda se schimb` abia la 11,30. S` fie

JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN

s`n`to[i [i mai... matinali, nu stau dup` ei. În
fa]` la National Gallery un ceas-monument cu
însemnele olimpiadei zice c` mai sunt 73 de
zile pân` la debutul competi]iei. A ie[it soarele,
o zbughesc pe str`zi, prin pie]e, printre turi[ti
de diferite na]ii ori londonezi siguri pe ei. Privesc,
fac poze, m` uit pe hart`, schimb direc]ia, caut,
merg la noroc. La 14,30 m` întâlnesc cu C`t`lin
la National Gallery Portraits, s` vedem expozi]ia
Lucian Freud. Sorry, there are no tickets! Asta
e, vedem ce se poate, adic` sute de portrete ale
celebrit`]ilor istoriei din ultimele cinci secole,
realizate de celebrit`]i (sau nu!) ale istoriei artei.
Apoi, ne mut`m în National Gallery, care este
înc`rcat` la... refuz cu daruri pentru ochi. Nu
[tiu unde s` m` uit mai întâi, în fa]a c`rei lucr`ri
s` stau mai mult. Apoi, spre sear`, purcedem
spre unul dintre cele mai aplaudate muzicaluri
din Londra: "Les Misérables". Casa e-nchis`,
toate locurile vândute, dar C`t`lin a rezervat
bilete prin internet. {i, adev`rat, spectacolul î[i
merit` cele patru stele [i jum`tate pe care
speciali[tii i le-au dat. Muzic` de calitate, voci
puternice, o punere în scen` dinamic` [i
emo]ionant`. Nici n-am sim]it c` transpunerea
dup` romanul lui Hugo a fost în englez`. Ova]ii,
la final. {i înc` o jum`tatea de stea din partea
noastr`!
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Azi este marea zi. De fapt, în program scrie

c` va fi o noapte: European Literature Night.
Edi]ia a IV-a. La British Library. Este unul dintre
cele mai importante evenimente literare din
capitala Marii Britanii. Mândru mi-s! Dar pân`
s` înceap`, mai dau o tur`. De data asta prin...
City – unde v`d London Bridge, Turnul Londrei,
Catedrala Sfântul Paul –, via M`n`stirea
Westminster [i Palatul Parlamentului, cu al s`u
Big Ben. Aparent, un traseu conformist, practic
– "lucruri" de neratat. Iar drumul, cu metroul,
dar mai ales cu piciorul, d` seama despre un
ora[ – na cli[eu! – cosmopolit, trepidant, plin
de oferte (de la cele... vizuale, pân` la cele
culinare, comerciale, culturale etc.). Se repar`
str`zi, trotuare, cl`diri. Sunt a[tepta]i sute de
mii de oameni la Olimpiad`. Dar asta va fi în
var`. Dac` ar fi var`... Dac` ar fi cu 20 de grade
Celsius mai mult... Fac mofturi. Metropola n-
are cum s` nu-]i cad` cu tronc. Londra + Dragoste
= Londragoste.

Simona Nastac, de la ICR Londra, [tie
ora[ul ca-n palm` [i m` înso]e[te la British
Library. Aflu c` mâine va veni Ion Caramitru,
care este implicat într-un proiect teatral important
al ICR Londra. Cam dou` evenimente pe
s`pt`mân` face micu]a echip` a lui Doru.
Majoritatea, în locuri importante din metropol`,
cu parteneri de top, ceea ce asigur` o vizibilitate
foarte bun` protagoni[tilor. Iac` dovada: British
Library! Suntem opt scriitori care vom citi [i
care vom r`spunde întreb`rilor moderatorului
serii, Rosie Goldsmith, fost` jurnalist` la BBC,
o celebritate a presei britanice: Paulus Hochgatter
(Austria), Pa Juul (Danemarca), Ludwig
Steinherr (Germania), Noemi Szecsi (Ungaria),
Ognjen Spahici (Munte-Negru), Anne Sward
(Suedia), Zygmunt Miloszewski (Polonia) [i
subsemnatul. Ale[i, aflu, de un juriu britanic
ce a citit texte în englez` a 50 de autori europeni.
Încet, încet vine lumea. {i vine. {i... peste 250
de londonezi cump`r` bilete la Noaptea
Literaturii Europene! Sala e plin`, texte de bun`
calitate, scriitori cu umor, moderatoarea foarte
acas`. Sunt al treilea, dup` scriitoarea maghiar`
care cite[te dintr-un roman cu vampiri. M` simt
ca... Dracula, fiind [i-mbr`cat într-un pulover
ro[u. Îmi iau inima-n canini [i lecturez câteva
poeme din "Moartea parafin`" fix în englez`.
Cu accent, cu emo]ii. Se pare c`-i OK: aplauze
prelungi. Sper c` pentru poezie, nu (doar) pentru
curaj! La finalul serii, Daciana, Dorian [i Maria,
fiica lor, m` asigur` a ie[it foarte bine. Simona
zice la fel. {i vreo dou` doamne care m` felicit`.
Un gentleman îmi ofer` un pahar cu vin.
Ciocnim, am deja unul. {i mai ciocnim, apoi,
pe Belgrave Square nr. 1, unde familia Branea
deschide o sticl` de Rioja, special`, ca pentru
premian]i. Good night, European Literature!
Good by, Londragoste!

RADU PAVEL GHEO
La sfîr[itul lunii martie am mers, împreun` cu poetul Robert {erban, la libr`ria "Joc secund"

din Timi[oara, unde urma s` prezent`m romanul Superhero al lui Ciprian M`ce[aru, proasp`t
ap`rut la Editura Cartea Româneasc`. A venit [i autorul – cale de vreo dou`sprezece ore, din
Bucure[ti pîn` aici – [i, cum romanul e unul bun, care se cite[te cu pl`cere, to]i trei eram preg`ti]i
pentru un dialog dinamic, cu ni[te cititori poten]ial prieteno[i [i curio[i. Din punctul acesta de
vedere n-am fost dezam`gi]i: cei veni]i la lansare erau [i curio[i, [i deschi[i, [i dornici de dialog,
adic` a[a cum [i-ar dori orice scriitor. Le pl`cuse romanul, le-a pl`cut [i autorul lui, astfel c`
lansarea s-a prelungit cu o discu]ie animat`, cu accente pasionale, în care s-au implicat to]i cei din
libr`rie. To]i, adic` vreo zece-dou`sprezece persoane (incluzîndu-i aici [i pe librari, la rîndul lor
ni[te cititori dedica]i [i aviza]i).

A fost pl`cut, sigur, dar... zece-doisprezece oameni? Ni s-a p`rut pu]in [i nou`, darmite autorului,
obi[nuit cu un public mai numeros. Ce-i drept, nu putem compara dinamica vie]ii literare bucure[tene
cu cea a Timi[oarei. Mai mult, am aflat c` în paralel, la aceea[i or`, dar la o alt` libr`rie, criticul
Mircea Martin, venit [i el din Bucure[ti, lansa un prim volum din edi]ia de opere "Benjamin Fondane",
a[a c` ne-am imaginat c` grosul publicului va fi fost atras mai degrab` de acel eveniment.

Ni s-a spus îns` mai apoi c` nici la lansarea paralel` nu fuseser` mult mai multe persoane. Cele
dou` evenimente împ`r]iser` într-adev`r publicul, dar atîta s` fi fost tot publicul? Tot publicul timi[orean?
Am început s` meditez [i s`-mi amintesc. Cu vreo doi ani în urm` Gabriela Adame[teanu tocmai
publicase romanul Provizorat, un volum excelent, multipremiat, elogiat de critici [i cu mare priz` la
cititori, care a avut în decurs de un an [i ceva dou` edi]ii succesive. În turneul de promovare a c`r]ii,
autoarea a venit [i la Timi[oara, iar în seara lans`rii în libr`rie se strînseser` vreo patruzeci de oameni.
Poate ceva mai mul]i. Mie mi s-au p`rut totu[i pu]ini: era acolo unul dintre cei mai importan]i scriitori
români de la 1945 încoace, un clasic în via]` (cum spune cli[eul), o scriitoare de anvergur` european`,
cu care cititorii timi[oreni nu au ocazia s` se întîlneasc` prea des.

Mergînd pe firul amintirilor despre lans`ri, am ajuns [i la întîlnirea cu timi[orenii a doi autori
din a[a-numita "genera]ie nou`": bucure[teanul Filip Florian [i budapestanul Attila Bartis. Amîndoi
se num`r` la ora actual` printre cei mai cunoscu]i [i mai tradu[i autori din Europa de Est, astfel
c` (la fel ca în cazul Gabrielei Adame[teanu) faima lor pe plan na]ional [i succesul lor interna]ional
m-au f`cut s` m` tem c` libr`ria nu o s` aib` destule scaune pentru cei ce vor veni. Dar a avut –
chiar prea multe. Au fost acolo vreo dou`zeci [i cinci de cititori (poate treizeci) [i chiar dac`
întîlnirea a fost încînt`toare, iar cei doi autori în mare verv`, n-am putut sc`pa de un sîcîitor sentiment
de nemul]umire.

S` zicem c`, poate, numele lui Ciprian M`ce[aru nu a atras aten]ia timi[orenilor. Deocamdat`
nu e un autor atît de cunoscut. Îns` o întîlnire cu Gabriela Adame[teanu este oricînd un eveniment.
Autorii de prim` m`rime din centrul cultural al ]`rii (care este, f`r` nici o rezerv`, Bucure[tiul) nu
ajung foarte des în Timi[oara. Cei din Budapesta nici atît. E mai u[or s`-i întîlne[ti pe Gabriela
Adame[teanu, pe Attila Bartis sau pe Filip Florian în Berlin ori în Viena decît în capitala Banatului.
Sînt autori de anvergur` european`, iar un dialog deschis cu ei e un privilegiu. Dat` fiind raritatea
unor astfel de întîlniri, un public de treizeci-patruzeci de persoane mi se pare mic. Mai ales c` e
foarte probabil s` fie cam acelea[i patruzeci de persoane, care se adun` ori se împart, în func]ie
de evenimente, ba la o lansare, ba la alta. Pentru un ora[ relativ prosper, cu peste trei sute de mii
de locuitori, cu zeci de mii de studen]i, cu o via]` social` intens` [i care aspir` la titlul de capital`
cultural` european`, e foarte pu]in: cam cît o grup` de studen]i de la Facultatea de Litere. Avem
oare o problem` cu receptarea literaturii?

Prefer totu[i s` g`sesc [i o alt` explica]ie în afar` de cea pesimist`, care se deduce automat
din cele scrise mai sus. Da, poate c` oamenii nu se mai înghesuie la întîlnirile cu scriitorii a[a cum
o f`ceau odinioar`, dar c`r]ile acestora din urm` se citesc în continuare: se vînd, se împrumut`
între prieteni, se iau de la biblioteci. Pia]a de carte nu merge la fel de bine ca înainte de recesiune,
cînd luase un avînt mai conform cu orgoliile noastre, dar nici a[a de prost ca în 2009. Autorii
pomeni]i mai sus au cititori fideli, iar c`r]ile Gabrielei Adame[teanu sau ale lui Filip Florian sînt
mereu bestselleruri. S-ar putea îns` ca, în timp, s` se fi produs o schimbare de atitudine fa]` de
persoana auctorial`. Poate c` publicul cititor nu mai e atît de interesat de întîlnirile cu scriitorii.

Cu vreo dou`-trei decenii în urm` scriitorul era un fel de vedet` în plan social, nu doar literar.
O întîlnire cu un autor de prestigiu reprezenta un eveniment. Acum vedetele sînt altele, din alte
zone de manifestare public`. A[a e [i normal. Frustrant, poate, dar normal. E o transformare prin
care trec, într-o m`sur` mai mare sau mai mic`, toate ]`rile Europei de Est. Pentru scriitori nu e
ceva tragic. Pîn` la urm` important e s` le fie citite c`r]ile. Ele sînt adev`ratele vedete.

ÎNTÎLNIRI CU  PUBLIC MIC

LINIA ORIZONTULUIDE ION BARBU
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Explica]ie: Aici e bine s` revenim asupra
faptului spus mai dinainte [i gândit de struc-
turile operative chiar dac` alia]ii, mai ales
cei din Uniunea Sovietic`, p`reau s` nu aib`
prea mare încredere în fluxul de informa]ii
pe care îl puteau asigura serviciile române[ti.
Cu toate acestea, [i aici e de spus ceea ce
doar adev`ra]ii patrio]i ar recunoa[te cu
jum`tate de gur` ca s` nu fie auzit acest
adev`r prea departe: [i anume faptul c`
aveam pe atunci multe leg`turi cu
Gonganbu:  în Republica Popular` Chinez`
acesta era numele Ministerului Securit`]ii
Statului. |n laboratoarele acestuia se pare
c` s-au prelucrat pentru prima dat` temeiurile
marii opera]iuni Aubade de peste câ]iva ani.
R`d`cinile acesteia au crescut din tradi]ia
mistico-magic` a Orientului Îndep`rtat. Prin
urmare, faptul c` fratele predicator îi spune
direct pe nume baciului Meri[ca a fost
urmarea unei anchete speciale de tip
paranormal realizat` de exper]i  Gonganbu
cu ai no[tri asupra st`rii de spirit, a
comportamentului social [i a unor cercet`ri
în antropologia cultural` a satului Cladova
din care a rezultat limpede modul de adresare,
în acord cu faptul c` baciul era un lider de
opinie, un [ef nerecunoscut dar larg acceptat
[i [tiut de toat` lumea. Baciul îi r`spunde,
cum se [i poate repede presupune, cu un
uzual "bun` zâua, m` b`iete, de pe unde
r`s`ri[i'', întreab` baciul, [i nu e de mirare
c` întreab` a[a, odat` ce fratele predicator
era deplin acoperit sub înf`]i[area unui
nime-n drum perfect adaptat.

În prezenta secven]` narativ`, s-au
preluat metode de lucru de la [coala de
securitate din Gr`di[tea, mult înainte ca acolo
s` se nasc` satul inovativ din mileniul al
doilea dup` Hristos, la aproape o mie de
ani de la Marea Schism` [i la [aizeci [i trei
de ani de la momentul în care, la Alba Iulia,
p`rintele Nectarie Dube[teanu (frate vitreg
al fratelui predicator cu acela[i nume) se
va înconjura de lupii din p`dure c`rora le
va predica, ba îi [i va mângâia pe cre[tete
(dac` se poate spune a[a) ca s` priceap`
uni]ii r`t`ci]i c` zarva [i dihonia dintre ei
poate fi trecut`, c` mai bine se poate omul
sfânt în]elege cu fiarele s`lbatece decât cu
r`t`ci]ii. În laboratorul operativ s-au calculat
anii de atunci. A[adar,  pe 25 Septembrie,
Soarele Elenin, Mercur, P`mânt, Saturn,
Uranus sunt aliniate iar în 26 [i 27 septembrie
2011 s-a pus baza satului inovativ la
Gr`di[tea referitoare la transferul de
tehnologie informatic`. De atunci [i pân`
\n anul în care sfin]itul Nectarie a mângâiat
lupii pe cre[tet au trecut [aizeci [i trei de
ani. Suntem, adic`, exact în vremea anului
1948, nu cu mult` vreme înainte ca baciul
Meri[c` s` dea bun` ziua fratelui predicator
în fa]a por]ii. "Bun` ziua, da' de unde
r`s`ri[i", întreab` baciul [i structurile
operative au prev`zut întrebarea, [i au
preg`tit-o în a[a fel încât s` poat` s` se
strecoare cu bine în preajma lui prin agentul
deplin acoperit care i-a [i r`spuns degrab`:
"am r`s`rit de dincolo de malurile lacului
T`u]".

Nu [tia nici el de ce trebuia s` spun`
a[a. I s-a cerut: s-a conformat! Nu a pus
întreb`ri pentru c` a[a a fost instruit. Baciul
Meri[ca a stat olecu]` pe gânduri dup` ce
agentul deplin acoperit i-a dat r`spunsul,
pe urm` s-a luminat [i a dat din cap f`r` ca
Dube[teanu s` [tie dac` asta era de bine
sau de r`u. La fel [i structurile operative

VIOREL MARINEASA
Ner`bdarea începu s`-i mu[te pe mul]i. Primarul ̀ l b`trân îi scotea din s`rite. E drept

c` i-a extras din rahat adeseori, recuno[teau unii cu jum`tate de gur`, dar acum se s`turaser`.
Burgada rural` de]inea o pozi]ie frunta[` printre am`r`[tenii din jur, asta îns` nu-i mai
satisf`cea. La început uneltiser`, deoarece n-aveau curajul s`-l înfrunte oblu pe mo[ primar.
{i acela gre[ise, tocmai luând alur` de infailibil: barb` pân` la brâu, bun`tate cu carul
imprimat` pe chip, vorb` sf`toas`, norme prea stricte pentru uzul comunit`]ii. Avea [i ̀ l
b`trân sus]in`torii s`i – unii din convingere, al]ii de circumstan]`. Sfetnicu ca sfe[nicu:
sus]ine lumina, dar o mai [i pr`bu[e[te. Toate b`lteau. Pân` într-o zi, când ap`ru c`lare
pe o motociclet` beat`, f`când fi]e de fi]e, Filedin, primul trimis al trustului Gheonoaiei.
Acesta împ`r]i în grab` lumii de strânsur` cior`pei, baticuri, maieuri, prezervative cu
noduri [i se c`r` de-a curi[capite în neant. Apatie aparent`/ plus bomboanele de ment`/
samizdaturi suculente/ zvonul pr`bu[irii lente. Ve[ti proaste soseau în fiecare zi: ba c`
municipiul cutare, re[edin]` ]inutal`, a dec`zut la nivel de comun` peceneg` temporar`,
ba c` statutul palm` barb`-cot e cerut de tot mai numero[i megie[i.

Urmarea a fost c` pe zidul scorojit al prim`riei au ap`rut, pe lâng` obi[nuitele
Doamn` generoas`, forme opulente, ofer servicii  complete domnilor onctuo[i sau Donez
salat` radioactiv`, jum`t`]i de foi dictando pe care erau înscrise revendic`ri de genul
Cior`pei, nu libertate! sau Vrem prezevative noi!  Mo[ primar râse cu poft` ca de o
snoav` bun` [i d`du ordin ca sloganurile s` fie multiplicate [i puse în eviden]` pe baloane
colorate, pe aripile porumbeilor po[ta[i [i, cu un design savant, chiar pe panourile oficiale.
Al]ii nu se amuzar`.

Cel de-al doilea sol de la Gheonoaia-Trust fu însu[i Yul Brynner (sau o replic` a
lui, ce mai conteaz`), a[a cum îl [tim din Lumea Vestului, cu acea fascinant` privire
de un albastru metalic, rod al zdroabei roboticienilor [i a consilierilor de imagine. Cu
toate orificiile ticsite, spre delectarea c`sc`unilor, el împr`[tie un pic de acid sulfuric
[i de pucioas`, arunc` sacadat câteva considera]ii asupra redemp]iunii terestre, ca apoi
s` dispar`, dându-se peste cap pentru a-[i reînc`rca g`urile cu sucuri devoratoare.

Nici aceast` vizit` nu r`mase f`r` consecin]e. Unii prinser` s` adore Miasma, iar
o grupare paramilitar`, pitit` dup` dealuri, exersa gimnastic mersul robotului. În lunc`,
un orator cunoscut cizela în gol discursuri dup` discursuri, promi]ând prezumtivilor
concitadini raiul în burgad`. Boact`rul care asigura serviciul de spionaj al primarului
îi aduse toate astea la cuno[tin]`, iar acela surâse, îns` foarte pu]in.

