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{i bunica tr`ia la Lisabona [i de-acuma
aveau bani s` mearg` la Estoril, unde era un
cazinou celebru. {i odat` au fost a[eza]i la o
mas` cu o doamn`, care era Elena Lupescu. A
venit [i regele Carol [i au f`cut o partid` foarte
reu[it`. Regelui îi pl`cea c` era cineva care
vorbe[te române[te. Asta a fost prin '49-'50,
s` zicem. {i bunica ne-a scris o scrisoare în
care ne spunea c` a jucat canast` cu Regele.
Ne scria asta codificat, fiindc` pentru a[a ceva
puteam ajunge la Canal! Ne scria în idi[, spunea
"am jucat canasta cu meleh-ul nostru – meleh
este rege în ebraic`". Scrisoarea asta a citit-o
mama la mas`.

44444

Trebuie s` [tii c` tot ceea ce Timi[oara
\nregistreaz` ca pionierat tehnologic de pe actualul
teritoriu al României, dar [i câteva premiere europene
se datoreaz` activit`]ii frenetice a acestei Societ`]i
de {tiin]e ale Naturii. Cum ar fi fonograful,
microfonul, telegraful, telefonul, iluminatul public
prin curent electric, sta]ia meteorologic`, cea
seismic`, laboratorul de analiz` a alimentelor [i
laptelui. Ce zici cât de moderni eram la sfâr[itul
secolului al XIX-lea! “…‘ La "Vulturul Negru",
care se afla în Pia]a Sfântul Gheorghe, în vitrin`
se afi[a în fiecare zi ce temperatur` este la Viena,
la Paris, la Roma. Se afi[a temperatura, tipul
mi[c`rilor de vânt, puterea atmosferic`. Practic,
se putea face o izometrie total`. În acela[i moment
[tiai peste tot în Europa cum st` treaba.

FRATELIA. FINAL DESCHIS

55555

— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?
————— Româno-maghiaro-neam]. To]i sunt

acolo amesteca]i. Ei mai degrab` dup`
meserii se stratific`. Lae e constructor [i
tâmplar. Era înc` un bra] mort al Beg`i acolo,
cum vii dinspre Brâncoveanu în jos [i în
spate, unde sunt toate vilele, tot cartierul
`sta nou, acolo erau numai mla[tini.

— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?
— — — — — Vara la pescuit [i iarna la hochei

pe ghea]`. {i cine avea patine era deja domn!
Vreau s` spun c` oamenii din Fratelia au
o demnitate deosebit`. De pild`, vecinul
meu, unul din ultimii nem]i, Stefi Schadt,
are orgoliul ̀ la de a fi moral, de a nu min]i.
Efectiv, un fel de aristocra]ie proletar`.
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CÅR}ILE LUNII NOIEMBRIE

SIMONA
CONSTANTINOVICI

are deja în urma ei numeroase c`r]i de
poezie, proz`, teorie [i critic` literar`,
stilistic`. Manualul ei de Creative WritingCreative WritingCreative WritingCreative WritingCreative Writing
mi se pare a se asocia altor îndr`zneli ale
prozatoarei, poetei, criticului care tr`ie[te,
cum pu]ini scriitori tineri, bucuria de a fi
împreun`, ca prezen]` ocrotitoare. Erudi]ia
tinerei doamne se desf`[oar` f`r` a fi
intimidat` de compania scriitorilor-dasc`li
care au practicat "scrierea creatoare". Care
au tr`it bucuria de a-i înv`]a pe al]ii s` comit`
literatur`. Simona Constantinovici, poetul
[i prozatorul, adaug` spa]iilor ludice
imaginate odinioar`, pedagogia suav` a
profesorului care nu a uitat s`-[i tr`iasc`
vârstele fericite ale debutului. Între volumele
pe care ni le propune autoarea, Dic]ionarulDic]ionarulDic]ionarulDic]ionarulDic]ionarul
de termeni arghezieni,de termeni arghezieni,de termeni arghezieni,de termeni arghezieni,de termeni arghezieni, acum volumul al II-
lea (G-O) cca 500 de pagini, pare a inaugura
alt tip de exegeze stilistice. Poemele din
47 îngeri de47 îngeri de47 îngeri de47 îngeri de47 îngeri de catifeacatifeacatifeacatifeacatifea e cartea unei experien]e
excep]ionale: e un jurnal de spital, cartografia
unui spa]iu de pasaj, în care fiecare gest
face parte din eternitatea renun]`rii [i a
rug`ciunii. Se adaug` [i cei care fac parte
din partea bun` a fiin]ei noastre, Îngerii.
Spectacolul îngeresc are, în aceast` carte a
suferin]ei [i a salv`rii, o rostire neobi[nuit`.
Ar mai fi trebuit s` adaug c` "jurnalul" începe
ca un fel de manifest literar: "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 acestea/pe care mai tot timpul/le
ignor`m/ mi-au redat pofta de via]` / voi
scrie împotriva poeziei..." Un manifest literar
sau un alt proiect poeticproiect poeticproiect poeticproiect poeticproiect poetic – o intrare într-o
alt` lume a scrisului [i a poeziei.

LAURA MIRCEA
licen]iat` a dou` facult`]i, doctorand

în filosofie, laureat`, cu zece ani în urm`,
cu un premiu pentru debut al Uniunii
scriitorilor propune, în volumul Voci dinVoci dinVoci dinVoci dinVoci din
v`zduhv`zduhv`zduhv`zduhv`zduh, o poezie solar`, stenic`, neobi[nuit`
între vedetele literaturii porno-apocaliptice
a ultimului val:"Cobor pe aripile unei p`s`ri/
în adâncul ploii//cineva m` strig`,/un vis
str`lucitor/pe care l-am uitat//inima mea bate
ritmul/fericirii". Zice, în prezentarea de pe
ultima copert` a c`r]ii, Lucian Alexiu: "La
un cap`t de istorie a poeziei marcat` de
delimit`ri agresive [i contest`ri programatice,
Laura Mircea prefer` a se supune unui canon
al celebr`rii, al cântecului". A[a este, Nu
[tiu dac` suntem la un cap`t de istorie a
poeziei, dar [tiu c` savantul care este poate
s` scrie, firesc, despre bucuria de a fi. {i
de a-[i numi, la fel de firesc, firesc, starea
de iubire.

NINA CERANU
N-am scris de mult` vreme despre c`r]ile

Ninei Ceranu, mereu surprinz`toare, cu
interven]iile sale... editoriale: dup` romanele
enclavelor oltene[ti, dup` geografiile rurale
cu accente pe etnopsihologia enclavelor
oltene[ti, prozatoarea a navigat c`tre romane
epistolare [i exegeze de istorie literar`
b`n`]eneasc`, cu fond documentar citabil.
Cu poeziile din Menuetul singur`t`]ii : unu,enuetul singur`t`]ii : unu,enuetul singur`t`]ii : unu,enuetul singur`t`]ii : unu,enuetul singur`t`]ii : unu,
doi, treidoi, treidoi, treidoi, treidoi, trei... scriitoarea se întoarce c`tre
universul matricial, a[ezându-[i cartea sub
un motto din Isaia ("...cerurile vor trece ca

NOIEMBRIE AL DOAMNELOR
CORNEL UNGUREANU

un fum [i p`mântul ca o hain` se va
învechi...") fiind solidar` tradi]ionalismului
cartografiat de Liliecii Liliecii Liliecii Liliecii Liliecii lui Marin Sorescu.
Matricialul Casei este a[ezat mereu sub
acela[i semn al trecerii: "Casele – mi se
pare mie! - /sunt cor`biile care ne poart`/
între dou` ape,/cea din pântecele cald/[i apa
cea mare/ [i neagr`,/spre care ne ducem/
cu un b`nu] în mân`". Menuetul singur`t`]iienuetul singur`t`]iienuetul singur`t`]iienuetul singur`t`]iienuetul singur`t`]ii
e o transcriere în alt dialect a divaga]iilor
lirice din primele romane ale Ninei Ceranu.

VERONICA BALAJ,
CRISTINA MIHAI

Veronica Balaj [i-a lansat c`r]ile prin
mai toate capitalele europene, dar [i la New
York [i Montreal; Cristina Mihai, fiica ei,
locuie[te în Canada [i practic` jurnalistica
la fel de dezinvolt ca [i, cu ani în urm`, în
România. Areopagus. Convorbiri cu scriitoriAreopagus. Convorbiri cu scriitoriAreopagus. Convorbiri cu scriitoriAreopagus. Convorbiri cu scriitoriAreopagus. Convorbiri cu scriitori
(volum prefa]at de Paul Eugen Banciu)
propune dialoguri cu autori români risipi]i
pe patru continente. Elena {tefoi sau George
Usc`tescu, Ana Simon sau Iulia Schiff,
C`lin-Andrei Mih`ilescu sau Dinu Fl`mând
sau Francisk Dworschac, Shaul Carmel sau
George Astalo[, ei ca [i al]i compatrio]i de
odinioar`, ex-timi[oreni, ex-b`n`]eni, autori
români afirma]i în Australia sau în Statele
Unite sunt personajele unei performan]e
publicistice, dac` avem r`bdare s` ascult`m/
citim vedetele intervievate. Zice C`lin-
Andrei Mih`ilescu: " Dintre autorii str`ini
care m-au influen]at fac parte, cu siguran]`,
Nietzsche, Walter Benjamin, Borges [i
Deleuze, pe care continui s`-i descop`r, ca
[i pe vechii mae[tri, mai cu seam` Heraclit,
Meister Eckhart, Spinoza [i Kant.În mai mic`
m`sur` Descartes, Pascal, Hegel, Husserl,
Carl Schmitt, Heidegger, Adorno, Arendt,
Agamben. Deoarece întâlnirile prin lectur`
sunt, cel mai adesea, mai profunde decât
altele, [i deoarece tr`iesc în prezent, pot
spune c` aceste întâlniri m` inspir`, îmi dau
ocazia unor dialoguri intense de idei [i îmi
întineresc stilul". Putem s` în]elegem de aici
mai limpede de ce C`lin-Andrei Mih`ilescu
e un c`rturar "cu stil". Superbe sunt paginile
Anei Simon despre Cioran [i despre Eliade,
în apropierea c`rora a fost. {i despre care
scrie cu gra]ie. Iar amintirile "b`n`]ene" ale
Iuliei Schiff propun rememor`ri importante
pentru cel ce vrea s` în]eleag` convie]uirile
româno-germane din Banat. Primul volum
dintr-o serie necesar`, Areopagus Areopagus Areopagus Areopagus Areopagus deschide
dezbateri cel pu]in necesare.

MONICA JOI}A
a publicat, la Scrisul Românesc, un

volum care ar fi putut anun]a noi vremuri
pentru cantemirologi. Pentru cantemirologii
cei buni, harnici, devota]i scriitorului, savan-
tului, domnitorului, turcologului, geopoli-
ticianului [i nu cantemirologilor cei r`i,
stipendia]i ai statului comunist ca s` scrie
romane despre [coala de ofi]eri Dimitrie
Cantemir, sl`vind, ei, fidelitatea sovietic`.
Timp [i istorie în opera lui DimitrieTimp [i istorie în opera lui DimitrieTimp [i istorie în opera lui DimitrieTimp [i istorie în opera lui DimitrieTimp [i istorie în opera lui Dimitrie CantemirCantemirCantemirCantemirCantemir
pare o tez` de doctorat, elogiat` de Virgil
Cândea ("Proliferarea studiilor despre Dimi-
trie Cantemir în ultimele decenii este recon-
fortant` [i la fel înmul]irea perspectivelor
din care sunt considerate gândirea prince-
pelui [i operele lui... De ast` dat` (adic` în
studiul Monic`i Joi]a, n.n.) scrierile filosofice
[i istorice ale c`rturarului sunt integrate într-
o viziune larg` a evolu]iei mentalit`]ilor din
via]a intelectual` româneasc` [i ca r`spântie

a deschiderii culturii române[ti spre ideile
moderne. Cu o schi]` cronologic` a
traducerilor, cu un capitol excelent despre
Timp [i istorie în Europa r`s`ritean`,Timp [i istorie în Europa r`s`ritean`,Timp [i istorie în Europa r`s`ritean`,Timp [i istorie în Europa r`s`ritean`,Timp [i istorie în Europa r`s`ritean`, cu
pagini incitante despre sp`tarul Milescu
(precursor "esoteric") cartea ar merita o
reeditare în acest timp al anivers`rilor.

VALERIA
MANTA-T~ICU}U

propune, în Romanul inorogului (Romanul inorogului (Romanul inorogului (Romanul inorogului (Romanul inorogului (Ed.
Valman, 2008) o lectur` lini[tit` a celebrului
volum. Cartea nu trece de recapitul`rile care
ar putea sus]ine o sintez` ulterioar`, având
în vedere cercet`rile teoretice ale autoarei,
insisten]a asupra viziunilor baroce, capa-
citatea de a înainta. Citând scrisorile in-
terceptate de Inorog, cele schimbate între
Rusete[ti, Valeria Manta-T`icu]iu evoc`
"lungul [i complicatul ceremonial de predare
al scrisorilor" ad`ugând:"Scena care urmeaz`
este reprezentativ` pentru culisele
diploma]iei feudale [i autorul parodiaz`
excelent tipicul vremii, autoparodiindu-se
discret...". M-a[ fi bucurat dac` ar fi existat
[i subsolurile l`muritoare. {i dac` a[ afla
ce-i cu editura Valman, care a tip`rit cartea
doamnei Manta-T`icu]u.

CORINA RUJAN {I
IE{IREA DIN SOMN

La recenta aniversare a Cenaclului
"Pavel Dan" {erban Foar]` cita versuri din
recentul volum al lui Ion C`d`reanu,
subliniind calitatea de "precursor" a poetului.
To]i "paveldani[tii", poe]ii tineri ai
Cenaclului studen]esc din Timi[oara care
a împlinit, în aceast` toamn`, jum`tate de
veac, au debutat cu întârziere. Cum Corina
Rujan debuta în 1996, în prezentarea c`r]ii
ei "Ie[irea din somn", scriam: "Debutant
întârziat, ca [i Ion Monoran, Ion Cr`ciun,
Marie-Jeanne Jutea, ca [i George Lân`, ca
[i "patronul" lor, Viorel Marineasa, ea n-a
apar]inut laturii avangardiste a acestui grup
literar, care a scris o pagin` important` în
literatura român` a deceniului al optulea".
Acum, când matematiciana îmi ofer` o
antologie a versurilor ei, cu poeme de o
remarcabil` fine]e pe care am început s` le
uit`m, cred, din nou, c` o carte a acestui
cenaclu [i a liderilor lui ar fi necesar`.
C`rturar cu evolu]ie nepereche, literat diafan
într-un timp al competi]iilor dure, Corina
Rujan are un loc bine marcat în genera]ia
optzecist` a literelor.
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{ERBAN FOAR}~

"Dupæ zilele aprinse, când "pompierii" øi-au schimbat uniformele de intervenflie cu
straie civile, atmosfera a continuat sæ fie încinsæ; grevele studenflilor, mineriadele, solidaritatea
universitaræ, anchetele guvernamentale pentru intimidarea rectorilor, reformismul substituit
revolufliei, cât øi revenirea la pasivitate øi apolitism, toate acestea au spulberat planurile
magnifice ale speranflelor începutului. Pentru cæ societatea româneascæ, în oceanica ei
"liniøte", s-a retras în matca sa, îngustatæ de stævilarele istoriei, nici în viafla universitaræ
nu s-a realizat altceva", se confeseazæ, cu amæræciune, Rectorul Universitæflii Timiøoara
în toamna lui 1992. Profesorul Eugen Todoran — despre care studenflii de azi mai øtiu
doar cæ e numele Bibliotecii Universitare — preluase Rectoratul fiind rechemat din pensie
imediat dupæ zilele lui Decembrie '89.

Istoria recentæ, într-un moment de neatenflie, ar putea refline cæ un asemenea gest,
reparatoriu faflæ de unul dintre marii noøtri eminescologi, ar fi venit din partea Facultæflii
de Filologie, unde a fost întemeietor øi decan. În realitate, cei care l-au susflinut øi propus
au fost matematicienii. Care, de altfel, au fost øi cei mai intransigenfli membri ai Solidaritæflii
Universitare, unul dintre eøecurile glorioase ale acelor ani de început despre care acum
mi se pare de bun-simfl sæ constat cæ a fost o epocæ nedreaptæ. Fiindcæ, deøi mulfli intelectuali
s-au raliat unor proiecte de dinainte pierdute, un singur lucru s-a reuøit: sæ se consolideze
definitiv carierele celor ce nu au avut naivitatea sæ creadæ cæ Revoluflia a modificat structura
moralæ a populafliei României. Aøa cæ, acum, în luna în care Profesorul ar fi împlinit 90
de ani, aø scrie aici cæ, dintre toate calitæflile sale, naivitatea lui admirabilæ mi se pare cea
mai importantæ. O naivitate romanticæ, germanicæ, auroralæ, ce îøi închipuia cæ mersul
istoriei poate recupera gesturi, instituflii øi caractere ce au stat altædatæ în normalitatea
vieflii. Dar nu væ græbifli sæ surâdefli condescendent sau sæ vi se paræ cæ scriu o impietate.
Profesorul Todoran construise "o naivitate" cu proiect de largæ anverguræ ce, culmea, nu
îøi avea obârøia în febrilitatea anului 1990. (Când de pe ecranele telvizoarelor încæ nu se
scuturase polenul celui de-al XIV-lea Congres al Partidului.) Nu! Profesorul avea dioptrii
XXXL, prin care vedea cum scrie "cerneala vremii". Eroii lui mitici, fondatori, Eminescu,
Maiorescu, Blaga øi Pârvan erau mai mult semnele de carte ale unei macrocoerenfle culturale,
metafizice, istorice øi sociale decât obiectul unei fenomenologii desprinse de proiect:
Eminescu — duhul limbii înviate prin Idee; Maiorescu — Providenfla instituflionalæ; Pârvan
— abisalitatea istoriei; Blaga — relaflia cu transcendenfla. O atare viziune avea un singur
accident distonant, capabil sæ nu îi aøeze pe cei patru în cæuøul ideii: comunismul.

