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Tr`im cu tot felul de idei preconcepute despre
ce a[teapt` editorul occidental de la c`r]ile româ-
ne[ti, c` trebuie s` fie despre comunism. Nu cred
asta, eu niciodat` n-am auzit-o nici în gura unui
editor, nici n-am sim]it-o a[a, dincolo de vorbe.
E clar o idee de-a noastr` puternic`, solid`, nici
cu dinamit` nu scapi de ea. Eu cred în continuare
c` nu e a[a. Tu trebuie s`-]i scrii tr`sn`ile tale
în cea mai deplin` tihn` [i împ`care cu tine [i
dac` e s` fie traduse, [i dac` nu. Eu cred c` un
editor bun vede c` între un autor [i subiect e o
simbioz`. Dup` cum tot un editor bun vede c`
un mare autor cu dexterit`]i tehnice face o carte,
nu o scrie. El simte c` acolo e ceva putred, c`
omul acela n-a scris cu toat` fiin]a lui, ci doar
prin abilit`]ile lui tehnice. 16-1716-1716-1716-1716-17

Când intru în universitate las la poart`
toate nelini[tile, necazurile, durerile, cred
c` intru cu soarele la bra], cu vântul, cu
tot ce g`sesc interesant împrejur, cu fluturi,
cu frunze, m`-mbrac a[a, ca-n natur`, cu
mult "firesc", nici nu-mi plac oamenii
moroc`no[i, întuneca]i, glaciali, c`rora le
tun` [i fulger` mereu. Ce ne cost` s` fim
calzi, genero[i, zâmbitori, sinceri? E o
sl`biciune a mea iubirea de oameni. Sigur
c` exist` în felul meu de a fi [i riscul de
a c`dea u[or prad`... Nu-mi pas`. Iubesc
oamenii, fiin]ele vii, în general, [i pornesc
de la premisa c` (aproape) tot ce e animat
e bun, frumos, nealterat.

22-2322-2322-2322-2322-23

PETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICAPETRE STOICA

E de necrezut cît de u[or e s` pleci. S`-]i strîngi
cîteva lucruri, s` le înde[i într-un sac de voiaj, s`-
]i iei pa[aportul [i dou` c`r]i de credit, apoi s` trînte[ti
u[a în urma ta. E ceea ce am f`cut în acea zi, dup`
ce am aruncat biletul Laurei la co[. Am avut grij`
s`-mi iau lucrurile de la piscin`, iar de restul nu
mi-a p`sat. Dou` c`m`[i, un pantalon [i o vest`
de schimb, lenjerie de corp, cam asta a fost tot.
Ajuns la Heathrow, am întrebat de primul zbor spre
Budapesta. Aveam de a[teptat dou` ore. În libr`ria
din aeroport am g`sit cum s`-mi ocup timpul acela,
ce p`rea suspendat: dou` romane de Sándor Márai,
singurul autor ungur ale c`rui c`r]i erau de vînzare
aici, al`turi de cîteva bestselleruri cu coperte
stridente.
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Cartea lui George Ardeleanu, N.
Steinhardt [i paradoxurile libert`]ii urmeaz`
unei munci de cercetare intense care l-au
a[ezat între cei mai importan]i speciali[ti
ai "domeniului Steinhardt". Spun "domeniul
Steinhardt" fiindc` scriitorul a ilustrat c`i
de mare dificultate în ac]iunea [i în realizarea
sa cultural`. A fost, în secolul dou`zeci al
culturii, într-un timp-[i-contratimp c`ruia
e greu s`-i l`mure[ti ra]iunea, argumentele,
durata. Este mereu o persoan` public`, dar
cu fa]a întoars` mereu c`tre alte persoane
care [tiu a p`stra secretul, taina, care pot
s` poarte un dialog subversiv. E un erudit,
dar erudi]ia lui nu îl a[az` într-o serie u[or
recognoscibil`. Iat` de ce monografia (s`-
i spunem a[a) lui George Ardeleanu
inaugureaz` alt timp al cercet`rii în care
avem documentele pe mas`. Specialist al
domeniului, George Ardeleanu ne propune
o cercetare sigur` [i necesar`. Pornind, în
Argumentul introductiv, de la imaginea
"primului Steinhardt", cel din anii treizeci
ai culturii române, [i a celuilalt Steinhardt,
cel împlinit dup` 1965, George Ardeleanu
arat` c` exist`, chiar în decupajele unor
importan]i critici literari, simplific`ri care
fac necesare cercet`ri mai am`nun]ite legate
de via]a scriitorului. Punctul de pornire al
lucr`rii ar putea fi descoperit chiar în
Argument-ul inaugural.

AA
utorul se opre[te asupra unui
eseu important al lui Virgil
Nemoianu care vrea s`
atrag` aten]ia asupra

modific`rilor produse în literatura român`
în ultimul secol. În Modific`ri canonice [i
genera]ii de aur Virgil Nemoianu crede a
descoperi un moment de cotitur` în
"genera]ia" celor n`scu]i în jur de 1920: "Este
momentul lans`rii unei "genera]ii-cheie"...cu
rol de plac` turnant`, pentru o continuitate
[i o coeren]` benefic`" scrie Nemoianu. Ar
fi vorba deci de o genera]ie de oameni de
cultur` n`scu]i în jur de 1920, afirma]i fie
dup` 1945, fie dup` 1965, fie dup` 1990.
Din aceast` genera]ie ar face parte Mihai
{ora, Alexandru Paleologu, Adrian Marino,
N.Steinhardt, Dinu Pillat, scriitorii Cercului
literar de la Sibiu, apoi Caraion, Geo Dumi-
trescu, Constantin Tonegaru, Virgil Ierunca,
Monica Lovinescu, Al. Zub, Ion }uculescu,
Paul Constantinescu etc. Tr`s`turi comune,
scrie autorul Îmblânzirii romantismului [i
citeaz` fidel George Ardeleanu, ar fi "o sub-
til` sintez` între orizontul european larg [i
o anume acceptare a localismului [i înr`-
d`cin`rii,...debarasarea de na]ionalism, fie
el agresiv sau modest, o anume dialectic`
intim` cu religiosul “…‘ iar, în plan ideologic,
“…‘o orientare gradual` spre un liberalism
inteligent, substan]ial, spre un echilibru între
un democratism generos [i elitism tolerant,
meritocratic".

Autorul c`r]ii are, în fa]a unor afirma]ii
pe cât de categorice, pe atât de riscante, o
observa]ie de bun sim]: "Ceea ce lipse[te,
totu[i, din ecua]ia înser`rii lui în aceast`
paradigm` (nu e un repro[, de vreme ce tema
articolului nu e… Steinhardt, a[eaz` o
parantez` politicoas` George Ardeleanu) este
imaginea "primului" Steinhardt, autor în
deceniul al patrulea a nu mai pu]in de cinci
volume [i a zeci de articole...". Preciz`rile
pe care le face pot fi l`muritoare pentru
majoritatea cercet`torilor care s-au oprit
asupra operei lui Nicolae Steinhardt: "Înainte
de necesara sintez` între "cosmopolit" [i

N. STEINHARDT – O VIA}~ DE OM,A{A CUM A FOST
CORNEL UNGUREANU

"na]ional", tân`rul Steinhardt se afiliaz`, mai
degrab`, paradigmei "cosmopolite", înainte
de sinteza între democratism [i elitism
tolerant, tot tân`rul Steinhardt opteaz` pentru
un liberalism conservator v`zut mai degrab`
în rela]ie de incompatibilitate cu democra]ia,
susceptibil` de a instaura tirania majorit`]ii
(aici Steinhardt se afl` în descenden]a unor
Benjamin Constant, Guizot, Prevost-Paradol
[.a.), înainte de a deveni cre[tinul Steinhardt
[i apoi monahul Nicolae exist` un Steinhardt
serios implicat în problemele civiliza]iei [i
spiritualit`]ii iudaice “…‘. Dup` cum exist`
un Steinhardt care traverseaz` o îndelungat`
"perioad` de mla[tin`", de vid existen]ial,
de incertitudini, de angoase, de orbec`iri,
de indecizii".

Observa]ii de importan]` excep]ional`
care atrag aten]ia, cel pu]in în subtext, cât
de necesare ar fi document`rile atente asupra
tuturor autorilor care propun "un alt nivel
referen]ial", "un alt punct din care ar începe
judecarea întregii culturi române moderne".
De la observa]iile lui Ardeleanu pot începe
dreptele judec`]i asupra acelui lung [ir de
autori care ar realiza "modific`rile canonice".
Exist`, în scrisul [i în afirmarea fiecaruia
dintre cei b`nui]i a defini "alt nivel referen-
]ial" un [ir de etape care trebuie luate în
considera]ie. Sau cum spune autorul: "Pentru
un asemenea echilibru între imaginea "pri-
mului" Steinhardt [i cea a "ultimului" Stein-
hardt pledeaz` prezentul studiul monografic.
În ce m`sur` "primul" îl anun]` pe "cel din
urm`" [i-n ce m`sur` "cel din urm`", din
Jurnalul fericirii ori din volumul D`ruind
vei dobândi, îl resemnific` pe primul. Este
o reechilibrare absolut necesar`, în absen]a
c`reia nu poate fi în]eleas` adecvat nici com-
plexitatea personalirt`]ii autorului [i nici
m`car imaginea "ultimului" Steinhardt, cel,
îndeob[te, mai bine cunoscut publicului
larg".

EE
xcep]ionalul interes al lucr`rii
lui George Ardeleanu deriv`
[i din faptul c` atrage aten]ia
nu doar asupra în]elegerii

rela]iei dintre "primul Steinhardt" [i "ultimul
Steinhardt", ci [i a rela]iei dintre "primul
{ora, Paleologu, Marino, Negoi]escu,
Doina[, Caraion, Geo Dumitrescu, Ierunca"
[i "ultimul {ora, Paleologu, Marino, Doina[,
Caraion... etc.", autori care trebuie
contextualiza]i cu grij`, dac` vrem s` fix`m
corect nivelele referen]iale. Întreprinderea
lui mi se pare, [i din acest motiv, exemplar`.
{i este exemplar` [i fiindc` George
Ardeleanu se opre[te pe larg în arhive, caut`
[i descoper` documente, st`ruie la CNSAS
ca s` afle asem`n`rile [i deosebirile între
"primul Steinhardt" [i cel`lalt Steinhardt,
asupra c`ruia insist` exege]ii de ultim` or`,
jurnali[tii preocupa]i de "scandalul" literaturii
sau/[i al credin]ei. Sau, pur [i simplu, o oper`
necesar` bunei în]elegeri a ultimei jum`t`]i
de veac a scrisului românesc. V`d în cartea
lui Ardeleanu o important` oper` de
cercetare, cu fericite inten]ii de salubrizare
a unei "istorii literare" prea interesat` de
par]ializ`ri, segment`ri fanatice, partizane,
implicit capabil` de falsuri cu consecin]e
grave pentru în]elegerea ultimului secol al
culturii române.

Prima parte, Biografie, ideologii, meta-
morfoze spirituale realizeaz`, cu importante
documente, un arbore genealogic. George
Ardeleanu insist`, cu fericite rezultate, asupra
biografiei bunicilor, p`rin]ilor – personalit`]i

puternice, importante [i pentru biografia
româneasc`, dar [i cea european` a scriito-
rului. Dac` scriam c` monografia sa inaugu-
reaz` un timp al cercet`rii în care avem toate
documentele pe mas`, o f`ceam pentru a
sublinia calitatea (expresivitatea) documen-
telor propuse de autor. Insisten]ele asupra
biografiei tat`lui, coleg la Politehnica din
Zurich cu Albert Einstein, înrudirea pe linie
matern` cu Freud sunt date care deschid
noi direc]ii ale cercet`rii. Dup` cum o impor-
tant` deschidere c`tre în]elegerea scriitorului
este [i faptul c` tat`l, participant la primul
r`zboi mondial, laureat al ordinului Coroana
României, este membru al Societ`]ii
M`r`[e[ti.

A[a c` a doua parte (În cerc; 30 de ani
în vizorul securit`]ii), consacrat` Dosarului
de securitate, nu este o simpl` juxtapunere
de dosare. Autorul reproduce documente
fundamentale ale anilor de recluziune [i
încearc` a identifica personajele principale
ale epocii. Între numeroasele documente,
cele puse în pagin` de George Ardeleanu
au o semnifica]ie sporit`: ele ilustreaz`
"cercul" – felul în care , "în cerc" Steinhardt
î[i p`streaz` luciditatea, demnitatea, bucuria
de a fi împreun` cu cei "din cercul s`u".
Autorul confrunt` documentele descoperite
de dânsul cu altele din alte "dosare ale
închisorilor". Nu trebuie, arat`
monografistul, s` trecem prea repede peste
rela]ia lui N. Steinhardt cu Constantin Noica.
Ea începe din vremurile în care tân`rul
Steinhardt va parodia, cu dezinvoltur`,
Mathesis. În Nota introductiv` a parodiei,
Steinhardt anun]` dispari]ia filozofului. {i
î[i pune întrebarea: "S` fi ajuns C. Noica
prin voin]`, în lumea ideal` la care cu atâta
convingere [i cu atât talent aspir`? S` sper`m
pentru familia lui c` nu, pentru progresul
omenirii c` da". B`nuielile care îl fixeaz`
pe Noica în lumea idealelor alterneaz` cu
altele, care anun]` ospe]e: "De ce s` facem
ceva? S` r`mânem în fixitatea ve[nic` a
sumei unghiurilor unui triunghi….Când
vedem mâncarea pe mas`, s` ne gândim la
pisica moart` la popa-n poart`. S` nu râdem./
Foamete [i perpendiculare. Ve[nicie [i
paralelograme. Lini[te [i cuburi…..Ve[nicia
universului în tine". Dac` în capitolul Casa
cu turn de la Câmpulung. Procesul "Noica-
Pillat". Deten]ia (1948-1964) George
Ardeleanu analizeaz` cu subtilitate [i cu un
bun aparat critic rela]ii, convergente sau
divergente, dintre Noica [i Streinhardt, în
partea a doua a lucr`rii, În cerc: 30 de ani
în vizorul securit`]ii, importante sunt
sec]iunile care se opresc asupra felului în
care Jurnalul fericirii ajunge în arhivele
securit`]ii. Katherine Verdery [i N.
Steinhardt: o întâlnire în "oglinzile"
securit`]ii. Studiu de caz este un capitol
important, conving`tor [i prin Addenda, cu
Documente transcrise [i Documente
facsimilate. De altfel cartea este foarte vie
[i spectaculos conving`toare prin felul în
care autorul a[eaz`, lâng` nara]iunea critic`,
documentul, transcris sau facsimilat.

DD
eosebit de important` ni s-
a p`rut sec]iunea a treia,
Câteva teme steinhardtiene
([i tot atâtea aproxim`ri)

prin felul în care inaugureaz` direc]ii de
cercetare ale operei lui Nicolae Steinhardt.
Dac` începuturile literatului Anthistius nu
ne sugereaz` situ`ri conving`toare în
interiorul "genera]iei tinere", dezvolt`ri

ample al propune subcapitolul al doilea,
consacrat Incertitudinii ca metod` de lucru
[i critica hedonist`. Viitorul exeget ar putea
g`si argumente numeroase pentru a[ezarea
criticului hedonist în contextele oferite de
societatea de consum. Alt` tem` a viitorului
ar fi a raportului dintre N.Steinhardt [i gene-
ra]ia 80. Dincolo de stilul subversiv al criti-
cului de sus]inere din ani 80 ar trebui avut
în vedere programul generos al cititorului
Steinhardt. El este mereu gata s` imagineze
fericit porind de la un vers, de la o sintagm`
propus` de un autor din preajm` sau din
apropierea prietenilor s`i. Mai angajant, cu
observa]ii subtile este ultimul subcapitol,
Problema libert`]ii la N.Steinhardt [i la
F.M.Dostoievski. Într-o carte care nu e mar-
cat` nici de tenta]ii hagiografice [i nici de
vreun patos negativist, autorul î[i asum`
riscurile într-o compara]ie elaborat` cu dezin-
voltur`, f`r` riscurile unei erudi]ii specioase
sau ale unor afirma]ii partizane.

VV
aloarea documentar` a c`r]ii
este indiscutabil` [i, prin
documentele care subliniaz`
familiarizarea autorului cu

"fenomenul Steinhardt" de-a lungul a
numero[i ani, cercetarea r`mâne un reper
peste care nu se va putea trece în viitor.
Dincolo de documentarul viu, patetic
l`muritor, exist` înc` numeroase calit`]i care
se cer a fi numite aici. În primul rând, ar fi
vorba de tactul, echilibrul, fine]ea
cercet`torului. Monografistul a fost în fa]a
unor "scandaluri" care aveau nevoie de un
analist atent [i de un judec`tor impar]ial.
Primul [i cel mai important ar fi al convertirii.
George Ardeleanu contextualizeaz`
fenomenul f`r` exces de erudi]ie [i f`r` a
ad`uga prea multe pagini fenomenului.
Sec]iunile consacrate raporturilor dintre
ortodoxie [i mozaism sunt corecte [i
suficiente, convocarea teologilor, atât cât
era necesar. Dar descoperirea orizontului
originar al desp`r]irii scriitorului de mozaism
[i convertirea sunt studiate în toat`
complexitatea lor. La fel de atent e studiat`
apropierea [i "desp`r]irea" de Noica. Autorul
nu insist` asupra r`zboiului cu p`ltini[enii
[i nici asupra felului în care critica hedonist`
î[i descoper` un spa]iu privilegiat chiar în
mân`stire. Cartea lui Gheorghe Ardeleanu,
N. Steinhardt [i paradoxurile libert`]ii
r`mâne esen]ial` nu doar pentru în]elegerea
unui scriitor, ci [i a unui timp al literaturii.
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UN SIMPLU CÂNTEC

Mar]i, \n 16 martie, am fost la Petre Stoica pe la 4 dup`-amiaza. Era internat la
Sec]ia infec]ioase a Spitalului din Jimbolia. Asta dup` o s`pt`mån` de stat la Municipal
\n Timi[oara [i 3 zile la CFR. Analizele de la Municipal, la dr. Nicodin, au ie[it foarte
bine pentru pl`måni. Se pare c` opera]ia a reu[it, iar metastaza stagna. Petre are un mare
respect pentru dr. Nicodin, accentuat [i de faptul c` l-a dus la el Profesorul Petru Dr`gan.
(|n 2007, de Sfåntul Petru, povestim [i \mi spune ce gaf` a f`cut: l-a sunat Profesorul
Dr`gan s` \l gratuleze, iar el a uitat c` [i interlocutorul lui e tot Petru!) Minunea e mare,
medicii nu \i d`deau, acum 2 ani, mai mult de 3-4 luni de cånd i-a fost depistat cancerul
la pl`mån. Cam de atunci, lumea lui s-a restråns la vreo 5-6 persoane plus Muzeul Presei
pentru care tr`ia: Kaba, Matei, Ion Barbu [i Mihaela {chiopu. {i fata care \i citea seara,
\ntre 6 [i 8. Cu noi avea cåteva mici secrete. Nici dr. Nicodin, nici chiar prof. {tefan
Curescu, oncologul, nu [tiau c` el mai f`cea un tratament de medicin` alternativ`,
antroposofic`, la Ma[loc. {i c` primise de la prietenul lui drag, Max Demeter Peyfuss,
un medicament de ultim` genera]ie care, spunea Petre, \i salvase via]a [i lui Grigurcu.
A[a c` \l lua cu religiozitate.

{i totu[i, ceva nu era \n regul` cu el. Vorbeam \n fiecare zi pentru a ne coafa blogul
(globul, cum spunea el), iar eu constatam, de la o zi la alta, ceva ciudat. Pretextul unei
oboseli, amån`ri, o voce pu]in stins`. Iar apoi, brusc, de la o zi la alta, o dic]ie ciudat`,
aproape de ne\n]eles. Cu reveniri la normalitate dup` ce månca. Obligat mai ales de
nepotul lui, Matei, la care ]inea ca la ochii din cap. E ceva cu bila, \mi spunea mereu. Cu
capul, cum ar veni. Nu prea mai asculta fi[ierele audio pe care i le copiasem pe un Mp3
Player. Nu vroia s` mai cread` ceea ce \i spunea dr. Nicodin. Sim]ea c` trebuie s` plece
de acolo. A[a c` s-a mutat la Spitalul CFR, la prof. Romo[an. Profesorul scrie o carte
despre scriitorii sinuciga[i, iar Petre era fascinat de cåte [tie. |mi povestea c` l-a pus la
\ncercare cu diverse piste false, dar nu [i nu: era valabil! Am ajuns la Spitalul CFR
seara. Era internat undeva la etajul 2, \ntr-un salon-rezerv` aflat la cap`tul unui labirint.
E limpede la minte [i vorbim despre moartea lui Modest Moraru. Avem o conven]ie: \l
pot \nregistra f`r` s` \i spun, dar \i citesc textul \nainte de a-l posta. |mi poveste[te tulbur`tor
[i profund tulburat cum i-a f`cut ultima baie lui Modest. Despre cum Modest \l aten]iona
s` nu mai vorbeasc` aiurea despre regim fiindc`, se pare, semnase pactul cu Securitatea.
Petre b`nuia asta. Relu`m vechea discu]ie: nu a trebuit s` fie amabil cu b`ie]ii fiindc`
ie[ea din ]ar` mereu? |mi poveste[te iar`[i cum au vrut s` \l racoleze [i cum le-a spus
securi[tilor c`, atunci cånd se \mbat`, nu mai [tie ce vorbe[te.

Mar]i, cånd l-am v`zut ultima oar`, la plecare l-am min]it c` voi reveni dup` 5. Nu
mi-a spus nici el c` va muri doar peste 5 zile, \n somn. Vorbea greu [i \mi era greu s`
stau cu el. Era cochet [i am \n]eles c` infirmiera \i admira pijamalele. |n ciuda sfår[elii,
era foarte frumos. Obi[nuiam adesea s` \l mångåi tandru, ca pe un copil. A fost una
dintre foarte pu]inele persoane de sex masculin c`rora le-am spus c` le iubesc.

Clar c` a fost fix a[a!

S~PT~MÅNA VORBIT~.ZIUA LUI SCRIS~.
MARCEL TOLCEA FILIALA

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

L-a[ scrie-acum, în grab`, – de s-ar na[teL-a[ scrie-acum, în grab`, – de s-ar na[teL-a[ scrie-acum, în grab`, – de s-ar na[teL-a[ scrie-acum, în grab`, – de s-ar na[teL-a[ scrie-acum, în grab`, – de s-ar na[te
mai înainte s` se sting`-n mine.mai înainte s` se sting`-n mine.mai înainte s` se sting`-n mine.mai înainte s` se sting`-n mine.mai înainte s` se sting`-n mine.
În grab`,-n mare grab`, de s-ar na[te, –În grab`,-n mare grab`, de s-ar na[te, –În grab`,-n mare grab`, de s-ar na[te, –În grab`,-n mare grab`, de s-ar na[te, –În grab`,-n mare grab`, de s-ar na[te, –
fie [i-n parte, doar, nu pe de-a-ntregul:fie [i-n parte, doar, nu pe de-a-ntregul:fie [i-n parte, doar, nu pe de-a-ntregul:fie [i-n parte, doar, nu pe de-a-ntregul:fie [i-n parte, doar, nu pe de-a-ntregul:
chiar [i a[a, chiar [i a[a e bine.chiar [i a[a, chiar [i a[a e bine.chiar [i a[a, chiar [i a[a e bine.chiar [i a[a, chiar [i a[a e bine.chiar [i a[a, chiar [i a[a e bine.
S` nu te-a[tep]i s` ai întregul!S` nu te-a[tep]i s` ai întregul!S` nu te-a[tep]i s` ai întregul!S` nu te-a[tep]i s` ai întregul!S` nu te-a[tep]i s` ai întregul!
Parte, nicicând, nu vei avea de Parte, nicicând, nu vei avea de Parte, nicicând, nu vei avea de Parte, nicicând, nu vei avea de Parte, nicicând, nu vei avea de tottottottottot întregul, întregul, întregul, întregul, întregul,
întregul întregul întregul întregul întregul t`ut`ut`ut`ut`u. – Un simplu cântec,. – Un simplu cântec,. – Un simplu cântec,. – Un simplu cântec,. – Un simplu cântec,
atâta, baremi, de s-ar na[te,atâta, baremi, de s-ar na[te,atâta, baremi, de s-ar na[te,atâta, baremi, de s-ar na[te,atâta, baremi, de s-ar na[te,
dându-le,-n locu-mi, tuturora, ziua bun`.dându-le,-n locu-mi, tuturora, ziua bun`.dându-le,-n locu-mi, tuturora, ziua bun`.dându-le,-n locu-mi, tuturora, ziua bun`.dându-le,-n locu-mi, tuturora, ziua bun`.
Un simplu cântec,Un simplu cântec,Un simplu cântec,Un simplu cântec,Un simplu cântec,
chiar [i neîntreg,chiar [i neîntreg,chiar [i neîntreg,chiar [i neîntreg,chiar [i neîntreg,
pe care Domnu-l fredoneaz` împreun`pe care Domnu-l fredoneaz` împreun`pe care Domnu-l fredoneaz` împreun`pe care Domnu-l fredoneaz` împreun`pe care Domnu-l fredoneaz` împreun`
cu mine, – ajutându-m` cu mine, – ajutându-m` cu mine, – ajutându-m` cu mine, – ajutându-m` cu mine, – ajutându-m` s` trecs` trecs` trecs` trecs` trec.....

În române[te de Ildikó Gábos & {erban Foar]`În române[te de Ildikó Gábos & {erban Foar]`În române[te de Ildikó Gábos & {erban Foar]`În române[te de Ildikó Gábos & {erban Foar]`În române[te de Ildikó Gábos & {erban Foar]`

27 februarie27 februarie27 februarie27 februarie27 februarie. A avut loc comemorarea scriitorului Anavi Adám. Au vorbit Cornel
Ungureanu, Balázs Attila, directorul Teatrului maghiar de stat "Csiky Gergely" din
Timi[oara, Bárányi Ferenc, în urm` cu [ase decenii elev al scriitorului, Eugen Dorcescu,
Paul Eugen Banciu, Lucian Alexiu, Maria Pongrácz Popescu, Ildikó Gábos Foar]`,
Adriana Babe]i [i al]ii. Au fost decernate plachete omagiale unor apropia]i ai scriitorului.

6 martie.6 martie.6 martie.6 martie.6 martie. S-a lansat ultimul Filosofia pe \n]elesul centaurilorFilosofia pe \n]elesul centaurilorFilosofia pe \n]elesul centaurilorFilosofia pe \n]elesul centaurilorFilosofia pe \n]elesul centaurilor, volum de eseuri semnat
de Ciprian V`lcan. Despre eseistul [i profesorul Ciprian V`lcan au vorbit, eviden]iind
erudi]ia, dar [i talentul literar al autorului, Mircea L`z`rescu, Ilie Gyurcsik, Alexandru
Budac, Robert Lazu, Ilinca Ilian, Eugen Dorcescu, Adriana Babe]i, Andrei Pogany,
Cornel Ungureanu.

11 martie.11 martie.11 martie.11 martie.11 martie. Filiala a organizat, împreun` cu Centrul Cultural Francez din Timi[oara,
o întâlnire a publicului cu scriitoarea Christine Angot. Au participat la discu]ii Eric
Baude, directorul CCF din Timi[oara, Adriana Babe]i, Constan]a Marcu, Maria Pongrácz
Popescu, Rodica Oprean, un numeros public

20 martie.20 martie.20 martie.20 martie.20 martie. A fost o zi a tinerei literaturi, coordonat` de Robert {erban. Editura
Brumar a prezentat, cu ajutorul lui Vasile Leac, a lui Alexandru Potcoav`, a  Monic`i
St`nil` [i a Cristinei Ispas volumul Nasturi în lanuri de porumb,Nasturi în lanuri de porumb,Nasturi în lanuri de porumb,Nasturi în lanuri de porumb,Nasturi în lanuri de porumb, realizat cu prilejul
Festivalului [i al Taberei de Crea]ie de la S`vâr[in. A mai fost lansat volumul TornadaTornadaTornadaTornadaTornada
de hârtiede hârtiede hârtiede hârtiede hârtie, al tân`rului Raul Bribete. Întâlnirile de la Filiala scriitorilor au prefa]at Ziua
Interna]ional` a Poeziei, s`rb`torit` pe 21 martie.

A N A V I  Á D Á M IN MEMORIAMPETER JECZA(16 OCTOMBRIE 1939 – 24 MARTIE 2009)

CONCURS LITERAR
Cenaclul literar Pavel Dan din cadrul Casei de Cultur` a Studen]ilor din Timi[oara

lanseaz` o nou` invita]ie la cea de a XII-a edi]ie a Concursului na]ional de crea]ie
literar` studen]easc` Pavel Dan.

Competi]ia se va derula pe urm`toarele sec]iuni: poezie, proz`, eseu, critic` literar`.
Lucr`rile (minimum 7 – maximum 10 poeme; minimum 5 – maximum 10 pagini

de proz`/ critic` / eseu) vor fi trimise într-un plic mare semnat cu un motto. În interiorul
acestuia va fi introdus un plic mic închis pe care va figura acela[i motto [i care va
con]ine numele [i datele concurentului, inclusiv adresa de mail [i num`rul de telefon.

Concuren]ii trebuie s` fie încadra]i în înv`]`mântul universitar (facultate, master)
[i preuniversitar.

Lucr`rile se depun pân` la data de 1 aprilie, pe adresa Casei de Cultur` a Studen]ilor
din Timi[oara, Bd. Regele Carol I, nr.9, 300 180 Timi[oara, cu men]iunea: pentru
concursul de crea]ie literar`.

Rezultatele vor fi comunicate pân` în 1 mai, iar la sfâr[itul aceleia[i luni va avea
loc festivitatea de premiere [i lansarea volumului colectiv.

Pentru nel`muriri ne pute]i contacta pe adresa literatura@ccs-tm.ro.
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Robert {erbanRobert {erbanRobert {erbanRobert {erbanRobert {erban: La sfâr[itul anului trecut,
revistele culturale au f`cut un tip de anchet`,
a[a cum se face la sfâr[itul fiec`rui an,
încercând s` afle de la lectorii aviza]i, criticii
literari, care ar fi cele mai bune c`r]i ap`rute
în cursul anului 2008: c`r]i de poezie, c`r]i
de eseistic`, c`r]i de critic` literar`, c`r]i de
proz`. La întrebarea care este cel mai bun
roman al anului 2008, majoritatea criticilor
care au r`spuns la aceste anchete au spus c`
cel mai bun roman al anului 2008 este romanul
Zilele regelui de Filip Florian, ap`rut la Editura
Polirom. Te întrebam, acum un an [i jum`tate,
la ce lucrezi [i probabil c` dintr-o supersti]ie
– discut`m [i de supersti]iile scriitorului – n-
ai vrut s` spui.

Filip Florian:Filip Florian:Filip Florian:Filip Florian:Filip Florian: Da, ]ine categoric [i de
supersti]ie, pe de-o parte, iar pe de alt` parte
cred c` ar fi fost greu s` explic atunci ce-i cu
cartea asta, fiindc`, din fericire, vorbind acum,
îmi d` [ansa s` spun c` o carte st` mult [i în
atmosfer`, în personajele m`runte, nici m`car
secundare, de nivel trei, patru, care trec pe
acolo prin fundal.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Care duc tava, nu?
F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Dac` a[ fi încercat atunci s` povestesc,

putea p`rea u[or stearp`. Nu [tiu, nu-mi dau
seama, poate nu. Totdeauna prefer s` vorbesc
cu cartea gata, fiindc` m`car ce-am putut eu
s` fac, am f`cut.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: E o carte minunat`! Am terminat-o
de citit recent [i e una din cele mai frumoase
c`r]i din literatura român` pe care le-am citit,
o carte care pe mine m-a emo]ionat, uneori
chiar mi-au dat lacrimile. Nu se cade s`
recuno[ti asta, fiindc`, nu-i a[a, trebuie s` par
b`rbat, mai ales c` am f`cut [i armata. O
scriitur` absolut superb`, o poveste minunat`.
Hai s` spunem pe scurt, de[i se poate ca o
parte din vraja c`r]ii s` se risipeasc` sau eu
cred c`, dimpotriv`, s-ar putea ca aceia care
nu au cump`rat sau nu au citit înc` acest roman
s` fie atra[i. Personajul principal ar fi un dentist,
Joseph Strauss, c`ruia un c`pitan de dragoni
neam], viitorul rege Carol I, îi face o propunere
s`-l înso]easc` în România, unde Carol urma
s` preia conducerea Principatelor Române.
Merg separat, ajung în România [i de aici
urmeaz` povestea. Asta ar fi pe scurt! O poveste
paralel` cumva, cea a lui Carol [i cea a acestui
Joseph Strauss, care se instaleaz` în Bucure[ti,
care are o poveste de dragoste, care face un
copil, care are un pisoi, personaj important
în carte. Asta-i varianta mea. Care-i varianta
ta?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Pentru o prezentare a[a strâns` e
varianta unic`, a[ spune. Când mi-a tunat  prima
oar` subiectul acesta, nici nu terminasem
Degete mici [i deodat` a[a, într-un moment
din acesta, de blanc…

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Citise[i ceva?
F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu, din senin. E una din chestiile

care î]i vin a[a. {i tu te întrebi ce-i cu chestia
asta. Se fac în mintea ta ni[te conexiuni. O
dat`, repet, e atrac]ia asta teribil` pentru epoc`.
Din punctul meu de vedere, e o epoc` ce î]i
pune pe tav` o mul]ime de am`nunte.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: E vorba de a doua jum`tate a secolului
XIX. Anii 1866 – 1877.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, exact. Dac` e[ti un autor care
]ine la am`nunte, la detalii, la m`run]i[uri –
[i eu ]in enorm la chestia asta –, mi se par cel
pu]in o epoc` d`ruit` pentru a face roman cu
ea. În al doilea rând, în timp, nu [tiu de ce,
mi-au r`mas a[a, în memorie, ba o replic`,
ba o trimitere legat` de un prim dentist al
Bucure[tiului. Nimeni nu [tie de fapt, nu exist`
vreun istoric.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Nimeni nu [tie dac` acest Joseph
Strauss exist` în anale?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu, nu, nu. Ideea primului dentist
am auzit-o la mult` lume, circul` legende.
Cutare sau cutare sau cutare. Sunt oameni care

ÎN CEA MAI DEPLIN~ TIHN~
{I ÎMP~CARE CU TINE
FILIP FLORIAN

zic: "Dom'le, familia mea l-a avut pe primul
dentist!". Tocmai aceast` ceart` asupra
subiectului mi-a f`cut cu ochiul. Plus c`
dentistul, ca dentist, azi, e un om într-o
societate, dar atunci era un reper al nivelului
de civiliza]ie al unei ]`ri. Atunci ]ara nu avea
denti[ti, de unde [i lunga discu]ie: când o fi
ap`rut primul dentist? Cine-o fi fost el exact?
Cel pu]in în sud e cu totul altceva. Toat` cartea
se întâmpl` în Principatele Unite, mai cu seam`
\n Bucure[ti. {i-atunci chestiile astea î]i dau
loc s` fabulezi la nesfâr[it pe fundalul istoric
al venirii regelui. Deci iar`[i fundalul trebuie
s` fie riguros, exact, iar povestea s` mearg`
în decorul acesta cu gradul ei de plauzibilitate.
Ea-i o fic]iune pur`, cu tot ce se întâmpl`, cu
existen]a dentistului îns`[i. E o inven]ie de-a
mea.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Da, dar personajul Carol nu e unul
inventat?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Personajul Carol te ajut` grozav s`
faci plauzibil cel`lalt personaj, celelalte
personaje, celelalte pove[ti. Adic` ele cap`t`
o credibilitate sporit` prin personajul de care
noi [tim c` e exact [i c` m`car anumite date
biografice de-ale lui, întâmpl`ri de-ale lui din
primii lui an de domnie sunt exacte.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: De fapt cartea are dou` straturi: un
strat istoric [i acel strat fic]ional.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da. Acel strat istoric, în mintea mea,
a func]ionat grozav ca suport al plauzibilit`]ii
pove[tii inventate de mine. Cred c` o carte
trebuie s` te fure cumva – sau cel pu]in cred
c` orice autor [i-ar dori ca to]i oamenii care
îi citesc o carte, m`car într-o anume m`sur`,
s` se lase fura]i de povestea aia ca putând fi
adev`rat` sau veridic`.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Iat`, o parte dintre critici au c`zut
în aceast` capcan`, crezând c` acel personaj
chiar exist`, acel Joseph Strauss, dentistul lui
Carol.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Asta nu face decât, cred eu, s`
sporeasc` toat` mitologia primului dentist al
Principatelor, despre care, repet, nimeni nu
[tie exact cine a fost [i când s-a a[ezat în
Bucure[ti.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Cum s-a construit acest personaj?
Cum se construie[te un personaj de roman?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Tehnic, n-a[ putea s` explic. Pentru
mine-i important` acea prim` idee, efectiv ca
îndr`gostirea. Din momentul în care ea s-a
produs, mintea începe s` lucreze a[a, singur`.
Când te plimbi, când dormi, chiar când te ui]i
la un meci, lucru care n-are nicio leg`tur` cu
o poveste de secol XIX.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: L-ai f`cut cumva? Exist` o schem`
a lui? Pentru c` sunt romancieri care lucreaz`
foarte matematic.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu. Aici nu [tiu cum e mai bine [i
nici nu cred c` exist` un mai r`u sau un mai
bine. Cred c` fiecare trebuie s`-[i urmeze, a[a,
cu ochelari de cal, felul lui de-a fi. Degeaba
eu m-a[ monta în structura unuia care lucreaz`
aproape matematic, care î[i face planuri. Dac`
eu m-a[ b`ga în structura aia, probabil ar fi
un e[ec glorios. Dup` cum un om care are
nevoie de acea structur` logic`, aproape
matematic`, a construirii c`r]ii, dac` ar intra
în felul meu de a lucra, ar fi pierdut. Adic` a
nu fi tu eu cred c` e eroarea fatal`. A încerca
s` vorbe[ti cu o voce care de fapt nu e vocea
ta. Trebuie s` fii de un egoism des`vâr[it [i
s` î]i urmezi fanatic tipul t`u de fire, de
creativitate.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: S` în]eleg c` e un roman care s-a
construit de la sine?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: E o poveste mare, a[a, absolut mare,
de genul – brutalizând-o un pic – un dentist
îl urmeaz` pe Carol imediat dup` venirea lui
pe tron, se îndr`goste[te la Bucure[ti, [tie [i-
un soi de secrete ale vie]ii personale a regelui.
Dar în nici un caz cu atâtea detalii. Eu las
mult [i acestei permanente na[teri de mini-

subiect în subiectul mare. Chiar mi se pare o
crim` s` ucizi o idee bun`, venit` pe parcurs,
doar pentru c` n-ai avut-o de la început. Adic`
de ce s` fii robul re]etei f`cute de tine? Cred
într-o form` de concubinaj între aceste dou`
metode de a face o carte. Sigur, cu o idee
stabilit` de la bun început pe care s` se aplice
aceast` improviza]ie permanent` în func]ie
de cum cre[te cartea.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Un lucru extrem de important, pe
care l-au observat comentatorii romanului t`u,
a fost superba scriitur` a c`r]ii. La un moment
dat chiar ]i s-a repro[at c` e un exces de
calofilie, c` scrii mult prea frumos, c` aceast`
scriitur` care miroase a de toate, de la coniac
la halvi]`, la baclava, la parfumuri grele, ar
fi peste poveste.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, o accept. Este foarte întemeiat
repro[ul pentru c` este o chestiune de gust.
Sunt absolut convins c` dac` mie un lucru
mi se pare prea mult, nu neap`rat la cartea
altcuiva, la orice, pe strad`, oriunde, e gustul
meu. Deci acest tip de a judeca, dup` mine,
este jos p`l`ria, pentru c` fiecare trebuie s`-[i
respecte foarte clar gustul. Iar`[i vorbesc de
un egoism mai bizar, a[a, egoismul de a-]i
pl`cea ]ie ce faci. Cred c` dac` nu-]i place
]ie ce faci, eu nu v`d sensul scrisului, sincer!
Cred c` bani se fac în multe feluri, mult mai
bine, mult mai mul]i [i mult mai u[or decât
din c`r]i, din literatur`. Nu tipul acesta de succes
sau de miz` îl are omul care scrie. Eu, unul,
scriu ca s`-mi plac` enorm ce recitesc.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Asta voiam s` te întreb. Cartea a
ap`rut în octombrie, b`nuiesc c` ai recitit-o?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu, pentru c`-i prea aproape [i nu
pot citi atât. Eu, permanent, când fac o pauz`
de scris, s` zicem de-o s`pt`mân`, apoi revin
la lucru, trebuie s` intru în starea c`r]ii mai
ales când e una cu mult` atmosfer` [i pe un
timp care nu e acela de azi. {i-atunci am nevoie
cam de trei zile, cam a[a, pân` reintru în
povestea asta. În alea trei zile eu de fapt nu
produc nici un cuvânt. Stau 10, 12 ore în fa]a
computerului [i recitesc totul. La început e
simplu, recite[ti de la pagina unu pân` la pagina
trei, fiindc` tu tocmai scrii pagina patru. Dar
când e[ti la pagina 140, tu recite[ti de la 1 la
139. În felul acesta am recitit-o de atâtea ori
în timpul scrisului, încât devine ca o incanta]ie
goal`, f`r` sens la un moment dat. Când e
prea cald`, a[a nou ap`rut`, nu cred c` am
un ochi critic valabil. O s` mai treac` ceva
timp pân` s` o citesc, încercând s` fiu cititor.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Cum te raportezi la declara]iile
criticilor? Majoritatea sunt pozitive, to]i
spunând c` e o carte minunat`, o scriitur`
superb`, o poveste frumoas`. Al]ii, câ]iva, dintr-
un calcul politico-cultural - exist` genul acesta
de critici, mai ales cei tineri, care încearc` s`

atrag` aten]ia asupra lor – zic c` nu e chiar
a[a.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, exist` [i tipul acesta de reac]ii.
Categoric.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: }i s-a întâmplat s` te enerveze o
cronic` de felul acesta?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, mi s-a întâmplat. A[ min]i s`
spun c` nu. Dar totu[i când omul st` între
copertele c`r]ii cu obiec]iile lui, cu dezam`girile
lui, chiar cu furia lui, înc` e în regul`. Chiar
dac` [i noi, în mica noastr` nebunie, putem
întreba cumva, dar omul acesta nu o face cumva
premeditat? Astea ]in [i de ]`c`neala ta ca
autor. Dar cu toate astea e perfect în regul`
cât e vorba de carte, unde recunosc c` am
a[a o stupoare, o indignare, când se iese în
afara copertelor c`r]ii. {i, bun`oar`, citesc uluit
în anumite texte, ce-am avut eu în cap când
am f`cut pasajul X sau când am introdus în
carte personajul Y sau cu siguran]` ce-am
premeditat eu când am ales subiectul însu[i
al întregii c`r]i. Acolo recunosc c` r`mân cu
gura c`scat` de-a dreptul. Zic: "Dumnezeule,
dar omul acesta [tie mai bine decât mine ce
am gândit eu!" Deja se intr` pe un teritoriu
pur privat, mintea [i intimitatea mea, unde
am orgoliul s` cred c` totu[i [tiu cel mai bine
ce-am avut eu în cap. E! Când îi v`d pe al]ii
a[a, cu o siguran]` lipsit` de cea mai mic`
urm` de îndoial`, c` afirm` ce-am gândit eu,
m` minunez de-a dreptul. {i au fost cronici
de genul acesta, afirma]ii de genul: "Omul
nostru stând mai mult prin Germania, s-a gândit
c` un asemenea subiect…"

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Ar merge s` fie tradus.
F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da. Am r`mas pur [i simplu crucit

la chestia asta! În primul rând, eu începusem
aceast` carte înainte s` calc în via]a mea în
Germania. În al doilea rând, am avut o singur`
burs` în Germania, la câteva luni dup` ce deja
scrisesem buc`]i bune din carte, burs` care
m-a [i uluit, deoarece tocmai ce terminasem
acel prim capitol cu plecarea dentistului din
Berlin [i am primit o invita]ie la Berlin. Deci
mi s-a p`rut magie pur`!

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Eu cred c` ei au aflat c` tu scrii o
carte despre un personaj care pleac` din Berlin
[i au zis s` te gratuleze…

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu cred c` e o nebunie [i cred în
semne pe lumea asta. Nu [tiu, poate e o
]`c`neal` a mea. Am dreptul la ea. Chiar mi
s-a p`rut un semn teribil de bun!

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: În plus, s-a spus c` a fost de bun
augur, pentru c` a împins cartea înainte la
modul serios.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, a fost extraordinar. Sper c` o s`
avem timp s` vorbim [i de bursele astea, pentru
care eu am f`cut o obsesie, în sensul absen]ei
lor des`vâr[ite din România.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Tu ai mai avut o burs` la Tescani,
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dat` de Pro Helvetia?
F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, ea era singura din România. S-a

încheiat acum, în octombrie: ultimii doi bursieri
au fost Ana-Maria Sandu [i Vakulovski, dac`
nu m`-n[el. Patru autori români mergeau în
fiecare an acolo, doi în mai, doi în octombrie,
o lun` de zile. Eu am fost în mai 2008. Trebuie
s` recunosc c` am scris cel mai mult, nu [tiu
dac` [i cel mai bine, aici nici eu nu m` pot
pronun]a. De ce nu pot s` existe 10, 20, 30
asemenea burse într-o ]ar` totu[i mare, cu 20
de milioane de oameni, nu pot s` pricep!
Cheltuiala este infim`, absolut infim`, pentru
c` locuri sunt. Cei de la Tescani vor s` continue
proiectul. Camerele propriu-zise exist`,
angaja]ii care pornesc centrala termic` exist`,
motorina pentru înc`lzit exist`. Deci ce nu
exist`? Trebuie doar un mic fond, ca tu s`
supravie]uie[ti luna aia. Pentru c` dac`-l iei
pe un om care are slujb` [i care tr`ie[te strict
din salariu [i îi spui: "Ia-]i concediu f`r` plat`,
c` î]i d`m noi s` scrii o lun`!", el, s`racul, nu
poate zice da, pentru c` luna aia moare de
foame. Deci dac` tot î[i ia concediu f`r` plat`
ca s` mearg` o lun` în acea reziden]`, tu trebuie
s`-i asiguri supravie]uirea printr-o sum`
decent`. Nu s`-l îmbog`]e[ti. A[ vrea s` revin
asupra chestiei ̀ leia, fiindc` aia chiar m-a
enervat. Am fost o singur` dat` cu o burs` în
Germania, ca s` aud c` omul nostru st` mai
tot timpul prin Germania.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Poate a confundat bursele cu lecturile
pe care le-ai avut.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu [tiu de ce, în primul rând, nu se
discut` cartea. C` i-a pl`cut sau nu, ̀ sta-i
dreptul oric`rui critic [i acolo chiar n-ai ce
s` spui, dar când ]i se pun în cârc` lucruri de
genul acesta, n-ai cum s` nu fii mâhnit.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Spuneam c` ai devenit un personaj
legendar în lumea literar`, fugind mereu de
ie[irile care s` trag` dup` sine alte pove[ti
decât cele strict legate de c`r]i, pentru c` ai
acceptat s`-]i asumi un destin care te ]ine
departe de o slujb` cu carte de munc`. E[ti,
cred, printre foarte pu]inii arti[ti care nu
lucreaz`. Nu faci altceva decât scrii.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Recunosc c` a fost obsesia mea din
fraged` pruncie, era visul meu s` m` pensionez.
La clasica întrebare ce vrei s` te faci când o
s` fii mare, nu [tiu dac` aveam umorul sau
genialitatea s` r`spund pensionar, dar în orice
caz nu puteam identifica o meserie. Tot timpul
r`mâneam într-o cea]` total` la întrebarea asta
[i spuneam a[a, ru[inat, c` a[ vrea s` nu lucrez,
în sensul de serviciu, nu în sensul de lene[,
pentru c` scrisul e o munc` titanic` [i numai
cine n-o face crede c` e a[a…

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Dar uite c` se poate!
F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da. C`-i zicem stea norocoas`, c`-i

zicem noroc cu carul, oricum i-am zice,
fiindc`-i vorba categoric [i de a[a ceva, adic`
un noroc teribil, nu pot s` neg, c` n-am avut.
Odat` c` fix în perioada când am scris Degete
mici, totu[i am putut supravie]ui. Dup` ce mi
s-au terminat acei bani, pentru c` în perioada
aia nu scoteam bani din nimic, Degete mici
a avut norocul extraordinar de a intra în
mecanismul acesta de traduceri, de lecturi
publice. Lucruri care î]i aduc un onorariu, nu
te îmbog`]e[ti. De exemplu, în momentul acesta
am datorii rezonabile, pe care cu siguran]` le
pot pl`ti în martie. Tot timpul ai acest tip de
insecuritate, îns` se supravie]uie[te decent.
Întâmplarea face c` mai cunosc oameni, nu
din România, câ]iva al]i autori care aparent
nu au serviciu. Cu doi dintre ei sunt bun prieten
[i [tiu bine ce compromisuri fac, de ce situa]ii
stânjenitoare se lovesc. Eu adeseori am situa]ii
de genul acesta.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: E un mare risc pentru c` s-ar putea
s` nu ai acele lecturi în str`in`tate, în limba
german`, s` nu ai o caden]` care s` î]i ofere
un venit lunar prin care s`-]i pl`te[ti factura
de gaz.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Sunt luni de zile când inevitabil te
împrumu]i pe la prieteni, nu ai ce s` faci, pur
[i simplu. Îns` asta e! Eu sunt extrem de fericit
c` se poate, adic` eu de vreo trei ani strict
din asta tr`iesc. Evit s` public [i în pres`, ar
putea [i asta s` fie o form` de trai. Anumite
colabor`ri se pl`tesc destul de bine în România,
mai ales la cotidiene. Dar n-am vrut s` fac
nici asta, pentru c` m` cunosc foarte bine.

Eu, ca structur`, sunt un tip profund unilateral,
nu am cum s` fiu altfel dac` a[a sunt f`cut.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Ce te nemul]ume[te? Care sunt
sl`biciunile tale ca scriitor? Ai încercat s` ]i
le detectezi? E[ti deja la a treia carte, dac`
punem [i B`iu]eii. Dou` c`r]i [i jum`tate.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu. Chiar a[ fi m`gar. La un moment
dat chiar am motiv de jen`, o jen` nu raportat`
la faptul c` eu a[ fi f`cut ceva în neregul`, ci
raportându-m` mai degrab` la raportarea p`]it`
de al]ii, de autori cu valoare incredibil`. Asta-
i jena mea. Mi se pare c` mie chiar mi-a mers
ca-n brânz`!

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Cine crezi tu c`, dintre scriitorii pe
care-i placi [i în care ai încredere, ar fi
nedrept`]i]i?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Sunt oameni din toate genera]iile.
Nu o s` m` duc acum în str`fundurile literaturii
române, la origini, dar am tot spus despre {tefan
Agopian. |mi place iar`[i foarte mult {tefan
B`nulescu. Sigur, cartea lui de povestiri a fost
[i ea tradus` chiar în perioada comunist`, dar,
de exemplu, romanul s`u, care mie mi se pare
extraordinar, n-a fost tradus. Sau Radu Cosa[u,
care mi se pare un artist absolut des`vâr[it al
frazei. Pu]ini oameni cred c` [tiu s` aduc`
într-o singur` fraz` tot arsenalul de cuvinte,
adic` acea mixtur` nemaipomenit` de
neologisme, arhaisme [i rezultatul s` fie
fascinant. Venind mai încoace, îmi place mult
romanul Simonei Popescu, Exuvii, a fost tradus
în Polonia cu mul]i ani în urm`. E destul de
pu]in pentru ce cred eu c` merita cartea aia.
Venind [i mai încoace, de exemplu, Petre Barbu
mi se pare un scriitor foarte bun, dar nu pentru
c` mi-a fost coleg, pur [i simplu e un scriitor
extraordinar.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Din p`cate Petre Barbu nu e receptat
nici m`car la nivel de România a[a cum ar
trebui.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, da. În primul rând aici. R`zvan
Petrescu, nu mai vorbesc. Sunt cazuri realmente
strig`toare la cer, pur [i simplu. Când iei cartea,
când vezi ce fac oamenii ̀ ia acolo [i dup-
aceea î]i dai seama în ce m`sur` au fost
recepta]i. În primul rând asta-i important.
Chestia cu traducerile e [i o mod`, e [i-o
]icneal` de ultim` or`. E adev`rat c` mul]i se
preocup` teribil.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Spun criticii c` sunt scriitori români
care-[i proiecteaz` c`r]ile pe care le scriu ca
s` fie traduse.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Din p`cate, sunt [i astfel de oameni.
Eu, unul, sincer cred c` în momentul în care
ai f`cut chestia asta, po]i s` pui [i cruce ideii
c` acea carte se va traduce. Tu trebuie s`-]i
faci pur [i simplu damblaua ta, ]`c`neala ta.
Tu acolo e[ti cât po]i fi tu de bun [i dup-aia
chestia are [i ea, poate, destinul ei. Plus c`
tr`im cu tot felul de idei preconcepute despre
ce a[teapt` editorul occidental de la c`r]ile
române[ti, c` trebuie s` fie cu comunism. Nu
cred chestia asta, eu niciodat` n-am auzit-o
nici în gura unui editor, nici n-am sim]it-o
a[a, dincolo de vorbe. E clar o idee de-a noastr`
puternic`, solid`, nici cu dinamit` nu scapi
de ea. Eu cred în continuare c` nu e a[a. Tu
trebuie s`-]i scrii tr`sn`ile tale în cea mai
deplin` tihn` [i împ`care cu tine [i dac` e s`
fie traduse, [i dac` nu. Eu cred c` un editor
bun vede c` între un autor [i subiect e o
simbioz`. Dup` cum tot un editor bun vede
c` un mare autor cu dexterit`]i tehnice face o
carte, nu o scrie. El simte c` acolo e ceva putred,
c` omul acela n-a scris cu toat` fiin]a lui, ci
doar prin abilit`]ile lui tehnice.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Lucrul acesta se practic` în Occident,
se practic` în America, unde editorul î]i
comand` o carte.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Dar [i aici sunt paliere [i paliere,
scriitori [i scriitori, c`r]i [i c`r]i. Eu cred c`
atunci când tânje[ti prea mult dup` un lucru
[i faci anumite compromisuri cu tine însu]i,
mai degrab` îndep`rtezi lucrul acela decât s`
]i-l apropii. A[a cred eu! Nu [tiu dac` am sau
nu dreptate.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: {i eu sunt convins c` a[a e. Zilele
regelui s-a vândut din prima. E adev`rat c`
debutul t`u a fost consacrat, ai luat toate
premiile din România cu Degete mici, apoi
la scurt timp, în 2006, a ap`rut B`iu]eii, scris`
împreun` cu fratele t`u Matei, care a avut mult
succes. Apoi Degete mici a intrat într-un mare

carusel al traducerilor, în limba german`, recent
în polonez`, o s` apar` în Statele Unite în
var`, presa a scris încontinuu despre tine. Cum
s-a vândut?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Din ce [tiu eu, foarte bine. Mult peste
ce speram!