Între timp, anali[tii locali se pierdeau, cum altfel?, în analize privind situa]ia localit`]ii.
Concluzia: hâ] înainte, hâ] înapoi! C` mai rentabil era dac` ne-am fi n`scut scandinavi;
c` n-ar trebui s` trecem cu vederea experien]a celor din Tuvalu; c` mo[ primar s`-[i ia
catrafusele. Zile de toamn`, iarn`, prim`var`, var` se b`tur` din sear` pân`-n zori [i
din zori pân`-n sear`, cu o falc`-n cer [i cu alta-n subsol, se izbir` gure[ în formul`ri
buzdug`nii [i-n epitete împ`lo[ate.

Afar`, mul]imile fierbeau. Fiecare avea o vorb`. Pe buze venir` instantaneu îndemnuri
la lupt` din timpul c`derii Imperiului Bizantin sau de când cu asaltul Vienei ori al
cet`]ii Temi[varului.

În sfâr[it, conform a[tept`rilor c`rora nu li se mai putea pune z`gaz, sosi Copilu.
Un copil zbârcit, mai b`trân decât ~l B`trân, mai darnic decât biker-ul Filedin, mai
suculent [i mai robo]el decât cel întruchipat de siberianul Iurii Borisovici Brinner. Ie[i]i
care din palate, care din s`r`cie, scandar` la unison: Co-pi-lu! Co-pi-lu! Izb`vire cu
Copilu! Îl pip`ir` în voie, îi pupar` surtucul. Era [i nu era de-al lor. Mai strigar` lozinci
cât mai strigar`, mai îl ciupir` de bucile co[covite, f`râmicioase pe Copilu, apoi fiecare
plec` s`-[i transforme visele în realitate: unul s` înfulece salat` radioactiv`, altul s-o
viziteze cu prezervativ proasp`t pe doamna onctuoas`, cel`lalt s` ob]in` statutul palm`
barb`-cot [i a[a mai departe etcaetera în vecii vecilor. Nu-i gata.

COPILU

PRINTRE SÂSÂITURILE
RA}ELOR Î{I FACE LOC
FRATELE DUBE{TEANU
DANIEL VIGHI

au dat din cap f`r` s` [tie de ce: erau, cum
se spune, în cea]`, ca în cazul cu episcopia
Cenadului [i cu piatra de mormânt de la
cimitirul din Radna, partea catolic`, unde
se afl` inscrip]ia pe deplin conspirat` în latin`
în fa]a c`reia s-au zglâmboiat structurile [i
n-au priceput mesajul cu Urbs Morissena,
de-i zice castrum iuxta Morisium [i în fa]a
c`ruia baci V`s`lie din R`dnu]a, mo[ foarte
în etate, a ridicat din umeri la ancheta
structurilor [i a spus ceva despre popii negri
de la papista[i care ar fi implica]i în treaba
asta.

Ca s` în]elegem cât mai bine ce se
întâmpl` în fa]a por]ii, mai spunem ceva
din sarcina operativ` a fratelui predicator
conspirat printr-un conving`tor nimea'-n
drum. Vom prelua din actele de la  Sec]ia
tehnico-operativ` care în componen]a sa are
Laboratorul de tortur` "cizma spaniol`",
Laboratorul "tortura cu ap`"[i Laboratorul
"fecioara de fier". Peste ani [i ani, la un
deceniu de la debutul celui de-al doilea
mileniu cre[tin, "cizma spaniol`" a fost
înlocuit` cu  Poligraf [i Fotorobot iar "tortura
cu ap`", cu Laboratorul de examin`ri [i
tehnologii informa]ionale. În sfâr[it, tortura
"fecioara de fier" a fost înlocuit` cu
Laboratorul fonoscopic.  "Bun` zâua, baci
Meri[ca" zice agentul deplin acoperit, fratelui
predicator Dube[teanu [i intr` în curtea cu
noroi [i coceni de varz` r`ma[i de la
opera]iunea de preparare a verzei murate
în butoiul din pivni]a lui baci Meri[ca, iar
cocenii, arunca]i cu anume îndrept`]ire în
curte pentru hrana g`inilor [i a cioporului
de re]e americane, [tiute [i sub denumirea
mai pu]in tenden]ioas`, de re]e mute a
baciului – cioporul cel mai numeros de pe
toat` Valea Cladovei.

Printre sâsâiturile ra]elor respective î[i
face loc fratele Dube[teanu [i se pune la
dispozi]ia mo[ului care apuc` s`-i spun`
c`, în chiar aceste momente,  nu are mare
nevoie de argat, e singur [i nu are de lucru
în gospod`ria lui care [i a[a va intra cu tot
cu re]ele mute în componen]a noului colectiv
agricol de produc]ie Zorii Noi din Cladova.
Adev`rul e  c` nu a prea insistat în direc]ia
aceasta baciul Meri[ca, a sim]it el c` nu-i
a bun` s`-l refuze de argat pe fratele
predicator Dube[teanu mascat de structurile
operative într-un nimea'n drum r`t`cit pe
Valea Cladovei. A[a c` a t`cut, era
paranormal, altfel nu se poate explica de
unde pân` unde [tia c` argatul era agent
operativ care avea misiunea s` dibuie
întîlnirile lor secrete de dincolo de Mure[,
în podi[ul Lipovei din satul P`târ[, apoi
Varni]a, pe urm` Spata. Ehe, a[ez`ri într-atât
de pustii [i de uitate de Dumnezeu c` nu
era de mirare c` nici c-ar fi loc mai bun
pentru întâlniri pe deplin conspirate decât
acelea de acolo. A[a c` baciul l-a primit:
"hai, m` b`iete, vin` s`-]i cau]i loc în grajdul
`la mare" – grajd din c`r`mid` ars` de ]iganii
de pe Valea Moratului în anii din urm` ai
regimului "h`l`lalt", vorba lui Budai
Deleanu. "H`la" cu împ`ratul unguresc [i
nem]esc de pe vremea baciului Meri[ca ̀ l
b`trân, tata istuia de acum. Pe atunci [i-au
f`cut mul]i ]`rani din Cladova [i mai ales
din R`dnu]a grajduri mari din c`r`mid` ars`,
ro[ie, cu por]i din scânduri cioplite frumos
cu flori poporane.

Fragment din romanul
Trilogia Corso
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HARFA DE IARB~harfa de iarb`

*  *  *

pe coloanele templului MDCCLVII
umbre adev`rate umbre

tremur` iscate de f`clii factice f`clii
înainte [i dup` invocarea numelui sub
cupola baroc` MMX

m`re]ie provincial` într-un timp al
protectorilor lumina]i

mai persuasiv-temerar` ca niciodat`
ambiguitatea

joac` la pr`bu[irea confiniilor memoriei
imperiale

în superbia unei retractile rigidit`]i
apogeul oric`rei des`vâr[iri

s` fie vreo ironie subtil` tragismul
fiec`rei treziri întru adormire

t`ceri împodobite ermetic f`r` haruspicii
ghicit în cafea

deschisul c`r]ii la pagina unde hîrtia s-a
imprimat pe hîrtie

m`rturie insolent-profetic` asupra
clipelor

odat` pierdute duse a[a cum se gole[te
dus la gur`

paharul parcurs abeonic între vîrste
extreme

*  *  *

o irepresibil` lene originea ei divin`
se vede de departe te-ndeamn`
s` zaci [i chiar zaci pe clip`
ca pe un s`lt`re] balon imens de cauciuc
un posibil jalnic Münchausen
f`r` m`car o ghiulea
care s` te duc`-n vitez` spre ]int`
în zodiile maculate de atîta trecut [i
viitor

unul cîndva m`re] altul cîndva luminos
incanta]ii [chioape nu mai pot salva
nici un cap`t de a]`

*  *  *

spi]erul celest î[i rîde în barb`
atîtea plante etnobotanice
vor s` reinventeze paradisul
de-a lungul taluzului c`ii ferate
imensele cupole subterane ale canalelor
scuip` la fiecare razie plutoane de îngeri
cu pungi aurii sub aripi
curînd vor configura cîteva constela]ii
sordide

în huruitul interminabilelor vagoane-
cistern`

apa vie e trambalat` din halt` în halt`

*  *  *

grüss dich te întîmpin` discret
lebedele de coloratur` de pe lacul lunii
un peisaj seratic serafic dac` ar fi s` fii
pre]ios

dar nimeni nu d` nici un ban
pe aceste p`duri lustruite de cea]`
nici un clinchet doar scrî[netul
pietri[ului

sub picioarele întîrzia]ilor pe t`lpi se
lipesc frunze

întruchipînd h`r]ile rîvnitelor imperii
centre mutate de ici-colo
într-o nelini[te riguros ocultat` de
publicitatea

oric`rui triumf de o zi de o sear` de o
clip`

POEME DE
CONSTANTIN GUR~U

*  *  *

în vreme ce visezi la atelierele închise
p`r`site uitate

extinc]ia plenitudine tran[ant` î]i bubuie
în timpane

ca o inaugurare cu artificii copioase
pe cîmpul unde ar[i]a macin` umbrele
se scurg aidoma bulg`rilor în pr`v`lire
memento frivol sub arbori de tuia
vie]i împlinite printre lespezi [i buruieni
exultante în regatul frenetic fertil al fetei
morgana

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

asumarea  t`cerii instalat` în oase
adînc firesc decisiv implacabil
înghite ultime gesturi încerc`ri
e[uate în miezul c`rora vina tresare
o energie inepuizabil` fragilizeaz` plasa
protector-cutumiar` a tîrziei supravie]uiri

*  *  *

în perimetrul pie]ei st`pînit diminea]a
de sunetele glorios-indiferente ale
clopotelor

vînz`toarea de lango[i [terge rama
ferestrei

c`l`tori între o sta]ie [i alta r`sfoiesc
fi]uici matinale

contempl` cei mai veseli cei mai ferici]i
mor]i

care îi privesc în lumina chioar`
s`pt`mîni deplin între]esute cu abolirea
timpului

circumstan]e bucolice îmbrac` abisul în
s`rb`toare

*  *  *

evacua]i din trena feeric` a zilelor
pariu pierdut în avalan[a prognozelor de
mucava

perpetrate în dep`[iri ilegale ale
desesper`rii

printre aburii cafelei [i fum birt în
perpetuu amurg

c`r]i subversive despre împletirea
puloverelor din lîn` de lama

monografii neîndestul`tor indecente
degust`tori febrili întrez`ri]i pe la
r`spântii

murmur` în aplicat extaz "promova-]i
arta"

erat` anost` liba]iunilor nesfîr[ite

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
intensitatea [`galnic-nemiloas` a
r`spunsurilor

încurajeaz` întreb`rile
ploaia nu poate aboli singur`tatea
dincolo de bucuria descump`nitor-
devoratoare

veghezi la înc` via]a ta la mereu moartea
lor

mai amplu-perfect împlinit` decît
cercurile

pic`turilor infinitezimale scufundate în
orbite

pîn` la istovirea oric`rui reper
cînd lacurile insondabile ale claviculelor
vor respira în ritmul acaparator al
disolu]iei

POEME DE
ION SCOROBETE
ATLAS
[i iat` c` nici în titania via]a nu e mai
roz

frânt de oboseal` cum e[ti
cerul e tot mai aproape
de vulcanul acesta pe care m` sprijin
iar confuzia liniilor ce se absorb
în chip de umeri
îmi trece prin ochi [i inim`
ca prin perdea
umbra meduzei pe care o alung
cu t`cerea ta de piatr`
[i nu se mai potrive[te pentru aceasta
distan]a

nici varianta cu merele infestate
nici anecdota cu cereale modificate
genetic

în calculul versiunii

ECHILIBRU
în sfera duminicii
for]ele oarbe dau la pace preten]ii
deschise

Dumnezeu se odihne[te în mine
ca un copil neviciat
c`ci îl citesc cu toate sim]urile la care
mi-a dat acces

de-mi spune c` ceea ce n-am pierdut voi
pierde

dintr-un spirit al propor]iilor
pas`rea nev`zut` ciugule[te fiecare
centim`

a dezechilibrului

cert ar fi doar ceea ce se petrece sub
aureola

acestui moment
în care r`sfoiesc marile minciuni
ale lui Gutberlet
[i ignor orice scop cu termen
sugerat sub lumina vioaie a artificiului

CONSIDERENTE
la hotarul dintre viat` [i moarte cultiv
f`r` geniu de gr`dinar
idei perisabile
deprind arta de a fr`mânta neuronii
în afara unui program
într-un a[a-zis atelier al ego-ului
îndoit mereu de aptitudinea de a fi fericit
ca la carte
când s` culeg

luând în serios refrenul ploii izbind
fereastra

figura]ia soarelui la final de zi
când nu aud decât fream`tul undelor
suple ale t`cerii

în prezen]a uneltelor specifice
deretic în perimetrul solului interior
asupra st`rilor m`runte

doar astfel percep cum se cl`de[te celul`
pe celul`

cuvântul cre[te în sine la temperatura
propice
încât se contureaz` adult poemul
pân` se desprinde de crengile
ventricolelor

s`-[i înfrunte singur destinul
în pia]a liber` la consum

INTERMEDIERE
accept cu discre]ie rondul între aceste
esen]e

noapte [i zi
serv al minunii
în mine se afl` conflictul
de[i nu sunt decât un num`r la o adic`
am sentimentul  c` în somn se
revitalizeaz`

bucuria de a începe mersul
înspre un turn care nu se z`re[te
probez îndeletnicirea în care n-am e[uat
cu tensiunea din vene
[i despic firul ce le une[te
un prezent sincronizându-[i triste]ea
b`trân`

am`r`ciunii tinere de azi
[i astfel între ele c`l`toresc din zori
ca spre o itak` demn`
de tot respectul

DUELUL LUI IACOB
în puterea cuvântului nu e nimic
definitiv

consolarea înver[uneaz` locuitorul
oaselor mele
se strunesc taine în odaia luptei
cu îngerul
dup` cum m` antrenezi
s` pierd ce nu am avut s`-mi duc crucea
pe aripile unui flutur
c`ruia nu-i g`sesc mai mare lini[te decât
de-a savura o gean` a soarelui
obosit între petale
pe paji[tea care nu e cap`tul bucuriei
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SCENAscena

NOUla HUMANITAS

8 MAI 2012
Teatrul German de Stat Timi[oara,

CUPLUtoniu - Furiile & Marele r`zboiCUPLUtoniu - Furiile & Marele r`zboiCUPLUtoniu - Furiile & Marele r`zboiCUPLUtoniu - Furiile & Marele r`zboiCUPLUtoniu - Furiile & Marele r`zboi
de Neil LaBute,de Neil LaBute,de Neil LaBute,de Neil LaBute,de Neil LaBute,

Regia: Radu-Alexandru Nica, decorul
[i costumele: Velica Panduru, coregrafia:
Florin Fieroiu, muzica: Vlaicu Golcea, ligh
design, video: Lucian Moga

Cu: Daniela Török, Alex Halka, Olga
Török, Georg Peetz, Silvia Török, Horia
S`vescu, Enikõ Blénessy

Spectacolul lui Radu-Alexandru Nica
propune o tem` extrem de actual`, într-un
spa]iu teatralizat (cafeneaua Al-Kimia), dar
[i o continu` c`utare a modalit`]ilor de joc.
În spa]ii [i moduri diferite sunt spuse trei
pove[ti despre cupluri care se cerceteaz`
[i se provoac`, dar care bâjbâie în încercarea
de a-[i g`si solu]ii de ie[ire din propriile
rela]ii. Îns` semnele de exit par mereu
complicate [i greu de urmat. Povestea unei
întâlniri intermediate pe internet nu are un
final fericit, deoarece un criminal în serie
se afl` în c`utarea urm`toarei sale victime,
generând un rendez-vous letal. O a doua
spa]ializare ne invit` s` asist`m la istoria
unui cuplu, mai precis a unor cupluri. Suntem
l`sa]i s` specul`m, s` umplem golurile
]es`turii cu presupuneri. Nu [tim, de pild`,
dac` Ea minte în leg`tur` cu s`n`tatea sa
(pretinde c` are o boal` incurabil`) pentru
a-l aduce pe El înapoi, la fel cum nu putem
decât s` b`nuim c` El ar avea o rela]ie
incestuoas` cu sora sa (pe care o ascult`
orbe[te [i pe care o aduce, de altfel, la
întâlnirea cu fosta iubit`). Montarea nu ofer`
solu]ii, ci doar piste de interpretare,
concretizate în întreb`ri. Acestea sunt
articulate de c`tre actori la finalul celei de-
a doua p`r]i, astfel încât nu î]i po]i amâna
concluziile sau gândurile. Ce de-al treilea
fragment pune fa]` în fa]` un so] [i o so]ie
care, în confortul c`minului î[i duc micile
lupte ce prefigureaz` marele r`zboi, cel în
care ma[inile familiei valoreaz` mai mult
decât copiii, cu care niciunul dintre so]i nu
dore[te s` r`mân`. Într-o atmosfer` calm`
– la fel de calm` ca apele adânci – se
dezl`n]uie frustr`rile, adev`ratele dorin]e
[i neîmplinirile "combatan]ilor".

Montarea cere raport`ri diferite ale privi-
torului: dac` în prima parte a spectacolului
povestea ne este spus`, convivial, "la un
pahar", actorii completându-[i frazele [i
scriind practic povestea sub ochii specta-
torilor, cea de-a doua parte ne face partici-
pan]i la poveste, cerându-ne verdicte [i inter-
pret`ri ferme, pentru ca mai apoi, la cea
din urm` s` devenim martori obiectivi. Lian-
tul celor trei pove[ti e realizat prin muzic`
[i prin revenirea participan]ilor la bar, locul
de trecere care preia [i anticipeaz` rela]io-
n`rile perechilor. Un spectacol care te antre-
neaz` într-o lume în care vedem cu claritate
c` rela]iilor de cuplu le lipse[te tocmai cuplu-
toniul, elementul care le-ar face func]ionale.

13 MAI
Teatrul Act Bucure[ti,     Capra cu treiCapra cu treiCapra cu treiCapra cu treiCapra cu trei

ieziieziieziieziiezi dup` Ion Creang`dup` Ion Creang`dup` Ion Creang`dup` Ion Creang`dup` Ion Creang` - Un studiu
gastronomic - Regia: Alexandru Dabija

Cu: Emilia Dobrin, Andi Vasluianu,
Constantin Dr`g`nescu, Florin Dobrovici,

JURNAL DE SPECTATOR
DANIELA MAGIARU

Mihai Calot`
(spectacol prezent în cadrul FEST-

FDR)

Gongul acestui spectacol este b`tut într-
o crati]`, fapt deloc surprinz`tor dac`
judec`m dup` subtitlul mont`rii. Înc` de
la început, asist`m la o subtil` [i ironic`
deplasare a accentului de pe poveste pe
inten]ii [i insinu`ri. Lupul, na[ul iezilor e
invitat la praznic de c`tre cum`tra capr`.
"Ginga[ la stomac", m`nânc`, totu[i bucatele
preg`tite de aceasta, înfulecând în acela[i
timp povestea [i despicând firul în patru,
într-o încercare de a sonda cu evlavie întreg
procesul culinar la care este p`rta[. De aceea
poart` discu]ii referitoare la tipul de foaie
folosit` pentru sarmale, la carnea din
compozi]ia lor, la m`rimea acestora, la
consecin]ele faptului c` sunt sau nu fierte
în vin sau la re]eta optim` pentru ciorba de
potroace.