Drept pentru care, aøa væzând lucrurile, mi se pare lipsit de importanflæ faptul cæ a
fost boicotat atunci când a schimbat numele Universitæflii Timiøoara în Universitatea de
Vest, conform Decretului Regal din 46. Nu conteazæ cæ au fost cheltuite importante energii
pentru ca Institutul Intercultural al Consiliului Europei sæ nu fie la Timiøoara, sub preøedinflia
sa. E ridicol cæ mulfli nu au vrut sæ se unifice Universitæflile din Timiøoara.

Printre ele, Biblioteca Universitaræ e o excepflie grijitæ cu drag!

90 DE ANI AR ÎNSEMNA
ACUM PROFESORUL
EUGEN TODORAN
MARCEL TOLCEA

Compania Na]ional` Loteria Romån` S.A.
sprijin` financiar programele Uniunii Scriitorilor
din Romånia dedicate Centenarului Societ`]ii

Scriitorilor Romåni.

FILIALA
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Când     pas de deux pas de deux pas de deux pas de deux pas de deux devine pas du toutpas du toutpas du toutpas du toutpas du tout,
când ai pierdut [i ultimul atu,
când inima ]i-e-n solzi ca un tatu, –
de maic`-ta m` rog, de taic`-tu,
s`-]i spun` cât de drag` mi-ai fost tu!

Vineri, 31 octombrieVineri, 31 octombrieVineri, 31 octombrieVineri, 31 octombrieVineri, 31 octombrie a fost lansat volumul Ierta]i-mi acest strig`tIerta]i-mi acest strig`tIerta]i-mi acest strig`tIerta]i-mi acest strig`tIerta]i-mi acest strig`t de Mircea Pora
(editura Marineasa). Despre neobi[nuita carte a prozatorului au vorbit Eugen Dorchescu
("elementul declan[ator este [ocul thanatic"), Daniel Vighi ("Mircea Pora are o nostalgie
a vie]ii banale, în în]elesurile acesteia de lume paradisiac`..."), Cornel Ungureanu.

Vineri, 7 noiembrieVineri, 7 noiembrieVineri, 7 noiembrieVineri, 7 noiembrieVineri, 7 noiembrie scriitorul Stefan Ehling a prezentat publicului timi[orean romanul
s`u, Martha, , Martha, , Martha, , Martha, , Martha, ap`rut la editura Marineasa..... Vast documentar al deport`rii [vabilor în
Uniunea Sovietic` dup` 1945, carte a lag`relor sovietice, cartea s-a bucurat de analize
detaliate sus]inute de Alina Const`nceanu ("este, totu[i, un roman al unei iubiri frenetice"),
Eugen Dorcescu ("importante sunt individualiz`rile"), Cornel Ungureanu. Despre
personajele romanului au vorbit autorul [i fiul s`u, Stefan Ehling.

Vineri, 14 noiembrieVineri, 14 noiembrieVineri, 14 noiembrieVineri, 14 noiembrieVineri, 14 noiembrie a fost lansat` placheta aniversar` a Cenaclului "Pavel Dan".
Despre tradi]ia cenaclului studen]esc timi[orean au vorbit (rememorând episoade din
îndelungata sa istorie) {erban Foar]`, Ion C`d`reanu, Gheorghe Seche[an, Viorel
Marineasa. Olimpia Berca a realizat o analiz` atent` a paginilor ultimei plachete aniversare,
Antologia Pavel Dan - 50). Despre semnifica]ia celor 50 de ani de cenclu studen]esc
[i a volumului au vorbit Eugen Bunaru (conduc`torul cenaclului "Pavel Dan") [i  Monica
St`nil` (referentul literar al Casei Studen]ilor din Timi[oara).

În continuarea întâlnirii (moderate de Cornel Ungureanu), Adriana Babe]i [i Radu
Pavel Gheo au decernat premiile concursului de proz` scurt` "Florin B`nescu". În
numele laurea]ilor a vorbit Andrei Mocu]a.

INVITA}II

DOCUMFEST
Festivalul interna]ional al filmului documentar (prima edi]ie), organizat între 6-8

noiembrie la Timi[oara a prilejuit nu numai o competi]ie cinematografic` de amploare
(au participat la selec]ia prim` aproape 200 de filme de pe toate continentele, iar în
competi]ia final` au intrat 44 de documentare din 15 ]`ri), ci [i conferin]e, mese rotunde
cu participarea unor personalit`]i importante ale filmului contemporan. Din juriul
interna]ional au f`cut parte David Lowen (Marea Britanie), Hermann Barth (Germania),
Bert Hogenkamp (Olanda), Nicolas Feodoroff (Fran]a), Sabina Pop (România), Milan
Knezevici (Serbia). Juriul a acordat marele premiu al festivalului filmului Alio[a,Alio[a,Alio[a,Alio[a,Alio[a, realizat
de Meelis Muhu, regizor din Estonia. Premier` interna]ional`, filmul este consacrat
"monumentului soldatului sovietic" de la Tallin, în fa]a c`ruia oamenii î[i amintesc
istoria cea adev`rat`. De o aten]ie deosebit` s-a bucurat filmul TestimonialTestimonialTestimonialTestimonialTestimonial de R`zvan
Georgescu (revista noastr` a publicat un amplu interviu cu regizorul, deja laureat al
unui important premiu interna]ional). Filmul s`u a primit la Timi[oara premiul special
al juriului [i premiul publicului.

David Lowen, Hermann Barth, Sabina Pop, R`zvan Georgescu au participat la o
mas` rotund` (moderat` de Florin Iepan) despre rela]iile dintre televiziunea public` [i
produc`torii independen]i de film documentar. Directorul Studiourilor TVR Timi[oara,
Lucian Ionic`, organizatorul festivalului, a promis în încheierea evenimentului c` urm`torul
festival timi[orean, cel din 2009, va fi consacrat documentarelor legate de  Revolu]iile
din Europa de Est.

DocumfestDocumfestDocumfestDocumfestDocumfest, manifestare care [i-a confirmat valoarea înc` de la aceast` prim` edi]ie,
a beneficiat de suportul Institutului Cultural Român, al autorit`]ilor municipale [i jude]ene,
al Centrelor Culturale francez [i german din Timi[oara, al Ambasadei Regatului }`rilor
de Jos la Bucure[ti [i al CCIAT.
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INTERVIUinterviu

Daniel VighiDaniel VighiDaniel VighiDaniel VighiDaniel Vighi: Pentru c` se afl` pe stradaPentru c` se afl` pe stradaPentru c` se afl` pe stradaPentru c` se afl` pe stradaPentru c` se afl` pe strada
Ungureanu, s` vorbim pu]in despre cl`direaUngureanu, s` vorbim pu]in despre cl`direaUngureanu, s` vorbim pu]in despre cl`direaUngureanu, s` vorbim pu]in despre cl`direaUngureanu, s` vorbim pu]in despre cl`direa
actualului Liceu Nikolaus Lenau.actualului Liceu Nikolaus Lenau.actualului Liceu Nikolaus Lenau.actualului Liceu Nikolaus Lenau.actualului Liceu Nikolaus Lenau.

András KissAndrás KissAndrás KissAndrás KissAndrás Kiss: Bine. Cl`direa aceasta e
semnificativ` din punctul de vedere al istoriei
culturale. Aici a func]ionat prima [coal` real`
de stat din Timi[oara. Sfântul s`u protector
era Sfântul Emerick, care se afla [i pe steagul
[colii, ]inea în mâna dreapt` un fir de crin,
semn de inocen]` [i de vi]` nobil` totodat`,
protectorul tineretului. În aceast` [coal` s-a
realizat [i un fapt [tiin]ific determinant pentru
regiunea Banat, la vremea respectiv` parte
a Ungariei de Sud. Începând din 1873 s-au
tot adunat ni[te profesori care s-au gândit,
urmând exemplul Societ`]ii de Istorie [i de
Arheologie, fondate cu un an înainte, s`
înfiin]eze de data aceasta o Societate de
{tiin]e ale Naturii a Ungariei de Sud, a
Banatului.

— Unde s-au întâlnit? La Budapesta?— Unde s-au întâlnit? La Budapesta?— Unde s-au întâlnit? La Budapesta?— Unde s-au întâlnit? La Budapesta?— Unde s-au întâlnit? La Budapesta?
— — — — — Nu, aici la Timi[oara. S-au adunat

vreo 40 de profesori însemna]i la vremea
respectiv` [i care insistau ca, prin presa
local`, s` fac` vâlv` despre aceast` întrunire
prin care avea s` se constituie societatea.
În februarie anul urm`tor au primit dreptul
de la Ministerul Culturii de a func]iona.
Scopul Societ`]ii a fost descoperirea din
punct de vedere naturalistic a Banatului, [i
nu numai. Ei voiau s` afle totul, s` cerceteze,
s` publice. La început Societatea a func]ionat
în dou` sec]ii, iar mai târziu sec]iile s-au
tot m`rit concentrând în jurul lor speciali[ti,
dar [i interesul mai larg al intelectualit`]ii
timi[orene, care avea un patriotism local
exagerat, în sensul c` o societate similar`
func]iona la Budapesta [i avea preten]ie
tutelar` [tiin]ific` asupra întregului imperiu.
Or, timi[orenii au vrut s` scape de hegemonia
asta, socotind c`, la vremea respectiv`,
Timi[oara dispunea de suficien]i intelectuali,
de suficiente for]e [tiin]ifice, dar [i de
numero[i amatori, pentru a putea descoperi
din punct de vedere [tiin]ific diversitatea
natural` a Banatului.

— Care au fost invita]ii acestei societ`]i?— Care au fost invita]ii acestei societ`]i?— Care au fost invita]ii acestei societ`]i?— Care au fost invita]ii acestei societ`]i?— Care au fost invita]ii acestei societ`]i?
— — — — — În primii doi ani muzeul de]inea,

printre altele, o bibliotec` de specialitate
[i o sal` festiv` unde s-au ]inut diferite
conferin]e [tiin]ifice, demonstra]ii. Societatea
a dat posibilitatea unor invita]i de seam`
s` vin` în mijlocul timi[orenilor [i s` le
împ`rt`[easc` tot ceea ce [tiau. Dup` doi
ani de zile, la ini]iativa doctorului Lajos
Kuhn, un profesor de la Piari[ti, care a
participat în str`in`tate la diferite manifest`ri
[tiin]ifice, aducând o serie de idei [i prin
intermediul ziarelor locale, [i prin
intermediul acestei societ`]i, s-a realizat un
Muzeu de {tiin]e ale Naturii, care a fost
apreciat [i de vizitatori de rang înalt, printre
care [i Franz Joseph în 1892. Sigur, pe atunci
muzeul func]iona în cl`direa actualului sediu
al Bibliotecii Academiei. Un invitat de seam`
al acestei societ`]i ([i trebuie s` spun c` a
fost un eveniment absolut deosebit în 1880)
a fost exploratorul Africii, doctorul Emil
Holub, care era cunoscut deja în str`in`tate.

PE URMELE UNEI STR~ZI
ANDRÁS KISS

András Kiss (n`scut în 1950, la Tormac, jud. Timi[) este scriitor de limb` maghiar`
[i biolog, membru al Uniunii Scriitorilor din România [i cercet`tor [tiin]ific la Muzeul
Banatului, coordonatorul Sec]iei de {tiin]e ale Naturii. A participat la proiectul-pilot al
Asocia]iei culturale "Ariergarda", Festivalul str`zii, al c`rui scop a fost transformarea
str`zii Emanoil Ungureanu într-un brand turistic al Timi[oarei

O parantez` fac doar: la vremea respectiv`
biblioteca de specialitate era la zi din punct
de vedere al achizi]ion`rii tuturor edi]iilor
specifice de [tiin]e ale naturii de la Berlin,
de la Viena, din Londra, de la Paris. Deci
la Timi[oara te puteai orienta la nivel euro-
pean din acest punct de vedere. Emil Holub
a sosit la 1 aprilie; era un cercet`tor de
renume mondial, de[i avea doar 35 de ani.
A fost format` o comisie din trei pesonalit`]i,
care l-a primit la gara din Jimbolia. Doi erau
reprezentan]ii Societ`]ii de {tiin]e ale Naturii,
printre care [i custodele muzeului, care avea
preocup`ri însemnate atât în geografia
Banatului, cât [i în etnologia Banatului. Emil
Holub a fost primit de Zsigmond Ormos,
care era comite de Timi[ [i care l-a invitat
la un dineu festiv; apoi, la ora 19.30 seara
a început în sala mare a cazinoului conferin]a
lui Holub despre expedi]ia sa.

— Era atåt de ata[at de ora[?— Era atåt de ata[at de ora[?— Era atåt de ata[at de ora[?— Era atåt de ata[at de ora[?— Era atåt de ata[at de ora[?
— El a ]inut extrem de mult la Timi-

[oara. Prin participarea sa la aceast` confe-
rin]` s-a dovedit din nou c` este un bun orator
[i un bun explorator care [tie s`-[i expun`
ideile despre tot ceea ce tr`ise în Africa, în
special de-a lungul râului Zambezi, legat
de triburile pe care le descrisese prima dat`,
de obiceiurile lor, de obiectele pe care le
foloseau. Timi[orenii s-au entuziasmat foarte
mult [i au adunat 400 de forin]i pentru noua
sa expedi]ie. Prima dat` el a fost în Africa
în 1852-1857, dup` exemplul lui Living-
stone, care tot în zona fluviului Zambezi a
explorat Africa, mergând de la izvoare [i
pân` la rev`rsare. Holub, medic tân`r, s-a
gândit s` se lase de meserie, [i cu 50.000
de forin]i a pornit în Africa. Sigur, [ansele
explor`rii Africii la vremea respectiv` nu
erau grozave. Era malaria, erau o serie de
boli necunoscute, o serie de animale s`lbatice
în jungl`, o serie de triburi de canibali. Din
prima expedi]ie scap` doar doi servitori,
el [i so]ia sa, iar din 32 de caiete de tip jurnal
reu[e[te s` salveze doar 14, pe care le public`
sub form` de carte. Timi[orenilor le promite
c` le va dona atât o parte din obiectele
colectate, cât [i din c`r]ile pe care le-a scris,
ceea ce s-a [i întâmplat.

El mai vine o dat` la Timi[oara, în
decembrie 1887, dup` cea de-a doua
expedi]ie. Sose[te cu vaporul la Hamburg,
iar Ormos caut` o posibilitate s` fie [i el
personal acolo. Îl salut` pe Emil Holub [i
îl invit` personal s` mai vin` o dat` la
Timi[oara.

— A[a a intrat Africa \n muzeul— A[a a intrat Africa \n muzeul— A[a a intrat Africa \n muzeul— A[a a intrat Africa \n muzeul— A[a a intrat Africa \n muzeul
timi[orean.timi[orean.timi[orean.timi[orean.timi[orean.

— Da. Colec]ia african` de la muzeul
timi[orean a fost foarte însemnat` datorit`
lui Emil Holub, dar din p`cate a trebuit cedat`
unei expozi]ii na]ionale [i nu s-a mai întors
de la Bucure[ti! Holub a avut peste 20 de
decora]ii [tiin]ifice, fiind reunoscut în toat`
Europa drept cel mai prolific explorator
african. La Timi[oara i s-a oferit titlul de
onoare al Societ`]ii de {tiin]e ale Naturii.
Dup` aceste expuneri, Holub insist`, de
fiecare dat`, s` viziteze împejurimile

ora[ului. Se intereseaz` de stiluri [i tipuri
de pescuit de pe Bega, chiar cump`r`
ustensile de pescuit pentru colec]ia lui, care
e expus` acum la Viena, insist` s` vad`
ultimele r`m`[i]e ale mla[tinilor arhaice
b`n`]ene [i modalit`]ile concepute de
desecare [i regularizare a apei în Banat.

— Asta ar fi la Sat Chinez?— Asta ar fi la Sat Chinez?— Asta ar fi la Sat Chinez?— Asta ar fi la Sat Chinez?— Asta ar fi la Sat Chinez?
— — — — — Ultima r`m`[i]` a r`mas în mla[tinile

de la Sat Chinez, care sunt rezerva]ie
natural`. Iat`, am ajuns la 135 de ani de
când aceste preocup`ri muzeologice
b`n`]ene exist`, iar noi, sec]ia de {tiin]e
ale Naturii [i sec]ia de Istorie [i Arheologie
care form`m Muzeul Banatului, suntem
practic urma[ii acestor dou` societ`]i despre
care am vorbit.

— Ce s-ar mai putea ad`uga despre— Ce s-ar mai putea ad`uga despre— Ce s-ar mai putea ad`uga despre— Ce s-ar mai putea ad`uga despre— Ce s-ar mai putea ad`uga despre
importan]a acestei Societ`]i de {tiin]e aleimportan]a acestei Societ`]i de {tiin]e aleimportan]a acestei Societ`]i de {tiin]e aleimportan]a acestei Societ`]i de {tiin]e aleimportan]a acestei Societ`]i de {tiin]e ale
Naturii de la Timi[oara?Naturii de la Timi[oara?Naturii de la Timi[oara?Naturii de la Timi[oara?Naturii de la Timi[oara?