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Mai [tiu c` un alt autor, Paul Auster,
s-a vândut mai pu]in bine decât Filip Florian.
Asta mi se pare un semn extraordinar pentru
literatura român`, nu neap`rat pentru tine. Eu
sunt bucuros c` s-a întâmplat a[a, un scriitor
român tân`r bate unul care e în Occident pe
pia]` de ani de zile.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Nu e vorba de vânz`ri, e vorba de
punere fa]` în fa]`, cred eu, a cli[eelor noastre
[i a realit`]ilor. Adic` eu chiar cred a[a, în
naivitatea mea, pentru c` poate p`rea foarte
naiv ra]ionamentul acesta, c` tot ce trebuie
s` fac` scriitorul e s` scrie cât poate el de
bine [i din momentul acela lucrurile merg
cumva. Momentul de care ne apropiem e unul
din ce în ce mai bun la nivel de percep]ie a
editorilor str`ini pentru literatura român` ca
ansamblu. Num`rul c`r]ilor traduse s-a ridicat
deja la câteva zeci, în mai multe ]`ri. E un
moment chiar foarte bun [i editorii se uit`
altfel. {tiu cazuri de la Lucian Teodorovici,
care e coordonatorul colec]iilor de literatur`
român` pentru Polirom. Sunt editori str`ini
pe care ani de zile i-a contactat \n mod repetat,
încercând s`-[i dea întâlnire la diverse târguri
de carte, mai cu seam` la Frankfurt. Fie avea
parte de întâlniri foarte scurte, a[a, fie unii
nici nu-i r`spundeau. Ei, aceia[i oameni, care
nu-i r`spundeau, au ajuns s`-l caute pe el,
rugându-l s` se întâlneasc`. Nu trebuie s` ne
imagin`m c` peste noapte o avalan[` de c`r]i
române[ti va invada libr`riile occidentale. Nici
nu putem s`ri de la un pol la cel`lalt. Dar
momentu-i foarte bun [i chiar cred c` o carte
care în România, în ]ara ei, î[i face loc prin
calitatea ei deja atrage aten]ia. Deci ne-am
apropiat de acel moment aproape ideal, de
fapt la asta putem spera ca la un maxim [i
asta ar fi [i cea mai normal` [i natural` form`
a lumii c`r]ilor, zic eu. S` fie destul ca în ]ara
ta o carte s` aib` cota bun` sau foarte bun`
[i-atunci oamenii se întreab` ce-i cu cartea
aia.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Degete mici a generat Zilele regelui.
Spuneam la început c` scriind la primul t`u
roman, ]i-a venit ideea pentru acesta. Scriind
la Zilele regelui a pornit mecanismul pentru
o alt` carte?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Da, ceva ar fi. Nu cu aceea[i t`rie,
recunosc. Atunci când m-am gândit prima oar`
la subiectul pentru Zilele regelui, chiar am
sim]it o îndr`gostire total` de subiect. Pur [i
simplu mi-a c`zut cu tronc în cel mai înalt
grad. De data asta nu-i chiar la fel, dar fire[te
c` m-am gândit la ceva. Am [i început chiar
recent s` scriu. Sunt la prima, a doua pagin`,
dar exact aia care conteaz`, de la care pleac`
începutul, care duce mai departe totul.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Spune-mi, exerci]iile de imagina]ie

pe care le faci în toate zilele tale de solitudine
te vizeaz` [i pe tine? Te imaginezi cum vei
fi peste cinci ani? Ai f`cut jocurile astea,
proiec]iile astea?

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Am a[a cum are oricine multe temeri,
de la chestii de s`n`tate pân` la nimicuri din
astea. Trist ar fi s` fie un an în care s` nu
pescuiesc. Chiar mi s-ar p`rea sfâr[itul lumii!
Anul trecut, de exemplu, am fost foarte sup`rat
pe mine. În mod normal eu vara îmi fac
damblalele astea, munte [i Delt`, a[a, cu vârf
[i îndesat, în sensul c` în Delt` merg de câteva
ori. Fire[te c` par dou` fixa]ii, dar astea sunt,
cu astea defilez. Anul trecut, nu [tiu de ce,
ceva din mintea mea m-a f`cut nu s` for]ez
în mod artificial, dar pân` nu termin cartea
asta, totu[i s` nu plec nic`ieri. {i cartea asta
am terminat-o abia în 20 august. A fost pentru
prima oar` în via]a mea când am pus pe primul
plan cartea. Totdeauna am încercat s` ]in scrisul
cumin]el, la locul lui, undeva printre lucrurile
pe care eu le iubesc [i le cred importante pe
lume. Dar s` nu-l las s` m` gâtuie, s` m`
domine, s` fie primul lucru.

R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Uite, eu î]i spun, ca simplu cititor,
c` a meritat!

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: Asta nu mai [tiu.
R.{: R.{: R.{: R.{: R.{: Citindu-]i cartea, am fost p`truns de

o mare bucurie s` m` cufund în acel Bucure[ti
de secol XIX, s`-l urm`resc pe acel Strauss
care are o evolu]ie uluitoare, molcom`, dar
câteodat` spectaculoas`, de o frumuse]e rar`.
O mic` bijuterie pe care o recomand tuturor,
pentru c` eu cred c` o carte tr`ie[te [i din
ceea ce poveste[ti despre ea. Foarte pu]ine
sunt c`r]ile care mi-au smuls lacrimi, adic`
în general am genul acesta de reac]ie
emo]ional` la filme, filmele sunt mult mai
emo]ionante.

F.F: F.F: F.F: F.F: F.F: |n]eleg foarte bine ce spui, fiindc`
[i eu sunt exact la fel. Dac` o carte chiar
izbute[te s` fac` chestia asta, e enorm, înseamn`
c` e o carte care e absolut rar`. De exemplu,
în cazul meu, ultima carte care mi-a smuls
lacrimi este Regele alb a lui György Dragomán.
Am citit-o anul trecut, tradus` de Ildikó Foar]`.
Eram în avion [i îmi amintesc cu cât` disperare
îmi mu[cam limba, ca s` nu plâng în hohote,
s` nu râd` oamenii de mine. Cu toate astea
sim]eam c` îmi alunec` ni[te lacrimi pe obraz.
E un lucru uluitor. Cartea lui György e cu
totul [i cu totul ie[it` din comun. {tiu oameni
care o ador`, dar putea fi mult mai adorat`.
Tot ai vorbit tu de anchetele astea de final de
an. Eu chiar am suferit c` la capitolul carte
str`in` nimeni, cu o singur` excep]ie, nici m`car
nu a pomenit-o, fiindc` n-a citit-o. Eu nu pot
s` cred c` cineva care a citit-o uita de ea sau
nu a vrut s` o pomeneasc`.

(fragmente din emisiunea lui Robert
{erban, A cincea roat`, Televiziunea
Analog, Timi[oara, februarie 2009)

Transcriere de OANA DOBO{I
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OCTAVIAN DOCLINCRE{TEREA PEORIZONTALÃ
Dup` apari]ia atît de mult a[teptatei IstoriiIstoriiIstoriiIstoriiIstorii

critice a literaturii românecritice a literaturii românecritice a literaturii românecritice a literaturii românecritice a literaturii române. 5 secole de5 secole de5 secole de5 secole de5 secole de
literatur`, literatur`, literatur`, literatur`, literatur`, de Nicolae Manolescu, , , , , aten]ia [i
ner`bdarea mea se îndreapt`, acum, aproape
în exclusivitate, spre amplul proiect [i demers
critic Geografia literaturii române, aziGeografia literaturii române, aziGeografia literaturii române, aziGeografia literaturii române, aziGeografia literaturii române, azi, de
Cornel Ungureanu. Au ap`rut pîn` acum,
dup` cum se [tie, dou` volume: MunteniaMunteniaMunteniaMunteniaMuntenia
(vol. I) [i BanatulBanatulBanatulBanatulBanatul (vol. IV), precedate fiind
de volumul ap`rut la Editura Universit`]ii
de Vest, întitulat chiar a[a: Geografie literar`Geografie literar`Geografie literar`Geografie literar`Geografie literar`.
Cînd vor ap`rea [i celelalte volume [i mai
ales cînd Cornel Ungureanu le va aduna pe
toate (5 – 6 volume, cîte vor fi fiind) într-o
singur` carte, de-abia atunci se va putea bine
observa importan]a, imposibil de ocolit,
acestei GeografiiGeografiiGeografiiGeografiiGeografii. Pîn` atunci îmi exprim aici
o nedumerire, dar înso]it` de un anume
orgoliu, ambele îndrept`]ite: cu toate c` au
ap`rut sinteze critice, pe lîng` cele men]ionate
mai sus, ori dic]ionare literare ale unor autori
b`n`]eni cunoscu]i (Lucian Alexiu, Olimpia
Berca, Livius Ciocârlie, Alexandru Ruja –
ca s` amintesc doar cî]iva dintre ace[tia), [i
iar`[i, cu toate c` în acest spa]iu de la periferia
Mitteleuropei (cum spune acela[i Cornel
Ungureanu), tr`iesc scriitori importan]i cu
c`r]i valoroase acoperind toate genurile
literare, Banatul literar r`mîne (în istoriile
literare de pîn` acum), dac` nu ignorat – de[i
acesta este adev`rul -, atunci cel pu]in
neîn]eles. Probabil c` n-ai cum s` vezi de
pe Dîmbovi]a devenirea [i cre[terea pepepepepe
orizontal`orizontal`orizontal`orizontal`orizontal` a Banatului... Astfel c` orgoliul
meu de poet (atît cît sunt) se manifest` prin
a ignora, la rîndu-mi, istoriile literare care
au radiat, cu atîta incon[tien]`, Banatul literar.
De[i, ce scriitor, m` întreb, cinstit cu sine
însu[i, nu-[i dore[te s` fie într-o istorie
literar`... dîmbovi]ean`?! {i iar`[i m` întreb:
oare cine o poate scrie cu adev`rat?!

GHEORGHE JURMA
REPERUL NOSTRUFUNDAMENTAL…ISTORIA LUICÃLINESCU

Orice discu]ie despre istoria literaturii
române apeleaz` obligatoriu la Istoria...Istoria...Istoria...Istoria...Istoria... din
1941 a lui G. C`linescu, apreciat` drept cartea
esen]ial`, fundamental` a istoriografiei noastre
literare. Deschiz`toare de drum [i cap`t al
acestui drum. Exist` chiar un complex al
acestei c`r]i. Modelul ei, irepetabil, continu`
s` fascineze, s` r`mîn` reperul fa]` de care
nu numai c` se raporteaz` toate lucr`rile de
acest gen, ci, mai ales, fa]` de care, de fapt,
orice alt` cercetare pare s` fie imperfect`,
insuficient`. A dovedit-o, în primul rînd, edi]ia
academic` (de[i coordonat` chiar de
C`linescu!), al c`rei e[ec a readus în aten]ie
cele spuse de "marele critic": "istoria de
erudi]ie r`mîne o seac` cronologie, iar istoriaistoriaistoriaistoriaistoria
literar` nu se poate face decît de un singurliterar` nu se poate face decît de un singurliterar` nu se poate face decît de un singurliterar` nu se poate face decît de un singurliterar` nu se poate face decît de un singur
autor cu voca]ieautor cu voca]ieautor cu voca]ieautor cu voca]ieautor cu voca]ie." (s.n.) Mul]i autori au
ambi]ionat, în consecin]`, propriile lor lucr`ri.
În ultimele decenii au ap`rut asemenea istorii
sub semn`tura unor Al. Piru, G. Iva[cu, I.
Negoi]escu, D. Micu [.a., dar proiectele sînt
mult mai numeroase (de la unul mai vechi
[i interesant al lui Paul Anghel, la L. Ulici
[.a.), f`r` a pune la socoteal` istoriile unor
genuri, specii etc. (roman, poezie, versifica]ie
etc.) ori pe segmente temporale mai reduse
(literatura veche dar mai ales cea

LA CE BUN O ISTORIE
A LITERATURII ROMÂNE, AZI?

contemporan`: Marian Popa, Alex.
{tef`nescu), precum [i manualele de diferite
grade.

Multe din c`r]i au titluri [i structuri de
istorii, dar în realitate nu sînt decît culegeri
de cronici literare. Lor li se potrive[te citatul
din IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria lui C`linescu: "La drept vorbind,
noi am avut cronicari literari de mare talent,
critici înc` nucritici înc` nucritici înc` nucritici înc` nucritici înc` nu, pentru motivul ar`tat mai sus
c` nu e cu putin]` o critic` f`r` perspectiv`nu e cu putin]` o critic` f`r` perspectiv`nu e cu putin]` o critic` f`r` perspectiv`nu e cu putin]` o critic` f`r` perspectiv`nu e cu putin]` o critic` f`r` perspectiv`
total` istoric`, deci f`r` tradi]ie.total` istoric`, deci f`r` tradi]ie.total` istoric`, deci f`r` tradi]ie.total` istoric`, deci f`r` tradi]ie.total` istoric`, deci f`r` tradi]ie. Scopul acestei
c`r]i – precizeaz` C`linescu un sens al IstorieiIstorieiIstorieiIstorieiIstoriei
sale – este de a da impuls acelei vizion`ride a da impuls acelei vizion`ride a da impuls acelei vizion`ride a da impuls acelei vizion`ride a da impuls acelei vizion`ri
integrale de la care decurge apoi criticaintegrale de la care decurge apoi criticaintegrale de la care decurge apoi criticaintegrale de la care decurge apoi criticaintegrale de la care decurge apoi critica."
(s.n.) A[adar, criticul trebuie s` aib`
cunoa[terea întregului, a istoriei, pentru a
putea defini valorile estetice absolute, în raport
de care se plaseaz` judec`]ile fie ele [i pentru
un autor sau o carte într-o cronic`, deoarece
"o adev`rat` critic` î[i stabile[te scara de
valori în cuprinsul literaturii saleîn cuprinsul literaturii saleîn cuprinsul literaturii saleîn cuprinsul literaturii saleîn cuprinsul literaturii sale (asta
înseamn` tradi]ie)." Sau altfel, am putea zice,
un cronicar poate deveni... critic dup` ce are
viziunea întregului, scriind o istorie.

Analiza Istoriei...Istoriei...Istoriei...Istoriei...Istoriei... lui G. C`linescu
precum [i a concep]iei sale teoretice expuse
în cîteva studii importante ades invocate
(Tehnica criticii [i a istoriei literare Tehnica criticii [i a istoriei literare Tehnica criticii [i a istoriei literare Tehnica criticii [i a istoriei literare Tehnica criticii [i a istoriei literare sau Istoria Istoria Istoria Istoria Istoria
ca [tiin]` inefabil` [i sintez` epic`ca [tiin]` inefabil` [i sintez` epic`ca [tiin]` inefabil` [i sintez` epic`ca [tiin]` inefabil` [i sintez` epic`ca [tiin]` inefabil` [i sintez` epic`) ne poate
l`muri de ce [i cum se scrie aceast` istorie,
r`spunzînd [i întreb`rii "La ce bun o istorie
a literaturii române, azi?" De altfel, în finalul
consacrat Specificului na]ionalSpecificului na]ionalSpecificului na]ionalSpecificului na]ionalSpecificului na]ional, istoricul
tran[eaz`, ar`tînd sensul profund al unui
asemenea tip de lucr`ri: "Istoria literaturiiIstoria literaturiiIstoria literaturiiIstoria literaturiiIstoria literaturii
româneromâneromâneromâneromâne nu poate fi decît o demonstra]ie ademonstra]ie ademonstra]ie ademonstra]ie ademonstra]ie a
puterii de crea]ie române, cu notele eiputerii de crea]ie române, cu notele eiputerii de crea]ie române, cu notele eiputerii de crea]ie române, cu notele eiputerii de crea]ie române, cu notele ei
specifice, ar`tarea contribu]iei na]ionale laspecifice, ar`tarea contribu]iei na]ionale laspecifice, ar`tarea contribu]iei na]ionale laspecifice, ar`tarea contribu]iei na]ionale laspecifice, ar`tarea contribu]iei na]ionale la
literatura universal`literatura universal`literatura universal`literatura universal`literatura universal`." (s.n.) Acesta este,
a[adar, rostul unei istorii literare, ieri sau
azi, "slujind – cum scrie istoricul – drept
cea mai clar` hart` a poporului român." Într-o
interesant` carte despre G. C`linescu [iG. C`linescu [iG. C`linescu [iG. C`linescu [iG. C`linescu [i
"complexele" literaturii române"complexele" literaturii române"complexele" literaturii române"complexele" literaturii române"complexele" literaturii române, criticul
Mircea Martin analizeaz` "complexele"
literaturii române fa]` de modelul occidental,
dar mai ales felul în care G. C`linescu
respinge tentativele minimalizatoare [i
demonstreaz` puterea de crea]ie româneasc`.
F`r` a renun]a la criteriul estetic, la delimitarea
valorilor, c`ci în viziunea c`linescian` "istoriaistoriaistoriaistoriaistoria
literar` este forma cea mai larg` de critic`,literar` este forma cea mai larg` de critic`,literar` este forma cea mai larg` de critic`,literar` este forma cea mai larg` de critic`,literar` este forma cea mai larg` de critic`,
critica estetic` propriu-zis` fiind numai ocritica estetic` propriu-zis` fiind numai ocritica estetic` propriu-zis` fiind numai ocritica estetic` propriu-zis` fiind numai ocritica estetic` propriu-zis` fiind numai o
prepara]iune a explic`rii în perspectiv`prepara]iune a explic`rii în perspectiv`prepara]iune a explic`rii în perspectiv`prepara]iune a explic`rii în perspectiv`prepara]iune a explic`rii în perspectiv`
cronologic`cronologic`cronologic`cronologic`cronologic`." Dar, dup` cum autorul însu[i
rememoreaz` în prefa]a la IstorieIstorieIstorieIstorieIstorie, aceast`
reu[it` a implicat o munc` enorm` în
parcurgerea unor opere [i autori, în condi]iile
cînd nu existau edi]ii [tiin]ifice sau monografii
demne de încredere, colec]ii sau arhive
relevante etc. (Edi]iile nu s-au realizat nici
azi, biografiile, bibliografiile etc. asemenea!)
Autorul singur a trebuit s` devin` editor,
monografist, teoretician etc. (lucr`rile sale
despre Eminescu sînt edificatoare), s`-[i
formuleze o teorie istoric` pe care marea lui
carte o confirm` întrutotul (c`ci "Istoria esteIstoria esteIstoria esteIstoria esteIstoria este
o [tiin]` cu legi inefabile [i o sintez` epic`"o [tiin]` cu legi inefabile [i o sintez` epic`"o [tiin]` cu legi inefabile [i o sintez` epic`"o [tiin]` cu legi inefabile [i o sintez` epic`"o [tiin]` cu legi inefabile [i o sintez` epic`"),
teoria [i practica proprie sprijinindu-se
reciproc, creînd evenimente, structuri, scenarii
epice, într-o logic` romanesc`, toate acestea
f`r` a putea fi vreodat` preluate de al]ii. C`ci
cine nu [tie s` nareze nu-i istoric!

{i totu[i!... De la apari]ia IstorieiIstorieiIstorieiIstorieiIstoriei lui
C`linescu au trecut aproape [ase decenii. Între
timp s-au modificat deopotriv` con]inutul
[i viziunea istoric`. Îns`[i retip`rirea c`r]ii,
în ultimele decenii, fie integral`, fie
secven]ial`, pe capitole, unele datate, ne arat`
c` este nevoie de alt` istorie, de alte istorii.
Au ap`rut, cum se [tie, cîteva (unele doar

panorame, antologii sau culegeri de cronici,
f`r` puterea sintezei). Iar în ultimele decenii
ele au fost sus]inute ([i uneori suplinite) de
dic]ionare, c`ci dic]ionarele veritabile sînt
o alt` form` a istoriei literare (cine nu
st`pîne[te istoria nu poate scrie sau conduce
un dic]ionar).

{i totu[i!... Bun` întrebarea: "La ce bun
o istorie a literaturii române, azi?" Î]i vine
s` dai din umeri, fiindc` în contextul actual,
tinerilor – studen]i, elevi, dar nu numai ei –
nu le place s`-l înve]e pe Eminescu sau s`
citeasc` o carte. Nu au nevoie de istorie sau
nu vor s` [tie decît de ei în[i[i. Tr`im o epoc`
a interesului imediat strict material, consumist,
dornic de divertisment (post-postmodernist).
Istoria e prea grav`. Dar cum acela[i
C`linescu o spune, "oroarea noii genera]ii
pentru trecut vine din lipsa informa]iei."
Istoria ofer` informa]ii [i le structureaz` într-o
nara]iune conving`toare despre apari]ia [i
evolu]ia literaturii. Pe de alt` parte, invocînd
contextul actual, nu se poate s` nu ne plas`m
într-o Europ` care nu se vrea uniformizant`
ci deschis` creativit`]ii fiec`rei na]iuni. Din
acest unghi de vedere, istoria [i-a p`strat
ne[tirbit` menirea fixat` de G. C`linescu,
de a fi "o demonstra]ie a puterii de crea]ie
române, cu notele ei specifice, ar`tarea
contribu]iei na]ionale la literatura universal`",
"slujind drept cea mai clar` hart` a poporului
român." Cu condi]ia, bineîn]eles, s` credem
în poporul român!

DORIN MURARIU
SPECTACOL...

Toate istoriile literare mai recente sunt
foarte utile...[i pentru spectacolul pe care îl
între]in în jurul lor, a[a cum televiziunile
î[i ]in mu[teriii captivi în plasele bine împletite
cu [tiri decoltate. Puhoaie de chibi]i urm`resc
transfigura]i mi[c`rile vedetei pe care au
pariat, aten]i s` nu le scape vreun spasm al
coconului în care el, alesul, conectat la toate
tuburile informa]ionale setate pe regiuni,
înghite [uvoaie de poezii, romane, eseuri
critice, jurnale [i ce-o mai fi, precum balena
planctonul.

Dup` a[tept`ri în care unii sus]in`tori
s-au surpat sub pozi]iile cam igrasioase, iar
al]ii cu greu [i-ar mai recunoa[te chipurile
trase în fotografiile din tinere]e, luminosul
op cotrope[te rafturile cu zâmbetul larg al
definitivului. Deschizându-l, mul]i dintre fani
dobândesc o tuse cam seac`, sufocându-se
din pricina aerului rarefiat ce vine dinspre
paginile proaspete. Palori intense, fica]i

r`v`[i]i, transpira]ii reci reprezint` o
simptomatologie pe care Banatul a dezvoltat-o
în ultimele dou` decenii, de când scriitorimea
înregimentat` în acest spa]iu de trecere crede
c` a înv`]at ce va s` zic` valoarea. Cu toate
acestea, niciunul dintre "divinii" prin[i în
decizionalul buric al ]`rii nu pare dispus s`
[i semneze patalamaua izb`vitoare, ceea ce
nu duce decât la inutile sub]ieri energetice
[i la rapid abandonate desanturi izb`vitoare.

În fond, orice istorie literar` cu partitur`
solo nu este decât crea]ia unei priviri subiec-
tive, care n-ar trebui s`-[i pun` expertiza pe
pilot automat pentru a str`bate f`r` hurduc`-
turi m`car vreo patru veacuri de literatur`,
fie ea [i în suferin]` valoric`. S-a încercat
[i varianta echipei, dar efectul miriapod nu
a dus decât la realizarea unui snop de vectori
contrari. {i-apoi, cum s` te pui de-a curme-
zi[ul înclina]iei unui neam de a-[i g`si t`tucul
izb`vitor în orice domeniu, fie el [i literar.
Periodic, literatura român` d` impresia c`
[i-ar potrivi suflul dup` o astfel de istorie,
fiindc` a[a pare s` indice prescrip]ia "medi-
cal`", garantând îns`n`to[irea. De fapt, ca
mai mereu, valurile de c`r]i noi ce apar sfidea-
z` re]etele, am`gindu-se c`, vreodat`, timpul
umblând cu sita în mân` le va deslu[i str`lu-
cirea din uniformizantul mâl livresc. Pân`
atunci, alte istorii literare vor ap`rea, iar "stân-
jenul" axiologic va fi altfel poleit. Prin urmare,
nimic de repro[at acelor crea]ii care, oricâte
determin`ri s-ar abate pe capul lor, nu uit`
c`, fie [i într-o doz` simbolic`, obiectivitatea
serve[te din plin inform`rii, utilit`]ii. Altfel,
ajung s` sufere de grave tulbur`ri de vedere,
care le împiedic` s` constate c`, de pild`,
în Banat tr`iesc m`car 5 prozatori [i poe]i a
c`ror valoare nu poate fi ocolit`.

Istoria literaturii române "s-a încheiat"
în '41. Urm`toarele au tot luat-o în c`tare...[i
atât.

LUCIAN P. PETRESCUMULT PREA PU}IN~LUMINÃ
Dac` este oportun un Dic]ionar al

Literaturii Române, de la origini pîn` în
prezent ? Hmm... De ce s` m` mai întreb,
ast`zi, de una ca asta ? – exemple s-au cam
adunat, [i ce e drept, de-a dreptul celebre,
în istoria românilor, mai toate datorate unui
spirit poate mai pu]in v`dit iluminist sau
enciclopedic, [i mai mult manierist-revolut
ori reprimat grandilocvent. Exemplele unui
C`linescu sau chiar ale unor [efi de [coal`,
de curente, de cercuri literare (ori de simple
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cenacluri) n-au reprezentat decît opere mai
degrab` beletristice, de un pitoresc
subiectivism, mai mult sau mai pu]in partinic,
un soi de eseuri cu aspira]ie la exhaustivitate,
inspirat` de nevoile momentului, poate, dar
[i discret psihanalizabil` (iertat`-mi fie
deforma]ia profesional`)... N-au fost, în
schimb, prea multe investi]ii concret
[tiin]ifice, de gen colectiv decolectiv decolectiv decolectiv decolectiv de autoriautoriautoriautoriautori sub
îndrumarea unui spiritus rectorspiritus rectorspiritus rectorspiritus rectorspiritus rector, pus la treab`
într-un segment reperabil, cercetabil [i
încadrabil, f`r` interpret`ri riscante ori
judec`]i de valoare la limita pr`pastiei. De
altfel, nu cred c` în mileniul III se mai poate
opta pentru o asemenea variant` de
întreprindere "temerar`", [i, mai mult, nu
[tiu c`rei categorii de cititori, specializa]i
sau nu, ar putea fi ea necesar`. Se pot alc`tui,
în continuare, dic]ionare, eseuri pe perioade
istoric-culturale [i chiar pe zone geografic-
bio-bibliografice delimitate, utile atît
cercet`torilor fenomenului literar, cît [i
amatorilor de literatur` sau de cultur`
na]ional`. Chiar [i în acest context, caracterul
de eseu ar trebui cît mai prudent "[arjat" [i
demonstrat, fie [i din nevoia de demarcare
a unor opinii estetice sau poate chiar moral
istorice [i politice. C`r]ile de autor pe aceast`
tem` nu pot decît e[ua, o via]` de om fiind,
oricum, insuficient`, indiferent de capacitatea,
discern`mîntul [i talentul critic [i narativ al
autorului. Domnul Nicolae Manolescu, c`ci
la Dînsul cred c` se refer`, în primul rînd,
întrebarea anchetei noastre, este, în mod
evident, unul din cei mai iubi]i, mai stima]i
[i mai erudi]i critici [i istorici literari români
ai secolului trecut [i ai celui început, dar asta
nu îi face întreprinderea recent` mai pu]in
lovit` de desuetudine, din strictul [i pu]in
importantul meu punct de vedere. Sigur,
cronica de întîmpinare a fost întotdeauna o
întreprindere mult mai pu]in spectaculoas`,
dar, iar`[i, spun eu, bini[or mai eficient`.
Cît despre o Întreag` Istorie a Literaturii
Române... O singur` carte, ce e drept,
propor]ional de groas` ? Mult prea mult efort
pentru mult prea pu]in` lumin`. Mda,
parafrazîndu-l pe însu[i Platon, "ochiul vede
soarele pentru c` el însu[i este de natur`
solar`". Dar... Cred eu c` furioasa frustrare
a omului de art`, de cultur`, implicit de litere,
român, nutrit` atîta amar de secole ([i nu
de decenii) a f`cut aceast` dorin]` [i
întreprindere atît de încercat` [i de repetat`
în peisajul, totu[i, original, al Literaturii
Române (majuscule voluntare). O limb`
s`rac` în glorie [i repere perene, în oper` [i
exemplaritate na[te dorin]e întocmai adverse
folosului ei. Al istoriei încerc`rii ei de a se
alc`tui, cre[te [i înflori (dup` un binecunoscut
limbaj de frasin, de care uite c` nu ne putem
u[or desprinde). Desigur, grupuri-grupuri de
frustra]i prin simpla lips` a consemn`rii –
unii mor]i, mai mult sau mai pu]in recent,
dar cu rude sau partizani în via]`, al]ii vii,
[i mai mult, aduna]i în cercuri literare pu]intel
cam ad-hoc, demonstrînd pentru existen]a
lor colectiv` (ciudat` [i furia cu care autori
români, mai mult sau mai pu]in obscuri ori
impozan]i, se revolt` sau se clasific` în
"grupuri" sau "genera]ii", doar atunci cînd
li se amenin]` eternitatea...). {i totu[i, repet,
nu de asta cred c` are nevoie, azi ori alalt`ieri,
Literatura Român`, în sensul aprehensiunii
ei în sînul colectivit`]ii, dar [i în sensul
autoreperelor dinl`untrul cercului celor
apar]inînd, m`car formal, Ei. Fortuitul
selec]iilor, al gustului – inefabil, dar, tocmai
prin asta, incalificabil [tiin]ific [i chiar practic,
al redundan]elor, elocin]elor riscante,
povîrni[urilor umorale sau radical-morale,
toate cele ce pot contribui la f`rîmi]area
întregului (cum îmi amintesc, tocmai acum,
de celebra fraz` a lui Hume – "orice emo]ie
prezent` o înl`tur` de îndat` pe cea dinaintea
ei, oricît ea ar fi fost de puternic`...", ori de
o axiom` a psihologilor secolului abia trecut
– "nimeni nu poate gîndi coerent [i f`r`
întrerupere la un singur lucru mai mult de

cîteva, pu]ine minute", decît prin pasajul
dificil al medita]iei [i transcenderii gîndului,
ori eventual prin EMDREMDREMDREMDREMDR – acronim englez
pentru terapia prin desensibilizarea [i
reprocesarea mi[c`rilor oculare – atac` f`r`
mil` orice oper` din aceast` specie, prin exce-
len]` hibrid`. Roman ar putea fi, un soi de
bildungsroman, unul al propriei con[tiin]e
treze în peisajul percep]iei post-facto a litera-
turii vechi [i cu des`vîr[ire moarte, incubat`
totu[i în fermen]ii clocotind ai celei ce înc`
abia [i-a uscat paginile de cerneal` tipografic`,
a[adar nou n`scut` ori mai degrab` înc`
nen`scut`... Cam ciudat` [i cam prea explicit
esoteric` (oximoron asumat) experien]`.

Este, îns`, fantastic faptul c` primul tiraj
s-a vîndut într-o zi sau dou`, c` doar nu exist`
atî]ia scriitori, veleitari, ori domni Jourdani
în via]`, ast`zi... Exist` public pentru aceste
c`r]i-gigant, ast`zi, în România ? Exist` este]i
amatori ai propriilor biblioteci glossy, f`r`
îndoial`, dar s` fie atît de mul]i ? Beneficiem
de o atît de abundent` nou` burghezie afabil`
[i jovial`, sau lumea chiar are nevoie de repere
valorice [i morale, înc` mai citind din c`r]ile
de limb` [i literatur` român` pentru clasele
primare ori secundare, nemaivorbind de
cursurile facult`]ilor de litere, din ce în ce
mai vitregite de studen]i cu "voca]ie" literar`
ori m`car pedagogic`?

Ei, vede]i, în discreta mea mizantropie
conjunctural`, s-ar putea s` m` cam în[el.
Poate chiar e nevoie de asemenea c`r]i, într-o
bun` [i pur` tradi]ie romantic-ingenu`, c`ci
altfel, pentru poten]ialul cititor român intens-
pulsional-afectiv, nici o raz` de speran]` ori
sete de adev`r [i frumos nu mai supravie-
]uie[te...

E clar, nu sînt atît de în]elept s` r`spund
cu cugetul limpede ca apa de izvor la
întrebarea asta, tocmai eu, eu însumi plin
de controversate ([i neproductive) pulsiuni
afective, cititor plin de capcane [i caduce
întortocheri ale con[tiin]ei semi-auctoriale,
neîmp`cat scriitor de provincie [i narator
insignifiant al propriilor donquijotisme
folositoare doar segmentului [i al]ii al vreunei
noi [i intransigente Istorii a Literaturii
Române de mereu [i de oriunde se va fi n`scut
ea, odat` [i odat`.

MIRCEA PORAALTA LA RÂND...
Ê
ÊBizar`, ciudat`, deloc asem`n`toare cu

a vecinilor este istoria na]iei române[ti,
abordat` pe toate dimensiunile ei. Dup` secole
[i secole de relativ somn, de "supravie]uire",
când, par]ial, ni s-a modelat [i frumosul
caracter, au ap`rut oare[cari "tresalturi", chiar
"fierberi", în ultimii 150 de ani. Despre o
literatur` român` în curs de a-[i defini
contururile, tr`s`turile, notele specifice s-a
putut vorbi cu îndrept`]ire doar în perioada
interbelic`, fructuoas` pe mai multe planuri.
Un fel de Rena[tere pentru noi, românii. Dar
iat` c` atunci când î]i este dat s` nu ai decât
reu[ite par]iale, orice ai face, aici te cantonezi.
Începând cu anul 1945 [i pân` în 1989,
climatul liber, interbelic, e înlocuit de un
regim discre]ionar, ap`s`tor, întunecat.
Crea]ia în sine are mult de suferit. Printre
altele [i literatura se frânge, n`v`lind, cu ropot
de copite, în spa]iul publicistic (în]elege
literar), zeci de "scriitori" care din a[a zisele
case de crea]ie, cu o total` neru[inare, în
special, prosl`vesc Partidul, creionându-i în
am`nun]ime, cu rezultate artistice ridicole,
pe muncitorul eroic cu basc` [i pufoaic`,
pe ]`ranul fericit în colectiv` [i, în final, pe
intelectualul de origine s`n`toas`, ce-[i
chinuie[te creierii, spre a fi de folos edific`rii
noii societ`]ii. Zboar` din literatur` [i
manualele [colare Blaga, Bacovia, Voiculescu
(de Cioran, Eliade, Ionescu, etc, nici nu se
poate vorbi), aterizând în locul lor De[liu,
Toma, Porumbacu, Banu[, Bresla[u, Frunz`,
Tulbure. Încep odat` cu acest transfer

confuziile valorice [i, printre altele, apare
[i ideea c` nu e chiar atât de greu s` fii scriitor.
Dup` 1989, când noi, românii, cam r`mânem
de capul nostru, pe fondul de judecat` [i
exigen]e alterat total de socialism, de fapt,
de dictatur`, prinde contur un peisaj literar
cel pu]in straniu... apar genera]iile de scriitori
separate între ele de un interval de 10 ani,
cre[te alarmant num`rul celor ce primesc
certificat de scriitor, de regul`, din partea
unor critici, nu mai exist` netalenta]i sau
mediocri, foartebinismul ceau[ist merge
înainte, cei care scriu aberant, plat,
neinteresant sunt cu tenacitate publica]i, apar
"[coli literare" prin ora[ele mai mari, ies de
sub tipar puzderie de reviste care ad`postesc,
nu arareori, groz`vii în paginile lor. Scriitorii,
dat fiind num`rul lor în continu` cre[tere
pot fi întâlni]i peste tot... la meciurile de fotbal,
în cluburi, la O.T.V., pe pârtiile de schi. În
atari condi]ii de reale cutremure, luând ca
punct de pornire literar "Junimea" [i
terminând cu genera]ia "2000" (în curs de
constituire genera]ia 2010), e greu s` scrii
istorii ale acestui gen de activitate. Pentru
literatura român` cât de cât sigur`, cu mijloace
artistice excep]ionale, a f`cut-o, totu[i,
C`linescu. Realizarea sa r`mâne în picioare
[i farmec` în continuare. Autorul "Bietului

Ioanide" avea geniu [i trata în paginile sale
perioade din istoria noastr` în care impostura,
falsul, nepotismul, slug`rnicia nu fuseser`
ridicate la rang de "mari virtu]i" în cetate.
Mai apoi, îns`, din 1945 încoace, istoriile
literare scrise, cad unele dup` altele... fiind
mereu contestate. E [i normal s` fi fost a[a.
Pe un teren al minciunilor, al compromisurilor
de tot felul, al intereselor pân` la un punct
ale Partidului, nu se poate cl`di nimic durabil.
Azi, când haosul, dorin]ele de glorie, de
m`rire, de stat numai în primul rând, sunt
n`ucitor de mari, adev`ra]i zgârie-nori, istorii
literare corecte nici nu se pot scrie [i probabil
c` nici nu mai sunt necesare. Tot ar fi
contestate chiar de le-ar scrie împreun`
Dumnezeu [i Sfântul Petru. Asta la noi, nu
[tiu cum ar putea fi la al]ii. În acest context
istoria literaturii apar]inând lui Nicolae
Manolescu va mai ]ine o vreme paginile unor
reviste literare dup` care ecourile ei se vor
stinge treptat... Alta la rând... dar degeaba,
nimic nu se va limpezi pe teren literar atâta
vreme cât moralitatea noastr` e a[a de grav
bolnav`. Ne afl`m acum cu întreaga societate
a noastr` nu atât în Caragiale, cât în partea
a doua a "Scrisorii" a III-a.

Anchet` realizat` de
LUCIAN ALEXIU

NOUla CURTEA VECHE
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A murit cu trei zile înainte de cea de a
100-a zi de na[tere. Noi ne preg`team la
Timi[oara de s`rb`torirea centenarului,
scrisesem discursurile festive, Luigi Varga
turnase deja basorelieful, teatrul Csiky
Gergely, terminase deja [i repeti]ia final` a
ultimei piese a lui Anavi, Matyi al doilea.
În holul teatrului, pe un soclu înalt, bustul
poetului astepta spectatorii. Fiica sa urma s`
vin` de la Budapesta, iar sora, în vârst` de
94 de ani, ar fi urmat s` vin` de dincolo de
ocean pentru aceast` aniversare, când, brusc,
s`rb`toritul a murit. Infarct, a spus doctorul.
Da. N-a rezistat la marea emo]ie, de[i o
a[teptase atât, sau poate tocmai din aceast`
cauz`.

În zilele de dinaintea mor]ii sale am stat
îndelung de vorb`; mai exact, el a vorbit,
iar eu am notat. Memoria excelent`,
recunoscuta sa gândire limpede nu se
sinchiseau de b`trâne]ea de un secol, de
scleroz`. Era o bucurie s`-l ascul]i. Mie mi-
a fost profesor. Exact acum 60 de ani am
început s` înv`] de la el literatur`, poezie,
via]a. Sunt fericit c` i-am luat ultimul interviu.

"Pe tat`l meu l-am considerat intelectual,
de[i a avut doar [ase clase primare. P`rin]ii
mei erau originari de la Viena, tat`l meu,
Frucht Izidor, ca me[ter ceasornicar, a str`b`tut
imperiul – Praga, Budapesta, Bosnia, a[a cum
f`ceau pe vremea aceea fl`c`ii me[te[ugari.
În 1899 s-a stabilit la Turda, unde a deschis
un atelier de ceasornic`rie, dar nu unul
oarecare, fiindc` acesta era un loc de întîlnire
important pentru intelectuali [i pentru boierii
de ]ar` cu blazon de prin împrejurimi, care
îl vizitau cu pl`cere pentru a vorbi politic`.
De obicei vorbeau în limba german`: pe
vremea aceea toat` lumea [tia cât de cât limbile
german` [i maghiar`. Între ei, p`rin]ii mei
vorbeau limba german`, ni se adresau [i nou`,
copiilor la fel, dar noi r`spundeam în limba
maghiar`, c`ci to]i cei cinci copii înv`]am

ANAVI ÁDÁM
(26 FEBRUARIE 1909 – 23 FEBRUARIE 2009)
CORNEL UNGUREANU

1.) Al`turi de fiecare dintre longevivii timi[oreni a[teptam, cu to]ii, înaltul moment
aniversar, anul-hotar al Centenarului: în fiecare deceniu, unul dintre mae[trii Timi[oarei
literare p`rea c` va dep`[i vârsta magic`. Dar Franz Liebhardt, marele personaj al avangardei
europene, nu a trecut de nou` decenii. Extraordinarul traduc`tor Franyó Zoltán nu a
dep`[it 91 de ani, Axente Sever Popovici, bunul prieten al lui Eliade, Cioran [i Vintil`
Horia, 94, iar Károly Endre, unul dintre poe]ii de seam` ai primului r`zboi mondial,
dramaturg expresionist de performan]`, 95. Iat`, Anavi Adám a atins vârsta regal` - a
împlinit o sut` de ani. A tr`it pentru to]i, într-o istorie care î[i poate întinde aripile ca
s` "devin` ve[nicie". Dincolo de zestrea biologic`, dincolo de energiile interioare, de
eroismul celulei, s` remarc`m prezen]a scriitorului: generozitatea, bucuria de a fi împreun`
cu ceilal]i, de a participa la înf`ptuirile literare ale colegilor sunt f`r` egal. Poetul î[i
tr`ie[te cu senin`tate [i cu umor istoriile prin care a trecut/trece. Nu [tim dac` personajele
pieselor sale, ale "epopeilor" sale au atins vârstele scriitorului. Oricum, ele r`mân ni[te
prezen]e fericite în via]a literaturii, prea rar preg`tit` s` s`rb`toreasc` un Centenar. (22
II 2009)

2.) Primesc un telefon de la dr. Bárányi, extraordinarul medic care îl îngrijise în
ultima vreme. Îmi spune c` a murit Anavi. E ora 11, îl întreb când. A murit la ora
10,30, îmi spune omul-cheie al s`rb`torii ce ar trebui s` fie. Sunt în Universitate, îi
promit c` îl voi suna mai târziu. M` gândesc c` Anavi ne-a f`cut mereu farse [i, de data
asta, s-au coalizat s` ne fac` una de zile mari. Sunt amândoi b`rba]i cu umor. În ultima
s`pt`mân` Anavi mi-a telefonat mereu fie în leg`tur` cu spectacolul de Centenar, fie
cu fotoliul pe care urma s` stea la s`rb`torire. F`cea haz de pozi]ia lui pe scaunul s`rb`toresc:
cum ar putea el s` stea acolo? Primesc alt telefon de la Marika Pongrácz Popescu, de
multe decenii apropiat` a lui Anavi: da, a murit. Înmormântarea va fi joi, 26 februarie.
Peste trei zile. Da, chiar în ziua Centenarului.

CENTENAR

ULTIMUL INTERVIU
la [coala maghiar` [i aceasta a devenit limba
noastr` matern`. Nici pân` azi nu am înv`]at
bine limba german`, de[i în minunata
bibliotec` a tat`lui meu erau pe raft cele 21
de volume de lexicoane germano-maghiare.
Fusese vorba [i despre ideea ca eu s` m`
duc la Viena pentru a studia german`, dar a
intervenit hitlerismul. Totu[i, sora mea mai
mare mergea la ore de englez` în castelul
contelui Kigyos Bethlehen, la doamna contes`.

Tat`l meu era nu numai me[ter
ceasornicar, ci [i un suflet de artist amator,
cânta la flaut, era membru al orchestrei
simfonice din Turda, ce tocmai se înfiin]ase.
Dincolo de toate acestea era un cartofor înr`it
[i, din p`cate, pierdea adesea, fapt pe care
buna mea mam` îl lua la cuno[tin]` cu un
suspin. Eu n-am pus în via]a mea mâna pe
c`r]i de joc, nici m`car [ah n-am înv`]at, c`ci
[i acesta era un joc de societate.

Am avut o copil`rie minunat`. De mic
am descoperit Cetatea Leanyvar, Cheile Turzii
[i sim]eam c` nu exist` pe lume regiune mai
frumoas` decât aceasta. Tata m-a înscris la
[coala evreiasc`, desigur, [i acolo înv`]am
tot limba maghiar`. Înv`]`torul meu a fost
Grossmann Ábrahám, pe care, odat`, l-am
jignit tare, lucru pe care îl regret [i azi. Clasa
a treia am continuat-o la [coala primar` de
stat, unde eram înv`]a]i de directorul Bölöni,
cu frumoasa lui statur` [i musta]a ascu]it`.
De la fereastra clasei noastre se vedea biserica
reformat` înalt`, gotic` [i doar la 150 de metri
se afla castelul, unde în 1568, la Adunarea
General` din Turda — pentru prima oar` în
lume! — s-a proclamat toleran]a religioas`.
Am crescut cu pove[tile lui Benedek Elek.
Prima poezie am scris-o în [coala primar`,
pentru mama: "Anyám kezét be sokszor/ úgy
el-elnézem én/ ha végighúzta lassan/elfáradt
kék szemén". ( O, ce des urm`rsc eu / mâna
mamei /Dac` [i-o trece încet / peste ochii-i
alba[tri).

Pe când eram ucenic de ceasornicar la
tat`l meu, am scris un articol la revista

Aranyosszek, cu titlul Cioburi la alegeri,
protestând împotriva faptului c` în noaptea
premerg`toare alegerilor au fost sparte
vitrinele magazinelor comercian]ilor evrei.
Rezultatul: am fost amenin]at. În 1929 sau
poate '30, m-am înscris la facultatea din Cluj,
ini]ial la facultatea de maghiar`-german`-
filozofie. Limba maghiar` era predat` de
Kristof György, dar atât de prost, încât dup`
trei luni am renun]at. Nu mult dup` aceasta,
a ap`rut în Ellenzekben sau Keleti Ujság din
Cluj, un articol despre felul în care se pred`
literatura maghiar` la facultate. Autorul
articolului a fost Tamasi Aron. Pe Tamasi
Aron l-am v`zut-auzit pentru prima dat` la
Turda, în cadrul seratei literare Helikon.

În vremea studen]iei mi-au fost publicate
primele poezii la Cluj, de revista evreiasc`
ce ap`rea în limba maghiar`, Uj Kelet (Noul
R`s`rit). A avut o mare influen]` asupra mea
profesorul de filozofie, de la care am re]inut
un lucru important: "Doar acea afirma]ie poate
fi acceptat`, care [i fa]` de adev`r este real`".
Acest lucru mi-a influen]at în mare m`sur`
gândirea. Întotdeauna am avut opinii despre
fenomenele sociale, e drept, altfel decât cu
doi ani înainte, dar poate c`, peste doi ani,
voi avea iar`[i alt` p`rere. Recunosc c` toate
lucrurile, care azi sunt reale, le accept doar
cu îndoial`. Dealtfel, acela[i lucru îl spun [i
Descartes [i Kant. Deja la Turda am avut
multe discu]ii despre acestea. Niciodat` nu
am avut prieteni a[a de buni ca Frenkel Dódi,
care scria poezii influen]ate de curentul
avangardist maghiar, Pavel Dan, de aceeasi
vârst` cu mine, scriitor renumit [i Hajdu Pista
sau Etienne Hajdu, cum e cunoscut renumitul
sculptor parizian".

Din 1937 Anavi Ádám a tr`it la
Timi[oara. Aceasta a devenit astfel cea de-
a doua vatr` a sa. Aici a g`sit servici, fiind
pedagog supraveghetor la Liceul Evreiesc.
La Timi[oara, în acei ani, tr`iau oameni de
cultur` foarte serio[i: Franyó Zoltán, Endre
Károly, Reiter Róbert, Szász Márton, Méliusz
József, pe care Anavi îi respecta mult, dar
într-atât, încât nici nu a îndr`znit s`-i caute
cu încerc`rile sale literare. Pe Rodion
Markovits, autorul Garnizoanei din Siberia
(devenit aproape candidat la premiul Nobel)
l-a cunoscut într-o cofet`rie. I-a dat acestuia
una dintre scrierile sale, în care era vorba
despre disputa dintre un evreu [i un faian]ar
cre[tin. Lui Markovits nu i-a pl`cut, lucru
pe care îl [i exprim` într-o scrisoare. Este
adev`rat c` nici foaia Új Kelet nu a acceptat
s-o publice fiindc` se temeau c` dup` apari]ia
articolului multi evrei din Satu Mare î[i vor
anula abonamentele la foaia lor.

"O cuno[tin]` a dus poeziile mele la
Franyó Zoltán, care apoi m-a chemat la el.
Într-o camer` mare, unde, printre multe mese
cu enorm de multe c`r]i, reviste [i hârtii
pr`fuite, m-a primit zâmbind [i mi-a promis
c`-mi va publica primul volum de versuri,
Hâ[[i, s`r`cie!, dar acest lucru va fi posibil
doar dup` r`zboi. La sfâr[itul lui 1944, l-a
publicat totu[i. De fapt [i mai înainte, deja
în 1940 îmi fusese tip`rit` o pies` de teatru,
Adev`rul b`trânilor, pe care, ini]ial, o numisem
Autobatjocur`, fiindc` este vorba de
întîmplarea aceea, când aici, comunitatea
credincio[ilor evrei din Timi[oara angajeaz`
doi paznici de noapte, care înconjoar` liceul
evreiesc înarma]i cu be]e, pentru a-l ap`ra
de atacurile fasciste. Din aceast` cauz` piesa
mea este autobatjocur`.

Este interesant c` poezia mea, intitulat`:
Implorare pentru Europa, pe care am scris-o
în 1938, apare [i azi ca poezie remarcabil`
în antologia numit` Literatur` f`r` frontiere,
editat` în Ungaria, - asta înseamn` c` este
înc` actual`.

I-au ap`rut 12 volume de versuri [i, tip`ri-
te, trei piese de teatru. Totu[i eu cred c` Anavi
Ádám nu este un poet prea prolific. {tiu c`
uneori se zbate câteva luni pentru un cuvânt,
o rim`. "Scriu greu, fiindc` simt greutatea
fiec`rui cuvânt, responsabilitatea cuvântului
scris", spunea cu doar câteva zile în urm`.

{i dup` p`rerea lui Jékey Zoltán [i a lui
Asztalos István, Hâ[[i, s`r`cie! este un titlu
foarte bun, doar Méliusz József l-a criticat,
considerând c` nu se poate pur [i simplu
îndep`rta s`r`cia, printr-un gest. Acest prim
volum al s`u de versuri a ap`rut în 1944;
despre urm`torul, Pornesc în coloan` militar`
(1953), poetul nu vorbe[te cu pl`cere, c`ci,
dup` cum reiese [i din texte, e fructul dictaturii
comuniste, al proletariatului fluturând drapelul
ro[u. C`ci [i pe domnul profesor Frucht-
Anavi, l-a apucat beleaua. La fel ca mul]i
al]ii, a crezut în promisiunile mincinoase
despre mântuirea lumii de c`tre comunism.
Dar numai pentru scurt timp. Pe la mijlocul
anilor 50 s-a lecuit, [i-a dat seama c` era
urm`rit. I-au perchezi]ionat casa, au c`utat
aur, dolari, dar n-au g`sit dec`t manuscrise.
Le-au luat [i pe acelea. Apoi, timp de 17 ani,
nu a mai avut voie s`-[i tip`reasc` volumele.
L-a "uitat" [i Asocia]ia Scriitorilor. În zadar
a lucrat mai departe, nimeni nu mai voia s`-l
publice. De fapt, Anavi a fost un om fericit,
pentru c` toat` via]a a scris doar ce a vrut.
Dac` l-au tip`rit a fost bine, dac` nu, a t`cut,
dar a lucrat mai departe. Nu a slujit niciodat`

BÁRÁNYI FERENC
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OVIDIU  FORAI
În anul 2002 a fost desemnat Cet`]ean de Onoare al Timi[oarei, în 2004 a primit premiul

de excelen]` al Uniunii Scriitorilor, Filiala Timi[oara, pentru întreaga activitate literar`, iar
doi ani mai târziu a fost decorat cu Ordinul Na]ional "Serviciu Credincios", în Rang de
Cavaler. Acestea sunt entit`]ile materiale care vor r`mâne în urma lui Anavi Adám, al`turi,
fire[te, de numeroasele sale volume de versuri [i teatru. A scris mai mult în limba maghiar`
– de[i era evreu de origine german`, de loc din Turda (n. 26 februarie 1909) – îns` câteva
dintre lucr`rile sale au fost traduse în române[te. Una dintre acestea este drama Kepler, o
pies` excelent`, din punctul meu de vedere. Am reu[it doar s` o împrumut, pentru c` în
libr`rii nu se mai g`se[te demult [i nu sunt semne c` va fi reeditat` în curând. O s` vorbesc
ceva mai mult despre aceast` pies`, mai încolo...

Pe mine m-a interesat îns` [i omul Anavi Adám. Sau, dac` vre]i, Francisc Frucht, pentru
c` acesta a fost numele adev`rat al scriitorului, Anavi Adám fiind pseudonimul literar.
(Care pseudonim are o origine interesant`: Adam e omul primordial, iar "Anav", în ebraic`,
înseamn` strugure ori profet, în func]ie de pronun]ie). A[adar, am vrut s` cunosc omul, [i
nu doar ca biografie. Francisc Frucht a absolvit Litere [i Filosofie la Universitatea "Regele
Ferdinand" din Cluj, în 1937, [i a fost ultimul profesor în via]` dintre cei care au activat la
Liceul Israelit din Timi[oara, înainte de anul 1940. A lucrat ca dasc`l pân` în 1971, când
a ie[it la pensie, a scris [i a tradus c`r]i, a publicat numeroase articole [i poezii în pres`.

Am vrut s` v`d cum gânde[te un intelectual remarcabil, la nu mai pu]in remarcabila
vârst` de 99 de ani. Am reu[it întrucâtva, într-o discu]ie cu venerabilul maestru, purtat` în
toamna lui 2008.

PROVOCAREA
De ce Anavi Adam? Pentru c`, an de an, am citit despre prezen]a sa la diferite reuniuni

ale scriitorilor de limb` maghiar`. Alocu]iuni, premii, un întreg arsenal de instrumente de
recunoa[tere a valorii unui om. Pentru c`, de la al]ii, am auzit c` este un spirit vivace, cu
un t`ios sim] al umorului, împletind me[te[ugit ironia [i auto-ironia. Pentru c` are o vârst`
venerabil` [i o experien]` de via]` uria[`. Nu în ultimul rând, pentru c` vreau s` îi includ
portretul într-o carte. La telefon, i-am spus cine sunt [i ce doresc. "Da? Foarte frumos ceea
ce dore[ti dumneata, dar ce ai citit din ce am scris eu?". În momentul ̀ sta, mi-am dat seama
c` am omis r`spunsul esen]ial la întrebarea "de ce Anavi Adam?", din cauza argumentului
(mai mult auto-conving`tor) c` omul a scris în maghiar` [i e inaccesibil, literar vorbind...
La cel`lalt cap`t al firului, vocea a continuat. "Po]i s` cite[ti Kepler, e tradus [i în române[te.
Po]i s` cite[ti ni[te poezii, po]i s` vezi interviul pe care l-am acordat lui Daniel Vighi. Vezi
de toate astea, documenteaz`-te [i apoi vorbim cu pl`cere".