Într-o încercare de restabilire a
adev`rului faptic, celebrul Trei iezi cucuiezi
î[i dovede[te utilitatea. Se transform` îns`
din ludic, c`p`tând tonalit`]i grave de bocet.
Lupul e uciga[ul care revine, îmbr`cat la
patru ace, la locul m`celului, pentru a se
bucura de osp`]ul pus la cale de victim`.
Îmbiat cu miresme de mâncare [i cu pahare
de ]uic`, el reface mental crima. Chibi]ând
din lumea "de dincolo", iedul mare [i cel
mijlociu (singurii care nu se mai formali-
zeaz`, nici m`car vestimentar – apar în pija-
male [i trening) contribuie la derularea
pove[tii pentru a ne-o oferi cu mult umor
[i autoironie. Un spectacol trasat cu linii
puternice, date de rolurile foarte bune, înve[-
mântat în ideea n`stru[nic` a regizorului;
un "studiu gastronomic" peste care plute[te
un miros intens de bucate, un abur de poveste
condimentat` cu subtilitate [i haz.

13 MAI
Teatrul Na]ional "Marin Sorescu" Cra-

iova, O furtun`O furtun`O furtun`O furtun`O furtun` dup` William Shakespeare dup` William Shakespeare dup` William Shakespeare dup` William Shakespeare dup` William Shakespeare,
adaptarea: Silviu Purc`rete

Regia: Silviu Purc`rete, scenografia:
Drago[ Buhagiar, muzica: Vasile {irli
Cu: Ilie Gheorghe, Sorin Leoveanu, Valen-
tin Mihali, Romani]a Ionescu, Andone
Adrian, Angel Rababoc, Constantin Cicort,
Nicolae Poghirc, C`t`lin B`icu[, George
Albert Costea, Iulia Colan, Iulia Laz`r,
Mircea Tudos`, Monica Ardeleanu, Petra
Zurba

(spectacol prezent în cadrul FEST-
FDR)

O furtun` este o montare ce are ceva
din frumuse]ea unei caligrame. Hr`ne[te
privirea prin imaginile picturale, l`sând
deseori senza]ia c` ne afl`m în fa]a unui
tablou ce se mi[c` aproape imperceptibil.
Pe m`sur` ce ochiul exploreaz` scena,
observ` [i alte elemente ce se constituie în
avertismente fine: rame de tablou ]inute într-
o dung` – lumi piezi[e în care ne adâncim
odat` cu povestea. Miranda [i Caliban sunt
fe]e ale aceleia[i monede. Sorin Leoveanu,
interpretul lor trece cu mult firesc de la
"pas`rea frânt`", "heruvim" ce l-a "]inut în
via]`" pe Prospero la Caliban. Furtuna se
na[te din tomurile ce umplu spa]iul, l`sând

la vedere pagini ale c`r]ilor, ale pove[tilor,
ale vie]ilor ce se rup, se desprind sau se
scriu. Insula-camer` î[i ]ese alura de
miraculos; un dulap face trecerea între lumi,
intermediaz` miracolul, mijloce[te un deus
ex machina. Spa]iul pare extrem de maleabil
în explorarea coordonatelor: scaunele se
cl`desc pe orice vector – creând conglo-
merate. De altfel, acestea sunt exploatate:
luminile [i hârtiile care se aglomereaz`,
rochiile de hârtie (Miranda este îmbr`cat`,
astfel, de îns`[i scriitura textului), ne
aten]ioneaz` cu privire la granul`rile de sens.
O furtun` este un spectacol omogen, lucrat
cu [evalet [i liter`.

19-27 MAI 2012 TESZT
Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely"

din Timi[oara a organizat anul acesta cea
de-a cincea edi]ie a Festivalul Euroregional
de Teatru. TESZT-ul a fost deschis de
coproduc]ia Teatrului Maghiar cu Compania
Forte din Budapesta, Peer Gynt, de Henrik
Ibsen – spectacol pus în scen` de Horváth
Csaba, unul dintre cei mai importan]i core-

grafi din Ungaria. În cadrul evenimentul,
pe durata a nou` zile, pot fi urm`rite trupe
de teatru din Budapesta, Toulouse, Szeged,
Arad, Novi Sad [i Subotica. Produc]ii ale
teatrelor din Timi[oara sunt, de asemenea,
parte din program. Astfel, Teatrului Na]ional
"Mihai Eminescu" Timi[oara este prezent
cu Switch, regizat de Pál Frenák, Teatrul
German de Stat cu Mountainbikerii, în regia
lui Radu-Alexandru Nica, iar Teatrul de garaj
[i curte Au`leu cu musicalul Ferma
animalelor, în montarea lui Ovidiu Mih`i]`.
În economia festivalului, teatrul-dans se
contureaz` din ce în ce mai puternic drept
una din direc]iile importante. Spectacolele
sunt urmate de discu]ii cu publicul [i
concerte, ce asigur` o sec]iune off. Balázs
Attila, directorul Teatrul Maghiar, declara
c` "TESZT este un eveniment special, ce
î[i p`streaz` specificitatea, dar care re]ine
[i promoveaz` [i spiritul locului. Festivalul
î[i propune s` ia pulsul teatrului din regiune
[i s` ofere o radiografiere a fenomenului
teatral, ar`tând tendin]ele din lumea artelor
spectacolului."
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Recuperarea operei lui {tefan Bertalan
în spa]iul public românesc, a început deja
în urm` cu dou` decenii de îndat` dup` 1990,
când artistul, emigrat în Germania în anii
1980, a ini]iat el însu[i un proces de în]elegere
[i de prezentare a unei p`r]i din crea]ia lui,
participând la primele expozi]ii retrospective
din Timi[oara. În ciuda faptului c` a fost
decenii de-a rândul activ în ]ar`, {tefan
Bertalan este un artist care a r`mas înv`luit
în mister [i în necunoa[tere. Nu din modestie,
ci din exigen]` a refuzat constant s`-[i
alc`tuiasc` un catalog personal sau s` lase
pe al]ii s` îndeplineasc` aceast` sarcin`.
Astfel, informa]iile despre el, destul de pu]ine,
au fost risipite în publica]iile vremii, în reviste
sau în cataloage de grup, cu circula]ie limitat`
[i, mai presus de orice, ast`zi uitate în rafturi
de bibliotec`.

Bertalan [i-a descoperit voca]ia artistic`
venind dintr-o lume rural`, puternic ata[at`
de natur`. Aceast` mo[tenire l-a marcat pe
via]`, c`ci lumea vegetal` l-a interesat
constant [i c`tre ea [i-a îndreptat mereu
aten]ia; aceast` lume a plantelor a fost
considerat` îns` într-un proces dinamic, de
continu` transformare. Înzestrat cu un talent
remarcabil pentru desen, a început s` realizeze
studii dup` pietre, plante, nori, pe plan[ele
desenate obi[nuind s` noteze observa]ii f`cute
la fa]a locului, dar [i altele cu caracter mai
personal.

Studierea naturii l-a condus pe artist spre
o sistematizare [i abstractizare a acestor
forme, dup` care a realizat studii de re]ele
din linii fine sau studii de corpuri geometrice,
într-un echilibru dinamic. Înc` din anii de
debut, începând cu Impresii populare (1963-
1965), [i în special cu seria de C`uce, el s-
a debarast de balastul copierii servile a lumii
înconjur`toare [i de limbajul academic,
deprins în timpul studiilor universitare, la
Institutul de Arte Plastice "Ion Andreescu"
din Cluj.

Acest efort de g`sire a unei noi direc]ii,
proprii, a fost rezultatul unei c`ut`ri intuitive,
sus]inute ulterior prin lecturi de specialitate
din scrierile teoretice ale lui Paul Klee [i
ale lui Wassily Kandinsky, într-o prim` faz`,
apoi prin lecturi [i studii din ce în ce mai
specializate de filosofia [tiin]ei [i de estetic`
ale unor gânditori precum Abraham Moles
(arta permuta]ional`), Norbert Wiener
(cibernetic` [i societate), Max Bense
(matematic`, filozofie, semiotic`, estetic`),
Benoît Mandelbrot (fractalitate). Cercet`rile
de acest tip, la grani]a dintre art` [i [tiin]`,
au fost inspirate [i de Cercul de bionic`,
condus de profesorul Eduard Pamfil, unde
se discutau cu regularitate cele mai noi teorii
[i erau prezentate c`r]ile semnificative [i unde
se perindau invita]i de marc`. În aceste
cercet`ri [i-a unit for]ele cu al]i arti[ti, fa]`
de care a sim]it unele afinit`]i, discutând
probleme de crea]ie împreun` cu Roman
Coto[man [i Constantin Flondor (Grupul 111,
1965-1969) [i ulterior colaborând mai strâns
cu Flondor [i cu Doru Tulcan (Grupul Sigma,
1970-1974, cu prelungire pân` în 1978) la
unele lucr`ri [i idei comune.

Bertalan devine con[tient de noile
principii artistice [i filosofice care abandonau
conceptul clasic de artist creator de valori-
unicat [i se reorienteaz` spre principii estetice
care înglobau cunoa[terea matematic` [i teoria
comunic`rii [i informaticii. Orientarea aceasta
c`tre o art` înrudit` cu [tiin]a, în]eleas` ca
un proiect de cercetare, antrenând gândirea
[i percep]ia în acela[i timp - spre deosebire
de arta considerat` ca o surs` de a produce
obiecte estetice -, i-a marcat evolu]ia stilistic`,
tot mai preocupat de observarea naturii, în
scopul g`sirii unei legit`]i universale, care
s` coordoneze elementele universului sau
s` motiveze ac]iunile [i "reac]iunile"

TIMPUL RECUPERAT
ILEANA PINTILIE

sistemelor vii.
În studiile sale, pornind de la bionic`,

Bertalan [i-a concentrat aten]ia asupra unor
plante, pe care le-a privit sub cele mai
semnificative aspecte ale lor [i care au devenit
subiectul unor experimente artistice de tipul
process art. Dintre acestea, el s-a preocupat
de boabele de fasole (în momentul încol]irii
[i a gener`rii unei noi plante), de conopid`,
dar mai ales de floarea-soarelui.
Experimentele sale, pornind de la aceste
plante, au vizat studierea modului de
structurare [i de cre[tere (de exemplu
propor]iile de cre[tere ale conopidei în
conformitate cu [irul de numere al lui
Fibonacci). Floarea-soarelui l-a impresionat
prin modul de cre[tere [i de orientare continu`
spre lumin`, stimulându-l s` noteze prin desen
[i prin text dezvoltarea unei plante [i
comportamentul ei fa]` de lumina solar`.
Seriile de desene l-au condus la ini]ierea unei
ac]iuni dedicate acestui experiment (Am tr`it
130 de zile cu o plant` de floarea-soarelui),
care s-a desf`[urat în spa]iul public, în 1979,
la Bucure[ti. Începe s` realizeze fotografii
cu detalii de plante sau de animale, în special
insecte, operând m`riri ale formelor, cu
ajutorul obiectivelor [i sco]ând astfel "la
lumin`" aspecte neb`nuite, de o bog`]ie
vizual` adesea u[or trecut` de vederea
comun`. El opereaz` o selec]ie din natur`,
iar actul s`u creator rezid` în siguran]a cu
care realizeaz` compozi]ia lucr`rii, dar [i în
modul în care î[i alege subiectele, revelând,
cu mijloace fotografice, secven]e vizuale noi.
Aripi translucide de libelul`, petale de iris,
crengi uscate de vi]` de vie, zborul n`valnic
al unui stol de grauri, boabe de fasole încol]ite,
plant` de m`rar, c`p`]ân` de floarea soarelui
cu semin]e uscate sunt doar câteva din
nenum`ratele aspecte ale lumii înconjur`toare,
pe care ochiul artistului le vede [i le decupeaz`
din multitudinea de imagini din jurul nostru.
O parte dintre aceste subiecte sunt reluate
apoi în desene, studii de mi[care care conduc
spre bionic`.

Expozi]ia dedicat` lui {tefan Bertalan
la Muzeul de Art` din Timi[oara î[i propune
s` aduc` în fa]a publicului, la aniversarea
împlinirii vârstei de 82 de ani, lucr`rile lui
aflate în colec]ie. Acest eveniment expozi-
]ional (c`ci este prima dat` când este expus`
aceast` colec]ie) prezint` diferitele etape ale
crea]iei lui Bertalan, începând cu perioada
Grupului 111, când artistul experimenta dese-
ne din fine structuri geometrice, realizate cu
alb pe carton negru, iar mai târziu reliefuri
[i obiecte cu fire de bumbac sau de nailon.
În afar` de lucr`rile monumentale, prezentate
în diferite expozi]ii na]ionale sau interna-
]ionale, se pot vedea pe simeze fotografii,
studii de insecte [i molu[te, plan[a cu "boabele
de fasole" care încol]esc [i cea cu conopida.

Se pot vedea de asemenea [i  desene
din diferite perioade, din categoria cercet`rilor
inspirate din natur`. El obi[nuia s` deseneze
un peisaj atotcuprinz`tor, unind cerul cu
p`mântul, [i apoi s` caute, în interiorul
compozi]iei, elementele de for]` care creeaz`
mi[carea [i care aduc în prim plan structurile
naturale considerate importante. Într-o schi]`,
ulterior inclus` într-o asemenea compozi]ie
mai ampl`, schema desenat` acolo poart`
un titlu edificator: Dirijorul norilor.

Pasiunea exaltat` a privirii, care desco-
per` în fiecare diminea]` miracolul unei noi
zile, marcheaz` serii întregi de desene, în
care artistul notând, planificând, croind ca
un demiurg spa]iile ample, bolta cereasc`,
pe care se ridic` soarele sau un vortex în
dreptul orizontului, se întreab`: "Ce chemare
imens` m` cuprinde în fiecare diminea]`,
când ies din cort [i privesc; o întrebare a
dimine]ii sau fiecare diminea]` este o
întrebare?"

“PESTE ANI‘
Nu doresc
peste ani
decât
o amintire durabil`
într-un suflet
de copil.

UMANA INIM~
Ce speriat` bate umana inim`,
zilnic speriat`
de priviri galbene,
de u[i capitonate,
de fulgerele disimulatei r`ut`]i,
de zorita alergare
dup` pâine ori dup` himere,
de oameni speriat`,
umana inim`.

(1962)

MEMENTO
M` d`rui [i m` vând
m` r`spândesc în iernaticul vânt,
m` apropii de suflet [i m`
dep`rtez speriat;
marele dor l-am visat,
obrazul meu tân`r l-a[ vrea
inima mereu bun`, nu grea,
via]a pe-ntinsul p`mânt,
dragostea – caldul ve[mânt.

(20 ianuarie 1962)

“ÎNDEMN‘
O mie de gesturi uitate
revin în gesturile ei.
O mie de gesturi uitate
de noi
de ea sunt preluate.
Ce facem – face.
Scriem articole.
Ea se joac`
scriind articole.
Cu stiloul
liricelor reportaje ale mamei
ea mâzg`le[te
mimetice,
delicioase
manuscrise ininteligibile,
ducând asem`narea scrisului

pân` la surprinz`toarea identitate.
Noi vorbim, noi râdem,
noi ne mâniem:
ea ne prive[te,
ea vede [i re]ine.

Ce cople[itoare descoperire,
ce îndemn la constant` moralitate!

(29 iulie 1964)

“LOCUL‘
Locul acela cu aer
[i cu verzi p`duri
adânc [i curat e
în inima mea

paji[tea copil`riei
o retr`iesc
cu voluptate

locul unde nimeni
nu m-a [r`nit].

CU VOI STRÃBAT
LUMEA

{i nu cunoa[tem oprirea.
Mergem! Eu, încep`torul
de t`râmuri nestr`b`tute,
prin ierburi grase
curem, trecem
pietri[ grohoti[uri întâlnim
pâraie clipocesc
primprejur
ad`st`m osteni]i prin fâne]e
ne p`trundem de-ozonul
aromitelor br`deturi
{i iar la drum!
(s` m-asigur:
m` urma]i la cotitur`?)
cu pa[i încrez`tori
ritmul ei vajnic
totdeauna m` mi[c`
adânc
u[or lip`ie micul
ci eu cu voi str`bat
lumea
pun st`pânire pentru voi
pe-aceste t`râmuri
pe care s` le ]inem
ve[nic lâng` inim`!

(Miercuri 26 august 1987)

POEME
{tiam c` tat`l meu scrie poeme, mai ales c` primeam de ziua noastr`, mama [i cu

mine, câte unul, dar aflarea unui pache]el cu versuri a[ternute pe fug`, începând din anii
'60, a fost pentru amândou` o surpriz`. Noi, care îl cunoa[team atât de bine, l-am reg`sit
ca spirit vulnerabil, lesne mi[cat de fluxul schimb`tor al vie]ii, înviorat prea rar, numai
de amintirea copil`riei [i de r`gazurile petrecute în trei. Tr`ind cu prec`dere prin trecut,
scria uneori dup` dou`zeci de ani de la anumite evenimente (escapade de-ale noastre, de
pild`). Pentru el, faptul c` nu se putea exprima absolut sincer în presa scris` dinainte de
1990, a constituit o veritabil` dram`, oglindit` în multe din poeme. Fac men]iunea de
ordin tehnic c`, acolo unde poemele nu purtau un titlu, le-am dat eu unul, închizându-l
între paranteze drepte. (Simona-Grazia DimaSimona-Grazia DimaSimona-Grazia DimaSimona-Grazia DimaSimona-Grazia Dima)))))

SIMION DIMA
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György Ligeti, unul din cei mai titra]i
compozitori contemporani [i, poate, cel mai
autorizat reprezentant al avangardei din a
doua jum`tate a secolului XX, n`scut în
inima Transilvaniei, la Târn`veni, în 1923,
într-o familie de evrei asimila]i (patronimul
Ligeti fiind o traducere în limba maghiar`
al celui germano-evreiesc, Auer), a avut parte
de o interesant` experien]` cu varianta belin-
]ean` a baladei Miori]a, din monumentala
culegere a lui Sabin Dr`goi, realizat` în 1934,
Monografia muzical` a comunei Belin]. 90
melodii cu texte culese, notate [i explicate
(Editura Scrisul Românesc, Craiova “1942‘).
Dup` absolvirea studiilor gimnaziale [i
liceale la Cluj, unde familia sa se mutase
din anul 1929 (doar ultima clas` liceal` a
urmat-o, dup` Dictatul de la Viena, în limba
maghiar`, alegând îns` limba român` ca
limb` str`in` la examenul de bacalaureat),
s-a înscris la cursul de compozi]ie al lui
Ferenc Farkas, la Conservatorul de Muzic`
clujean. În timpul studen]iei a avut o trau-
matizant` experien]` familial`, doar el [i
mama sa supravie]uind pogromului declan-
[at, în 1943, de autorit`]ile horthiste ungare
instalate în Transilvania dup` Dictat. În 1945
a sus]inut examenul de admitere la Academia
de Muzic` "Franz Liszt" din Budapesta (va
studia compozi]ia cu Sándor Veress, Pál
Járdányi [i Ferenc Farkas), unde l-a cunoscut
pe compozitorul lugojean György Kurtág
(ambii muzicieni sperau s` studieze compo-
zi]ia cu idolul lor, Béla Bartók, care îns`
se va stinge tragic, la New York, în acea
toamn`), de care-l va lega o prietenie de-o
via]`. În 1949, dup` absolvirea Academiei
budapestane, a revenit în România, unde
inten]iona s` aprofundeze cercet`rile sale
folcloristice [i etnomuzicologice.