— Vreau s` v` mai spun ceva care se
leag` [i de istoria care a trecut prin cl`dirile
de pe aceast` strad`, Emanoil Ungureanu:
o întâmplare extrem de interesant`,
desf`[urat` în balconul înconjurat cu fier
forjat al Prim`riei Vechi [i care marcheaz`
prima prezen]` a telefonului în Timi[oara.
Trebuie s` [tii c` tot ceea ce Timi[oara
\nregistreaz` ca pionierat tehnologic de pe
actualul teritoriu al României, dar [i câteva
premiere europene se datoreaz` activit`]ii
frenetice a acestei Societ`]i de {tiin]e ale
Naturii. Cum ar fi fonograful, microfonul,
telegraful, telefonul, iluminatul public prin
curent electric, sta]ia meteorologic`, cea
seismic`, laboratorul de analiz` a alimentelor
[i laptelui. Ce zici cât de moderni eram la
sfâr[itul secolului al XIX-lea! Mare parte
din nout`]ile acestea au ajuns la Timi[oara
în urma unor vizite pe care mari profesori,
cum era [i Lajos Kuhn, le-au f`cut la diferite
expozi]ii mondiale. Ei erau profesori la
Piari[ti [i la {coala real`. Dar s` m` întorc
la ceea ce a însemnat lansarea pe pia]` a
telefonului la Timi[oara. În 1880 el era deja
o chestie la mare mod`. Apar imaginile
telefoanelor în vitrinele comercian]ilor, apar
scurte [tiri despre evolu]ia telefonului în
Europa, în ziarele locale. Prima dat` când
Lajos Kuhn a adus macheta unui telefon a

f`cut un experiment: dintr-o sal` în cealalt`
a transmis b`t`ile ceasului. Totul se putea
auzi. A fost primul experiment cu public,
sus]inut [i de autorit`]i. Prim`ria, bun`oar`,
a vrut s` introduc` [i în Timi[oara o societate
telefonic`. Telefonul lui Siemens costa 87,5
franci, al lui Edison, care avea deja receptorul
înglobat, costa 470 de franci. La Timi[oara
îns` o pies` de telefon costa între 4 [i 14
forin]i. Se consider` c` 1880-1882 este
perioada în care telefonul s-a r`spândit [i
s-a înr`d`cinat în Timi[oara. În 1880 un
anume Puskas Ferencz, prime[te licen]a
pentru 15 ani s` construiasc` re]eaua de
telefoane la Budapesta. În 1879 în Germania
erau 389 de sta]ii telefonice, adic` sta]ii de
telegraf dotate cu telefon de stat. La Paris
erau 4 companii mari de telefoane, în Anglia
toate ora[ele mari aveau telefoane, iar la
Chicago erau deja peste 2000 de abona]i.
La noi de-abia se începea, dar era clar c`
telefonul avea s` devin` util, ba chiar
indispensabil mai târziu.

— {i experimentul a avut loc în balconul— {i experimentul a avut loc în balconul— {i experimentul a avut loc în balconul— {i experimentul a avut loc în balconul— {i experimentul a avut loc în balconul
Prim`riei Vechi, unde primarul a stat frumosPrim`riei Vechi, unde primarul a stat frumosPrim`riei Vechi, unde primarul a stat frumosPrim`riei Vechi, unde primarul a stat frumosPrim`riei Vechi, unde primarul a stat frumos
[i a r`spuns la ni[te întreb`ri prin fir, ca[i a r`spuns la ni[te întreb`ri prin fir, ca[i a r`spuns la ni[te întreb`ri prin fir, ca[i a r`spuns la ni[te întreb`ri prin fir, ca[i a r`spuns la ni[te întreb`ri prin fir, ca
lumea s` vad`. Da?lumea s` vad`. Da?lumea s` vad`. Da?lumea s` vad`. Da?lumea s` vad`. Da?

— — — — — Exact. Era un experiment public
pentru a convinge popula]ia c` ideea sus]int`
de primarul general [i de prefectul
comitatului Timi[ era european`, dorit` [i
necesar`. Experimentul a fost organizat de
Societatea de {tiin]e ale Naturii. Timi[oara
ocupa pe atunci un loc de frunte în rândul
ora[elor imperiului, [i ca m`rime, [i ca
mobilitate cultural-[tiin]ific`. Venea imediat
dup` Budapesta. De exemplu, la "Vulturul
Negru", care se afla în Pia]a Sfântul
Gheorghe, în vitrin` se afi[a în fiecare zi
ce temperatur` este la Viena, la Paris, la
Roma. Asta însemna comunicarea prin
telegrafie, care te aducea la zi. În acela[i
timp [i Timi[oara ap`rea la Paris, Viena
etc. Se afi[a temperatura, tipul mi[c`rilor
de vânt, puterea atmosferic`. Practic, se putea
face o izometrie total`. În acela[i moment
[tiai peste tot în Europa cum st` treaba.

Interviu realizat de
DANIEL VIGHI
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HELMUT BRITZ

INTERVIUinterviu

Daniel VighiDaniel VighiDaniel VighiDaniel VighiDaniel Vighi: Helmut Britz s-a întorsHelmut Britz s-a întorsHelmut Britz s-a întorsHelmut Britz s-a întorsHelmut Britz s-a întors
în Timi[oara, dup` 30 de ani, în proiectulîn Timi[oara, dup` 30 de ani, în proiectulîn Timi[oara, dup` 30 de ani, în proiectulîn Timi[oara, dup` 30 de ani, în proiectulîn Timi[oara, dup` 30 de ani, în proiectul
"Ariergarda" la care lucr`m de un an de zile."Ariergarda" la care lucr`m de un an de zile."Ariergarda" la care lucr`m de un an de zile."Ariergarda" la care lucr`m de un an de zile."Ariergarda" la care lucr`m de un an de zile.
În acela[i timp [i-a redescoperit cartierul înÎn acela[i timp [i-a redescoperit cartierul înÎn acela[i timp [i-a redescoperit cartierul înÎn acela[i timp [i-a redescoperit cartierul înÎn acela[i timp [i-a redescoperit cartierul în
care a copil`rit [i în care a tr`it împreun` cucare a copil`rit [i în care a tr`it împreun` cucare a copil`rit [i în care a tr`it împreun` cucare a copil`rit [i în care a tr`it împreun` cucare a copil`rit [i în care a tr`it împreun` cu
familia sa [i a revenit la casa lui. S` vedemfamilia sa [i a revenit la casa lui. S` vedemfamilia sa [i a revenit la casa lui. S` vedemfamilia sa [i a revenit la casa lui. S` vedemfamilia sa [i a revenit la casa lui. S` vedem
câteva lucruri legate de istoria Frateliei.câteva lucruri legate de istoria Frateliei.câteva lucruri legate de istoria Frateliei.câteva lucruri legate de istoria Frateliei.câteva lucruri legate de istoria Frateliei.

Helmut BritzHelmut BritzHelmut BritzHelmut BritzHelmut Britz: Fratelia înseamn`
adun`tur` de c`lug`ri sau Frateria, m`n`stire
de c`lug`ri, c`lug`rime.

— Asta-i foarte interesant, nu [tiam!— Asta-i foarte interesant, nu [tiam!— Asta-i foarte interesant, nu [tiam!— Asta-i foarte interesant, nu [tiam!— Asta-i foarte interesant, nu [tiam!
— — — — — Cite[te din Remus Cre]an [i Vasile

Fr`]il`, Dic]ionarul geografico-istoric, o carte
foarte interesant`. Din 1903 a fost construit
cartierul. Întâi prin parcelarea unor mo[ii ale
lui Beseni, de aia îi mai spune Besentelle,
Fratelia B. În 1930, din 7600 locuitori, peste
860 au fost români, 3160 germani [i 3388
maghiari. În primul rând a fost aceast`
aristocra]ie a proletariatului, me[teri buni.

— Asta în perioada interbelic`?— Asta în perioada interbelic`?— Asta în perioada interbelic`?— Asta în perioada interbelic`?— Asta în perioada interbelic`?
— — — — — Da. Plus c` de obicei tat`l î[i aducea

copiii în întreprindere, dup` o via]` de om
muncit` acolo. Erau câteodat` [i din a treia
genera]ie. Normal c` ace[tia au primit
parcelele în folosin]`.

— Practic, Fratelia este împ`r]it` pe str`zi— Practic, Fratelia este împ`r]it` pe str`zi— Practic, Fratelia este împ`r]it` pe str`zi— Practic, Fratelia este împ`r]it` pe str`zi— Practic, Fratelia este împ`r]it` pe str`zi
ordonate, se poate vedea [i acum.ordonate, se poate vedea [i acum.ordonate, se poate vedea [i acum.ordonate, se poate vedea [i acum.ordonate, se poate vedea [i acum.

— — — — — Da, [i acum. În jurul bisericii, în
semicerc.

— Biserica nem]easc` de lâng` cea— Biserica nem]easc` de lâng` cea— Biserica nem]easc` de lâng` cea— Biserica nem]easc` de lâng` cea— Biserica nem]easc` de lâng` cea
româneasc`?româneasc`?româneasc`?româneasc`?româneasc`?

— — — — — Biserica romano-catolic`. Erau
jum`tate, jum`tate. Ungurii de obicei erau
evanghelici [i nem]ii, romano-catolici. Str`zile
care duceau direct spre biseric` erau
evenghelice [i cele radiane erau romano-
catolice. Dar s-au mai amestecat; de aceea
pe actuala Emile Zola erau unguri mai mul]i,
iar pe strada Herculane de azi erau mai mul]i
nem]i.

— Eu [tiu c` am predat acolo la [coal`— Eu [tiu c` am predat acolo la [coal`— Eu [tiu c` am predat acolo la [coal`— Eu [tiu c` am predat acolo la [coal`— Eu [tiu c` am predat acolo la [coal`
nou` ani, împreun` cu Vasile Popovici, cunou` ani, împreun` cu Vasile Popovici, cunou` ani, împreun` cu Vasile Popovici, cunou` ani, împreun` cu Vasile Popovici, cunou` ani, împreun` cu Vasile Popovici, cu
Mircea Pora. To]i am fost la [coala 15.Mircea Pora. To]i am fost la [coala 15.Mircea Pora. To]i am fost la [coala 15.Mircea Pora. To]i am fost la [coala 15.Mircea Pora. To]i am fost la [coala 15.

— — — — — Mai era [i prima [coal`, care a fost
pe Calea {agului, dar s-a desfiin]at. Acolo,
în timpul r`zboiului era depozit de muni]ie
al armatei ro[ii.

— Dup` al Doilea R`zboi Mondial?— Dup` al Doilea R`zboi Mondial?— Dup` al Doilea R`zboi Mondial?— Dup` al Doilea R`zboi Mondial?— Dup` al Doilea R`zboi Mondial?
— — — — — Da, da. Acolo era sec]ia german`. {i

dup` aceea a mai r`mas locul unde se cre[teau
viermii de m`tase.

— S` [tii c` [i la general` 15, înainte— S` [tii c` [i la general` 15, înainte— S` [tii c` [i la general` 15, înainte— S` [tii c` [i la general` 15, înainte— S` [tii c` [i la general` 15, înainte
de a veni eu, era aceast` tradi]ie. Elevii eraude a veni eu, era aceast` tradi]ie. Elevii eraude a veni eu, era aceast` tradi]ie. Elevii eraude a veni eu, era aceast` tradi]ie. Elevii eraude a veni eu, era aceast` tradi]ie. Elevii erau
pu[i s` aduc` în fiecare zi frunze pentru viermiipu[i s` aduc` în fiecare zi frunze pentru viermiipu[i s` aduc` în fiecare zi frunze pentru viermiipu[i s` aduc` în fiecare zi frunze pentru viermiipu[i s` aduc` în fiecare zi frunze pentru viermii
de m`tase. Era o produc]ie pe care trebuiade m`tase. Era o produc]ie pe care trebuiade m`tase. Era o produc]ie pe care trebuiade m`tase. Era o produc]ie pe care trebuiade m`tase. Era o produc]ie pe care trebuia
s` o fac` [coala.s` o fac` [coala.s` o fac` [coala.s` o fac` [coala.s` o fac` [coala.

— — — — — Mi-am mai reg`sit [i fo[ti colegi, de
exemplu pe Lae, cu care m` b`team pe vremea
aia.

— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?— Ce era Lae? Român dup` nume?
————— Româno-maghiaro-neam]. To]i sunt

acolo amesteca]i. Ei mai degrab` dup` meserii
se stratific`. Lae e constructor [i tâmplar. Era
înc` un bra] mort al Beg`i acolo, cum vii
dinspre Brâncoveanu în jos [i în spate, unde
sunt toate vilele, tot cartierul ̀ sta nou, acolo
erau numai mla[tini.

— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?— {i mergea]i la pescuit acolo?
— — — — — Vara la pescuit [i iarna la hochei pe

ghea]`. {i cine avea patine era deja domn!
Vreau s` spun c` oamenii din Fratelia au o
demnitate deosebit`. De pild`, vecinul meu,
unul din ultimii nem]i, Stefi Schadt, are
orgoliul ̀ la de a fi moral, de a nu min]i, efectiv
un fel de aristocra]ie proletar`. Nu conta c`
el e tâmplar: el era Schadt. Se organizau pe
g`[ti. Dac` \i prindeau pe ̀ ia din alt cartier

FRATELIA. FINAL DESCHIS
Helmut Britz (n`scut în 1956, la Timi[oara) este scriitor de limb` german` (poet,

publicist) [i traduc`tor, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Redactor la "Echinox"
[i la "Neue Literatur", cu o carier` de jurnalist în Germania, Helmut Britz coordoneaz`
în acest moment proiectul IT "Portalul în limba german`: turism cultural [i ecologic în
România", la care s-a afiliat [i proiectul de branding cultural realizat de "Ariergarda".

le rupeau picioarele. Erau g`[tile de cartier
organizate: era ga[ca tâmplarilor, a croitorilor.

— În func]ie de meserii? Interesant,— În func]ie de meserii? Interesant,— În func]ie de meserii? Interesant,— În func]ie de meserii? Interesant,— În func]ie de meserii? Interesant,
fiindc` azi e în func]ie de preferin]elefiindc` azi e în func]ie de preferin]elefiindc` azi e în func]ie de preferin]elefiindc` azi e în func]ie de preferin]elefiindc` azi e în func]ie de preferin]ele
muzicale.muzicale.muzicale.muzicale.muzicale.

— — — — — Dar înc` o dat`, nu conta
na]ionalitatea! Majoritatea famililor erau
mixte. Schadt s-a trezit c` to]i unchii lui sunt
în SS.

— Da' de ce erau nem]ii b`n`]eni în SS?— Da' de ce erau nem]ii b`n`]eni în SS?— Da' de ce erau nem]ii b`n`]eni în SS?— Da' de ce erau nem]ii b`n`]eni în SS?— Da' de ce erau nem]ii b`n`]eni în SS?
Erau socoti]i mai fideli?Erau socoti]i mai fideli?Erau socoti]i mai fideli?Erau socoti]i mai fideli?Erau socoti]i mai fideli?

————— Mai fideli, sigur! În SS majoritatea
erau nem]i din str`in`tate, pentru c` erau mai
na]ionali[ti. {i aromânii erau cei mai temu]i
legionari. Totdeauna cei care sunt în afar`
sunt mai ideologiza]i [i mai na]ionali[ti. Plus
c` era acea în]elegere între Antonescu [i Hitler
care spunea c` cine f`cea parte din grupul
etnic german putea s` aleag` unde s` î[i fac`
armata.

— {i Schadt, vecinul t`u?— {i Schadt, vecinul t`u?— {i Schadt, vecinul t`u?— {i Schadt, vecinul t`u?— {i Schadt, vecinul t`u?
— — — — — Schadt, s`racul, era copil atunci. Pe

mama sa au dus-o în '44 -'45. {tii, celebra
deportare în Donbas, în ianuarie '45, din
Fratelia: femeile [i copiii de la 15 ani la 45
de ani, pe to]i i-au luat! {i nu s-a mai întors
decât în '48, îmbr`cat` într-un sac [i el nu a
[tiut cine e ar`tarea aia. P`rin]ii lui din cauza
asta s-au desp`r]it, a[a c` a fost crescut de
bunic`. Atunci iar`[i nu conta na]ionalitatea.
Oricum, vorbe[te maghiar`, german`, român`.
{i acuma, în timpul unei discu]ii tot sare de
la o limb` la alta. Iar când l-au luat în armat`,
iar`[i era neam] [i l-au trecut la Diribau, un
batalion disciplinar la Chitila. {i acolo, fiind
îns` disciplinat [i neam], l-au f`cut întâi [ef
de pluton, de batalion, ceva de genul ̀ sta.
Lucrau la [ine, mergeau diminea]a 10 km
pân` la calea ferat`, lucrau toat` ziua, se
întorceau seara acas` înc` 10 km. {i atunci
a venit un idiot de ofi]er beat, care seara,
noaptea i-a scos din dormitoare [i i-a pus la
instruc]ii, cu culcat [i treburi de astea. Pân`
când, la un moment dat, Stefi al meu a spus:
"Revoc ordinul! Merge]i la culcare!" {i idiotul
`la l-a pârât [i atunci a f`cut batalion
disciplinar în Dobrogea, înc` trei ani la cariera
de piatr`. Oricum, aceste evenimente î]i
marcheaz` via]a.