Mi s-a p`rut un punct de vedere de maxim bun-sim]. Am început s` caut cartea Kepler.
Ap`ruse în urm` cu câ]iva ani la Editura Hestia. Am umblat prin libr`rii, am întrebat prietenii,
l-am c`utat chiar [i pe directorul editurii, Lucian Alexiu. În zadar. Nici m`car acesta din
urm` nu mai de]inea vreun exemplar. Pân` la urm`, m-a scos Robert {erban, care, la rându-
i, l-a împrumutat de la {erban Foar]`. De pe vremea când eram copil [i îmi completam
colec]ia cartonat` Jules Verne cu câte un exemplar g`sit la anticariat, nu m-am bucurat
atâta pentru o carte, cu toate c`, de ast` dat`, trebuia s` o dau înapoi.

Am citit Kepler [i am descoperit o dram` de idei tulbur`toare. Kepler, celebrul astronom,
a fost în tinere]e astrolog. A f`cut la timp pasul spre [tiin]`, a l`sat viitorimii cele trei legi
care îi poart` numele, dar oamenii vremii s-au str`duit s` îl trag` înapoi. Kepler a v`zut cu
uimire, dac` nu [i spaim`, c` oamenii îi respect` munca, dar sunt atra[i mai mult de pseudo-
[tiin]`. Cui îi folose[te c` Soarele, Luna ori planetele se mi[c` pe orbite implacabile, de
neurnit? E mult mai bine s` prezici c` împ`ratul ori cutare conduc`tor ostil va pieri dac`
va face (ori nu) nu [tiu ce gest. Lumea se sperie, indivizii în cauz` se sperie [i ei, iar apele
se tulbur`, spre profitul celor care îl pl`tesc pe prezic`tor. C` stelele, s`racele, lumineaz`,
nu vorbesc.

Continuare \n pagina 18

A PATRA LEGEA LUI KEPLER

O SCRISOARE
Drag` Anda
Î]i mul]umesc c` [i tu ai încercat s` ne informezi despre decesul fostului nostru

profesor; primisem [tirea, cred, imediat ce a închis ochii. Prieteni, prin telefoane [i E-
mailuri ne-au trimis vestea trist`, înso]it` de câteva articole în limba maghiar` scrise
de diver[i scriitori [i ziari[ti, pline de calde evoc`ri, povestiri hazlii din întålnirile lor
cu omul care a plecat [i pe care l-au respectat [i iubit. To]i elevii eram în rela]ii de
prietenie cu el; la sfâr[itul liceului eu chiar am primit un premiu special la filozofie [i
logic`, materii pe care el ni le preda. Dar în anul 1945, dup` bacalaureat, am plecat la
Bucure[ti s`-mi vizitez toate rudele de acolo (erau multe) [i deoarece în perioada aceea
alimenta]ia în capital` era mai precar` ca în provincie, mama m-a înc`rcat cu tot ce se
putea închipui pe atunci pentru sora, fratele [i restul familiei. Am avut 11 bagaje mari
[i mai mici. În compartiment se afla [i profesorul nostru, Frucht Francisc. Ne-am între]inut
pl`cut, iar la Pite[ti, unde trenul st`tea mai mult, m-a invitat s` bem un ceai la restaurantul
g`rii. La început am refuzat [i i-am explicat c` mi-e team` s`-mi p`r`sesc cele 11
bagaje. Atunci s-a adresat celorlal]i c`l`tori [i le-a spus: "se teme s` coboare ca nu
cumva s`-i dispar` vreun bagaj ". Plin` de ru[ine, am coborât imediat. Am început s`
bem ceaiul, când trenul a pornit brusc. Domnul profesor m-a asigurat c` doar face
manevre, dar [eful de gar` a intervenit: "nu manevreaz`, ci pleac`". Trenul a intrat în
vitez` [i profesorul a luat-o la goan`. A reu[it s` se urce în ultimul vagon. Eu am r`mas
pe peron plângând, f`r` bani sau bilet în mân`. Un domn mai în vârst`, croitor din
V`c`re[ti, mi-a împrumutat bani s` telefonez rudelor mele s` încerce s` recupereze
cele 11 bagaje [i s`-mi cump`r un bilet. Eu amÊ ajuns în capital` cu trenul urm`tor,
atârnând pe sc`ri [i plin` de spaim` s` nu cad, neobi[nuit` fiind cu acest fel de c`l`torie.Ê

Epilog: m`tu[a mea a g`sit pe peron un singur om cu aspect nenorocit, înconjurat
de foarte multe colete, s-a apropriat de el [i l-a întrebat: domnul Pruch? (a[a în]elesese
ea la telefon). Deodat` fa]a omului s-a luminat [i a r`spuns fericit [i zâmbind (f`r`
m`car s` obseve numele lui deformat): da, eu sunt. Bagajele au ajuns la destina]ie [i
eu am pl`tit datoria croitorului. Pân` azi mi-am p`strat admira]ia pentru performan]a
sportiv` a profesorului meu, pe care a dovedit-o prinzând trenul din mers. Se pare c`
la începutul carierei sale în liceul nostru a fost profesor de gimnastic` la clasele de
b`ie]i. S`rutari Rolla [i Tomi.

(fragment din scrisoarea d-nei Rolla Lászlo, Israel,
adresat` Smarandei Vultur în 24 februarie 2009)

vreun curent politic. Nu a fost fascist,
comunist, filosemit sau antisemit. Dup` scurta
împiedicare comunist`, a v`zut repede prin
sita minciunilor [i nu a fost de acord s` se
al`ture scriitorilor mincino[i. C`ci au fost
scriitori care au f`cut compromisuri, de
exemplu Hajdu Zoltán. În stilul lui, Anavi a
inventat un joc de cuvinte în limba maghiar`
-"Hajdu Zoltán, hazudol tán ?" (Hajdu Zoltan
– min]i oare?).

Ar fi putut s` plece în Israel, ca mul]i
al]ii. A [i fost în vizit`, dar s-a întors, de[i
Rappaport Ottó - care redacta acolo un ziar
cotidian în limba maghiar` - a insistat s`-l
re]in`.

"N-am r`mas, fiindc` eu ]in la cultura
maghiar`; acolo n-a[ fi putut s` m` afirm
din punct de vedere lingvistic. Paznicul cel
mai important al limbii este poetul înv`]at,
cultivat, care nu numai cunoa[te bine limba
în care scrie, dar [i lucreaz` cu ea. Este de
remarcat la evrei c` ]in la acea limb` în care
[i-au însu[it cultura. Eu ]in la limba maghiar`."

Etic` [i cibernetic`. Se spune c` acesta
este cel mai bun volum al domnului profesor.
Sau mai curând Kepler?

"Am scris, în 1962, Etic` [i cibernetic`,
întâi sub form` de poezii, ceea ce a ap`rut
doar în 1970 ca volum. Ei, pe vremea aceea
s-a construit hidrocentrala de la Por]ile de
Fier, iar Timi[oara avea nevoie de un
calculator care s` o proiecteze. {i-atunci aici,
vizavi de mine, la etajul trei al gimnaziului
catolic, ni[te oameni de[tep]i au legat, în trei
camere, 10.000 de becuri [i multe altele.
Acesta a fost primul calculator din România,
asta pe când în vest se fabricaser` unele atât
de mici, încât înc`peau într-un camion. Al
nostru a fost realizat de un elev de al meu,
Löwenfeld Vili – bineîn]eles împreun` cu
al]ii. El m-a introdus acolo [i a[a am v`zut
minunea. Da, am v`zut-o [i m-a impresionat,
dar am prev`zut înc` de pe atunci dezvoltarea
calculatorului, cât de mult avea s` însemne
acest lucru pentru omenire. Dar i-am des-
coperit [i neajunsurile. Am scris c` oamenii
nu vor mai citi ca noi, care citisem Karl May,
Jules Verne, Mister Hercule [i care am citit
toate textele accesibile posibile. Ce mai citesc
tinerii de azi?

S-a [i scris despre mine c` sunt "scriitorul
care vede în viitor" , c`ci eu nu am explicat
calculatorul, eu l-am descris în mod poetic.
Cartea nu este altceva, decât conglomeratul
literelor care se pot introduce într-o ma[in`rie.
În poezia Biblioteca lumii spun c` "ma[ina
scrie [i cite[te de la sine ". Deci nici nu mai
este nevoie de scriitor, "[oricelul" înlocuie[te
poetul - ma[ina lucreaz` în locul t`u, de tine,
de noi, nici nu mai este nevoie! Mai vreau
s` scriu asta într-o satir`.

Am scris mai repede Femeia stânelor,
imediat dup` Kepler. Mul]i o cred cu iz
pornografic, de[i principalul lucru pe care
îl are de spus se refer` la mitul facerii femeii.
Ciobanii care tr`iesc în mun]i, în dorin]a lor
de femeie, fr`mânt` din brânz` o femeie, dar
când se apropie de ea cu iubire trupeasc`,
"femeia-brânz` învie".

Ultima pies` a lui Anavi Ádám, Matyi
al doilea, este o comedie istoric`, la care a
lucrat de-a lungul multor ani [i a a[teptat foarte
mult s` o vad` pe scen`. Premiera era anun]at`
chiar pe 26 februarie, de ziua de na[tere a
autorului. Piesa a [i fost jucat` de teatrul Csiky
Gergely, la câteva ore dup` înmormântarea
lui Anavi Ádám. Dup` reprezenta]ie, actorii
[i publicul din sal` au depus lumân`ri aprinse
în fa]a bustului poetului, cel mai în vârst`
cet`]ean de onoare al ora[ului nostru.

Când l-am întrebat cum a suportat 100
de ani via]a asta, tot stresul, mi-a recitat cu
un zâmbet [mecheresc o poezie a sa: "Elkopsz
köszörû attól félek. Amikor kopok, akkor
élek." (M` tem c` te vei toci, tocil`. Cånd
m` tocesc, atunci tr`iesc).

Cu mâinile ridicate ar`ta, de parc` ar fi
vrut s` sar` dincolo de un l`te] fixat sus-sus,
a[a cum spunea în poezia sa S`ritorul de la
în`l]ime, unde însu[i curcubeul îndreptat
reprezenta l`te]ul. Este o credin]` popular`
c` cel care trece pe sub curcubeu, acela se
va schimba [i va vedea altfel lumea. So]ia
mea, Bárányi – László Ildikó a scris : "Nimeni
nu-[i ia osteneala ca s` vad` curcubeul [i de
cealalt` parte a sa, numai Anavi Ádám…",
care, nu de mult, a spus urm`toarele [i cred
c` acesta este credo-ul s`u : "Începând cu
primele mele scrieri [i pân` azi, în numele
umanismului, acuz [i ocrotesc omenirea" .
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COMUNISMUL, SUBIECT
PREFERAT DE ANALIZ~

Sistemul totalitar comunist continu` s`
fie, la dou` decenii de la dispari]ia sa, subiect
de discu]ie. Pentru cercet`torii profesioni[ti
– politologi, sociologi, antropologi sau
istorici – el este înc` o tem` dezirabil`.
Probabil va r`mâne a[a înc` mult` vreme,
a[a cum s-a întâmplat cu nazismul sau
fascismul, care îi atrage pe anali[ti [i ast`zi,
dup` mai bine de [aizeci de ani de la
dispari]ia lor ca sisteme social-politice.
Motivele sunt multe [i ele se întrep`trund
într-un soi de mecanism al atrac]iei fa]` de
o tem` pe care, de pe pozi]ii etice, mul]i o
definesc drept r`ul absolut.

Comunismul românesc a fost studiat,
pân` acum, din unghiuri diferite.
Perspectivele istorico-sociologice încearc`
s` explice procesele de selec]ie a elitelor
[i de accedere la putere. Politologii
analizeaz` mecanismele de luare a deciziilor
[i centrele de concentrare a puterii.
Antropologii se concentreaz` asupra
cotidianului, a experien]elor individuale, a
"istoriei la firul ierbii", uzând mai cu seam`
de tehnica "istoriei orale". În sfâr[it, istoricii
public` documente, analizeaz` evolu]ia unor
segmente ale sistemului (în special ale
aparatului represiv) sau a acestuia în
ansamblu. Uneori, destul de rar, speciali[ti
din domenii diferite se reunesc pentru a
sintetiza informa]iile [i a ne oferi perspective
de ansamblu, a[a cum a procedat "Comisia
preziden]ial` pentru analiza dictaturii
comuniste din România", autoarea
cunoscutului "Raport" publicat în 2007.

Una dintre c`ile de acces la cunoa[terea
regimului comunist, pe care am l`sat-o
anume la sfâr[itul acestei enumer`ri, e cea
biografic`. Ea propune reconstituirea
biografiilor celor implica]i în luarea deciziei
politice. Foloasele unor astfel de studii, pe
care unii le numesc prosopografice, nu sunt
deloc neglijabile. Ele ne fac s` în]elegem
cine au fost principalii actori ai scenei
politice, ce fel de rela]ii (personale, afective,
institu]ionale etc.) au existat între ei, cum
au ac]ionat, care au fost resorturile intime
ale deciziilor luate de ei, ce motiva]ii au
avut, ce strategii personale [i de grup au
folosit. Genul biografic a fost deja frecvent
exersat, uneori cu bune rezultate, de c`tre
cei ce s-au ocupat de istoria regimului
comunist. Exist` deja biografii ale unor lideri,
dar [i dic]ionare ale figurilor mai însemnate.

O CARTE NOU~ {I DOI
AUTORI CUNOSCU}I

În aceast` ultim` direc]ie de cercetare
se înscrie cartea semnat` de Vladimir
Tism`neanu [i Cristian Vasile: Perfectul
acrobat. Leonte R`utu, m`[tile r`ului, Editura
Humanitas, Bucure[ti, 2008, 464 p. Autorii
aproape c` nu mai au nevoie de prezentare.
Vladimir Tism`neanu este un politolog de
anvergur` interna]ional`, profesor la
Universitatea Maryland din SUA. A devenit
foarte cunoscut în urma public`rii unor
numeroase studii despre regimurile
comuniste [i despre postcomunism în Europa
de Est. Unele dintre ele au devenit repede
best-sellers, cum s-a întâmplat, de exemplu,
cu Reinventarea politicului. Europa
R`s`ritean` de la Stalin la Havel, Polirom,
1997 (prima edi]ie, în englez`, la Free Press,
1992) [i Stalinism pentru eternitate. O istorie
politic` a comunismului românesc, Polirom,
2005 (prima edi]ie, în englez`, la University

OMUL F~R~ EZIT~RI
VASILE DOCEA

of California Pres, 2003).
Cristian Vasile, de forma]ie istoric, este

cercet`tor la Institutul "Nicolae Iorga" din
Bucure[ti. A cercetat cu predilec]ie situa]ia
unor confesiuni religioase sub comunism,
iar rezultatul cercet`rilor s-a concretizat, între
altele, în volumele Între Vatican [i Kremlin.
Biserica greco-catolic` în timpul regimului
comunist (Curtea Veche Publishing, 2003)
[i Biserica Ortodox` Român` în primul
deceniu comunist (Curtea Veche Publishing,
2005). Cei doi nu sunt la prima lor
colaborare. Au mai lucrat împreun`, cu bune
rezultate, în Comisia preziden]ial` amintit`
mai sus, dar [i la editarea Raportului final,
unde l-au avut ca partener [i pe Dorin
Dobrincu.

Cartea despre Leonte R`utu are caracter
biografic, de[i nu este, totu[i, o biografie
în sensul clasic al termenului. Tomul are
un caracter compozit, atât prin natura textelor
incluse, care apar]in unor genuri diferite,
cât [i prin metodele utilizate. Punctul plecare
al c`r]ii îl reprezint` un eseu al lui Vladimir
Tism`neanu, transmis la mijlocul anilor '80
la postul de radio "Europa liber`". Textul
eseului, rev`zut [i ad`ugit de autor, ocup`
primele dou`zeci de pagini ale volumului,
urmat fiind de un studiu despre rolul lui
Leonte R`utu (comparat cu cel al lui Andrei
Jdanov în Uniunea Sovietic`), de artizan
[i lider al Sec]iei de Propagand` a
Comitetului Central al Partidului Comunist.
În continuare, citim un dialog între cei doi
autori ai c`r]ii, intitulat R`utu a fost un cinic,
un supravie]uitor, un acrobat perfect, având
ca tem` acela[i personaj, definit de data
aceasta drept "groparul culturii române".
Impresioneaz` [i aici, la fel ca în multe alte
locuri, cantitatea uria[` de informa]ii pe care
le de]ine [i le ofer` cu generozitate Vladimir
Tism`neanu. Sunt informa]ii ce ]in de via]a
personal` a nomenclaturii comuniste, de
încreng`turile rela]iilor de rudenie, de
afinit`]i, prietenii [i du[m`nii, de am`nunte
biografice, iubiri, solidariz`ri [i tr`d`ri,
informa]ii care se transform`, încet-încet,
într-o sociologie ad-hoc a perioadei
comuniste, ancorat` istoriografic prin
referin]ele arhivistice ale lui Cristian Vasile.
Convorbirea lui Vladimir Tism`neanu cu
Mihai {ora completeaz` portretul fostului
ideolog [ef R`utu.

Partea cea mai întins` a volumului,
aproximativ trei sute de pagini, o constituie
documentele de arhiv`, majoritatea publicate
acum pentru prima oar`. Ele provin aproape
în totalitate din Fondul CC al PCR, Sec]ia
de Propagand` [i Agita]ie, de la Arhivele
Na]ionale Istorice Centrale. Sunt rapoarte,
discursuri, referate, cuvânt`ri ]inute sau
întocmite de Leonte R`utu între anii 1947
[i 1965. Sunt documente foarte utile pentru
cei care doresc nu doar s` cunoasc` biografia
politic` a lui R`utu, ci [i pentru întelegerea
mecanismelor cenzurii [i propagandei
comuniste. Speciali[tii în analiza de discurs
sau în analiza limbajului – mai ales a celui
"de lemn" – vor g`si aici, la rândul lor, un
material de studiu promi]`tor.

Cred c` solu]ia aleas` de cei doi autori,
a edit`rii unui volum compozit, este una
inspirat` [i mai bun` decât cea a public`rii,
eventual, a unei biografii clasice. O biografie
clasic` te oblig`, ca autor, s` îmbr`]i[ezi
un singur punct de vedere, iar prin aceasta
biografia risc` pe de o parte s` piard`
complexitatea personajului, pe de alt` parte
s` devin` plictisitoare. În cazul de fa]`, îns`,
lipsa de unitate metodologic` a volumului

este compensat` de multitudinea inter-
pret`rilor. Personajul central al c`r]ii este
luminat din unghiuri deosebite, dar [i de
reflectoate având culori diferite. Autorii
reu[esc în acest mod frust s` îi dezv`luie
complexitatea, ceea ce confer` credibilitate
imaginii de ansamblu a personajului.

CINE A FOST LEONTE
R~UTU?

În 1981, Leonte R`utu a fost eliberat
de c`tre Nicolae Ceau[escu din func]ia de
membru al Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al PCR [i din func]ia
de rector al faimoasei Academii "{tefan
Gheorghiu". Nu era o pensionare, de[i
b`trânul activist atinsese vârsta de 71 de
ani, ci o pedepsire a unuia dintre cei mai
devota]i slujitori ai totalitarismului, c`zut
în dizgra]ia dictatorului. Postul de radio
"Europa Liber`", prin vocea directorului s`u
de atunci, Noel Bernard, comenta (într-un
editorial reprodus [i în volumul recenzat
aici) destituirea în mod cât se poate de realist:
"Nimeni în România nu va plânge soarta
lui Leonte R`utu. Nimeni în afar`, poate,
de el însu[i". C`ci, într-adev`r, Leonte R`utu
a fost un personaj cât se poate de nepopular,
unul dintre cei mai nepopulari lideri ai
Partidului Comunist.

Lev Oigenstein (numele adev`rat,
dinainte de naturalizare, al lui R`utu) s-a
n`scut în 1910, în localitatea B`l]i din Basa-
rabia (în vremea aceea aflat` în Imperiul
Rus). Era fiu de farmacist [i a reu[it s` fac`
studii liceale. Ajuns în Bucure[ti pe la sfâr-
[itul anilor '20, a f`cut vreo doi ani de studii
universitare de matematic` [i al]i doi de
medicin`. A devenit de timpuriu membru
în Partidul comunist, partid interzis în acea
vreme. Înainte de r`zboi a fost, pentru câ]iva
ani, redactor responsabil al ziarului
"Scânteia", ilegal [i acesta. Anii r`zboiului
i-a petrecut în Uniunea Sovietic`, unde, între
altele, a fost redactor la sec]ia în limba româ-
n` a "Radio Moscova". La sfâr[itul r`zboiului
s-a întors în România, unde a contribuit din
plin la procesul de bol[evizare a ]`rii.

Devenit membru al Comitetului Central
al PCR în 1948, a reu[it s` urce, în timp,
pân` în plutonul din vârf al acestuia, în
Comitetul Politic Executiv. În ciuda
schimb`rilor de echip` [i de direc]ie din
interiorul Partidului Comunist, R`utu a reu[it
s` se adapteze în permanen]`, dovedind
abilit`]ile unui "perfect acrobat" politic.
Expresia, pe care Vladimir Tism`neanu [i
Cristian Vasile au ales-o ca titlu pentru cartea
lor, este titlul unui poem de Eugen Jebeleanu,
publicat în volumul Hanibal, în care se pare
c` f`cea o trimitere direct` la abilul [i cinicul

propagandist de partid R`utu.

ACROBATUL F~R~
EZIT~RI

De fapt, acesta este primul dintre cele
dou` registre biografice urm`rite de cartea
celor doi autori, cel al strategiei personale,
prin care R`utu s-a c`]`rat [i s-a men]inut
decenii la rând în structurile de conducere.
Adept, la început, al Anei Pauker, nu a ezitat
s` treac` de partea lui Gheorghiu Dej atunci
când acesta a înl`turat-o pe "tovar`[a Ana".
Dup` moartea lui Dej, a fost suficient de
abil s` intre în gra]iile lui Ceau[escu,
succesorul acestuia. În toat` aceast` vreme,
a [tiut s` profite de toate oportunit`]ile pentru
a-[i înl`tura concuren]ii [i a împiedica
apari]ia altora noi.

Cel de-al doilea registru biografic este
cel al activistului de partid, al executantului
con[tiincios, mecanic, al ordinelor partidului.
Cartea ne dezv`luie un Leonte R`utu lipsit
de scrupule, un fel de robot, care, în anii
staliniz`rii, execut` întocmai ordinele venite
de la Moscova [i care contribuie în mod
decisiv la impunerea în România a unui
sistem politic dup` model sovietic.
Domeniile sale au fost propaganda [i
cenzura. A înscenat scandaluri de pres` celor
mai reprezentativi scriitori [i arti[ti, a impus
controlul comuni[tilor asupra presei, care
[i-a pierdut astfel complet libertatea, a
cenzurat tot ce însemna act de crea]ie. Nu
avem cum s` [tim dac`, în sinea sa, a avut
vreodat` dileme în leg`tur` cu actele sale.
Nu a avut niciodat` ezit`ri. A distrus cultura
român` consecvent, temeinic [i sistematic.

DESANT POLONEZ LA C~RTURE{TI
În parteneriat cu Institutul polonez din Bucure[ti, cu libr`ria C`rture[ti  [i cu Editura

Art, Funda]ia "A Treia Europ`" [i-a continuat suita ac]iunilor de promovare a lecturii
printr-o sear` polonez`. Vineri, 6 martie, primitoarea [i plin` de ini]iativ` libr`rie C`rture[ti
(str. Mercy, nr. 7, Timi[oara) a g`zduit o întâlnire a publicului cu nu mai pu]in de [ase
mesageri ai literaturii poloneze, prin tot atâtea c`r]i traduse în limba român`. Bakakai,
de Witold Gombrowicz (Editura Rao, traducere: Cristina Godun), C`l`torind cu Herodot,
de Ryszard Kapuscinski (Editura Art, traducere: Mihai Mitu), Z`pezile albastre, de Piotr
Bednarski (Editura Humanitas, traducere: Luiza S`vescu), Mizeria. Antibiografie, de
Wojciek Kuczok (Editura Polirom, traducere: Constantin Geamba[u), Alb` ca Z`pada [i
ro[u bol[evic, de Dorota Maslowska (Editura Trei, traducere: Constantin Geamba[u) [i
Made in Poland: antologie de teatru polonez contemporan (Editura Art, coordonator:
Iulia Popovici, traducere: Sabra Daici, Cristina Godun, Luiza S`vescu) au fost volumele
prezentate de Adriana Babe]i [i Cornel Ungureanu. Editura Art a fost reprezentat` de
Laura Albulescu, iar Institutul Polonez din Bucure[ti – de Luiza S`vescu.

TIMI{OARA  ÎN  C~R}I
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O dat` la câteva luni, apare în libr`riile
noastre o carte de Andrei Codrescu. În ultimii
ani am scris despre fiecare. Nu [tiu s`-mi
fi sc`pat vreuna. Lectura volumelor poetului
din New Orleans ]ine, în cazul meu, de un
hedonism pur. Îl citesc cu o imens` pl`cere,
f`r` fi[e, f`r` adnot`ri, f`r` creion, [i asta
pentru c` Andrei Codrescu scrie extrem de
limpede, de antrenant, iar stilul s`u direct,
fermec`tor, recupereaz` cu o simplitate
surprinz`toare acea vioiciune a limbii pe
care o întâlne[ti la povestitorii cu har, dar
[i în cafenele, la ie[irea din s`lile de cinema,
la concertele de jazz, în ethosul hippie, în
[oaptele de dragoste. Umorul prozelor lui
îmi aminte[te de Kurt Vonnegut, poate [i
datorit` faptului c` atât autorul romanului
Messi@h, cât [i p`rintele lui Kilgore Trout
sunt urma[ii literari ai lui Mark Twain.
Amândoi sunt luddi]i, amândoi au imaginat
personaje ce l-ar face s` p`leasc` pe Diavol,
amândoi descriu America drept "the cradle
of the best and of the worst", ca s` folosesc
cuvintele lui Leonard Cohen.

Antologia Noi n-avem bun-gust, noi
suntem arti[ti cuprinde articole [i eseuri din
dou` volume apreciate peste ocean, The Dog
With the Chip in His Neck [i The Devil
Never Sleeps and Other Essays, în traducerea
excelent` a Ioanei Av`dani. Textele sunt
spumoase, satirice, iar câteva sunt foarte
provocatoare prin acel tip de erezie [ugubea]`
care constituie semnul distinctiv al
imagina]iei lui Codrescu. Ironia lui te pune
de multe ori, taman când te a[tep]i mai pu]in,
în fa]a unor probleme care, de obicei, sunt
tratate cu o inhibant` sobrietate: revela]ia
divin`, distinc]iile text sacru/text profan,
derapajele ideologice, spaimele milenariste,
influen]a tehnologiei asupra vie]ilor noastre,
memoria uman` versus memoria artificial`,
frontiera dintre avangarda artistic` [i prostul
gust. Fiecare pagin` se refer` la America,
îns` o America scrutat` cu privirea unui
emigrant nostalgic. Lipsa patetismului este
unul din lucrurile pe care le-am apreciat
întotdeauna la Andrei Codrescu, indiferent
c` i-am citit eseurile ori l-am ascultat în
interviuri. Nimic g`l`gios, nimic patriotard
nu r`zbate din cuvintele sale. El iube[te
ora[ul New Orleans a[a cum orice poet î[i
iube[te muza [i invoc` Sibiul cu motiva]ia
unui magician renascentist ce practic` Arta
Memoriei: exist` lucruri pe care nu ai voie
s` le ui]i. E suficient.

Aidoma unui cartograf ale c`rui
instrumente nu sunt teodolitul, rigla, ci doar
cuvintele bine alese [i zestrea imaginativ`,
autorul descrie locuri, oameni [i mentalit`]i,
cu o admirabil` capacitate de variere a
detaliilor: "De la New York la San Francisco,
traversând preria, mun]ii, de[erturile, am
înv`]at s`-i apreciez uimitoarele dimensiuni.
Spiritele locului deveneau tot mai puternice
pe m`sur` ce înaintam spre Vest. Mi-am
împ`r]it noua cas` cu spiritele ce locuiau
pe stânci [i pe fundul m`rilor, disp`rute cu
mult înaintea sosirii mele. Traversând
America în ma[in`, i-am gustat densitatea
r`d`cinilor. Dac` a[ fi mers pe jos, a[ fi
putut distinge detalii înc` [i mai fine ale
acestei densit`]i, dar nu a[ fi putut ajunge
prea departe. America trebuia v`zut` din
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aer; indienii pre]uiau vulturul mai presus
de orice, pentru puterea lui de a se în`l]a [i
de a cuprinde."

Un poet prive[te lumea cu totul altfel
decât meteorologul ori spionii ale c`ror
sim]uri [i cuno[tin]e sunt completate cu
datele transmise de sateli]i, [i distinge mai
multe culori decât pasagerul obi[nuit din
fotoliile avioanelor. "Eu v`d forme care arat`
a piste de aterizare pentru navele
extraterestre, iar lan]urile muntoase, piscurile
[i râurile îmi par oasele, carnea [i venele
p`mântului. Faptul c` trupul devine m`sura
a tot ce vedem este, poate, dovada
incapacit`]ii oamenilor de a-[i transcende
propria natur`. {i cu toate acestea, când
privesc p`mântul de sub mine, v`d un trup
care este, în parte, al meu." Codrescu
vorbe[te aici precum un [aman sau ca
exoticul c`pitan Zhang, maestrul Feng Shui
care se al`tur` expedi]iei de trasare a
frontierei dintre Pennsylvania [i Maryland,
în romanul Mason&Dixon de Thomas
Pynchon. Pentru c`pitan [i pentru poetul
din New Orleans, a trasa linii pe epiderma
p`mântului înseamn` a r`ni de moarte carnea
de dedesubt.

Interpretarea Torei [i a reprezent`rilor
din Apocalipsa lui Ioan sunt teme ce revin
destul de des în textele din volum. Un articol
de doar dou` pagini, Tora din Sibiu,
surprinde cu mult` emo]ie rela]ia dintre textul
sacru [i sufletele evreilor din comunitatea
c`reia i-au apar]inut str`vechile suluri, iar
eseul generos despre Apocalips pune fa]`
în fa]` dou` tipuri de estetic` (una apolinic`,
menit` a exalta frumuse]ea clasic`, [i alta
demonic`, gotic`, psihedelic`), dar z`bove[te
îndelung [i asupra rela]iei lui Moise cu

Dumnezeu. Andrei Codrescu g`se[te în
Biblie o nesecat` surs` de poezie iar
comentariile sale, al c`ror ton trece brusc
de la gravitate la glum`, conving tocmai
datorit` faptului c` nu au nimic dogmatic
[i poart` în ele modestia celui ce [tie c`
orice interpretare a unor asemenea texte nu
poate avea preten]ii definitive. Între]inerea
iluziei potrivit c`reia tu [i grupul de oameni
din jurul t`u de]ine]i adev`rul a fost
principala curs` întins` de Diavol exact
acelora care se considerau [i se consider`
adversarii lui. Afl`m cum toate acestea au
fost posibile, în Diavolul nu doarme
niciodat`. "Lucrurile nu stau azi chiar a[a
de bine cu Dumnezeu, dar cu Diavolul
suntem chiar apropia]i. Datorit` filmelor,
televiziunii [i Internetului, putem vedea azi
diavoli care ne sunt mai familiari decât
str`inii cu care împ`r]im canapeaua."

Dependen]a de tehnologie, de ecran, mai
cu seam`, constituie ]inta predilect` a
s`ge]ilor lui Codrescu. Obsesia pentru
informa]ie, bran[area maniacal` la re]ea,
am`girea comunic`rii, psihoza update-ului,
op]iunile l`sate la cheremul reclamelor,
feti[izarea televizorului sunt în]elese ca tot
atâtea expresii ale lenei de a gândi [i drept
sacrificare a vie]ii autentice pe altarul
confortului absolut. Descrierile sfâr[itului
lumii în terminologia IT amintesc de
apocalipsa vesel` din Messi@h, unde Lumea
de Dincolo se dovedea a fi chiar Realitatea
Virtual`. Nu ne-ar strica, sugereaz` autorul,
s` fim ni]el luddi]i. Ned Ludd este liderul
mitic care se presupune c` a condus, la
începutul Revolu]iei industriale, mi[carea
anarhist` de revolt` împotriva înlocuirii
muncii umane de c`tre ma[ini. Baroasele

ISTORIA SE REPET~
R`zboiul de [aptezeci [i [apte de

ani... este o versiune extins` a
conferin]ei pe care eminentul istoric
Neagu Djuvara a ]inut-o la Teatrul
Na]ional din Bucure[ti, în martie
2006. Întregul e[afodaj, menit a
explica de ce marile conflicte dintre
1914 [i 1991 au contribuit la
consolidarea hegemoniei americane,
se bazeaz` pe dou` ipoteze
provocatoare: 1. toate luptele pentru
ob]inerea controlului asupra lumii
occidentale au fost câ[tigate o vreme
de statele beligerante c`rora, ini]ial,
li se acordaser` cele mai pu]ine [anse de izbând`. Neagu Djuvara
insist` asupra tentativelor de hegemonie spaniol`, francez`, german`,
american`, dar g`se[te situa]ii similare [i în trecutul foarte îndep`rtat.
2. toate marile puteri din istorie au intrat într-un inconturnabil
declin atunci când "perifericii" i-au înlocuit la conducere pe "centrali".
Studiul de istorie comparat` propus de autor apeleaz` în primul
rând la modelul roman (familiilor patriciene care au f`cut posibil
Imperiul le vor lua treptat locul lideri veni]i din provincie). Modelul
se dovede[te valabil de-a lungul veacurilor, pân` la democra]ia
american` de azi. Djuvara precizeaz` limpede c` "nu 'perifericii'
alung`  'centralii' de la putere, ci ace[tia nu mai au destul` vlag`
[i las` puterea nou-veni]ilor, care, departe de a lichida vechea putere,
sunt, dimpotriv`, cei care se str`duiesc încetul cu încetul ca fosta
împ`r`]ie s` nu piar` cu totul." Cartea, scris` admirabil, se încheie
cu o profe]ie sumbr`.
__________________

Neagu Djuvara, R`zboiul de [aptezeci [i [apte de ani [i premiseleR`zboiul de [aptezeci [i [apte de ani [i premiseleR`zboiul de [aptezeci [i [apte de ani [i premiseleR`zboiul de [aptezeci [i [apte de ani [i premiseleR`zboiul de [aptezeci [i [apte de ani [i premisele
hegemoniei americane (1914-1991)hegemoniei americane (1914-1991)hegemoniei americane (1914-1991)hegemoniei americane (1914-1991)hegemoniei americane (1914-1991), Editura Humanitas, Bucure[ti,
2008

MACULATUR~
De o vreme tot aud c`, din

pricina crizei financiare, editurile
au devenit foarte severe în selectarea
materialelor publicabile. Atunci, m`
întreb, ce caut` în libr`rii o
asemenea bro[ur` plin` cu idio]enii,
scris` de o trist` debutant` despre
care aflu c` s-a ocupat pân` acum
doar de pliante pentru restaurantele
hotelurilor ? Spicuiesc din profundul
con]inut: f`r` sex "n-am fi fost nici
noi aici" (revelator!), femeile cu
doctorat sunt mai dispuse la "sexul
anonim"(!?), decât cele f`r` (a
verificat cineva ?), ceapa [i penisul de tigru sunt afrodiziace
puternice (una miroase nasol, cel`lalt e protejat prin lege),
pierderea fecioriei se mai nume[te [i "îngroparea hobbit-ului"
(Tolkien se r`suce[te în mormânt), Safo (sic!) a fost bisexual`
pentru c` poeziile ei "vorbesc atât despre b`rba]i, cât [i despre
femei" (subtil, nu ?), "sexul în filme a ap`rut odat` cu prima
mi[care a imaginilor" (deci, sexul a fost static la început), din
filmele porno înv`]`m c` "femeilor le place s` fac` sex cu b`rba]i
urâ]i, de vârst` mijlocie" (acum chiar c` mi s-a l`murit dilema),
zoofilia este "atrac]ia fa]` de animale, sexual` sau de alt gen"
(prin urmare, dac` ave]i c`]el în apartament sau vac` în grajd
sunte]i un zoofil sadea), penisul se poate lungi dac`-l vâri într-
un "bambus umplut cu albine" (mult succes!), sânii sunt porecli]i
"Brad Pitt-uri" (de ce nu "Angeline"?) iar masturb`rii i se mai
spune [i "veselirea episcopului" sau "a-l plesni la fund pe Elvis"
(no comment).
__________________

Francesca Twinn, Almanahul sexuluiAlmanahul sexuluiAlmanahul sexuluiAlmanahul sexuluiAlmanahul sexului, traducere din englez`
de Odalina Giani, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2009

luddi]ilor vizau în primul rând ma[inile de
]esut. Codrescu nu ne îndeamn` s` d`m cu
monitorul [i cu tastatura de parchet, îns`
ne sf`tuie[te s` ne folosim mai mult propria
minte decât creierele de metal [i silicon, [i
s` interac]ion`m cu oameni din carne [i oase,
nu cu avataruri. E antologic momentul când
autorul poveste[te cum s-a desf`[urat primul
s`u contact cu un MUD gen Second Life.

Indiferent c` scrie despre Miss America
sau despre Ginsberg, despre Muzeul Coca-
Cola sau despre Israel, despre inventatorul
pilulei contraceptive sau despre
Armaghedon, Andrei Codrescu r`mâne
mereu acela[i hippie plin de verv` care [tie
cum se trece frumos prin via]`.
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PE URME CU {I F~R~ ST~PÂN
CRISTINA CHEVERE{AN

DAN LUNGUDAN LUNGUDAN LUNGUDAN LUNGUDAN LUNGU
Cum s` ui]i o femeieCum s` ui]i o femeieCum s` ui]i o femeieCum s` ui]i o femeieCum s` ui]i o femeie
Editura Polirom, Ia[i, 2009

NOUla CURTEA VECHE

În vremuri de criz`, statisticile plaseaz`
în topul celor mai cump`rate, râvnite, ba
chiar ... furate c`r]i ghidurile de bun` admi-
nistrare a propriilor vie]i/ afaceri/ locuin]e
etc. În cazul volumului de fa]`, Cum s` ui]i
o femeie nu e, totu[i, un titlu ce prefigureaz`
vreo în[iruire de sfaturi cu aplicabilitate
practic`. Cea mai recent` carte a lui Dan
Lungu are o serie de atu-uri diferite, ce ]in
de talentul, intui]ia [i ingeniozitatea unui
scriitor de profesie. În cei treisprezece ani
de la debutul în volum, universitarul din
Ia[i a f`cut una dintre cele mai impresionante
cariere scriitorice[ti post-revolu]ionare, ocu-
pându-se de poezie, teatru, proz` [i cercetare
sociologic`, specializarea sa academic`. Suc-
cesul incontestabil se datoreaz` cu prec`dere
prozei scurte [i romanului, Raiul g`inilor
(2004) [i Sunt o bab` comunist` (2007)
stabilind adev`rate recorduri de traducere
european` pentru un autor român con-
temporan.

Cum s` ui]i o femeie marcheaz` o etap`
distinct` în ce prive[te subiectul abordat,
anun]ând de la bun început unul profund
personal. Cartea iese astfel din zona explo-
r`rii diverselor fe]e ale trecutului comunist.
Povestea lui Andi e una a prezentului con-
tinuu, modelat de circumstan]e ie[ite din
comun, ciudate sau doar inevitabile, de
situa]ii cotidiene nea[teptate sau terne. Via]a
lui interioar` e la fel de – dac` nu mai –
bogat` ca aceea petrecut` în societate; tr`irile,
gândurile, reac]iile stau în centrul unui roman
de observa]ie. F`r` s` abandoneze investi-
ga]ia ideilor [i manifest`rilor furnicarului
de personaje din jurul protagonistului, Dan
Lungu alege s` se concentreze asupra psiho-
logiei individului. "Drag` Andi, am plecat.
Te rog s` m` ier]i! Cândva o s` în]elegi.
Marga". Biletul g`sit pe mas` dup` un an
[i jum`tate de rela]ie schimb` via]a tân`rului
jurnalist de provincie. Romanul e martorul
t`cut [i r`bd`tor al efectelor de suprafa]`
[i rupturilor de adâncime.

Eforturile tân`rului de a în]elege [i a
se adapta la noua stare de fapt nu au nimic
din exhibi]ionismul show-urilor de televi-
ziune axate pe tragi-comedii romantice [i
dramolete de strad` ori salon. Cartea nu
con]ine nici un breviar al durerii dezl`n]uite,
nici vreo parad` a încerc`rilor de recuperare/
intimidare/ r`zbunare. Dimpotriv`, evolu]ia
protagonistului se înscrie în impresionanta
mas` a traumelor emo]ionale consumate în
surdin`, în singur`tatea nelini[titoare [i des-
curajant` ce urmeaz` punctului critic. Stadiile
se succed`, contradictorii, cu bizar` coeren]`:
"Un timp al uluirii [i ranchiunei, când,
scrutând trecutul printr-o lentil` veninoas`,
Marga lua cele mai caricaturale forme. A
urmat un interval al uit`rii for]ate, în care
m` hot`râsem s` las naibii toat` povestea
Marg`i [i s` m` comport ca [i cum n-ar fi
fost. Îns` creierul procesa conspirativ în
subteran, în pofida voin]ei mele, [i m`
trezeam din senin gândindu-m` la trecut.
Imaginea ei reu[ea s` se strecoare prin fisurile
realit`]ii".

De[i Marga e marea absent`, unele
dintre cele mai interesante pasaje îi apar]in.
Autorul o construie[te ca pe o sum` a vocilor

feminine percepute în imediat. Inserând
capitole în care îi ofer` ocazia de a-[i spune
propria poveste, are el însu[i prilejul de a
explora resursele epicului alternativ, soft
prin prisma genului dar plin de for]` inte-
rioar`. Pe de o parte, acesta completeaz`
sf`râmatul tablou de cuplu cu o viziune
personalizat` asupra por]iunilor din via]a
Marg`i mai pu]in cunoscute partenerului;
pe de alta, sondeaz` regiuni ale compor-
tamentului [i psihicului feminin în formare.
Amintirile produc revizitarea unui teritoriu
consacrat: copil`ria fetei (de[i privilegiat`,
de fiic` de om al Partidului) e modelat` de
mediul comunist. Totu[i, "asta e alt` poves-
te". Cea a c`r]ii prive[te mai curând dezle-
garea enigmei Marg`i, nu atât pe planul
detectivistic deschis de dispari]ia sa, cât pe
plan uman.

V`zut` prin ochii proprii [i prin cei ai
unui Andi împins spre dez-dr`gostire, fata
pare creat` pentru a întruchipa "misterul
feminin": paradoxal` combina]ie de indecizie
[i determinare, egoism [i generozitate, ma-
turitate [i r`sf`] copil`resc, sofisticare [i banal
casnic, inteligen]` [i cedare necondi]ionat`
în fa]a tenta]iilor cochet`riei. Scriitorul stu-
diaz` cu fascina]ie [i amuzament cazul jur-
nalistei de la suplimentul de weekend: ea
ap`r` "s`rmanele frumu[ele [i bie]ii prostu]i"
cu peripe]ii ce se vând ca pâinea cald` de
radicalismul lui Andi, total lipsit de gustul
"divertismentului". Diferen]a de opinii [i
îndeletniciri profesionale devine evident`
odat` cu prezentarea atmosferei de redac]ie
în care se mi[c` protagonistul: departamentul
de investiga]ii, spa]iu guvernat de propria
filosofie, deschide ochii novicelui asupra
unei lumi departe de ideal(uri).

Spre surprinderea candid` a tân`rului
entuziast, lec]iile de deontologie înv`]ate
de la surs` au leg`tur` pur tangen]ial` cu
adev`rul, onestitatea [i elanul justi]iar. Dan
Lungu examineaz` cu acribia [i minu]io-
zitatea binecunoscute psihologia [i dinamica
intern` a grupurilor, meschin`riile, interesele,
naivit`]ile [i cruzimile inerente existen]ei
colective. Scriitorul revine astfel, pe alocuri,
la subiecte predilecte din prozele anterioare:
fream`tul micii comunit`]i, mentalitatea sub-
zisten]ei [i [mecheriei, ignoran]a [i manipu-
larea, dar [i frânturi de comunicare autentic`.
Andi e observatorul semi-implicat prin fa]a
c`ruia trec, ca la teatru, scene dintre cele
mai diverse. Tonului îi lipsesc încrâncenarea,
arogan]a sau nuan]ele moraliste, spectacolul
lumii înconjur`toare desf`[urându-se cu
naturale]e îngrijor`tor-dezarmant`.

Amici, familie, colegi, vecini, to]i cei
inclu[i în cercul cuno[tin]elor lui Andi dau
scriitorului [ansa de a surprinde episoade
periferice dar ilustrative pentru varii feluri
de a tr`i [i a gândi în societatea contem-
poran`. Ele constituie adev`rate teme de
medita]ie: "Oamenii tr`iesc în lumi diferite,
î[i zise. Pentru unii totul e în ziar, pentru
al]ii totul e în Biblie. La mijloc, o alt` cate-
gorie de nebuni nu crede decât în c`r]i. Stau
în saloane diferite, dar sub acoperi[ul ace-
luia[i ospiciu. Fiecare se plânge în secret,
[u[otind pe la col]uri, c` ceilal]i sunt nebuni.
Se întâlnesc din când în când în curtea inte-

rioar`, la o plimbare lini[tit` sau strân[i unul
în altul, când sirena ambulan]ei îi bag` în
sperie]i".

Cum s` ui]i o femeie nu e un roman al
marilor conflicte, ci mai degrab` aceast`
întâlnire a lumilor - uneori pe t`cute, alteori
cu scântei. Dan Lungu opteaz` pentru alter-
narea vocilor, selectând purt`tori de cuvânt
pentru realit`]ile ce se intersecteaz` [i g`sesc
modalit`]i de a coexista. În afara jum`t`]ilor
cuplului destr`mat, prezbiterul Sal are la
rândul s`u o poveste perfect articulat`. Debu-
solat, Andi ajunge s` locuiasc` temporar
sub acoperi[ul acestuia [i intr` într-un univers
despre care [tie doar cli[ee. Neoprotestan]ii,
"poc`i]ii" [i înv`]`turile, istoria, adun`rile,
activit`]ile, strategiile lor adaug` o dimen-
siune imprevizibil`. Arta (con)vie]uirii st`
în corecta în]elegere [i negociere a diferen-
]elor, în decantarea cantit`]ii de adev`r, de
tr`ire sincer` din spatele unor (aparente)
convingeri prefabricate.

Pe tot parcursul c`r]ii, amestecul de
nostalgie [i umor echilibreaz` st`ri de gra]ie
[i dizgra]ie. Realismul fi[elor de observa]ie
comportamental` e secondat de tandre]ea
privirii îndr`gostite [i de idealismul straniu,
exagerat sau falsificat, al celeialte rela]ii
de iubire – fa]` de semeni [i Dumnezeu.
Balan]a nu se înclin` niciodat` definitiv,
situa]iile nu se plaseaz` în extremele valorilor
absolute. R`mâne mereu o addenda, ceva
în plus de descoperit. Suspansul se propag`
prin intercalarea firelor narative, prin focali-
zarea alternativ` [i verbalizarea intermitent`,
ce creeaz` impresia de succesiune rapid`
a ac]iunilor.

Dan Lungu are o calitate ce se transmite
în pagin` [i, mai departe, cititorului: î[i în]e-
lege personajele. Genul de discurs practicat,

întreb`rile, dilemele, nelini[tile, preocup`rile
indivizilor sunt surprinse [i adaptate cu extre-
m` aten]ie la detalii, a[tept`ri [i plauzibilitate.
Atât dialogurile cât [i monologul introspectiv
sun` real, sunt decupate din natura vie a
existen]elor recognoscibile, de lâng` noi.
Dragostea pe care titlul romanului o suge-
reaz` e mai pu]in una de cuplu sau de con-
frerie, cât un ata[ament evident al autorului
fa]` de personalit`]ile pe care le inventeaz`
[i de a c`ror soart` se simte responsabil.
Cum s` ui]i o femeie e o poveste simplu
spus` dar minu]ios planificat` [i stratificat`,
o istorie tandru-am`ruie a desp`r]irii [i a
lucrurilor care se pot (sau nu) câ[tiga atunci
când ceva se pierde.
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(I) Un alt volum dedicat recuper`rii pe
teren românesc a operei neoplatonicului Por-
phyrios îmbog`]e[te bibliotecile de specialitate:
Porfir, Porfir, Porfir, Porfir, Porfir, Senten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibile,
trad., note Alexandru Anghel, Editura Herald,
Bucure[ti, col. "C`r]i fundamentale", 2008,
126 p. N`scut în 233 la Tyr, pe atunci capitala
Feniciei, viitorul filozof devine pe la 30 de
ani discipolul favorit al lui Plotin, biograful
[i emendatorul scrierilor acestuia. Tr`itor la

Roma dar [i c`l`tor pasionat, el compune dup`
moartea mentorului s`u un tratat contra
cre[tinismului [i alte c`r]ulii de logic` sau
metafizic` ce i-au adus o popularitate constant`,
cu prec`dere introducerea sa didactic` la
Categoriile lui Aristotel. Cartea de fa]` pare
a sublinia preocup`rile sale în domeniul eticii,
el distingând, pe urmele Eneadelor plotiniene,
patru categorii de virtu]i: civice, purificatoare,
contemplative [i paradigmatice. Dintre acestea,
cele cur`]itoare i se par mai important de
dobândit în via]`, deoarece ele duc la eliberarea
sufletului de orice alipiri necuvenite, ajutând
la deschiderea [i ascensiunea sa c`tre valorile
adev`ratului bine. Micu]a traducere (de 48 de
pagini) urmeaz` cele mai bune edi]ii posibile,
este inteligibil` în ciuda dificult`]ii originalului
grec, reprodus [i el pentru comparare, iar un
glosar de termeni neoplatonici faciliteaz` [i
mai mult accesul la un capitol important din
gândirea universal`.

(II) O necesar` [i elegant` recuperare
patristic` este edi]ia bilingv` din Sf. NicetaSf. NicetaSf. NicetaSf. NicetaSf. Niceta
de Remesiana, de Remesiana, de Remesiana, de Remesiana, de Remesiana, OpereOpereOpereOpereOpere, introd., trad., note Ovidiu
Pop, Editura Sophia, Bucure[ti, 2009, 246 p.
Episcopul dacilor romaniza]i, tr`itor între 338
[i 420, este socotit unul dintre scriitori bise-
rice[ti str`români de real` anvergur`, precum
[i un P`rinte al Bisericii cu autentice calit`]i
de catehet, misionar [i teolog, evocat în termeni
calzi de marele s`u prieten, ierarh italic [i poet
cre[tin, Sf. Paulinus de Nola. De[i a mai existat
o tentativ` anterioar` de traducere a operelor
sale, [i avem câteva texte importante echivalate
de Ioan G. Coman, acest volum constituie
prima încercare serioas` de restituire a corpu-
sului nicetan p`strat, cu text latin [i variant`
românesc`. Pe lâng` Libelli instructionis (C`r-
ticele de înv`]`tur`) [i câteva cuvânt`ri, atrage
aten]ia celebrul imn Te Deum laudamus, care
i-a fost pân` la urm` atribuit de majoritatea
patrologilor moderni, spre deosebire de alte
opere incerte (incluse [i ele în antologie), a
c`ror paternitate este mai pu]in probabil`. Origi-
nal` r`mâne op]iunea traduc`torului pentru

RECUPER~RI
{I RESTITU}II
CLAUDIU T. ARIE{AN

varianta "Pe Tine Dumnezeu te l`ud`m", mai
apropiat de acuzativul latin dar mai str`in
cititorului tradi]ional decât consacratele "Pe
tine, Doamne" sau "Pe tine, Dumnezeule".
Vom vedea dac` noua form` se va impune
sau nu în exprimarea teologic`, destul de
conservatoare, de la noi.

(III) În contextul comemor`rii [i omagierii
colective a P`rin]ilor capadocieni de c`tre
Biserica Ortodox` Român` în anul 2009, a
fost reeditat volumul din 1946 Asterie al Ama-Asterie al Ama-Asterie al Ama-Asterie al Ama-Asterie al Ama-
siei, siei, siei, siei, siei, Omilii [i prediciOmilii [i prediciOmilii [i prediciOmilii [i prediciOmilii [i predici, trad., note Dumitru Fe-
cioru, Editura Institutului Biblic, Bucure[ti,
2008. Episcop de Amasea în aria Pontului [i
contemporan cu Sf. Ioan Gur` de Aur, Asterius
a fost un avocat de forma]ie sofist`, cu bogat`
cultur` clasic` [i o retoric` eminent`, din care
au supravie]uit 16 omilii [i panegirice. Memo-
rabil pentru istoria artei cre[tine r`mâne discur-
sul s`u La martiriul Sf. Eufemia, con]inând
descrierea unei imagini pictate a martirajului
– ce va fi evocat` la Sinodul VII ecumenic
de la Niceea (din 787) ca un argument pre]ios
împotriva iconoclasmului. P`cat c` noii editori
nu au inclus în carte [i studiul aceluia[i patrolog
de marc` despre via]a [i opera lui Asterie,
ap`rut în 1937, ce ar fi completat imaginea
prea pu]in cunoscutului scriitor ecleziastic.

(IV) Foarte interesant este volumul c`lu-
g`rului sapien]ial [i ciudat de iluminist EufrosinEufrosinEufrosinEufrosinEufrosin
Poteca,Poteca,Poteca,Poteca,Poteca, Scrieri filosofice Scrieri filosofice Scrieri filosofice Scrieri filosofice Scrieri filosofice, edi]ie, introd., note
Adrian Michidu]`, Editura Aius, Craiova, 2008,
380 p. Conceput ca un amplu program de
"reconstruc]ie filosofic` autohton`", proiectul
Bibliotecii de filosofie româneasc` i-a oferit
cuvenita considera]ie [i aten]ie celui socotit
"Abélardul românilor", cu prec`dere la împli-
nirea unui secol [i jum`tate de la moarte. Sunt
reunite aici cursurile predate de acesta la {coala
Sf. Sava între 1825 [i 1832, Elementurile de

metafizic` [i Istoria filosoficeasc`, apoi lucr`-
rile teologale Catehismul mititel pentru educa]ia
tineretului [i cel "cuprinzând dogmele [i tainele
Bisericii r`s`ritului [i înv`]`tura pruncilor",
câteva scrisori [i celebrele lui Însemn`ri
autobiografice, incluzând peripe]iile picare[ti
din cartierele r`u famate ale Budapestei, unde
a tr`it un "roman]" teribil cu o jun` maghiar`.
Model ecumenic de re]inut, de[i el sus]inea
la praznicele ortodoxe "egnomia" ansamblului
c`rturarilor în fa]a voievodului ]`rii Române[ti,
[i-a petrecut ani buni traducând cele aproape
o mie de pagini ale clasicului Discurs asupra
istoriei universale compus de Bossuet. O
restituire tonic` [i oportun`.