La Cluj, în prima etap` a periplului s`u,
a colaborat cu János Jagamas, coordonatorul
unui proiect privind elaborarea unei
monografii a satului maghiar limitrof Inucu
(proiect nefinalizat), apoi, în Capital`, la
Institutul de Folclor, cu Sabin Dr`goi, Mircea
Chiriac, Pascal Bentoiu, Emilia Comi[el [.a.
Un rezultat al studierii arhivei Institutului
de Folclor îl reprezint` realizarea studiului
Egy aradmegyei román együttes “Un
ansamblu românesc din jude]ul Arad‘,
dedicat practicii muzicale a tarafurilor
române[ti, redactat în limba român` [i tradus
în maghiar` de Ligeti. Frecventarea arhivei
Institutului de Folclor din Bucure[ti, condus
la acea vreme de Sabin Dr`goi, proasp`t
numit în func]ie (1950) dup` un stagiu
directorial la dou` importante institu]ii
timi[orene, Conservatorul Municipal [i
Opera Român` din Cluj aflat` în refugiu
la Timi[oara, i-a oferit prilejul s` cunoasc`
melodiile ]`r`ne[ti din Monografia muzical`
a comunei Belin], dar [i din celelalte culegeri
realizate de Dr`goi în Banat [i Transilvania.
Concert Românesc, finalizat în iunie 1951,
dup` mai multe etape componistice, reflect`
acumul`rile [i preocup`rile din acea
perioad`, reprezentând, în acest sens, o
adev`rat` sintez` a investiga]iilor sale
folcloristice, dar [i o pagin` contrastant`
în raport cu ceea ce avea s` defineasc`, mai
târziu, stilul avangardist al lui Ligeti, autorul
Poemului simfonic pentru 100 de
metronoame, dar [i al coloanei sonore din
filmul SF regizat de Stanley Kubrick în 1968,
2001: A Space Odissey, alc`tuit` (al`turi
de secven]e din crea]ii semnate de Richard
Strauss, Johann Strauss [i Aram Haciaturian),
cu extrase din patru crea]ii de referin]`,
Atmosphères, Lux aeterna, Requiem [i
Aventures.

Între prelucr`rile elaborate în aceast`

CONSTANTIN-TUFAN STAN
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perioad`, ca preludiu în conceperea [i
definitivarea Concertului Românesc, se
num`r` [i un duo violonistic (Balad` [i joc
– Cluj, ianuarie 1950), inspirat de melodia
Miori]ei din Monografia lui Dr`goi, citat`
in integrum, în partea I, de vioara I, artificiile
contrapunctice ale viorii secunde, pe un latent
suport armonic modal, configurând splendida
construc]ie melodic` popular`. În septembrie
1950, Ligeti finalizeaz` o variant` a Duoului,
utilizând acela[i material într-o nou`
prelucrare, destinat` unei orchestre [colare
(Balad` [i Joc / Ballade und Tanz, pentru
orchestr` [colar`, dup` cântece populare
române[ti).

Concert Românesc / Román koncert,
pentru orchestr`, este structurat în patru p`r]i,
care se cânt` f`r` întrerupere. Introducerea,
de factur` liric`, este sus]inut` la unison
de corzi [i clarinet, apoi, la octava superioar`,
de vioara I, cu acompaniamentul celorlalte
compartimente ale cordarilor [i sufl`torilor
(Miori]a din Monografia lui Dr`goi, redat`
identic ca structur` melodic`, îns` la secund`
mare superioar`, cu o mi[care metronomic`
mai mic` fa]` de cea din melodia original`).
Urmeaz` o melodie de joc cu accente
energice, debordante (Allegro vivace), creat`
de Ligeti în spiritul jocurilor populare
belin]ene prezente în Monografia lui Dr`goi.
În cuprinsul Concertului a fost integrat un
alt produs al perioadei clujene, Cântece
poporane române[ti, pentru mezzosopran`,
bariton [i orchestr` ]ig`neasc`. Sonorit`]ile
de sorginte folcloric` sunt sublimate, în par-
tea a III-a (Adagio ma non troppo), dar [i
în finalul ultimei sec]iuni (Molto vivace),
cu ecouri de bucium, redate de corni prin
intervale de cvint` [i octav` perfect` [i septi-
m` mic` (emiterea armonicelor naturale).

Imaginea luminoas` a copil`riei este
poten]at` [i de melopeea cornului englez,
care sugereaz` o anumit` atmosfer`
pastoral`, reminiscen]` a ambian]ei sonore
receptate în arealul natal, dar [i de secven]ele
melodice preluate din practica ansamblurilor
l`ut`re[ti ]ig`ne[ti. Structurile sonore,
asem`n`toare, pe alocuri (prin atmosfer`,
ritm [i orchestra]ie), cu cele bartókiene
(Dansuri populare române[ti, Concert pentru
orchestr`, pantomima Mandarinul miraculos)
[i cele enesciene din Rapsodia I, poart`
însemnele unor curajoase abord`ri armonice,
cu pregnante colora]ii modale, [i ale unei
debordante, explozive succesiuni ritmice [i
dinamice. Dup` câteva repeti]ii, lucrarea a
fost respins` de cenzura comunist` din
Ungaria de la o prim` audi]ie public` (pentru
un nevinovat fa diez suspendat pe un acord
de Fa major, care, e drept, creeaz` o
sonoritate de maxim` tensiune [i asprime),
aparatnicii regimului fiind sensibili la
rezonan]ele folclorice ale "noii" muzici culte,
în m`sur` s` reflecte realismul socialist.
Prima audi]ie absolut` va avea loc mult mai
târziu, abia în anul 1971, în interpretarea
Orchestrei Filarmonicii din Los Angeles.

Partitura, tip`rit` la Editura Schott din
Mainz (în 1996, în format de buzunar, [i
în 2002, în format mare), a fost înregistrat`
pe CD-ul The Ligeti Project II, în editarea
Casei de Discuri "Teldec", în interpretarea
orchestrei Berliner Philharmoniker, sub
bagheta lui Jonathan Nott, al`turi de câteva
din crea]iile majore ale lui Ligeti elaborate
în perioada de maturitate: Lontano,
Atmosphères, Apparitions [i San Francisco
Polyphonie. Realizarea acestui proiect
discografic, sub directa supraveghere a
autorului, relev` pre]uirea compozitorului
pentru Concert Românesc. În prezentarea
CD-ului, Ligeti detaliaz` câteva secven]e

din tribula]iile pe care le-a întâmpinat cu
interpretarea opusului s`u de tinere]e:Ê"În
1949, când am avut 26 de ani, am înv`]at
la Institutul de Folclor din Bucure[ti
transcrierea cântecelor populare, dup` auz,
de pe cilindri de fonograf. Multe melodii
au r`mas fixate în memoria mea; din acestea
a ap`rut, în 1951, Concert Românesc. Nu
este totul original românesc, i-am mai
ad`ugat câte ceva în spiritul tarafurilor s`te[ti.
Mai târziu, am putut s` ascult piesa la
Budapesta, într-o repeti]ie – o execu]ie
public` a fost interzis`: în dictatura stalinist`
chiar [i folclorul a fost permis numai în form`
politic` corect`, potrivit normelor realismului
socialist. Ceea ce înseamn` c` au fost
binevenite armoniz`rile major-minor (à la
Dunaievski), orientalismele modale (ca la
Haciaturian) înc` permise, dar Stravinski
a fost anatemizat. Particularit`]ile armo-
niz`rilor tarafurilor s`te[ti, adesea ™oblice¤
[i pline de disonan]e, treceau drept incorecte.
În partea a patra a Concertului Românesc
exist` un loc în care se cânt` un fa diez în
context de Fa major. Acest lucru singur a
fost destul pentru aparatnicii artistici, pentru
a fi interzis` întreaga pies`".

György Ligeti s-a stins din via]` la
Viena, în 2006. Din câte cunoa[tem, niciun
exeget nu a identificat balada belin]ean`
Miori]a ca izvor al duoului Balad` [i Joc
(implicit al variantei pentru orchestr` de
[coal`) [i al p`r]ii I din Concert Românesc,
partiturile tip`rite la prestigioasa Editur`
Schott men]ionând doar c` este vorba de
lucr`ri inspirate de cântece populare
române[ti. Este evident c` entuziasmul lui
Dr`goi la identificarea vechii balade nu a
fost gratuit, frumuse]ea [i expresivitatea
construc]iei melodice inspirându-l pe Paul
Constantinescu (în balada Miori]a, pentru
cor mixt a cappella, capodoper` a muzicii
corale române[ti) [i, ceea ce mi se pare mai
important, ca un climax generat de o fericit`
întâmplare (predestinare?), chiar pe Ligeti,
compozitorul transilv`nean, care a vibrat
la sonorit`]ile ancestralei alc`tuiri muzicale,
identificându-se, astfel, cu una din esen]ele
perene ale melosului românesc de sorginte
folcloric`. Ce alt omagiu mai frumos ar fi
putut s` aduc` Ligeti plaiului mioritic în
care a fost z`mislit, dar [i lui Béla Bartók,
p`rintele s`u spiritual, coborâtor din acela[i
mirific spa]iu?

Lui Nichita St`nescu, Petre Stoica,
Adam Puslojic, Srba Ignatovic

Sîntem la mas` aproape to]i
petre ad`postit în barba lui de iarb`
uscat`

nichita uitîndu-se la înger cu dou` pete
de cer

adam care tocmai l-a încuiat pe
dumnezeu într-o garsonier`

[i srba uimit de t`cerea [i în]elepciunea
propriului vis

iar eu în loc s` m` plâng c`-mi
scufundar` cor`biile

în strîmtoarea blestemat` a zilei
îmi amintesc cum alergam dup` soare
cu cercul

totul ar fi bine cuget` unul
dac` ne-am mai putea vedea
la un secol o dat`

o bucat` de brînz` mai ou` pas`rea
în mun]ii carpa]i
un ardei [i-o ceap` mai scoate ciutura
din fîntînile serbiei
un l`utar [i-o barc` de vin
mai putem cump`ra
punînd vers de la vers
chiar dac` luna nu ne mai s`rut` pe
gur`

cînd ne întoarcem spre diminea]`
din patul vreunui cîntec mirosind a
femeie

masa e-ntins` pe fluviu
[i nu ne vedem între noi

ce bine-ar fi cuget` unul
dac` ne-am mai putea întîlni
chiar a[a
la un secol o dat`

(din volumul Diligen]a de sear`,
editura Cartea Romîneasc`, 1978)

POEMUL LUNII MAI
FÎNTÎNILE SERBIEI
ANGHEL DUMBR~VEANU
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Într-o vreme în care s-au auzit verzi [i
uscate despre retroced`ri, sup`r`rile CEDO
[i îmbufnarea statului nostru, care a decis,
în consecin]`, s` nu mai dea niciun b`nu]
vreunui petent cu casa luat` [i drepturile în
aer, citim o istorioar` stranie despre un primar,
un administrator [i o cas` na]ionalizat`1. Edilul
din Câmpulung Moldovenesc a intrat în vizorul
presei [i n-a mai ie[it. A acuzat în gura mare
o pensionar` de h`r]uire. Apoi s-a f`cut de
râs în public declarând c` a fost atât de stresat
de insisten]a pârâtei încât i-a fost afectat`
capacitatea de a procrea. Poate v` întreba]i
ce are a face scandalul sordid cu CEDO, dar
sta]i s` v` spun.

Pensionara acuzat` de h`r]uire se
întâmpl` s` fie administratoarea unui imobil
aflat sub aripa ocrotitoare a prim`riei din
localitatea sus-numit`, în proces de retro-
cedare c`tre proprietarul de drept,
actualmente cet`]ean german. În aceast`
calitate, femeia a avut proasta inspira]ie de
a observa, în toiul retroced`rii, c` imobilul
a fost v`duvit de numeroase obiecte de
valoare, prin grija edilului. De atunci, s`
te ]ii. În dulce stil mioritic, acuzatul acuz`.
Ca s` ascund` mai bine sub pre[ odoarele
subtilizate din casa na]ionalizat`, primarul
]ip` ca din gur` de [arpe c` e h`r]uit [i cere
pensionarei s`-i pl`teasc` vreo zece milioane
de pensii daune morale, emo]ionale, fizice
[i de alte feluri.

Cazul de h`r]uire este cu adev`rat
complex. Ideea în sine de h`r]uire are un
background de toat` frumuse]ea, sprijinit –
nu în ultimul rând – de industria
cinematografic`. Filmele americane, de pild`,
trateaz` subiectul h`r]uirii sexuale cu atâta
înver[unare, încât spectatorii nu pot ajunge
decât la o singur` concluzie – moral` a
povestirii: harassment este cel mai
condamnabil lucru care se poate întâmpla la
locul de munc`. S` lu`m clasicul genului,
Disclosure, tradus verde în fa]` în limba
român` ca H`r]uire sexual`, în care [efa,
atr`g`toarea [i ambi]ioasa Demi Moore, îl
fug`re[te pe Michael Dounglas, angajat model
[i so] fidel. Filmul, cu câteva accente misogine
destul de evidente, mar[eaz` din plin în direc]ia
abuzului de putere, a unei noi culturi
corporatiste, în care accesul femeilor la vârful
piramidei, aplaudat pe de-o parte de feministe,
treze[te îngrijorare în sânul unei majorit`]i
profesionale masculine. Jocul seduc]iei merge
mân` în mân` cu [armul tehnologiei, toat`
intriga h`r]uirii desf`[urându-se în birouri cu
design de Star Trek [i pe planul virtual al
computerelor. Într-o not` mai pu]in moralist`,
un film recent (2011), {efi de co[mar, nareaz`
în manier` comic` necazurile a trei bie]i anga-
ja]i chinui]i de tot atâ]ia [efi. În maniera farsei
u[urele, amploaia]ii caut` s` se r`zbune pe
trio-ul h`r]uitor: psihopatul sadic, nimfomana
încrezut` [i incompetentul care s-a ajuns.

Dac` crede]i cumva c` h`r]uirea de
legend` expus` la Hollywood n-are nici în
clin nici în mânec` cu românii no[tri, ar trebui
s` v` mai gândi]i. S` lu`m unul din cazurile
celebre de pe vremea când termenul de
harassment nici nu-[i g`sise loc în vocabularul
românesc – chiar juridic – [i nici nu visa s-
o fac` vreodat`. Este vorba, poate, de singurul
scandal public de acest gen din România
socialist`, în care o tân`r` ziarist` cu o carier`
în ascensiune este [antajat` [i h`r]uit` de un
tovar`[ foarte sus pus, nici mai mult nici mai
pu]in decât [eful sec]iei de etic` de la Scînteia.
Tevatura a ajuns pân` la urechile condu-
c`torului suprem, dup` care jurnalista de succes
[i-a pierdut locul de munc` [i, pe termen mediu
spre lung, orice [ans` de reabilitare. La obsesia
partidului [i organelor pentru moralitate, la
atitudinea general [i oficial pudibond`, a[a
ceva era de neconceput – nu h`r]uirea în sine,
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ci reclama]ia.
De unde deducem c`, în frumoasa

mentalitate româneasc`, cel mai adesea victima
se alege nu doar cu ponoasele, dar [i cu
anatema. Ipoteza este sus]inut` de un sondaj
IMAS, care arat` negru pe alb c` nu mai pu]in
de dou` treimi din români consider` c` victima
este 100% vinovat` în cazurile de h`r]uire
sexual` (nu departe de cazurile de viol)2. De
asemenea, putem observa c` reac]ia unei
propor]ii îngrijor`toare a victimelor h`r]uirii
la locul de munc` este aceea de a demisiona,
v`zând în acest abuz mai degrab` o fatalitate
decât un act care se poate solu]iona juridic.
Vestea îmbucur`toare, totu[i, este aceea c`
[i în mediul social [i profesional românesc
se încearc` o atitudine, dovad` fiind campania
derulat` cu câ]iva ani în urm`, intitulat` "Spune
NU h`r]urii sexuale"3. Aceast` campanie a
avut ca rezultat, dac` nu altceva, m`car o
schimbare de atitudine a popula]iei urbane
în cazurile de h`r]uire. Oamenii au jurat c`,
de acum înainte, vor apela la o institu]ie a
statului dac` vor avea probleme de acest fel
la locul de munc`.

Mediul corporatist nu este, îns`, singurul
în care apar cazurile de h`r]uire. Al doilea
loc, în ordinea frecven]ei semnal`rii acestor
comportamente, este [coala. Iar`[i am v`zut
multe filme care pun punctul pe i, povestindu-
ne despre profesoare – gospodine f`r` repro[
de felul lor – îndr`gostite de elevii lor, ca o
culme a dramei individuale. Dar exist` la fel
de multe cazuri de h`r]uire între elevi. Exem-
plul extrem îl constituie p`]ania unui b`ie]el
de [ase ani, exmatriculat dup` ce conducerea
[colii l-a g`sit vinovat de h`r]uire sexual`.
Direc]iunea a explicat mamei infractorului
c` m`sura a fost necesar` pentru c` elevul
nostru prea intona cu foc versurile melodiei
"I'm sexy and I know it" al forma]iei americane
LMFAO. Cântecul era dedicat insistent unei
feti]e de aceea[i vârst` cu incriminatul, colega
de clas` de care b`ie]elul se îndr`gostise lulea.
În lips` de alte modalit`]i de exprimare a
ata[amentului etern, copilul amorezat s-a
manifestat dup` cum i-a dictat cultura general`.

Nu c` n-am [ti c` jum`tate din elevii
americani cu vârste între 13 [i 18 ani sunt
h`r]ui]i la [coal` de c`tre colegii mai mari
sau chiar de c`tre colegii de genera]ie, potrivit
unei statistici dat` publicit`]ii nu de mult de
New York Times. Dar absurditatea întâmpl`rii
cu [colarul de [ase ani nu m` poate duce cu
gândul decât la un film (iar`[i un film, dar
ce s` fac dac` de aici mi-am format cultura
în ce prive[te h`r]uirea sexual`) în care Robin
Williams interpreteaz` rolul unui b`ie]el în
pielea unui b`rbat de patruzeci de ani care
se îndr`goste[te de înv`]`toarea nurlie
(interpretat`, pentru a puncta [i mai bine
aceast` nuan]`, de c`tre exotica [i planturoasa
Jennifer Lopez). Fiind un mare fan al
ursule]ilor Haribo, Jack, b`ie]elul adult, o
curteaz` pe Doamna, oferindu-i un sac de
bomboane gumate ro[ii – culoarea pasiunii,
cantitatea, direct propor]ional` cu pasiunea
[i gustul dulce-acri[or care îi face ferici]i pe
to]i copiii, dup` cum se specific` pe ambalajul
sus-pomeni]ilor ursule]i.

A[tept`m cât de curând un film despre
h`r]uire la români. Fie c` va distribui o Demi
Moore autohton`, fie c` va pune la b`taie toate
importurile de Haribo din ]ar`, filmul va avea
cu siguran]` un mare succes. {i poate va
solu]iona [i litigiul dintre pensionara din
Câmpulung [i primarul ora[ului, cu un happy
end demn de cultura cinematografic` actual`.

_______________
1  Cotidianul, 30 decembrie 2011.
2  Adev`rul, 10 noiembrie 2010.
3 http://www.violence-against-women.eu/

r o / g o o d - p r a c t i c e s - r o / s p u n e - n u -
h%C4%83r%C5%A3uirii-sexuale.html.