— {i dup-aia s-a întors în Fratelia [i s-— {i dup-aia s-a întors în Fratelia [i s-— {i dup-aia s-a întors în Fratelia [i s-— {i dup-aia s-a întors în Fratelia [i s-— {i dup-aia s-a întors în Fratelia [i s-
a c`s`torit?a c`s`torit?a c`s`torit?a c`s`torit?a c`s`torit?

— — — — — S-a c`s`torit în Fratelia, unde cel mai
mult s-a ocupat de cre[terea animalelor.

— Acum, dup` revolu]ie?— Acum, dup` revolu]ie?— Acum, dup` revolu]ie?— Acum, dup` revolu]ie?— Acum, dup` revolu]ie?
— — — — — {i-acuma, [i-nainte.
— Da' el ce-i de meserie?— Da' el ce-i de meserie?— Da' el ce-i de meserie?— Da' el ce-i de meserie?— Da' el ce-i de meserie?
— — — — — Tâmplar. A lucrat la Arta Textil` [i

prin mai multe întreprinderi.
— Zilele trecute mi-ai spus c` l-ai ajutat— Zilele trecute mi-ai spus c` l-ai ajutat— Zilele trecute mi-ai spus c` l-ai ajutat— Zilele trecute mi-ai spus c` l-ai ajutat— Zilele trecute mi-ai spus c` l-ai ajutat

s`-[i aduc` varza din pia]`.s`-[i aduc` varza din pia]`.s`-[i aduc` varza din pia]`.s`-[i aduc` varza din pia]`.s`-[i aduc` varza din pia]`.
— — — — — Normal! Varza, cartofii, ceapa. Ei

trebuie s` tr`iasc` dintr-o pensie de 5-6
milioane dup` 40, 50 de ani de munc`. E o
problem` pentru el numai s` pl`teasc` un
taxi. Le-am pus pur [i simplu pe biciclet` [i
le-am c`rat acas`. Dar al]ii sunt [i mai am`râ]i.
Acolo, pe Emile Zola, zona a fost numit`
calea s`r`ciei, fiindc` în spate sunt centrele
de achizi]ie de fier vechi. Toat` ziua vezi
câte un b`trân din ̀ sta, nu trece jum`tate de
or` [i-l vezi cu c`ru]u' cum car` fier vechi.
2-3 lei noi prime[te pe kilogram, a[a mai
reu[esc s` încropeasc` ceva. B`trânul Laci
de pild`! ~[tia sunt ceang`i veni]i din Praid.

— Ceang`i sau gabori?— Ceang`i sau gabori?— Ceang`i sau gabori?— Ceang`i sau gabori?— Ceang`i sau gabori?
— — — — — Gabori, mai degrab`. Veni]i din Sovata

în anii '60.
— Ei sunt ]iganii gabori, a[a blonzi?— Ei sunt ]iganii gabori, a[a blonzi?— Ei sunt ]iganii gabori, a[a blonzi?— Ei sunt ]iganii gabori, a[a blonzi?— Ei sunt ]iganii gabori, a[a blonzi?

— — — — — Unii sunt blonzi, al]ii sunt tuciurii.
— A[adar Nagy, zici?— A[adar Nagy, zici?— A[adar Nagy, zici?— A[adar Nagy, zici?— A[adar Nagy, zici?
— — — — — Dup` ce, 41 de ani, a muncit pe tractor

[i dup-aceea pe [antier ca sudor, are o pensie
de 310 lei noi. Eu nu în]eleg cum poate s`
aib` cineva a[a o pensie mic`! El atâta are.
Pentru c` a lucrat în agricultur` pe Valea
Cri[ului.

— Când a venit Nagy în Fratelia?— Când a venit Nagy în Fratelia?— Când a venit Nagy în Fratelia?— Când a venit Nagy în Fratelia?— Când a venit Nagy în Fratelia?
— — — — — Nu pot s`-]i spun exact. Ei au mai

venit, au plecat, s-au mai reîntors.
— Dar nu ai mai putut afla cum s-au— Dar nu ai mai putut afla cum s-au— Dar nu ai mai putut afla cum s-au— Dar nu ai mai putut afla cum s-au— Dar nu ai mai putut afla cum s-au

stabilit gaborii în Fratelia? Sunt interesan]i,stabilit gaborii în Fratelia? Sunt interesan]i,stabilit gaborii în Fratelia? Sunt interesan]i,stabilit gaborii în Fratelia? Sunt interesan]i,stabilit gaborii în Fratelia? Sunt interesan]i,
sunt mul]i, am avut [i eu elevi. Da' ei veneausunt mul]i, am avut [i eu elevi. Da' ei veneausunt mul]i, am avut [i eu elevi. Da' ei veneausunt mul]i, am avut [i eu elevi. Da' ei veneausunt mul]i, am avut [i eu elevi. Da' ei veneau
pân` în clasa a 4-a, dup-aia mergeau la lucru.pân` în clasa a 4-a, dup-aia mergeau la lucru.pân` în clasa a 4-a, dup-aia mergeau la lucru.pân` în clasa a 4-a, dup-aia mergeau la lucru.pân` în clasa a 4-a, dup-aia mergeau la lucru.

— — — — — În general, s` [tii c` din secuime au
venit foarte mul]i la Timi[oara. {tiu, bun`oar`,
un sat, Atia. Acolo sunt 160 de gospod`rii
[i vreo 200 de familii plecate în Timi[oara.

— În Fratelia?— În Fratelia?— În Fratelia?— În Fratelia?— În Fratelia?
— — — — — Da, dar [i în cel`lalt cartiere. Secuii

au venit în Timi[oara în anii '60, probabil
pentru c` aici se mai vorbea [i maghiar` [i
mai g`seau ceva de lucru. Ei au venit în fabrici.

— Eu m` refer numai la gabori.— Eu m` refer numai la gabori.— Eu m` refer numai la gabori.— Eu m` refer numai la gabori.— Eu m` refer numai la gabori.
————— P`i, tot a[a! Aici se în]elegeau cu

lumea. În Fratelia jum`tate erau numai
maghiari, datele statistice spun asta, jum`tate
erau nem]i [i 20% numai români. Secuii nu
vorbeau deloc române[te [i atunci au venit
în Fratelia pentru c` puteau s`-[i vorbeasc`
limba. S-a [i lucrat foarte mult aici; lumea
î[i construia casele singur`, se ajutau unul
pe cel`lalt, mai pu]in tinichigeria, olanele,
stre[inile, alea nu puteau s` le fac` [i atunci
asta f`ceau ei, gaborii. {i ast`zi tot a[a merge
treaba.

— {i ziceai c` ai vorbit cu Nagy.— {i ziceai c` ai vorbit cu Nagy.— {i ziceai c` ai vorbit cu Nagy.— {i ziceai c` ai vorbit cu Nagy.— {i ziceai c` ai vorbit cu Nagy.
————— Stai s`-]i spun! Mai este [i un alt Nagy,

Mo[ul Nagy! Nagy înseamn` "mare", dar el
are 1, 50 m [i e o vân` de om. La 75 de ani
tot mai lucreaz` pe [antiere sau adun` fier
vechi. Acum patru ani, lâng` fosta cazarm`
spre Chi[oda, puseser` ̀ [tia un cablu mare
de cupru. Fericirea lui c` nu era noapte! S-
a dus s`-l taie, 150 de m de cablu de cupru
din ̀ la gros. Ghinionul lui a fost c` era sub
tensiune [i l-a tr`znit cu o putere de câteva
mii de vol]i. S-a topit fier`str`ul, au r`mas
numai mânerele de lemn. A intrat în el curentul
[i i-a ie[it prin cap, unde are un fel de gaur`,
care acuma s-a cicatrizat. Dar i-au pus plac`
[i a sc`pat cu via]`. Este miraculos! Medicii
n-au mai crezut nici unul c` o s` reu[easc`
s` tr`iasc`. Singurul vis al lui mo[ Nagy al
meu este s` mai ajung` o dat` la Sovata. Nu
mai are rude acolo, dar s-ar duce înc` o dat`
la terasa Tivoli. S` bea o bere [i dup-aia s`
moar`. Clanul lor este imens! Bun`oar`, altul

din clan, Gyurika. ~sta în câteva zile mi-a
povestit experien]ele sale cu vestul. În '88,
acest tân`r a [ters-o în Vest, s-a ascuns sus
în tren. Acum are neamuri peste tot. Merit`
o dat` un interviu numai cu el. Întrebarea e
de unde au ̀ [tia care s-au întors atâ]ia bani?
C` Fratelia e plin` cu palate! Da' totul e furat!
B`rba]ii fur`, femeile se prostitueaz`. Mai
e [i cer[etoria, cu copii, desigur. Totul este
organizat pân` la centimentru.

— Formidabil! Da' tu cum ai aflat toate— Formidabil! Da' tu cum ai aflat toate— Formidabil! Da' tu cum ai aflat toate— Formidabil! Da' tu cum ai aflat toate— Formidabil! Da' tu cum ai aflat toate
astea? Ai stat cu ei?astea? Ai stat cu ei?astea? Ai stat cu ei?astea? Ai stat cu ei?astea? Ai stat cu ei?

————— Da, dar e greu pân` te accept`. De
pild` cel mai interesant este Nagy Robert care
de 11 ori a fost dat afar` din Germania.
Oricum, aici la noi nimeni nu fur`, mai ales
gaborii. Ei au onoare. Dac` îi împrumu]i cu
o ]igar`, dup` dou` s`pt`mâni î]i aduc dou`
înapoi. Dac` îi cuno[ti [i le dai bani, nici nu
se pune problema s` nu îi prime[ti înapoi.
Fa]` de ceilal]i, e altfel! Dac` odat` te accept`,
e[ti de-al lor, ca la o hait` de câini. Sunt oameni
foarte de[tep]i, nimeni nu fur` de n`rav. Nu,
dom'le! Ce s` fac`? De angajat nu îi angajeaz`.
Practic e o lume paralel` cu cea în care tr`im
noi.

— Cum ai reu[it totu[i s` te apropii?— Cum ai reu[it totu[i s` te apropii?— Cum ai reu[it totu[i s` te apropii?— Cum ai reu[it totu[i s` te apropii?— Cum ai reu[it totu[i s` te apropii?
— — — — — Povestind cu ei pur [i simplu. Nu

numai la Laguna; mai mi[to este la o gr`din`
unde se serve[te bere. Acest Robert Nagy
este de o inteligen]` diabolic`, [tie toate
no]iunile de drept, [tie [i cât risc` în Ger-
mania, nenum`rate procese, în Fran]a, [tie
mai mult` legisla]ie de pe propria lui piele.
Acum, totu[i, reu[ind s` se mai schimbe un
pic, [i-a încropit o gospod`rie ca lumea [i
este [eful Organiza]iei Romilor din Bacova.
Deci a romilor de etnie maghiar`. Ei au o
distan]` mare fa]` de ceilal]i, mai ales din
Regat sau din Moldova, nu au tangen]e cu
ei. {i se simt marginaliza]i în cadrul etniei
marginalizate, pentru c` nimeni nu face
proiecte pentru romii de etnie maghiar`. A
fost extrem de încântat când i-am spus de
un proiect mai vechi la care ne gândeam,
Ruta romilor, un traseu al romilor, care s`
se ocupe de patrimoniul autentic. {i la ei
se întâmpl` acela[i lucru. S` nu crezi c` prin
noua cultur`, s` spunem a[a, a palatelor ]ig`-
ne[ti, nu se distruge tot ce e autentic la ei.
Nagy Robert are la Bacova o pensiune, unde
vrea s` fac` o [atr` autentic`, un muzeu al
l`utelor, al violoncelelor, plus fotografii [i
obiecte care sunt foarte rare.

(fragmente)

Interviu realizat de
DANIEL VIGHI
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Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig
de Hohenzollern-Sigmaringen, vl`starul unei
familii cu sânge albastru, a fost recomandat
de însu[i Napoleon al III-lea drept cel mai
potrivit aristocrat (înrudirea cu casa imperial`
francez` s-a dovedit un argument în plus)
pentru coroana României, ]ar` aruncat` în
haos dup` abdicarea lui Alexandru Ioan
Cuza. La cei dou`zeci [i [apte de ani ai s`i,
prin]ul Karl de Hohenzollern, un r`zboinic
ambi]ios, porne[te spre necunoscutul,
îndep`rtatul Bukarest, nu înainte de a-i
propune dentistului personal s`-l urmeze
în aventura regal`. Joseph Strauss, dentist
cu voca]ie, bon viveur mare amator de
bordeluri, p`r`se[te melancolic Berlinul,
înso]it de motanul Siegfried [i geanta cu
instrumente medicale. Zilele regelui, mult-
a[teptatul roman al lui Filip Florian, se
deschide cu aceast` dubl` preg`tire de
c`l`torie, ce aminte[te discret de figurile
din romanele cavalere[ti: eroul sortit unui
destin m`re] [i scutierul modest, aproape
neglijat de memoria tuturor, dar f`r` de care
faptele glorioase ale celui dintâi nu pot fi
în]elese pe deplin. De altfel, sosirile separate
ale viitorului rege Carol I [i dentistului s`u
la Bucure[ti sunt descrise excelent, precum
o pictur` în care, pentru a sublinia str`lucirea
formelor, e nevoie s` descrii în detaliu
umbrele. Astfel, afl`m c` "Joseph Strauss
n-a c`utat un telegraf pentru a-[i anun]a
sosirea în noua patrie, n-a avut parte de o
tr`sur` tras` de opt cai, n-a trecut Jiul pe
un pod plutitor (în zori, pe o vreme
câineasc`), n-a întâlnit la Craoiva o mul]ime
pestri]` [i un arc de triumf din ramuri de
salcie, n-a fost gardat de dou` [iruri de
doroban]i, [i n-a înnoptat într-un conac
r`coros “…‘, a intrat în Bucure[ti pe la sud,
printr-o mahala puturoas`, cu un cupeu deloc
ar`tos, nicidecum venind dinspre Titu (într-o
calea[c` împodobit` cu ghirlande, cu
doisprezece cai albi, escortat de un
deta[ament de ulani [i urmat de un alai
ceremonios) “…‘."

FF
ilip Florian scrie cu mân`
sigur`. Frazele sunt impeca-
cabil controlate – elasti-
citatea lor sau, dimpotriv`,

t`ieturile de efect nu dezam`gesc deloc în
cele aproape dou` sute [aizeci de pagini.
Un lucru remarcabil mi se pare [i grija fa]`
de punctua]ie. Chiar dac` prefer` fraza lung`,
descrierile extrem de am`nun]ite, surprin-
derea gesturilor în desf`[urarea lor
neîntrerupt`, autorul nu încarc` deloc textul
cu semne de punctua]ie, înflorituri baroce,
topici r`sturnate sau arhaisme redundante.
Fluiditatea scriiturii este asigurat` [i de
absen]a oric`rui didacticism. A citi cartea
ca pe un roman istoric (de[i, Zilele regelui
e cât se poate de documentat) înseamn` s`
nu observi c` Florian e un prozator cu
imagina]ie (înzestrare tot mai pu]in apreciat`
ast`zi, când literaturii i se pretinde tot mai
mult` "responsabilitate fa]` de realit`]ile
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sociale"). Joseph Strauss se comport` aidoma
unui [aman, atunci când îi d` regelui s` bea
o licoare cu Amanita muscaria, chiar înaintea
întâlnirii cu sultanul Abdul-Aziz, asupra
c`ruia Carol I va face o puternic` impresie;
revenirea unor imagini (cum ar fi urma l`sat`
de litera "S" de pe geanta medical`, liter`
r`zuit` la grani]a cu Austria, din motive de
securitate) însemn`rile motanului (adev`ratul
cronicar), vinietele cu via]a în Bucure[tiul
veacului al nou`sprezecelea se reg`sesc în
pagini nu doar pline de imagina]ie, dar [i
de sensibilitate.

RR
omanul e prietenos cu
cititorul, nu-l agaseaz` cu
detalii inutile ori cu
formule dep`[ite. Erudi]ia

nu epateaz`, se simte doar, iar autorul [tie
perfect cum s` stea în umbr` [i s`-[i lase
personajele libere. De altfel, Filip Florian
este unul dintre pu]inii autori "dou`mii[ti"
(poate chiar singurul) care te convinge c`
vrea s` scrie proz`, nu s` ]ipe lozinci ori
s`-]i arate, printre rânduri, c` [tie s` fac`
semnul cu degetul mijlociu. În romanul s`u,
îmbinarea dintre evenimentul istoric [i faptul
cotidian, obliga]iile monarhului [i tribula]iile
dentistului, se produce delicat. De pild`,
un pasaj în care afl`m cum au trecut primii
ani pentru rege, este precedat de plimbarea
dentistului printr-un bâlci fabulos. "{i-a
revenit iute, dup` un pahar de brag`,
n`lucirea s-a [ters din gândurile lui [i,
ademenit iar`[i de rochiile fo[nitoare [i de
vânticelul blajin, a intrat în corturile care-
i ie[eau în cale, pl`tind ca [i înainte, cu
m`run]i[, g`sind în`untru fel [i fel de
ciud`]enii, niciuna, îns`, ca aceea din vis:
un coco[at care puf`ia din opt pipe, f`r`
ca vreuna s` se sting`, o feti[can` cu [alvari
[i turban, cro[etând, care î[i încol`cise
gleznele dup` gât, un cu]itar legat la ochi
care schilodea lupii fioro[i picta]i pe-un
panou din scânduri, o gr`san` f`r` seam`n,
sub un v`l sub]ire, prin care i se întrez`reau
imensitatea [i [uncile, un ]igan care r`sucea
o clepsidr` [i se cufunda într-un ciub`r cu
ap` (pân` se scurgea tot nisipul), o ro[cat`
cu barba pân` la piept, împletit` în cozi,
ca s` nu-i acopere sânii, lupte de [obolani
într-un vas de sticl` (fiind limpede m`celul),
jocuri de umbre pe-un cear[af alb, cu degetele
puse în calea unor lumân`ri, un pletos descul]
(c`lcând pe cioburi [i cuie), un falus uria[,
de jum`tate de metru, ]inut într-un borcan
cu formol, magicieni, dansatoare din buric,
scuip`tori de foc, un crocodil care p`rea
c` doarme, povestitori, câte [i mai câte."