VERONICA-ALINACONST~NCEANU
O cronic` spune câte ceva despre cartea adus` în discu]ie, o carte spune multe despre

autorul ei. A[a se întâmpl` chiar [i atunci când e vorba de o culegere de eseuri, cronici
literare, adunate la un loc. Labirint f`r` minotaur adun` între coperte eseuri despre poezie
[i proz`, dar [i despre cultura islamic`. În presa cultural`, Simona Grazia Dima este o
prezen]` constant`. Dac` uneori, publicate în reviste diverse, articolele se pierd cumva
în multitudinea de subiecte incluse într-un anumit num`r, în volum ele se adun`, se
completeaz`, [i dau portretul unei poete pentru care literatura sa, dar [i a altora este
foarte important`. Labirint f`r` minotaur vorbe[te de fapt despre preocup`rile ei critice.
"De ce f`r` minotaur? Fiindc` literatura, din perspectiva mea, este un labirint, m`rturise[te
Simona Grazia Dima, iar înaintarea în ea, una plin` de pericole, topite îns` în pur` iridiscen]`.
Un labirint, dar unul radios, menit s` atrag` aten]ia asupra infinit`]ii de jocuri ascunse
în textul literar. Jocuri care te prind (mai bine-zis te seduc), doar ca s` te po]i elibera, s`
fii v`zut în mijloc, schi]ând un salut triumf`tor poate spre ni[te prieteni nev`zu]i. “…‘sensul
e s` ie[i din labirint cu totul nud (neatins de prejudec`]i ori de cli[ee), f`r` cicatrici
literare, literatura s` fie pentru tine o poart`, nu o temni]`. Ea poart`, într-adev`r, în sine,
aceast` imens` generozitate. Niciun minotaur care s` te sfâ[ie, doar picurul de miere al
bucuriei lecturii, pe lespezile arse de soare: suntem la amiaz`, aten]i, vigili (minotaurul
ar fi doar crea]ia noastr`). Senza]ia de deschidere d`ruit` de literatur` st` deci la originea
acestei c`r]i, mai degrab` un sinuos autoportret de cititor (nu atât narcisiac, cât fidel
sie[i) decât o lucrare sistematic`. Un chip caleidoscopic, conturat din capricii reunite,
firesc, ca r`splat` pentru a fi urm`rit cu încredere traiectoria neregulat` a lecturii sinuozitate
nelipsit` totu[i de un sim] al unit`]ii, tradus în medita]ia continu` asupra unor no]iuni
precum familiaritate [i alteritate, a rela]iona ori a insolita."

C`r]ile prezentate au ap`rut la diverse edituri, unele de-a dreptul invizibile pe pia]a
editorial`. A[a c` uneori, volumul acesta pare o poveste. În c`utarea unui autoportret de
cititor, Simona Grazia Dima transform` c`r]ile în personaje, încercând s` le fac` cât mai
interesante. Nu judecata critic` e c`utat` neap`rat, ci analiza descriptiv`, analitic`. Rezultatul
este unul pozitiv. În postfa]`, Mircea Horia Simionescu scrie tocmai despre lectura benefic`
a acestei c`r]i: "Am ie[it deci reconfortat - mai tehnic [i mai exact spus: recondi]ionat
– din Labirint(ul) f`r` minotaur, fermec`torul, dar atent analiticul volum de eseuri [i
comentarii critice ale poetei-cercet`toarei Simona-Grazia Dima, c`ruia, la desp`r]irea
de larg cuprinz`toarea-i materie, m` încumet s`-i numesc calit`]ile de prelegere colocvial`,
de eseu, de confesiune intelectual` revelatoare [i multisemantic`, în capitole cu derulare
narativ` patetic`, acel patetism discret, specific romanului."

Dac` în prima parte a volumului, sub titlul Fanta în real, sunt aduse în discu]ie mai
ales autori din literatura noastr` (de la Magda Cârneci, Aura Christi, Mariana Filimon,
Nicolae Coande, pân` la Dan C. Mih`ilescu, Alex. {tef`nescu sau Mircea A. Diaconu),
în partea a doua, Banda lui Moebius, g`sim eseuri despre nume importante ale poeziei
europene (Trakl, Mallarmé, Baudelaire etc.), iar ultima sec]iune a volumului este o incursiune
în spa]iul islamic. Subiectul este foarte delicat, iar prejudec`]ile noastre ne împiedic` de
multe ori s` în]elegem cum ar trebui o cultur` diferit` de a noastr`, dar complementar`.
Simona Grazia Dima m`rturise[te tocmai surpriza pe care a avut-o descoperind scrieri
ale Evului Mediu islamic ce nu au nimic de-a face cu na]ionalismul sau cu extremismul:
"În schimb, f`r` a eluda con]inutul (nici nu s-ar putea altfel), am dorit s`-mi manifest
uimirea în fa]a variet`]ii uimitoare a revela]iilor cu caracter spiritual al omenirii, contemplate,
dup` cum spuneam, în câteva mostre elocvente, marcate de un paradox al semnului literar:
oricât s-ar ramifica, în ele, semnificantul, semnificatul tinde, constant, spre UNU – memento
cosmic al unit`]ii originare." Cu siguran]`, unele dintre c`r]ile aduse în discu]ie ar merita
o mai mare vizibilitate. Pentru c` frumuse]ea literaturii st` tocmai în dialogul pe care îl
poate provoca.
_______________

Simona- Grazia Dima, Labirint f`r` minotaur, Ideea European`, 2008

POEZIE {I ORIENT

REDIVIVA
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Exist` scriitori care construiesc un mod
inconfundabil în literatur`, care las` o
amprent` fundamental`, care configureaz`
o ipostaz` spre care te întorci sau la care
raportezi literatura altora. Un asemenea
scriitor este ast`zi în literatura contemporan`
Eugen Dorcescu. Poet bine a[ezat pe un
e[afodaj cultural, câ[tigat în timp, cu trainice
resurse creatoare ce vin dintr-un talent
evident [i germinator, Eugen Dorcescu scrie
o poezie a desf`[ur`rii culturale, dar [i una
care vibreaz` fin, ca un seismograf afectiv,
la undele de [oc ale socialului, o poezie ce
porne[te din atât de profunda cunoa[tere a
textului sacru, dar [i o poezie a medita]iei
existen]iale. Stau m`rturie volume ca Omul
de cenu[` (volum antologic, 2002), Elegii
(2003), Moartea Tat`lui (2003), |n pia]a
central` (2007).

Drumul spre Tenerife (Editura Eubeea,
Timi[oara, 2009, 100 p.) este un volum
zguduitor, cutremur`tor, tragic în esen]`;
Tenerife r`mâne un pretext. Simbolistica
drumului este complex` [i complicat`.
Drumul apare frecvent în mitologie, este
folosit în poezie. Drumul poate sugera linia,
- linia vie]ii, - întâmpl`rile sau întâlnirile
vie]ii prin intersect`rile / r`scrucile pe care
le face. Drumul are o valoare etic`, po]i s`
]ii drumul drept sau s` apuci pe drumul
strâmb. Simbolul drumului este asociat cu
destinul, ini]ierea, cunoa[terea etc.

CC
e înseamn` Drumul spre
Tenerife din volumul lui
Eugen Dorcescu? R`spunsul
nu se poate da simplist [i

superficial, având în vedere tensiunea tragic`,
medita]ia profund`, c`utarea înfrigurat` a
ultimei contopiri. Este un drum [i nu o
c`l`torie, este ini]iere [i nu pl`cere, nu se
caut` frumosul în sens banal, ci miraculosul
în sens esen]ial. Locul în care se imagineaz`
drumul este unul de sorginte cultural`, spa]iu
al c`r]ilor, libr`ria crepuscular`. Realul [i
imaginarul se dedubleaz` mereu; mai întâi
drumul se imagineaz` prin cuvinte, apoi
apare prezentat într-un balans abstract/con-
cret. "drumul se maturiza cl`dit/ de cuvintele
noastre rostite/ atunci de/ disperatele noastre
apeluri spre/ nebunia omeneasc` “…‘/
drumul concret devenise abstract/ drumul
abstract redevenise concret/ dar de o concre-
titudine secund`/ drumul concretitudinii
secunde [i-a/ construit imediat realitatea
ambian]a [i/ umanitatea secund`/ absor-
bindu-le absorbindu-ne/ dinspre noi cei ce
suntem înspre noi cei/ ce devenim c`l`torind/
amintindu-ne c` unul din îndemnurile/
supreme s-ar putea formula astfel/ încearc`
s` fii ceea ce vei deveni/ iat` Eu Cel ce
sunt Eu singurul care sunt/ î]i ofer acum/
[i pentru totdeauna [ansa/ aceasta//".

Prima escal` sau, mai exact, punctul
de pornire este burgul alemanic de sub umbra
domului, topos ref`cut dintr-o intersectare
imaginativ` a culturalului cu realul:"po]i
vedea multe în/ alemanicul burg/ catedrale
pinacoteci perspective/ alpine lacuri în/
vecin`t`]i înverzite/ acum în cetate se afl`
[i/ eremitul m` aflu/ eu însumi/ strivit între
s`ge]ile/ aprinse ale dimine]ii/ smuls din
propria-mi/ b`trâne]e sinistr`/ neretr`ind
nimic/ nemaivisând nimic/ “…‘".

Eremitul este un ego [i un alter ego în
poezie, este însinguratul, pustnicul,
de[ertnicul, c`l`torul, c`ut`torul neîncetat
al spa]iului sacru.

Drumul spre Tenerife este un drum
sintez`, absorbind alte drumuri, este un drum

DRUMUL SPRE ESEN}E
ALEXANDRU RUJA

al esen]ializ`rii existen]iale, un drum ce duce
spre divin, de la "timp" la "suflet", de la
"suflet" la "duh", de la "duh" la "Duhul".
Drumul spre Tenerife include mul]imea
drumurilor [i poate genera alte drumuri.
Exist` în poezie [i sunt folosite sinonime
ale drumului – c`r`rile, drumeagurile, aleile,
str`zile; dar, acestea nu au nici m`re]ia
drumului, nici for]a lui simbolic`, nici
capacitatea de a penetra în spa]iu pe care \l
are drumul. C`r`rile, drumeagurile, aleile,
str`zile simbolizeaz`, mai ales, retragerea,
contragerea, abstragerea spre ceva. "coboar`
seara peste/ str`zile ce se retrag/ lin/ în ele
însele/ eliberând spa]iul de/ strânsoarea [i
de/ împânzirea lor/ se retrag [i c`r`rile/ [i
drumeagurile se/ retrag aleile/ cu oameni
cu/ animale cu amintiri/ cu proiecte/ se retrag
din viitor/ din trecut/ “…‘".

Când se retrag "toate întrup`rile/
particulare ale ideii/ de drum" r`mâne liber`
con[tiin]a, r`mâne liber subcon[tientul,
arhetipul. În viziunea poetic` apare diferen]a
dintre drum [i cale, dintre fizic [i metafizic,
dintre somn [i trezire, dintre existen]` [i
transcenden]` ori transexisten]`, dintre profan
[i sacru. "trezirea este con[tientizarea/
drumului/ nu a c`ii/ despre care vorbesc
în]elep]ii/ sau nu doar a/ c`ii/ calea e prezent`
oricum/ clip` de clip` în/ adâncul fiin]ei/
ea s-a revelat s-a/ descoperit/ în adâncul
fiin]ei/ ci a drumului/ fiindc` drumul/ drumul
spre Tenerife/ e încrustat [i mai profound/
în fiin]` el este/ consubstan]ial fiin]ei el/
tr`ie[te/ o dat` cu fiin]a [i va/ muri o dat`
cu ea/ drumul e calea concret`/ pe care
înaintez/ iar calea e drumul/ abstract/ ce-
mi lumineaz` calea//".

Drumul spre Tenerife nu reprezint` o
banal` c`l`torie, nici m`car o întâmpl`toare
descoperire a unui spa]iu exotic, nici o
relaxare a fiin]ei/individului prin abandonare
în inedit [i necunoscut, ci, în imaginarul
poetic este ceva mult mai profund; înseamn`
atingerea revela]iei, înseamn` transgresarea
lumii obi[nuite care a obturat viziunea
drumului. "de altfel lumea aceasta/ mi-a stat
necontenit în/ cale mi-a mascat/ drumul/
cu zarva ei trivial`/ cu vulgaritatea indecen]a/
cu duhoarea cu promiscuit`]ile/ [i
dev`lm`[iile ei “…‘".

Revela]ia, ca treapt` suprem`, simbolul
Tat`lui (cu mare frecven]` în volumul
moartea tat`lui) al c`rui "bra] de-azur" "“…‘
m-a smuls din / insalubra confuzie/ mi-a
pus drumul sub/ pa[i/ mi-a pus pa[ii pe drum/
mi-a a[ezat dinainte/ distan]a lumina timpul/
[i spa]iul/ mi-a revelat/ drumul/ singurul
drum/ reg`situl mereu/ drum/ drumul spre
Tenerife" nu reprezint` doar un moment al
exploziei de fericire prin reg`sirea drumului
sacru, ci [i unul cu deosebit` înc`rc`tur`
tragic`: "am [tiut limpede c`/ din clipa aceea/
pentru mine a/ început/ agonia/".

DD
rumul spre Tenerife este
aceast` dramatic` lupt`
dintre trup [i suflet, este
îns`[i condi]ia tragic` a

omului aflat între teluric [i celest, este dorin]a
spre "ascensiunea edenic`": "drumul spre
Tenerife/ e drumul/ adic` mi[carea eului/
în sfâr[it con[tient` de/ sine de propriul/
mister de/ tenebrosu-i traseu/ monocentric/
adic` eul ce s-a/ descoperit în/ sfâr[it/ în
eterna sa ascensiune/ edenic`/ adic` mizeria
nesfâr[it`/ a trupului/ incapabil s`
c`l`toreasc`/ spre propriul duh/ adic` istoria
luptei/ dintre carne [i duh/".

Drumul spre Tenerife înseamn` continua

c`utare a condi]iei paradisiace, este continua
c`utare a drumului drept pe care fiin]a era
odat`, în vremuri mitice, în timpul facerii
[i desfacerii universului. {i, pe care l-a p`r`sit
dintr-o iluzorie [i de[art` provocare a pl`cerii
existen]ei p`mântene. "“…‘ noi/ am pierdut
cu/ to]ii ceva ori/ am fost undeva/ [i n-am
uitat/ ce-am avut/ [i n-am uitat c`/ am fost
în/ locul acela/ am uitat doar/ unde se afl`/
ceea ce am/ pierdut/ de aceea ne/ g`sim
mereu în/ exod/ de aceea batem/ drumuri
[i/ drumuri/ de aceea str`batem/ acum/
drumul spre Tenerife/ “…‘".

Drumul spre Tenerife poate fi, deci, o
permanent` c`utare a spa]iului paradisiac,
o necontenit` nostalgie spre locul originar,
spre toposul sacru. Drumul spre Tenerife
exprim` acest tragism al c`ut`rii adev`ratei
condi]ii existen]iale.

PP
entru Eugen Dorcescu, poet
nu doar experimentat printr-
o crea]ie de acum vast`, dar
[i un profesionist teoretician

al versifica]iei, poezia nu mai are secrete
la nivelul versifica]iei. O dovedesc [i
modalit`]ile diverse din acest volum, de la
cantabilitatea [i structura clasic` a cântecelor
de c`l`torie ("demult demult când râul era
râu/ nu curs de ap` putred [i molâu/ când
fânul unduia pân` la brâu/ când cerul era
cer [i norul nor/ când verdele sclipea
ame]itor/ când te-ntâlneai cu Domnul în
pridvor"“…‘) la versifica]ia liber`, care poate
deschide spre abisuri ale gândirii medita]ia
poetic`. Cântecele de c`l`torie nu sunt ale
eremitului aflat pe drumul reg`sirii condi]iei
originare, ci sunt ale omului ce-[i reactiveaz`
memoria existen]ei p`mântene. Poetul-scrib
cunoa[te deopotriv` subtilit`]ile tehnicii ver-
sifica]iei [i ale construc]iei poetice, dar [i

ap`s`toarea responsabilitate a propriei me-
dita]ii poetice. Cântec miezonoptic, autodefi-
nire [i identificare poetic`, implorare [i rug`-
ciune, dezv`luie zbucium`rile [i idealurile
poetului. "b`trânul scrib rote[te-n minte/
jocuri de sens [i de cuvinte/ el care nu le-a
dezmierdat/ el ce-i artist nu acrobat/ [i totu[i
scribul când [i când/ împuns de boldul unui
gând/ sim]ind în gur` fum [i scrum/ în ritmul
pasului pe drum/ îngân` rime dulci precum/
béni sois-Tu Iah Elohim/ noi eremitici
sopherim/ the happy few c`l`torim/ c`tre-
un celest Ierusalim/ c`tre-un sublim
Ierusalim/ accept`-ne to sleep to dream//".
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De la un volum la altul, Simona
Constantinovici izbute[te s` surprind`. Nu
m` refer la c`r]ile despre Tudor Arghezi
(obligatorii în bibliografia de specialitate),
ci la cele care au prins contur din sen-
sibilitatea artist` [i din frisonul creator al
autoarei. Debutul poetic al Simonei
Constantinovici, Casa cu t`ceri de toate
m`rimile (1996), se bucurase de un premiu
na]ional. Ar fi fost de a[teptat, probabil, un
alt volum de poezie, dar a urmat un roman:
Colec]ia de fluturi (2005) a dat m`sura unei
prozatoare care se simte confortabil în spa]iile
onirico-livre[ti, în jocul ingenuu al m`[tilor
ori în h`]i[ul intertextualit`]ii. Despre
Colec]ia de fluturi nu s-a vorbit suficient.
A[ îndr`zni s` spun c` romanul înc` î[i
a[teapt` ecoul critic potrivit, care s` [tearg`,
m`car în parte, iner]ia interesului pe care
îl arat`, de obicei, comentariile.

A fost nevoie de un moment de r`scruce
ca Simona Constantinovici s` se întoarc`
spre poezie. Un fapt biografic deriv` spre
lirism, într-altfel decât procedeaz` poe]ii
a[a-numitului mizerabilism dou`miist. 47
îngeri de catifea (Editura Brumar, 2008) e
cartea supliciului, dar [i a salv`rii posibile.
A cl`tin`rii [i a trezirii con[tiin]ei. Curentul
subteran al poemelor împlete[te câte ceva
din gravitatea confesiv` a poeziei Marianei
Marin cu febrilitatea asum`rii unei biografii
interiorizate, a[a cum o arat` versurile Ru-
xandrei Novac. Peste toate acestea plute[te
[i se a[az`, ca ni[te spori, o sensibilitate
puternic individualizat` [i un lirism opus
esteticului conven]ionalizat: "voi scrie despre
îngeri / împotriva tuturor curentelor literare
/ împotriva tuturor genurilor literare / ca [i
când ei ar fi proprietatea mea / voi scrie
pân` la moarte / despre cum / într-o noapte
cu stele / fiin]ele astea / pe care mai tot timpul
/ le ignor`m / mi-au redat pofta de via]` /
voi scrie împotriva poeziei / care se respect`
[i nu-mi va fi ru[ine s` spun / c`, de fapt,
/ eu nu votez cu nimeni / nu sunt pe nicio
baricad` / nu fac ierarhii / [i nici clasamente
/ nu cunosc argoul / [i nici talent nu am /
voi scrie despre / filozofii neîn]elese / cuvinte
magice / voi scrie despre îngerii / c`zu]i la
picioartele Poeziei".

Poemele din 47 îngeri de catifea mizeaz`
pe interiorizare, nu pe tonurile spectaculare.
Pân` [i cele câteva gesturi care se preling
spre teatralitate (ca în peste o via]` [i jum`-
tate) evoc`, de fapt, simplitatea lucidit`]ii,
privirea aruncat` asupra unui spa]iu în care
paradisiacul [i thanaticul se amestec`, în
care umbrele mor]ii sunt surprinz`tor animate
de un fream`t candid [i de impulsuri de
vitalitate. Hr`nit` de întreb`ri simple [i trans-
mis` prin imagini în care inser]ia epicului
amplific` intensitatea tr`irii, tensiunea va
cre[te pân` aproape de implozie: "în salonul
47 / îngerul î[i cere iertare / de la asistenta
[ef` / a gre[it intrând în spital / f`r` halat
/ cu gum` de mestecat în gur` // în salonul
47 / îngerul strig` dup` ajutor // sângele
lui de înger / va înlocui sângele meu de om

CU ÎNGERII AL~TURI
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/ chiar acum / când / scriu / sângele lui de
înger / va tr`i în trupul meu de om / chiar
acum / când / p`r`sesc / litera // sângele
lui de înger / va împietri / în venele mele
/ în venele mele / o cruce mare / din cer /
întoars` spre p`mânt / e îngerul meu // dar
al t`u?". Nucleul entopic din 47 îngeri de
catifea, prin care creatorul [i personajul lumii
poetice î[i suprapun contururile, face ca
arhitectura poemelor s` preia a[ezarea
dezechilibrat` a fiin]ei. Actul scriptural nu
(mai) e alternativa la o realitate dramatic`,
ci prelungirea ei. Pân` [i când pare legat
de jocul fantaz`rii, versul preia ritmul
respira]iei [i înregistreaz` pulsul l`untric
al emo]iei. Poezia Simonei Constantinovici
îmbin` fr`gezimea tulbur`toare a vie]ii cu
revolta, suflul elementar cu pietrificarea.
Stratificându-se, multiplicându-[i vocile,
formele, articul`rile, dezv`luie un timp al
crizei [i al urgen]ei. Registrul liric sufer`
schimb`ri de direc]ie, ruperi de ritm [i devieri
surprinz`toare de timbru, prin care un mic
impuls suprarealist, de pild`, î[i g`se[te
imediat sprijinul într-o confesiune derulat`
în cascad`, prin asocieri, simetrii [i enun]uri
axiomatice (a[a cum se întâmpl` în beau
cu Dali diminea]` cafeaua [i lordule înger).

Coeren]a lirismului din 47 îngeri de
catifea se sprijin`, a[adar, pe o tripl`
confruntare: cu via]a, cu moartea [i cu poezia
îns`[i. Dar momentul de r`scruce atrage un
recul sau un salt ontologic. Detaliile cotidiene
intr` de-acum în mecanismul logicii febrile,
prin care se transfer` într-o re]ea simbolic`
aflat` în continu` reordonare. Aceast` ambi-
guitate nu e rezultatul unei caren]e structu-
rale, ci efectul deplas`rii accentului când
pe ochiurile ce descoper` concretul existen-
]ial, când pe relevan]a insondabil` a transfi-
gur`rii ori pe disponibilitatea afectiv-imagis-
tic` a textului. Dac` versul include [i notatia
unui fapt banal, perspectiva se adânce[te
întotdeauna spre zona complex` a expe-
rien]ei-limit` [i a reflec]iei. Firescul acestui
plonjon impresioneaz` cu atât mai mult cu
cât stratul din care se extrage poezia se si-
tueaz` în apropierea sentimentalismului [i
a exalt`rii. Or, poemele [tiu s` resping`
deopotriv` striden]a afectiv` [i derapajul
retoric. Discret ca un scâncet, lirismul dureros
redimensioneaz` autenticitatea tr`irii (poeti-
ce) [i a viziunii despre lume: "a trebuit s`
mor(i) / în 47 / o dat`, de dou` ori / la infinit
/ pentru a scrie poezie, / Doamne, / cum
p`s`rile noaptea / se despart de lumin` / a
trebuit s` mor(i) // cu îngerii la mas` am
stat / în salonul 47 / ei t`iau pâinea / eu
brânza [i ro[ia / ei se ru[inau de cuvinte /
eu de moarte".

Mai puternic` decât formele impun`-
toare (mai mult sau mai pu]in emfatice),
prezen]a îngerilor individualizeaz` poezia
Simonei Constantinovici. Versul se anco-
reaz` în dou` lumi ierarhic diferite, îns` aflate
într-un dialog continuu, purtat dincolo de
cuvinte. Poemele cartografiaz` intersec]ii,
nu universuri paralele. Aduc laolalt` fiin]e

cu aceea[i obâr[ie, unele cu sânge [i carne
(în salonul 47 Dumnezeu), altele f`r` trup,
dar cu limpezimea rece a cristalului (ieri).
Unele poart` vara un batic galben [i fac
castele de nisip, altele nu-[i arat` chipul,
dar prezen]a lor e mai vie ca niciodat`. Între
cer [i p`mânt, îngerii î[i în[ir` durerea, ino-
cen]a, iubirea. Sau nemurirea. Î[i continu`
traseul existen]ial al`turi, metamorfozând
orizontala materiei în verticalitate creatoare.
Unii rostesc "cuvinte prea dulci / mami tati
buni", al]ii se apropie discret, în t`cere, însu-
fle]ind gândul începutului [i al sfâr[itului:
"a trecut / ca o barc` f`r` vâsle / timpul /
[i acum îl aud / cum [chioap`t` mut / pe la
crepuscul / tandru [i des // a trecut / printre
cuvinte / printre fiecare / din noi / iulia mea
/ prin pâinea de pe mas` / printre gene //
îngerul greu / lop`tând / geme". Cu tot cu
spaimele [i cu revolta lor scrâ[nit`, poemele
din 47 îngeri de catifea surprind eliberarea
de fric` [i recâ[tigarea încrederii – printr-un
salt ontologic ce activeaz`, în zborul lui,
atât lini[tea spiritual`, cât [i efortul creator.
Iar via]a [i poezia î[i racordeaz` arterele,
pân` când ajung s`-[i împart` (r`sfrângându-
l) [i sensul: "iulia, tu e[ti cel mai lung, sonor
[i f`r` cusur vers al meu / în c`p[orul t`u
de p`pu[` încap toate vocalele, / toate con-
soanele p`mântului / în inima ta bat frenetic

/ t`cerile / îngerilor / de boal` r`pu[i // iulia,
tu e[ti un poem de mari dimensiuni, cu ritm,
rim` / în ochii t`i c`prui se limpezesc toate
clipele, / toate formele [i culorile / în sufletul
t`u ca de înger / se plimb` u[or / nemurirea"...

47 îngeri de catifea constituie un an-
samblu inconfundabil al vocilor con[tiin]ei,
în deplin` armonie contrapunctic`. În alb
[i negru, poemele nu se opun, ci se de-
verseaz` unul în cel`lalt, îmbog`]indu-se.
În acela[i timp, se concentreaz` pe reca-
librarea unor întreb`ri persistente, legate,
la rândul lor, de persisten]a miraculoas` a
îngerului. {i, în egal` m`sur`, a poeziei.
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Cu cîteva zile în urm`, pe cînd m`
întorceam dintr-una din îndelungatele mele
peregrin`ri, am v`zut pentru prima oar` placa
aceea inscrip]ionat`, la nici dou` str`zi de
cas`: Sinagoga Beth Hamedrash. Asta dac`
pot numi "cas`" camera mobilat` [i sinistr`
din cartierul Golders Green care îmi sluje[te
de ad`post: nu [tiu dac` ru[inea sau oboseala,
sau poate la[itatea, m-au împins s` m`
refugiez acolo. Se întîmpla acum un an.

N-am habar nici ce anume m-a îndemnat
s` trec iar`[i pe str`du]a aceea care d`dea
perpendicular pe High Street, dac` nu ca s`
m` asigur de orarul serviciilor religioase afi[at
în fa]a sinagogii. {i nici cînd am luat hot`rîrea
s` m` întorc acolo pentru Yom Kippur nu
[tiu.

Am asistat la slujba de post [i am reu[it
s` nu adorm în timpul tuturor acelor rug`ciuni
pe care nu le pricepeam prea bine. Atinsesem,
cred, o stare de împ`care, mi se luase o povar`
de pe suflet. Ca un soi de absolvire de p`cat.

Printre sutele de b`rba]i ascun[i sub
[alurile lor de rug`ciuni, m` sim]eam singur
[i atunci mi-a venit în minte o alt` sinagog`,
cea din Amsterdam, pe care am vizitat-o
cîndva împreun`. Laura dorea s` vad` muzeul
Van Gogh [i faimoasa Floarea soarelui. La
nici trei luni de la c`s`toria noastr`, avea s`
fie o lun` de miere improvizat`. Una dintre
pornirile ei fa]` de care nu m` puteam
împotrivi – Laura hot`ra, eu o urmam.
Amsterdamul i-a pl`cut, ne-am prelungit
[ederea [i, privind cerul schimb`tor de
deasupra canalelor, m-a întrebat de ce plecase
Vincent Van Gogh s` caute lumina în Sud.
"Nu g`se[ti c` aici norii sînt superbi? E un
spectacol în toat` regula. Ca ni[te b`rbi albe
zbur`toare." I-am adus aminte c` era vorba,
pur [i simplu, de ni[te por]i de acces maritime
aflate la Marea Nordului. Ceea ce n-a
descurajat-o s` n`scoceasc` pove[ti, urm`rind
curgerea norilor, a[ezat` pe o banc` din
Vondelpark, cu capul l`sat pe spate. Era frig
în acel februarie, sim]eam c` nu mai rezist,
dar eram fericit. Femeia pentru care nimic
nu conta mai mult decît s`-mi spun` pove[ti
cu vîrcolaci zburînd pe cer era chiar o minune.
Era minunea mea. “…‘

Cît de frumos e sfîr[itul de Yom Kippur!
Sute de [aluri albe alc`tuiesc un cort pe
deasupra capetelor: e o mare alb` care cînt`.
Îi v`d [i acum aievea pe b`rba]ii aceia care
voiau s` înceap` un an nou cur`]i]i de orice
p`cat. Sînt liberi. Sînt oameni liberi [i cînt`.

Mi-ar pl`cea s` fiu ca ei. Mi-ar pl`cea
s` pot r`mîne sub cortul lor [i s` le înv`]
rug`ciunile. Nu mi-am pierdut min]ile, doar
c` îmi duc traiul în t`cere. M-am mutat f`r`

Jean MatternJean MatternJean MatternJean MatternJean Mattern s-a n`scut în 1965, într-o familie de origine est-european`. Dup` ob]inerea
licen]ei în literatur` comparat`, [i-a construit o carier` de succes în domeniul editorial.
În prezent, lucreaz` la prestigioasa editur` Gallimard, unde coordoneaz` colec]ia de
literatur` str`in` Du monde entier [i colec]ia Arcades, consacrat` scriitorilor contemporani
de origine str`in`. B`ile Király (2008), romanul s`u de debut [i totodat` confirmarea
unei incontestabile voca]ii literare, a stîrnit o adev`rat` senza]ie în ]ar` [i peste hotare,
urmînd a fi tradus în mai multe limbi. Dup` propriile declara]ii, urm`torul roman al lui
Jean Mattern se va concentra asupra unei alte ]`ri din Estul Europei, iar aceasta este
chiar România.

Un roman vibrînd de sensibilitate, cuceritor prin naturale]ea, limpezimea [i elegan]a
stilului, B`ile Király reprezint` povestea unei triple c`ut`ri: a identit`]ii, a originilor [i
a cuvintelor. Copil solitar, marcat de moartea tragic` a surorii mai mari [i de t`cerea
p`rin]ilor zidi]i în doliul lor, Gabriel devine un om incapabil s`-[i exprime sentimentele
profunde [i autentice fa]` de so]ia sa [i de cel mai bun prieten. În mod paradoxal, meseria
lui const` în g`sirea cuvintelor potrivite; dar [i acesta se dovede[te a fi doar un alt mod
de a fugi de realitate, c`ci Gabriel nu face altceva decît s` traduc` vorbele a[ternute de
al]ii pe hîrtie, baricadat în spatele unui munte de dic]ionare. O c`l`torie la Budapesta,
unde particip` la un colocviu al traduc`torilor lui Thomas Mann, îi ofer` ocazia de a
reînnoda leg`tura cu o ]ar` despre care p`rin]ii au refuzat s`-i vorbeasc` [i din care nu
cunoa[te decît savoarea preparatelor culinare [i murmurul stins al unei limbi care i-a
fost interzis`. Confruntat cu propriile amintiri, t`ceri [i tr`d`ri, Gabriel î[i începe lunga
[i emo]ionanta confesiune adresat` unui fiu al c`rui nume înc` nu îl cunoa[te.

B~ILE KIRÁLYJEAN MATTERN

s` las adresa cea nou` celor care mi-au ocupat
pîn` acum via]a, am p`r`sit-o pe Laura f`r`
nici o explica]ie. Singur`tatea p`rea unicul
reazem posibil. Ast`zi nu am pe nimeni cu
care s` împ`rt`[esc frumuse]ea unui Yom
Kippur, nu pot vorbi cu nimeni despre
co[marurile [i despre visele mele. În jurul
meu e gol… [i brusc simt nevoia s` vorbesc
despre dest`inuirile unchiului József sau
despre mormîntul bunicului meu din cimitirul
din Budapesta. Laura nu [tie cît de mult îmi
lipse[te unchiul József. Un unchi cum nu
sînt al]ii, mort prea devreme, mort înainte
ca s` apuce s` r`spund` la întreb`rile mele.
Laura nu-i [tie nici m`car numele. Petreceam
vacan]ele la el, mergeam împreun` la Oper`,
îmi oferea c`r]i. Nu am putut s`-l strig pe
nume din Budapesta atunci cînd stela de pe
mormîntul din mijlocul cimitirului mi-a
readus în minte t`cerea p`rin]ilor ori de cîte
ori venea vorba despre r`d`cinile familiei
noastre. Laura nu b`nuia nimic din toate
astea… “…‘

A[ fi putut s` încerc s`-i vorbesc, trebuia
s-o fac, chiar dac` m-a[ fi încurcat în propriile
cuvinte, ar fi trebuit s`-i vorbesc despre clipa
cînd tulburarea a pus st`pînire pe mine.
Venisem la Budapesta ca s` dezbat
dificultatea de a traduce meandrele unei limbi
germane atît de complicate, caracteristice
lui Thomas Mann, dar locul discursurilor a
fost luat de un mormînt observat într-un
cimitir din ora[: numele de pe stel` era al
bunicului meu. În copil`rie, ori de cîte ori
p`rin]ii vorbeau ungure[te, se fereau de mine,
de[i, în afara coco[ului în sos de vin pe care
uneori încerca s`-l preg`teasc` duminica,
mama g`tea dup` aceea[i buc`t`rie maghiar`
[i habsburgic`: pörkelt, leczö, sup` de
chimion sau linzer torte [i [trudel cu brînz`.
Cuno[team o Ungarie mai pu]in familial`
[i mai mult culinar`. {tiam, bineîn]eles, c`
bunica dinspre mam` a fost la origine
austriac`, dar despre familia bunicului mama
n-a vrut niciodat` s` ne spun` ceva. Colocviul
mi-a permis s` merg, în fine, într-o ]ar` care
î[i recî[tigase libertatea, dar pe care p`rin]ii
mei o [terseser` de pe harta Europei, ca s`
nu-[i calce cumva jur`mîntul de a nu se mai
întoarce acolo vreodat`.

Kerepesi Temetö. Un popas obligatoriu
în programul turistic al micului nostru grup
de traduc`tori, înainte de a fi du[i cu ma[ina
pe malul lacului Balaton. Eram cinci persoane,
din }`rile de Jos, din Finlanda [i Italia, eu
[i colegul nostru ungur. Excursiile pe colina
Buda, vederea spre Dun`re [i Parlament,
trecerea peste Podul cu Lan]uri [i plimb`rile
pe Bulevardul Andrássy îmi l`saser` un gust

nedefinit. Ora[ul avea o frumuse]e de
necontestat, dar ceva se împotrivea în mine
gîndului de a-l parcurge în goan`, înso]it de
cî]iva necunoscu]i – trebuia s` le spun "colegi"
– care nu [tiau nimic despre mine. Iar eu nu
aveam nici un chef s` le dest`inui st`rile mele
suflete[ti. Nu obi[nuiam. Nu împ`rt`[esc nici
fascina]ia turi[tilor din mai toate col]urile
lumii pentru cimitire. Pare de prost gust s`
faci un spectacol din locurile unde durerea
cea mai intim` se exprim` zi de zi prin
ceremoniile religioase de bun-r`mas de la
marginea unui mormînt. Cimitirele scriu
istoria mut` a durerilor [i a sfî[ierilor noastre,
încît curiozitatea de suprafa]` [i perind`rile
turi[tilor ar trebui interzise. Agasat de situa]ie
[i de constrîngerile unei c`l`torii în comun,
n-am fost în stare s`-mi adun gîndurile atunci
cînd am trecut pragul cimitirului Kerepesi
[i nu am scos un cuvînt la mormintele marilor
eroi maghiari Lajos Kossuth, Ferenc Deák
[i Lujza Blaha, nici în sectorul 2, unde sînt
înhuma]i martirii insurec]iei din 1956. Furia
mea cedase deja locul la[it`]ii atunci cînd
mi-am dat seama c` ne aflam în sectorul
evreiesc al cimitirului. C`utam s`-mi g`sesc
repere f`r` s` mai ascult necontenitele
comentarii ale tîn`rului ghid ce ne înso]ea:
ne îndreptasem spre est. Printre mormintele
pe care le priveam aproape f`r` voie, ru[inat
de indiscre]ia mea vizual`, c`ci nu puteam
s` nu g`sesc frumoase unele stele de inspira]ie
Art Nouveau, un nume s-a desprins dintre
altele, mi-a atras privirea [i m-a ]intuit pe
loc. Karel Roth. Era numele bunicului, înso]it
de Steaua lui David [i de dou` date… "S`
mergem!", m-a îndemnat ghidul.

Nu era al bunicului meu mormîntul pe
care tocmai îl v`zusem. F`r` doar [i poate,
era mormîntul cuiva cu acela[i nume. Bunicul
a fost înmormîntat în Austria, într-un cimitir
micu] din Klagenfurt, cu binecuvîntarea
Bisericii, a[a cum mama a avut grij` s` fie
men]ionat pe ferpar. Nu i-a fost acordat
permisul ca s` revin` în ]ara lui natal`. Era
o consolare s` aflu c` un alt Karel Roth, c`
m`car acela fusese înmormîntat într-o Ungarie
pe care mama se str`duise s-o fac` s` dispar`
din trecutul nostru.

Un Karel Roth fusese înmormîntat în
sectorul evreiesc din Kerepesi Temetö.

În timp ce urmam mecanic micul nostru
grup, care tocmai p`r`sea cimitirul, numele
bunicului z`rit pe un mormînt care nu putea
fi al lui a l`sat loc liber unei alte imagini:
vedeam un sicriu coborît în p`mînt [i auzeam
cum frînghiile se izbesc de capac. Îmi p`rea
c` angaja]ii de la pompele funebre trag
frînghiile cam repede, înainte s`-[i scoat`
p`l`riile, cu un gest de minim` reveren]` fa]`
de corpul lipsit de via]` aflat la doi metri
dedesubt. E clipa în care în]elegi c` totul a
luat pentru vecie sfîr[it. “…‘

Pentru mine ziua aceea nu însemna
Marea Iertare. B`nuiesc c` eram singurul
dintre to]i b`rba]ii afla]i în sinagoga din
Golders Green pentru care aceast` posiblitate,
de a trece într-un an nou f`r` p`cate, era un
scop de neatins. Eram singurul pentru care
drumul iert`rii fusese barat de un morman
de cuvinte lipsite de sens. Sau, mai curînd,
[i aveam s-o în]eleg chiar în ziua cu pricina,
era barat de toate cuvintele nerostite vreodat`,
de toate cuvintele în care nu credeam. Cuvinte
pe care tat`l meu le-a luat cu sine în seara
cînd a plecat la institutul medico-legal. Pentru
el nu mai înc`pea nici o îndoial`, nici o
speran]`, cuvîntul jandarmului i-a fost de
ajuns. Marianne a murit. De unde s`-i fi venit
oare repeziciunea cu care [i-a acceptat
destinul? Destinul unui tat` a c`rui fiic`
tocmai a fost ucis`. De ce acele cuvinte de
resemnare, doar atît, nimic mai mult?

Postul [i rug`ciunile de Yom Kippur nu
m-au absolvit de nici un p`cat. Îmi place
s`-mi închipui c` nu cred în nici un
Dumnezeu. Totu[i, eram înconjurat de ni[te
b`rba]i care p`reau convin[i de eficien]a
m`rturisirii lor colective [i m` sim]eam
tulburat de chipurile [i de vocile lor. Sînt
dintre cei care revin an de an la o sinagog`
sau alta ca s`-i cear` iertare Dumnezeului
lor, dup` ce vor fi ob]inut înainte iertarea
semenilor. Pe cînd eu? Nu-mi pierdusem
ra]iunea. Nici o minune nu m` f`cuse s` devin
credincios în acea zi.

Datorit` acelor necunoscu]i care se roag`,
ni[te necunoscu]i care m` ignor` cu totul,
avea s` dispar` convingerea înr`d`cinat` în
mine înc` de pe cînd aveam zece ani: azi
nu mai sînt atît de sigur atunci cînd spun
"cuvintele nu sînt de-ajuns". Nu mai [tiu.
Nici un dic]ionar nu-mi sare în ajutor. Nici
nu am un model de la care s` înv`] ce trebuie
s`-i spun femeii pe care o iubesc. Am înv`]at
doar s` traduc. S` traduc, de acord, dar ce?
S` traduc propriile mele sentimente, gre[elile
mele, p`catele mele, teama? {i cum s` mai
descop`r atunci cuvintele noi, acele cuvinte
care s` nu fie doar simple vorbe ale altora?
Cuvinte folositoare [i care, mai ales, s` fie
ale mele. Ca s` merg pîn` la cap`t, trebuie
s` îmblînzesc [i s` cuceresc iar`[i, unul dup`
altul, cuvintele care mi-au fost interzise, [i
sensul lor totodat`. S` dai, s` iei.

F`r` s` vrea [i f`r` s` [tie, acei b`rba]i
anonimi preocupa]i de propriile gre[eli [i
nicidecum de fr`mînt`rile mele au f`cut s`
se schimbe ceva în mine. Mi-e greu s` accept
asta. Mi-e greu s` accept c` János Almássy,
un om care nu înseamn` nimic mai mult decît
un coleg, un traduc`tor întîlnit în timpul
[ederii la Balaton, pe care eram sigur c` n-
am s`-l mai rev`d nicicînd, a fost cel care a
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trezit în mine, tot f`r` ca el s` o [tie, gîndul
bizar de a reveni la sinagoga din Golders
Green. M` simt atras involuntar de o
comunitate, la fel ca în Ungaria, atunci cînd
p`ream c` p`[esc pe urmele bunicilor mei.
De unde provine oare puterea acestor leg`turi?
Nu [tiam mai nimic despre Ungaria înainte
de prima c`l`torie f`cut` acolo, împreun`
cu traduc`torii lui Thomas Mann, [i nici n-
am ajuns s` citesc vreodat` Biblia în
întregime. Pe cea cump`rat` de la libr`ria
domnului Stobetzky… Înv`]asem totu[i
ebraica, iar cu o s`pt`mîn` în urm`, am ]inut
post pentru prima oar` în via]`, ca s` m`
contopesc cu mul]imea celor care cuno[teau
deja rug`ciunile pe de rost [i ]inuser` post
ca [i mine. Nu reu[esc s` m` desprind de
religia aceea care aminte[te oricui [i f`r`
contenire c` are nevoie de cel`lalt. Nici de
Yom Kippur, un evreu nu este singur în fa]a
lui Dumnezeu, iar litania de poc`in]` se
roste[te la persoana întîi plural. S` fi decis
p`rin]ii mei s` m` extrag` de-a binelea din
acel [ir de genera]ii sau doar au sim]it c`
sînt pierdu]i, c` sînt într-un impas? În orice
caz, au f`cut s` se nasc` în mine o singur`
obsesie: aceea de a fi liber. “…‘

Tr`iesc aici de mai bine de un an [i mi
se întîmpl` s` întîlnesc adesea femei cu
peruc`, la Carmelli, patiseria de unde îmi
cump`r din cînd în cînd o por]ie de tart` cu
brînz`. De cîteva zeci de ori am mîncat [i
la Blooms, fie schnitzel, fie gehakte leber.
Iar dac` m-am adresat în german` b`trînului
osp`tar yekke de la restaurant, n-a fost
niciodat` pentru c` doream s` facem
cuno[tin]` sau ca s` aflu mai multe despre
el. A fost, pur [i simplu, unul dintre acele
amuzamente lingvistice în voia c`rora m`
l`sam voluptuos din cînd în cînd. Era acela[i
meccano de cuvinte înd`r`tul c`ruia m`
ascundeam de atîta timp. Nu mi-a trecut prin
minte vreodat` s` m` apropii de cineva,
oricine ar fi fost, sau s` m` intereseze soarta
unor evrei e[ua]i de decenii într-un cartier
oarecare al Londrei sau via]a lor. Locuiesc
aici din întîmplare: cînd am plecat în prip`
din cartierele cochete ale Londrei, n-am mai

avut timp s` reflectez; în plus, chiriile de
aici sînt acceptabile. Trebuie s` admit c` ei,
ace[ti necunoscu]i, cu credin]ele comunit`]ii
lor, pe care eu nu le împ`rt`[esc, m-au împins
la aceast` confesiune, f`r` s-o [tie, ei [i János,
aristocratul ungur, cam dec`zut [i onanist,
m-au f`cut s` în]eleg c` a te folosi de cuvinte
nu înseamn` s` joci o partid` de [ah cu
dic]ionarele [i doar atît “…‘

Zece zile mai tîrziu, a fost Yom Kippur.
Sau, mai curînd, Erev Yom Kippur, ajunul

[i începutul zilei Marii Iert`ri totodat`.
Oarecum stînjenit, am deschis u[a sinagogii
din Golders Green. Mi s-a indicat un loc,
cineva mi-a împrumutat o kippa [i un [al.
Am fost întrebat dac` citesc în ebraic`, am
r`spuns da [i mi s-a pus de îndat` o carte de
rug`ciuni în mîini. Vecinul mi-a ar`tat pagina.
Apoi, am fost înv`luit de murmurul din sal`.

B`rba]ii aceia au f`cut astfel încît cuvîntul
iertare s` aib` ecou în ceea ce era mai intim
în mine. Dac` nu mi-ar fi team` c` devin
ridicol, a[ spune c` rug`ciunea lor mi-a trecut
prin m`runtaie. Era ca o senza]ie violent`
pe care o resim]eam în pîntece, ca o sabie
ce-mi fusese înfipt` [i sim]eam cum m`
despic` în dou`.

A cere iertare.
Nu ni se spune oare c` trebuie s` cerem

iertare gre[i]ilor no[tri înainte de a ob]ine
iertarea lui Dumnezeu?

A doua zi diminea]` nu mi-am mai pus
nici o întrebare [i m-am întors la sinagog`
pentru rug`ciunea matinal`, f`r` s` mai iau
micul dejun. Mi-am reluat locul din ajun,
într-o sal` înc` pe jum`tate goal`. Din cînd
în cînd m` c`zneam s` descifrez rug`ciunile,
dar, în cea mai mare parte a timpului, gîndurile
m` purtau aiurea. Pe t`cute, f`r` s` mi[c din
buze m`car, rescriam trecutul de care familia
mea a vrut s` m` lipseasc` [i v`rsam lacrimi
de furie.

Cu cîteva luni înainte, m` sim]isem liber.
Liber s`-mi inventez un trecut, liber s`-mi
imaginez un viitor. Nimeni nu-mi ceruse s`
port acele poveri cu care mul]i al]ii î[i
consum` toat` via]a ca s` înve]e cum s` le
duc`. Nimeni n-a vrut s` deseneze pe foaia
mea de parcurs umbre din trecut, încît, da,
p`rea c` înaintea mea se întrez`re[te o via]`
lipsit` de ascunzi[uri [i piedici. Voiam s`
profit de acest dar: s` te tragi dintr-o familie
f`r` trecut p`rea a fi un dar, la fel cum era
[i urechea muzical` absolut` cu care am fost
înzestrat. A[ fi putut, de altfel, s` am o carier`
onest` de muzician – înc` mai am o voce
pl`cut`, de tenor, Laurei îi pl`cea s` m`
asculte –, dar am preferat s` m` dedic muzicii
compuse din cuvinte [i s` c`l`toresc de la o
limb` la alta cu trufia unui pasager clandestin
care nu se las` prins niciodat`. S` trec
neobservat, s` imit fie [i cea mai neînsemnat`
intona]ie a unui idiom necunoscut [i s`-i
restitui echivalentul precis într-o alt` limb`,
iat` ce orgolii aveam! Era îns` o bucurie
solitar`, cea dat` de dic]ionare, iar János nu
exagerase prea mult atunci cînd a comparat
masturbatorii compulsivi cu traduc`torii
împ`timi]i.

M`rturisesc c` adesea, atunci cînd
pl`cerea întrecea orice m`sur`, vedeam
al`turarea trupurilor noastre ca o prelungire
a rela]iei intime pe care o între]ineam cu
cuvintele. Era suficient s` aud vorbele Laurei,
[optite, murmurate, ca s` simt nevoia s` le
traduc prin propriile mele cuvinte, s` le traduc
în forul meu intim [i apoi s`-i r`spund. Erau
ni[te suspine suprapuse unei linii melodice,
un fel de portamento italian, [i un dialog
compus din doar cîteva cuvinte. Cîteva vocale
prelungi, cîte un da sau un înc` rostite în
[oapt` ritmau în]elegerea f`r` cusur a dou`
trupuri înl`n]uite, era o conversa]ie atît de
intim`, atît de misterioas`, încît toate
dic]ionarele din lume ar r`mîne pururea mute
în fa]a acelei frumuse]i a muzicii noastre.

Resimt absen]a trupului ei, îmi lipsesc
trupurile noastre. Al meu într-al ei. Atunci
s-a produs ruptura: cînd trupurile noastre
împreunate au z`mislit. Am început o fil`
nou` într-o scriere a c`rei gramatic` n-o
cuno[team. A[adar, m` întreb: cum s`-i
vorbesc oare acestui copil, ce sintax` s`-l
înv`]? În ce dic]ionar s`-mi caut cuvintele?
Iat` motivul pentru care am plecat. Capitolul
ce urmeaz` va fi scris în absen]a mea. “…‘

E de necrezut cît de u[or e s` pleci. S`-
]i strîngi cîteva lucruri, s` le înde[i într-un
sac de voiaj, s`-]i iei pa[aportul [i dou` c`r]i

de credit, apoi s` trînte[ti u[a în urma ta. E
ceea ce am f`cut în acea zi, dup` ce am aruncat
biletul Laurei la co[. Am avut grij` s`-mi
iau lucrurile de la piscin`, iar de restul nu
mi-a p`sat. Dou` c`m`[i, un pantalon [i o
vest` de schimb, lenjerie de corp, cam asta
a fost tot. Ajuns la Heathrow, am întrebat
de primul zbor spre Budapesta. Aveam de
a[teptat dou` ore. În libr`ria din aeroport
am g`sit cum s`-mi ocup timpul acela, ce
p`rea suspendat: dou` romane de Sándor
Márai, singurul autor ungur ale c`rui c`r]i
erau de vînzare aici, al`turi de cîteva
bestselleruri cu coperte stridente. Dup` o sut`
de pagini, am a]ipit în avion [i m-am trezit
abia în momentul ateriz`rii. {oferul de taxi
în]elegea germana, o limb` foarte util` înc`
în Ungaria, [i m-a l`sat la hotelul Gellert.
Cu atît mai r`u pentru economiile mele,
mi-am zis [i am scos cartea de credit, ca
s`-mi rezerv o camer` simpl` pentru dou`
nop]i. Alesesem acel hotel din ne[tiin]`: b`ile
de acolo erau renumite în toat` lumea, iar
printre impresiile mele fugare culese cu
prilejul vizitei precedente la Budapesta, cu
traduc`torii lui Thomas Mann, re]inusem c`
într-o zi va trebui s` ajung la B`ile Gellert
– practic, altceva despre ora[ nu [tiam nimic.
Am avut ghinion, faimoasele b`i ce apar]ineau
hotelului erau închise pentru salubrizare.
Portarul mi-a recomandat un alt bazin termal
[i m-a urcat într-un taxi. Ajuns la fa]a locului,
aveam s` descop`r o cl`dire destul de joas`,
cu cîteva cupole deasupra. Erau b`i turce[ti!
Pe placa de ceramic` de la u[` st`tea scris:
KIRÁLY GYÓGYFÜRDÖ, iar de ea atîrna
un carton: "For men only: Tuesday, Thursday
and Saturday". Era mar]i. Cînd am intrat,
am în]eles într-o clip` c` se f`cea baie în
costumul lui Adam [i am vrut s` fac cale
întoars`. Nu mi-a fost niciodat` la îndemîn`
s`-mi expun trupul gol altora [i am apreciat
clubul meu de gimnastic` din Chelsea atît
pentru piscina lui mare, de cincizeci de metri,
cît [i pentru cabinele de du[ închise, atît de
rare pe continent. Amintirea du[urilor pe care
trebuia s` le folosesc împreun` cu al]i b`ie]i
dup` orele de educa]ie fizic` de la colegiu,
a privirilor cu subîn]eles sau a comentariilor
v`dit zeflemitoare nu m-a p`r`sit niciodat`.
Totu[i, ru[inea de a-mi m`rturisi pudoarea
persoanei care distribuia prosoape, apoi
ambientul acelor b`i ce datau din timpul
ocupa]iei turce[ti, precum [i semiîntunericul
de sub bolta maiestuoas` au sfîr[it prin a
m` convinge s` r`mîn. Prin urmare, am l`sat
deoparte orice ezitare [i, ferindu-m` de
privirea celorlal]i b`rba]i care st`teau în
bazinul mare [i octogonal [i pluteau în pozi]ii
dintre cele mai diverse, m-am strecurat [i
eu în ap`. Am în]eles c` nu se punea problema
s` înot aici, nu puteai face nici cea mai mic`
mi[care – temperatura apei dep`[ea, probabil,

45°. Apa emana un abur gros. Împreun` cu
lumina slab` [i cu c`ldura, perdeaua aceea
albicioas` îmi crea senza]ia stranie c` plutesc.
La cap`tul cîtorva minute, aveam s` uit de
ceilal]i, de nuditatea mea stînjenitoare, am
uitat pîn` [i motivul pentru care am venit
aici. De[i o p`r`sisem cu doar [ase ore în
urm`, Londra p`rea acum foarte departe. “…‘

B`rba]ii din sinagoga din Golders Green
m-au înv`]at o rug`ciune care se nume[te
Deschide-ne poarta! E recitat` de credincio[i
cu pu]in timp înainte de Yom Kippur, cînd
cer s` fie înscri[i în Cartea Vie]ii. Rostind
cuvintele Petah lanou chaar, îi cer lui
Dumnezeu s` fie milostiv cînd le pecetluie[te
soarta. Îi cer s`-i lase s` intre în anul cel
nou ierta]i de p`cate [i cura]i, ca [i cum ar
fi noi.