CIPRIAN V~LCAN
"Primarul municipiului Cîmpulung Moldovenesc, Gabriel Constantin {erban, acuz` o

pensionar` c` i-ar fi distrus imaginea public`.Ê Astfel, primarul s-a adresat instan]ei [i cere
daune uria[e pensionarei, pe motiv c` femeia îl streseaz` de mai mul]i ani [i încearc` s`-i
strice imaginea prin orice fel, scrie presa local`.ÊNimic spectaculos pân` aici. Sup`rat îns`
c` acuza]iile ce i-au fost aduse au fost mediatizate, primarul {erban a pretins faptul c` ar
fi fost "supus torturii mediatice ce a condus inevitabil la imposibilitatea fizic` [i emo]ional`
de a fi în m`sur` s`-mi reg`sesc echilibrul necesar procre`rii". Nu este singurul element
bizar al plângerii primarului. Documentul încearc` s` demonstreze indirect calit`]ile intelectuale
[i erudi]ia edilului, prin citate latine din Cicero. Scandalul a pornit de la o cl`dire retrocedat`.
Femeia reclamat`, Valeria Lucescu, a fost administratorul unei cantine ce a func]ionat într-o
cl`dire ce apar]inea prim`riei. Cl`direa a fost solicitat` pentru retrocedare de fostul proprietar,
un cet`]ean german. Procesul privind retrocedarea a fost îndelungat [i pe durata acestuia
Prim`riei, care administra cl`direa în mod legal, i s-au cerut de c`tre instan]` ni[te m`sur`tori
exacte în incint`. Oamenii Prim`riei au intrat în cl`dire [i de atunci a început scandalul,
femeia sus]inând c` din cl`dire au disp`rut unele bunuri" (Cotidianul, 30 decembrie 2011).

Adresîndu-se instan]ei, Gabriel Constantin {erban nu a f`cut decît s` urmeze exemplul
unor primari mult mai celebri care au fondat Liga Mondial` a Primarilor Stresa]i. Heinz Gabriel
Günther, primarul din Zürich, urma[ul unui aventurier vienez [i al unei superbe mulatre din
Barbados, [i-a dat în judecat` vecinii, reclamînd c` sînt mult prea silen]iosi [i îi dau impresia
c` locuie[te într-un cimitir somptuos, iar nu într-un mare ora[ european. Tocmai de aceea, le-
a cerut judec`torilor s`-i oblige pe vecinii lui s` urle m`car de dou` ori pe lun` [i s` vorbeasc`
cu voce tare cel pu]in o dat` pe s`pt`mîn`. În schimb, s-a ar`tat dispus s` le ofere [ase bilete
gratuite la Scala [i la Covent Garden ori o excursie cu piroga pe Amazon.

Georges Tellier, primarul din Metz, a avut o alt` problem`. El a fost nevoit s` se adreseze
instan]ei dup` ce li s-a plîns în mod repetat vecinilor c` nu suport` mirosul de usturoi ce
provenea din imensa lor buc`t`rie. Pentru c` nu a g`sit în]elegere din partea acestora, urma[ii
obezi ai unui conte maghiar, care se str`duiau s` g`teasc` în fiecare zi cîte un nou fel de
mîncare cu mult` ceap` [i usturoi, [i pentru c` nop]ile lui erau bîntuite de co[maruri cu
asasini ce-l îndopau pîn` la sufocare cu ficat de gîsc` împ`nat cu buc`]ele de usturoi în
form` de semilun`, Tellier a recurs la sprijinul justi]iei. Cuprins îns` de o puternic` depresie,
n-a mai apucat s` cunoasc` deznod`mîntul procesului, fiind g`sit spînzurat în pivni]a socrilor
s`i. Vecinii lui, originari din Transilvania, au r`spîndit zvonul c` el provenea dintr-o familie
de vampiri [i fusese r`pus de beneficele efecte ale usturoiului, a[a c` i-au sf`tuit [i pe al]i
locuitori din Metz s`-l foloseasc` tot mai des în buc`t`rie.

Juan Manuel Bolsa, primarul din Parral, vechi adversar al lui Augusto Pinochet [i fanatic
militant de stînga înc` de la 13 ani, s-a adresat justi]iei chiliene pentru a cere interzicerea
religiei [i transformarea bisericilor existente în blocuri de locuin]e pentru persoanele defavorizate.
Argumentele sale erau de mai multe categorii: în primul rînd, unele de ordin principial,
întemeiate pe tezele lui Marx despre religie ca opiu al popoarelor; apoi, altele, preluate din
studiul unor savan]i sovietici din anii '50, care ar`tau c` persoanele care se roag` cel pu]in
dou` ore pe zi sînt cu cinci centimetri mai scunde decît acelea care mulg zilnic vaca; în al
treilea rind, unele de ordin personal, ce ]ineau de alergia lui la sunetul clopotelor [i de
anxietatea indus` de muzica de org`. Dup` ce ac]iunea lui a fost respins` de instan]`, Juan
Manuel Bolsa [i-a prezentat demisia din func]ia de primar [i a cerut azil politic în Coreea
de Nord, fiind v`zut de curînd la funeraliile lui Kim Jong-Il.

Giuliano Bertoni, primarul din Auletta, membru al Opus Dei de la vîrsta de 23 de ani,
i-a dat în judecat` pe comercian]ii care au refuzat s` amenajeze treceri speciale pentru
îngeri în fa]a magazinelor de dulciuri. Convins c` îngerii sînt fascina]i de pr`jiturile cu
fri[c` [i de tartele cu fructe, precum [i de turnule]ele de marzipan umplute cu vi[ine, el a
decis s` le u[ureze aprovizionarea prin impunerea unor spa]ii speciale care s` le fie rezervate
permanent. Pierzînd în cele din urm` procesul, a acuzat dictatura magistra]ilor de stînga,
insensibili la nevoile angelice [i preocupa]i întotdeauna doar de soarta proletariatului.

Vladmimir Kulikov, primarul din Krasnodar, a citit de 35 de ori Vi]elul de aur [i de 27
de ori Dou`sprezece scaune. Pasionat înc` din adolescen]` de c`r]ile lui Ilf [i Petrov, a hot`rît
s`-[i dedice întreaga via]` unei cît mai bune cunoa[teri a operei celor doi. Ajuns primar în
împrejur`ri mai degrab` confuze, dup` ce fostul primar fugise din ora[ de spaima unui so]
încornorat care amenin]ase s`-l ucid`,  Kulikov a decis s`-[i onoreze idolii prin întemeierea
Institutului de Literatur` Ostap Bender, unde urmau s` fie g`zdui]i anual, f`r` s` li se cear`
nimic în schimb, 15 scriitori, socoti]i în mod unanim cei mai promi]`tori mînc`i, be]ivi [i
curvari din literatura rus`. Îns` pentru c` dup` primul an de func]ionare a institului poli]ia
local` a cerut închiderea lui din pricina nesfîr[itelor scandaluri provocate de scriitorii ame]i]i
de alcool, primarul l-a dat în judecat` pe comandantul poli]iei din Krasnodar, acuzîndu-l c`
nu în]elege ce înseamn` marea literatur`. Procesul se judec` în prezent la Curtea Suprem`.

CAVALERUL TRISTEI
FRIPTURI
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ORBUL
În clasa a [aptea, Adina era prietena

mea. De 8 Martie i-am cump`rat o garoaf`
ro[ie, învelit` în celofan. Nu pot uita cât
de solid` era. I-am l`sat floarea pe banc`,
înainte de ora de Biologie. Atunci am încasat
primul patru din via]a mea. Mi l-a dat
sl`b`noaga aia cu p`rul zburlit. În pauz`,
mi-am luat ghiozdanul [i am plecat spre
cas`, m-am a[ezat pe canapea [i am închis
ochii o dat` pentru totdeauna.

Mama a venit acas` la vreo trei ore dup`
ce am ajuns eu. M-a g`sit cu picioarele sub
mine, ascultând televizorul. Am rugat-o s`
m` duc` la baie. V` pute]i închipui cât de
[ocat` a fost. La început m-a luat la mi[to,
dup` o vreme a început s` ]ipe. Atunci m-
a lovit pentru prima dat`. A fost cât pe ce
s` clipesc. Tata a primit vestea mult mai
t`cut. Peste câteva zile m-au dus la psiholog.
Între timp, se obi[nuiser` s` m` duc` la baie,
s` m` îmbrace, s` m` a[eze la mas` [i s`-
mi dea în mân` pu]inele obiecte care îmi
trebuiau.

Dup` o vreme am înv`]at s` folosesc
baia de unul singur. Într-una din acele seri,
trecând pe lâng` dormitorul lor, mi-am dat
seama c` plâng. Atunci am auzit c` mama
e palid`. Mi s-a p`rut ciudat, pentru c` ea
era ro[ie de uneori îmi f`cea impresia c`
va exploda. Tata repeta f`r` încetare: "Ce
nu i-am dat noi în Cristo[ii mamii ei de
treab`?" Într-adev`r, aveam de toate. Aveam
tot ce le lipsea vecinilor mei, trebuia doar
s` cer. Cred c` în acele zile triste pentru ei
au conceput-o pe Dorina, sora mea.

Dup` cinci [edin]e în care nu am f`cut
decât s` casc, psihologul m-a trimis la un
psihiatru, la Maria. Pe atunci mama repeta
întruna: "Mam`, ce s`-]i facem noi?" Plângea
[i ziua. Plângea [i tata. {tiu c` eram în trafic,
poate la un semafor, iar ma[ina se scutura
de la sughi]urile lor. Probabil, înc` nu [tiau
c` o vor avea pe Dorina. Dup` o vreme,
lacrimile au mai sc`zut în debit. Din discu]iile
lor am aflat c` burta mamei cre[tea pe zi
ce trece. Pe atunci m` înv`]asem deja s`
m`nânc de doar dou` ori pe zi [i s` merg
la baie de numai trei ori. Dup` vreo patru
luni [tiu c` oscilau dac` s` m` trimit` la
nu [tiu ce medic la Viena sau s` m` interneze
într-un sanatoriu frumos, recomandat de
Maria. Le-am spus c`, dac` m` trimit la
Viena, îmi mu[c limba pân` mor. Naivii,
chiar au crezut c` sunt capabili s`-mi provoc
o asemenea nebunie. Au înghi]it amândoi
în sec [i m-au dus la sanatoriu, împreun`
cu canapeaua de piele din sufragerie, care
îmi pl`cea nespus.

Dup` ce s-a n`scut sora mea, am în]eles
c` mama a devenit la fel de ro[ie în obraji,
iar tata s-a îngr`[at. Acum câ[tiga de dou`
ori mai mul]i bani decât înainte, ceea ce îi
umplea timpul în cel mai fericit mod posibil.
Când m` gândesc la bani, nu [tiu de ce îmi
amintesc c` acum câ]iva ani asistentele
vorbeau despre faptul c` s-au schimbat
bancnotele. Am fost curios - nici azi nu îmi
explic de ce - s` pip`i una din bancnotele
noi. Pe atunci înc` erau lucruri ce îmi
atr`geau aten]ia. Acum îns` nu m` mai
intereseaz` nimic. Întunericul e o plapum`
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N`scut la Tecuci, dar legat de Jimbolia. Se consider` b`n`]ean. Absolvent de Filosofie.
Masterand la Jurnalism european (Universitatea de Vest din Timi[oara). Premiul al
III-lea la concursul na]ional de proz` organizat de cenaclul Pavel Dan al Casei de
Cultur` a Studen]ilor din Timi[oara în anul 2008. La 23 de ani, scrie o proz` t`iat` în
linii ferme. În textele sale se intersecteaz` parabola discret` cu absurdul doldora de
anxietate, monstruozit`]i grote[ti cu suprarealisme fin elaborate. Mai mult decât o
promisiune. (Viorel Marineasa)

mare în care eu am s` m` l`f`i pân` când
voi muri. Nu am fost tentat s` deschid ochii
niciodat` de atunci. Veri[orul meu mi-a adus
reviste porno la spital ca s` m` încerce.
Bolovanul nu în]elege nimic. Întunericul
meu e singurul lucru de care am nevoie.
Sunt câteva imagini de care îmi place s`-
mi amintesc uneori, mi le proiectez în cap
[i mi-e suficient. Îmi place albastrul, ro[ul,
mucii Adinei, dar mai ales negrul.

La început a trebuit s` ]in ochii strâns
închi[i, aveam riduri [i îmi amor]ea tâmpla.
Acum m-am obi[nuit. Nu e necesar s` m`
încrunt. Între ploape mi-a crescut un fel de
coaj` pe care nu mi-o rup. Ea îmi ]ine ochii
lipi]i, a[a c` dac`, spre exemplu, m-a[
împiedica [i instinctiv a[ vrea s`-i deschid,
coaja m` ajut`. La început am picat de vreo
câteva ori în capcan`. De obicei mi se
întâmpla când m` impiedicam. Atunci, prin
cea]` îmi ap`rea în fa]a ochilor câte o figur`
scârboas` sau vreun picior de mas` în toat`
hido[enia lui. M`rturisesc c` eram tentat
s` vomit. Înfior`tor!

Pân` pe patul mor]ii, bunica, mama
mamei, a crezut c` mi-a f`cut cineva vr`ji.
Se plângea la toat` lumea, mergea la preo]i,
scria pomelnice, ]inea pân` [i post negru.
A venit o singur` dat` la mine la spital,
preg`tit` s` m` descânte. Am refuzat s` o
primesc. Nu îmi place mirosul b`trânilor.
Tot din cauza mirosului am refuzat s` fiu
îngrijit de un angajat al sanatoriului care
îmi amintea de piure. Evit s` fiu deranjat
de orice. Nu suport disconfortul! Nu accept
zgomote deranjante, mâncarea fierbinte,
parfumuri, a[ înnebuni dac` mi-ar fi frig.
Tot ce vreau este s` stau pe patul meu sau,
lâng` el, pe canapeaua mea. Îmi petrec
jum`tate de zi sprijinindu-mi capul de pern`
[i picioarele de perete, nu prea mult ridicate.
Nu am mai v`zut sânge, cer[etori, b`t`i,
înmormânt`ri, filme de groaz`, greve, nu
am mai auzit certuri, ]ipete, chefuri, nun]i,
tractoare, cozi, fete, b`ie]i, câini. Sunt eu
[i întunericul meu. Îmi place nespus ca dup`
orele petrecute a[a s` aprind televizorul pe
un post cu muzic`. Evit cu grij` reclamele.
Ascult câteva minute, iar apoi adorm, iar
somnul se prelunge[te chiar [i dou` zile.

Am perioade în care grijile m`
cople[esc. În una din aceste s`pt`mâni am
decis s` fac efortul s` m`nânc o singur`
dat` pe zi. M` îngroze[te ca nu cumva tat`l
meu s` nu-[i mai permit` s` îmi pl`teasc`
sanatoriul. Mi-a jurat c` a achitat pentru
cincizeci de ani. Sunt îns` mii de motive
pentru care a[ putea r`mâne f`r` camera
mea: r`zboi, faliment, extratere[tri, meteori]i.
Sper c` nu am s` apuc a[a vremuri.

{tiu c` orbii î[i dezvolt` celelalte sim]uri
pentru a compensa lipsa vederii. Eu nu m-
am obosit. Nu am nevoie. Totu[i, m`
enerveaz` c` uneori pot auzi [oaptele de
pe hol. A[a am auzit cum mama i se plângea
Mariei c` sunt str`veziu de slab. Eu m` simt
foarte bine a[a.

Am avut grij` de mult` vreme s` uit
zilele s`pt`mânii, s` nu [tiu când sunt
s`rb`torile. Nu vreau s` m` preocupe a[a
ceva. Din acela[i motiv, nu ies din cas`.
De mult nu [tiu ce anotimp este, nu [tiu
dac` afar` e frig sau cald. Pentru c` m-ar

deranja, la geamul camerei mele am jaluzele
groase, care p`streaz` o lumin` ce nu îmi
sup`r` pleoapele. În ciuda a[tept`rilor, am
avut norocul s` nu m` îmboln`vesc. În
camera mea e c`ldu] tot timpul, aici se
aerise[te când eu merg la baie.

Din când în când, Maria m` rade. A
renun]at de mult s` mai poarte discu]ii cu
mine. Eu stau în baie pe un scaun moale,
iar ea m` b`rbiere[te în cea mai dr`gu]`
lini[te. A reu[it s` nu m` taie niciodat`. Într-
una din zile mi-am dat seama c` nu [tiu
cum se cheam` chestia ascu]it`, de care se
folose[te s`-mi taie barba. Mi se întâmpl`
adesea s` uit cuvinte, iar asta nu poate decât
s` m` bucure. M` enerveaz` îns` când, f`r`
s` vreau, îmi amintesc câte unul.

De curând m-am gândit c` s-ar putea
s`-mi plac` o p`tur` electric`. Am cerut s`-
mi aduc` una. O las la prima treapt`, unde
nu e foarte fierbinte. Datorit` ei am reu[it
s` dorm zilele astea f`r` întrerupere, mai
mult ca niciodat`. C`ldura aia pl`cut` îmi
relaxeaz` oasele. {tiu c` din când în când
b`gau capul pe u[`. Îi auzeam prin somn.
Probabil c` verificau s` vad` dac` mai respir.
Tind s` cred c` p`tura asta e cel mai bun
lucru pe care l-a[ fi putut dori vreodat`. Ce-
mi lipse[te este s` pot mânca în somn [i
totul ar fi perfect.

Mi-am dat seama c` de mult` vreme
nu am mai scos nici un cuvânt. Totul e atât
de bine organizat, încât nu e necesar. În
ultima vreme am refuzat orice vizit`, a[a
c` sunt ferit de vreo discu]ie. M` mul]umesc
cu gândurile mele [i, uneori, s` fredonez
câte un refren. Sunt surprins cât de multe
cuvinte nu îmi amintesc. B`nuiesc c` am
început s` inventez unele pe care le folosesc
pentru diversele obiecte ce-mi vin în minte.
M` simt chiar bine. Adorm u[or. Nu cred
s` am p`tura electric` de mult, dar chiar s-
au schimbat multe de atunci. De asta am
avut nevoie pentru perioade aproape
nesfâr[ite de somn! De când cu ea, mintea
e goal`, e u[oar`, aproape c` nu îmi amintesc
nici un chip. C`ldura e re]eta pentru somn.

Cu pu]in timp în urm`, Maria [i prietenul
ei, tot medic, [opteau pe hol. Cic` nu îmi
dau mai mult de dou` s`pt`mâni. Oare pot
dormi atât?

LA S~NIU{
Într-o iarn`, când eram mai mic, a nins

mult. Am venit de la tanti Mariana [i m-
am oprit pe strad`, împreun` cu ceilal]i copii.
Am început s` arunc`m cu bulg`ri, s` url`m,
s` alerg`m. La început mi-am f`cut griji
pentru bocancii noi, dar dup` ce Sergiu,
Florin [i Gusti m-au b`gat în z`pad` [i s-
au trântit peste mine, am uitat.

La un moment dat, cuiva, poate chiar
lui Gusti, i-a venit ideea s` facem un bulg`re
uria[. Sergiu a început unul mic pe care îl
plimba prin z`pad`. Eu aveam izmenele ude
[i, ca s` uit de frig, desenam prostii pe z`pad`.

Dup` o vreme, bulg`rele a început s` se
m`reasc`, iar Sergiu nu reu[ea s`-l mai
împing`. La început l-au ajutat Titi [i Marco.
Amândoi se smiorc`iau întruna, tr`gându-
[i mucii verzi care le ajungeau aproape la
buze.