Totu[i, ceva lipse[te. Povestea nu se
încheag` deloc. Care este, pân` la urm`,
natura rela]iei dintre Carol I [i dentist ? La
început, ni se d` de în]eles c` Joseph Strauss
îi este indispensabil tân`rului prin], dar
pornesc pe c`i separate spre Bucure[ti, iar
întâlnirile lor sunt sporadice. Dentistul e
mult prea absorbit de cotidian [i de amorul
cu sârboaica Elena Ducovici. Regele s-a

transformat într-un politician impresionant,
dar f`r` tr`s`turi umane. Tân`rul ofi]er
familiar cu probleme stomatologice din
primele pagini se transform` rapid în Carol
I, cel pe care-l [tim din efigii. Un chip abia
schi]at [i lipsit de grai. Momentul culminant,
na[terea bastardului Petre, în urma aventurii
regelui cu o prostituat` oarb` pe nume Linca,
e lipsit de orice tensiune. Strauss realizeaz`
gravitatea situa]iei, ia câteva guri de schnaps
[i hotâr`[te s` previn` izbucnirea scandalului
cump`rând cu bani t`cerea femeii. Punct.
Nici un strop de emo]ie. Finalul este
previzibil (în]elegi repede c`, odat` cu
moartea motanului Siegfried, va c`dea [i
cortina) [i con]ine o ironie involuntar`.
Ultimele cuvinte, "...când zilele motanului
Siegfried se încheiau, zilele regelui st`teau
s` înceap`", justific` titlul (o veche [i
frumoas` conven]ie literar`), dar con]in un
adev`r amar. Chiar ai senza]ia c` tot ce ai
citit pân` aici e doar un prolog izbutit [i c`
romanul abia acum urmeaz` s` se pun` în
mi[care. "Asta-i tot ?", î]i vine s` exclami.

SS
criitorul american Kurt
Vonnegut Jr. spunea undeva
c` autorul de fic]iune înva]`
s`-[i priveasc` povestea ca

[i cum ar fi un mecanism, oricât de îngrozitor,

de ingineresc sun` acest lucru. Piesele trebuie
s` se angreneze perfect, altfel nu merge
nimic. Vorba lui Wittgenstein, dac` "nu face
click", dac` nu-i smulgi cititorului un
involuntar "asta e !", nu ai efect estetic. Zilele
regelui func]ioneaz` mai degrab` ca un
narcotic. Î]i prinde mintea în splendide mreje,
dar te abandoneaz` când te sim]i mai bine.

FILIP FLORIANFILIP FLORIANFILIP FLORIANFILIP FLORIANFILIP FLORIAN
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Editura Polirom, Ia[i 2008
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NOUla CURTEA VECHE

Pentru iubitorii lui Leonard Cohen,
romanul Ioanei Nicolaie se deschide cu o
speran]`. F`când trimitere la un adev`rat
imn înregistrat de canadianul r`t`citor cu
exact patru decenii în urm`, titlul promite
stil, atmosfer`, mesaj. "Like a bird on the
wire/ Like a drunk in a midnight choir/ I
have tried in my way to be free" – iat`
confesiunea, pledoaria sensibil` ce deschide
poemul original, Bird on the Wire, [i
func]ioneaz` drept motto în cartea ce preia
sintagma lui Cohen. Tematic vorbind, O
pas`re pe sârm` î[i respect` promisiunea.
Este o poveste despre independen]` [i
devenire, despre supravie]uire [i op]iuni
personale într-un context nu tocmai favorabil.
Implicit, o poveste înc`rcat` de triste]ea [i
melancolia unei etape de istorie – personal`
[i social`.

"În acea prim` duminic` a lunii
octombrie Sabina înv`]` gara". Început de
roman, început de ini]iere bucure[tean` a
unei boboace de-abia picate din provincie,
dornic` s` ia în piept marele ora[. Prim`
indica]ie a felului în care modalit`]i tipice
expresiei poetice î[i vor face drum în trupul
unei c`r]i ce se vrea vie, palpabil`, apropiat`
cititorului post-revolu]ionar. "Când lumina
crescu în cu]ita[e fierbin]i, fata se îndrept`
spre telefoane"; de aici încolo se deruleaz`
filmul unei curse cu obstacole prin amestecul
de miere [i praf al unei capitale nou`zeciste,
scuturat` de febra schimb`rii.

PP
ân` la marea transformare,
îns`, pa[ii sunt m`run]i,
anevoio[i, ridicoli, îmbr`ca]i
în mantia de romantism [i

naivitate a iluziilor. Este atât soarta Sabinei,
cât [i cea a societ`]ii ce cre[te în jurul ei -
cu rapid îmbog`]i]i, [mecheri [i analfabe]i
cu preten]ii, cu suflete [i talente irosite sub
amenin]area zilei de mâine, cu ideali[ti [i
descurc`re]i, înving`tori [i condamna]i.
Figurile care alearg` de colo-colo în
maratonul adapt`rii sunt schi]ate din frânturi
de conversa]ie, gesturi sau atitudini
recognoscibile pentru cei care au tr`it era
[i îi cunosc tipurile predilecte ("Doamna
î[i pusese trei rânduri de perle la gât. Luceau,
gri-deschis, peste pulover").

Fundalul preia adeseori controlul asupra
destinelor c`rora le permite s` se desf`[oare,
influen]ându-le. Sabina întâlne[te indivizi
de toate soiurile [i datorit` modului în care
e conceput` intriga: ca o peregrinare printre
situa]ii tipice unei epoci, ca experimentare
la cald a modalit`]ilor inventive de a o scoate
la cap`t într-o lume a mizeriei cu final greu
previzibil. Dac` fiecare spa]iu cucerit sau,
mai degrab`, dep`[it de eroin` constituie
o dimensiune simbolic` a unei geografii
personale în formare, atunci romanul poate
fi privit ca unul 'picaresc', a[a cum îl descria
autoarea. Sabina nu trece îns` prin aventurile
specifice unui picaro tradi]ional. Ea este
c`l`toare prin medii diferite, prin [i printre
spa]iile reale [i imaginare ale unei ie[iri din
adolescen]` f`r` prea multe menajamente.

De[i cartea apare în seria Ego-proz`,
autoarea nu se gr`be[te s` apeleze la persoana
întâi a maximelor particulariz`ri [i su-
biectivisme. Ea prefer` o voce a treia, un
narator extern ce exploreaz` tr`irile Sabinei

INVENTÂND BUCURIA
CRISTINA CHEVERE{AN

IOANA NICOLAIEIOANA NICOLAIEIOANA NICOLAIEIOANA NICOLAIEIOANA NICOLAIE
O pas`re pe sârm`O pas`re pe sârm`O pas`re pe sârm`O pas`re pe sârm`O pas`re pe sârm`
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dar are, în acela[i timp, [i veleit`]i de obser-
vator [i critic social. Dac` noti]ele Sabinei,
chiar student` la litere fiind, ar fi trebuit s`
se limiteze la interpretarea imediatului prin
ochi de adolescent implicat, cele ale
omniscientului povestitor pot da seam` de
evolu]ia lucrurilor la scar` mai larg`, istoric`.
"Oamenii se obi[nuiau greu cu culorile dup`
c`derea vechiului regim. Se minunau de
instala]iile muzicale chineze[ti [i-[i reînv`]au
cu sfial` colindele. Comuni[tii se str`duiser`
s`-i fac` s` uite chiar [i Cr`ciunul. Tot ce
]inea de religie fusese depozitat în subterane.
Bisericilor li se f`cuser` din blocuri garduri
de zece etaje".

În ciuda evidentei dorin]e de a-[i plasa
eroina într-o fresc` socio-uman` de
amploare, Ioanei Nicolaie îi reu[e[te mai
bine partea la care a acumulat deja experien]`
în volumele anterioare: cea liric`, a
descrierilor de stare [i emo]ie. Pasajele
remarcabile ale c`r]ii rezid` în imagini, în
asocia]ii de cuvinte [i reprezent`ri, în culori,
miresme, priviri, în detaliile impresionante
sau [ocante ce r`mân fixate pe retina sau
în memoria protagonistei. Ac]iunea în sine
e întret`iat` pe alocuri de reverii [i
considera]ii ce rup alerta c`utare de sine a
personajului. Pe de alt` parte, Sabina îns`[i
e genul care îmbin` melancolia cu sim]ul
practic, intui]ia cu opacitatea, altruismul [i
efuziunile romantice cu un realism instalat
în timp. Pân` la un punct, oscila]iile
personajului [i fluctua]iile stilului se
oglindesc reciproc.

Prin ce are de fapt de trecut studenta
în Bucure[ti? Printr-un [ir de experien]e
câtu[i de pu]in str`ine multor dintre locuitorii
temporari ai c`minelor [i apartamentelor
cu chirie modest` de la periferiile marilor
ora[e universitare. Aglomerarea lor poate
p`rea neverosimil`, dar disperarea
personajului o justific`. Pentru a se între]ine,
cu sau f`r` iubit, Sabina accept` slujbe ce
îi arat` lumea a[a cum e. Jefuit` de burs`,
devine pe rând p`pu[`-vie în vitrina unui
magazin cu haine de lux, vânz`toare dup`
tejgheaua unsuroas` a unui fast-food, agent
de vânz`ri al unei companii de produse
str`ine cu pre]uri exorbitante (cine nu-[i
aminte[te valul de cataloage, demonstra]ii
la domiciliu, cosmeticale [i recipiente ce
invadaser` subit c`minele neini]ia]ilor în
arta persuasiunii?).

CC
el care o înso]e[te o bucat`
de vreme prin întortocheata
jungl` urban` este un
personaj bizar, alunecos,

aparent [colit în Fran]a, abil orator [i artist
al descurc`relii. Eman are un statut aparte,
e mai degrab` pretextul folosit pentru redarea
îndr`gostirii ce nu putea lipsi din via]a tinerei.
O pas`re pe sârm` fiind romanul ini]ierii
Sabinei, traseul de cuplu se cere [i el parcurs.
Asemenea celorlalte, e pres`rat cu elanuri
[i dezam`giri, îngro[ând tu[a dominant` a
portretului unei fete f`r` noroc. "Like a worm
on a hook/ Like a knight from some old
fashioned book/ I have saved all my ribbons
for thee", mai spunea Cohen. În cazul
protagonistei, valorile 'de mod` veche', buna
credin]`, loialitatea, d`ruirea total` nu sunt,
desigur, de ajuns.

DD
ac` scrisului Ioanei Nicolaie
îi lipsesc agresivitatea [i
muchiile ascu]ite preferate
de varii contemporani,

eroina nu îi e ocolit` de violen]`. Episoadele
dure [i existen]ele aplatizate de lipsuri sunt
subiecte predilecte într-o lume pe care
imagina]ia autoarei o modeleaz` [i în func]ie
de o anumit` atrac]ie pentru exotic. Fran]a
din pove[tile lui Eman are str`lucirea aparte
a t`râmului f`g`duin]ei (estompat`, în cele
din urm`, de suspiciunea unei minciuni de
propor]ii). Apare pasager o yoghin` ce avea
s` se reg`seasc` ulterior în scandaluri
publice. Pe la c`min se perind` str`ini cu
obiceiuri diverse; din Bolivia vin o infuzie
de istorisiri magice [i un set de br`]`ri cu
puteri aparte. Sunt elemente ce coloreaz`
griul cotidian [i sap` ni[e iluzorii în realitate.

O pas`re pe sârm` î[i propune s` reflecte
fidel încerc`rile eroinei de a-[i g`si drumul
[i libertatea în atmosfera îmbâcsit` a unor
ani lipsi]i de perspective reale. Ambi]ia
narativ`, multitudinea întâmpl`rilor ar putea
transforma romanul într-o pelicul` cu succes
la publicul tân`r, asigurat în primul rând
de identificare. Dac` subtilit`]ile lirice,
psihologizarea [i sofisticarea pot p`rea
neconving`toare sau exagerate unei audien]e
ce î[i dore[te reg`sirea direct` în con]inut,

ac]iunea din spatele v`lului protector va da
satisfac]ie celor ce a[teapt` o poveste de
via]` a zilelor noastre, decupat` din imediatul
care (am înv`]at de la televizor!), bate filmul.
Din fericire, nu întotdeauna [i fic]iunea…
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NOUla HUMANITAS

St`m la masa aflat` în fa]a biroului s`u
directorial. Lemn din care anii au supt
str`lucirea lacului. În preajm`, c`r]i, reviste,
ziare, c`r]i. A[ezat pe un scaun umil,
scriitorul vorbe[te cump`nit, cu o voce egal`,
catifelat` de fumul ]ig`rilor. Pe mas`, unele
peste altele, nou` dintre volumele sale care
îmi lipsesc. Nu p`rea surprins c` doream
s` scriu despre ele. Despre el. S` fi fost,
totu[i, nelini[tit c` a acceptat s` se dea pe
mâna mea? Sau poate era numai obosit? O
oboseal` adânc`, r`zb`tând la lumin` prin
arcurile vine]ii ale cearc`nelor cotropind
obrajii palizi. Deodat`, fi[a medical`,
descump`nind prin r`ceala enumera]iei: dou`
infarcte, patru como]ii, opt opera]ii. "Îmi
privesc chipul în oglind`. Cu cinci ani în
urm`, îmi [optesc biologii, era altcineva,
cu zece ani în urm`, un altul “…‘. Am la
activ nou` ™treceri¤ pân` la mijlocul
Styxului, încât nu m` impresioneaz` acest
fapt firesc din via]a fiec`rui om, ci
sentimentul c` z`d`rnicia e imens`, când
peste un ceas, o zi, o lun`, un an...".
"M`-ntreb ce sens ar avea crucea grea pe
care-o duc, cu ie[iri spre cealalt` lume, ciclic,
la câ]iva ani, dac`-n t`ul de sus, pe platoul
alpin nu a[ spera s`-mi consum unicul
moment de dragoste suprem` oferit` de
destin? {i-atunci s` nu fiu fericit când scriu
“…‘?".

VV
orbele curg mai departe
înv`luitoare, fo[nesc printre
florile din ferestre, trec prin
zidurile groase ale cl`dirii

[i h`l`duiesc pe coridoarele întortocheate
ca s` se a[eze lâng` poporul prins între
coperte. Un labirint inadecvat, r`t`cit în
lumea digital`. În formatul ei clasic,
biblioteca pune "la îndemâna oricui c`r]ile
tip`rite, marile capodopere ale lumii,
maculatura epocilor, spiritul lor în`l]`tor
sau gregar, nevoia de comunicare a semenilor
c`tre contemporanii lor, propriile p`reri
asupra a ceea ce s-a petrecut cândva, într-
o antichitate tot mai îndep`rtat` [i mai exact`
în informa]iile despre ea, [i un trecut imediat
ale c`rui coordonate se modific` tot timpul."
Ce-o fi sim]ind scriitorul ajuns "centurion
peste c`r]i" când trebuie s` constate zilnic
c` o[tirea îi este tot mai h`r]uit` [i chiar
h`cuit` în luptele duse împotriva
retroced`rilor, a fondurilor cronic
insuficiente sau a revistelor colorate? Cum
trebuie s` reac]ioneze prozatorul
construc]iilor ample, minu]ios elaborate,
întâlnindu-se cu un cititor  agresat de
pu]in`tatea timpului care îi mai apar]ine [i,
din aceast` pricin`, tot mai superficial?
V`duvit de r`gazul de a z`bovi în bibliotec`,
de a citi m`car câteva rânduri care s`-i alunge
singur`tatea, angoasele, durerile, omul
contemporan crede în tasta salvatoare a
internetului, f`r` a ]ine seam` c` strivitoarea
cantitate de informa]ii este dublat` [i de o
superficialitate pe m`sur`. Peste câteva
decenii "n-ar fi de mirare ca modelul s`u
s` fie un android adamic c`ruia i se încarc`
[i se descarc` bateriile, ca în filmele S.F.,
atot[tiutor [i nemuritor.".