Azi-diminea]` a sosit o scrisoare de la
János. F`cuse cercet`ri din proprie ini]iativ`,
f`r` mine, la Sopron. Dup` el, copilul meu
num`r` printre înainta[i o oarecare Alma
Rosália Roth, n`scut` Biró, [i un Michaël
Baruch Roth, convertit în 1896 la cre[tinism.
Certificatele de na[tere se refereau la familia
mea, la p`rin]ii bunicului.

A fost oare tîn`rul cuplu oportunist,
însetat de confirmare social`, sau chiar s-a
sim]it atins de fervoarea unei credin]e noi?
Nici o fotografie nu-mi îng`duie s` le scrutez
expresia fe]ei sau s` caut o lic`rire de adev`r
în ochii lor. Nici o scrisoare nu-mi îng`duie
s` în]eleg. În orice caz, micu]ul Karel, bunicul
meu, a fost cu siguran]` evreu vreme de cîteva
s`pt`mîni. Numero[i pasiona]i de genealogie
ar fi ferici]i s`-[i poat` încheia cercet`rile
cu dou` nume înso]ite de o dat` din calendar.
János le-a aflat pentru mine, în schimb eu,
eu nu prea [tiu ce s` fac cu aceste umbre
din trecut.

Nu am nici fotografia copilului meu. M`
întreb dac` seam`n` la fa]`, cîtu[i de pu]in,
cu înainta[ii lui, cei despre a c`ror existen]`
tocmai am aflat? {i mai ales dac` va putea
el s` în]eleag` mai multe decît am reu[it eu
s-o fac?

Începe un an nou. Întîi dou`zeci [i cinci
de ore de post, f`r` revelion. O kippa în loc
de confetti [i serpentine. O rug`ciune în locul
unor decizii frivole luate cu cîteva clipe înainte
de miezul nop]ii [i uitate numaidecît – [i,
poate, un nou început. Strada pe care se afl`
sinagoga din Golders Green are un nume
ciudat: The Exchange, Schimbul. A[ putea
s`-mi dau via]a la schimb cu alta? S` deschid
o nou` poart`, s` g`sesc un alt drum?

Traducere de
SILVIU LUPESCU

(fragment din romanul ap`rut
la Editura Polirom)
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În loc de prolog, o not`:
Lunea cornilor este numele tradi]ional

folosit la Rud`ria, pe Valea Alm`jului, în
jude]ul Cara[-Severin, pentru prima zi din
Postul Mare, al Pa[tilor. Este echivalentul
local a ceea ce în alte sate din Banatul de
Munte se nume[te f`[anc, sau mo[i, sau
leoarfe, sau ur[i, sau berbeci, sau chipuri,
sau nebuni, o zi de carnaval a c`rei principal`
rânduial` este aceea c`, în timpul s`u, orice
regul` se suspend`. Ceea ce este interzis
pe tot parcursul anului cap`t` libertatea de
a se manifesta acum, dup` cum tot ceea ce
este cuviincios este anulat pentru acest scurt
interval.

Dup` o cutum` comun` tuturor satelor
române[ti din regiune unde au loc aceste
s`rb`tori dezl`n]uite [i fruste, b`rba]ii,
începând cu cei tineri [i încheind cu cei care
nu mai sunt de mult la prima tinere]e, se
mascheaz` în a[a fel încât s` nu fie
recunoscu]i de nimeni [i str`bat, apoi, înso]i]i
de muzic`, str`zile satului. Un scenariu
aproape obligatoriu, acela al nun]ii false,
al nun]ii ratate, al nun]ii f`cute atunci când
toate termenele au fost dep`[ite, c`ci tocmai
începe postul [i, apoi, al nun]ii împotriva
firii, când mirele [i mireasa sunt amândoi
b`rba]i [i amândoi nebuni puncteaz`
carnavalurile anuale de la Rud`ria.

Dincolo de povestea scoas` în pia]`, a
nunta[ilor nebuni [i zgomoto[i, lunea
cornilor se scurge [i pe un plan ceva mai
discret îns` nu mai pu]in dezinhibant. Oricine
poate spune orice: copilul poate vorbi slobod,
nevasta î[i poate bârfi so]ul [i, dac` socote[te
necesar, poate l`sa ca zvonurile referitoare
la eventualele lui purt`ri nelalocul lor s`
ias` la iveal`, poate chiar s` fie 'strigate' la
sfâr[itul s`rb`torii în pia]` de c`tre
comentatorul ironic al întregii vie]i locale
care este — de fapt, era! — n`na[ul cornilor.

Nimic nu poate fi luat în serios decât
dup` criteriile defulatorii ale carnavalului.
Sup`rarea din s`rb`toare se uit`, draga mea
— mi-au spus de atâtea ori b`trânele mele
interlocutoare, încât n-am pregetat s` m`
mir cum de e cu putin]` ca în fiecare an,
înainte de carnaval, forfota c`ut`rii
evenimentelor pe seama c`rora s` se poat`
râde se reia ca [i când iar s-ar ajunge la un
punct zero al vremii, de la care lucrurile s`
fie repornite, mai curate [i mai frumoase.

O metafor` revelatorie se ascunde,
asemenea desenului din covor, dincolo de
toat` s`rb`toarea vesel – hidos – kitschos
– tradi]ional` de la Rud`ria: metafora
cornilor. Ce sunt aceia corni? Corni sunt…
— i-a r`spuns de curând uneia dintre
studentele mele cu care tocmai eram în teren
— …sunt ni[te persoane… — iar apoi mâna
gazdei noastre s-a îndreptat c`tre propria
frunte, mai exact spre partea dreapt` a
acesteia, a atins-o cu degetul mare [i a l`sat
restul palmei s` se mi[te mecanic înainte
[i înapoi. Practic vorba cea mare [i f`r`
înconjur n-a fost rostit`, dar noi am în]eles
c` gestul nume[te, f`r` nici un dubiu,
nebunia: rizibil`, temporar`, ritual`, scoas`
în fa]`, poate pentru a fi exorcizat` astfel,
îns` oricum despre nebunie era vorba.
Caracterul indubitabil al nebuniei se muleaz`
[i se motiveaz` dup` povestea repetabil`
la infinit a arbustului numit corn: pom –
nepom, cum îl nume[te legenda, c`ci
înflore[te primul [i d` roade ultimul, pom
al ]iganului care, dup` aceea[i anecdotic`

LUNEA CORNILOR
OTILIA HEDE{AN

tarat` de stereotipii etnice, ne[tiind rigorile
r`bd`rii, nu poate beneficia nici de bucuriile
r`spl`]ii…

{i, apoi, întâmplarea…
{tiam despre toate aceste lucruri de

mult` vreme. Bibliografia, filmografia ca
[i nenum`ratele pove[ti auzite în alte sate
unde se ]ine carnaval mi-au p`strat interesul
mereu treaz. Mi s-a p`rut, a[adar, firesc când
Diana, una din cele mai noi [i mai
sârguincioase colaboratoare, a venit cu
propunerea de a merge anul acesta, de
carnaval, la Rud`ria. Nu mi-am permis, îns`,
s` nu iau în seam` e-mail-ul ei mai degrab`
nelini[tit, potrivit c`ruia obiceiul a cam sl`bit,
iar dac` anul trecut primarul nu ar fi mobilizat
func]ion`rimea aflat` în subordine s` se
mascheze [i s` danseze în centrul satului,
lucrurile ar fi glisat lin dar irevocabil în
simpla istorisire.

Cum [tiu c` ve[tile acestea catastrofice
trebuie puse întotdeauna în nenum`rate
contexte, am întrebat în dreapta în stânga,
astfel c`, într-o buna diminea]`, m-am trezit
cu r`spunsul:

Drag` Otilia, lunea cornilor se va ]ine
[i anul acesta la Rud`ria în anvergura
obi[nuit`… Exact astfel (minus diacriticele)
mi-a scris acum aproape o lun` unul dintre
prietenii mei originari de acolo, dup` ce îl
rugasem s` verifice dac` vestea potrivit
c`reia num`rul celor care se mascheaz`
pentru carnavalul din prima zi a Postului
Mare, al Pa[tilor, a sc`zut pân` la pragul
disolu]iei totale a practicii.

Pentru onestitatea analizei, trebuie s`
notez c` nu am crezut întru totul în acest
mesaj, exact a[a cum nu crezusem întru totul
nici în primul. De ast` dat`, îns`, am fost
tentat` s`-i dau o interpretare tenden]ioas`.
Cum corespondentul meu cunoa[te oamenii
din Rud`ria, iar p`rin]ii s`i sunt persoane
influente acolo, am presupus c` dup`
telefonul meu, a urmat un al doilea telefon,
al s`u în 'teren', cum ar veni [i, în cele din
urm`, de dragul fiului r`t`citor [i al
cuno[tin]elor sale antropologi, câteva
persoane au decis s` nu lase obiceiul s`
moar` pân`… anul viitor. M-am gândit, prin
urmare, c` ceea ce voi vedea va fi o practic`
de tip revival, o manifestare menit` s`
reprezinte pentru o privire exterioar` mai
mult decât s` func]ioneze ca un reper al vie]ii
interioare a satului.

{i, într-un fel, prima jum`tate de or`
din ceea ce s-a petrecut în lunea cornilor
în pia]a public` din Rud`ria nu a fost foarte
diferit de acest orizont al a[tept`rii. Toat`
povestea masc`rii s-a derulat în C`minul
Cultural, nu la n`na[u' cornilor, cum se
petreceau lucrurile înainte vreme… O
doamn` sobr` [i respectabil`, despre care
am aflat mai apoi c` e chiar consilierul
comunal pe probleme de cultur` [i
patrimoniu, a supravegheat atent totul: ie[irea
masca]ilor în pia]`, alinierea cuminte a
acestora într-un [ir care amintea intens de
carnavalurile germane ori de nun]ile
adev`rate, traseul micului alai, ca [i primul
lor joc, în fa]a prim`riei. Nici primirea
entuziast` a alaiului de c`tre autorit`]ile
locale nu semnala altceva: un obicei vechi,
al nostru, al tuturor, un obicei c`ruia am
convenit s`-i recunoa[tem valoarea, un obicei
pe care l-am domesticit [i l-am aranjat astfel
încât s` fi devenit perfect acceptabil [i

controlabil sub aspectul manierelor
elegante… Pe scurt, un obicei care ne une[te,
nu ne dezbin`, o practic` menit` s` ne
reaminteasc`, anual, ce multe avem în comun
[i ce nesemnificative sunt diferen]ele dintre
noi… — cam în ace[ti termeni mi s-a p`rut
c` se construie[te mesajul.

Dealtfel, la finalul s`rb`torii, când pia]a
public` se umpluse de lume, iar cei exact
23 de masca]i de la început deveniser` vreo
50, când era evident c` lucrurile sc`paser`
de sub controlul autorit`]ilor publice [i
intraser` cu succes pe terenul adev`rat al
carnavalului — care ia în râs, tachineaz`,
d` de în]eles [i mai ales deschide
subîn]elesuri, un carnaval survival în
adev`ratul în]eles al termenului —
reprezentantul autorit`]ii locale a mul]umit
tuturor fiindc` au venit la lunea cornilor,
nel`sând s`rb`toarea s` moar`.

E cumva straniu s` consta]i c` în noua
sa hain` lunea cornilor de la Rud`ria e un
carnaval întors pe dos, un carnaval f`cut
de autorit`]i, când, dup` tradi]ie, el ar trebui
s` fie împotriva acestora… Un carnaval

organizat, când logica lui este exact lipsa
de organizare... Un carnaval decent,
(auto)cenzurat — sau cenzurat pur [i simplu,
pentru p`strarea bunei pudori publice —,
când el se cade s` fie gros, mali]ios [i
nest`vilit lingvistic… Un carnaval ]inut pe
perfuziile bunei gospod`riri a patrimoniului,
dar care, ca orice lucru bine tratat, are toate
[ansele s` se îns`n`to[easc`… Ceea ce sper
s` se [i întâmple, cel pu]in de dragul
oamenilor care se str`duiesc s` fac` asta.

A PATRA LEGE…
Urmare din pagina 9

Am citit o pies` foarte bine ancorat` în decorul R`zboiului de 30 de ani (a[adar, anii
1600), cu multe r`sturn`ri de situa]ie, cu intrig` [i cu un final tensionat care îl aduce pe
celebrul astronom la un pas de suprimarea fizic`. Substratul istoric e doar o hain` pentru
un fenomen etern, din comuna primitiv` [i pân` în prezent: lupta pentru putere, cu orice
mijloace, inclusiv corolarul ei, dictatura. “…‘

TREPTE REG~SITE
În "documentarea" mea a intrat [i poezia Nu suntem altceva decât trepte. E superb`!

A ap`rut abia cu un an în urm`, în "Orizont", de[i a fost scris` în 1957. Sunt versuri
sensibile, sub]iri [i t`ioase ca lama pe alocuri, care ne spun c` via]a e un munte pe care
îl urc`m, ducem cu noi în spate [tiin]`, art`, cunoa[tere, amintiri, [i le d`m mai departe.
Poezia imagineaz` o scrisoare l`sat` fiicei, în care autorul se întreab`, înfrigurat, cum va
fi via]a peste dou`zeci de ani [i cum o s` perceap` fata tot ce i-a l`sat tat`l. Spun "înfrigurat",
pentru c` în prezentul de atunci, când au fost scrise versurile, lumea nu ar`ta prea grozav...
Iat` o strof` gr`itoare: "Biblioteci întregi, cu întristare/ cite[te,-n timp ce inima o strânge/
c` nimenea, s` strige, nu-i în stare:/ "Nu vremea, poezia n-are sânge!"/ Am fost oglinzi:
ne-am spart, îns`,-n cutremur;/ ajuns-am trepte... Bun` diminea]a/ cui va p`[i pe noi [i,-
n alte vremuri,/ va povesti, în locul nostru, via]a". Anavi Adám a avut mari probleme din
cauza acestei poezii, mai ales din cauza versului, "Nu vremea, poezia n-are sânge!". În
traducerea exact`, nu literar`, versul este, "Nu via]a, ci poezia noastr` e anemic`". Ori,
în acele vremuri, asta însemna o grav` atingere adus` autorit`]ii comuniste. Cum adic`,
tovar`[e, poezia noastr` socialist`, plin` de valori morale, tov`r`[e[ti, e anemic`, ce-i cu
atitudinea asta du[m`noas`?!... "{tii soarta acestei poezii? S` ]i-o spun. Am scris-o în
prim`vara lui '57. Eu eram deja urm`rit de Securitate. C`utau s` dovedeasc` dac` am
leg`turi cu r`scoala de la maghiari, din '56. Înc` din '55 am fost urm`rit. Revin. Cineva
m-a denun]at c` acas` am aur [i valut`. A venit o perchezi]ie, care a durat cam cinci ore.
Securi[tii au plecat cu un geamantan plin. Cu ce? Cu aur [i valut`, doar de asta au venit,
nu?" Zâmbe[te ironic. "Mi-au luat toate hârtiile din cas`, st`team pe bulevardul C.D.
Loga pe atunci, iar printre ele, [i poezia aceasta, Nu suntem decât trepte. Ce se întâmpl`?
Dup` 50 de ani… dar hai, vino încoace...". Mergem în cealalt` camer`, unde gazda îmi
arat` un plic cu hârtii vechi, îng`lbenite, b`tute la ma[in`. Cele mai multe, traduceri din
poe]i germani, iar între ele, o poezie în maghiar`. Cu mâini tremurânde, scriitorul mi-o
arat`. Se vede din atitudinea sa c` e un artefact pre]ios! "Dup` 50 de ani, nu [tiu ce am
c`utat [i am g`sit, între aceste hârtii, un exemplar din poezie! Ei au v`zut c` sunt scriitori
germani, au l`sat hârtiile în pace, iar între ele, era un exemplar din poezia mea! Imediat,
am ar`tat-o lui Marika Pongracz, lui Ungureanu, [i au publicat-o în Orizont. Au tradus-
o {erban Foar]` [i Ildikó Gábos. Uite, a ap`rut [i într-o antologie din Ungaria, printre
cele mai bune poezii ale anului 2008". Îmi arat` cartea, cu mândrie nedisimulat`. "Cine
ar fi crezut c` o mai g`sesc?...".

Scriitorul pune la loc plicul, apoi se odihne[te un pic, rezemat de tocul u[ii. M`
gândesc c` aceast` poezie îi treze[te mereu bucuria reg`sirii cu un prieten vechi, pe care
l-a crezut pierdut pentru totdeauna. Iar bucuriile prea mari, se [tie, accelereaz` [i ele
inima.

(fragmente)
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PIC~TURA DE CUCUT~pic`tura de cucut`

KARAOKE
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Bolile plecau ca ni[te autobuze pline: o c`]ea î[i ar`ta din nou picioarele. CerulBolile plecau ca ni[te autobuze pline: o c`]ea î[i ar`ta din nou picioarele. CerulBolile plecau ca ni[te autobuze pline: o c`]ea î[i ar`ta din nou picioarele. CerulBolile plecau ca ni[te autobuze pline: o c`]ea î[i ar`ta din nou picioarele. CerulBolile plecau ca ni[te autobuze pline: o c`]ea î[i ar`ta din nou picioarele. Cerul
sem`na cu o c`ma[` scoas` din pantaloni: se cl`tina printre linii de cale ferat`, scuipândsem`na cu o c`ma[` scoas` din pantaloni: se cl`tina printre linii de cale ferat`, scuipândsem`na cu o c`ma[` scoas` din pantaloni: se cl`tina printre linii de cale ferat`, scuipândsem`na cu o c`ma[` scoas` din pantaloni: se cl`tina printre linii de cale ferat`, scuipândsem`na cu o c`ma[` scoas` din pantaloni: se cl`tina printre linii de cale ferat`, scuipând
coji negre, pr`jite. Era cap`tul prim`verii: un salcâm tân`r se t`iase u[or [i nimeni nucoji negre, pr`jite. Era cap`tul prim`verii: un salcâm tân`r se t`iase u[or [i nimeni nucoji negre, pr`jite. Era cap`tul prim`verii: un salcâm tân`r se t`iase u[or [i nimeni nucoji negre, pr`jite. Era cap`tul prim`verii: un salcâm tân`r se t`iase u[or [i nimeni nucoji negre, pr`jite. Era cap`tul prim`verii: un salcâm tân`r se t`iase u[or [i nimeni nu
[tia de ce; era un salcâm lini[tit, lua premiu cu coroni]` în fiecare an, ajuta oricând câte[tia de ce; era un salcâm lini[tit, lua premiu cu coroni]` în fiecare an, ajuta oricând câte[tia de ce; era un salcâm lini[tit, lua premiu cu coroni]` în fiecare an, ajuta oricând câte[tia de ce; era un salcâm lini[tit, lua premiu cu coroni]` în fiecare an, ajuta oricând câte[tia de ce; era un salcâm lini[tit, lua premiu cu coroni]` în fiecare an, ajuta oricând câte
un fum în vârst` s` se ridice, nu vorbea mult, chiar dac` lâng` el se sp`rgeau ferestrele,un fum în vârst` s` se ridice, nu vorbea mult, chiar dac` lâng` el se sp`rgeau ferestrele,un fum în vârst` s` se ridice, nu vorbea mult, chiar dac` lâng` el se sp`rgeau ferestrele,un fum în vârst` s` se ridice, nu vorbea mult, chiar dac` lâng` el se sp`rgeau ferestrele,un fum în vârst` s` se ridice, nu vorbea mult, chiar dac` lâng` el se sp`rgeau ferestrele,
nu purta frunzele prea mari, cu toate c`, poate, i-ar fi pl`cut [i lui. Era într-adev`rnu purta frunzele prea mari, cu toate c`, poate, i-ar fi pl`cut [i lui. Era într-adev`rnu purta frunzele prea mari, cu toate c`, poate, i-ar fi pl`cut [i lui. Era într-adev`rnu purta frunzele prea mari, cu toate c`, poate, i-ar fi pl`cut [i lui. Era într-adev`rnu purta frunzele prea mari, cu toate c`, poate, i-ar fi pl`cut [i lui. Era într-adev`r
lini[tit: noaptea îl g`sise, mai demult, cu o vrabie înghe]at` în piept [i cu o frunz`lini[tit: noaptea îl g`sise, mai demult, cu o vrabie înghe]at` în piept [i cu o frunz`lini[tit: noaptea îl g`sise, mai demult, cu o vrabie înghe]at` în piept [i cu o frunz`lini[tit: noaptea îl g`sise, mai demult, cu o vrabie înghe]at` în piept [i cu o frunz`lini[tit: noaptea îl g`sise, mai demult, cu o vrabie înghe]at` în piept [i cu o frunz`
sângerând într-un ziar; atunci î[i zgâriase în coaj` o inim`, s` nu uite, s` aib` un semn.sângerând într-un ziar; atunci î[i zgâriase în coaj` o inim`, s` nu uite, s` aib` un semn.sângerând într-un ziar; atunci î[i zgâriase în coaj` o inim`, s` nu uite, s` aib` un semn.sângerând într-un ziar; atunci î[i zgâriase în coaj` o inim`, s` nu uite, s` aib` un semn.sângerând într-un ziar; atunci î[i zgâriase în coaj` o inim`, s` nu uite, s` aib` un semn.

Pu]ini sunt oamenii care mai pot fi atra[i
de o reproducere dup` natur`, de un peisaj
sau un portret, dac` omul imortalizat nu face
parte dintre cei cunoscu]i. Bucuria estetic`
a compozi]iei, frumuse]ea coloritului sau
tu[ele ce contureaz` portretul îi las` reci
pe privitorii artei, r`mas` apropiat` de
realitatea imediat`. El are la îndemân`
aparatul fotografic, mai mult sau mai pu]in
performant, c.d.-urile pentru aparatul de
filmat, cu care poate panorama un spa]iu
pe unde a trecut [i l-a impresionat în mod
special, ori reprezint` o atrac]ie turistic`,
trimi]ând la istoria îndep`rtat`, lâng` care
se imortalizeaz`, pentru ca apoi s` poat`
vedea imaginea pe ecranul televizorului.

Arta abstract`, care presupune pentru
în]elegerea ei o cultur` de specialitate [i o
profund` medita]ie asupra a ceea ce vede,
e refuzat` de majoritatea oamenilor de azi,
în afara celor ce fac tapaj de stratul sub]ire
de informa]ie în domeniu pe care-l de]in.
Nici m`car suprarealismul, apropiat imagini-
lor din visele [i co[marurile lor de peste
noapte nu se mai bucur` de o aten]ie
deosebit`. Totul pare static pentru un om
obi[nuit s`-[i tr`iasc` via]a în iure[ul
\ntåmpl`rilor dintr-un ora[, în ambuteiajele
sâcâitoare de pe toate str`zile, gata în orice
clip` s` produc` un accident, s` omoare prin
impruden]` un om, s` loveasc` col]uri de
ziduri sau alte ma[ini.

RR
itmul vie]ii omului de la ora[
s-a modificat enorm. Pentru el
timpul se m`soar` în viteza cu

care reu[e[te s` ajung` dintr-un loc în al-
tul, când, din goana ma[inii, nu sesizeaz`
decât petele de culoare ale celor de pe tro-
tuare, ale cl`dirilor ce r`mân în urm`, ale
ma[inilor ce trec în sens invers. El e concen-
trat doar pe mi[c`rile pe o care le face ma[ina
din fa]a lui, pe semnalele luminoase pe care
le emite, indicându-[i din timp inten]iile
direc]iei de mers. Ajuns la cap`tul drumului
continu` s` fie în trena agita]iei str`zii, s`
priveasc` lucrurile din jur ca pe ni[te
accidente de culoare, concentrându-se doar
pe scopul direct al activit`]ii lui.

Unui asemenea om îi po]i trece prin
fa]a ochilor albume întregi de art`, pentru
c` va r`mâne rece, dac` nu te va privi cumva
ca pe un retardat. Hot`rârile le va lua în
prip`, de parc` ar fi la o curb` în dep`[ire,
fericit, în cele din urm`, c` din sens opus
nu i-a ap`rut nici un alt autovehicul. Postul
de radio din ma[in`, cu predilec]ie unul FM,
cu muzic` antrenant`, îi stimuleaz` [i mai
mult adrenalina [i-l îndep`rteaz` de orice
imagine sau eveniment ce se desf`[oar` cu
lentoare. Pare c` nu mai are timp nici pentru
a în]elege replicile cuiva dintr-un dialog pe
care, ca orice om dintr-un mediu social,
trebuie s`-l poarte. Peisajele trec pe lâng`
el, fiin]ele vii, oamenii trec [i r`mân undeva
în urm`, iar pentru a-i recupera în sufletul
s`u ar trebui s` mearg` pe jos, sau cu o
biciclet`.

Nu are vreme nici s` regrete o vorb`
aruncat` cuiva, nici s` se gândeasc` prea
mult la propria-i cas`, l`sat` în urm`. Totul
e concentrat pe clipa ce urmeaz` imediat,
pe întâlnirea cu unul dintre mai marii lui,
pe activitatea ce urmeaz` s` o desf`[oare
pân` la terminarea serviciului. Rela]iile cu
colegii sunt intempestive, trecând în goan`
peste expresiile chipurilor acelora, peste
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frazele ce i le spun, concentrat doar pe
elementele de discu]ii care-l vizeaz` direct,
îi afecteaz` mai cu seam` prestigiul, sau,
mai grav, beneficiile materiale asupra c`rora
[i-a f`cut calculele cu o sear` înainte, în
r`gazul de dinaintea culc`rii.

Rela]iile de familie se sub]iaz`, cel`lalt
devenind pentru ore în [ir o persoan`
abstract`, fa]` de care nu simte vreun
sentiment aparte, ci doar obliga]iile diurne.
Dac` întâmplarea face ca omul cu care
tr`ie[te, în condi]iile unei c`snicii, e cumva
bolnav, simte c` acela e vinovat pentru c`-i
tulbur` lui goana aceasta dup` clipa
urm`toare dintr-o carier` în ascensiune, c`
i se opune înaint`rii lui, pus` sub pecetea
vitezei ma[inii. Altruismul devine un act
de mil`, care-i repugn` din start, ca oric`rui
sportiv aflat în curs` pe pista de formula
1, de parc` acela, prin suferin]a lui i-ar pune
în fa]a propriei vie]i, pietre, butoaie, l`zi,
scânduri, care s`-l accidenteze, s`-i aduc`
moartea violent`.

V`zut` a[a, lumea ma[inizat` de azi
reduce membri unei familii la ni[te adversari
afla]i mereu în conflict. Nimeni nu mai are
r`bdarea s`-l în]eleag` pe cel`lalt, iar dac`
face efortul simte c` totul are o doz` de
silnicie. Încet, postura de [ofer aflat în trafic
ia locul omului de odinioar`, exersându-i
permanent reflexele, acuitatea vederii,
singur`tatea lui de individ supus regulilor
de circula]ie, care ]ine la via]a lui, care tr`ie[te
doar pentru sine, riscându-le în orice clip`
vie]ile celorlal]i din ma[in`. Amprenta
acestei psihologii e pus` atât la serviciu,
în rela]ia cu patronul sau superiorul, cu
colegul de al`turi, cât [i în familie, unde
cel ce conduce autovehiculul e cel care
trebuie s` aib` ultimul cuvânt. Lui trebuind
s` i se supun` voin]ele [i dorin]ele celorlal]i.

Distan]a dintre membri unei familii cre[-
te odat` cu independen]a dat` de posedarea
de c`tre fiecare a unei ma[ini sau a unui
carnet de conducere. Adulterul e o simpl`
acro[are a cuiva pe trecerea de pietoni, care
se termin` printr-un pact de în]elegere dintre
p`r]i. Divor]ul e un accident, ceva cu ma[ini
avariate [i mai grav, cu victime de ambele
p`r]i, cu deteriorarea caroseriilor, toate rezol-
vabile printr-un CASCO pl`tit la timp, cum
cardul de salarii m`re[te distan]a dintre
director, contabil [ef [i angaja]i, l`sând iluzia
c` totul nu e mai mult decât un drept la
independen]a omului de a tr`i în singur`tate.

DD
up` câteva ore de condus, omul
nu mai e capabil s` comunice
cu cel de al`turi decât lucruri

legate de drumul parcurs, de ora la care a
ajuns la destina]ie, indiferent dac` cel de
al`turi e chiar so]ul sau so]ia, unul sau altul
dintre copii, p`rin]ii, [tiut fiind c` e de dorit
ca în timpul mersului conduc`torului auto
s` nu-i fie deranjat` aten]ia cu problemele
grave ale familiei, pentru c` l-ar face agresiv
[i imprudent. Ajun[i la destina]ie, dup`
opera]iunile de înc`rcare [i apoi de
desc`rcare a portbagajului, membri familiei
se vor pune la televizor s` urm`reasc` filme
de ac]iune, cu ma[ini care se ciocnesc, cu
explozii [i cascadorii, cu urm`riri ale
infractorilor de c`tre poli]ie [i multe gloan]e
trase direct spre ]inte vii, ca un fel de refulare
a riscurilor prin care a trecut el, conducân-
du-[i ma[ina.

Continuare \n pagina 27

Prospero este vr`jitorul din Furtuna lui
William Shakespeare, unul din acei  magicieni
ini]ia]i în înv`]`tura [i practicile oculte ale
preo]ilor lui Zoroastru. Cei mai cunoscu]i
dintre ei, cei trei crai de la r`s`rit veni]i s`
se închine pruncului Iisus, sunt în general
asocia]i cu magia alb`, ale c`rei tehnici sunt
folosite pentru într-ajutorarea aproapelui în
suferin]`. Evul Mediu [i Rena[terea au ad`ugat
diverse forme de vr`jitorie, spiritism,
necroman]ie, alchimie [i astrologie, forme
de magie neagr`, provocatoare adeseori de
boli, suferin]e [i decesuri. Prospero are [i el
puterea de a conjura spiritele mor]ilor, de a
induce hipnoza [i de a în]elege mersul stelelor,
fiind astfel, ca necromant, hipnotizator [i
astrolog, foarte aproape de magia neagr`. El
este îns` [i un magician "alb", ale c`rui virtu]i
se în]eleg cel mai bine c`tre sfâr[itul piesei,
când declar` c` iertarea este superioar`
r`zbun`rii [i îi absolv` pe cei care l-au trimis
în exil, i-au luat averea [i l-au deposedat de
titlul de Duce al Milanului.

Personajul are o bogat` via]` intertextual`,
fiind reluat în diverse variante de c`tre autori
mai vechi [i mai noi. Dar care s` fie oare
explica]ia acestui succes interna]ional? Cum
se explic` [i triumful altor opere dedicate
alchimi[tilor, precum romanul lui Coelho,
care a intrat în Cartea Recordurilor ca cea
mai tradus` carte a unui autor în via]`? Sau
Magicianul lui Michael Scott, r`mas timp
de dou` luni pe lista  celor mai bine vândute
c`r]i din New-York? Ca s` nu mai amintim
de publicul larg câ[tigat de Harry Potter [i
St`pânul inelelor, atât în varianta lor literar`,
cât [i cinematografic`.

"Magician" a însemnat dintotdeauna [i
prestidigitator, cel care ne distreaz` cu sca-
matoriile sale [i ne duce cu gândul la practicile
carnavale[ti, saturnaliile sau n`zbâtiile lui
Hermes/Mercur, zeul  vr`jitorilor, al
scamatorilor [i al ho]ilor. Atât magicienii
adev`ra]i, cât [i prestidigitatorii sau ho]ii au
puterea de a transforma lucrurile [i de a le
face s` apar` [i s` dispar`, fie c` este vorba
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despre spirite, c`r]i de joc, iepura[i sau portmo-
nee. Poate de aceea magicianul a ajuns unul
din arhetipurile cele mai populare ale lumii
postmoderne. Prospero [i modelul s`u real,
Dr. John Dee, cunoscutul matematician, navi-
gator, astrolog [i vr`jitor elizabetan, înfl`c`-
reaz` [i ast`zi cititorii prin puterea lor iluzio-
nist`, îndemnându-ne, m`car la r`stimpuri,
s` ne scufund`m în subcon[tient [i s` întâlnim
acolo unele fantome care bântuie topografia
mental` a umanit`]ii. Scriitorii sunt mereu
tenta]i s` reia aceste personaje pline de poten-
]ialit`]i literare, s` le rescrie destinul [i s`
ofere lumii o poveste bine cunoscut`, dar
reformulat` potrivit gustului schimb`tor al
publicului. Este ceea ce [i Shakespeare f`cea
cu mare dexteritate, când, la rândul s`u, împru-
muta subiectele pieselor sale de la al]ii. Dar
tot ceea ce a preluat dramaturgul într-un act
de genial` imita]ie a fost binecuvântat s` ger-
mineze la nesfâr[it într-o vast` ]es`tur` inter-
textual` sau, ca s` folosesc metafora lui Sal-
man Rushdie, într-un ocean nesecat de pove[ti.

FF urtuna este una dintre pu]inele piese
ale lui Shakespeare ce  pare s` nu
fi fost inspirat` de nicio alt`

poveste. De aceea cariera intertextual` a lui
Prospero începe întotdeauna de la aceast`
comedie, prins` într-un joc de multiplicare
nesfâr[it, care, cred eu, nu se va opri decât
odat` cu dispari]ia civiliza]iei noastre.
Asemenea scamatoriilor oferite de magicieni,
intertextualitatea va atrage întotdeauna prin
carnavalul r`sturn`rilor de semnifica]ii [i al
referin]elor culturale, directe sau indirecte,
provocate de relu`ri. Este abisul unei semioze
infinite, la marginea c`reia, noi, cititorii, st`m
fascina]i [i, în acela[i timp, însp`imânta]i de
puterea de net`g`duit a semnelor literare. Arta
atotputernic` de vr`jitor, la care Prospero
renun]` c`tre sfâr[itul piesei pentru a deveni
un om obi[nuit, nu este în ultim` instan]`
altceva decât arta scriitorilor plasa]i între texte
[i capabili, printr-o reu[it` scamatorie, s`
dialogheze cu spiritele marilor mor]i ai
literaturii universale.
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Jimbolia. Dup` Cr`ciun, 2003, în hol
era br`du]ul lui Petre de care ne-am mirat.
Era fain, fain de tot.

Petre Stoica: ...trebuia s` m` înregistreze
pentru...

Viorel Marineasa: ....emisiunea lui.
P.S.: nu, pentru cartea aia a lui, Piper

pe limb`, dom'ne, vine cu trenul de opt, pe
vremea aia m` culcam tîrziu.

V.M.: Apari acolo în carte.
P.S.: Stai s` vezi ce se întîmpl`.

Cump`rasem ni[te sticle de vodc`... acolo...
s` avem motorin`, eu torn, beau, el bea,
beau [i iar beau, b` [i se face un[pe [i n-
am început interviul, b`i, zic, uite s-a terminat
sticla, am impresia c` nu-l mai facem, c`
mi se umfl` limba. Zice: "p`i, nu mai e
nevoie, c` s-a terminat interviul".

Daniel Vighi: A avut reportofon din
acela mititel.

P.S.: [i tot a[a am mai f`cut un interviu
odat`... cu ViorelÊ; mai ]ii minteÊ? La
"Universitari", la birt.

V.M.: Da, da, [tiu, l-am [i publicat.
P.S.: Da, da, acolo la "Paralela", acolo...
V.M.: Nu la "Paralela", la...

"Suplimentul de mar]i"
P.S.: Da...da...minunat supliment...[i

luasem noi banii [i am mers, ca de obicei,
la "una mic`" [i era c`ldur` [i hai la
"Universitari", el avea tot o juc`ria din asta
(arat` spre reportofon) [i-mi pune întreb`ri
[i la un moment dat v`d c` el cade cu capul
pe mas` [i eu vorbesc înainte. B`, [i peste
o s`pt`mîn` apare interviul. Ce s` spun, cel
mai fain interviu ce l-am dat eu vreodat`.
Nu [tiu dac` o fi stilizat la el ceva...
impecabilÊ! {i cum zic, ̀ la micu' lucra [i
eu zic: "M`i, Viorele, închide-l" [i el numai
d`dea din mîn` cum c` "las' s` mearg`"
(rîsete, clinchet de pahare, fojg`ial`).

D.V.: ...[i cum a fost la întîlnirea literar`
de la Graz în toamna asta ? Am în]eles c`
Gerhard Csejka trebuia s` te prezinte si nu
a putut s` vin`, era bolnav.

V.M.: Da, da' [tii c` a avut necazuri?
P.S.: A[a e, n-a putut s` vin`, a[a c`

m-am autoprezentat în" wunderpost" care
este o colec]ie foarte important` [i lansarea
va fi la Edenkower, dac` [tii de asta, e în
Alsacia o cas` a scriitorilor, o demen]`, o
minune.

D.V.: {i cînd va fi asta?
P.S.: În august, la anu´, eu am fost acolo

cu s`raca Mariana Marin
V.M.Ê: Ei au a[a, o Uniune a scriitorilor,

ca aici la noi?
P.S.; Nuu, dom'le, daa de unde...
Nicu Stoia: Este o asocia]ie a librarilor

[i a editorilor.
P.S.: [i totul este subven]ionat de gara

din Edenkower, fiind o regiune viticol` [i
un trafic formidabil. Acolo la m`n`stirea
aia, a]i v`zut ce-i acolo, o demen]`. Acolo
la Edenkower un fel de [ef era ̀ sta... Söllner.

D.V.: Werner.
P.S.: Da, Werner Söllner el era, cum s`

spun, tipul care selecta participan]ii. Ideea
a fost foarte frumoas`, traduc`tor [i autor
lucreaz` împreun` pe text. {i ce s` spun, de
diminea]` o luam cu paharul, pe vremea aceea
beam vin. Acolo era zon` viticol`, Alsacia,
acolo numai vin se bea, nimeni nu e cu berea.

D.V.: A propos de atelierul nostru de
proz` despre care ]i-am povestit cu alt`
ocazie, [tii c` tu mi-ai spus c` lucrai la un
roman, mai scrii proz` ?

P.S.: Nu. Nu scriu, nu am timp.
V.M.: Jurnalul t`u cu m`rarul este o

proz` de bun` calitate.
P.S.: Aveam o carte cu alegorii pe care

ar trebui s-o termin, e autobiografic`, cum
am descoperit c`-s muritor, lucruri de felul
`sta, apoi la [coal`, scene de via]` de acolo,
dar nu are un fir epic propriu-zis. Bun`oar`
cum am v`zut zepelinul. În mintea mea de
copil acolo sus erau elefan]i. {i cînd a murit
Goga, îmi amintesc, aveam 6-7 ani c` a
ap`rut steagul în bern`, [i vine tata acas`
[i zice, "dom´le, l-au otr`vit, l-au omorît
pe ardeleanul nostru", atît am re]inut. Nu
[tiam cine e Octavian Goga. Eram copil.
{tiu numai c` a existat o legend` care [i
ast`zi circul` , atunci se spunea c` ar fi fost
otr`vit. Altceva, acu´. A propos de Timi[oara.
Primul ciclu de proz` l-am terminat cum l-
am terminat, c` nu se putea scrie tot ce vroiai,
[ti]i voi cum era [i cum zic, era prin 1989
[i Asocia]ia Scriitorilor scotea almanahuri,
erau nemaipomenite, ]ine]i minte, [i se
pl`teau colabor`rile foarte bine [i am luat
una din amintirile astea din copil`rie cu tema
"cum am descoperit eu ora[ul", s-o vede]i,
îmi place [i acum bucata asta. M` duc cu
materialul s`-l predau [i îmi aduc aminte
c` începuse r`zmeri]a în Timi[oara, era pe
16-17, [i m` duc cu bucata asta, cu
Timi[oara, [i-mi zic ̀ [tiaÊ: "tu nu vezi, m`,
ce se întîmpl`, sare în aer tot almanahul.
Nu era primejdios, ziceam acolo c` e cel
mai frumos ora[ din lume. De ce ? Era primul
ora[ pe care îl v`zusem. Citi]i-l c` e în
antologia lui Nora Pascu. Bine, zic, celor
din redac]ie, o s` caut altceva. Numai c` s-
au precipitat lucrurile [i a r`mas în almanah.
"Bravo", ziceau, "bine c` avem asta".

D.VD.VD.VD.VD.V.: A picat la fix. Revin la problema
proiectului cu atelierul de proz`, avem în
plan organizarea unei tabere de crea]ie, la
Radna, la m`n`stire, [tii locul este legat de
Slavici [i împrejurimile sînt minunate, iar
m`n`stirea se va transforma, parte din ea,
în hotel [i acolo am putea s` ne întîlnim.

Nicu StoiaNicu StoiaNicu StoiaNicu StoiaNicu Stoia: E o mic` blasfemie aici la
mijloc.

P.SP.SP.SP.SP.S.: Eh, dar nu e deloc a[a.
D.V.:D.V.:D.V.:D.V.:D.V.: P`i, în Occident sînt multe de-

astea...
P.S.: P.S.: P.S.: P.S.: P.S.: Se practic`... Eu, da]i-mi voie s`

v` spun, acum cînd am fost la Graz am stat
la minoriten, a[a se cheam`, care era un
hotel, domnilor, de franciscani.

D.V.: D.V.: D.V.: D.V.: D.V.: Da, da c` minori]ii tot aia sînt.
P.S.:P.S.:P.S.:P.S.:P.S.: Au hotel...cu b`uturi, cu tot ce vrei,

pe lîng` asta, deci pe lîng` hotel, adic`: hotel,
hotel, numai c` e cu interdic]ie la fumat,
c` n-ai voie în camere. {i cum zic, sala în
care s-a citit era a lor, a minori]ilor, deci
un complex, m`n`stirea [i alte spa]ii, [i noi
to]i ̀ [tia am stat acolo.

Fragment din arhiva audio a AtelieruluiAtelieruluiAtelieruluiAtelieruluiAtelierului
de proz` Ariergardade proz` Ariergardade proz` Ariergardade proz` Ariergardade proz` Ariergarda

A consemnat [i transcris
DANIEL VIGHI

DINCOLODE CUVINTE
IN MEMORIAM PETRE STOICA

August 1995. Ie[im din redac]ia cotidianului. Petre atrage aten]ia lumii de adun`tur`
a cartierului: sombrero, barba aparent neglijent`, dar potrivit` discret din foarfece, crucea
metalic`, uria[`, atårnåndu-i pe piept, paporni]a din fibre vegetale ce-i trage \n jos um`rul
stång. Travers`m [i ne trezim \n gr`dina fabricii de bere. Petre nu crede \n produsul
locului, comand` vodc`. Pun reportofonul pe mas`. |l \ntreb cånd l-a cunoscut pe Trakl.
Soarbe cu elegan]` din pahar, pre] de o pic`tur`-dou`. -Nu [tiu cum Dumnezeu se face,
dar toate marile evenimente ale vie]ii mele au pornit de la momente banale. Locuiam, \n
1951, \ntr-o pivni]` cu Dimitrie Stelaru, boemul boemilor. |ntr-un rånd, pi[cat bine de
alcool, cum era de fapt cam tot timpul, m-a apostrofat \n felul lui, spunåndu-mi c` niciodat`
nu voi fi \n stare s` m` sinucid, a[a cum a f`cut-o Georg Trakl. M`rturisesc c` m-a [ocat.
Trakl. Au mai trecut doi ani, poate mai pu]in, [i \mprejur`rile vie]ii m-au adus la Liebling,
ca un h`ituit al soartei. Nu mai aveam unde locui, ai mei fiind deporta]i \n B`r`gan. Am
venit cu statut de pasager, pentru o zi-dou`, dar, prin generozitatea v`rului meu, mi s-
a oferit s`la[ pentru mai multe luni. -R`mån cu pl`cere, i-am spus, -dar n-am ce citi. Mi-
a replicat: -Nu-i nimic, exist` aici un negustor neam] care are o bibliotec` frumoas`. L-
am vizitat [i am avut surpriza s` g`sesc, printre c`r]i romåne[ti (\ntre timp am aflat c`
fiul lui, poet, tr`ia \n Germania), un volum Trakl. Un nou [oc. I-am cerut cartea, am dus-
o acas`, am deschis-o. Nu prea cuno[team limba german` pe atunci, totu[i m-a frapat
acea concrete]e inconfundabil` a poeziei lui Trakl: ro[u, albastru, alb. M-am gåndit la ce
\mi spusese Stelaru (c` nu voi avea niciodat` curajul lui Trakl de a m` sinucide). Deslu[ind
prefa]a, am aflat c` s-a sinucis la 23 de ani. Plecam \n fiecare zi cu cartea la subsuoar`
(o am [i ast`zi, pentru c` mi-a d`ruit-o acel om minunat pe nume Erk), m` opream \n
cimitir, unde descifram textele. Venind la Bucure[ti, m-am pus vårtos pe \nv`]atul limbii
germane [i, tårå[-gr`pi[, am \naintat \n lectura lui Trakl. Am v`zut c` nu e deloc u[or,
c` poezia lui nu se reduce la culoare, c` e vorba de o \ntreag` concep]ie despre lume. O
lume \n dispari]ie. Am f`cut mult` agita]ie \n cercul prietenilor mei, pe atunci Nichita
St`nescu, Grigore Hagiu... To]i au fost fascina]i de plasticitate, de metafore, de viziune,
de universul foarte sumbru al lui Trakl. Devenise o obsesie, nu mai puteam dormi. Am
ajuns la o prim` form` a traducerilor, care nu m` mai mul]umea. Pån` la cea definitiv`
aveam s` trec prin zeci de variante. Nu mai spun c` au fost momente cånd m-am poticnit,
nici germani[tii n-au putut s`-mi vin` \n ajutor; am purtat o vast` coresponden]` \n acest
sens.

Pruden]i, abia dac` ne-am \nmuiat pliscul \n b`utur`, [tim c` aceasta + c`ldura or s`
ne tufleasc`. Petre, ce s-a ales din aceast` traducere? -Nu trebuie uitat c` tr`iam \n plin
realism socialist. Nici o clip` nu mi-am imaginat c` e posibil` apari]ia unui Trakl. |ns`
la [irul marilor mele nefericiri am avut cåte un strop de noroc. S-a ivit \n via]a mea acel
poet total nedrept`]it ast`zi, A.E. Baconsky. I-am m`rturisit c` traduc Trakl. Publicasem
cåteva poezii \n revista Steaua, deci nu eram chiar un necunoscut pentru el. M-a rugat
s`-i trimit cåteva traduceri, care au [i ap`rut \n 1956. Ecoul a fost restråns. |n r`stimp,
\ns`, am aflat c` la Editura pentru Literatur` Universal` (unde lucram ca m`tur`tor, a[
putea spune, mai precis m`tur`tor de gre[eli tipografice) s-au prezentat doi traduc`tori
ai lui Trakl, fapt ce m-a intrigat. Mi-am luat inima-n din]i [i am venit cu propria-mi
traducere. Lumea a fost surprins`. Au citit-o [i au stat \n cump`n`. Ce [i-au zis? -Ia s`
vedem ce se \ntåmpl` cu acest nebun. Au dat manuscrisul profesorului Papu, ca s` fac`
un referat. Mare surpriz`! Profesorul Papu a venit cu un referat \n care scria: -Nu am nici
o obiec]ie. Este o traducere de nota 10. Cartea a ap`rut \n colec]ia Poesis, \n condi]ii
grafice excelente pentru acel moment. M-am bucurat, de[i nu m` a[teptam, de un succes
ie[it din comun. Pån` [i Sc\nteia m-a l`udat, lucru total curios. Traducerea a f`cut o
carier` neobi[nuit` pentru Romånia. Oamenii m` opreau pe strad` \ntrebåndu-m` dac`
eu sunt traduc`torul lui Trakl. M-am sim]it frustrat. Poetul din mine era strivit. Nu m`
visasem traduc`tor. Din amor am f`cut totul: m` \ndr`gostisem de versurile bietului poet
austriac. Aproape instantaneu, s-au ivit \n poezia noastr` foarte mul]i imitatori ai lui
Trakl.

Continuare \n pagina 31

VIOREL MARINEASA

|NTRE STELARU
{I TRAKL
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LINIA ORIZONTULUI
DE ION BARBU

ROBERT {ERBAN

ORA{UL ÎN CARE
L-AM ÎNTÂLNIT
PE GORBACIOV

Cu toate c` am înv`]at s` par destul
de relaxat în avion, siguran]a de sine a unora
m` scoate pur [i simplu din s`rite. Cum s`
fii sigur pe tine la câteva mii de metri
în`l]ime, unde, dac` s-ar întâmpla ceva, n-
ai avea cum s` faci nimic, dar absolut nimic?
Asta m` nelini[te[te de fiecare dat`: c` nu
pot reac]iona. A[a c` exact în clipa decol`rii
m` uit peste "Financial Times". Ohoho,
suntem chiar pe prima pagin`, fix în articolul
de fond, care e "ajutat" de o caricatur`
haioas`: o c`ru]` înc`rcat` cu saci de euro,
ce se întoarce de la FMI spre castelul lui
Dracula. În România, adic`. Ehei, nu se
poate, e prea de tot: suntem pe prima pagin`
[i în "Frankfurter Allgemeine Zeitung", chiar
sub capul ziarului! {i cu o poz` tr`snit`: o
c`ru]` condus` de un român fericit, care
duce pe ultimul drum o "Dacia" b`trân` ca
istoria. Zice la ziar c` în Germania vânzarea
Loganurilor a crescut, de când cu programul
rabla (al lor program, nu al nostru!), cu
600%. Asta înseamn` c` la Berlin o s` v`d
mai multe ma[ini române[ti decât la
Timi[oara! Dac` o s` ajung la timp, c`ci
ar trebui s` prind leg`tura la München [i e
cam târziu. Eh, de a[ conduce eu avionul,
a[ ateriza la timp [i în siguran]`.

Mai dau o diagonal` pe ziare. Nimic
nou: criz` peste tot. Noroc c` noi ne
descurc`m: împrumut`m câteva miliarde
de la Fondul Monetar, export`m din greu
autoturisme, îl avem prin preajm` pe Dracula
etc. Sunt relaxat, iar asta se vede în ochii
mei, c`ci încep s` citesc "Despre privire
în pictura impresionist`", de Victor Ieronim
Stoichi]`, un eseu în care "subiect" este
medita]ia asupra privirii pe care Manet,
Monet [i Degas au reflectat-o în câteva dintre
lucr`rile lor. Doar momentul ateriz`rii m`
"decupleaz`" de la carte. Din cauza întârzierii
sunt nevoit s` alerg prin aeroportul de la
München – nici nu se compar` cu acea curs`
de la Viena, al`turi de Adriana Babe]i, ca
s` prindem leg`tura spre Timi[oara. Airbusul
de Berlin e plin [i rapid, într-un ceas ajunge
pe Tegel. Culmea, ajunge [i bagajul. O fi
alergat [i el...

M` a[teapt` domnul Rozescu de la ICR
Berlin. Sediul institutului – o superb`
construc]ie de secol XIX, renovat` în 1988,
cu gr`din` [i lac – este situat într-un cartier
reziden]ial doldora de case [i vile care mai
de care mai elegante. Doamna Adriana
Popescu, directoarea ICR Berlin, îmi spune
bun-venit [i îmi reaminte[te c`, a[a cum
am stabilit prin e-mail, ne întâlnim la 20.20
cu to]ii ca s` lu`m cina. "To]ii" însemnând
cei de la institut, dar [i Ion Manolescu, Dana
[i Dan Lungu. Ultimii doi au ajuns de ieri,
Ion va veni la 19. Urc câteva etaje (s` fie
5?), îmi depun bagajul într-un c`m`roi de
la mansard`, îmi iau aparatul foto, umbrela,
rucsacul [i ]u[ti!, în drume]ie. Zona e de
vis, lini[tit`, pres`rat` cu parcuri [i ochiuri
de ap`. Ajung la buza p`durii Grunewald.
De mult n-am mai avut parte de o astfel de
plimbare, de un drum f`r` ]el, f`r` consultat
ceasul. E un aer ud, dar, când îl p`strez în
pl`mâni, îi simt prim`vara. La întoarcere
m` opresc în fa]a avizierului luminat al unei
re[edin]e uria[e. Na, la fix: b`ie]ii ̀ [tia dau
tot felul de burse pentru arti[ti, inclusiv
pentru scriitori. Ia s` notez eu adresa, cine
[tie când m-o… inspira. M` întorc la castel,

unde ne întâlnim cu to]ii (inclusiv cu Beatrice
Predan, fiica fotografului Bebe Predan, fostul
meu coleg de la "Focus Vest", pe care n-am
mai v`zut-o de când era elev`; deci, n-o
recunosc) [i de unde pornim spre un
restaurant grecesc. Ca s` ne sim]im ca acas`
[i s` nu ne fie dor, cârciumarii ne pun nu
doar friptane-n farfurii [i vin în pahare, ci
[i muzic` româneasc`: manele! De[i a doua
zi plecarea spre Leipzig, la târgul de carte,
e la 8.30, st`m, Dana, Dan [i cu mine la
pove[ti literare. Sau doar la pove[ti. E prilejul
s` aflu, chiar înainte de culcare, unde ajunge
românul dup` moarte. Cum unde? La OTV.
Dorm ca mort [i m` trezesc fresh. De multi[or
n-am mai avut un somn de [apte ore
neîntrerupt, c`ci acas` Crina are nevoile ei:
lapte sau pipi, pipi sau lapte. Iar eu sunt zâna
bun`, care i le îndeplinesc de câteva ori pe
noapte.

Pornim spre Leipzig, iar la 10 suntem
acolo. Spa]iul târgului nu e atât de mare
precum cel de la Frankfurt, dar e! Cititorii
vin cu autocarele, cu ma[inile, cu c`rucioarele
cu bebe, vin [i tot vin. România are standul
realizat de Centrul Na]ional al C`r]ii al ICR,
nu mare, dar vizibil. Lâng` el, polonezii,
sârbii [i... Pop Verlag. Dau rapid cu ochii
de propria-mi carte, c`ci pe copert` îs chiar
eu. A[a a zis editorul, c` fotografia merge
cu titlul, "Heimkino, bei mir". "Cinema la
mine-acas`", cum ar veni. Hârtie foarte bun`,
carton foarte bun, traducerea excelent`. A[a
mi-au spus cunosc`torii [i n-am cum s`-i
contrazic. Hellmut Seiler e [i un poet aparte.
Aflând c` va traduce "Cinema...", l-am c`utat
prin libr`rii, i-am g`sit un volum ap`rut la
"Limes" [i l-am citit. În standul editurii "Pop",
volume noi semnate de germanii Johann
Lippet, Karl Wolff, Imre Török, Ioona
Rauschan, de bulgarul Dimiter Dublew, de
polonezul Jan Goczol, de Gezim Hajdari,
probabil cel mai bun poet contemporan
albanez. Traian Pop [i doamna sa vor pleca
peste câteva ceasuri în România, la
înmormântarea fratelui lui, salvamontist. O
avalan[`. Asta dup` ce a sc`pat de Himalaia
[i al]ii, to]i de peste 7000 de metri. Z`pada
neagr` de acas`. Dar vor veni b`ie]ii lor,
care sunt deja în drum spre Leipzig.
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Tot mai doare. {i acum, de[i a trecut ceva timp, [i acum, zic, ori de cîte ori trec prin
Pia]a Operei, rebotezat` Pia]a Victoriei, m` apuc` o stare de furie neputincioas`, combinat`
cu am`r`ciune. Asta fiindc` v`d – nu pot s` nu v`d – a[a-numitul "acvariu": WC-ul public
transformat cu voie de la prim`rie în restaurant, construc]ie p`tr`]oas` de sticl` [i o]el, care
închide pia]a pe una din laturi [i se potrive[te ca nuca în perete cu locul, ora[ul [i bunul-
gust. Presupun – adic` sper – c` o s` apuc [i ziua cînd o s` fie d`rîmat, c`ci deosebirea
dintre "acvariu" [i buticurile de tabl` distruse de B`sescu acum vreo cî]iva ani, pe cînd era
primarul Bucure[tiului, e mai degrab` una de tr`inicie [i nu de stil sau calitate.