Cu timpul, a trebuit s` ne al`tur`m cu
to]ii, s` împingem bulg`rele care era tot mai
mare. Adunasem z`pada din fa]a a trei case
[i eram hot`râ]i s` nu ne oprim. Ca s` fie
uniform, trebuia s`-l întoarcem de pe o parte
pe alta. Mie îmi ie[ise maieul din pantaloni
[i îmi sim]eam pielea ro[ie [i fierbinte. To]i
aveam obrajii usca]i [i aproape vine]i. La
un moment dat, Marco a str`nutat atât de
tare încât i-au s`rit mucii pe bulg`r. Ne-
am sup`rat [i nu am mai vrut nici unul s`-
l împingem. Titi a început s`-l înjure [i,
pân` la urm`, s-au luat la b`taie. Au c`zut
în z`pad`, iar Marco l-a mu[cat de mân`.
Titi a s`rit ca fript, [i-a scos m`nu[a [i a
v`zut c` avea o ditamai gâlma cu forma
din]ilor lui Marco.

Atunci ne-am enervat [i l-am obligat
s`-[i [tearg` scârbo[eniile. Prima oar` l-am
]inut [i am vrut s` ne folosim de c`ciula
lui, dar a început s` plâng`, a[a c` l-am l`sat
s`-i [tearg` cu piciorul. Eu eram scârbos
din fire, a[a c` nu m-am uitat. Când au v`zut
c` mucii i se întind pe bocanc, l-au mai înjurat
o tur`. S-au oprit to]i, brusc, atunci când l-
au v`zut pe frate-su mai mare, Babi.

Marco nu ne-a pârât, a[a c`, dup` ce
s-a îndep`rtat, am scuipat to]i în z`pad`,
s` ne revenim. În locul în care am scuipat,
am reu[it s` topesc z`pada în form` de
broasc`. Am continuat s` împingem
bulg`rele pân` în fa]` la tanti Lenu]a. Pe
alocuri adunasem z`pada încât se ajungea
la p`mântul gol. Bulg`rele era negricios,
plin cu pietricele [i fire de iarb` înghe]at`.
Priveam entuziasma]i, înjurând de uimire.
Luci Grasu' a început s`-l lustruiasc` cu
mâneca gecii. L-am ajutat pe Gusti s` se
urce pe bulg`r. De acolo putea s` vad` în
curte la tanti Lenu]a. A început s` râd` [i
ne-a spus c` tanti Lenu]a are o gr`mad` de
chilo]i înghe]a]i pe sârm`. Am râs [i noi,
iar Gusti ne-a anun]at b`]os c` vrea s`
coloreze bulg`rul. A urinat pe el litera "G".
Dup` asta, ne-a provocat pe mine, pe Titi
[i pe Marco s` împingem bulg`rul, noi dintr-
o parte [i el din alta, s` vedem cine e mai
puternic.

Ne-am chinuit mult, dar nu am reu[it
s`-l urnim. Din cauza efortului, Luci Grasu'
a sc`pat un pâr], dar eram prea concentra]i
ca s`-l înjur`m. Sergiu [i Florin au s`rit s`
ne ajute [i ei. Florin împingea cu mâinile
goale, pentru c` avea m`nu[ile prea ude.
Am reu[it s` urnim bulg`rele. Gusti scotea
sunete de animal s`lbatic, dar nu îl ajutau.
Pân` la urm` am început s`-l rostogolim.
Gusti a alunecat [i bulg`rele a c`zut peste
el. Noi am plecat cu to]ii [i l-am l`sat s`
moar` acolo.
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P`rin]i în pragul divor]ului, copii
înstr`ina]i, lips` acut` [i cronic` de
comunicare – acestea sunt câteva dintre
simptomele care trimit clar spre diagnosticul
de "familie disfunc]ional`" în mai multe
filme premiate în acest an la Oscar. Dintre
ele, Descenden]ii (The Descendants) [i Nader
[i Simin, o desp`r]ire (A Separation) par
s` aib`, fiecare, un gen de expresivitate
aparte. Chiar dac` amândou` fac o
radiografie elaborat` a câte unei crize
familiale, imaginile ce rezult` apar]in unor
lumi complet diferite.

ÎnÊDescenden]ii – câ[tig`tor al
Oscarului pentru scenariu [i nominalizat în
alte patru categorii –, George Clooney e
capul unei familii pe cale s` se dezintegreze
din cauza mor]ii nea[teptate a mamei. Capul
familiei e un mod de a spune, de fapt. Fiindc`
el se simte mai degrab` "p`rintele de
rezerv`". Cel care a stat întotdeauna mai
mult la birou decât acas`. {i care acum are
parte de dou` mari surprize, schimb`toare
de via]`. Prima: familia i s-ar fi dezintegrat
oricum, [i f`r` moartea subit` a nevestei.
A doua: are dou` fiice despre care nu [tie
mai nimic [i cu care nu are habar cum s`
comunice. Rolul de tat` îi vine ca o m`nu[`
croit` prost.Ê

ÎnÊNader [i Simin, o desp`r]ire – filmul
iranian distins cu Oscarul pentru cel mai
bun film str`in –, criza familial` e dat` de
un bunic cu Alzheimer [i de un divor]
iminent. {i, mai presus de toate, de o filosofie
de via]`. Simin vrea s` p`r`seasc` Iranul
[i s` g`seasc` o via]` mai bun` pentru fiica
ei în Occident. Nader refuz` s` î[i dezerteze
tat`l bolnav [i crede c` plecarea ar fi un
semn de la[itate.

De ce merit` v`zute în paralel? Fiindc`
sunt viniete din dou` tipuri opuse de
societate.ÊDescenden]iiÊe o mostr` de etic`
protestant`. Absolut toate personajele sunt
bazate pe un egoism feroce [i cred în valoarea
suprem` a eficien]ei. Suferin]a e o povar`
personal`, dus` pe cont propriu. De[i aproape
întregul film se învârte în jurul unui pat pe
care zace o mam` muribund`, tat`l î[i
îmbr`]i[eaz` fiica cea mic` abia în ultima
scen`. To]i membrii familiei sunt
hipercentra]i pe propria persoan` [i reci ca

Recunosc c` nu auzisem de Kaui Hart
Hemmings înainte de ecranizarea romanului
Descenden]ii (The Descendants). Se pare
c` faima carismaticului George Clooney a
reu[it s` aduc` în prim-plan cartea tinerei
scriitoare n`scute [i crescute într-un stat
american cu pozi]ie [i istorie aparte – Hawaii.
Pornind de la o povestire, Minor Wars,
autoarea se concentreaz` exact pe acele
b`t`lii de rutin`, de cele mai multe ori
nea[teptate sau subestimate, pe care fiecare
trebuie s` le poarte în anumite momente
ale vie]ii personale. În cazul de fa]`, e vorba
de lupta surd` a lui Matt King, pe care
accidentul de naviga]ie care îi aduce so]ia
în com` îl oblig` s` priveasc` în jur cu aten]ie
sporit` [i s` se confrunte cu situa]ii [i
adev`ruri devenite, brusc, presante.

Pe de o parte, are o decizie extrem de
important` de luat în ce prive[te afacerile
familiei.  El e, la propriu, descendentul din
titlu: urma[ al unei serii de misionari cu
vederi luminate, mo[tenitor al unei prin]ese
locale intrate, la un moment dat, în familie,
Matt are cuvântul decisiv în administrarea
unor terenuri extinse, râvnite de investitori
de tot felul. Evident, pare protagonistul unei
pove[ti de succes, cu atât mai mult cu cât
refuz` s` se bazeze pe averea pe care o are
la dispozi]ie [i insist` s`-[i construiasc` o
carier` pe cont propriu. Totul se pr`bu[e[te,
îns`, odat` cu prelungita agonie a so]iei,
Joanie. Neputincios, Matt afl` mai multe
despre propria existen]` [i familie decât
înainte, când ele p`reau a se mi[ca de la
sine.

În primul rând, b`rbatul î[i redescoper`
fiicele, mistere perpetue, al c`ror
comportament îl dep`[e[te adeseori:
Alex(andra) [i Scottie, o adolescent` cu
probleme [i o copil` de zece ani care încearc`
s` pozeze în personaj matur [i
neimpresionabil, recurgând la gesturi [i
exprim`ri nepotrivite vârstei [i tr`irilor sale
reale. De[i fiecare e rebel` în felul ei (Alex
a trecut deja prin faza experimentelor cu
droguri [i pozatului semi-nud iar Scottie
î[i terorizeaz` o coleg` cu sms-uri injurioase),
cele dou` fete î[i sus]in tat`l în perioada
dificil` de dinaintea deciziei de respectare
a testamentului mamei [i decuplare de la
aparatele care o ]in, artificial, în via]`. Mare
parte a c`r]ii urm`re[te eforturile
protagonistului de a asigura femeii iubite
o trecere al`turi de cei dragi, aduna]i s` î[i
ia r`mas bun.

Printre ace[tia, cel mai suprinz`tor e
cel`lalt b`rbat, despre care Matt afl` nu doar
c` exista, ci [i c` era, probabil, mare iubire
a lui Joanie în momentul accidentului fatal.
Întors`tura interesant` o asigur` c`utarea
ini]iat` de Matt odat` ce dep`[e[te [ocul
initial [i hot`r`[te c` procedura corect`
include invitarea iubitului s` se despart` de
cea care nu mai are puterea s` îl cheme.
Cli[eele se ]in lan]: so]ul afl` c` Brian o
folosise pe Joanie, fiind el însu[i însurat [i
deloc dispus s` renun]e la propriul c`min.
Concluzia menit` s` înt`reasc` morala
transparent` – familia e unica [ansa
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acceptabil` social [i posibil` emo]ional –
e de la sine în]eleas`: Matt îi acord` iertarea
so]iei aflat` pe patul de moarte, asigurând-
o c` r`mâne singurul care a iubit-o cu
adev`rat.

Descenden]ii e genul de carte al c`rei
autor se str`duie[te din r`sputeri s`-[i
conving` cititorul c` are de a face cu un
demers profund. Folosind vocea unui tat`
[i so] debusolat, Hemmings î[i propune s`
sondeze reac]iile indivizilor afla]i în stare
de [oc, conexiunile [i ac]iunile aparent bizare
pe care situa]iile ie[ite din comun le pot
declan[a. Dac` scopul e, desigur, nobil, iar
elanul umanitar – de nest`vilit, mijloacele
par s`r`c`cioase [i previzibile. Cei implica]i
în intriga de familie sunt mai degrab`
(stereo)tipuri decât personaje veridice iar
a[a-zisul umor cu care e abordat` o situa]ie
sfâ[ietoare în sine risc` s` stârneasc` cel
mult zâmbete strâmbe, deplasate în context.
Interac]iunea for]at`, dialogurile lipsite de
nuan]e - bunul devine tot mai bun, r`ii,
nehot`râ]ii, sfid`torii se afund` programatic
în blazare în vreme ce scriitoarea se
înc`p`]ineaz` s`-i umanizeze -, insisten]a
vocii narative de a observa, interpreta, semi-
prepara, ambala totul compromit bunele
inten]ii.

Obositoare e [i ambi]ia lui Hemmings
de a înghesui în romanul presupus psihologic
varii alte tipuri de mize. De parc` dificult`]ile
pe care o familie le are de întâmpinat la
desp`r]irea de un membru de baz` n-ar fi
suficiente, autoarea arunc` în joc natura,
c`snicia, infidelitatea, interesele financiare
ale societ`]ii consumeriste, drogurile,
excesele adolescentine, societatea în deriv`,
istoria insulelor Hawaii (ras`, clas`, etnie).
Din p`cate, niciunul dintre subiecte nu e
aprofundat, iar Descenden]ii reu[e[te mai
mult s` promit` [i s` sugereze decât s` ofere
ceva consistent. În ciuda dorin]ei de a
empatiza cu personajele aflate la r`scruce,
cel care caut` tr`iri [i provoc`ri autentice
va fi, probabil, dezam`git de suficien]a unui
demers încadrabil mai degrab` la "lecturi
rapide [i u[oare" decât în categoria c`r]ilor
esen]iale.

ghea]a, incapabili s` rela]ioneze cu adev`rat.
Replicile care se vor calde sau sentimentale
sun` fals, ca [i cum le-ar spune doar fiindc`
le-au auzit într-un film. Singura cu adev`rat
sincer` pare prima replic` a fiicei
adolescente, Alexandra, spus` furios printre
aburi de alcool, când tat`l o anun]` c` mama
a avut un accident mortal: "Fuck mom!".
Clooney are mai degrab` aerul pierdut sau
vulnerabil dinÊCite[te [i arde (Burn after
Reading), decât cel macho dinÊUnsprezece
plus una (Ocean's Twelve). Dup` cum îi
m`rturise[te tran[ant propria fiic` la un
moment dat, e un mototol. {i r`mâne a[a.

A Separation, pe de alt` parte, e o mostr`
familial` complet diferit`. Copiii sfid`tori,
obraznici [i egoi[ti din filmul american nu
[i-ar g`si locul în cel iranian, unde cuvintele-
cheie în rela]iile filiale sunt respectul [i
devotamentul. P`rin]ii sunt o povar` ce
trebuie dus`, oricât ar fi de grea. Nu o
problem` care poate fi m`turat` sub pre[,
închis` într-un azil. Replicile au mult mai
mult` for]` [i conflictele mai mult` substan]`.
Filmul nu surprinde doar microdrama
destr`m`rii unei familii, ci [i cea a unei
societ`]i divizate.Ê

Bazat pe povestea unei familii pe cale
de a se destr`ma, filmul Descenden]ii
deconstruie[te imaginea de "paradis turistic"
ata[at` de obicei insulelor Hawaii. De[i totul
se desf`[oar` într-un decor mirific, durerea
nu e cu nimic mai u[oar`. Cu toate astea,
decorul [i personajele transform` filmul în
– poate – cel mai mainstream f`cut pân`
acum de Alexander Payne. De[i p`streaz`
obsesiile lui mai vechi – solitudinea, crizele
familiale, imposibilitatea de a comunica în
mod real – Descenden]ii are un aer mult
mai pu]in obscur, mai potrivit unei audien]e
largi. Chiar dac` trateaz` o dram`, îi lipse[te
spiritul acut depresiv din Totul despre
Schmidt (About Schmidt), povestea unui
b`trân r`mas v`duv, cu Jack Nicholson în
rolul principal, sau din Sideways, în care
apar aventurile a doi prieteni ce î[i ascund
criza de vârst` mijlocie pe fundul multor
sticle de vin. La fel ca în cele dou`, îns`,
ultimul film al lui Alexander Payne r`mâne
un amestec foarte bine scris de tragic [i
ironic, care te face când s` oftezi adânc, [i
când s` râzi cu jum`tate de gur`.
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Imaginile de la începutul anilor 60 luate din concerte, aidoma înregistr`rilor audio,

arat` cît de precar` era dotarea tehnic` a trupelor. Inclusiv la concertele Beatles în
spatele muzicienilor se g`sesc cîteva m`runte amplificatoare Vox, cu sunetul aproape
complet acoperit de tipetele publicului tot mai numeros. Sonorizarea amatoristic` a
concertelor – exemplul de la Shea Stadium este profund revelator – avea s` conteze
decisiv în decizia grupului de a renun]a la turnee. În vremea asta, Jim MarshallJim MarshallJim MarshallJim MarshallJim Marshall, un
englez perspicace, strînsese bani frumo[i din lec]ii de percu]ie acordate unor tineri doritori
de faim` – Mitch Mitchell (The Jimi Hendrix Experience) a fost unul din elevii celebri
mai tîrziu – [i-a deschis un magazin de muzic` printre ai c`rui clien]i constan]i se num`rau
Pete Townsend (The Who) si Ritchie Blackmore (The Deep Purple), frustra]i de primitivis-
mul [i lipsa de putere a echipamentelor de amplificare disponibile. De aici încolo începe
epopeea amplificatoarelor marca MarshallMarshallMarshallMarshallMarshall, a[ezate pe scen` în stive de cîte trei într-un
zid de formidabil` putere [i acurate]e, embleme omniprezente la orice concert rock
respectabil. Din p`cate anul acesta, în aprilie, Jim MarshallJim MarshallJim MarshallJim MarshallJim Marshall s-a al`turat în ceruri lui
Leo Fender, Les Paul [i altor minuna]i oameni asemenea lor, care au pus în bra]ele
muzicienilor instrumentele f`r` de care muzica de acum ar fi sunat, bineîn]eles, complet
altfel.

S-a n`scut într-o familie de catolici practican]i [i ar fi devenit poate preot dac`
dragostea pentru muzic` nu i-ar fi schimbat planurile [i a[a s-a botezat mai tîrziu JackJackJackJackJack
WhiteWhiteWhiteWhiteWhite, jum`tate din celebra The White Stripes, trupa definitorie pentru curentul garage
rock. Albumele pe care le scoate împreun` cu Meg White sînt adulate de public [i
critici. Doar c` omul n-are astîmp`r; formeaz` Raconteurs apoi Dead Weather, trupe
mai mult decît serioase, este produc`tor frenetic, actor, doritor de recorduri n`stru[nice
— a sus]inut un concert unde a cîntat o singur` not` — are o tumultuoas` [i ciudat`
via]` sentimental` [i în sfîr[it cu BlunderbussBlunderbussBlunderbussBlunderbussBlunderbuss, primul s`u disc solo ie[it anul acesta, d`
lovitura de imagine care mai lipsea, coco]at pe locul \ntîi în Billboard. Albumul abandoneaz`
mare parte din primitivismul White Stripes, sun` elaborat, de multe ori cald, interpretat
consistent [i orchestrat variat de muzicienii invita]i s` cînte al`turi, de[i temele melodiilor
r`mîn sumbre, de parc` nici acum via]a nu i s-a a[ezat cum trebuie. "I want love to roll
me over slowly/Stick a knife inside me /And twist it all around." Din fericire vreme ca
lucrurile s` se întîmple pentru Jack WhiteJack WhiteJack WhiteJack WhiteJack White — ultimul poate din adev`ratele staruri rock
— altfel, exist` din bel[ug.

Mr. Jones, melodia extras` din primul album Counting CrowsCounting CrowsCounting CrowsCounting CrowsCounting Crows intitulat August and
Everything After, povestea a doi muzicieni vis`tori dorind cu patim` [i amuzament
celebritatea r`sunase în difuzoare tocmai zilele cînd vestea sinuciderii lui Kurt Cobain,
obosit [i ame]it de atîta faim`, bulversa o genera]ie de admiratori [i confra]i, consacrînd
peste noapte o forma]ie aproape necunoscut`. Underwater Sunshine (or what we did onUnderwater Sunshine (or what we did onUnderwater Sunshine (or what we did onUnderwater Sunshine (or what we did onUnderwater Sunshine (or what we did on
our summer vacation)our summer vacation)our summer vacation)our summer vacation)our summer vacation) ultimul album pentru Adam Duritz [i compania scos dup` o
carier` extraordinar` dar nu lipsit` de sincope este o colec]ie de cîntece ale altor compozitori
reinterpretate cu pasiune [i sim] special pentru melodie chiar dac` aduce al`turi compozi]ii
din canonul rock semnate de Bob Dylan, Gram Parsons, Fairport Convention ori Faces,
contrapuse cu altele apar]inînd unei genera]ii noi – Tender Mercies,Teenage Fanclub
– rezultatul este uimitor de compact, asta [i gra]ie interpret`rii empatice a întregii forma]ii.
|ntotdeauna un album de coveruri este un pariu riscant; aici, din fericire, balansul este
reglat cu m`iestrie undeva la mijlocul dintre extremele reinterpret`rilor hazardate si
mimetismul plicticos. |mbucur`tor este faptul c` muzic` bun` se face [i acum chiar
dac` reflectoarele sînt orientate aiurea. Albume de felul acesta descoper` [i pentru noi
comori pîn` acum ascunse.