Nu-i împ`rt`[esc viziunea. Cred c`
scriitorul va fi mereu g`sit de cei care simt
c` trebuie s` îl caute. Trage mai aproape
cele nou` c`r]i [i mi le pune în fa]`. S`
însemne c` e ok, n-am decât s` m` apuc
de treab`? N-ar fi fost nevoie de mai multe

OGLINDA DE GHIPS
DORIN MURARIU

taton`ri? Jocul de-a maestrul [i umbra? Se
pare c` nu: "V`zut` din afar`, via]a mea e
simpl`: c`r]i manuscrise, o ma[in` de scris,
cafea, ]ig`ri, medicamente. Un univers de
pustnic care poate s` stea nemâncat, poate
s` îndure durerile corpului fizic peste orice
limit` obi[nuit`, f`r` s` simt` prin asta c`
tr`ie[te o tragedie, dac` [i numai dac` are
în fa]` o coal` de hârtie pe care în[iruie
gânduri, ilumin`ri." Filonul acesta ar trebui
exploatat... S-ar putea g`si anumite semne,
zic înv`]a]ii, care trec în fluidul operei,
modelându-l. Imagini, metafore, obsesii,
stereotipii. Contabilizarea lor ar îmb`]o[a
pagina, f`cându-i pe unii s` clipeasc` des.
Rezi[ti tenta]iei [i ascul]i: "Zi [i noapte, sub
fereastra mea de la bloc, unul a[ezat lâng`
o intersec]ie cu dou` sta]ii de tramvai, dou`
de autobuze [i dou` de troleibuze se perind`,
dup` regula ro[u, galben, verde, a
semaforului, mii de oameni, fie înghesui]i
în mijloacele de transport, fie n`du[i]i în
Dacii de cilindree medie, pentru venituri
medii, fie lejeri, în ma[ini ™tari¤, cu boxele
puse la maximum, stereo, s` ne intre tuturor
pl`mânii [i organele vitale în rezonan]`. Asta
dou`zeci [i patru de ore din dou`zeci [i patru
“…‘. O lume se perind` f`r` ostenire pe
sub fereastra mea de proprietar al unui cub
dintr-un bloc cu patruzeci [i patru de
apartamente, la fel de propriet`]i ca al meu.
Un fel de c`tun pe vertical`, din beton, cu
mai pu]in de trei sute de suflete de oameni,
pisici, câini, broa[te ]estoase, canari [i
papagali.". Nebunia uruitului continuu te
pune pe gânduri. Mai c` ai c`uta în miile
de pagini aflate la îndemân` urmele sale,
dar un nea[teptat glas venit dinspre reality-
show-uri î]i cere s` opre[ti panoramarea
co[marului de beton [i zgomot, înlocuindu-le
cu o transfocare: adic`, ce-am putea vedea
în interiorul cubului? Ce altceva decât un
scriitor f`cându-[i exerci]iul cotidian de
exorcizare în ritmul Concertului pentru pian
[i orchestr` de Rahmaninov [i ]inând în
mâini, pav`z` de n`dejde, Fiin]` [i timp.
Astfel, filozoful ateu poate m`car s` viseze
la tihna unei mân`stiri din Moldova unde
s-ar cufunda în medita]ii. Entuziasmul de
o clip` este îns` inutil – n-ai cum s`
c`lug`re[ti un ateu. Totu[i, dac` tot s-a b`tut
atâta drum, o fi[` seac` de dic]ionar: "n.
30 noiembrie 1943, Boto[ani. Prozator,
eseist, scenarist, critic de art`. Urmeaz`
[coala general` la Alba-Iulia, apoi Liceul
™Mihai Viteazul¤ din acela[i ora[ [i-l
continu` la Hunedoara. Absolvent al
Facult`]ii de Arte Plastice a Universit`]ii
din Timi[oara (1964) [i al Facult`]ii de
Filozofie a Universit`]ii ™Babe[-Bolyai¤ din
Cluj-Napoca (1974). Inspector la
Inspectoratul pentru Cultur` al regiunii
Hunedoara (1964-1968), redactor, [ef de
sec]ie cultural`, secretar general de redac]ie
al ziarului ™Unirea¤ din Alba-Iulia (1968-
1972) apoi redactor principal [i [ef de sec]ie
la revista ™Orizont¤�din Timi[oara (1972-
pân` în prezent). Actualmente este director
al Bibliotecii Jude]ene Timi[, începând din
1992. P.E.B. este membru în Consiliul Uniu-
nii Scriitorilor din România, membru în
comitetul de conducere al Filialei Timi[oara
a U.S. R.". A[adar, Boto[ani. S`get`tor cu
]inta fixat` peste mun]i [i v`i, al]i mun]i [i
alte v`i, pân` în câmpia Sorocului b`n`]ean,
hit al tuturor petrecerilor cu bere din cartier.

1943 – românii pe Nipru. Evident, s-ar putea
glosa: astre, conjunc]ii, ascenden]`, impactul
României în destr`mare/formare asupra...,
drumul intelectual [i, în cele din urm`, abia
la Timi[oara, brandul: P.E.B. Renun] la rân-
durile cocârjate de în]elesuri ale horoscopului
pentru un ipotetic decupaj imagistic. "Ce
ar fi dac` ai trece pe strada unde ai venit
pe lume, dar n-ai copil`rit [i ai vedea pus`
o plac` de marmur` pe casa unde-ai v`zut
lumina l`mpii, pentru c` s-a întâmplat noap-
tea, pe care ar sta scris: ™În aceast` cas`
s-a n`scut în anul 194... la 30... marele scriitor
român....¤?". Amestecul de bucurie, fal` [i
de profund` crispare te-ar obliga s` treci
printr-un vertij, pân` la urm`, benefic, pentru
c` ar declan[a multe amintiri "din vacan]ele
[colare petrecute câte o lun` pe an în preajma
bunicilor cu ceilal]i veri, din Bucure[ti, cu
fetele vecinului, plutonier la unitatea militar`,
din fundul gr`dinii, cu copiii din marginea
ora[ului, pe când dezgropa]i benzi de mitra-
lier` cu cartu[e bune, coclite, r`mase sub
p`mânt de la ultimul r`zboi mondial. Apoi
despre ie[irile în ora[ul de la cap`tul ]`rii,
la un film, la muzeu, la o înghe]at` cu fistic
preparat` de un cofetar turc, de pepeni verzi
[i galbeni, de cimitirul Eternitatea, unde
mergeai mereu s` pui lumân`ri celor du[i
din familie, de ora de spiritism la care ai
asistat al`turi de  bunic`, o împ`timit` a
zonelor crepusculare ale spiritului uman,
gârbovit` dar plin` de via]`, iute în mi[c`ri,
iert`toare [i sigur` pe locul ei în lume, dup`
ce n`scuse treisprezece copii".

SS
ecven]ele retro nu pot evita
alte vacan]e petrecute într-un
sat de ciobani sibieni, boga]i
[i iub`re]i, anii studen]iilor sau

cei ai ziaristului. Astfel, în numai câteva
minute, te po]i l`f`i în conexiuni (S`rb`torile,
Zigguratul ) [i, cu ni[te tomuri dintre cele
mai încruntate de-a dreapta, reu[e[ti s`-]i
faci o gril` critic` t`ioas` r`u, numai bun`
de ciopâr]it "via]a [i opera" scriitorului dup`

îndemnurile imperative ale domnilor
transpirând doar teorii. Perspectiva î]i d`
fiori, dar, înainte de a te lua cu le[in, g`se[ti
sprijinul dorit ("metodele, sistemele,
informa]ia [i restul n-au nicio valoare,
adev`rata critic` fiind o lectur` ingenu` [i
plin` de pasiune a c`r]ilor" [i î]i revii. E
clar c` re]eta b`trânului Caragiale nu d` gre[
– pu]in` ap` rece face minuni!

Totu[i, n-ar trebui s` evi]i copil`ria.
Scormonind cu temeinicie, vei g`si, poate,
coconul înc` pulsând al fluturelui luminos
de peste ani. Fie [i a[a. M`rturiile nu lipsesc.
Luate în seam` [i bine judecate, ajung pre-
]ioase c`i de acces: "Una din marile probe
ale spiritului e singur`tatea. Eu trebuie c`
o voi fi trecut înc` din copil`rie, când imagi-
nam o lume pur` în dunga c`r]ilor citite, a
muzicii de la radio, a neastâmp`rului viselor.
O lume f`r` Bine [i R`u. O lume de pustnic,
crez`tor de pe atunci în Dumnezeu, în focul
stelelor albastru, în p`rin]i [i în dragostea
lor.

Continuare \n pagina 31
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De pu]ine ori am resim]it în paginile
unui autor dorin]a [i efortul de a uita literatura
[i de a exalta via]a cu atâta cruzime. {i
poezie. Dac` ar fi s`-l încadr`m pe Ion Corlan
într-un curent, într-o mi[care literar` ar fi
foarte greu din cauza modului s`u de a scrie
[i de a se raporta la realitate. Ai zice c`
medicul de boli interne e mai degrab` un
psihanalist. L-a[ apropia de naturalism, de
teatrul absurdului, de psihanaliz` dar [i de
teatrul cruzimii [i al violen]ei din anii'60
sau de romanul poetic. Dar în acela[i timp,
[tiu c` asemeni pictorilor fauvi, el e un
primitiv, un anarhist al scrisului care refuz`
orice formul`. Greutatea de a-l încadra vine
[i din faptul c` el scrie proz` [i teatru, f`r`
a-[i enun]a inten]iile sau arta poetic`, f`r`
a se angaja pe vreun drum. Nu are apetit
teoretic, nu se amestec` în discu]ii, nu
comenteaz` scrierile confra]ilor, nu d` repere,
nu particip` decât foarte discret la via]a
literar`.E un autor înv`luit în mister [i t`cere.

În noul s`u volum avem trei piese de
teatru: B`iatul [i Doamna, dram` în dou`
acte [i dramatizare dup` romanul Desfrâu,
Confirmarea, o fars` tragic`, [i din nou o
dram` în dou` acte, mai consistent` decât
prima, Iubire liber`, dramatizare dup` roma-
nul publicat în 2003, Povestea Nebunilor.

Prima problem` ce se ridic` e: de ce
prefer` Ion Corlan dramatizarea romanelor,
ce ne ofer` ele nou prin aceast` revizitare?
Tema absurdului, a nebuniei î[i are originea
în alienarea modern`. În cazul s`u alienarea
se exprim` stilistic prin agonie, extaz [i delir.
Cititorului i se aplic` terapia de [oc. Ar trebui
interzis` minorilor, persoanelor pudice [i
cardiacilor. E o neîn]elegere funciar`, un
malentendu care ne conduce în final la o
alegere.

În prima pies`, Virgil, erou care apare
[i în Povestea Nebunilor, e un artist înc`
tân`r care î[i picteaz` modelul, o doamn`
mai în vârst` din bra]ele c`reia nu se poate
smulge. Ea ilustreaz` complexul mamei-
amante, iar confruntarea dintre cei doi se
termin` cu o împu[c`tur`, probabil sinuci-
derea Doamnei. În timp ce o picteaz`, Virgil
tr`ie[te virtual rela]ia cu Saris/Yvonne, o
dubl` reprezentare a iubitei ideale [i infidele.
De câteva ori eroul p`[e[te, prin iluzia dra-
matic`, în imaginar. El este sfâ[iat între
dragostea ideal`, gelozie [i vinov`]ie. Vino-
v`]ia de a-[i fi omorât iubita infidel`. Tortura
lui se transform` într-un delir pe care numai
conven]ia dramatic`, cu trecerea din real
în imaginar o poate nuan]a. El nu poate ie[i
din dilem`, a[a cum artistul care picteaz`
nu poate ie[i din alegoria pe care o creeaz`
în tablou.

În farsa tragic` într-un act, Confirmarea,
avem trei personaje: El (Str`inul), Ea (So]ia)
[i Regizorul (Maître). În prima scen`, El
[i Ea, doi actori seconda]i de Regizor,
tr`nc`nesc într-un limbaj violent, pe diferite
motive ale tranzi]iei: un filosof existen]ialist
care înjur` de mama focului; perversiunea
marilor puteri ale lumii moderne; vorbirea
în pilde; oile din Pia]a Roman`; ciobanii
cu diplom`; comuni[tii; o matahal` de pe
strad` care vine la teatru s` asculte muzic`
patriotic` [i apoi e luat la b`taie de "o gagic`
tr`znet" care a fost abandonat` cu un pop`

TERAPIE DE {OC
GHEORGHE MOCU}A

într-o pivni]`; un cioban care încearc` s` o
violeze pe actri]` [i care nu e decât partenerul
ei travestit, recunoscut dup` pantofi; o soacr`
care poate fi transformat` în girofar [i alte
n`zbâtii. În fond, o tragicomedie de limbaj,
transpus` într-un registru sado-masochist,
al c`rei leitmotiv este a[teptarea unei con-
firm`ri care nu mai vine. La un moment
dat, regizorul apare cu un pistol [i îl folose[te
tr`gând în direc]ia celor doi, dar e nimerit
un câine. Personajele se comport` ca ni[te
marionete din teatrul absurdului glisând de
la un cli[eu la altul printre bancuri seci [i
glume nes`rate, printre jocuri de cuvinte
[i expresii vulgare, sfidând logica [i nor-
malitatea. O expresie alegoric` a marii
tr`nc`neli postdecembriste [i a mentalit`]ilor
reziduale. Regizorul înlocuie[te actorul care
nu e de acord cu trucarea finalului. Acesta
are o c`dere nervoas`, spectacolul se între-
rupe [i e chemat` salvarea. În final apare
un alt "El" care anun]` c` a sosit mult a[tep-
tata confirmare. În scena a doua, Maître,
un scriitor b`trân [i somnambul (cartea e
dedicat` nu întâmpl`tor memoriei prozato-
rului Florin B`nescu) se uit` la televizor [i
e vizitat de un musafir nepoftit, Str`inul,
care îi d` târcoale în preajma mor]ii. Un
alt personaj – nu [i singurul – care confund`
realitatea cu visul:

"Maître: - Nu merg!
Str`inul: - Vrei s` te iau cu for]a? O!

Da înc`p`]ânat mai e[ti...
Maître: - Am g`sit un stil ...
Str`inul: - Dup` care ai c`utat toat`

via]a... Formula ideal` de exprimare.
Maître: Am lipsit la serviciu ... am ...

Nu merg! Las`-m`! Nu merg... nu... (Se d`
o adev`rat` lupt`, respira]ia lui devenind
agonic`. Întuneric. Printr-o lumin` de vis,
înapoia scenei – imaginea poate apare [i
pe un ecran – Maître p`[e[te, la bra] cu
Str`inul, spre un peisaj superb, pe o muzic`
de Mozart, ]inând în mâna dreapt` un baston
fantom`. Un ]ip`t de femeie, amortizat, mi[c`
imaginea, care treptat dispare, luminându-se
camera unde, în fotoliu, odihne[te trupul
inert al Maestrului.)

Str`inul: - (Vocea, de departe, preluat`
de ecou) Maître, [tii... întotdeauna ... chiar
dac` am und` verde ... mai a[tept pu]in. Nu
e[ti singurul care confund` Realitatea cu
Visul.

Maître: (Vocea) – E[ti o curv`.
Str`inul: (Vocea) – Am uitat s`-]i spun:

a venit Confirmarea."
Drama în dou` acte Iubire liber` e mai

aproape de noi prin explorarea obsesiilor
colective: erosul [i nebunia. Personajele prin-
cipale, Doctorul [i Mimi, plutesc într-un
spa]iu oniric în care timpul se dilat` iar întâm-
pl`rile devin simili-reale. Dup` cum, în cel`-
lalt plan, al spa]iului [i timpului real, precar,
ele alunec` halucinant declan[ând un glis-
sando labirintic. Be]ia erotic` a cuplului,
extazul contopirii, ipostaza împerecherii cu
C`lug`ri]a devoratoare sunt câteva din obse-
siile Doctorului care vede în femeie o for]`
miraculoas`, inepuizabil` [i, în acela[i timp,
un animal devorator. C`ut`rile sale instinc-
tuale al`turi de Mimi, femeie fatal`, vulgar`
[i bizar`, seam`n` cu un joc absurd pe care
b`rbatul îl ]ese în jurul singur`t`]ii. Iubire

liber` e o pies` a intimit`]ii/singur`t`]ii sacri-
ficate, pentru a da sens existen]ei absurde.
Refugiul în dragoste, de la cea animalic`
la cea pur`, de la cea neîmp`rt`[it` la jocul
erotic, ilustreaz` o aventur` epuizant` [i
purificatoare. O aventur` la cap`tul c`reia
b`rbatul-creator î[i descoper` adev`rata vo-
ca]ie.

Experien]a teatral` a lui Ion Corlan e

o reluare obsesiv` a temelor sale, erosul [i
nebunia; ele vizeaz` absurdul existen]ei,
alienarea [i îl provoac` pe cititor/spectator,
obligându-l la reac]ii [i sco]ându-l din
melancolie [i marasm.
_____________

*) Ion Corlan, B`iatul [i Doamna,
Confirmarea, Iubire liber`, Ed. Mirador,
2007

Am hot`rît s` organiz`m acest festival
deoarece în România nu exist` festivaluri
de literatur`. Am avut oportunitatea de a
invita scriitori de prim` mîn` [i de a-i uni
sub o p`l`rie comun`. De ce re-writing?
Pentru c` lumea romanelor lui Attila Bartis,
atît de personal` [i totu[i recognoscibil`,
nu este altceva decît o rescriere a unui
trecut "de-geografizat"; pentru c` Regele
alb al lui György Dragomán, o adev`rat`
lec]ie de literatur`, cum s-a spus, retraseaz`
grani]ele aceleia[i lumi, dar o face cu totul
"altfel"; pentru c` Mizeria, romanul lui
Wojciech Kuczok, mut` aceea[i geografie
simbolic` în spa]iul trecutului polonez;
pentru c` Philip Ó Ceallaigh, un Irishman
in Bucharest, prinde în paginile sale o
Europ` de Est fascinant` prin chiar faptul
c` e v`zut` cu deta[area unui alien; pentru
c` Juli Zeh [i-a petrecut atî]ia ani în aceea[i
Europ` de Est, iar romanele ei ne trezesc
senza]ia unui déjà vu straniu... To]i scrii-
torii pe care i-am invitat la acest festival
rescriu grani]ele unui trecut comun, [i o
fac într-o Europ` care e în plin` rescriere.
Sînt scriitori tineri care încearc` s` "sta-
bilizeze" grani]ele unui Wonderland în
continu` mi[care, [i o fac recuperînd o
hart` comun`, cea a trecutului.