M` întreb cît` mutilare or s` mai îndure pu]inele ora[e române[ti care au avut o oarecare
coeren]` arhitectonic` (de obicei nu gra]ie oamenilor locului, ci în ciuda lor). {i m` mai
întreb – dar asta sînt sigur c` n-o s` aflu niciodat` – dac` la mijloc e doar foamea de bani,
obsesia na]ional` a unei popula]ii pe cale s`-[i piard` toate idealurile, ori a fost vorba [i de
incompeten]a edililor, arhitec]ilor [i ale[ilor locali. B`nuiesc c` e cîte pu]in din toate, în
func]ie de inteligen]a [i l`comia fiec`ruia. Mai [tie oare cineva cît s-a construit, s-a demolat,
iar s-a construit [i apoi iar s-a demolat peste tot în România din 1990 încoace?

M` gîndesc, de exemplu, c` tot în Timi[oara, în spatele Pie]ei Operei, se ridicau acum
cî]iva ani ni[te chio[curi [i gherete cu teras`, care d`deau înspre Muzeul Banatului. Erau
lipite de zidul din spate al cl`dirilor [i, fiind plasate destul de discret, între pia]` [i muzeu,
nu deranjau ansamblul arhitectonic urban. În schimb, de prim`vara pîn` toamna tîrziu acolo
se aduna lumea s` bea un suc, o bere, o cafea, s` stea la taclale [i s` se bucure de vremea
frumoas`. Nu erau nici ele teribil de estetice, dar nu deranjau. St`teau acolo în spate, urî]ele
[i utile, f`r` s` strice aspectul pie]ei. Iar ambian]a pe care o creau mi s-a p`rut una pl`cut`.

La un moment dat municipalitatea a hot`rît totu[i c` sînt insuportabil de inestetice. C`
erau a[a sau era vorba pur [i simplu de ni[te comercian]i cu adev`rat mici, f`r` putere de
influen]`, asta iar`[i nu pot s` [tiu. (Sigur, acum nu ra]ionez, ci m` emo]ionez, deci e clar
c` nu sînt întru totul obiectiv. Dar cert este c` WC-ul restaurant sus-pomenit, ridicat cu
voie de la prim`rie, e la fel de inestetic [i, fiind plasat [i în buricul tîrgului, iese la vedere
ca p`duchele în frunte.) Iar dup` ce gheretele respective au fost d`rîmate, locul a r`mas ca
la demol`ri: pavat cu pl`ci de gresie, cu podele de ciment, cu borduri, cu g`uri de scurgere
[i buc`]i de ]eav`... cu de toate, în func]ie de cum î[i amenajaser` comercian]ii disp`rutele
lor chio[curi. A[a arat` [i azi, dup` doi sau trei ani. Po]i sta pe gresie, în aer liber, la umbra
unui copac din spatele pie]ei. Astfel, în locul unor gherete inestetice [i utile, acum avem
lîng` paji[tea ce înconjoar` muzeul o întindere de gresie [i ciment r`mas` de la demol`ri,
care jur c` nu-i deloc mai estetic`. Creditîndu-i pe cei de la prim`rie cu ni[te inten]ii cu
adev`rat bune – c`ci ce motive a[ avea s` cred altceva? –, trebuie spus c` în cazul ̀ sta au
f`cut treaba doar pe jum`tate.

S-ar putea zice c` astea nu sînt probleme cu adev`rat majore de arhitectur` urban`.
Fiindc` nici nu sînt – majore. Sau c` Timi[oara nu st` chiar a[a de r`u. Fiindc` nu st`. Îmi
ajunge s` citesc rubrica lui Andrei Pippidi din Dilema veche dedicat` salv`rii Bucure[tiului
("SOS Bucure[ti"), ca s` îmi dau seama c` timi[orenii sînt ni[te noroco[i. Bineîn]eles, asta
dac` ne raport`m la România, nu la Europa civilizat`, din care odinioar` chiar f`ceam
parte. Numai c` lucrurile astea m`runte (de[i nu, nu chiar m`runte...) sînt simptomatice
pentru felul în care se remodeleaz` arhitectura unui ora[ sc`pat relativ întreg din comunism
– dar, se pare, nu [i din capitalism.

{tiu c` a[a e, dar tot mai doare. De cîte ori trec prin Pia]a Operei. Sau pe lîng` sediul
BRD plasat în parcul de pe bulevardul Pîrvan. Sau pe lîng` îngrozitorul schelet de metal
albastru ce s-a ridicat pe locul fostului patinoar.

Aud c` pîn` la urm` o s` înceap` reamenajarea Parcului Copiilor. Alt proiect, alt`
anvergur`, al]i bani, alt` afacere... Ca în orice ora[ românesc postrevolu]ionar, într-o ]ar`
cu mare foame de bani.

MUTILARE URBAN~
RADU PAVEL GHEO
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Eugen Bunaru:Eugen Bunaru:Eugen Bunaru:Eugen Bunaru:Eugen Bunaru: Recent, d-nul Mircea
Martin [i-a lansat în Timi[oara, la libr`ria
Cartea de Nisip, o  carte special`: A fost odat`
un cenaclu. Cenaclul a c`rui istorie face
subiectul acestei c`r]i nu este altul decât
celebrul Universitas. Sunt evocate în carte
[i întâlnirile din anii 80, în Timi[oara [i în
Bucure[ti, cu Cenaclul Pavel Dan. Ai
participat la ele... A[ vrea s` te întreb, drag`
Simona: mai p`strezi în memoria ta afectiv`
ceva din acele momente cenacliere? Mai ai
timp pentru astfel de amintiri?...

Simona Constantinovici: Simona Constantinovici: Simona Constantinovici: Simona Constantinovici: Simona Constantinovici: S` în]eleg c`
ne afl`m à la recherche du temps perdu, , , , , cher
Eugène... For]ând pu]in lucrurile, a[ zice c`
omul e alc`tuit din 70% ap` [i din 30%
memorie afectiv`. Sufletul – îi asigur pe
adev`ra]ii cre[tini! – e mereu prezent în aceast`
ecua]ie. El p`streaz`, de fapt, echilibrul fiin]ei.
Cu cât îmb`trânim, cu atât pierdem din apa
ce suntem [i, probabil, din memoria afectiv`.
(Ne zbârcim, cu alte cuvinte, ne usc`m,
precum strugurii se stafidesc toamna, târziu,
pe butuci. Miezul îns` r`mâne, mai
întotdeauna, intact). M` consider înc` tân`r`
[i norocoas` din acest punct de vedere.
Memoria mea afectiv` îmi transmite neîncetat,
cu acuitate, mesaje. E ca un ]`rm pe care
valurile oceanului arunc` periodic alge, scoici,
pietricele, organisme de tot felul. Memoria
afectiv` e o dimensiune stratificat`, unele
parcele se calcific` în timp, altele r`mân vii
pân` la sfâr[itul vie]ii. Ni[te nestemate.
C`l`toria la Bucure[ti e înc` vie în memoria
mea. Mi-a marcat, f`r` s` exagerez, existen]a,
în general, nu numai pe cea de scriitoare.
M-a stimulat, sp`rgând în mine o carapace.
Mi-a deschis ochii. Sufletul. Întâlnirea cu
Cristi Popescu, un poet n`ucitor, cu o privire
halucinant`, de extrap`mântean, care se hr`nea
cu versuri, care p`rea împachetat în cuvinte,
în culori proaspete de poezie,  m-a f`cut s`
în]eleg c` literatura e un aliment de lux, h`r`zit
numai unora dintre noi. A tr`it extrem de
pu]in. E o lege implacabil`, mai cu seam`
pentru poe]i, aceea de a arde la cote maxime
– poe]ii ca ni[te tor]e mereu aprinse! – de a
se consuma, de a se autodevora. Sau poate
poezia, ca un animal greu de st`pânit,
insinuant, mu[c` iremediabil din ei pân` la
ultima fibr`.

Scriitorii sunt, prin defini]ie, ni[te
excentrici. Ce destin au avut poe]ii, aproape
to]i au vrut s` str`pung`, pân` [i-n moarte,
conformismul. Emily Dickinson, Sylvia Plath,
Virgil Mazilescu, Mariana Marin, Ion
Monoran, Ion Chichere [i atâ]ia al]ii... Ne-a
plimbat toat` noaptea —  î]i aminte[ti? —
pe str`zile Bucure[tiului. A fost un soi de
c`l`torie ini]iatic`. Eram noi, Viorel [i Gabi
Marineasa, Eugen Bunaru, Simona Con-
stantinovici, parc` Marian Oprea, Alietté
Muscalu... S` fi uitat pe cineva? Ne-a dus la
el acas`. Nu-mi amintesc decât poezia rotindu-
se în jurul nostru, ispititor, urcând pe pere]i,
ag`]ându-se de tocul ferestrelor de bloc
comunist, a fost o noapte alb` sunând a poezie.
L-am cunoscut atunci pe Sergiu Ruba, un
scriitor fermec`tor, extrem de cultivat, care
iubea prezen]ele, oamenii, chiar dac` nu le
percepea cu sim]ul vederii. Ciudat, nu-mi
amintesc momentul în care am citit, ce
impresie am stârnit, cât de critica]i am fost,
astea toate s-au [ters din memorie (se spune
c` memoria p`streaz` numai ce crede ea a
fi important), au r`mas, prinse ca-ntr-un glob
de cristal, profiluri, zgomotul pa[ilor no[tri
pe str`zile capitalei, surâsul trist al lui Cristi,
p`rul lui atârnând în coad`, privirea lui Gabi,
vioiciunea gândului, chestii m`runte...

POEZIA, CA UN ANIMAL
GREU DE ST~PÂNIT
SIMONA CONSTANTINOVICI

M`runte? Apoi, îmi amintesc de Mircea
Martin. Un flash insignifiant, la o prim`
vedere, dar eram, totu[i, înainte de 1990. L-
a sunat, în timpul cenaclului, un binecunoscut
critic [i teoretician francez al romanului despre
care noi auzisem la cursurile profesorului
Ciocârlie: Jean Starobinski. Au vorbit în
francez`. Bineîn]eles c` am ciulit urechile.
El este, printre altele, autorul c`r]ii: Les mots
sous les Mots. Les anagrammes de Ferdinand
de Saussure (1974).

— Ce anume crezi c` a lipsit nou`-
zeci[tilor timi[oreni –  dar [i optzeci[tilor [i
se poate merge mai departe pe firul genera]iilor
– pentru a fi ajuns la o afirmare [i la o
recunoa[tere mai pregnante pe plan na]ional,
comparabile, s` zicem, cu cele ale congenerilor
bucure[teni, dar nu numai... Iat` ce nume apar
în cartea amintit`: Cristian Popescu, C`t`lin
}ârlea, Horia Gârbea, Simona Popescu, Ioan
Es. Pop. S` fie întrebarea mea o întrebare
retoric`?

— În parte, drag` Eugen, e o întrebare
retoric`. Dar exist` atâta adev`r, din p`cate,
în ne[ansa provincialilor de a se ridica la
nivelul "capitali[tilor". {i e valabil nu doar
pentru timi[oreni. Bra[ovenii au fost singurii
care au str`puns, la acea vreme, membrana
groas`, cultivat`, pe nedrept, ca un obstacol,
între noi [i ei, bucure[tenii. C`r]ile se joac`
dintotdeauna la Bucure[ti, acolo se iau, [i
în prezent, deciziile importante. Observ îns`
cu bucurie c` genera]iile ultime (milenari[tii?)
au o putere incomparabil mai mare decât a
noastr` (nou`zeci[ti, optzeci[ti) de a se
înfrunta cu scriitorii de vârsta lor. Noi eram
nonconformi[ti în scris, dar aveam o
cumin]enie, un fel de bun sim] dus in extremis,
în manifest`rile exterioare, care nu concord`
defel cu literatura. În literatur` trebuie s` fii
ni]el tupeist, s` împingi cu zvâcnet u[a, cum
s-ar spune, s` for]ezi norocul, s` te asociezi
cu cine trebuie. Probabil c` asta ne-a lipsit.
{i ne-a mai lipsit ceva, f`r` doar [i poate.
Un Mircea Martin. Un Nicolae Manolescu.
Un critic literar. Viorel Marineasa, tu, Daniel
Vighi actualmente la "Ariergarda", sunte]i
scriitori. A]i suplinit cu brio, ce-i drept, absen]a
unui critic literar. Dar se pare c` nu a fost
suficient. La "Pavel Dan", criticii (Livius
Ciocârlie, Cornel Ungureanu, Adriana Babe]i,
Mircea Mih`ie[) ne vizitau, nu [tiu de ce nu
s-au a[ezat constant lâng` noi, s` ne
îmb`rb`teze, s` ne stimuleze. Nu e nicidecum
un repro[. Am avut de înv`]at de la fiecare
din ace[ti oameni.

Nu [tiu ce s` spun, poate c` nu am fost
noi preg`ti]i pentru afirmare, poate c` nu
aveam suficient` voin]`. Pur [i simplu. Am
citit pe undeva cum c` noi n-am fi fost la fel
de "cul]i" ca bucure[tenii, c` de-aia nu ne-
am ridicat la nivelul lor. M` rog, chestie de
interpretare. De multe ori, în literatur`, s-a
dovedit c` prea mult` cultur` stânjene[te actul
creator. E incomod` cultura în exces,
prejudiciaz` asupra stilului. Dup` p`rerea mea,
literatura, ca politica, de altfel, se prezint`
în form` nud`. Intr`m în ele ca-ntr-o expozi]ie
cu intrare liber`. Unii accept` tenta]ia [i merg
pe firul seduc]iei, al]ii, cei mai mul]i, nu. S-
ar putea s` regrete la un moment dat. Dar
asta e o alt` poveste.  Dumnezeu [tie mai
multe... Secret divin. Aici punem un emoticon
zâmb`re], nu-i a[a? Vorbe[ti de Cristian
Popescu, C`t`lin }ârlea, Horia Gârbea,
Simona Popescu, Ioan Es. Pop... Dintre ei,
Simona mi-e, [i acum, aproape de suflet. Nu
[tiu de ce am sim]it, la un moment dat, o
imperioas` nevoie de a-i scrie. A[a, din senin.
I-am citit c`r]ile despre Naum, Exuviile,

Lucr`rile în verde... am impresia c` e dintre
pu]inii care au reu[it s` r`mân` egali cu ei
în[i[i, de o verticalitate întâlnit` doar la
caracterele mari. Mi-e tare drag` Simona
Popescu. Nonconformismul ei, inteligen]a...
I-am citit [i pe ceilal]i. Despre Ioan Es. Pop
aflu c` a ob]inut, de curând, un premiu la
Madrid împreun` cu tân`rul poet [i traduc`tor
Claudiu Komartin.

— Ai ]inut la Universitatea de Vest cu
studen]ii de la litere un curs de creative writing.
Ai editat, în acest sens, [i o carte: Sertarele
cu fic]iune. Ce rezultate, ce satisfac]ii ai avut?

— Da, ]in, în continuare, acest curs în
cadrul masteratului de Analiza discursului,
unde sunt bineveni]i nu doar studen]ii de la
litere, ci orice tân`r cu imagina]ie, cu sete
de inedit. El merge mân`-n mân` cu alte
cursuri pe care le am în cadrul aceluia[i
masterat: Pragmatica recept`rii textului literar,
Semantic` interpretativ` [i Stilistic` literar`.
Eu cred c` nu po]i scrie bine dac` nu te formezi
ca cititor. Un bun cititor, nu zic ideal,  are
[anse mai mari de a deveni un bun scriitor,
decât un cititor mediocru. Încerc s`-i conving
pe studen]i c` scrisul [i cititul merg mân`-
n mân`, nu pot fi disociate. Nicolae Manolescu
are o carte superb` cu acest titlu. Masteratul
e locul unde m` simt cel mai bine. Da, am
avut [i satisfac]ii... Spre exemplu, aveam o
student` foarte reticent` la ideea de a scrie
"în direct", la cot cu alte persoane. Mi-a
explicat c` nu are talent, c` nu poate, nu a
mai practicat acest gest. Pe scurt, l-a luat pe
nu în bra]e. Justific`ri, ce mai, care-mi
dovedeau c` e nevoie de un declic... {i acest
declic s-a produs. Dup` vreo câteva s`pt`mâni
de înd`r`tnicie, timp în care se uita la mine
când întreb`tor, când mustr`tor, când arogant,
când nep`s`tor, a scris primele rânduri de...
literatur`. Momentul autodescoperirii s-a
întâmplat. A fost, pân` la urm`, o revela]ie
pentru ea îns`[i. Acum, cu anul al II-lea de
masterat, am în lucru o pies` de teatru: Roma.Roma.Roma.Roma.Roma.
Hotel de cinci steleHotel de cinci steleHotel de cinci steleHotel de cinci steleHotel de cinci stele. Sunt convins` c` se pot
scrie c`r]i bune la mai multe mâini. Cu o
singur` condi]ie: s` fie l`sate la o parte
orgoliile, "b`]o[eniile", fudulia aia cu gust
de pelin...

— Ai debutat editorial în 1996 cu un
volum de poezii, Casa cu t`ceri de toate
m`rimile, carte premiat` la concursul na]ional
de poezie ,,Gheorghe Pitu]''. Cum prive[ti
acel ,,moment'' de la distan]a anilor care au
trecut? Crezi c` tinerii poe]i [i prozatori
afirma]i în ultimul timp s-au bucurat [i se
bucur` de un context mai norocos în ce

prive[te debutul editorial, publicarea în volum
[i, în genere, receptarea [i mediatizarea lor,
a c`r]ilor lor?

— Casa cu t`ceri de toate m`rimile a
ap`rut târziu. Eu scriam deja de vreo 12 ani...
dar n-am avut ambi]ia de a scoate un volum.
În via]a mea, e drept, s-a produs [i o ruptur`
serioas`, chiar tragic`, am plecat cu o burs`
în Fran]a în 1990, la terminarea facult`]ii,
un masterat f`cut la Dijon, de fapt, [i, la
întoarcere, nu [tiu ce s-a întâmplat, dar m-
am reapropiat extrem de greu de poezie. Ceva
nu mai func]iona, s-au pierdut, pe drum, piese
esen]iale, osiile care pun în mi[care fiin]a,
energiile ascunse din care ne hr`nim spiritul.
Apoi m-am înscris la un doctorat despre
paradox în crea]ia lui Paul Claudel. Tr`iam
între Fran]a [i România. Nici acolo, nici aici.
Mai mult acolo decât aici. Eram un fel de
"mutant". ({i aici a[ avea nevoie de un
emoticon.) Casa cu t`ceri de toate m`rimile
este, a[adar, o carte a Simonei de acum 20
de ani, o prieten` a mea mai tân`r`,
nonconformist`, atipic` [i pu]in artificial`.
Nu-mi aduc prea bine aminte cum ar`ta [i
ce vroia de la via]`... Asta nu înseamn` c`
nu-mi e, în continuare, cea mai bun` prieten`,
dublul meu spiritual. Ne vedem rar. Uite, cu
ocazia acestui interviu, m-a invitat la o cafea...

Indubitabil, dac` au noroc, scriitorii de
azi pot fi publica]i în edituri cu vizibilitate,
obligate de fluxul pie]ii s`-i scoat` în fa]`,
s`-i promoveze a[a cum se cade, cu trâmbi]e
[i surle. Pentru a fi cunoscut, apreciat, denigrat,
strâns la piept sau b`tut pe um`r, scriitorul,
ca politicianul, trebuie s` fie purtat prin aren`,
prezentat unui public eterogen. Acolo, în
aren`, se decanteaz` totul, acolo se dau c`r]ile
pe fa]`. Îmi surâde [i ideea de a scoate poezia
în strad`, eventual pe ni[te catalige. Poezia
nu-i o târâtoare, ea tr`ie[te în aerul tare al
în`l]imilor... Pentru unii e o chestie facil`,
comercial`, dar tr`im într-un moment istoric
aparte. Ar fi impropriu s` ne întoarcem la
spiritul pa[optist. (De[i, la drept vorbind,
pa[opti[tii au reprezentat, în prima jum`tate
a secolului al XIX-lea, deschiderea spre
literatura european`, cult`, romantic`.
Modernizarea literaturii române, în faz`
incipient`, e drept, li se datoreaz` [i acest
fapt nu poate fi ignorat.) Poezia ia forma
chipului nostru actual. E prozaic`, imposibil`
adesea, ignorant` [i schimonosit`,
despiritualizat`, pentru c` noi suntem astfel.
Pictura [i muzica, la fel. A trecut vremea
metaforelor [i epitetelor frumoase. Cât despre
receptare, uite cazul Ilenei M`l`ncioiu, care
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nu a f`cut furori în anii [aizeci, din varii
motive, dar care este, acum, receptat` la
adev`rata ei valoare. Exist` cazuri în istoria
literar` româneasc` de scriitori îngropa]i "de
vii". Unii sunt postmortem sco[i la lumina
reflectoarelor. Jauss vorbea de "orizontul de
a[teptare". Fiecare oper`, literar` sau de alt`
natur`, î[i a[teapt` interpretul ideal. {ans`
au, de bun` seam`, cei care, în via]` fiind,
beneficiaz` de privirea aceea ideal` r`sfrânt`
asupra textului.

— E[ti iubit` [i apreciat` de studen]i...
Care e cheia succesului? Cum reu[e[ti s`-i
apropii, într-un context sau într-un timp nu
prea prielnice  pentru poezie, tocmai de
misterul [i secretele poeziei?

— Iubit`? Firea mea îi atrage, probabil.
Când intru în universitate las la poart` toate
nelini[tile, necazurile, durerile, cred c` intru
cu soarele la bra], cu vântul, cu tot ce g`sesc
interesant împrejur, cu fluturi, cu frunze, m`-
mbrac a[a, ca-n natur`, cu mult "firesc", nici
nu-mi plac oamenii moroc`no[i, întuneca]i,
glaciali, c`rora le tun` [i fulger` mereu. Ce
ne cost` s` fim calzi, genero[i, zâmbitori,
sinceri? E o sl`biciune a mea iubirea de
oameni. Sigur c` exist` în felul meu de a fi
[i riscul de a c`dea u[or prad`... Nu-mi pas`.
Iubesc oamenii, fiin]ele vii, în general, [i
pornesc de la premisa c` (aproape) tot ce e
animat e bun, frumos, nealterat. Gre[esc? De
fapt, ce importan]` are? Eu tot nu m` pot
schimba. E felul meu de a fi. De succes îns`
nu poate fi vorba, drag` Eugen. A[ prefera,
de multe ori, s` m` îngrop în mu]enie, în
timiditatea mea funciar`, s` nu ]in discursuri
despre poezie etc. O fac, uneori p`tima[, cu
gândul la acei oameni excep]ionali care au
murit cu peni]a în mân`, cu drag de cuvinte,
cu drag de nemurire.

— La finele anului trecut, Editura Brumar
]i-a publicat o frumoas` [i trist` carte de
poeme: 47. îngeri de catifea. De unde au
poposit ace[ti îngeri în cartea ta?

Dintr-o realitate (sau irealitate?) crud`.
Crunt`. Inimaginabil`. Îmi e foarte greu s`
vorbesc despre acea (i)realitate, Eugen...
Cuvintele se împr`[tie, le simt derutate, se
zbat s` nu fie ridicole... Oricum, a povesti o
(i)realitate de acest gen e ca [i cum ai c`dea,
cu încetinitorul, în chiar momentul nar`rii,
într-o groap` adânc`... Feti]a mea Iulia e
protagonista acelor versuri. 47 e num`rul
salonului în care boala ei ne-a întemni]at,
ne-a ]intuit,  pre] de trei luni. Acolo am fost
martora unei altfel de vie]i. Aproape
apocaliptice. {i nu exagerez. Tavanul se
pr`bu[ea acolo zilnic peste figura mea
îmb`trânit` înainte de vreme. Cu cât îl priveam
mai intens cu atât devenea mai greu, ca
plumbul. Încovrigat`-n scaunul verde (sau
negru?) de plastic, lungit` arareori în pat,
întins` ca un arc în oceanul trupului meu de
ap` [i memorie afectiv`, focalizam, zi dup`
zi, fibrele tavanului. Ce inutilitate! Nici în
contemplarea lui nu-mi g`seam alinarea.
M`suram distan]a de la ochi la becul de 100
de wa]i. Bec pe post de stea sau de lun` plin`.
Când lumina m` ardea, închideam pleoapele.
Întunericul m` speria. În spital dormeam cu
becurile aprinse. Nop]i albe.

Bra]ul de c`r]i aduse de prieteni st`tea
s` se pr`bu[easc`. La dreapta mea. Peste
p`tura adunat` mu[uroi. Cine crede c`-n spital,
lâng` tri[ti [i singuri copii sub perfuzii
adormi]i, se poate citi [i scrie în voie, e un
mare incon[tient. (Era s` spun un mare
n`t`r`u!) To]i credeau c`-mi voi scrie acolo
romanele, volumele de poezie, cursurile –
vai! – universitare. Cât se poate de fals. Cum
s` leg o fraz`, [i pe deasupra s-o [i în]eleg,
când cel de lâng` mine se vait` [i cere cu
disperare ajutor? "Dragule, eu acum, dup`
cum vezi, scriu sau citesc. Mai a[teapt` o
clip`." {i el va a[tepta, desigur, s`-mi termin
fraza, apoi cartea, la infinit, interpretarea,
probabil. Se va stinge sub ochii mei nepu-
tincio[i. Nici atunci iner]ia nu-mi va permite
s` m` ridic de pe scaun, s` chem o asistent`.

În alte circumstan]e a[ fi ]ipat, sunt

convins`. Atunci, în acele ore înghe]ate,  îmi
lipsea ]ip`tul. Toate no]iunile astea s-au pierdut
în h`ul suferin]ei. Am devenit imun` la chinul
altuia. La moarte. Am ajuns pân`-ntr-acolo
încât îmi imaginez noaptea, când nu pot dormi,
propria moarte. E lini[titor. Încurajator. Trupul
meu inert, pietrificat, nu m` sperie. E ca un
obiect pe care-l pip`i, îl evaluez, îl mut lini[tit
dintr-un loc într-altul, îl sp`l [i-l [terg cu grij`.
S` nu se sparg`. Nu de alta, dar e unicat.
Spitalul î]i taie avântul, te mutileaz` suflete[te,
dac` nu e[ti suficient de puternic, te îngroap`
de viu, a[a, simplu, te treze[ti într-o diminea]`
f`r` trup, levitând deasupra nimicului. Acolo
am murit, acolo am tr`it, am plâns [i am râs
pân` la epuizare total`. Volumul s-a vrut a
fi ie[irea la lumin` a Iuliei, eliberarea noastr`
din temni]a spitalului de oncologie "Louis
}urcanu". Dup` cum bine [tii, paginile
defileaz` în alb [i negru, a[a am sim]it eu
cartea, ca pe un dar-obiect f`cut Iuliei, cu
aripi de înger bun, cu aripi de înger r`u. Robert
{erban [i Loredana Târzioru au avut de furc`
mult cu ideea asta tr`znit`. O idee care mi-
a venit din senin, ca [i când cineva mi-ar fi
dictat-o, cum de altfel mi-a dictat [i versurile
acestei c`r]i, unul câte unul. Zâmbe[ti? Da,
altcineva a scris cartea Iuliei. Eu am fost
martor t`cut, adesea înecat în lacrimi, la
scrierea ei.

— Între 1987 [i 1989 ai fost pre[edinta
cenaclului Pavel Dan al Casei Studen]ilor
din Timi[oara. Nu tr`ie[ti uneori un sentiment
de nostalgie vis-à-vis de acel timp?

— Îmi e dor, într-adev`r, de vremea aia,
dar con[tient`-s c` niciodat` nu va mai fi
ce-a fost. Ce bine-ar fi s` derul`m în voie
timpul, asemeni unei sfori dintr-un imens
mosor (imaginar sau, de ce nu, real), s` ne
oprim un moment [i s` vedem ce s-a schimbat,
ce s-a metamorfozat. Ne-ar fi de folos o astfel
de putere: întoarcerea în timp. S` nu-mi spui
c` exist` persoane care nu tânjesc dup` ea.
{i tot la Proust ne întoarcem, Eugen. Interviul
`sta st` sub semnul madeleinei proustiene,
nu crezi? A[ezat` într-o alveol` a memoriei
involuntare. Sau într-un paner, aici, pe masa
de lucru. Când aburind` [i ademenitoare, când
uscat` [i sf`râmicioas`.

— Dup` Colec]ia de fluturi, primul t`u
roman, publicat în 2005 de Editura Brumar,
anul acesta î]i va ap`rea la Editura Bastion
un nou roman: Nepoata lui Salvador Dali.
E un titlu provocator.

— S` sper`m. Criza financiar` î[i întinde
tentaculele vertiginos în toate domeniile. Sunt
sigur` c` editurile se vor lupta cu aceast`
fiar` [i vor ie[i înving`toare, întotdeauna
cultura a învins. Colec]ia de fluturi e un roman
pe care l-am scris în 1996. Aproape zece ani
au trecut pân` s`-l public. De fapt, l-am început
într-un mod ciudat, am vrut s`-mi demonstrez
c` am resurse [i pentru proz`... Acum iau în
serios totul. Pe atunci, m` jucam înc`,
experimentam... Nepoata lui Dali s-a n`scut
sub febra promov`rii primului roman. Cred
c` [tii care e senza]ia dup` ce publici un volum.
Î]i vine s` scrii mai bine. {i apoi a intervenit
episodul cu boala feti]ei mele, spitalul,
tratamentele etc. M-am rupt iar`[i de literatur`.
Îmi amintesc c` Daciana Branea i-a trimis
Lidiei Bodea o mostr` din romanul meu. I-
a pl`cut, urma s` m` întâlnesc cu Daciana,
s` vorbim despre roman [i despre o eventual`
publicare la Humanitas etc. Nu a fost s` fie...

— Cum reu[e[ti s` le împaci pe toate:
familie, poezie, proz`, studii, cursuri la
Universitatea de Vest?

— Ce bine c` ai pus familia pe primul
loc, Eugen. A[a m` gândeam [i eu. Cred c`
ai surprins ordinea fireasc`. Armonia din
familie se r`sfrânge în toate. Dac` ai [i [ansa
de a te "asocia" în via]a asta, atât de scurt`
[i alambicat`, cu un so] (al)chimist iubitor,
c`ruia nu-i displace literatura, care te sus]ine
[i crede în tot ce faci, atunci... De aici s`
înceap` împ`carea cu sine, fericirea?

Interviu realizat de
EUGEN BUNARU

DORIN}A DIN URM~
De Buna Vestire
La 25 martie
Când se deschid cerurile
{i când, se spune,
Toate dorin]ele se-mplinesc
s-a auzit un glas
care m`-ntreba:
"Ce vrei s`-]i dau?
De ce ai nevoie?
Vrei bani?
Vrei palate?
Vrei prieteni noi?
Vrei onoruri?
Ce-]i vrea sufletul?"

Le am astea:
Vreau timp,
De timp am nevoie …

NU-I DE DOU~ ORI
MOARTE

Exist` doi ochi
dou` aripi
dou` mâini

Sunt fel de fel de oameni
de p`s`ri
de râuri
de dealuri
Sunt fel de fel de dorin]e
de plânsete
de surâsuri
fel de fel de cuvinte
de limbi
Dar
nu exist` de dou` ori întoarcere
nici de dou` ori curgere

de dou` ori moarte
L-ai f`cut drumul – f`cut e
nu-i întoarcere
Curge râul – curs e
nu-i alt` curgere
a murit omul – dus e
nu-i alt` via]`

C` orice trecere-i
un drum
f`r` întoarcere

PRAGURI
Ce bine era
c` tindele de odinioar`
nu aveau praguri
nu puteai s` te împiedici
nu [tiai când e[ti în`untru
când e[ti afar`.

Capul [i mintea
puteai s` le înal]i
pân` la cer.
Nimic nu te lovea.
Era…altceva!

Erai ca p`s`rile zbur`toare:
doar Dumnezeu, [i nori.

Acum, praguri,
Praguri soi de soi:
de od`i
de s`li, de s`li]e, de case
de biserici
de state
de gânduri…

Praguri.
Praguri, praguri.

MATILDA CARAGIU
MARIO}EANU

Numele eminentei lingviste Matilda Caragiu Mario]eanu (20 iulie 1927 – 11 martie
2009) este binecunoscut atât ca specialist` în limba român`, pe care a iubit-o cu pasiune,
cât [i în dialectal aromân, idiomul s`u natal, de care s-a ocupat cu acela[i zel [tiin]ific.
Profesoar` la Universitatea din Bucure[ti zeci de ani, a predate româna [i la mai multe
universit`]i din Austria [i din Germania; lucr`rile sale au dobândit astfel o recunoa[tere
interna]ional` binemeritat`. Din opera Matildei Caragiu Mario]eanu trebuie semnalat,
în deosebi, originalul s`u Dic]ionar aromân, conceput dup` criterii moderne în care,
pentru prima oar`, sunt g`zduite [i cuvinte recente, folosite în aromâna vie, de azi,
precum bicameral, concertu sau computeru. Domnia sa avea îns` [i o calitate singular`
pentru un lingvist: era poet` [i ne-a l`sat mai multe volume de versuri. Ne facem o
pioas` datorie fa]` de memoria lingvistei de curând trecute la cele ve[nice publicând
în paginile revistei Orizont câteva dintre poeziile sale culese din volumul  Poeme aromâne
(2006). (Florica DimitrescuFlorica DimitrescuFlorica DimitrescuFlorica DimitrescuFlorica Dimitrescu)

EXIL INTERIORexil interior



orizont

24www.revistaorizont.ro
MEMORIAmemoria

COPIL~RIA {I LICEUL
“…‘
Din 1924 pân` în 1928, adic` din clasa

a doua pân` în clasa a [asea, în fiecare vacan]`
de var`, petreceam o lun` la Timi[oara, la
familia medicului Traian Ghergu]a, fost medic
în Oravi]a (între 1919-1922), de pe strada
Romulus, nr.20. Familia Ghergu]a era înrudit`
cu familia noastr` prin so]ie, m`tu[a Silvia
T`m`[el Balea [i avea patru copii, dou` fete
mai mari [i doi b`ie]i apropia]i de vârsta mea.

Doctorul Ghergu]a, fiind în conducerea
sportiv` a clubului de fotbal "Kinizsi", (Chine-
zul), campioana de atunci a ]`rii, m-a introdus
la echipa de pitici, de unde mai târziu, am
evoluat la echipa de tineret. La acest club
mi-am des`vâr[it tehnica sub conducerea an-
trenorului Supra, juc`tor interna]ional în echi-
pa na]ional`. Antrenorul ne-a înv`]at s` execu-
t`m lovituri directe de la 16 metri în bar`,
din bar` în interior, din bar` în exterior. Am
înv`]at de la interna]ionalii Steiner I, Steiner
II, Tanzer, Teleki, Tesler, Auer, Kozonici –
funda[ cu un [ut n`prasnic, fra]ii Zellenack,
Steinbach, Schultz, Vögl, Wetzer, {emler,
Matek [i mai tinerii Zombory, Burger, Hok-
sany, Ciolac, Moravetz, Deheleanu, Schwartz,
deveni]i mai târziu juc`tori [i antrenori la
cluburi precum Ripensia Timi[oara, Unirea
Tricolor [i Juventus din Bucure[ti etc. Precizez
c` echipa na]ional` de fotbal de atunci era
format` numai din juc`tori ai acestui club [i
era una din cele mai valoroase echipe din
lume. Mai târziu, prin anul 1927 Tanzer, Tele-
ki, Tesler, Auer au plecat în Ungaria, ajungând
în echipa na]ional` a acestei ]`ri.

Prietenii mei de la echipa de fotbal îmi
spuneau Ric`.

STUDEN}IA
“…‘
Luni am luat parte la festivitatea de

deschidere a anului universitar ce a avut loc
în aula Facult`]ii de Drept, cu o capacitate
de peste trei mii de locuri.

În sala arhiplin`, la ora 9, a intrat decanul,
profesorul de drept roman Constantin
Stoicescu, spaima studen]ilor pentru exigen]a
lui recunoscut`, urmat de o suit` de peste o
sut` de profesori, conferen]iari, lectori [i
asisten]i. Luând cuvântul, decanul ne-a
prezentat un istoric al facult`]ii [i ne-a informat
c` începând cu acel an universitar facultatea
a trecut de la ciclul de înv`]`mânt de trei
ani la cel de patru ani. Deci, dac` mergeam
în 1931, terminam în 1934. Astfel, m-am dus
în 1932 [i am terminat în 1936.

În continuare, decanul ne-a informat c`
s-a introdus "blocul" ca sistem de examinare
la finele anului. Acest nou sistem consta în
faptul c` studentul era obligat s` se înscrie
la examene la cel pu]in trei din cele cinci
materii de predare, pe care s` le [i promoveze.
Adic`, dac` un student nu promova toate cele
trei materii, ci numai dou`, examenele se
anulau, iar în sesiunea de toamn` trebuia s`
sus]in` din nou examen la toate cele trei
materii, împreun` cu celelalte dou` r`mase
nesus]inute în prima sesiune. Obligatoriu era
s` promovezi la cel pu]in trei materii din cele
cinci, altfel pierdeai anul. În cazul în care în
sesiunea de toamn` studentul promova doar
la o materie din cele dou` r`mase, se mai

NEAMUL MUSTONILOR ÎN BANAT
HORIA MUSTA
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organiza o sesiune excep]ional` în luna
februarie a anului urm`tor când putea s`
sus]in` un singur examen.

Decanul a justificat introducerea
"blocului" ca sistem de examinare, hot`rât
de senatul universitar al facult`]ii, ca fiind
o necesitate datorat` num`rului exagerat de
mare de studen]i înscri[i la facultate, foarte
mul]i dintre ei fiind în acela[i timp în câmpul
muncii. Numai în anul I erau peste trei mii
de studen]i. Efectele introducerii acestui sistem
s-au v`zut peste patru ani, când doar patru
sute de studen]i au absolvit facultatea.

Din aceste motive, decanul i-a rugat pe
studen]i s` ia foarte în serios procesul de
înv`]`mânt, cu atât mai mult cu cât profesorii
au fost îndruma]i s` fie foarte exigen]i. În
acest scop a prezentat regulamentul facult`]ii
[i disciplina care trebuie s` existe în facultate,
dup` care a urmat un program artistic al
studen]ilor din ultimul an.

Un profesor ne-a prezentat programa
[colar` cu cele cinci materii de baz`, precum
[i modalitatea de desf`[urare a cursurilor,
atr`gându-ne aten]ia s` fim prezen]i atât la
cursuri, cât [i la seminarii. Seminarile urmau
s` fie sus]inute de docen]i [i asisten]i, iar
cursurile de profesorii titulari [i conferen]iari.
Ne-a spus c` seminarile sunt foarte importante,
pentru c` o dat` la dou` luni va participa la
seminar [i profesorul titular [i atunci urma
s` aib` loc un mic examen pe baz` de discu]ii
cu studen]ii participan]i, examen de care urma
s` se ]in` cont la examenul final.

Am fost foarte impresionat [i timorat,
într-un fel, de discursul decanului [i mi-am
zis c` nu-i de glumit cu [coala. De aceea am
hot`rât atunci c` în prim-plan era facultatea,
prin prezen]a permanent` la cursuri [i
seminarii, cu dorin]a de a absolvi, pentru a-
mi mul]umi p`rin]ii. “…‘

Rela]iile dintre profesori [i studen]i erau
deosebit de respectuoase [i politicoase. De
exemplu, atunci când profesorii se adresau
unui student, foloseau apelative precum
"dumneavoastr`" sau "domnule". La examene
formulele de adresare [i întreb`rile sunau cam
a[a: "Domnule candidat, v` rog s` m` l`muri]i
asupra urm`toarelor aspecte juridice...".
Aceea[i polite]e exista pe atunci [i între p`rin]i
[i copii. Eu m` adresam p`rin]ilor mei
respectuos: "dumneavoastr`, m`mico" sau
"dumneavoastr`, t`ticule". Cu prietenii [i
colegii ne salutam spunându-ne "Noroc" [i
"Servus", pe când colegilor mai mari le
spuneam "Dumneata ..". Dante, prietenul meu,
i se adresa lui Todor, care era cu câ]iva ani
mai mare ca noi, cu formula "dumneata". “…‘

În anul II, st`team în gazd` pe strada
Izvor, când l-am cunoscut pe pictorul Corneliu
Baba. Eu mergeam la prietenii mei în c`minul
studen]esc b`n`]ean, iar el st`tea în camer`
cu ei. Era mai mare ca noi cu vreo zece ani.
F`cea schi]e [i portrete în creion pe hârtie
de desen, la restaurante [i pe cheile
Dâmbovi]ei [i le vindea cu circa 20 de lei.
Avea o dexteritate extraordinar`, mi-a f`cut
[i mie un portret, dar atunci n-am dat dou`
parale pe el. Pe dulapul lui din c`min erau
zeci de schi]e, iar noi primeam pachete de-
acas` [i mâncam sl`nin` pe dosul cartoanelor
pe care erau desenate portrete [i peisaje. Când
ne vedea, zicea: "Ce mi-a]i f`cut....???".

LIBERAL ÎN BUCURE{TI
“…‘
V. Iamandi [i M. F`rc`[anu, în grab`,

ne-au transmis celor care doream s` ne
înscriem în PNL s` ne prezent`m mar]i la
sediul partidului pentru a completa fi[ele de
înscriere. Sediul central al PNL din Bucure[ti
era pe Calea Victoriei, col] cu bulevardul
Elisabeta, vizavi de Cercul Militar, iar
cotidianul partidului, Viitorul, avea sediul
pe strada Academiei, col] cu bulevardul
Elisabeta. În ziua stabilit`, peste [aptezeci
de tineri s-au prezentat la locul indicat [i au
completat adeziunile la partid, în prezen]a
lui V. Iamandi [i a unei secretare. V. Iamandi
ne-a transmis c` înscrierea va fi aprobat`
personal de pre[edinte, fiind convoca]i în acest
scop pentru ziua de 25 octombrie, în ajun
de Sfântul Dumitru, pentru a fi confirma]i
oficial ca membri de I.G. Duca, în prezen]a
Biroului Central de conducere.

La ora 20 seara, peste [aptezeci de tineri
ne-am dus la sediul partidului, unde a venit
I.G. Duca, împreun` cu un grup de membri
din Biroul Central al partidului, fo[ti mini[tri
[i membri ai conducerii Tineretului Liberal,
Victor Iamandi (pre[edinte), Mihail F`rc`-
[anu, Eugen Titeanu, Dumitru Alim`ni[teanu,
fiul b`trânului Alim`ni[teanu, cumnatul lui
Ionel Br`tianu, Berceanu etc.

S-au preg`tit gust`ri, coniac, cafele.
Pre[edintele ne-a salutat [i ne-a mul]umit
pentru dorin]a manifestat` de a fi liberali,
zicându-ne: "M` bucur` faptul c` v-a]i hot`rât
s` intra]i în Partidul Na]ional Liberal, îns`
m` gândesc s` nu v` fi pripit. A]i reflectat
bine? Pentru c`, dac` vre]i s` fi]i liberali,
trebuie s` [ti]i ce-i doctrina liberal`. Noi,
partidul, c`ut`m oameni de platform` politic`,
cinsti]i [i corec]i". Apoi a ]inut un scurt expo-
zeu despre principiile liberale [i conduita
politic` pe care s` o avem, dup` care a f`cut
cuno[tin]` cu fiecare, înmânând personal car-
netele de membru PNL [i Statutul partidului.

Când a venit în fa]a mea, mi-a întins
mâna, m-a salutat, iar eu m-am prezentat:
"Sunt Horia Musta din Oravi]a, student în
anul I la Facultatea de Drept din Bucure[ti".
"Nu cumva e[ti copilul p`rintelui Musta din
Oravi]a?" "Sunt fiul lui", am r`spuns. "S`
fii un om politic vrednic, cum este tat`l
dumitale!"

În studen]ie am fost în rela]ii amicale
cu foarte mul]i colegi din diferite facult`]i
[i ani de studii, mul]i dintre ei de diferite
orient`ri politice: sociali[ti, legionari, chiar
comuni[ti. Am tr`it câteva întâmpl`ri inedite
în leg`tur` cu unii dintre ei. “…‘

În acest sens, între 18-23 februarie 1933,
când la putere erau ]`r`ni[tii, iar prim-ministru
era Vaida Voievod, s-a declan[at o grev`

muncitoreasc` a ceferi[tilor de la Grivi]a. Au
fost acolo agitatori comuni[ti sovietici [i din
aceast` cauz` evenimentul s-a numit Grivi]a
Ro[ie. F`r` s` vreau, m-am nimerit în mijlocul
evenimentelor. Eram în anul I [i st`team în
chirie pe strada Berthelot, lâng` Ministerul
Înv`]`mântului, chiar vizavi de catedrala
Sfântul Iosif, cu câ]iva colegi: Traian
Minencovici, Adam Turcoane, Laz`r
Brebenar, Gheorghe Munteanu [i Aurel
Mu]iu. Seara la ora nou` ne-am hot`rât s`
mergem la cinematograful Marna de pe Calea
Grivi]ei, unde rulau dou` filme. Pe la ora
unu am ie[it din cinematograf [i am v`zut
lumini spre Gara de Nord. Din curiozitate
tinereasc` ne-am dus [i noi spre Grivi]a s`
vedem ce se întâmpl` cu greva ceferi[tilor,
de care [tiam din ziare. Am ajuns la Gara
de Nord [i-am mers înainte pe Grivi]a pân`
am ajuns la Podul Grant. Lâng` acest pod
erau atelierele CFR. Am v`zut acolo trupe
de jandarmi înarmate, poli]ie, dar nu ne-a
spus nimeni nimic. Am mers înainte [i am
ajuns la ateliere, unde i-am v`zut pe grevi[ti.
Acolo ne-am întâlnit cu un maior înso]it de
câ]iva jandarmi care ne-a întrebat cum am
ajuns acolo. "Am venit s` vedem", am spus
noi. "Sta]i aici." A venit apoi un camion, ne-
a ridicat [i dus pe Calea Victoriei la poli]ie.
În acea sear` for]ele de ordine au dat lovitura
de gra]ie grevi[tilor [i i-au ridicat pe to]i,
circa zece mii de oameni.

Noi st`team la subsol pe b`nci. Trece o
zi, trec dou`, trec trei [i nu vine nimeni s`
ne întrebe ce c`ut`m acolo. Noroc c` am avut
eu la mine o mie [i ceva de lei, care era destul
de mult pe atunci, [i i-am dat unui poli]ist
care era de paz` s` ne aduc` mâncare, pâine,
salamuri. Jucam c`r]i, n-aveam ce face altceva.
Cu noi în înc`pere era un mare agitator [i
demagog, Doncea, unul din ini]iatorii grevei.
Acesta a ajuns pe vremea comuni[tilor
primarul general al capitalei. Era plin de
aresta]i la Poli]ie. Dup` vreo cinci zile ne-a
ajuns rândul la interogatoriu. "Voi ce c`uta]i
aici?" "Noi doar treceam pe strad`." Am relatat
c` suntem victime nevinovate, pentru c`
mergeam de la cinematograf pe strad` [i, din
curiozitate, am mers s` vedem ce se întâmpl`
la Grivi]a. Cel care ne interoga a fost destul
de tolerant cu noi, a în]eles situa]ia [i ne-a
dat drumul. Am ie[it din beciurile acelea [i
a[a am fost eu, f`r` voie, la Grivi]a Ro[ie.

ARMATA {I R~ZBOIUL
PE FRONT
NICIODAT~ NU M-AM
GÂNDIT LA MOARTE

“…‘
În iunie 1941 se reînfiin]eaz` Grupul 58

Cercetare ca divizion înt`rit în cadrul
Regimentului 13 C`l`ra[i [i este dat ca unitate

Iuliu Musta [i cei cinci nepo]i, de la stânga la dreapta, Octavian, Horia, Veturia,
Ta]iana [i Filaret, copiii lui Virgil Musta, Oravi]a, 1921. (Colec]ia Horia Musta)
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operativ` la Corpul Vân`tori de Munte.
Comandantul Grupului era colonelul
Gribovschi, eu eram aghiotant, iar solda]ii
erau în majoritate gorjeni.

A început r`zboiul în noaptea de 22 iunie,
când eu eram ofi]er de serviciu. “…‘

În acea zi am primit ordin operativ de
r`zboi pentru eliberarea nordului Bucovinei.
Ne-am deplasat pe itinerariul: R`d`u]i-
Vicovul de Jos-Vicovul de Sus-Storojine].
Am intrat prin vestul Cern`u]iului, prin zona
St`ne[ti, paralel` cu intrarea principal`. Dou`
zile ne-au trebuit pân` am ajuns la Cozmeni,
la nord de Cern`u]i.

Trupele sovietice s-au retras, iar noi am
întâlnit doar o mic` ariergard` la Storojine],
care au tras în noi cu dou` mitraliere [i apoi
au fugit. Ora[ul era în fl`c`ri, în retragere
trupele sovietice i-au dat foc.

A fost prima întâlnire militar` cu sovieticii
din timpul r`zboiului.

Popula]ia ne-a a[teptat, ne aclama... În
Cozmeni se [tia c` vine armata român`. Ce
bucurie a fost în tot ora[ul... Solda]ii s-au
dus la gazdele la care au stat [i, înainte de
retragere, s-au îmbr`]i[at... ce manifesta]ie
de bucurie a fost... extraordinar! Nu pot s`
descriu manifesta]ia aceea. Ne-au primit cu
b`utur`, sarmale, lapte, m`m`lig` româneasc`
etc. “…‘

De la Djankoi am plecat spre litoral, prin
Karasubazar [i am trecut prin Pasul Periprava.
În timp ce noi eram între Tuak [i Sudak, nem]ii
ocupaser` ]`rmul din partea de vest spre
Sevastopol. Noi înaintam dinspre Tuak-Sudak
spre vest, iar nem]ii veneau dinspre Sevastopol
spre noi. Inamicul era prins la mijloc. Atunci,
în 5 [i 6 noiembrie, a avut loc un episod.
Eram la Tuak, localitate aflat` la câ]iva
kilometri de Küçük Özen. De la Tuak am
atacat armata sovietic`.

Colonelul Mociulschi, care era secundul
Diviziei I, a dat ordin s` atac`m ziua. Eu i-
am spus c` nu are rost s`-i atac`m ziua, pentru
c` noi suntem trei sute, iar ei sunt câteva mii,
cu mitraliere, ascun[i în case: ne macin` [i
oricum vin nem]ii din partea cealalt` – [tiam
c` vin dinspre Sevastopol. I-am spus
colonelului s` l`s`m atacul pentru sear`, dar
el nu a fost de acord, a spus s` atac`m [i a
plecat. Atunci, eu m-am decis s` merg singur
în recunoa[tere s` v`d ce este. Pe la ora 1
am plecat din Tuak spre Küçük Özen [i am
ajuns la un transformator mare cam cât o
camer`. Era lini[te. Am trecut pe burt` în
fa]a transformatorului [i m-am târât cam 10
metri. Apoi m-am ridicat s` merg mai departe.
Cum m-am ridicat, s-au pus cu mitralierele
pe mine. Imediat m-am culcat la p`mânt, iar
gloan]ele nu m-au atins. Atunci am v`zut
moartea cu ochii. "Mul]umesc, Doamne, c`
m-ai sc`pat", am zis atunci. M-am retras la
transformator, care era ciuruit, [i de acolo
la Tuak. I-am spus colonelului Dumitrescu,
comandantul Grupului de Cercetare, care e
situa]ia, au auzit [i ei rafalele. Credeau c`
am murit. Atunci am hot`rât împreun` cu el
c` ar fi bine s` st`m pân` seara [i apoi s`
atac`m.

De ce m-am gândit eu s` îi atac`m seara?
Care a fost ideea mea? {tiam c` acolo sunt
vinuri. Am stat pân` la ora 9 seara [i atunci
am atacat. Am plecat cu sublocotenentul
Folteanu [i o sut` de solda]i. Am avut numai
grenade. Am intrat în comun`, era lini[te.
Ru[ii dormeau tun, de be]i ce erau. I-am luat
ca din oal`: am intrat în case cu grenade.
Bubuiam [i ei, de fric`, s-au predat. N-au
vrut s` cad` prizonieri la nem]i, le era fric`
s` nu-i omoare. Folteanu s-a dus spre o cas`,
de[i eu i-am spus s` nu mearg`. Sus, în podul
casei, erau solda]i, care au tras cu mitraliera
în el [i l-au omorât. Era la o distan]` de 20
de metri de mine. Eu m-am dus cu grenade,
le-am aruncat în ei [i-au venit [i s-au predat.