PROOROCK PE NET
ONE FOR SORROW,
TWO FOR JOY ...

Vasile Gârne]  îl descoase pe Lucian Dan
Teodorovici în num`rul dublu, 3-4/2012, al
ContrafortuluiContrafortuluiContrafortuluiContrafortuluiContrafortului, iar "a]ele" lui Teodorovici
se pot citi în revista moldav`. Am "tras" [i
noi de una [i, iat-o, am pus-o aci, la îndemân`:
"M` întreb ce scriitor n-are acest interes fa]`
de literatura rus`. Sigur c` da. Sînt fascinat
de Gogol, de Cehov, de Bulgakov, de Harms,
de Ilf [i Petrov [i a[a mai departe... Mult
mai departe, c`ci sînt nenum`ra]i scriitori
ru[i care n-au cum s` te lase indiferent. Îns`
observa]ia ta e foarte bun`, c`ci m-am gîndit
mult la modul în care s` abordez povestea.
O perspectiv` postmodern`, cu mijloacele
postmodernismului, mi s-a p`rut de
neconceput. A[a am sim]it eu. Mi-am asumat,
în cele din urm`, un realism total, cel pu]in
asta vreau s` cred. De fapt, de fiecare dat`
povestea îmi impune felul în care o abordez
la nivelul scriiturii. Celelalte pove[ti de
dragoste, spre exemplu, cartea pe care am
publicat-o acum trei ani, e una postmodern`,
chiar experimental` în inten]ie, de[i n-a fost
neap`rat receptat` în felul ̀ sta. Dac` e s`
spun drept, mi se pare chiar c` a avut parte
de o receptare total opus` a[tept`rilor mele,
cu dou`-trei, poate cinci excep]ii (m` refer
la cronici, evident). Nu în sensul c` a fost o
receptare negativ`, nu s-a întîmplat asta în
majoritatea cronicilor. Dar... Nu mai insist.
Sînt convins c` pe undeva, într-un mod
consistent chiar, e [i vina mea. Am dat acest
exemplu îns` pentru c` tu, ca scriitor, e posibil
s`-]i faci o imagine despre cartea ta care n-
are leg`tur` cu imaginea celorlal]i. Cu Matei
Brunul n-a fost îns` deloc a[a. E un roman
realist, iar lucrul ̀ sta s-a observat [i punctat
întotdeauna. Iar tradi]ia rus` [i chiar cea
sovietic`, a[a cum bine remarcai, m-au ajutat
în sensul ̀ sta."

LA CE NE FOLOSE{TE?
Ne-a pl`cut cronica lui Mircea

Ghi]ulescu, "Intelectualii, politica [i
imposibila minte de pe urm`", la volumul
lui Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita
intelectual` româneasc` între 1930 [i 1950,
Ed. Humanitas, cronic` ap`rut` în MozaiculMozaiculMozaiculMozaiculMozaicul
(nr.3/2012). Ca s` v` stârnim interesul pentru
amândou`, red`m un fragment din textul
domnului Ghi]ulescu, dar el trebuie lecturat
tot, ca s` fie limpede care sunt cele trei
tr`s`turi ale intelectualilor români. Noi nu
spunem mai mult!     "Primele dou` tr`s`turi
pot explica de ce au gre[it intelectualii în
materie de politic`. Cea de a treia poate
explica de ce au gre[it de atâtea ori, neînv`]ând
nimic nici din propriile experien]e, nici din
cele ale altora. Au g`sit mereu explica]ii
pentru e[ecurile trecute [i au f`cut planuri
noi, care s-au dovedit, la rândul lor, gre[ite.
Chiar [i atunci când, strict pragmatic, au reu[it
s` se salveze, men]inându-[i sau recuperându-
[i func]iile [i/sau prestigiul, în plan intelectual,
op]iunile r`mân gre[ite. Cu trist` ironie, se
poate spune c` aceia sco[i la un moment dat
definitiv din joc au fost scuti]i de gre[eli
ulterioare. Consecven]ii pân` la cap`t, care
au rezistat tenta]iilor, presiunilor [i sanc]iu-
nilor, sunt pu]ini. "Ast`zi [tim care a fost,
de fiecare dat`, deznod`mântul" (p. 7). {tim,
deci, c` istoria e un [ir nesfâr[it de capcane.
La ce ne folose[te?"

POEZIA – UN SPORT
NA}IONAL

Am zâmbit citind articolul "Amatorismul
[i autorlâcul" lui Adrian Popescu din RamuriRamuriRamuriRamuriRamuri
(nr.4), fiindc` nu ni-l imaginam vehement
pe distinsul poet. Doar c` vehemen]a Domniei
sale chiar e justificat`. Cum? De ce? Iat`-i
argumentele: "Lumea diletan]ilor scrie, în
ne[tire, indiferent` la ce-i în jur, model literar,
str`in sau local, tehnic` a scrisului, exigen]`

TUR DE ORIZONT
profesional`, într-un vacarm general, unde
melodiile vocilor memorabile r`zbat greu
în con[tiin]a marelui public. Probabil c`
situa]ia aceasta de ambi] auctorial este un
dat istoric al nostru, al românilor, ca politica,
f`cut` neprofesionist, de vreme ce ne
consider`m cu to]ii talenta]i nevoie mare,
de unde tabloul destul de confuz al literaturii
de azi: în absen]a spiritului critic ferm,
ordonator, tran[ant-valorizator, lucid-
axiologic, totul se n`cl`ie[te iremediabil. Este
infernul contemporan al subliteraturii produse
de subautori. Amatorismul [i provincialismul
agresiv prolifereaz` f`r` limitele puse de
bunul-sim], în aceste condi]ii aberante. (...)
Bie]i pseudo-autori, care produce]i doar
imita]ii mincinoase ale talentului real (tartorul
e "Tat`l minciunii", se [tie de la Evanghelist),
voi nu sunte]i nici m`car clone dup`
adev`ratele opere literare, ci doar ni[te
caricaturi jalnice, ni[te s`rmani semidoc]i
cu preten]ia recunoa[terii unanime. Diavolul
are dou` arme, iluzia [i minciuna, pe ambele
le folose[te pentru a v` supune… Infernul
promite inaccesibilul Paradis, tri[eria trece
drept o calitate pre]ioas` – talent, har, gra]ie
artistic`. Aceste iluzii maladive, bovarice,
egotiste sunt între]inute de un cerc de prieteni
sau de colegi de cenaclu. Poezia nu mai e
regina literaturii în lume, decât în cazuri
extrem de rare, poate [i din pricina acestor
neaveni]i care suprasolicit` publicul. Dar
"poezie" se scrie la noi "în draci", ce potrivit`
expresie a demonilor m`run]i, dar nes`tui,
care-i muncesc pe nechema]i, poezia a ajuns
la noi un sport na]ional, practicat la ora[e [i
sate, de la pensionari CAP la parlamentari.
E drept, recentul laureat Nobel a fost un poet
suedez. Dar unul autentic, nu un impostor."

SUDUL LUI FLORA
Despre "Un poem r`t`cit de Ioan Flora"

scrie excelentul poet Marian Dr`ghici în Via]aVia]aVia]aVia]aVia]a
Româneasc`Româneasc`Româneasc`Româneasc`Româneasc` (nr.3-4/2012), povestind
contextul în care a fost scris poemul Sudul
[i, mai ales, redându-l. Fiindc` [i nou` ne-a
pl`cut mult "descoperirea" domnului
Dr`ghici, o transcriem în cele ce urmeaz`,
[i-n amintirea lui Ionic` Flora: "Atunci nu
[tiam nimic despre p`durea Beneventano din
Mineo/, despre Zamina, cu cercei alba[tri
[i p`rul ca o boare de vânt/, despre
îndr`gosti]ii Dolo [i Zaid [i înfrico[`torul
lor sfâr[it./ Don Giuseppe era un domn cu
[apc` în carouri,/ absorbit de nesfîr[itele lanuri
de porumb din B`r`ganul subjugat de ar[i]`,/
un domn care scrie romane, [i-atît.// Abia
mai târziu, mult mai târziu,/ aveam s` m`
furi[ez, cu strîngere de inim`,/ în lumea cailor
de lun`, galopînd spre Mineo/ zis în arab`
Qalat,/ acea fabuloas` a[ezare sicilian`
îngropat`-n cimbri[or,/ capere, alge uscate,
ro[cove, mant`, /eucalip]i, l`mîi [i glicin`,/
în lumea înc` visînd la barcagiul Plinio/ de
pe Rîul celor {apte V`i,/ la barza Melic, la
piticul Lili, la coco[ul Polieno/ sau dr`cu[orul
Melanio, când pe la col]uri/ începeau s`
pîlpâie felinare cu acetilen`/ sau s` se sting`./
/ Atunci nu [tiam mai nimic despre domnul
Bonaviri,/ alintat acum opt decenii, în aburul
serii, de ai s`i/ cu Pippino, Pippuzzo,
Pippinello,/ nici despre imaginea r`t`citorului
Orlando/ din mintea sa de copil,/ urcînd, plin
de praf [i istovit spre satul/ împodobit cu o
mie de vertre, cît` vreme/ peste Mineo se
a[ezase bezna.// Atunci, în acel septembrie
însorit, l-am apucat de bra]/ [i l-am trecut
u[or, timp de-o s`pt`mîn`, [oseaua
supraaglomerat`,/ croindu-ne drum prin tufe
de trifoi [i ciulini/, spre a urm`ri în dep`rtare,
ostoindu-se/, perechile de dropii, lene[e, sure/
, înfipte adînc în ]`rîn`/ ca ni[te gorgane
înc`lecînd/ pe-o pan` de vultur."

RO{IORII DE VEDE
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Madagascar 3Madagascar 3Madagascar 3Madagascar 3Madagascar 3 adun` o salat` asortat` de

accente [i na]ionalit`]i, jucându-se cu cli[ee
legate de fiecare în parte, la limita
corectitudinii politice. Fiecare animal
personalizeaz` câte un stereotip. Rusul e
înc`p`]ânat, dar [i foarte curajos când vrea,
italianul e glume] [i bun la suflet, dar cu IQ
un pic sub mediu, iar felina hispanic` [tie
s` fie [i tandr`, dar [i dominatoare. Iar to]i
livreaz` glume [i situa]ii haioase la minut.

Paradoxal, de[i Madagascar 3Madagascar 3Madagascar 3Madagascar 3Madagascar 3 ne arat`
c` în]elege no]iunea de cli[eu [i se joac` într-
un fel autoreflexiv cu ea ("Fugim cu circul,
ce mai cli[eu!", spune la un moment dat unul
dintre animale), o [i aplic` în continuare, la
fel ca în celelalte dou` serii. Adic` ve]i întâlni
în film replici pe care le-a]i mai auzit în zeci
de alte filme americane, un story previzibil,
scene de b`taie dup` re]et` (cu pasaje în slow-
motion), urm`riri [i salturi spectaculoase [.a.
Ceea ce nu înseamn` c` nu e o vizionare
relaxant`, o anima]ie numai bun` de gustat
al`turi de o g`leat` de popcorn într-o sear`
în care n-ai chef de pove[ti [i gânduri savante.
Ce caut` la Cannes? Habar n-am. Poate e
menit s` mai destind` pu]in atmosfera, altfel
supraplin` cu dramele din Competi]ie. O por]ie
s`n`toas` de râs nu stric` nim`nui, nu?

COPIII DAU N~VAL~ LA
CANNES

Nu numai intermezzo-ul ludic de mai
sus a semnalat prezen]a copiilor în atmosfera
festivalului. Ci [i apari]ia micu]ilor pe ecran,
ca personaje în mai multe filme din
Competi]ie. Moonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise Kingdom, filmul din
deschidere, aduce pe ecran un coup de foudre
ai c`rui protagoni[ti au fiecare cam 12 ani.
O prim` dragoste inocent`, dar [i plin` de
probleme, tratat` de Wes Anderson cu deja
cunoscutul stil cinematic retro [i umor negru.

Beasts of the Southern WildBeasts of the Southern WildBeasts of the Southern WildBeasts of the Southern WildBeasts of the Southern Wild, debutul
fulminant al regizorului Benh Zeitlin
(concurent în sec]iunea Un certain regard,
de[i probabil locul i-ar fi fost în cea oficial`)
spune cu o candoare nem`rginit` povestea
unei comunit`]i din statul Louisiana, dintr-
o zon` aflat` în permanen]` în pericol de
inunda]ie. "The Bathtub" ("Cada") este numele
dat acestei regiuni ml`[tinoase, pustii [i incre-
dibil de s`race, unde mica naratoare
Hushpuppy, de vreo 4-5 ani, e eroina unor
pove[ti ce gliseaz` între real [i fantastic. {i
tot apropo de u[urin]a cu care micu]ii î[i
folosesc imagina]ia pentru a dezlega sensurile
realit`]ii, danezul Thomas Vinterberg ne arat`
în Jagten (The Hunt) Jagten (The Hunt) Jagten (The Hunt) Jagten (The Hunt) Jagten (The Hunt) cum o minciun` aparent
nevinovat` a unei feti]e de gr`dini]` spulber`
lini[tea unei mici comunit`]i daneze [i distruge
via]a unui om.

În De rouille et d'os (Rust and bone)De rouille et d'os (Rust and bone)De rouille et d'os (Rust and bone)De rouille et d'os (Rust and bone)De rouille et d'os (Rust and bone),
primele secven]e arat` un b`rbat cu un copil
de vreo 5 ani în bra]e. Înfometa]i, nedormi]i,
f`r` niciun ban în buzunar, ei str`bat Fran]a
de la nord la sud aproape ca ni[te vagabonzi,
pentru a ajunge într-un loc în care via]a le
ofer` [ansa de a o lua de la început. Filmul
lui Jacques Audiard, aflat pân` în momentul
în care scriu acest articol (ziua 5 de Festival)
în topul favoritelor pentru cei mai mul]i critici
de film, spune o poveste cu oameni simpli,
care duc o via]` la limita supravie]uirii. Care
încearc` doar s` î[i ]in` capul deasupra apei.
S` nu se înece. {i când zic asta, m` refer
inclusiv la sensul literal. Cele dou` scene
filmate în ap` de Jacques Audiard marcheaz`
dou` turnuri radicale de situa]ie în film.

Lumina blurat`, sunetul înfundat,
gâlgâitul lichid al camerei scufundate – sub
aceste semne cheie sunt încadrate cele dou`
centre dramatice ale filmului, care te fac s`
respiri accelerat. Poate chiar s` sim]i un nod
în gât. Dup` prima secn` subacvatic`,
Stephanie (Marion Cotillard) î[i pierde ambele
picioare. Evenimentul pare ini]ial punctul focal
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al filmului, dar în realitate nu face decât s`
preg`teasc` terenul pentru a doua scen`. Dup`
ce Stephanie reu[e[te s` ating` un soi de
echilibru în noua ei via]`, [i, ca spectator,
la[i garda jos, cu gândul c` apele se lini[tesc
[i filmul va pluti domol spre final, a doua
plonjare a camerei sub ap` te înha]` de guler
[i î]i face pulsul s` o ia razna. Abia atunci
filmul devine cu adev`rat plin, greu, ap`s`tor
aproape.

LOVE STORY: DOU~
ABORD~RI AUSTRIECE

Pove[tile de dragoste par s` fie
specialitatea celor doi regizori austrieci afla]i
anul acesta în Competi]ia Oficial`. Asta cel
pu]in dac` te ui]i la titlurile filmelor lor:
Paradies: Liebe (Paradise: Love)Paradies: Liebe (Paradise: Love)Paradies: Liebe (Paradise: Love)Paradies: Liebe (Paradise: Love)Paradies: Liebe (Paradise: Love), de Ulrich
Seidl [i AmourAmourAmourAmourAmour, de Michael Haneke (jucat
de actori francezi). Dar, pentru cei care au
mai v`zut filme semnate de cei doi, e clar
de la bun început c` modul în care ei definesc
conceptul nu poate avea nimic romantic.
Dimpotriv`, astfel de titluri sigur ascund ceva
subversiv, maladiv. Iar în ambele cazuri
supozi]ia se adevere[te, chiar dac` în maniere
complet diferite.

În prima scen` din Paradies: LiebeParadies: LiebeParadies: LiebeParadies: LiebeParadies: Liebe, e
filmat un grup de handicapa]i mental într-un
parc de distrac]ii. Camera popose[te cu un
fel de pl`cere morbid` asupra fe]elor tarate
de boal`. La fel ca în Import/ExportImport/ExportImport/ExportImport/ExportImport/Export, unde
la un moment dat ne introduce într-un azil
de b`trâni [i se opre[te cu fascina]ie grotesc`
asupra figurilor deformate de vârst`, marcate
de senilitate [i neputin]`, Ulrich Seidl nu î[i
cru]` audien]a. Dimpotriv`, pare s` îi serveasc`
exact imaginile la care nu îi place s` se uite,
a c`ror existen]` ar prefera s` o uite. Doar
c` în Paradise: LiebeParadise: LiebeParadise: LiebeParadise: LiebeParadise: Liebe combin` grotescul cu
un soi de umor gros, cinic, la limita bizarului
extrem. La fel ca în filmul anterior, Seidl
alege personaje c`rora le sparge carapacea
de political correctness în care stau învelite
convenabil [i le demasc` în toat` splendoarea
xenofobiei [i rasismului lor. În Import/ExportImport/ExportImport/ExportImport/ExportImport/Export,
un [ofer-bi[ni]ar austriac merge în Ucraina
[i racoleaz` femei de consum, pe care le
trateaz` umilitor, ca pe ni[te obiecte jetabile.
În Paradise: LiebeParadise: LiebeParadise: LiebeParadise: LiebeParadise: Liebe, Seidl schimb` raportul
dintre sexe. O doamn` între dou` vârste, pu]in
supraponderal`, îngrijitoare a grupului de
handicapa]i pe care l-am v`zut în debutul
filmului, merge în Kenya în concediu. Devine,
de fapt, client` într-o re]ea bine pus` la punct
de turism sexual. Se transform` într-o "sugar
mama", adic` o cump`r`toare de sex, oferit
de locuitorii vai[amari[ti ai unor mahalale
de lumea a treia aflate în preajma complexului
hotelier luxos în care sunt r`sf`]a]i turi[ti
str`ini. Din nou, camera lui Seidl nu ne cru]`
[i nu face economie de scene pornografice
grote[ti, culminând cu o orgie în care patru
doamne supraponderale de vârst` mijlocie,
aproape goale, se angajeaz` într-un joc sexual
morbid cu un tân`r de culoare. Ce s` mai,
filmul e un fel de SaloSaloSaloSaloSalo de Passolini, în variant`
cu personaje bronzate, dup` cum remarca un
cronicar. Nu îl v`d intrând vreodat` în cinema.