Am conceput acest eveniment din do-
rin]a de a aduce împreun`, timp de trei zile,
ace[ti scriitori, împreun` cu gazdele lor
din România. Ne dorim în primul rînd s`
d`m na[tere unui dialog real între scriitorii

FESTIVALUL INTERNA}IONALDE LITERATUR~

români [i invita]ii lor.
Diversitatea este conceptul ce st` la

baza teoretic` a întîlnirilor, organizatorii
vrînd s` deconstruiasc` ideea preconceput`
c` un trecut a[ezat sub circumstan]e istorice
asem`n`toare va da na[tere unor produse
culturale identice. Este primul festival in-
terna]ional de acest gen din România.

Ne mai dorim, în egal` m`sur`, ca aces-
ta s` fie doar episodul pilot al unui brand
în construc]ie: Festivalul Interna]ional de
Literatur` de la Bucure[ti.
BOGDAN-ALEXANDRU ST~NESCU
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NOUla POLIROM

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010
New Europe College (NEC) anun]` concursul anual pentru bursele de cercetare

NEC 2009-2010 pentru universitari/cercet`tori români din domeniile [tiin]elor umaniste,
sociale [i economice.

CONDI}II DE PARTICIPARE:
1.candidatul trebuie s` fie înscris la doctorat sau s` aib` titlul de doctor;
2.se va acorda prioritate candida]ilor sub 40 ani [i celor care nu au beneficiat înc`

de burse acordate de NEC;
3. o foarte bun` cunoa[tere a cel pu]in dou` din limbile str`ine de circula]ie

interna]ional`.
Prin profilul s`u, NEC pune accentul asupra dezbaterilor inter- [i trans-disciplinare.

Se încurajeaz` proiectele care permit aceast` deschidere, f`r` a pierde din rigoarea
disciplinar`.

CONDI}II ALE BURSEI:
Bursa se acord` pentru un an academic (10 luni). Programul bursierilor presupune

prezen]a obligatorie în Bucure[ti cel pu]in o dat` pe s`pt`mân` timp de 9 luni. În intervalul
de 10 luni, bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare într-unul din marile centre
universitare/de cercetare din str`in`tate. Valoarea bursei lunare (acordat` pe durata a
9 luni) este echivalentul în RON a 600 EURO (neimpozabili), la care se adaug`
2.600 EURO pentru stagiul de cercetare.

MODALIT~}I DE ÎNSCRIERE {I TERMENE PRIVIND CONCURSUL:
Formularul de participare la concurs poate fi ob]inut de la adresa www.nec.ro sau

prin e-mail de la imihai@nec.ro
De asemenea, formularul poate fi ridicat de la sediul New Europe College în zilele

de luni-vineri, orele 10-17 sau poate fi primit prin po[t` (în cazul candida]ilor din provincie).
Termenul limit` de depunere a dosarului completat este 15 ianuarie 2009 (inclusiv).
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. (021) 307 99 10 – între orele 10-17 ale

fiec`rei zile lucr`toare – sau prin e-mail: imihai@nec.ro
Adres`: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucure[ti

BURSE "NEW EUROPE COLLEGE"

(I) O fericit` coinciden]` – nu a celor
opuse ci a complementarelor – aduce pe
pia]a noastr` de carte dou` apari]ii aproape
concomitente din grandioasele opere latine
ale ilustrului teolog medieval NicolausNicolausNicolausNicolausNicolaus
CusanusCusanusCusanusCusanusCusanus. Prima, în ordinea ie[irii pe rafturile
libr`riilor, este tratatul De docta ignorantiaDe docta ignorantiaDe docta ignorantiaDe docta ignorantiaDe docta ignorantia,
edi]ie bilingv`, trad., note [i postfa]` Andrei
Bereschi, Editura Polirom, Ia[i, Biblioteca
medieval`, 2008, 640 p. Pornit în urm` cu
trei ani, cum declar` însu[i editorul-

traduc`tor ce func]ioneaz` la Facultatea de
Teologie Greco-Catolic` din Oradea,
proiectul a devenit unul eminamente solitar,
din pricina lipsei unui sistem de "consultan]`"
profesional` în domeniu. Eu cred totu[i c`
masteratul coordonat de Alexander
Baumgarten la Cluj-Napoca [i îns`[i colec]ia
tenace unde apare acest volum valoros
constituie ni[te cadre decente pentru
ecloziunea unei medievistici s`n`toase [i
competente la noi. Versiunea autohton`
dovede[te reale competen]e filozofice [i
latiniste, chiar dac` unele op]iuni sunt, ca
totdeauna, discutabile. De pild`, opifex (p.
351) este riscant de echivalat cu "artist" când
vorbe[ti de opera creatoare a lui Dumnezeu,
partea laborioas`, aproape tehnic`, de
"creator, f`urar" fiind preponderent` în
vocabularul patristic. Vezi, exempli gratia,
titlul lucr`rii lactan]iene De opificio Dei,
pe care nimeni nu s-a gândit s`-l traduc`
apelând la sensurile "artistice" ale termenului,
ci doar la cele de lucrare complex` [i
des`vâr[it`.

(II) O ampl` culegere de scrieri "minore"
– doar sub raportul cantitativ al fiec`reia
în parte îns` – apar]inând aceluia[i eminent
cardinal Krebs, îngropat la Roma în biserica
San Pietro in Vincoli, privind a[adar în
ve[nicie c`tre vestitul Moise al lui
Michelangelo de lâng` altarul opus, este
Nicolaus Cusanus, icolaus Cusanus, icolaus Cusanus, icolaus Cusanus, icolaus Cusanus, CoincidentiaCoincidentiaCoincidentiaCoincidentiaCoincidentia
oppositorumoppositorumoppositorumoppositorumoppositorum, vol. I-II, edi]ie bilingv`, introd.,
trad., note Mihnea Moroianu, Editura
Polirom, Ia[i, col. "Tradi]ia cre[tin`",
445+462 p. Antologia de fa]` "arbitrar` ca
orice selec]ie, s-a orientat spre câteva dintre
scrierile filosofice cele mai reprezentative,
ulterioare marilor sinteze ini]iale". Versiunile
micilor tratate sunt destul de limpezi, având
în vedere dificult`]ile [i profunzimile stilului
cusanian, cu atât mai mult cu cât traduc`torul
este declarat matematician [i universitar
politehnist [i nu se face pomenire în
prezentarea lui despre ceva studii sistematice
de filologie clasic`. Genericul florilegiului
ne poart` cu gândul [i la Mircea Eliade,
singurul român care a transformat într-un

REGALUL CUSANUS
CLAUDIU T. ARIE{AN

operator metodologic celebra sintagm` a
coinciden]ei contrariilor [i i-a f`cut loc
definitiv în istoria religiilor.

(III) Am vrut deja de câteva luni s`
remarc o tendin]` nou`, cel pu]in la noi, în
apari]iile de literatur` teologic` [i patristic`:
reducerea pân` la nivelul unei bro[uri a
dimensiunilor c`r]ii de referin]`. Pre]ul redus
(1,50 lei), formatul de buzunar, succesul
voluma[elor similare de tip calendar portabil,
u[urin]a de a finaliza o lucrare alc`tuit`
dintr-o singur` coal` de tipar sunt argumente
pentru propagarea acestei reale tendin]e de
masificare. Un exemplu printre altele este
Sf. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, f. Ioan Gur` de Aur, Cuvânt despreCuvânt despreCuvânt despreCuvânt despreCuvânt despre
adeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnuluiadeverirea Învierii Domnului, pref. Ierom.
Dr. Vasile Bârzu, trad. Monah Gherontie
Nica, Editura Anastasis, Sibiu, 2007, col.
"Glasul P`rin]ilor", 16 p. – din care textul
omiliei chrysostomice reprezint` doar 9
pagini. Singura întrebare fireasc` r`mâne
dac` aceste prezen]e livre[ti pot echivala
în bibliografii [i CV-uri c`r]ile normale sau
ar trebui inventat` o rubric` aparte pentru
atare fascicole ori libelli, apropiate mai mult
ca pondere articolelor sau versiunilor traduse
din revistele de specialitate.

(IV) Cea mai impresionant`
"autobiografie spiritual` în r`sp`r" din
literatura britanic`, comparabil` în vremea
sa ca for]` intelectual` [i umor briliant doar
cu Un uomo finito al lui Giovanni Papini,
ni se pare [i azi Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,Gilbert Keith Chesterton,
Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`Ortodoxia. O filozofie personal`, trad., note
Mirela Ad`sc`li]ei, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 2008, 212 p. Stilul s`u paradoxal
[i unic scânteiaz` în fiece fraz` din acest
remarcabil manual practic de teologie:
"Doresc s`-mi  prezint crezul ca fiind unul
ce r`spunde anume acestei duble nevoi
spirituale, nevoia de amestec între familiar

[i nefamiliar pe care lumea cre[tin` l-a numit,
pe drept cuvânt, ™romantic¤, c`ci însu[i
cuvântul ™romantic¤ are în el misterul [i
semnifica]ia antic` a Romei. Oricine vrea
s` conteste ceva se cuvine s` înceap`
întotdeauna prin a spune ceea ce nu contest`".
Nu trebuie s` subliniem, cred, c` ortodoxia
evocat` de insularul eseist catolic are doar
sensul etimologic al "dreptei credin]e" [i
nici nu putem pricepe de ce oare acest
impecabil volum e supralicitat editorial pe
copert` ca "prima traducere integral` în limba
român`", când versiunea ap`rut` cam acum
un deceniu la Editura "Paralela 45" din Pite[ti
este cel pu]in la fel de integral` [i de "prim`"
precum cea de fa]`. Oricum, un text magnific
[i peren ce merit` cât mai multe versiuni
locale!
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Ciprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcan: Pornesc de la titlul
conferin]ei pe care ai sus]inut-o la Timi[oara
[i vreau s` te întreb care e opinia ta despre
viitorul filosofiei. Este filosofia tot mai mult
o form` de autism ce va sfîr[i prin închiderea
absolut` în sine? Sau mersul istoriei spiritului
continu` la infinit, impunînd acompaniamen-
tul unei forme de reflec]ie filosofic`?

Sorin LavricSorin LavricSorin LavricSorin LavricSorin Lavric: Chiar o form` de autism
nu este, hai s` nu înfier`m biata filozofie
mai mult decît s-ar cuveni. În felul acesta
noi, cei care ne înc`p`]în`m s-o iubim, ne
excludem singuri. În schimb, se poate spune
c` filozofia a ajuns la un cap`t de drum, la
încheierea unui ciclu. S-a terminat cu filozofia
aceea în]eleas` ca [tiin]a [tiin]elor. Cum s-a
terminat cu iubirea aceea de în]elepciune pe
care ne-o sugereaz` etimologia cuvîntului.
Ca s` nu mai spun c`, dac` vrei s-o acoperi
de deriziune, e îndeajuns s-o define[ti, cum
fac creierele analitice de azi, drept metod`
de a depista adev`rul propozi]iilor prin analiza
lor logic`. Ce poate fi mai anost [i mai steril
decît unghiul acesta de vedere?

Pe de alt` parte, filozofia nu mai este
un mod de cunoa[tere, iar filozoful nu poate
furniza oamenilor cuno[tin]e despre univers,
[i tocmai de aceea toate informa]iile de care
dispune vin de la [tiin]e. E ca acea dependen]`
nepl`cut` fa]` de sursa de materii prime a
vie]ii. Ai nevoie de teme asupra c`rora s`
te apleci, iar aceste teme vin mereu din afara
filozofiei. Filozofia e ca o moar` conceptual`
în care e[ti silit s` pisezi mereu gr`un]ele
altora. Ea [i-a pierdut autonomia, adic` acel
domeniu de predilec]ie asupra c`reia s`-[i
poat` exercita jurisdic]ia. E ca o sta]ie de
tranzit, filozofia aceasta. Ast`zi ea nu mai
are decît o valoare educativ`: cei care o
practic` sînt mai r`s`ri]i decît restul
intelectualilor. Îns` filozofia nu te face mai
de[tept, ci doar mai coerent. {i eventual î]i
cultiv` un spirit de frond`, asta dac` admi]i
c`, f`r` libertate de gîndire, demnitatea omului
piere.

Cît despre mersul istoriei spiritului, el
va continua cît` vreme vor mai exista oameni,
iar periplul acesta nu are nevoie s` aib` drept
înso]itor obligatoriu filozofia. Spiritul poate
exista foarte bine [i f`r` filozofie, iar lumea
în care tr`im pledeaz` pentru aceast` stare
de lucruri. Oamenii nu au nevoie de filozofie,
tocmai de aceea au încetat s` fie liberi. Sunt
victime sigure ale manipul`rii mediatice.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Ne plîngem de zeci de ani c` nu
avem roman [i, de la fel de mult` vreme,
constat`m c` la noi nu exist` [coli de filosofie
[i o real` dezbatere filosofic`. E[ti de acord
cu un asemenea diagnostic?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: Sunt de acord, întrucît gîndirea
liber` nu mai exist` ast`zi decît în cercul
informal al prietenilor sau, dac` e[ti antisocial,
în singur`tate. Oficial îns` – adic` în plan
institu]ional [i mediatic – dezbaterea filozofic`
e sufocat` de dogmele ideologiei dominante.
E dureroas` servitutea aceasta pe care o
resim]im în raport cu lumea puterii. E atîta
damf ideologic în aerul contemporan încît
libertatea de gîndire a devenit un naiv
deziderat propagandistic. Iar simptomul clasic
este c`, atunci cînd te apuci s` scrii cu gîndul
de a spune ce crezi despre lumea contempo-
ran`, ai un moment de ezitare, oscilînd între
dorin]a de a spune adev`rul [i teama de a
nu suferi represalii fiindc` l-ai spus. {i atunci
[tii ce se întîmpl`? Alegi s` nu p`]e[ti nimic
[i ocole[ti adev`rul. E o mascarad` mare în
gazet`ria noastr` cultural`, e ca o atmosfer`
închis` pe care o respiri într-un bunc`r c`ruia
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i s-au astupat gurile de aerisire. Te sufoci
din cauza interdic]iilor [i totu[i joci teatru
pe mai departe, pref`cîndu-te c`-i bine. Ei
bine, nu-i bine.

La fel se întîmpl` în etuva institu]ional`
a filozofiei academice. Tot ceea ce numim
politologie – un set de discipline hibride cu
rol servil, menite a da o glazur` teoretic`
deciziilor neteoretice ale politicienilor – are
parc` rostul de a între]ine intelectualilor iluzia
c` mai au un cuvînt de spus în privin]a tendin-
]elor politice. Iluzie pe cît de m`gulitoare,
pe atît de în[el`toare, c`ci cursul politic actual
nu e hot`rît de speciali[tii în politologie,
dovad` c` politicienii neglijeaz` dezbaterile
ideologice. {i bine fac. Liberalism, neoconser-
vatorism sau paleoconservatorism sunt toate
prilejuri simandicoase prin care intelectualii
se iau singuri în serios într-o lume în care
nimeni nu mai d` doi bani pe ei. Vor s` se
mint` c` sunt în c`r]i [i atunci li se face cadou
aceast` juc`rie total inofensiv` numit`
politologie.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Ai scris dou` c`r]i minunate despre
Noica [i te ocupi de editarea edi]iei sale de
Opere complete la Humanitas. Care ar putea
sa fie rolul lui Noica în dezbaterea actual`
de idei de la noi?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: Un model de regenerare. A [tiut
s` renasc` din cenu[a istoriei [i s` fac` epoc`
la o vîrst` cînd al]ii î[i fac bilan]ul e[ecurilor
[i dezam`girilor.

C.VC.VC.VC.VC.V.: Este genera]ia interbelic` un model
pentru tinerii intelectuali ai momentului sau
amintirea acestei genera]ii e mai degrab` un
prilej de nostalgie?

S.LS.LS.LS.LS.L.: Dac` e un prilej de nostalgie,
implicit e [i un model. Mai curînd a[ spune
c` interbelicii reprezint` vîrful de evolu]ie
la care a ajuns graficul istoriei noastre. Cum
s`-]i spun, cred c` fiecare popor are un
moment cînd vrea s` încerce cerul cu fruntea,
luîndu-se la trînt` cu destinul propriu. E
momentul acela astral cînd o genera]ie vrea
s` fac` istorie [i chiar s` dea tonul altora.
Dac` ne uit`m la istoria Europei vedem c`
francezii, germanii, olandezii, spaniolii au
avut m`car un moment de trînt` cu providen]a,
cînd au scos capul peste albia istoriei [i i-au
f`cut pe ceilal]i s`-i recunoasc`. Francezii
[i germanii au avut chiar mai multe astfel
de clipe de detent` istoric`. Noi am avut un
astfel de moment în perioada interbelic`.
Atunci am scos capul peste pragul
mediocrit`]ii [i, nu peste mult` vreme,
lespedea istoriei ni l-a acoperit de tot. Acela
a fost momentul ecloziunii noastre spirituale,
moment irepetabil [i tocmai de aceea d`t`tor
de nostalgii. De atunci, noi particip`m la
istorie cu capacul oalei de presiune trîntit
peste cap, cu alte cuvinte politica ne-o fac
al]ii [i noi îi privim cu recuno[tin]`.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Sim]i o epuizare general` a
creativit`]ii culturii europene sau trecem doar
printr-un moment de pesimism asemenea
atîtor altora ap`rute de-a lungul ultimelor
dou` secole?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: Întrebarea e cuceritor de insinuant`,
fiindc` con]ine deja r`spusul. Normal, creati-
vitatea european` e sleit`, cauza principal`
fiind ideologia. Ni s-a pus o botni]` ideologic`
pe care, dac` n-o respect`m, risc`m s` fim
excomunica]i, adic` sco[i din circuit. Pre-
siunea aceasta a avut ca rezultat sterilizarea
spiritului european. Peste tot dai de min]i
conformiste, plate [i subalterne, care î]i vor-
besc de binefacerile ateismului, ale drepturilor
omului [i societ`]ii deschise, despre discri-
minarea homosexualilor, a femeilor [i minori-

t`]ilor, [i despre datoria noastr` de ne supune
directivelor europene. Dac` nu te supui acestei
atmosfere totalitare, e[ti un rebel care nu poate
fi frecventat pe termen lung. C`ci devii o
prezen]` compromi]`toare pe care e mult mai
prudent ca spiritele liberale s-o ocoleasc`.
Necazul este c` f`r` libertate de con[tiin]`,
crea]ia umanist` n-are sens. Iar ast`zi nu mai
exist` libertate de con[tiin]` decît în foarte
pu]ine cazuri, [i tocmai acelea sunt cenzurate
mediatic. A[a c`, în domeniul culturii uma-
niste, epuizarea e v`dit`.