În decurs de dou` ore am luat circa dou`
mii de prizonieri be]i turt` la Küçük Özen,
cu sacrificiul lui Folteanu. Solda]i mor]i nu
am avut, doar doi r`ni]i u[or. În diminea]a
zilei de 6 noiembrie plecând în ac]iuni de

urm`rire a sovieticilor, am dat de un regiment
de cavalerie rusesc. Eram în ac]iune dou`
plutoane [i am trecut în fuga cailor de-o parte
[i de alta a regimentului rusesc. S-au tras
câteva rafale de mitralier` în aer, efectul fiind
c` întregul regiment s-a z`p`cit, a aruncat
armele [i s-au predat. Am capturat atunci peste
o mie dou` sute de prizonieri, arme [i cai.
În total am capturat peste trei mii de prizonieri.
“…‘

De la Alu[ta am plecat pe itinerariul
Simferopol–Ajan Schumski–Karasubazar.
Grupul a fost dat operativ la Divizia IV. Între
timp, armata sovietic` a recucerit Feodosia
[i Kerci [i au f`cut un cap de pod. Au debarcat
noaptea [i au luat prin surprindere trupele
germane [i române care sta]ionau. Noi am
fost trimi[i la Uskut, înspre ]`rm pentru a
ap`ra litoralul. Situa]ia s-a complicat [i am
primit ordin s` ne ducem urgent [i s` ajut`m,
fiind direc]iona]i spre Starîi Krîm, unde era
postul de comand` al Corpului de Munte.
Era decembrie 1941. Pe un frig de minus 28
de grade, cu cai f`r` potcoave, am pornit pe
jos, nu c`lare, spre Karasubazar. Dup` dou`
zile de mers, am ajuns la Karasubazar, unde
ne-am oprit într-o prim` etap`. Eram
nenoroci]i, era frig, nu puteam ]ine arma, c`
înghe]a mâna pe ea. Am stat câteva zile [i
am participat la prima ac]iune grozav` de
r`zboi, cea de la Karasubazar–Starîi Krîm,
care a avut loc pe 30 decembrie. Armata
sovietic` st`tea în fa]a noastr`, la 300 de metri,
pe pozi]ie. {i noi am avut tran[ee, linii de
ap`rare. A fost prima dat` când am fost
sprijini]i de avia]ia nem]easc` de recunoa[tere
Stuka [i Messerschmitt. Noi, românii, eram
în linia întâi. Inamicul era în lateral. Ne-au
b`gat acolo... a fost iad. Trei zile nu am v`zut
zi sau noapte. Am crezut c` înnebunim. Au
bombardat nem]ii cu artilerie cu fumigene,
tunuri cu fum. Ne-au b`gat în fum, dar era
a[a puternic, de nu vedeai în fa]`. Pe de alt`
parte, în fumul acela grozav au dat cu
arunc`toare de fl`c`ri. Veneau pe deasupra
noastr`... În fumul acela, avia]ia Stuka a
început un bombardament... veneau avioanele
[uierând în picaj pân` la 500 de metri [i l`sau
bombe. Sovieticii au rezistat cât au rezistat
[i dup` câteva zile au fugit. Au r`mas vreo
câ]iva [i, când ne-am dus noi la ei, s-au predat
îngrozi]i: "Lua]i-ne, c` e iadul". A[a ceva
n-au v`zut nici ei. Au fost foarte mul]i mor]i
acolo. Credeai c` î]i cade bomba în cap, dar
era la 300 de metri distan]`. Avioanele coborau
în picaj [uierând ca sirenele [i l`sau bombele.
Erau multe [i tr`geau precis în armata inamic`.
S-a recucerit Feodosia. Luptele au durat pân`
în 18 ianuarie 1942. În aceste lupte a murit
Laza Traian, fostul prefect legionar al jude]ului
Cara[. Kerciul a fost recucerit mai târziu, în
luna mai. Ora[ul Kerci este un ora[-port, aflat
între Marea Azov, la nord, [i Marea Neagr`,
la sud [i est.

Dup` luptele de la Feodosia, inamicul
a atacat puternic ]`rmul m`rii la Sudak. Într-
o prim` faz`, 13-15 ianuarie, la care noi nu
am participat, Sudakul a fost ap`rat de
Compania C`pitan Tomescu, din Divizia a
IV-a. Dou` zile mai târziu, sovieticii au dat
un atac puternic [i au cucerit ora[ul Sudak,
c`pitanul Tomescu retr`gându-se cu compania
spre mun]i. Atunci am fost trimi[i noi acolo
s` sprijinim. Am atacat împreun` cu nem]ii
[i între 23 -27 ianuarie am reu[it s` cucerim
Sudakul, dup` ce inamicul s-a retras pe mare.
“…‘

La Sevastopol, în ultimele dou`-trei
s`pt`mâni a fost dezastru. Erau mul]i solda]i
pierdu]i de unit`]i, dezorienta]i. Pe ace[tia
îi identifica patrulele de pretorat. Îi ducea
pe to]i la punctul de strângere, la 12 kilometri
sud de Sevastopol, unde erau îmbarca]i în
vase pentru a fi evacua]i. Îns` vasele erau
oprite la un kilometru de port, iar pân` la
ele mergeau cu b`rci. F`ceau tabele cu solda]ii
[i d`deau la comandantul vasului ca s`-i duc`
în Constan]a. Asta s-a întâmplat la evacuare.
Evacuarea nu se f`cea anarhic, era organizat`.
La Constan]a era un comandament militar,

tot unit`]i de pretorat, care-i lua în primire
[i-i dirija unde s` se duc`.

Pretoratul era format din unit`]i militare
de paz`, ordine, urm`rire [i anchet` penal`.
Ele erau înfiin]ate pe lâng` corpul de munte.
Corpul avea pe lâng` unit`]ile operative [i
aceste unit`]i de pretorat. “…‘

Din februarie 1944 eram la Sevastopol
pe pozi]ii. A fost foarte greu. Erau lupte grele
pe front [i ziua leg`tura telefonic` se rupea
[i eu trebuia s` o refac noaptea. Plecam cu
un grup mic de solda]i ca s` leg`m re]eaua
de telefonie. Mai luminam pe furi[. Nu a fost
deloc treab` u[oar`. “…‘

În ziua de 1 mai eu eram la cota 102.
Vizavi de cota 102 era cota 105, desp`r]ite
de Valea Belbekului. Acolo era un râu [i mul]i
meri [i nuci. Era o vale foarte bine gospod`rit`,
unde trupele, în trecere, s-au oprit în livezi
pentru a se s`tura de mere. Diminea]a inamicul
a dat un atac decisiv. Atunci a murit [i
Polifronescu. La ora 5 diminea]a l-au omorât
pe Polifronescu, în prima linie. Au murit
Socaciu [i to]i ofi]erii [i solda]ii care au fost
la cota 101. Au intrat [i i-au împu[cat. Au
fost [i lupte corp la corp în tran[ee [i unitatea
a fost decimat`. Eu eram în bunc`r cu doctorul
Stoenescu din Arad. La mine venise în vizit`
un ofi]er de Vân`tori de Munte, sublocotenent,
care a r`mas în unitatea mea. Eu eram
locotenent atunci [i deodat` a fost atacul acesta
puternic, cu tancuri. În spatele meu, la 300
de metri, era o vale unde era un alt aliniament
de tran[ee în care st`teau solda]ii pentru
contraatac. Sovieticii au atacat [i
sublocotenetul care venise în vizit` la mine
s-a speriat [i a fugit. Imediat l-au împu[cat
solda]ii inamici, l-au omorât. Sergentul
Popescu a ie[it [i s-a dus spre ei s` se predea.
Sovieticii l-au întors [i l-au împu[cat, nu se
mai f`ceau prizonieri. Doctorul s-a ascuns
în bunc`r, dup` l`zile cu mâncare. De la mine,
la vreo 30 de metri, era un [an] de comunica]ie
între linia întâi [i linia doi. Comandamentul
meu era pu]in în lateral de [an]ul acesta. Eu
trebuia s` ajung la [an], care ducea la linia
a doua. Am v`zut ce s-a întâmplat cu ei, m-
am înc`rcat cu grenade... mai eram cu doi
solda]i, care au avut curaj s` vin` cu mine.
Zic: "Voi v` duce]i înainte [i eu r`mân în
spate, iar când zic eu, s` fugi]i în [an]". Am
aruncat cu grenade înspre ei [i praf am f`cut.
Sovieticii s-au pus pe burt`, s-a f`cut nor de
praf, solda]ii mei au ajuns în [an]uri [i apoi
m-am retras [i eu. Îns`, între timp, se luminase
[i a început inamicul s` trag` cu pistoale
mitralier`. Atunci m-au r`nit foarte grav. Am
c`zut în [an]. Am înaintat cam 20 de metri
[i m-au luat doi solda]i [i m-au dus prin [an]
vreo 60 de metri pe linia a doua, unde era o
unitate german`. Când au v`zut nem]ii c`
vin sovieticii spre ei, au pornit un contraatac
[i au recucerit bunc`rul unde am stat eu.
Doctorul care era în bunc`r mi-a povestit

ulterior cum a fost: "Horic`, am crezut c`-s
mort. Veniser` ru[ii. Eu m-am b`gat în a doua
înc`pere dup` l`zi. Au cotrob`it în prima
înc`pere, au dat de b`utur`, s-au oprit acolo
[i nu au mai continuat s` caute. Au auzit c`
veneau nem]ii [i au fugit. Am mai stat pu]in
ascuns în bunc`r [i au venit solda]i nem]i
care au intrat în bunc`r. {i le-am spus în
nem]e[te: ™Ich bin ein Rumänische offizier,
doktor¤, adic` ™Sunt un ofi]er român,
doctor¤". Norocul lui a fost c` [tia nem]e[te
perfect, pentru c` altfel îl împu[cau nem]ii.
A[a a sc`pat medicul Stoenescu. Asta am
aflat eu mai târziu când am fost la Arad la
el în vizit`.

Pe mine m-au dus în spitalul din Sevas-
topol, în subteran, unde era r`mas numai un
punct sanitar. Acolo am stat pe un pat, a venit
un sanitar [i mi-a acordat primele îngrijiri
medicale. Mi-a f`cut un ambalaj – m-a pansat
– în toat` partea unde eram r`nit, îns` nu-
mi sim]eam mâinile. Eu m-am aruncat la p`-
mânt [i gloan]ele mi-au prins mai mult picioa-
rele. De-acolo am fost du[i cu un camion la
aeroport, c` am fost patru r`ni]i români. Seara
nu se [tia dac` mai vine sau nu vreun avion.
Se [tia c` va c`dea Sevastopolul. Eram în
data de 1 mai seara. La 8 seara am ajuns în
sudul Sevastopolului, pe câmp. Nu era aero-
port, dar avioanele puteau s` aterizeze. De
la 8 seara pân` la 2 noaptea am stat în camion
pe acel câmp, care avea rol de aeroport, pentru
c` inamicul tr`gea cu tunurile, cu artileria
[i to]i ceilal]i r`ni]i au fugit [i s-au ascuns
dup` ni[te pietre mai mari. Eu st`team în
camion sus [i nu puteam s` m` mi[c. Treceau
schijele de artilerie prin prelat` [i pe mine
nu m-au atins. Dup` aceea s-a f`cut lini[te.

La ora 3 diminea]a au reu[it s` aterizeze
vreo trei-patru avioane sanitare germane. Au
putut ateriza deoarece vremea era rea, fulgera
[i ploua toren]ial [i avia]ia ruseasc` nu
bombarda pe a[a o vreme. M-am trezit c`
vin ni[te sanitari. M-au luat [i m-au dus la
avion, care era la o distan]` cam de 100 de
metri. Ne-au adus la Constan]a pe noi, românii
care am fost acolo.

La 3 mai armata sovietic` a cucerit nordul
Sevastopolului. În timpul acesta au fost
evacua]i doctorii [i to]i cei care au mai fost
g`si]i vii. Au mai fost lupte pân` pe 9 mai,
când Sevastopolul a fost cucerit în întregime
de sovietici. Atunci au fost lua]i prizonieri
câteva mii de osta[i români. N-au mai venit
vase [i avioane dup` trup`. Norocul nostru
a fost c` am prins ultimul avion sanitar.
___________________________________
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Adrian Onic`. Volum în curs de apari]ieAdrian Onic`. Volum în curs de apari]ieAdrian Onic`. Volum în curs de apari]ieAdrian Onic`. Volum în curs de apari]ieAdrian Onic`. Volum în curs de apari]ie
la Editura Marineasa)la Editura Marineasa)la Editura Marineasa)la Editura Marineasa)la Editura Marineasa)

Cota 909, Mun]ii Iaila, Crimeea, dup` luptele cu partizanii, 18 decembrie 1942.
În picioare, de la stânga la dreapta: lt. Vin]i, lt. Munteanu, slt. Musta

Jos, de la stânga la dreapta: lt. {tef`nescu, maior Gold`nescu (plan îndep`rtat),
cpt. Ghenge [i slt. Leahu (cu spatele). (Colec]ia Horia Musta)
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RAFINAMENT {I SEDUC}IE
7 martie 2009 Teatrul Na]ional Timi[oara7 martie 2009 Teatrul Na]ional Timi[oara7 martie 2009 Teatrul Na]ional Timi[oara7 martie 2009 Teatrul Na]ional Timi[oara7 martie 2009 Teatrul Na]ional Timi[oara
Remember, Remember, Remember, Remember, Remember, adaptare dup` Mateiu I. Caragiale, unadaptare dup` Mateiu I. Caragiale, unadaptare dup` Mateiu I. Caragiale, unadaptare dup` Mateiu I. Caragiale, unadaptare dup` Mateiu I. Caragiale, un
spectacol de R`zvan Mazilu, cu R`zvan Mazilu [i Ionspectacol de R`zvan Mazilu, cu R`zvan Mazilu [i Ionspectacol de R`zvan Mazilu, cu R`zvan Mazilu [i Ionspectacol de R`zvan Mazilu, cu R`zvan Mazilu [i Ionspectacol de R`zvan Mazilu, cu R`zvan Mazilu [i Ion
Rizea, decoruri & video: Dionisis Christofilogiannis,Rizea, decoruri & video: Dionisis Christofilogiannis,Rizea, decoruri & video: Dionisis Christofilogiannis,Rizea, decoruri & video: Dionisis Christofilogiannis,Rizea, decoruri & video: Dionisis Christofilogiannis,
costume: R`zvan Mazilu, sound design: Vlaicu Golcea,costume: R`zvan Mazilu, sound design: Vlaicu Golcea,costume: R`zvan Mazilu, sound design: Vlaicu Golcea,costume: R`zvan Mazilu, sound design: Vlaicu Golcea,costume: R`zvan Mazilu, sound design: Vlaicu Golcea,
light design: Florian Puterelight design: Florian Puterelight design: Florian Puterelight design: Florian Puterelight design: Florian Putere

Montarea Teatrului Na]ional din Timi[oara propune
publicului o întâlnire cu un text superb [i cu cel mai mediatizat
coregraf din România într-un spectacol de teatru [i dans.
Remarc mai întâi decorul, deloc înc`rcat [i proiec]ia din
fundal: cad pietre pre]ioase, semn al opulen]ei, dar [i
descifrare timpurie a cheii unei pove[ti ascunse. Pe scen`
Aubrey de Vere (R`zvan Mazilu într-un rol foarte bun),
trufa[, înconjurat de m`t`suri – senza]ie de r`sf`] pur. Are
acea elegan]` combinat` cu trufie, [arm, rafinament [i
discre]ie. Ion Rizea este naratorul, personaj ingrat, care
retr`ie[te cu uimire [i emo]ie o întâmplare uluitoare, dar
trebuie s` fie distins, subtil [i abil – pe m`sura partenerului
s`u. Poate de aceea m` a[teptam la un rol cu mai mult`
for]`, mai aproape de felul în care Mateiu Caragiale [i-a
construit atât de mig`los [i personajele, [i via]a.

Piesa debuteaz` cu un surplus de text: naratorul cite[te
scrisori [i pagini menite s` defineasc` dandysmul. Se poate
ca ele s` fi avut scopul de a contextualiza, dar cred c`
aceste inser]ii dilueaz` [i teoretizeaz` în loc ca ac]iunile
s` ilustreze. E rememorat` prima întâlnire dintre cele dou`
personaje. A[a cum se cuvine, un dandy ia r`suflarea: Aubrey
de Vere e neobi[nuit, cople[itor, pictural (de altfel,
scenograful, atent la detalii, îl [i transform` în tablou în
filmarea din fundal).

Seduc]ia, experiment încheiat, îi las` pe cei doi
participan]i în ipostaze diferite: seduc`torul î[i abandoneaz`
victima. Aubrey st` doar atât cât s` fie remarcat. Cel sedus
face plimb`ri dese la muzeu, pentru a-l revedea. Episoadele
se ]es [i fac dest`inuiri incomplete despre via]a lui Aubrey.
Scenograful recurge la proiec]ii video pentru a întregi
misteriosul tablou. Acestea comit indiscre]ii prielnice –
invad`m spa]iul privat al unui dandy, a[a c`, desigur, tot
ceea ce întâlnim acolo va fi extravagant. Oglinzile sunt
omniprezente. Ni se furi[eaz` prin fa]a ochilor: o cad` în
care se scald` trupul dezgolit al lui Aubrey (ce trebuie s`
capete nobila str`vezie albastr`), o mul]ime de foarfeci ce
fac modific`ri ale trupului. Ne-naturalul [i artificialul sunt
celebrate, exager`rile sunt regul`. Un uria[ diamant troneaz`
pe scen`: fast, lux, dar [i oglindiri multiple. Straniul erou
e construit din aluzii [i ipoteze. Cu toate acestea misterul
este între]inut, c`ci nu afl`m mai nimic din via]a fascinantului
personaj, decât c` naratorul are fa]` de acesta o admira]ie
f`r` de margini.

O scen` impresionant` prin intensitatea [i for]a detaliilor
ne confrunt` cu o apari]ie bizar`: un balerin în tutu negru,
proptit în cârje, cu mi[c`ri precise execut` un ultim "dans"
al lebedei negre – captivant` traducere a mersului "cataleptic"
al lui Aubrey de Vere. Suntem martorii unui episod
halucinant, prezen]a pare a fi femeie, [i totu[i pe mâna
f`pturii "rânjeau [apte safire de Ceylan" – semnul de
neconfundat al lui Aubrey. Episodul culmineaz` cu [oaptele
înfrigurate ale acestuia (singurele vorbe atribuite lui).

E z`duf, e o noapte stranie, de "catifea [i plumb" –

"asemenea nop]i sunt mai de temut ca be]ia".  Cei doi amici
î[i dau o întâlnire la care sir Aubrey nu vine, prilej de noi
specula]ii: poate e în bra]ele vreunei femei, poate uitase
de "lumea celor vii", prins în mrejele unui "sobor ocult".
R`mân doar ipoteze. Toropeala nop]ii le amplific`.

Dar un "fapt divers" dezv`luie crudul sfâr[it al lui sir
Aubrey: [tirea c` a fost pescuit cadavrul unui tân`r – ucis
cu pu]in timp în urm`. Tân`rul purta asupra sa obiecte
împodobite cu safire de Ceylan. Peste timp, o întâlnire a
naratorului cu un "mu[teriu" poate s` îi dezv`luie misterul
întregii istorisiri. Precaut, dar [i estet, se fere[te s` asculte
dezlegarea pove[tii; sunt lucruri ce trebuie s` r`mân` pe
veci sub pecetea tainei. Nu cum a fost cu adev`rat Aubrey
de Vere e important, ci frumuse]ea tainei ce-l înconjoar`.

Remember e un spectacol ce repune în circula]ie un
text pre]ios, o întâlnire stranie, uimitoare prin atrac]ie, dar
[i prin devia]ie.

DESPRE TROMPE-L'OEIL
NUMAI DE BINE
21 februarie 2000921 februarie 2000921 februarie 2000921 februarie 2000921 februarie 20009
Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timi[oaraTeatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timi[oaraTeatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timi[oaraTeatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timi[oaraTeatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timi[oara
Amor omniaAmor omniaAmor omniaAmor omniaAmor omnia, regia – Zheni [i Peter Pashov (Bulgaria),, regia – Zheni [i Peter Pashov (Bulgaria),, regia – Zheni [i Peter Pashov (Bulgaria),, regia – Zheni [i Peter Pashov (Bulgaria),, regia – Zheni [i Peter Pashov (Bulgaria),
cu ÊKiss Attila, Kocsárdi Levente, László Pecka Péter,cu ÊKiss Attila, Kocsárdi Levente, László Pecka Péter,cu ÊKiss Attila, Kocsárdi Levente, László Pecka Péter,cu ÊKiss Attila, Kocsárdi Levente, László Pecka Péter,cu ÊKiss Attila, Kocsárdi Levente, László Pecka Péter,
Lõrincz Rita, Magyari Etelka, Molnos András Csaba,Lõrincz Rita, Magyari Etelka, Molnos András Csaba,Lõrincz Rita, Magyari Etelka, Molnos András Csaba,Lõrincz Rita, Magyari Etelka, Molnos András Csaba,Lõrincz Rita, Magyari Etelka, Molnos András Csaba,
Szilágyi Ágota, Tar Mónika, Tankó Erika, NagySzilágyi Ágota, Tar Mónika, Tankó Erika, NagySzilágyi Ágota, Tar Mónika, Tankó Erika, NagySzilágyi Ágota, Tar Mónika, Tankó Erika, NagySzilágyi Ágota, Tar Mónika, Tankó Erika, Nagy
Sándor, Páll Anikó Katalin [i Vass Richárd, MolnárSándor, Páll Anikó Katalin [i Vass Richárd, MolnárSándor, Páll Anikó Katalin [i Vass Richárd, MolnárSándor, Páll Anikó Katalin [i Vass Richárd, MolnárSándor, Páll Anikó Katalin [i Vass Richárd, Molnár
Róbert (actor al Teatrului din Novi Sad), compozitor –Róbert (actor al Teatrului din Novi Sad), compozitor –Róbert (actor al Teatrului din Novi Sad), compozitor –Róbert (actor al Teatrului din Novi Sad), compozitor –Róbert (actor al Teatrului din Novi Sad), compozitor –
Cári Tibor, costume – Albert Alpár.Cári Tibor, costume – Albert Alpár.Cári Tibor, costume – Albert Alpár.Cári Tibor, costume – Albert Alpár.Cári Tibor, costume – Albert Alpár.

Amor omnia este o montare special`, în primul rând
pentru c` propune la Timi[oara o formul` deosebit`:
spectacolul non-verbal. Muzica lui Tibor Cári te arunc`
în visare, te elibereaz` de domina]ia cuvintelor, existente
doar în relief. Imaginile spectacolului sunt puternice, cu
atât mai mult cu cât, nefiind îngr`di]i de un text, ni le putem
ajusta mintal, centrate pe c`utarea (uneori chiar prea
insistent`) a ideii de iubire.

Spectacolul se compune din scene care surprind tema
iubirii cu multiplele ei fa]ete: îndr`gostire, ritual, pasiune,
toate pl`smuind varia]iuni expresive. Amor omnia
supraliciteaz` limbajul corporal [i întâlnirile fericite de lumini
[i umbre (care par deseori p`c`liri ale ochiului) [i (în)cântare
acustic`: band` înregistrat`, dar [i cântece live pentru care
actorii se servesc de voci [i de diverse instrumente ne/
conven]ionale. Combina]ia are efecte surprinz`toare. Un
debut foarte frumos (poate pu]in prea lung): furate de joc,
personajele se alint`. Descoper` un izvor (energie, inspira]ie,
surs` a iubirii). Experimenteaz`. Le place, a[a c` beau cu
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nesa] în doi, dar izvorul nu mai curge, atunci când sunt
egoi[ti [i fiecare vrea prea mult pentru sine. Povestea de
iubire e spus` prin intermediul chipurilor, mâinilor [i
sunetelor.

O scen` cerceteaz` iubirea-ritual (muzica o sus]ine
impun`tor): (in)fertilitate, na[tere, violen]`. Rela]ia devine
un amestec de pasiune [i disperare. O alta surprinde realit`]ile
posibile, existen]ele tr`ite în imaginar. Ce se întâmpl` atunci
când imaginile din cap devin atât de reale încât ]i se scurg
dureros printre degete, dar le sim]i parfumul. Senza]ia mea
a fost cea a unui num`r de iluzionism: fantasmele apar [i
dispar, aproape imperceptibil din fa]a ochilor no[tri.

{i ar mai fi: cum e când î]i tr`ie[ti via]a în culori sau

registre distincte, cu parteneri diferi]i, în indecizie? Hot`rârea
cea mai în]eleapt` pare a fi aceea de a r`mâne cu tine; sau
– iubirea constrâns` conven]ional (dintre o fat` [i alta) pentru
care te lup]i - la lungimi de-un b`], care-]i asigur` [i distan]a
"care se cade" [i î]i confer` [i precau]iile fa]` de tine; sau
(o situa]ie care mi-a adus aminte de o nuvel` a lui Barbey
D'Aurevilly) iubirea care sfideaz` [i moartea unuia dintre
parteneri; imagini frumoase, înso]ite de muzic` inspirat`
î]i induc apoi senza]ia de plaj`, mare, joc în valuri, apus
[i r`s`rit.

Salut ini]iativa Teatrului Maghiar de a avea o repeti]ie
cu public – deconspirare pl`cut` a unui num`r ca de magie.
Am rev`zut cu bucurie în spectacol scena cu "Fata Morgana",
iubirea-iluzie, pe sunete cl`n]`nitoare de de[ert selenar,
cu umbre verzui [i negre. Amor omnia e un spectacol care
trebuie savurat cu sim]urile, care te bucur` [i te impregneaz`
de imagini.

P.S. |n num`rul urm`tor, Jurnal de spectator la
microstagiunea Teatrului Na]ional "Radu Stanca" din Sibiu

CAFEKULTOUR
"S`pt`mâna cafenelelorÊtimi[orene - Cafekultour" se va desf`[ura în perioada 30 martie - 5 aprilie, au anun]at

directorii centrelor culturale francez [i german din Timi[oara, Eric Baude [i, respectiv, Silke Krummel. Aceast`
a cincea edi]ie [i-a propus sus]inerea crea]iei tinere contemporane, precum [i reflectarea culturilor din ]`rile emergente,
a declarat d-ra Silke Krummel, amintind c` manifestarea a debutat în 2004 pentru a compensa lipsa de spa]ii
culturale alternative din ora[, dar [i pentru a promova diversitatea cultural`. La rândul s`u, dl. Eric Baude a precizat
c` aceast` edi]ie propune mai multe premiere culturale, prima dintre ele fiind asocierea la "Cafekultour", pentru
prima dat`, a Institutului Ceh din Bucure[ti - care va prezenta în ultima zi (duminic`, 5 aprilie, ora 18), la Libr`ria
C`rture[ti-Mall, expozi]ia de fotografie "Carta 77" [i filmul documentar "Cet`]eanul Havel", al realizatorului Miroslav
Janek.

Iat` [i celelalte repere ale edi]iei "Cafekultour 2009". Luni, 30 martie, de la ora 19, la Libr`ria "Joc secund -
Humanitas", Institutul Polonez din Bucure[ti va prezenta o suit` de filme documentare de scurtmetraj din crea]ia
grupului "{coala de la Lodz". Tot filme de scurtmetraj, reunite prin tematica "Graviditate", vor fi prezentate, în 31
martie, de la ora 19, la Cinemateca "Papillon" din Pia]a Unirii, de c`tre creatorii de la Masterclass Ludwigsburg/
Paris: un total de nou` produc]ii, care abordeaz` tema în registru comic sau grav, în diferite contexte culturale.
Prima zi de aprilie va fi rezervat` unui artist invitat de la Paris: Emilien Gobard, care va sus]ine, la Clubul "Porto
Arte", de la ora 20, spectacolul de mim` pentru toate vârstele "Omul de nimic". În 2 aprilie, de la ora 19, protagonistul
"Cafekultour" va fi scriitorul elve]ian de expresie român` C`t`lin Dorian Florescu, care va anima o sear` de lectur`
la Libr`ria Cartea de Nisip" - iar în 3 aprilie, de la ora 20, Clubul "D'Arc" va g`zdui un moment de art` audio-
video, sus]inut de artistul Julien Cadoret din Besancon, Fran]a. În fine, ziua de 4 aprilie este rezervat` Trupei
"Snails" din Chi[in`u, care va sus]ine un concert pop-rock live, de la ora 21, la Jazz Club "Pod 16". Intrarea este
liber` la toate ac]iunile.
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La 11 ani dup` experimentul "Titanic",
carismaticii Winslet [i DiCaprio se reunesc
într-o nou` versiune cinematic` a cuplului,
opus` idilei cu virtu]i de melodram` jucat`
la prima lor colaborare. "Revolutionary Road",
filmul regizat de Sam Mendes, contra-
puncteaz` romantismul de carton al aman-
]ilor Jack Dawson [i Rose DeWitt Bukater
printr-o explorare crud` a identit`]ilor în cuplu,
[i, respectiv, a separ`rilor pe care ele le implic`.

Tema familiei alienate din suburbiile
americane a mai fost radiografiat` de Mendes
în istoricul "American Beauty". Iconoclast,
crud, marcat de dialoguri a c`ror violen]` imit`
delirul, "Revolutionary Road" nu are îns`
nervul impertinent [i teribilist al precedentului.
Povestea lui Frank si April Wheeler curge
într-un ritm senzual, meditativ [i îmbrac`, pe
fundalul acordurilor psihedelice semnate de
Thomas Newman, poezia sumbr` a resemn`rii.
Pe nedrept ignorat la Oscaruri [i nominalizat
la categorii "marginale", lungmetrajul aplic`
rigori estetice ale teatrului, reproducând fidel
construc]ia rafinat` a acestuia, dialogul
conotativ, timbrat de aluzii, cambr`rile
elaborate de joc [i de situa]ii, sensibilitatea
abrupt`, juisant`. Chiar în momentele
climactice, pelicula are un panache re]inut,
u[or elegiac, ce evit` histrionismul. Kate
Winslet [i Leonardo DiCaprio sunt impecabili
[i, în o mul]ime de feluri, contradictorii —
contemplativi, abrutiza]i, la[i, romantici,
înduio[`tori, monstruo[i, naivi, s`lbatici,
învin[i. Din ensemble-ul secundar se disting
Kathy Bates, sublim-autosuficient`, [i Richard
Easton, b`trânul so] emasculat, posesor al unei
mine concentrat-cadaverice. Cel mai interesant
e îns` Michael Shannon în rolul tipologic al
nebunului vizionar, portavoce a visurilor [i
a nevoii de substan]` ale celor doi Wheeler,
dotat cu un spumos umor (auto)ironic [i
manierisme adaptate stigmatului s`u social,
dar [i cu discern`mântul de a le demasca celor
doi inconsisten]a. Totu[i, "Revolutionary
Road" adopt` o structur` dramaturgic` prin
înse[i con]inutul [i simbolurile sale. Filmul
evoc` tragedia a doi oameni care, tr`indu-se
drept personaje, sunt incapabili s`-[i descopere
individualitatea, [i, implicit, ra]iunea de a exista
în ipostaza de cuplu. Frumuse]ea amândurora
îi particularizeaz` în monocromul peisaj
suburban, îns` ea îi responsabilizeaz` totodat`
cu împlinirea unui destin aparte. Arhetipul
pe care cei doi îl întruchipeaz` le impune
posturi [i idealuri panoramice, o întreag`
literatur` a nonconformismului pe care ei nu
[tiu cum s` [i-o aplice în esen]`, tocmai din
lipsa unor repere de definire interioare. În

mod ironic, ambii sunt firi conven]ionale,
fatalmente vasale artificiilor [i dogmei
propriului estetism. Fiecare probeaz` roluri
consacrate pentru a da un sens exotic, dar
provizoriu identit`]ii sale. Frank îi m`rturise[te
so]iei c` niciodat` nu s-a sim]it la fel de viu
[i important ca în r`zboi, probabil datorit`
concentr`rii epopeice a acestuia, care i-a
legitimat, pentru scurt timp, masculinitatea.
Apoi, revenit pe malurile unei societ`]i c`ldu]e,
cu ]eluri trase la indigo [i lipsite de m`re]ie,
el î[i asum` o nou` retoric`, aceea a paternit`]ii,
spre a se defini ca b`rbat. Îns`, paradoxal, o
astfel de confirmare a genului viril coincide
cu asimilarea în [ablonul suburban al pater
familia [i aduce cu sine noi prilejuri de frus-
trare. Sim]indu-se dispre]uit [i contestat de
partenera de menaj [i sperând s` redevin`
dezirabil sim]urilor ei capricioase, el exer-
seaz` scenarii machiste în fa]a unor tinere
u[or-impresionabile [i perfect diluate în pei-
sajul yuppy, care nu-i stimuleaz` prin nimic
aptitudinile spre grandoare pe care sper` c`
le posed`. Dar care nici nu-i problematizeaz`,
pe de alt` parte, statutul de b`rbat [i nevoia
de a se complace într-o misiune birocratic-
anodin`, în lipsa unor r`spunsuri în`l]`toare.
De cealalt` parte, April, actri]` mediocr` pe
scen` dar magistral` în via]a intim`, se zbate
s` fie motorul emancip`rii spirituale [i artistice
a lui Frank, în speran]a de a-[i oferi sie[i fiori
[i valen]e. Dar ea va fi [i deconspiratorul
implacabil al nesiguran]elor [i la[it`]ilor din
spatele recuzitei sale de gesturi care mimeaz`
virilitatea.

Pelicula se deruleaz` deconstructivist
în jurul lucidit`]ii ei obsesive, care o întoarce
progresiv la vidul f`r` germeni din spatele
majusculelor sale de împrumut. Pe toat`
durata filmului, April probeaz` autenticitatea
fiec`rui cadru pe care îl ata[ase defini]iei
sale — îndr`gostita, so]ia, mama, rebela,
vis`toarea, adulterina —, îns` alunec` mereu
spre locul comun al propriei nulit`]i. Prin
urmare, ea invalideaz` realitatea [i senti-
mentele de cuplu, lipind de ele atribute tragi-
ce. Parisul, ini]ial acea mantr` cehovian` plin`
de posibilit`]i ("La Moscova, la Moscova..."),
fie ele salvatoare sau opusul, sfâr[e[te
demonetizat [i reetichetat în cheia suficient`
a pragmatismului. Ultimele secven]e ale
filmului ne-o arat` pe insipida doamn`
Givings (Bates) în mijlocul unui monolog
janeaustinian, împreun` cu b`trânul [i infir-
mul domn Givings (Easton), a c`rui fiziono-
mie înfrânt` r`scole[te, pe tensiunile muzi-
cale marca Thomas Newman, ultimul mili-
metru de suflet r`mas deta[at.

CORA MANOLE

REVOLUTIONARY ROADTRECE PE LÂNG~OSCAR BOULEVARD

PROOROCKPROOROCKPROOROCKPROOROCKPROOROCK PEPEPEPEPE INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
UNDELE AMNIOTICE
ALE ANILOR DE ATUNCI
IOAN PALICI

Cîndva în vara anului 69 din secolul celor dou` mari r`zboaie, stupefiant, într-o
emisiune de variet`]i preluat` de la televiziunea austriac`, dup` interminabile dan]uri
în decoruri cu fîntîni ]î[nitoare, izbucnesc nea[teptat Troggs, cu Reg Presley îmbr`cat
în costum alb. Cr`c`nat în fa]a microfonului, ]ipînd I can't control myself [i imediat,
cuminte, doar sîntem dup` "summer of love", amintind c` "Love is all around".

Ori, tot pe atunci, într-un episod din MannixMannixMannixMannixMannix, alt serial despre care-]i aduci aminte
doar dup` jum`tate de vodk`, habar nu mai am în ce context ap`rea Neil Diamond
cîntînd, într-un bar, I'm a believer, melodia ce f`cuse furori în interpretarea celor de la
Monkees. {i tot a[a, trecînd la respectabilul Radio România, în emisiunea "forma]ii
vocal-instrumentale" bifat` cu grij` în cenu[iul Program radio-tv, am avut parte s` ascult,
în decurs de cincisprezece minute, duelul – death-match de la MTV, pentru generatia
de azi – între polonezii de la Crveni Ghitari (chiar nu mai [tiu cum se scrie corect) [i…
Beatles. Sublim` [i proletar` propor]ionalitate!

Iar dac` tot am pomenit de radio, închipui]i-v`, copii ai net-ului, momentul cînd,
ie[it din a[ternut, într-o diminea]` ploioas` de toamn`, somnoros înc`, intri în buc`t`ria
unde te a[teapt` invariabila cea[c` de lapte [i cacao. Cu mintea la temele nef`cute,
ciule[ti urechile, nu-]i vine s` crezi cît de limpede se aude Yellow Submarine. Perplex,
îngîni afon fanfara, l`sînd pisica b`trîn` s` ling` felia de pâine cu unt.

Dar, oricît de ap`s`toare erau vremurile, bre[e [i fisuri se insinuau nea[teptat.
Dobîndisem, gra]ie unor neamuri plecate "dincolo", dou` LP-uri, c`rora le duc [i acum
dorul. Unul era etericul "Farewell Angelina" de Joan Baez, ap`rut la Vanguard, cel`lalt
— un caustic Kinks (Ray Davies, pe copert` cu unghiile l`cuite verde!) cu "Dedicated
followers of fashion" [i "Dandy." Cum liceul nostru avea o sta]ie de amplificare, în
pauz`, gra]ie individului ce-o avea în grij`, (muzicant [i el, membru într-o forma]ie
ce-[i zicea "Sincopa 69") cîteodat`, reu[eam s` "b`g`m" una ori dou` melodii din amintitele
discuri. Pîn` careva dintre profesorii de serviciu, vigilen]i, trimitea vorb` s` schimb`m
placa.

Adev`rata oaz` unde ne ostoiam setea de muzic` bun` era îns` "Metronomul" realizat
de Cornel Chiriac. Aproape doi ani am a[teptat cu înfrigurare semnalul emisiunii, cu
caietul de noti]e deschis pe genunchi, consemnînd în grafii adesea fanteziste nume de
formatii [i "LP-uri", titluri de cîntece [i evenimente care m` l`sau gur`-casc`. Pare
greu de priceput acum impactul devastator l`sat în genera]ia mea de o emisiune radio
de un ceas, dar lucrurile erau adev`rate [i a[a au fost [i mai tîrziu cînd, din vara lui '69,
emisiunea s-a mutat la Radio Europa Liber`. Ca s` fiu un pic mali]ios, m` puteam f`li
în fa]a prietenilor mei unguri, ce-l aveau de mult pe Cseke Lászlo (vecinul lui Cornel
de la sec]ia maghiar`), cu un tip poate mai bun [i mai "update" în h`rm`laia rock-ului.

Emisiunea cu pricina se difuza din p`cate seara, iar mai tîrziu, cea din München,
dup`-amiaza. La un moment ascultam hipnotizat "Minimax"-ul vecinilor sîrbi, de la
zece la unu, sîmb`ta, cînd s`pt`mîna ne obosise îndeajuns, elevi [i profesori de-a valma.
Cu un m`runt tranzistor Sharp ascuns în buzunarul de la piept al uniformei [i casca
minuscul` cu firul strecurat prin mîneca vestonului, ascultam cu privirea fixat` aiurea
muzica, împ`rt`[ind febril colegilor situa]ia melodiilor preferate din top-ul s`pt`mînii.

Ar mai fi destule de ad`ugat; revistele "Bravo", amuzantul Costa Toader de la
Novi-Sad, discurile ascultate pîn` hîrîitul acului devenea insuportabil, textele melodiilor
îndr`gite copiate de mîn`, "Last Waltz", difuzat incredibil în cinematografe, dup` ce,
mult înainte trop`isem cu "Tinerii" lui Cliff Richard ori ie[isem ame]i]i [i cumva dezumfla]i
pentru cele, doar, cîteva minute cu Yardbirds d`rîmînd sculele în Blow-UpBlow-UpBlow-UpBlow-UpBlow-Up.

REALITATEA…
Urmare din pagina 19

Du un asemenea om într-o expozi]ie cu peisaje realiste din ni[te zone bucolice, [i-
o s`-l vezi c` pleac` de acolo imediat. Ruptura cu ce simte el e prea mare s` suporte
trecerea la a[a ceva. Cum la fel de inoportun` ar fi lectura unei c`r]i sau vizionarea unui
spectacol de teatru, audi]ia unui concert. Violen]a cere violen]`, iar locul contempla]iei
[i medita]iei face parte dintr-o alt` lume, a oamenilor a[eza]i, pentru care istoria î[i are
locul ei, filozofia un altul, artele stau s` se concureze între ele pe ni[te sc`ri valorice
p`strate neschimbate de mii de ani. Literatura e compendiul de retr`ire a fiin]elor umane
ca psihologii concrete, ca evenimente concrete, ce stimuleaz` în]elegerea mai bun` a
celui de al`turi prin jocul dintre imagina]ie [i sim]ire estetic`.

Doar c` lumea receptorului de cultur`, care impropriu se numea cândva "consumator"
de cultur`, nu e cea a oamenilor a[eza]i, ci a omului aflat în trafic. Între cele dou` categorii,
a creatorilor de art` [i a receptorilor s-a produs o crevas` psihologic`, pe care cei dintâi
nu o pot realiza, iar ceilal]i sunt complet indiferen]i la asta. Arta î[i continu` mersul ei
într-o evolu]ie istoric`, dup` toate acumul`rile sale de peste timp, indiferent de genul în
care se manifest`, continuând s` se raporteze doar la sine, în vreme ce receptorul se
gânde[te doar la ambuteiaje, bujii, trafic, rela]ii superficiale interumane, beneficii materiale,
consumism. Pentru el un concert de Mozart e la fel de strident ca zgomotul e[apamentului
unei ma[ini, [i nu le poate suporta pe niciunul. C`r]ile lui Nietzsche despre supra-om îl
deranjeaz`, f`r` s` simt` c` undeva în sinea lui e aproape de modelul filosofului german.

{i-atunci singurul gen de art` acceptat de omul de la volan e filmul, imaginea în
mi[care, povestea real` a unei drame de familie cu oameni teferi, cu multe ma[ini, cu
elicoptere, ce ofer` imagini panoramice dintr-o realitate dinamic` ce nu are nimic comun
cu vetustele arte clasice care-[i urmeaz` evolu]ia, f`r` s` ]in` cont de gusturile [i dorin]ele
receptorului. Neîn]elegerea dintre cele dou` lumi a deschis crevasa ce separ` acum f`r`
putin]a de împ`care pe artistul, tot mai apropiat de himerele lui, de cel`lalt.
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Aventura poli]iei nigeriene, care a
gravitat pre] de câteva zile în jurul unei capre,
arestate pentru tentativ` de jaf armat, nu
este câtu[i de pu]in exotic`, în ciuda efortului
ziari[tilor români de a ne-o servi ca atare.
Ce dac` animalul care a încercat s` fure
un automobil Mazda era un om, care, în
cele din urm`, s-a dovedit a fi, de fapt, doi
b`rba]i masca]i? Ce dac` nigerienii au crezut
c` ho]ii s-au transformat în capr` cu ajutorul
magiei negre [i nicidecum prin [iretlicuri
lume[ti? Nu este nimic neobi[nuit în aceast`
poveste [i, ca s-o dovedesc, o s` ofer dou`
exemple, aproape la întâmplare, dovad` a
accesibilit`]ii subiectului.

PP
rimul e clasic. Pomeneam în
num`rul trecut al revistei de
bancurile române[ti cu [i despre

realit`]ile R`zboiului Rece [i buna vecin`tate
cu Uniunea Sovietic`. Din acela[i ciclu, nu
putem neglija poantele cu Radio Erevan,
armenii fiind, în aceea[i epoc` mai sus evo-
cat` – se pare – un soi de ardeleni (sau poate
moldoveni) ai ru[ilor comuni[ti: nu le mergea
mintea chiar a[a de repede ca moscovi]ilor.
Una din întreb`rile de la rubrica "Radio
Erevan v` r`spunde", conform glumi]elor
pe teme imagologice, suna cam a[a: "E ade-
v`rat c` Ivan Ivanovici a câ[tigat la lotto o
biciclet`?". R`spunsul, demn chiar [i de
în]elepciunea lui Solomon, a venit prompt:
"Este foarte adev`rat, cu trei observa]ii, îns`:
nu este vorba de Ivan Ivanovici, ci de Serghei
Sergheevici, nu era o biciclet`, ci o ma[in`,
[i nu a câ[tigat-o, ci i s-a furat".

Al doilea caz este de ultim` or`. În data
de 29 ianuarie 2009, din magazia unei unit`]i
militare de la Ciorogârla, din aproprierea
capitalei, au disp`rut câteva zeci de arme
(50 AKM, niscai pistoale Carpa]i, o
mitralier` cu afet, gloan]e puzderie, toate
în valoare de fix 34.510 RON, dup` cum
se v`ic`reau autorit`]ile). Ultima dat` când
s-a întâmplat a[a ceva, în august 2002, au
c`zut multe capete – se arat` – chiar dac`
atunci, de la un depozit de arme din
Bucure[ti, nu disp`ruser` decât vreo [apte
grenade [i ni[te cartu[e am`râte, pe care le
dezgropaser` apoi geni[tii într-un cimitir
periferic. Acum se pare c` lucrurile sunt
mult mai grave, adep]ii teoriilor conspira]iei
strigând în gura mare c` armele sunt destinate
unor zone de conflict [i c` furtul a fost
comandat dinafar`. Rache]ii ucraineni,
americanii [i Osama Bin Laden intr` de-a
valma în colimatorul poli]iei, care în`spre[te
controalele, ridic` baraje peste tot, scotoce[te
frenetic portbagajele, patruleaz` de colo-
colo prin toate localit`]ile dintre Ciorogârla
[i Bra[ov, d` buzna în g`ri, ia la puricat
toate gen]ile suspect de burdu[ite [i câte [i
mai câte. La sfâr[itul lui februarie, dup` o
lun` de specula]ii, în care împu[c`turile de
la casa de schimb valutar din Bra[ov [i
jefuirea B`ncii Transilvania din Cluj sunt
puse de mul]i pe seama acelora[i nelegiui]i
de la Ciorogârla, sunt aresta]i preventiv [apte
militari, angaja]i ai depozitului cu pricina,
[i ancheta demareaz` în tromb`.

În timpul ce s-a scurs de la comiterea
faptelor [i pân` la prinderea presupu[ilor

infractori, s-a f`cut o risip` de cerneal` [i
de corzi vocale cum nu s-a mai v`zut de
mult în audio-vizualul carpatin. Cu apeten]a
tipic româneasc` pentru circ, presa a
transformat toate b`l`c`relile [i înjur`turile
ca la u[a cortului – ce f`ceau pân` acum,
îndrept`]it, obiectul orei 17.00 la unele
canale, 24.00 la altele, [i a ziarelor pe format
A4 [i A5 – în criz` de nivel na]ional, pe
alocuri european. Cuvintele-cheie ale relat`-
rilor sunt, fire[te, arme, armat, împu[cat,
mitralier`, mascat, camuflat [i multe alte
asemenea itemuri extrase din dic]ionarul de
termeni militari de buzunar, chiar dac` nu
este vorba decât de ve[nicul topor al b`diei
din deal, utilizat la asomarea soacrei, sau
de m`ciuca buliba[ei de la mall, azvårlit`
în capul consumatorilor de cafea Lavazza,
pantofi Deichmann, fuste Mango [i toate
celelalte produse ale economiei globale. De
exemplu, reluarea alegerilor într-o comun`
meridional` – un material asem`n`tor cu
cel oferit anul trecut de episodul {tef`ne[ti,
Ilfov – nu mai are acum nimic din izul muzi-
cal de ast`-var`, cu aleg`tori abundent trans-
pira]i [i u[or turmenta]i. Atunci, scandalul
alegerilor fraudate [i alterca]iile dintre sim-
patizan]ii social-democra]i [i restul popula]iei
din localitate au fost puse pe ritm de manele,
s-a ad`ugat pu]in praf ob]inut în urma mix`rii
"Ciulinilor B`r`ganului" cu "O scrisoare
pierdut`", s-a asezonat produsul finit, discret,
cu discursul oficial anti-PSD al momentului,
i s-au f`cut dou` poze lui Adi Minune, zis
de Vito, exercitându-[i carisma suburban`
într-un concert l`ut`resc ad hoc, în fa]a
prim`riei ilfovene, [i totul a fost bine când
s-a terminat cu bine.

DD
e curând, localitatea G`neasa,
Olt, s-a trezit în centrul aten]iei,
o dat` cu reluarea alegerilor

pe care un deputat PD-L, mare amator de
baseball, a încercat s` le m`sluiasc`. De
data aceasta, PSD a ie[it [i câ[tig`tor în
alegeri [i imaculat în demersurile electorale
– dar pe noi nu asta ne intereseaz` acum.
Simpatizan]ii celor dou` partide au acceptat
cu greu legile competi]iei loiale, iar deputatul
de culoare portocalie a f`cut uz de echipa-
mentul sportiv [i în afara terenului de joc,
adic` tot ceva în genul {tef`ne[ti, Ilfov. Doar
c` G`neasa, Olt s-a petrecut în intervalul
de timp decupat de momentul astral Cioro-
gârla, a[a c` materialul de pres` a fost
prelucrat cu totul altfel. Nici urm` de manele
[i Trahanache, praf [i transpira]ie, v`ic`reli
[i sud`lmi pestri]e; în schimb, afl`m c` peste
100 de jandarmi [i 80 de poli]i[ti au fost
mobiliza]i într-o comun` cu pu]in peste 3000
de cet`]eni cu drept de vot, for]e menite s`
fac` fa]` unei crize f`r` egal. Incidentul este
flatat cu epitete de genul "violent", "de pro-
por]ii", "de maxim` importan]`", "conflic-
tual", "riscant", "imoral", iar camerele de
luat vederi filmeaz` b`rba]i furio[i, mus-
t`cio[i, m`slinii, agitându-[i pumnii ame-
nin]`tor înspre ziari[ti [i jandarmi comunitari,
metamorfoza]i, între timp, în trupe speciale.
Impresia general` a relat`rilor este una de
agresivitate mocnit`, de primejdie gata-gata
s` cople[easc` o ]ar` întreag`, prin crearea

CIPRIAN V~LCAN
"Poli]ia nigerian` a re]inut o capr` cu acuza]ia de tentativ` de jaf armat. Un grup de

oameni au prins animalul [i l-au predat la poli]ie, spunînd c` acesta este de fapt un ho]
care a încercat s` fure un autoturism Mazda. Acesta s-ar fi deghizat apoi în capr`, folosind
magia neagr`, pentru a sc`pa de poli]ie. <Oamenii au declarat c` au v`zut doi ho]i încercånd
s` fure o ma[in`. I-au urm`rit, dar unul dintre ei a reu[it s` scape [i cel`lalt s-a transformat
în capr`>, a declarat pentru Reuters purt`torul de cuvînt al poli]iei, Tunde Mohammed"
(Ziua, 18 ianuarie 2009).

VV
aleriu Firicel, un celebru etnolog din Basarabia care a studiat folclorul berber
al`turi de Ernst Gellner, pentru a se dedica apoi analizei diferitelor sisteme
de gîndire magic` de pe teritoriul Nigeriei, sus]ine c` iscusita capr` aflat`

înc` în custodia poli]iei din Vombasa, Felicia Halucinanta Geertz, singura capr` de pe
teritoriul Africii capabil` s` ofere interviuri în limbile francez`, englez`, spaniol`, portughez`
[i yoruba, e descendenta în linie direct` a iedului cel mic din Capra cu trei iezi, fiind
adus` pe continentul negru de un fost student la medicin` de la Ia[i, Pezewenghe Matusalem
Kiltzi. Dup` un stagiu de trei ani la un pension pentru capre în devenire de la Cairo, unde
a înv`]at s` m`nînce conserve de porumb, gîndaci carameliza]i, ra]` cu portocale [i foie
gras, dedicîndu-[i restul timpului lecturilor subversive din Sade, Sacher-Masoch, Lenin,
Mao [i Stendhal, eleganta c`pri]`, sprin]ar îmbr`cat` de un creator de mod` din Sudan
[i înc`l]at` n`stru[nic de un potcovar din Mali, a început s` frecventeze cursurile Academiei
Comerciale din Kinshasa, specializîndu-se în contabilitatea dubl` pentru c`]ei [i vi]ei.
Dup` terminarea studiilor, a fost repartizat` la Ambasada Nigeriei de la Paris, fiind singura
capr` din istorie care a lucrat ca diplomat de carier`, stîrnind teribile pasiuni în rîndul
numero[ilor zoofili din cadrul corpului diplomatic. Decorat` cu Legiunea de Onoare
pentru abilit`]ile sale neobi[nuite de recitatoare de poezie francez`, a sus]inut mai multe
turnee europene, beh`ind cu [arm versuri de Rimbaud, Verlaine [i Cocteau care au declan[at
adev`rate epidemii de melancolie pe decrepitul continent, de la Var[ovia la Braga [i de
la Viena la Dorohoi. Devenit` amanta unui hocheist candian, a fost o vreme pre[edinta
Federa]iei de Patinaj Artistic din Nigeria, încercînd s` sus]in` organizarea primelor concursuri
interna]ionale de patinaj pe nisip. Dup` o via]` monden` str`lucitoare, dup` ce a jucat
în patru filme [i dou` piese de teatru, dup` ce a publicat mai multe volume de aforisme
în spaniol` si englez`, s-a retras pentru a-[i petrece b`trîne]ea la re[edin]a oficial` a
pre[edintelui Robert Mugabe, promi]înd s`-i dedice acestuia spumoasele ei memorii.
Îns`, cuprins` de depresie [i teribil de plictisit` de omagiile gazdei sale atinse de senilitate,
care o confunda mereu cu Regina Angliei, cerîndu-i ve[ti despre Prin]ul Charles, Felicia
Halucinanta Geertz a decis s` p`r`seasc` trista Zimbabwe, refugiindu-se în bra]ele lui
Umberto Eco, singurul om de litere care o încurajase de-a lungul timpului s` scrie un
tratat despre conjugarea caprin`. Din nefericire pentru ea, serviciile secrete din Zimbabwe
i-au citit coresponden]a [i au decis s-o împiedice s` plece, p`strînd-o ca o prizonier` de
lux a pre[edintelui Mugabe. În]elegînd c` tiranul senil vrea s-o ]in` pîn` la moarte al`turi
de el, deja b`trîna capr` a decis s` recurg` la cuno[tin]ele de magie dobîndite în tinere]e.
A rostit formulele sacre, cerînd s` se trezeasc` în magnifica bibliotec` a profesorului
Eco. Din nefericire, memoria ei devenise precar`, a încurcat cîteva cuvinte [i, în loc s-
o vedem ast`zi la Bologna, la prima ei conferin]` de pres` în Italia, primim ve[ti despre
ea de la Tunde Mohammed, purt`torul de cuvînt al poli]iei din Vombasa.

CAPRA {I MAZDA

CUM E TURCUL, {I PISTOLUL
DANA CHETRINESCU

unui precedent extrem de grav. Bâta de
baseball s-a transformat în atac armat, gur`-
casc` în terori[ti, grotescul în tragic.

Secolele de st`pânire otoman`, cu
iataganele cotropitorilor pe grumazul
cotropi]ilor, au l`sat la noi o vorb`, care
nu are, de altfel, nimic de-a face cu milit`ria:

"cum e turcul, [i pistolul", adic` "cine se
aseam`n` se adun`". În cazul de fa]`, o
coinciden]` fericit` (sau poate nu chiar atât
de fericit`) face ca atât metaforele [i
simbolurile împrumutate din domeniul cazon
cât [i senza]ia de déja-vu s`-[i revendice
aceea[i ilustr` filia]ie.
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O cronic` ap`rut` în New York Times
în preajma lans`rii filmului f`cut dup` cartea
lui Bernhard Schlink, Cititorul, concluziona
c` acesta "nu este despre Holocaust [i nici
despre genera]ia care s-a confruntat cu
mo[tenirea sa în Germania, ci este doar un
film menit s` creeze o stare de bine
privitorilor în leg`tur` cu o catastrof` istoric`
ce, cu fiecare nou` interpolare, p`le[te tot
mai mult în memoria colectiv`"1. Nu mi s-a
întâmplat s` citesc vreo interpretare mai
eronat`! Autoarea porne[te cu siguran]` de
la faptul c` scenariul nu condamn` manifest,
zugr`vind cu litere de-o [chioap` vina celor
implica]i în înf`ptuirea crimelor antisemite,
ci prefer` s` înlocuiasc` strategia eviden]ei
cu o abordare indirect`. De[i e drept c` exist`
o scen` în care un complet de judecat` d`
verdictul asupra vinov`]iei, greutatea filmului
nu rezid` acolo, ci în problematizarea
gradului de vin` [i în studierea motiva]iei
celor vinova]i. Îns` efectul acestei proble-
matiz`ri nu este nicidecum o diluare a culpei
[i o inducere a unei "st`ri de bine", dup`
cum pretinde articolul din New York Times,
ci o rediscutare a Holocaustului din perspec-
tiva ra]ionamentului ce a f`cut posibil`
asamblarea [i func]ionarea marii ma[in`rii
genocidale.