La un pol complet opus, Michael Haneke
în Amour Amour Amour Amour Amour face portretul unui cuplu octogenar,
cu aer arisocratic, care trebuie s` surmonteze
obstacolele degrad`rii fizice [i mentale
datorate vârstei. Regizorul trateaz` cu tandre]e
un subiect extrem de dureros, iar actorii Ema-
nuelle Riva (o mai ]ine]i minte din Hiroshima,Hiroshima,Hiroshima,Hiroshima,Hiroshima,
mon amourmon amourmon amourmon amourmon amour?) [i Jean-Louis Trintignant (care
nu are nevoie de nicio introducere) fac ni[te
roluri absolut tulbur`toare. AmourAmourAmourAmourAmour e un film
în care remarci imediat amprenta de autor a
lui Haneke [i vechile obsesii – aerul sumbru,
anxietatea personajelor, teroarea latent`, con-
struit` prin detalii cotidiene –, dar nu po]i
s` nu observi [i cât de mult [i-a rafinat stilul.
E o pelicul` care te aga]`, te câ[tig`, te r`v`-
[e[te, o mostr` de cinema la superlativ.

Acest volum surprinde, dintr-o varietate
de unghiuri, dezvoltarea unui fenomen
cultural [i social, Festivalul Interna]ional
de Jazz de la G`râna. Aflat, în 2012, la cea
de-a XVI-a edi]ie, festivalul atrage anual
mii de fani de jazz, de munte [i de socializare
alternativ`. E unul din cele mai mari din
Europa, e c`utat de vedetele jazzului
contemporan, iar amploarea sa [i-a pus
amprenta atât pe fenomenul muzical
românesc, cât [i pe dinamica social` a
Mun]ilor Semenicului. Finalitatea acestui
volum e documentar`, dar stilul în care am
încercat s` îl asamblez deviaz` de la retorica
istoriografic` tradi]ional` în mai multe feluri.
În primul rând, m-a interesat nu numai aspec-
tul muzical al fenomenului. M-a preocupat
mai pu]in ce s-a cântat, de c`tre cine [i cum;
ci de ce, unde, cui [i cu ce efect. Volumul
con]ine doar pe alocuri evalu`ri estetice ale
diverselor – [i adeseori memorabilelor –
recitaluri de pe scena festivalului, [i
urm`re[te felul în care scena a creat [i re-
creat un public, o subcultur` [i un loc.

În al doilea rând, am ales s` surprind
evenimentul în diverse registre stilistice.
Printre colaboratorii acestui volum se num`r`
universitari, scriitori, melomani, jurnali[ti
[i chiar [i arti[ti. Contribu]iile lor se extind,
ca mijloace de reflec]ie, de la cercetarea
sociologic` [i investiga]ia antropologic`,
pân` la eseu [i fic]iune. Fiecare contribu]ie
constituie, în felul s`u îns`, un document;
o form` de reprezentare. Am decis s` nu
le separ pe genuri, ci s` profit de contrastul
stilistic dintre diversele texte, în speran]a
de a contura o imagine a fenomenului
infuzat` de prospe]ime, diversitate [i dialog
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intertextual.
În al treilea rând, a[a cum o sugereaz`

motto-ul, mi-am dorit ca aceast` carte s`
fie o carte a publicului. S` alc`tuiesc nu
numai un document care s` imortalizeze
festivalul, ci [i un text la lectura c`ruia cei
ce au [ezut pe butucii hanului La R`scruce
sau au înfruntat frigul din Poiana Lupului
s` se reg`seasc`, s`-[i reaminteasc` ce-au
vizionat, ce-au aplaudat, cu ce s-au îmbr`cat
[i ce-au luat cu ei acas`.

|mpreun` cu mine, particip` la scrierea
acestui volum, Silviu Dancu, Caius
Dobrescu, Caius Giura, Marius Giura, Petru
Ilie[u, Viorel Marineasa, Cristiana Mateic`,
Liliana Popescu, Alexandru Potcoav`, An-
drea Reisz, Robert Reisz, Iulia Sur, Daniel
Vighi [i Smaranda Vultur.

TINU PÅRVULESCU
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O fotografie alb-negru uria[` cu Marilyn
Monroe suflând în lumânarea de pe un tort
întâmpin` cu aer aniversar to]i oamenii de
film, jurnali[tii [i cinefilii care trec pragul
cl`dirii Palais des Festivals în perioada 16-
27 mai 2012. Edi]ia a 65-a a celui mai
important festival interna]ional de film din
lume [i-a definit imaginea aruncând priviri
reveren]ioase în trecut, spre staruri
cinematografice iconice. Greta Garbo, Clark
Gable [i Cary Grant sunt doar câteva dintre
legendarele vedete afi[ate în postere
supradimensionate pe holurile cl`dirii.

C` Festivalul de la Cannes e definit de
glamour în stil retro-[ic s-a v`zut clar nu
numai din alegerea lui Marilyn Monroe pentru
a defini imaginea acestei edi]ii, ci [i din filmul
care a deschis competi]ia pentru Palme d'Or.
Moonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise Kingdom, de Wes Anderson, are
distribu]ia cu cele mai multe celebrit`]i dintre
toate filmele prezente în Competi]ia Oficial`.
Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton
[i Bill Murray sunt câ]iva dintre cei care s-au
a[ezat în fa]a jurnali[tilor la conferin]a de
pres` de dup` premier` [i au povestit despre
cât de mult [i-au dorit s` lucreze cu Anderson
[i cât de neconven]ional` a fost atmosfera
de pe platou. F`r` rulote separate, f`r` fi]e
de celebrit`]i. Doar o trup` de actori pe o
insul` lung` de 26 de km. Cu to]ii – membrii
unei "familii" adunate laolalt` de regizor.
Moonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise Kingdom readuce câteva nume
împreun` cu care Anderson a f`cut deja
carier` (vezi actorii Bill Murray sau Jason
Schwartzman, dar [i directorul de imagine
Robert D. Yeoman), plus altele proasp`t
al`turate (Tilda Swinton, prezent` anul trecut
la Cannes cu un alt film despre familii cu
probleme – We Need to Talk About KevinWe Need to Talk About KevinWe Need to Talk About KevinWe Need to Talk About KevinWe Need to Talk About Kevin
– sau Bruce Willis – salvatorul lumii în
persoan`).

Ce se întâmpl` în Moonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise Kingdom?
În mare, asta: ni[te copii afla]i pe o insul`
ajung s` ac]ioneze de capul lor, f`r` a mai
]ine cont de sfaturile adul]ilor. Sun` cunoscut?
Dac` v` aminte[te cumva de Împ`ratulÎmp`ratulÎmp`ratulÎmp`ratulÎmp`ratul
mu[telor (Lord of the Flies)mu[telor (Lord of the Flies)mu[telor (Lord of the Flies)mu[telor (Lord of the Flies)mu[telor (Lord of the Flies), celebrul roman
al lui William Golding, sunte]i pe aproape.
Cu diferen]a c` filmului îi lipse[te cruzimea
[i spiritul profund agresiv care ajunge s`
domine acolo. Deci avem un fel de Împ`ratulÎmp`ratulÎmp`ratulÎmp`ratulÎmp`ratul
mu[telormu[telormu[telormu[telormu[telor cu happy end, dac` vre]i. Plus cu
câteva piste narative paralele, în care apar
adul]i.  Se zice c` cel mai greu pentru un
regizor este s` lucreze cu animale [i cu copii.
Ambele categorii sunt imprevizibile [i ridic`
provoc`ri serioase. Ei bine, filmul lui
Anderson e jucat în cea mai mare parte de
copii [i to]i î[i fac rolul excelent. Aduc un
aer extrem de autentic filmului. Dar nu v`
gândi]i la atmosfera ludic` din filme gen
Singur acas`Singur acas`Singur acas`Singur acas`Singur acas`. Copiii lui Anderson sunt, de
fapt, adul]i în miniatur`. Copii sobri, maturi,
deloc infantili. Ra]ionali, calcula]i, capabili
s` pun` la cale planuri elaborate [i s` le duc`
la bun sfâr[it.

Moonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise Kingdom este, aparent, o
poveste de dragoste între un pu[ti [i o
pu[toaic` de vreo 12 ani. În esen]`, face câteva
radiografii familiale în care copiii par s` fie
"mai adul]i decât adul]ii". Mai ra]ionali,
receptivi [i cu capul mai limpede decât
p`rin]ii, care adesea bâiguie pierdu]i în
vârtejul unor crize de vârst` mijlocie. La fel
ca în alte filme semnate de Anderson (v. TheTheTheTheThe
Royal Tenenbaums Royal Tenenbaums Royal Tenenbaums Royal Tenenbaums Royal Tenenbaums sau The DarjeelingThe DarjeelingThe DarjeelingThe DarjeelingThe Darjeeling
LimitedLimitedLimitedLimitedLimited). Iar totul e împachetat într-un story
cu umor subtil, adesea foarte negru, adesea
impresionant, plin de candoare. {i, s` nu uit:
retro-[ic! Acesta e un cuvânt-cheie pentru
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modul în care e filmat Moonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise KingdomMoonrise Kingdom.
Nu doar decorul [i costumele imit` atmosfera
anilor '60, ci [i mi[c`rile camerei uneori.

DUP~ DEALURI:
"FILMUL DESPRE CAZUL
TANACU"

Filmul pe care l-am a[teptat cel mai mult
la Cannes a venit în ziua a 3-a de Festival.
Dup` dealuri,Dup` dealuri,Dup` dealuri,Dup` dealuri,Dup` dealuri, de Cristian Mungiu, unicul
lungmetraj românesc ajuns la Cannes, a fost
deja mediatizat ca "filmul despre cazul
Tanacu". {i era destul de clar c` va fi privit
în România ca unul care mar[eaz` pe ideea
unei imagini mizerabiliste ata[ate ]`rii. Ideea
prezent`rii unui popor barbar, cu obiceiuri
primitive, la care Occidentul se uit` cu aceea[i
curiozitate cu care merge la circ. "Genul de
cinema pe care îl fac eu, privit la Cannes
drept radical, pur [i sincer, nu e popular în
România. Acolo spectatorii prefer` filmele
americane, entertainment pur", spunea
Mungiu în conferin]a de pres`.

Ei bine, dragi fra]i români care citi]i
aceste rânduri, afla]i c` temerile v` pot fi
confirmate! Da, Dup` dealuriDup` dealuriDup` dealuriDup` dealuriDup` dealuri arat` o Românie
needucat` [i foarte s`rac`, cu oameni care
au un orizont extrem de limitat [i sunt u[or
de manipulat. Habotnici religio[i, cu
mentalitate de victim` / cer[etor (pozi]ie care,
probabil, le e foarte cunoscut` occidentalilor).
Ve[nic cineva roag` pe altcineva s` fac` ceva,
a[teapt` ajutor. DAR, oare un film ar trebui
s` aib` un "mesaj" construit artificial, s`
cosmetizeze o situa]ie? S` fac` propagand`?
Normal c` nu. ~[tia suntem, a[a ar`t`m. În
plus, filmul nu pretinde c` face o radiografie
general` a României – niciun film nu poate
face asta, dup` cum sublinia Mungiu –, ci
doar a unei felii din ea.

A[adar, dup` ce trece]i peste prejudecata
c` un film ar trebui s` fie un fel de unealt`
de marketing na]ional, ve]i descoperi c` filmul
lui Mungiu ofer` mult mai mult decât portretul
României primitive. Construie[te o poveste
care (te) fierbe la foc mic, adun` tensiune
lent. Pân` când ajungi literalmente s` sim]i
epuizarea emo]ional` a personajelor. E un
film de dou` ore [i jum`tate. Prima or`
avanseaz` f`r` grab` [i ne plimb` prin lumea
m`icu]elor de la o m`n`stire de lâng` Bârlad.
Unde una dintre m`icu]ele tinere, Voichi]a,
prime[te vizita Alinei, o prieten` de care a
fost nedesp`r]it` în copil`ria petrecut` la
oferlinat. La fel ca în 4 luni, 3 s`pt`mâni [i4 luni, 3 s`pt`mâni [i4 luni, 3 s`pt`mâni [i4 luni, 3 s`pt`mâni [i4 luni, 3 s`pt`mâni [i
2 zile2 zile2 zile2 zile2 zile, r`bdarea lui Mungiu de a se apleca
asupra atâtor detalii te face s` în]elegi cu
adev`rat contextul, s` fii acolo, s` tr`ie[ti
al`turi de personaje.

Iar odat` terenul preg`tit, lucrurile încep
încet-încet s` se precipite. Alina d` semne
tot mai clare de "tulburare". Face o criz` cu
convulsii [i isterie, e dus` la spital, dar medicul
de acolo o trimite în scurt timp înapoi,
prescriindu-i mai degrab` rug`ciune decât
medicamente. Convins c` face cel mai bun
lucru posibil, P`rintele îi aplic` un tratament
care, pentru occidentali, probabil arat` ca
un fel de remake al ExorcistExorcistExorcistExorcistExorcist-ului (minus voma
verde [i chipul cu t`ieturi). Ajutat de m`icu]e,
o leag` ("s` nu se r`neasc` singur`") de mâini
[i picioare, pe un fel de scândur` care seam`n`
bizar de mult cu o cruce. Ei o numesc targ`.
În fine, o ]ine acolo [i îi cite[te pasaje din
Scriptur` pentru alungarea Diavolului. Ea
url`, are convulsii. Asta ]ine zile în [ir. Nu
prime[te mâncare sau ap`, e imobilizat` acolo.
Rezultatul îl [ti]i din pres`.

Actri]ele centrale sunt fe]e noi: Cosmina
Stratan [i Cristina Flutur. Ambele aduc un

aer autentic pân` la cele mai mici detalii.
Iar filmul e atât de bine dozat [i ritmat, încât
dup` o or` [i jum`tate, în sala de la Cannes
puteai t`ia tensiunea cu cu]itul. Toat` lumea
era conectat` direct la greutatea pove[tii, la
imposibilul situa]iei. Cine e de vin` pentru
moartea Alinei, care a ajuns de bun`voie în
situa]ia de la final? E clar c` avem o victim`,
dar agresorul e foarte greu de definit, spune
Mungiu în conferin]a de pres`. În plus,
adev`ra]ii responsabili pentru
comportamentul celor dou` personaje
feminine nu apar în film (p`rin]ii care le-au
abandonat, sistemul de educa]ie care le-a
oferit un orizont atât de limitat asupra vie]ii,
etc.).

Este preotul personaj pozitiv sau negativ?
Filmul nu d` verdictele pripite pe care le-a
dat presa tabloid` în cazul Tanacu.
Dimpotriv`, le explic`. În momentul în care
Alina e adus` la spital, deja moart`, doctori]a
care o vede începe s` se r`steasc` la m`icu]e,
s` le numeasc` criminale [i s` le spun` c`
va povesti totul presei. Spune asta pe un ton
de o cruzime t`ioas`, unor personaje st`pânite
oricum de ni[te regrete nimicitoare.

A[adar, Dup` dealuri Dup` dealuri Dup` dealuri Dup` dealuri Dup` dealuri nu se limiteaz`
la microlumea din "m`n`stirea de pe deal",
ci face pun]i de leg`tur` între ea [i societatea
în care func]ioneaz`. Cu sistemul ei de
înv`]`mânt (care a f`cut loc abuzurilor
sugerate în copil`ria celor dou` orfane), cu
sistemul ei medical (v. medicul care prescrie
rug`ciune în loc de medicamente), [i cu cel
de justi]ie (v. aerul plictisit al poli]i[tilor).
E un film care nu se limiteaz` la povestea
din m`n`stire [i caut` r`spunsuri la întrebarea
"Cum a fost posibil?" [i în lumea din afara
ei. Un film complex, deloc u[or de vizionat,
dar care aduce ni[te întreb`ri [i ni[te provoc`ri
necesare în România. Hai s` sper`m c` va
ajunge în cinema.

POR}IA DE RÂS {I
POR}IA DE SOARE

Vremea e frumoas` la Cannes înainte
de începerea Festivalului, spune o vorb` a
localnicilor de aici. Apoi se stric` odat` cu
începerea lui [i redevine frumoas` dup` ce
se termin`, adaug` ei ironic, s`tui în sinea
lor de evenimentul care le r`pe[te ora[ul timp
de dou` s`pt`mâni în fiecare prim`var`. {i
îl transform` într-o felie suprapopulat` a
Coastei de Azur, cu ambuteiaje [i trafic blocat,
cu trenuri care întârzie [i mai mult decât de
obicei, cu jurnali[ti obraznici [i cu turi[ti
g`l`gio[i, a c`ror viermuial` pe str`zile mici
[i elegante din jurul Croazetei nu se opre[te
nici m`car la orele mici ale dimine]ii.

Ei bine, dac` în primele dou` zile de
Festival, cobitul în gând al localnicilor (ori
de câte ori au avut de stat mai mult la stop
sau au fost c`lca]i pe picioare de cinefilii
veni]i la Cannes precum la Mecca) n-a dat
roade, din a 3-a zi lucrurile au început s` se
schimbe. A fost prima zi cu ploaie. Apoi
prima zi cu un vânt care literalmente p`rea
c` te m`tur` de pe trotuar. Apoi din nou frig,
nori [i ploaie. {i tot a[a. E drept c`
temperaturile au fost destul de capricioase
[i la început pentru merg`torii la filmele
proiectate în Palais des Festivals. În vreme
ce terasele cl`dirii în zilele de la început au
fost  inundate de soare [i de oameni care se
înghesuiau ca [opârlele pentru un loc unde
î[i pot înc`rca bateriile termice, la umbr` a
fost r`coare, iar în s`lile de proiec]ie cu aer
condi]ionat, de-a dreptul frig. Deci în afar`
de domni[oarele (actri]e, b`nuiesc) cu
machiaje hiperstudiate, buze botoxate [i
decolteuri bronzate, care sfideaz` varia]iile
de temperatur` [i insist` s` umble cu diverse
p`r]i ale corpului la vedere, toat` lumea din
Palais poart` în geant` câte un pulover sau
un sacou pe care îl îmbrac` la proiec]ii.
Inclusiv subsemnata, care e friguroas` cu
acte în regul`.

Noroc c` primul film pe care l-am v`zut
în ziua a 3-a a avut el însu[i o atmosfer`
atât de cald`, încât parc` nici nu a mai fost
nevoie de adi]iile vestimentare din sala de
cinema.  Nu numai c` a fost singura comedie
adev`rat` pe care am v`zut-o în Festival (în
afara Competi]iei, e drept), dar a [i avut o
poveste care se petrece în zone cu climat
blând.

Din Madagascar la New York, via Monte
Carlo. Celebra ga[c` de animale sc`pat` de
la gr`dina zoologic` din Brooklyn în prima
serie a anima]iei MadagascarMadagascarMadagascarMadagascarMadagascar se întoarce acas`
dup` o aventur` de dou` serii prin Africa.
Sunt to]i la fel cum i-a]i l`sat: Alex – leul
egocentric, Melman – girafa timid` [i
ipohondr`, zebra Marty [i hipopotamul
Gloria. Plus lemurienii [i pinguinii cei
subversivi. Ah, [i era s` uit: maimu]ele
anarhiste. Iar al`turi de ei, de data asta, înc`
o trup` întreag` de alte animale! Mai exact,
membrii Circului Zaragoza, care mai de care
mai colora]i: tigrul care vorbe[te cu accent
rusesc, foca în rol de clovn italian, felina
cu accent hispanic care sare la trapez. Vechea
trup` din Madagascar î[i recruteaz` noii
membri tocmai din Monte Carlo [i pl`nuie[te
s` se întoarc`, al`turi de ei, la NY, dup` ce
pune pe picioare ni[te spectacole de circ în
Europa.
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