Reac]ia de blamare f`r` rezerve la adresa
unui film ce evit` s` fac` obi[nuitele distinc]ii
monocrome între bine [i r`u în tratarea
subiectului Holocaustului aminte[te de
criticile cu care a fost primit` seria de relat`ri
semnate de Hannah Arendt pentru revista
The New Yorker privind procesul
criminalului de r`zboi Adolf Eichmann,
desf`[urat la începutul anilor '60 la Ierusalim.
Concluziile lui Arendt se îndreptau c`tre
lipsa unui profil deviant al personalit`]ii
inculpatului, ba chiar [i lipsa unor sentimente
concret antisemite. Raportul autoarei privind
"banalitatea r`ului" contrazicea p`rerile
conform c`rora personalul SS era format
din psihopa]i cu tendin]e criminale [i ar`ta
cum, în anumite circumstan]e, pân` [i cea
mai normal` persoan` poate ucide cu sânge
rece, ca [i cum acest lucru ar face parte
dintr-un firesc cotidian (ceea ce, evident,
nu reprezint` o scuz` pentru faptele comise!).
Ideea e explicat` în amplul studiu al
totalitarismului semnat de Arendt, drept o
consecin]` a identific`rii totale dintre o
mi[care totalitar` [i "func]ionarii" s`i, ce
duce la desfiin]area no]iunii de respon-
sabilitate personal`: "nimeni nu tr`ie[te
vreodat` experien]a unei situa]ii în care
trebuie s` fie r`spunz`tor pentru propriile
lui ac]iuni sau c`reia s` îi poat` explica
ra]iunile"2.

Parc` inspirat din viziunea lui Arendt
este r`spunsul Hannei Schmitz (Kate
Winslet), personajul principal din filmul
Cititorul, ce ajunge s` fie judecat` în anii
'60 pentru activitatea de gardian la Auschwitz
în timpul r`zboiului. Întrebat` de judec`tor
de ce nu a descuiat por]ile unei cl`diri în
care se aflau câteva sute de prizoniere evreice
[i care tocmai fusese bombordat` [i cuprins`
de fl`c`ri, ea r`spunde siderat`: "Din cauza
motivului evident! Eram gardieni, iar treaba

Cititorul e o carte adânc`, t`cut`,
insuportabil de intens`. Ajuns` la cea de a
doua edi]ie româneasc` [i re-propulsat` în
topurile vânz`rilor interna]ionale de apari]ia
ecraniz`rii de succes, ea revine la locul
meritat [i în con[tiin]a publicului. Este, de
altfel, ceea ce vizeaz` Bernhard Schlink
atunci când scrie un roman pe cât de
provocator, pe atât de sobru, dac` nu chiar
sumbru. Scriitorul german face apel la suma
con[tiin]elor individuale ale celor ce
urm`resc cu sufletul la gur` povestea fostei
gardiene Hanna Schmitz. Într-o epoc` a
marilor verdicte, a foamei de condamn`ri
[i reabilit`ri definitive, în centrul Cititorului
st` - obsedant, incomod, paralizant - o
întrebare simpl`: "Dumneavoastr` ce a]i fi
f`cut?"

Complex` [i nuan]at`, interoga]ia de
sine [i de ceilal]i e inserat` de autor printre
firele unei ]es`turi narative cu model bine
conturat. Ac]iunile se în[iruie clar; obscure
sunt intersti]iile, spa]iile dintre cuvinte,
gesturi, gânduri [i decizii ce pot schimba
nu una, ci mii de vie]i. Schlink folose[te
o poveste de dragoste atipic` drept preambul
pentru fapte de maxim` gravitate. Romanul
debuteaz` cu rela]ia dezechilibrat-pasional`
dintre Michael Berg [i o taxatoare de
tramvai, mai apropiat` ca vârst` mamei
liceanului de atunci decât lui. Schlink
testeaz` astfel disponibilitatea cititorului
de a se proiecta în poveste [i a se l`sa în
voia ei, suspendându-[i neîncrederea [i
a[tept`rile-tip.

Nimic din povestea Hannei Schmitz nu
e previzibil sau cuantificabil: natura
ata[amentului fa]` de aproape-copilul pe care
îl îndeamn` s` nu abandoneze studiul,
motivele ce o fac s` fug` prin [i de propria
realitate, alegerile care o aduc într-o pozi]ie
imposibil`. Impenetrabil`, traverseaz`
romanul [i existen]a lui Berg înv`luit` într-un
mister pe care Schlink îl poten]eaz` cu
r`bdarea [i aten]ia povestitorului de clas`.
Suspansul se creeaz` prin simpla acumulare
de evenimente, aparent ilogice pentru
naratorul implicat. Intriga amoroas` îns`[i
e o strategie: nu despre dragoste se va vorbi
cu prec`dere. Ea permite îns` producerea
revela]iei [i o face plauzibil`: f`r` s` [tie,
Michael e unicul posesor al secretului ce o
condamn` – la propriu [i la figurat – pe
femeia iubit` odinioar`.

Nucleul simbolic, ritualul care îi leag`
o vreme pe cei doi, e lectura: la insisten]ele
ei, b`iatul îi cite[te unei Hanne fascinate
operele studiate la [coal`. Pe moment, totul
pare un joc de îndr`gosti]i, un r`sf`] romantic.
Idila se încheie îns` la fel de brusc cum
începuse: femeia dispare f`r` explica]ii din
ora[ [i din via]a lui Michael. Ulterior, ca
student la drept, acesta asist` la un proces
legat de lag`rele de concentrare; printre
acuzate, Hanna. Spectator mut al unei piese
ce-l hipnotizeaz`, Michael afl` despre
activitatea primei sale iubiri în cadrul S.S.
Memoria afectiv` îl ajut` s` îi descopere
drama. Amintiri disparate, episoade din
trecutul comun se leag`: Hanna era
analfabet`! De aici - investiga]ia psihologic`
insistent`, analiza minu]ioas` aplicat`
ambilor protagoni[ti.

"Ru[inea – o [tiam eu însumi – putea

CUVINTE MUTEDESPRE HOLOCAUST,
DIN NOU
ADINA BAYA CRISTINA CHEVERE{AN

fi pricina unui comportament de ap`rare,
în spatele c`ruia s` te po]i ascunde, s` te
po]i eschiva, s` te prefaci, chiar s` jigne[ti.
Dar ru[inea Hannei de a nu [ti s` citeasc`
[i s` scrie putea fi motivul comportamentului
ei la proces [i în lag`r? De frica de a nu fi
cumva dat` în vileag ca analfabet` prefera
demascarea ca r`uf`c`toare? De frica demas-
c`rii ca analfabet` prefera crima?" Iat` o
mic` por]iune din interogatoriul interior,
desf`[urat în paralel cu cel din sala de jude-
cat`. Schlink trece dincolo de nivelul alb-
negru sentin]elor, al vinov`]iei [i inocen]ei
absolute, lansând întreb`ri ce î[i pot afla
r`spunsuri precare doar în infinitele zone
cenu[ii, intermediare. Explorarea trecutului,
- încercarea disperat` a lui Michael de a se
în]elege pe sine dar [i p`rin]ii, apropia]ii,
predecesorii -, se face prin prisma reac]iei
personale, a interioriz`rii, a raport`rii emo]io-
nale la ceea ce ra]iunea nu poate decât flagela.

Protagonistul e sfâ[iat de incertitudini
ce pornesc de la argumente [i culpe proprii
[i se opresc la cele privind destinul unei
genera]ii. Hanna e roti]a care pune în mi[care
mecanismul unei con[tiin]e din care
anesteticul se raspânde[te treptat; durerea
persist`. Povestea ei, povestea lor constituie
pretextul unei medita]ii altfel despre marile
tragedii ale istoriei. Suferin]a nu iart` pe
nimeni. Schlink nu înclin` balan]a; nu
pledeaz`, nu preseaz`, nu someaz`, nu
absolv`. Reviziteaz` trecutul imaginându-[i,
creeaz` un personaj c`ruia cititul [i scrisul
îi dau sens. "Când sunt mâhnit, reînvie iar
în mine vechile r`ni, când m` simt vinovat,
e din nou prezent sentimentul de vinov`]ie
de pe vremuri, iar în nostalgiile [i în dorul
de cas` de azi simt nostalgia [i dorul de
atunci. Straturile vie]ii noastre se întrep`-
trund, zac atât de strâns lipite laolalt`, încât
în cele ce ni se întâmpl` mai târziu întâlnim
mereu întâmpl`rile de demult, nu ca pe ceva
clasat, cu care am încheiat socotelile, ci
actuale [i palpitând de via]` “…‘ Poate c`
am scris totu[i povestea noastr` pentru c`
voiam s` m` eliberez de ea, chiar dac` nu
sunt în stare". De[i gra]iat` [i auto-educat`
în închisoare, nici Hanna nu se poate smulge
trecutului: cu o zi înaintea eliber`rii, se
sinucide; printre c`r]i.

noastr` era s` p`zim prizonierele. Nu le
puteam l`sa s` scape. Deschiderea u[ilor
ar fi creat haos". U[urin]a cu care Hanna
î[i justific` ac]iunea de pur executant, cu
tonul firesc al unui paznic de depozit cu
c`r`mizi [i nu de oameni în carne [i oase,
readuce teoria lui Arendt în prim plan. {i
nu scute[te filmul de controverse.

Dar tensiunea dintre legalitate [i
moralitate la un anumit moment istoric, sau
dreptul cu care judec`m ni[te fapte din trecut
prin prisma unor valori din prezent,
reprezint` doar una dintre cheile de
intepretare ale filmului Cititorul. La fel de
viabil` este analizarea sa ca pe o poveste
de dragoste (idee indus` înc` de la vederea
afi[ului). {i înc` una rar`, în care chiar dac`
abund` ini]ial r`bufnirile erotice, lipsesc
dulceg`riile [i platitudinile asociate de obicei
no]iunii de "love story". Un scenariu în care
personajele tr`iesc momente dense de t`cere,
din spatele c`rora nu pot ie[i decât greoi [i
anemic pentru a exprima ce simt.

Dragostea, gestionarea culpei post-
Holocaust, puterea izb`vitoare a literaturii
– iat` doar câteva dintre temele atinse cu
sensibilitate [i har în Cititorul regizat de
Stephen Daldry, pe care poate vi-l aminti]i
drept realizator al unui portret inconfundabil
al Virginiei Woolf în Orele (The Hours).
Chiar [i f`r` a mai ad`uga la argumentele
de pân` acum lista de premii câ[tigate de
Kate Winslet pentru interpretarea Hannei
Schmitz (Oscar, premiu BAFTA, Glob de
Aur [.a.), Cititorul e un film ce merit` cu
siguran]` v`zut. Poate chiar de dou` ori.
_________________

1 Manohla 2008. Inocen]a nu mai exist`
în Germania postbelic` (Innocence Is Lost
in Postwar Germany), New York Times,
10 Dec. Articol disponibil online la adresa:
http://movies.nytimes.com/2008/12/10/
movies/10read.html?ref=movies

2  v. Arendt, Hannah 2007. Eichmann
la Ierusalim. Raport asupra banalit`]ii r`ului,
Ed. Humanitas, Bucure[ti.

3  Arendt, Hannah 2006. Originile tota-
litarismului, Ed. Humanitas, Bucure[ti, p.
464-5.
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PETRU UMANSCHI
Dac` m-ar întreba cineva acum, peste timp, care din amicii tinere]ii mele era cel mai

înfocat adept al înnoirilor muzicale, m-a[ gândi în primul rând la Dudu Chiseli]`. Pe
vremea Clubului T, prin 1972 [i chiar mai târziu, îmi amintesc cum, cu o energie debordant`,
Dudu, bun dansator, anima întreaga sal` a discotecii, mereu plin` ochi de tineri, mai ales
la sfâr[it de s`pt`mân`. Pe atunci, ca [i mine, el era profesor de educa]ie fizic` la Cebza,
o localitate apropiat` de Timi[oara, f`când o navet` confortabil`. Dudu, ca [i Gil Mogos,
avea dansul în sânge, [i astfel presta]iile sale se distingeau prin mi[c`ri unghiulare, neprev`zute.
Privitorii se delectau copios, invidiindu-l. Dudu dansa în apropierea pupitrului meu de
DJ, nu neap`rat pentru a epata ca figur` central`, ci pentru a "absorbi" sunetul pieselor
pe care o box` mare "Goodmans" îl r`spândea cu generozitate. Mi-l amintesc cum savura
ritmurile pieselor la mod` "Ballroom Blitz" sau "Co-Co" ale grupului Bubblegum Sweet.
Dudu era nelipsit de la seratele desf`[urate la MV sau Constructorul, unde Phoenix cânta
mai cu seam` covers dup` Beatles, Rolling Stones sau Kinks. În cazul în care comoditatea
sau programul discotecii m` împiedicau s` m` deplasez cu amintita forma]ie [i în provincie,
Dudu era nelipsit de la aceste evenimente, ca [i mul]i al]ii. Band-ul timi[orean era înso]it
de o armat` de fani, cei mai înfoca]i – cred – fiind Ceaca [i Eus.

În diminea]a zilei de luni, 2 martie, mergeam spre cas` dup` ce fusesem la Agenda
ca s`-mi predau materialul rubricii. Fac col]ul [i m` întâlnesc cu Dudu, pe care nu-l
v`zusem cam de mult` vreme. M` întreab` dac` m-am întâlnit cu b`ie]ii, [tiind c` de
Moni [i Nicu m` lega o prietenie de patru decenii [i ceva. Nu, nu ajunsesem s`-i v`d în
acest început de martie, fiindc` fusesem ocupat cu organizarea unui festival de muzic`
cu copiii. Dar îmi planificasem ca la ora prânzului, la Casa Oamenilor de {tiin]`, unde
erau ei caza]i, s`-i prind la prânz. Pe la orele 13.20 intru în sala de mese [i-i salut cu
r`suflata sintagm`: "Bine a]i revenit în Ora[ul Florilor!". Pre] de aproape dou` ceasuri,
pân` când microbuzul televiziunii locale a parcat în fa]a COS ca s`-i duc` pe Pestalozzi
pentru o emisiune ce urma s` fie filmat`, am dep`nat amintiri. Trecuse mai bine de un
an de la data în care îl v`zusem ultima oar` pe Nicu. Atunci, la Mall, la lansarea albumului
În umbra marelui urs(s), fusesem invitat s` rostesc câteva cuvinte în calitate de prim
cronicar din întreaga istorie Phoenix. Seara, la concert, m`rturisesc, nu m-am dus din
motive care-mi scap` pe moment, în schimb albumul d`ruit de Nicu mi-a pl`cut, reg`sind
sonorit`]ile atât de familiare ale unei muzici ce mi-a marcat tinere]ea. Cât despre Moni,
Bela Kamocsa îmi atr`sese aten]ia din timp c` – acum un an, doi – printre invita]ii speciali
la concertul aniversar sus]inut la "Ion Vidu" de actualul s`u grup de jazz "Bega Blues
Band" se va afla [i Moni. Dar trecuser` doi ani de la data ultimei noastre întâlniri. Mult,
pu]in?

În fine, la începutul acestei luni, la COS, sorbind dintr-un pahar cu ap` plat` cu
zeam` de l`mâie, am pus din nou ]ara la cale – câteva schimburi de impresii vizavi de
peisajul actual al divertismentului sonor "cam steril", parc`, a punctat Moni. Ca [i cu doi
ani în urm`, am g`sit de cuviin]` s` revenim asupra fenomenului Rap, gre[it inclus de
ignoran]i în grupa stilurilor muzicale. "Nu poate exista muzic` f`r` sunet, f`r` melodie.
E vorba de un stil recitativ, uneori consistent, dar serios distan]at de muzic`." I-am spus
lui Moni c` între timp am citi cartea despre acest fenomen cu accente contestatare scris`
de autorul de culoare Dr. Sugarman, care [i-a sus]inut doctoratul cu aceast` lucrare pertinent`.
P`rerea noastr` e [i a acestui incontestabil specialist, care s-a documentat infinit mai
mult despre subiect...

Dup` ce am f`cut câteva poze [i am schimbat ni[te impresii cu Ovidiu Lipan }`nd`ric`,
ne-am luat r`mas-bun [i am plecat fiecare la ale noastre. Traversând parcul spre centru,
am scos din buzunar CD-ul d`ruit de Bordeianu [i am citi dedica]ia: "Lui Umanschi, cu
prietenie, primul om cu care am lucrat în muzic`". Pentru cei mai tineri, s` se [tie, a[a
cum se specific` în Lexiconul Folk, Pop, Rock, la începutul anilor '60, Moni Bordeianu
era componentul forma]iei timi[orene Uranus, al`turi, printre al]ii, de Harry Coradini [i
de semnatarul acestor rânduri...

NICU, MONI,
DUDU, PETEA…

Codrin Liviu Cu]itaru transcrie, în
debutul articolului s`u "Tineri studio[i", din
DilemaDilemaDilemaDilemaDilema vechevechevechevecheveche (nr. 263), povestea unei colege
de Catedr`. Pentru c` poate func]iona fie
ca pild`, fie ca solu]ie, fie ca… schepsis, o
populariz`m în continuare: "}inea un curs
de limb` englez` la Facultatea de Educa]ie
Fizic` [i Sport [i, la prima întâlnire cu
studen]ii, a intrat într-un amfiteatru imens,
ticsit cu o multitudine de centimetri de mas`
muscular` [i cranii rase dup` moda
pustiurilor tibetane. La vederea tinerei
domni]e de englez`, masa muscular` s-a
animat brusc, emi]ând icnete [i sughi]uri
ce puteau trece, la rigoare, drept urale [i
ova]ii. Colega a avut un moment de inspira]ie
ancestral`, care a salvat-o practic pentru tot
restul semestrului. A ridicat mâinile în sl`vi
– precum [efii de stat care salut` mul]imea
în delir – [i a strigat din adâncurile fiin]ei,
acoperind isteria furibund`: Copii, a]i intrat
pe u[a principal` a cl`dirii atunci când a]i
venit încoace? Daa! – a r`spuns un cor
baritonal, nedumerit. {i a]i v`zut o pl`cu]`
neagr`, dreptunghiular`, lipit` de zid, în
dreapta? Daa! – a zumz`it armata de atle]i,
pe culmile excita]iei nervoase. Ei bine, acolo
scria, cu litere aurii, frumos rotunjite, în limba
român`, Universitatea Al. I. Cuza. S` ]ine]i
minte! Asta înseamn` c` aici ne afl`m la
Universitate. La Universitate st`m cumin]i
în b`nci [i facem lini[te. La stadion strig`m
Ura ori Huo. La Universitate, nu. Deci,
Universitate egal ciocu' mic. Stadion egal
ciocu' mare. A]i în]eles, pui[ori? Îngî, s-a
mai auzit, timid [i vag perceptibil, din
mul]imea c`zut`, nea[teptat, într-o t`cere
mormântal`." ● În acela[i num`r care, pe
prima pagin`, are interoga]ia "De la criza
culturii la cultura crizei?", Dan Perjovschi
"Vede viitorul": "Sponsorii î[i vor diminua
sau bloca fondurile, colec]ionarii se vor
r`zgândi de trei ori pân` s` cumpere ceva,
statul nu va mai avea bani de achizi]ii,
Ministerul Culturii se va orienta spre
patrimoniu, adic` va p`stra, în loc s` produc`,
lumea va face depresii [i nu va mai avea
chef de expozi]ii, arti[tii nu vor mai avea
bani de chirii [i vor pierde ateliere, se vor
închide galerii, se vor opri proiecte,
populismul cultural va suna mai dihai din
trâmbi]`… ● De[i pare c` viitorul nu sun`
bine, plasticianul român a primit o veste
din Vest: "Estul este mai echipat s` reziste
unei crize pentru c` a dus-o numai într-o
criz`" (Katrin Romberg, curatoarea Bienalei
de la Berlin) ● R`mânem, prin intermediul
Aurorei Martin, tot în Vest, dar pu]in mai
spre sud, de unde vin urm`toarele "[tiri":
"Italia este singurul stat european în care
armata patruleaz` pe strad`. Un stat în care
normele [i regulile func]ioneaz` în parametri
normali nu se confrunt` cu asemenea
manifest`ri, ceea ce reflect`, de fapt, situa]ia
de criz` creat` de o deficien]` sistematic`
la nivelul institu]iilor italiene. Un stat
democratic, cu institu]ii func]ionale, nu
apeleaz` la organiza]ii civile în îndeplinirea
rolului s`u [i nu are nevoie de structuri de
justi]ie paralel` cu statul, pentru men]inerea
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ordinii publice. În memoria colectiv` este
înc` proasp`t` apari]ia unor astfel de structuri
paralele în sudul Italiei, care, pe fundalul
fragment`rilor sociale, a favorizat
dezvoltarea grupurilor mafiote". ● Bella
Italia?

ONOARE POST-MORTEM

Dou` pagini despre poetul Ion Chichere
semneaz` bunul s`u prieten [i poet, Costel
Stancu, în Cafeneaua literar`Cafeneaua literar`Cafeneaua literar`Cafeneaua literar`Cafeneaua literar` (nr. 3) ● Deloc
patetice, deloc melodramatice, rândurile lui
Stancu schi]eaz` un profil al autorului
"Poemelor vesele [i triste de prin cârciumi
comuniste", un profil ce apare din povestea
devenirii poetice a lui Chichere. Scrie Stancu:
"L-am întrebat adesea cum de se face c` a
ajuns s` scrie poezii. Nu avea preg`tit un
r`spuns pentru public, o întâmplare
memorabil`, a[a cum sunt gata s` înf`]i[eze
unii scriitori. Pur [i simplu a fost s` fie. În
sinea lui sperase s` devin` fotbalist. (Unii
l-au strigat toat` via]a Jair, evident de la
vedeta brazilian` Jairzinho). O r`ceal` la
rinichi i-a anulat posibilit`]ile. A suferit.
A stat acas`, a citit, a început s` scrie". ●
Mai poveste[te prietenul Costel: "Îi pl`cea
s` umble de ici-acolo prin ora[, cu treburi
ori nu, dovedindu-se intrigat c`, din bruma
lui de pensie, trebuia s` tot cumpere bilete
de tramvai. Dup` moartea sa, a fost declarat
cet`]ean de onoare post-mortem al
municipiului Re[i]a. Ironia sor]ii! Una dintre
facilit`]ile cet`]enilor de onoare ai unei urbe,
(fie ei declara]i [i post-mortem) este, din
câte [tiu, posibilitatea de a c`l`tori gratuit
cu mijloacele de transport în comun. Drum
bun, Ion Chichere!"

SOLEMNITATEA
MANUSCRISELOR VECHI

Din ora[ul cu poe]i, Re[i]a, primim
revista Reflex Reflex Reflex Reflex Reflex (nr. 94-99), în ale c`rei peste
o sut` de pagini sunt multe lucruri bune de
citit, de la poezie, cronici de carte, pân` la
eseuri [i un… caz de senza]ie prezentat de
Mircea Popa: "Thomas Mann acuzat de
plagiat de c`tre un român" ● Nu dezv`luim
culisele procesului intentat de Aurel
P`curariu celebrului scriitor, c`ci o face
profesorul Popa ● Noi poposim asupra unui
interviu pe care istoricul Valeriu Leu îl
acord` jurnalistului Titus Cri[ciu, din care
"decup`m": "În]elepciunea [i sensibilitatea
lumii eu am c`utat-o în vechile c`r]i [i în
vechile muzici. Totul este cuprins aici. M-au
interesat în mod special c`r]ile pe care le-a
citit satul [i pe care noi, cei de azi, le-am
uitat, Nimic nu este mai solemn [i mai plin
de miez decât un text vechi pe care trebuie,
ca s`-l în]elegi, s`-l cite[ti cu respect. Lectura
unui manuscris nu este un fapt obi[nuit, are,
cum am spus, solemnitate. Eu [i azi citesc
c`r]ile pe care mo[ii mei le-au citit, Vie]ile
Sfin]ilor de pild`, [i cred în cele citite. Nu,
în aceste c`r]i n-am g`sit ur`, dimpotriv`
îndemn la iubire [i adev`r".

RO{IORII DE VEDE
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Au mai trecut luni, poate un an, au aflat str`inii de aceast` traducere. Zice-se c` a fost
supus` verific`rii [i germani[tii au tras concluzia c` e cea mai bun` traducere din cåte s-au
f`cut, vreo 70 \n lume. A[a a \nceput cariera mea de traduc`tor al lui Trakl. Recunosc c`,
dac` a[ fi [tiut c` poetul se va confunda cu traduc`torul, nu m-a[ fi \ncumetat la o asemenea
\ntreprindere. Mai cu seam` c` am avut ilu[tri t`lm`citori ai lui Trakl, cum ar fi Ion Pillat,
{tefan Baciu, Mircea Str`inul. Pentru mine a existat [ansa ori ne[ansa \ntruchipat` \n acel
diavol care se chema Stelaru, ca el s` arunce cuvåntul Trakl, f`r` s` [tie prea multe: era un
autodidact, cånta mai mult dup` ureche. Oricum, el a fost declan[atorul acestei nebunii \n
care am intrat, o nebunie din care nu voi putea sc`pa niciodat`. Voi face totul pentru a demonstra
c` Trakl este \n bun` m`sur` un poet descoperit de romåni, \ntrucåt s-a bucurat de cea mai
mare receptivitate \n Romånia. Pe vremea cånd era cvasi-necunoscut \n Austria, s-au g`sit
dou` personalit`]i ca Oscar Walter Cisek [i Ion Pillat avånd curajul s` afirme c` este unul
dintre cei mai importan]i poe]i ai lumii, cel mai mare poet al Austriei. S` nu uit`m c`-n acea
vreme tr`iau un Hofmannstahl [i un Rilke.

Flec`rim, nu mai ]inem m`sura. Pe reportofon se aud l`l`ituri, frånturi de conversa]ie de
la mesele vecine. Petre e obsedat de sarcina de-a prinde ultimul tren spre Jimbolia. Finalul
interviului e \n descre[tere, dac` nu de-a dreptul ratat. M` leg de acest cap`t de ]ar`. Ce
semnifica]ie are (dac` o are!) Jimbolia? -Am vrut s` merg la Peciu-Nou, satul meu natal. I-
am \mp`rt`[it ideea lui Mircea Tomu[, pe atunci secretar de stat la Ministerul Culturii, care,
\ncåntat, m-a pus \n leg`tur` cu Adrian Dinu Rachieru, \n acel moment consilier [ef la Inspectoratul
pentru Cultur` al jude]ului Timi[. Dumnealui s-a gåndit la Jimbolia, aici existånd un primar
extrem de receptiv, Mircea Romånu. Cred c` a fost, pån` la urm`, o alegere fericit`, Jimbolia
avånd posibilit`]i infinit mai mari. Un ora[ care i-ar putea atrage atåt pe romåni, cåt [i pe
str`ini. Prin ce? -Prin atmosfer`. E un ora[ foarte frumos, cu unitate arhitectonic`. Baroc
[v`besc. Grilaje Jugendstil \n cimitir. O tradi]ie: Jimbolia a dat un feldmare[al [i patru generali,
unul dintre ei, Moeller, f`cånd parte din Senatul Romåniei Mari. Dar [i un ora[ de perspectiv`.
(...) Unii cred c` Jimbolia e un ora[ mort. Tr`iesc aici oameni predispu[i la fapte de cultur`.
A[ezarea poate deveni un reper interesant din acest punct de vedere. Bun`oar`, curånd se va
deschide Muzeul Jaeger. (...) Mai vorbim noi peste doi-trei ani. Cum e s` treci de la Bucure[ti
la Jimbolia? -Mi se pare firesc. Am p`r`sit capitala f`r` nostalgie. M` simt acas`, m-am
n`scut aici. Rudele mi s-au pr`p`dit ori s-au \mpr`[tiat datorit` vicisitudinilor vremii. M`car
eu s` [tiu c` r`mån aici, cu ceea ce fac.

ORA{UL ÎN CARE…
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Ies prin târg [i nu m` mai satur s` privesc
standurile sutelor de edituri [i copertele miilor
de c`r]i. E mi[care mult` [i e abia prima zi!
În apropiere, standul Chinei, invitata de onoare
a Frankfurt Buchmesse, din octombrie. Foiesc
scriitorii, jurnali[tii, curio[ii. E o lansare,
bli]urile fulger`, microfoanele au erec]ie, autorii
folosesc limba lor complicat`, traduc`torii
lucreaz` din greu. Eu m` dau pe lâng` un album
de art` chinez` contemporan`. Redescop`r –
[i simt cum mi se ridic` nasul pe sus – câ]iva
plasticieni de mare for]`, Guo Jin, Wang
Guangyi [i Zeng Fanzhi, pe care [i marile case
de licita]ie din Europa ori din America îi
promoveaz` din plin. Organizatorii standului
au scos oalele [i sticlele: bufet pentru oaspe]ii
lans`rii. Îmi continui drumul [i nimeresc în
hala destinat` editurilor pentru copii. E nebunie,
plin de prichindei g`l`gio[i, de lumini [i muzici
tari, de editori zâmbitori [i, sper, milionari.
Traversez spa]iul cu mici escale [i ajung într-
o hal` mai pu]in zumz`itoare, cu anticariate.
C`r]i rare, dar în german`. Mai încolo, câteva
ma[ini de imprimat [i edi]ii bibliofile. Ori
unicat. Se fac demonstra]ii, trec`torii sunt
invita]i s` devin` tipografi sau leg`tori sau
graficieni. Dup` câ]iva zeci de metri îl întâlnesc
pe Cioran. O editur` german` l-a pus la vedere,
sub form` de carte [i fotografie. Lumea curge
continuu prin târg, c`r]ile rup plasele, chipurile
sunt absorbite de V-ul pe care-l fac tomurile
deschise, spa]ii de lectur` unde e puhoi,
microfoane la care cineva cite[te doar pentru
un singur ascult`tor, [i acela pe picior de
plecare, plasme ce lumineaz` trec`torii cu
informa]ii despre nout`]i de ultim minut.

M` desprind din vertij [i m` întorc în hala
noastr`, D, unde Ion [i apoi Dan au întâlnirea
cu cititorii. Între timp, la standul României
venise – de la standul Chinei, unde "târgove]ii"
f`ceau coad` la bufetul ce oferea o ciorb`
verzuie, deci exotic` – un editor chinez. Aflase
c` exist` o carte, ap`rut` în german` cu titlul
"Die Rote Babuschka", în care se… descânt`
comunismul. {i l-ar interesa. Într-un sfâr[it,
dup` discu]ii, omul î[i cam d` seama despre
ce e vorba în romanul lui Lungu [i se retrage
cu steagul… editorial coborât. La 17,30, \n
spa]iul de lectur` "Cafe Europa", împreun`
cu doamna Sabine Krause, care face oficiile
de prezentatoare, fiind o foarte bun`
cunosc`toare a limbii române, lecturez din
"Cinema…". Doamna, din "Heimkino…". Sunt
vreo 20-25 de spectatori, majoritatea
necunoscu]i, deci nem]i, ceea ce-i tu[ant, c`ci
n-am nici un fel de a[tept`ri la astfel de
evenimente. {i cred c` nici la altele. La final,
dup` ce mul]umesc, se anun]` închiderea primei
zile de târg. Plec cu junii Pop, cu ma[ina, spre
hotel, care este la vreo 30 de kilometri de
Leipzig. În fosta RDG. Ei se a[teptau s` fiu
ursuz, antipatic [i mut, dar înainte de a ne
retrage spre dormitoare – dup` o cin`
îndelungat`, garnisit` bine cu glume – îmi
m`rturisesc c` de mult n-au mai râs atâta. Eh,
gândesc în sinea mea, a[a suntem noi…, actorii
din România, fermec`tori [i plin de haz.

Joi diminea]a, 12 martie, la 10, suntem
în târg, iar peste o jum`tate de or` sunt copilotul
doamnei Popescu, înapoi spre Berlin. M` bucur
c` ne întoarcem din… scurt, c`ci sunt
ner`bd`tor s` bat cu piciorul capitala. Mi-am
luat înc`l]`minte sport pentru asta. Cu harta-
n mân`, sunt, peste dou` ore în autobuzul M19,
apoi într-un metrou care m` las` în
Alexanderplatz. Uoau, ca-n Döblin! Cam
picur`. Ba plou`. M`sor turnul televiziunii
din priviri, fac câteva fotografii, intru-ntr-o
libr`rie. Dup` ce ieri am stat opt ore între mun]i
de c`r]i! Pre]uri mici de tot, dar titluri în
german`. Cobor spre Rotes Rathause, unde
intru fiindc` umbrela nu mai ]ine. În fa]a
prim`riei, o demonstra]ie a unor tineri. Vor
ceva. E bine c` vor. În`untru, universit`]ile
din Germania î[i prezint` oferta pentru cei

studio[i.
M` înc`lzesc cu o cafea [i cu câteva pagini

din Stoichi]`. Dup` o jum`tate de or` îmi încerc
norocul: s-o fi oprit ploaia? S-a! Mitingi[tii
sunt tot acolo [i, parc`, mai acu]i. În fa]a cl`dirii
din c`r`mid` ro[ie au oprit trei BMW-uri negre.
{i mari. Mai încolo, câteva ma[ini de poli]ie.
Mari [i ele. Câteva capete tunse scurt str`lucesc
prin mul]ime. Pe col]ul din dreapta al
parbrizului al celor trei "negrese" scrie acela[i
lucru: Mr. Gorbatschow. Gorbaciov, cum ar
veni?! Ei, las`-m`… Trec strada ca s` am
perspectiva mai bun`. {i-o am: e chiar Mihail
Gorbaciov. A îmb`trânit, s-a mai îngr`[at pu]in,
pare mai scund decât la televizor. Se uit` pu]in
intrigat la demonstran]ii care î[i umfl` pl`mânii
[i mai tare. Îl privesc pe Gorbaciov [i m`
cuprinde emo]ia. Poate [i pentru c` sunt aici
[i datorit` lui. Poate [i pentru c` Zidul
Berlinului nu mai exist` [i datorit` lui. Tinerii
`[tia strig` [i dato… Nu, nu. În Occident puteai
s` strigi [i înainte de Perestroika. Fac câteva
poze. BMW-urile demareaz`, iar din fuga
primului bolid v`d profilul obosit, aproape
lipit de geam, al ultimului pre[edinte al URSS.

Pornesc spre Dom, o dat` cu ploaia. Altes
Museum e închis, fir-ar, se deschide în 21
martie… Se renoveaz`, se repar`, se
construie[te. Sunt [antiere pe insula muzeelor,
inclusiv la Alte Nazionalgalerie. Sper c` nu-
i… Nu, e deschis. Vreo trei ore m` cufund în
inima cl`dirii sub form` de templu, printre
lucr`ri de Canova, Friedrich, Carl Blechen,
Adolph Menzel, Böcklin (are o tulbur`toare
"Insul` a mor]ii"), mult Max Liebermann, pe
care nu l-am privit niciodat` atât de atent ca
acum, Monet, Manet, Renoir, Cézanne, un mic
Van Gogh. Terifiant "Orbul Samson" al lui
Corinth, cu greu îmi dezlipesc privirea de la
el… Într-o sal`, "Paris" [i "Gânditorul", ambele
de Rodin. Dau târcoale ultimului, încet, pe
vârfuri, s` nu-l deranjez. Cum o fi s` tr`ie[ti
într-un ora[ în care se petrec, am aflat din
surse sigure, cam 2000 de evenimente culturale
pe zi?

Trebuie s` fie nemaipomemenit, dar eu
nu mai am puterea s` mai "fac" un muzeu, e
aproape 18. Dar hai s` v`d exact pe unde sunt
celelalte, ca mâine s` merg direct la ]int`. Iat`
un magazin cu antichit`]i [i cu anun]ul "mari
reduceri". Incredibil: litografii de Picasso, Dali,
Chagall, Miro, semnate, numerotate [i cu
certificat de autenticitate, la pre]uri reduse de
dou` ori [i "a[ezate" între 120 [i 500 de euro!
Toate sunt înr`mate… fastuos. Neic`, s` tot
colec]ionezi în vremuri de criz`. Trec [i mâine,
s` privesc mai pe îndelete [i, cine [tie… Uria[ul
Pergamon e în lucru, dar e vizitabil. Pe mâine!
M` întorc spre Alexanderplatz, cu dou`-trei
descinderi prin ni[te magazine de haine. Iau
S7, un fel de tren, [i traversez Berlinul, pân`
la liziera p`durii Grunewald. De acolo sar într-
un autobuz "englezesc" spre ICR, c`ci doamna
Popescu ne a[teapt`, pe Ion Manolescu [i pe
mine, la un pahar de vin. St`m to]i trei la
pove[ti, cin`m… rafinat, iar un primitivo italian
din 2005 ne dezleag` limbile. {i face somnul
lin.

Sâmb`t`, zi cu soare! Gazd` generoas`,
Adriana Popescu m` invit` s`-mi arate o parte
a Berlinului din… berlin`. Cu un ghid care
[tie, cred, fiecare piatr` din uria[a metropol`,
aflu, de la bordul unui Volkswagen Passat,
mici istorii [i pove[ti, v`d monumente, cl`diri
noi [i vechi (de fapt, reconstruite), ambasadele
câtorva ]`ri, printre care [i a României, cl`direa
guvernului german, Ambasada Elve]iei,
pozi]ionat` atât de bine, încât toat` lumea vrea
s-o cumpere; doar c` nu-i de vânzare…),
Reichstag-ul, Poarta Brandenburg,
monumentul din 2700 de blocuri de granit
simbolizând pietre tombale [i ridicat în
memoria evreilor uci[i de nazi[ti, Pia]a
Postadam, cu a sa arhitectur` foarte modern`
Unter den Linden. Opera de Stat, Bebelplatz…
Cobor lâng` Bode Museum (e închis, se

renoveaz`!) [i dau o rait` printr-un târg de
art` ad-hoc, care se prelunge[te cu unul de
lucruri vechi, pe "insula muzeelor".
Pergamonul e uria[, dar noroc c` am fost
vaccinat în urm` cu vreo 9 ani, când am "b`tut"
cet`]ile grece[ti din Turcia [i când am v`zut
acolo r`m`[i]ele templelor, coloanelor,
sculpturilor în piatr` ori marmur`. A[a c` pot
s` fac în lini[te fotografii.

Cred c` Berlinul e printre pu]inele ora[e
din lume în ale c`rui muzee po]i folosi nestin-
gherit aparatul foto. Nu fur imagini de art`
babilonian`, hitit` ori arab`, nici pe zeii Greciei,
ci imortalizez aproape totul pe îndelete, nem-
]e[te. Pân` seara m` "pierd" prin ora[, c`u-
tându-mi batista în fa]a r`m`[i]elor Zidului

Berlinului, unde turi[tii î[i fac poze cu "solda]ii"
ru[i ori americani. Ajung, din noroc, [i la Check
Point Charlie, unde sunt conservate semnele
punctului de frontier` dintre alia]i [i sovietici.
Panouri lipite unul de altul "povestesc" în ima-
gini [i în cuvinte istoria [i dramele zidului [i
ale ora[ului, din 1961 [i pân` în 1989. Pe
distan]a de 155 de kilometri, cât m`sura zidul,
se p`streaz`, ca o cicatrice pe obrazul Berli-
nului, o linie din piatr` cubic`. Cine merge cu
capul plecat o poate vedea. Ceilal]i, care caut`
curio[i cu ochii s` afle cum tr`ie[te ora[ul reînviat
[i ridicat dup` al doilea r`zboi mondial, nu.

Duminic`, în zi de odihn`, m` întorc, prin
aer, spre cas`. Bagajul mi-e plin, inima la fel.
{i lucreaz` de zor.
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FigFigFigFigFigurile [i gesturile folosite de cei care
înjur` merit` mai mult` aten]ie decât cea pe
care le-o acord` savan]ii. Ele ocup` un loc
important în "dic]ionarul secret" al Mediteranei:
astfel [i-a numit Camilo José Cela glosarul s`u
spaniol, care m-a ajutat în munca la acest capitol,
mai ales din punct de vedere practic (Diccionario
secreto; vezi mai ales fascicolul I: "Series coleo
y afines", precum [i fascicolul II: "Series pis
y afines", Madrid 1979). De înjurat se înjur`
cel mai probabil de când exist` limba. Verbul
psovati ("a înjura") provine de la cuvântul pas
("câine"). Cei care înjur` au fost condamna]i
deja în Vechiul Testament (Leviticul 24, 11-
16). Autorii greci [i romani nu au l`sat în scrierile
lor prea multe dovezi despre înjur`turile lor:
se poate totu[i g`si câte ceva la clasici cum ar
fi Aristofan sau Plaut, dar se pot intui mult
mai multe. În graffitiurile din Pompei apare
deseori verbul pe care din decen]` l-am numit
de copula]ie, astfel încât putem ajunge la
concluzia c` [i înjur`turile de atunci sem`nau
bine cu cele de ast`zi. Codexurile stricte ale
lui Iustinian prevedeau pedeapsa cu moartea
pentru blasfemie. Nici Mohamed nu a fost mai
indulgent în Coran (sura 7). În Infernul (III,
103-105) Dante a surprins [i a în[irat aproape
toate speciile de înjur`tori, în momentul când
ignavi treceau fatalul Stix pe luntrea lui Charon:

Î[i blestemau [i zeii [i p`rin]ii
[i neamul omenesc [i loc [i or`
când s-au n`scut, [i-obâr[ia semin]ii.
Marko Marulic, p`rintele literaturii croate,

cum îl numesc profesorii no[tri, a dedicat în
al s`u Evangelistarium (în edi]ia a treia, publicat`
la Köln în anul 1529) un întreg capitol "r`ului
înjur`turii" (De maledicendi nequitia). Acest
viciu îl situeaz` în rândul celor mai mari
(magnum vitium est maledicentia, VII, 29).
În sprijinul acuza]iei aduse înjur`torilor
men]ioneaz` autoritatea lui Solomon, a
prorocilor Eremia [i Osea, mai ales a Sfântului
Pavel care pronun]` severa sentin]` în Epistola
întâi c`tre Corinteni: "Cei care înjur`, cu cei
desfrâna]i [i cu închin`torii la idoli (cum
fornicariis et idolorum cultoribus) nu vor fi
primi]i în împ`r`]ia lui Dumnezeu" (1
Corintenilor 6, 9). Statutul ora[ului Split
(originalul din anul 1312) este mai îng`duitor
decât cre[tinul Marul: într-o clauz` special`,
destinat` "celor care înjur` de Dumnezeu sau
de sfin]i", a stabilit ca pentru fiecare delict de
acest fel s` fie pl`tit` o amend` de 10 livre,
din care o jum`tate poate primi cel care îl
denun]` pe delincvent (De blasphemantibus
Deum et sanctos, lib. IV, cap. 28). Din arhive
nu se poate afla câ]i bani s-au strâns pe aceast`
cale în trezoreria ora[ului. Pe insula Korcula
se pl`tea doar un perper de înjur`tur`, iar cel
care nu avea nici acel perper a fost osândit "s`
r`mân` toat` ziua legat de par" (Statut grada
i otoka Korcule, cap. LV). Cronicarii nu ne-
au l`sat nicio informa]ie despre num`rul
înjur`torilor astfel lega]i în zilele fierbin]i, când
se hule[te cel mai mult. În Imperiul Austriac,
conform Legii din 1853, paragrafele 122 [i 124,
înjur`tura de Dumnezeu se pedepsea cu "temni]`
de la [ase luni la un an". Studiul arhivelor
judec`tore[ti denot` c` autorii unei astfel de
infrac]iuni erau incomparabil mai numero[i în
Istria [i Dalma]ia – ca de altfel [i în p`r]ile
Italiei care era sub austrieci – decât în Panonia
sau la Viena. Prevederile legale nu au fost nici
aici, din fericire, aplicate cu stricte]e, altfel
paguba ar fi putut s` fie mai mare decât cea
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pe care filoxera a cauzat-o întregii Mediterane.
Exist` teoreticieni care sus]in c` adev`rata

înjur`tur` obscen`, cu verbul de copula]ie, este
adus` de pe continentul asiatic, prin intermediul
turcilor sau al ungurilor (ace[tia înjur` cu
patim`), dar este greu s` verifici o astfel de
ipotez`. Cercet`rile noastre de teren au fost
completate cu ajutorul a dou` studii: Bestemmia
e turpiloquio, a autorului Giuseppe Carpetza
(diserta]ie publicat` în 1923 la Bologna, dar
actual` [i ast`zi) [i teza de doctorat a p`rintelui
Ignazio Gavran din Bosnia cu titlul Bludna
psovka (publicat` în 1962 la Sarajevo, tip`rit`
pe cont propriu). În aceast` lucrare am citit o
emo]ionant` descriere, în limba latin`, a unei
înjur`turi mediteraneene teatrale [i gestuale,
poate mai degrab` feminine decât masculine,
men]ionate ca denudatio partis posterioris, care
este cunoscut`, dup` cum sus]ine p`rintele
Ignazio, [i în form` mai blând`, s-ar putea spune
diminutivat`, ca ejusdem levis percussio (p.
13), tradus în limba popular` înseamn` "a-[i
trage una peste buc`". L-am c`utat pe p`rintele
Ignazio [i l-am aflat la m`n`stirea din or`[elul
Zaostrog, lâng` Makarska, unde se odihnea
traducând fragmente dintr-o edi]ie veche a
lucr`rii Corpus Hippocraticum, care se p`streaz`
în biblioteca m`n`stirii. Mi-a vorbit îndelung
despre cauzele mâniei, ale sup`r`rii, ale
înd`r`tniciei [i ale altor excese, dar [i ale
înjur`turilor în ]inuturile mediteraneene. Le pune
în leg`tur` cu ar[i]a [i cu setea, iertându-i pe
cei care "nu [tiu ce fac". Cump`tarea este
probabil singurul motiv pentru care în cartea
lui excelent` nu exist`, de pild`, vreo expresie
a dispre]ului sau a protestului con]inut în gestul
care în Italia se nume[te pernacchia, iar în Spania
el pito catatán – un pâr] artificial din gur` [i
din degete. Paternitatea acestui gestÊeste
atribuit` napolitanilor (il pernacchio), cu toate
c` este cunoscut` din vechime pe aproape toate
]`rmurile Mediteranei.

MMMMM`garul are, evident, mai multe denumiri
– tovar, osao, pule, sivac sau sivonja, kenjac
sau pur [i simplu magare. Nu toate le-a meritat,
unele sunt peiorative. A fost dintotdeauna folosi-
tor [i la mare [i dincolo de mun]i. A ajutat la
cur`]area solului de pietre pentru a se putea
planta via, pentru a se face drumul, pentru a
se transporta povara, pentru a se porni piatra
de moar` [i a se m`cina grâul. În Mediteran`
se gre[ea adesea, mai des decât altundeva, nu-
mind cu numele lui pe cei care nu sunt demni
de el.

M`garul î[i poart` samarul [i pe spinare,
[i atârnat în ambele laturi, [i în fa]` [i în spate.
Urc` [i coboar` panta, de-a lungul ]`rmului [i
dincolo de mun]i. Este r`bd`tor din fire, rareori
se împotrive[te, [i mai rar se înfurie. Se poate
struni mai u[or decât calul, mai ales decât
catârul. Nu are nevoie de potcoave – copita îi
este înt`rit` de mers [i de greutate. Cel care-l
conduce nu are nevoie de bici. Cel care i se
urc` în spinare nu are nevoie de pinten.
M`garului îi este tot una dac` umbl` în fa]a
st`pânului s`u ori în urma lui. ]ine minte
drumurile abrupte ori lunecoase, precum [i cele
drepte [i f`r` povârni[uri. Dac` uit` pe unde
a trecut, se opre[te [i a[teapt` pân` este îndrumat
din nou. {tie s` calce unde trebuie [i s` se
fereasc` de cr`p`turile în stânc` pentru a nu-[i
scrânti piciorul, s` g`seasc` spijin pentru el [i
pentru povara ce o poart`. Ochiul îi este de
dou` ori mai mare decât al omului, vede în

lung [i în lat, înainte [i lateral. Când î[i ciule[te
urechile sau [i le îndreapt` brusc, aude mult
mai bine decât st`pânul s`u. Presimte ploaia,
devine agitat la vreme rea. Se culc` pe paie,
mestec` fân, bea ap` cu înghi]ituri lungi [i încete.
Mai mult dormiteaz` decât doarme. Parc` ar
a[tepta ca cineva s`-l înghionteasc`, s`-l
trezeasc` pentru a se întoarce cât mai curând
la treab`.

Uneori î[i petrece cea mai mare parte din
noapte proptit pe cele patru picioare sau, când
este cel mai obosit, [i le îndoaie sub piept sau
sub burt` pe cele din fa]` ori pe cele din spate,
odihnindu-se astfel. Nu e nevoie s` fie legat,
ajunge s`-i atârni c`p`strul de gard – va sta
acolo pân` vine cineva dup` el. Se pare c` nu
prea [tie s` înoate [i, când trece peste vreun
pârâu sau pârâia[, se fere[te de apa mai adânc`
[i se teme de vârtejuri. Mu[tele îi dau adesea
târcoale [i se n`pustesc asupra lui, uneori chiar
[i viespile, nu reu[e[te s` le alunge dând din
coad` – cu smocul din vârful ei. Câteodat` se
mai arunc` pe paiele din grajd sau în iarba de
pe izlaz s` se scarpine în felul acesta pe spate
sau s`-[i scarm`ne coama – aceasta este, pare-se,
una dintre pu]inele lui distrac]ii, poate unica.
Nu-[i alege singur partenera cu care s` se
împerecheze, al]ii îl aduc la ea [i-l las` – de
parc` [i aceasta ar face-o mai mult din obliga]ie
decât din necesitate. M`dularul îi este mare [i
durabil, când fecundeaz`, boa[ele îi sunt darnice,
pline de s`mân]`. Medicina mediteranean`
recomanda cândva preparate din anumite p`r]i
ale corpului m`garului ca leac pentru stimularea
poten]ei sexuale. “…‘

Este trist s` vezi un m`gar b`trân încercând
s` fie la fel cum a fost alt`dat`, s` trag` la fel
cum a tras alt`dat`, s` fac` tot ce f`cea alt`dat`.
Când sl`be[te de tot [i-[i pierde apoi puterile,
încep s`-l comp`timeasc` [i cei care l-au chinuit
cel mai mult. P`rul cenu[iu i se închide la
culoare, se r`re[te, începe s`-i cad`. Dup` ce
moare, se folose[te tot ce r`mâne de la el. Pe
multe ]`rmuri mediteraneene s-a p`strat obiceiul
ca de pe trupul lui s` fie jupuit` pielea pentru
a se face din ea, de pild`, opinci, burduf sau
chiar tob` – se pot observa pe ea cicatrici pe
care nimeni nu le-ar fi b`nuit.

Pe basoreliefurile de la Memfis [i în
imaginile din interiorul piramidelor, pe pere]ii
din mastabale [i în hieroglifele C`r]ii mor]ilor
m`garului îi este ar`tat respectul cuvenit. În
Talmud [i în Biblie este amintit în mai multe
locuri, nu-l uit` nici hadisii islamici. L-a ajutat
[i pe Avram [i pe Moise. În spinarea celor zece
m`gari [i zece m`g`ri]e a fost adus de c`tre
fra]ii lui Iosif grâul din Egipt pentru a-i hr`ni
pe iudeii fl`mânzi]i. Dac` bine îmi aduc aminte,
la cel mai mare muzeu din Cairo se p`streaz`
chipul m`garului, cioplit în lemn de karite,
unsuros [i închis la culoare, pe care caravanele
îl aduceau la ]`rmurile Africii de nord tocmai
din ]inuturile de la sud de Sahara. Nici literatura

greac` sau cea latin` nu l-au uitat pe patrupedul
fidel [i devotat. Lucian din Samosata a devenit
celebru prin descrierea transform`rii lui Lukios
din Patras în m`gar. Pe Apuleius l-a determinat
s` scrie M`garul de aur. Filozoful Buridan [i-a
legat numele de cel al m`garului. Kant, în
prelegerile sale geografice, a abordat m`garul
cu deosebit` simpatie. Dostoievski îi va m`rturisi
prin]ului Mâ[kin, Idiotul, b`nuiala sa c`
"m`garul este un om bun".

Nu l-au ocolit nici marii pictori. Giotto
l-a imortalizat la Assisi, Boticelli la Floren]a,
Beato Angelico i-a a[ezat-o în spinare pe
Fecioara Maria, într-o rochie albastr` lung`,
cu pruncul Isus în bra]e. {i prin p`r]ile mai
nordice, unde sunt aprecia]i mai mult caii de
parad` decât banalii m`gari, este prezent [i în
picturile lui Dürer [i în cele ale lui Rembrandt.
M`garii lui Chagall uneori zboar`, unul cânt`
chiar la vioar`. Str`vechiul Neapole a hot`rât
ca simpaticul ciuccio s`-[i g`seasc` locul pe
stema Partenopei. Maestrul Buvina ne-a l`sat
chipul lui în sculptura în lemn care împodobe[te
intrarea în catedrala din Split. Sancho Panza
î[i c`l`re[te m`garul în monumentele din Sevilla
[i din Pia]a Spaniei la Madrid.

În]eleptul Nastratin Hogea a cutreierat pe
samarul m`garului cel pu]in jum`tate din
Anatolia. Nici pove[tile din O mie [i una de
nop]i nu puteau fi povestite f`r` m`gar. Vechiul
[i Noul Testament i-au fost recunosc`toare
pentru meritele avute: pentru ajutorul dat
caravanelor (Facerea, 42, 26), pentru munca
pe care o depune (Deuteronom 22, 10), pentru
povara ce o poart` (Facerea 22, 3), pentru
serviciul adus celui care îl c`l`re[te (Judec`tori
1, 14). R`bd`torul animal a ajutat Sfânta Familie
s` scape de m`celul lui Irod al pruncilor [i s`
fug` în Egipt. L-a înc`lzit în grajd cu suflul
s`u pe Mântuitorul nou-n`scut. În Duminica
Floriilor fiul lui Dumnezeu a intrat în Ierusalim
pe spinarea m`garului (Marcu 11, 2-11, Ioan
12, 14-16), iar prorocul a anun]at c` tocmai
astfel va intra Mesia (Zaharia 9, 9). "Domnul
are trebuin]` de el", sunt cuvintele
evangheli[tilor. "Merge]i în satul care este
înaintea voastr` [i, intrând în el, îndat` ve]i
afla un m`gar legat... Dezlega]i-l [i aduce]i-l.
Iar de v` va zice cineva: De ce face]i aceasta?
Spune]i c` Domnul are trebuin]` de el!". Astfel
scrie Sfântul Luca (19, 30-31). Sfântul Matei
(21, 2-3) [i Sfântul Marcu (11, 2-3) o confirm`
cu aproape acelea[i cuvinte. Se poate oare ca,
[i în urma celor spuse în Evanghelii, m`garul
s` fie cu bun` [tiin]` l`sat de-o parte în acest
breviar? Mediterana nu ne-ar ierta-o prea u[or.
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