Dup` cum un organism îmb`trîne[te [i
ajunge s` moar` din cauza vîrstei înaintate,
disciplinele umaniste au atins treapta oboselii
cronice. Pur [i simplu dinl`untrul lor nu se
mai poate spune nimic nou. Se petrece un
colaps prin vl`guire istoric` [i prin sufocare
ideologic`. Totul a devenit un ritual al
repeti]iei în care noile mode, cînd apar, nu
aduc o noutate în materie de idei, ci doar
g`selni]e în materie de limbaj. Ideile îns`
sînt acelea[i, [i pe ele le rumeg`m de cîteva
decenii.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Cultura român` a oscilat în ultimii
150 de ani între dou` mari surse de inspira]ie,
Fran]a [i Germania. Care sunt în prezent
influen]ele cele mai fertile exercitate asupra
culturii noastre?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: P`i, vorba lui Blaga, tot de la nem]i
a[tept`m înrîurirea benefic`. Blaga spunea
c` spiritul german ne influen]eaz` fecund,
c`ci ne modeleaz` f`r` s` ne schilodeasc`,
în vreme ce spiritul francez ne predispune
la imita]ie [i pasti[`. Din p`cate, azi nu mai
e nimic de sperat de la francezi: au fost
lichida]i de politica stîngist` de dup` cel de-al
doilea r`zboi mondial. Sunt poporul european
aflat în cea mai avansat` stare de
descompunere na]ional`. O degringolad`
masiv` provocat` de o aberant` politic` de
toleran]` multiculturalist`. }i se rupe inima
gîndindu-te la ce au însemnat odat`. A[adar,
francezii sunt un exemplu perfect de cum
anume nu trebuie s` proced`m dac` nu vrem
s` ajungem ca ei.

Asta nu înseamn` c` germanii o duc mai
bine, totu[i [i-au p`strat un instinct ascuns,

între]inut chiar [i numai de con[tiin]a
dezastrului prin care au trecut. Poporul acesta
s-a sinucis cultural din cauza lui Hitler. {i
ast`zi germanii au un complex istoric, pe
care îns` nu [i-l pot exprima din cauza
supravegherii ideologice la care sunt supu[i.
Cei care îndr`znesc s` ias` din rînd – vezi
cazul Sloterdijk – au nevoie de stof` de
lupt`tori ca s` reziste. {i de obicei sunt
def`ima]i prin mijloace de propagand`
mediatic`. Numai c` lepro[ii ace[tia de tipul
lui Sloterdijk sunt singurii care mai gîndesc
liber. Ceilal]i sunt o ap` [i un p`mînt, rotind
manivela unei fla[nete de pe urma c`reia [tiu
c` au de p`strat un privilegiu. Reversul e c`
autoritatea lor nu mai înseamn` nimic. Ei
nu mai sunt credibili, anihila]i cum au fost
de mori[ca presiunilor ideologice. Morala?
Fiecare avem de ales între fla[neta oportunist`
[i lepra gîndirii libere. Iar filozofia, dac` mai
exist`, o g`sim la cei din a doua categorie.
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Ciprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcan: Pornesc de la titlul
conferin]ei pe care ai sus]inut-o la Timi[oara
[i vreau s` te întreb care e opinia ta despre
viitorul filosofiei. Este filosofia tot mai mult
o form` de autism ce va sfîr[i prin închiderea
absolut` în sine? Sau mersul istoriei spiritului
continu` la infinit, impunînd acompaniamen-
tul unei forme de reflec]ie filosofic`?

Sorin LavricSorin LavricSorin LavricSorin LavricSorin Lavric: Chiar o form` de autism
nu este, hai s` nu înfier`m biata filozofie
mai mult decît s-ar cuveni. În felul acesta
noi, cei care ne înc`p`]în`m s-o iubim, ne
excludem singuri. În schimb, se poate spune
c` filozofia a ajuns la un cap`t de drum, la
încheierea unui ciclu. S-a terminat cu filozofia
aceea în]eleas` ca [tiin]a [tiin]elor. Cum s-a
terminat cu iubirea aceea de în]elepciune pe
care ne-o sugereaz` etimologia cuvîntului.
Ca s` nu mai spun c`, dac` vrei s-o acoperi
de deriziune, e îndeajuns s-o define[ti, cum
fac creierele analitice de azi, drept metod`
de a depista adev`rul propozi]iilor prin analiza
lor logic`. Ce poate fi mai anost [i mai steril
decît unghiul acesta de vedere?

Pe de alt` parte, filozofia nu mai este
un mod de cunoa[tere, iar filozoful nu poate
furniza oamenilor cuno[tin]e despre univers,
[i tocmai de aceea toate informa]iile de care
dispune vin de la [tiin]e. E ca acea dependen]`
nepl`cut` fa]` de sursa de materii prime a
vie]ii. Ai nevoie de teme asupra c`rora s`
te apleci, iar aceste teme vin mereu din afara
filozofiei. Filozofia e ca o moar` conceptual`
în care e[ti silit s` pisezi mereu gr`un]ele
altora. Ea [i-a pierdut autonomia, adic` acel
domeniu de predilec]ie asupra c`reia s`-[i
poat` exercita jurisdic]ia. E ca o sta]ie de
tranzit, filozofia aceasta. Ast`zi ea nu mai
are decît o valoare educativ`: cei care o
practic` sînt mai r`s`ri]i decît restul
intelectualilor. Îns` filozofia nu te face mai
de[tept, ci doar mai coerent. {i eventual î]i
cultiv` un spirit de frond`, asta dac` admi]i
c`, f`r` libertate de gîndire, demnitatea omului
piere.

Cît despre mersul istoriei spiritului, el
va continua cît` vreme vor mai exista oameni,
iar periplul acesta nu are nevoie s` aib` drept
înso]itor obligatoriu filozofia. Spiritul poate
exista foarte bine [i f`r` filozofie, iar lumea
în care tr`im pledeaz` pentru aceast` stare
de lucruri. Oamenii nu au nevoie de filozofie,
tocmai de aceea au încetat s` fie liberi. Sunt
victime sigure ale manipul`rii mediatice.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Ne plîngem de zeci de ani c` nu
avem roman [i, de la fel de mult` vreme,
constat`m c` la noi nu exist` [coli de filosofie
[i o real` dezbatere filosofic`. E[ti de acord
cu un asemenea diagnostic?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: Sunt de acord, întrucît gîndirea
liber` nu mai exist` ast`zi decît în cercul
informal al prietenilor sau, dac` e[ti antisocial,
în singur`tate. Oficial îns` – adic` în plan
institu]ional [i mediatic – dezbaterea filozofic`
e sufocat` de dogmele ideologiei dominante.
E dureroas` servitutea aceasta pe care o
resim]im în raport cu lumea puterii. E atîta
damf ideologic în aerul contemporan încît
libertatea de gîndire a devenit un naiv
deziderat propagandistic. Iar simptomul clasic
este c`, atunci cînd te apuci s` scrii cu gîndul
de a spune ce crezi despre lumea contempo-
ran`, ai un moment de ezitare, oscilînd între
dorin]a de a spune adev`rul [i teama de a
nu suferi represalii fiindc` l-ai spus. {i atunci
[tii ce se întîmpl`? Alegi s` nu p`]e[ti nimic
[i ocole[ti adev`rul. E o mascarad` mare în
gazet`ria noastr` cultural`, e ca o atmosfer`
închis` pe care o respiri într-un bunc`r c`ruia
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i s-au astupat gurile de aerisire. Te sufoci
din cauza interdic]iilor [i totu[i joci teatru
pe mai departe, pref`cîndu-te c`-i bine. Ei
bine, nu-i bine.

La fel se întîmpl` în etuva institu]ional`
a filozofiei academice. Tot ceea ce numim
politologie – un set de discipline hibride cu
rol servil, menite a da o glazur` teoretic`
deciziilor neteoretice ale politicienilor – are
parc` rostul de a între]ine intelectualilor iluzia
c` mai au un cuvînt de spus în privin]a tendin-
]elor politice. Iluzie pe cît de m`gulitoare,
pe atît de în[el`toare, c`ci cursul politic actual
nu e hot`rît de speciali[tii în politologie,
dovad` c` politicienii neglijeaz` dezbaterile
ideologice. {i bine fac. Liberalism, neoconser-
vatorism sau paleoconservatorism sunt toate
prilejuri simandicoase prin care intelectualii
se iau singuri în serios într-o lume în care
nimeni nu mai d` doi bani pe ei. Vor s` se
mint` c` sunt în c`r]i [i atunci li se face cadou
aceast` juc`rie total inofensiv` numit`
politologie.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Ai scris dou` c`r]i minunate despre
Noica [i te ocupi de editarea edi]iei sale de
Opere complete la Humanitas. Care ar putea
sa fie rolul lui Noica în dezbaterea actual`
de idei de la noi?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: Un model de regenerare. A [tiut
s` renasc` din cenu[a istoriei [i s` fac` epoc`
la o vîrst` cînd al]ii î[i fac bilan]ul e[ecurilor
[i dezam`girilor.

C.VC.VC.VC.VC.V.: Este genera]ia interbelic` un model
pentru tinerii intelectuali ai momentului sau
amintirea acestei genera]ii e mai degrab` un
prilej de nostalgie?

S.LS.LS.LS.LS.L.: Dac` e un prilej de nostalgie,
implicit e [i un model. Mai curînd a[ spune
c` interbelicii reprezint` vîrful de evolu]ie
la care a ajuns graficul istoriei noastre. Cum
s`-]i spun, cred c` fiecare popor are un
moment cînd vrea s` încerce cerul cu fruntea,
luîndu-se la trînt` cu destinul propriu. E
momentul acela astral cînd o genera]ie vrea
s` fac` istorie [i chiar s` dea tonul altora.
Dac` ne uit`m la istoria Europei vedem c`
francezii, germanii, olandezii, spaniolii au
avut m`car un moment de trînt` cu providen]a,
cînd au scos capul peste albia istoriei [i i-au
f`cut pe ceilal]i s`-i recunoasc`. Francezii
[i germanii au avut chiar mai multe astfel
de clipe de detent` istoric`. Noi am avut un
astfel de moment în perioada interbelic`.
Atunci am scos capul peste pragul
mediocrit`]ii [i, nu peste mult` vreme,
lespedea istoriei ni l-a acoperit de tot. Acela
a fost momentul ecloziunii noastre spirituale,
moment irepetabil [i tocmai de aceea d`t`tor
de nostalgii. De atunci, noi particip`m la
istorie cu capacul oalei de presiune trîntit
peste cap, cu alte cuvinte politica ne-o fac
al]ii [i noi îi privim cu recuno[tin]`.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Sim]i o epuizare general` a
creativit`]ii culturii europene sau trecem doar
printr-un moment de pesimism asemenea
atîtor altora ap`rute de-a lungul ultimelor
dou` secole?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: Întrebarea e cuceritor de insinuant`,
fiindc` con]ine deja r`spusul. Normal, creati-
vitatea european` e sleit`, cauza principal`
fiind ideologia. Ni s-a pus o botni]` ideologic`
pe care, dac` n-o respect`m, risc`m s` fim
excomunica]i, adic` sco[i din circuit. Pre-
siunea aceasta a avut ca rezultat sterilizarea
spiritului european. Peste tot dai de min]i
conformiste, plate [i subalterne, care î]i vor-
besc de binefacerile ateismului, ale drepturilor
omului [i societ`]ii deschise, despre discri-
minarea homosexualilor, a femeilor [i minori-

t`]ilor, [i despre datoria noastr` de ne supune
directivelor europene. Dac` nu te supui acestei
atmosfere totalitare, e[ti un rebel care nu poate
fi frecventat pe termen lung. C`ci devii o
prezen]` compromi]`toare pe care e mult mai
prudent ca spiritele liberale s-o ocoleasc`.
Necazul este c` f`r` libertate de con[tiin]`,
crea]ia umanist` n-are sens. Iar ast`zi nu mai
exist` libertate de con[tiin]` decît în foarte
pu]ine cazuri, [i tocmai acelea sunt cenzurate
mediatic. A[a c`, în domeniul culturii uma-
niste, epuizarea e v`dit`.

Dup` cum un organism îmb`trîne[te [i
ajunge s` moar` din cauza vîrstei înaintate,
disciplinele umaniste au atins treapta oboselii
cronice. Pur [i simplu dinl`untrul lor nu se
mai poate spune nimic nou. Se petrece un
colaps prin vl`guire istoric` [i prin sufocare
ideologic`. Totul a devenit un ritual al
repeti]iei în care noile mode, cînd apar, nu
aduc o noutate în materie de idei, ci doar
g`selni]e în materie de limbaj. Ideile îns`
sînt acelea[i, [i pe ele le rumeg`m de cîteva
decenii.

C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.: Cultura român` a oscilat în ultimii
150 de ani între dou` mari surse de inspira]ie,
Fran]a [i Germania. Care sunt în prezent
influen]ele cele mai fertile exercitate asupra
culturii noastre?

S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.: P`i, vorba lui Blaga, tot de la nem]i
a[tept`m înrîurirea benefic`. Blaga spunea
c` spiritul german ne influen]eaz` fecund,
c`ci ne modeleaz` f`r` s` ne schilodeasc`,
în vreme ce spiritul francez ne predispune
la imita]ie [i pasti[`. Din p`cate, azi nu mai
e nimic de sperat de la francezi: au fost
lichida]i de politica stîngist` de dup` cel de-al
doilea r`zboi mondial. Sunt poporul european
aflat în cea mai avansat` stare de
descompunere na]ional`. O degringolad`
masiv` provocat` de o aberant` politic` de
toleran]` multiculturalist`. }i se rupe inima
gîndindu-te la ce au însemnat odat`. A[adar,
francezii sunt un exemplu perfect de cum
anume nu trebuie s` proced`m dac` nu vrem
s` ajungem ca ei.

Asta nu înseamn` c` germanii o duc mai
bine, totu[i [i-au p`strat un instinct ascuns,

între]inut chiar [i numai de con[tiin]a
dezastrului prin care au trecut. Poporul acesta
s-a sinucis cultural din cauza lui Hitler. {i
ast`zi germanii au un complex istoric, pe
care îns` nu [i-l pot exprima din cauza
supravegherii ideologice la care sunt supu[i.
Cei care îndr`znesc s` ias` din rînd – vezi
cazul Sloterdijk – au nevoie de stof` de
lupt`tori ca s` reziste. {i de obicei sunt
def`ima]i prin mijloace de propagand`
mediatic`. Numai c` lepro[ii ace[tia de tipul
lui Sloterdijk sunt singurii care mai gîndesc
liber. Ceilal]i sunt o ap` [i un p`mînt, rotind
manivela unei fla[nete de pe urma c`reia [tiu
c` au de p`strat un privilegiu. Reversul e c`
autoritatea lor nu mai înseamn` nimic. Ei
nu mai sunt credibili, anihila]i cum au fost
de mori[ca presiunilor ideologice. Morala?
Fiecare avem de ales între fla[neta oportunist`
[i lepra gîndirii libere. Iar filozofia, dac` mai
exist`, o g`sim la cei din a doua categorie.
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NOUla HUMANITAS

Oare cum ar fi ar`tat unda de propagare
a operei lui Mircea Eliade în România, f`r`
perseveren]a profesorului Handoca? Destul
de greu de imaginat. Discret [i eficient,
Mircea Handoca s-a concentrat mai bine
de patru decenii asupra scrierilor eliade[ti:
a studiat manuscrise, a fotocopiat o
coresponden]` enorm`, a luat interviuri, a
strâns mii [i mii de articole ap`rute în ]ar`
sau aiurea, a alc`tuit bibliografia recept`rii
operei, a publicat c`r]i.

Depozitar al Arhivei Eliade, Mircea
Handoca nu d` semne c` [i-ar fi epuizat
resursele: continu` s` scoat` la iveal` pagini
ne[tiute, precum Jurnalul inedit al lui MirceaJurnalul inedit al lui MirceaJurnalul inedit al lui MirceaJurnalul inedit al lui MirceaJurnalul inedit al lui Mircea
EliadeEliadeEliadeEliadeEliade (2005), editeaz`, comenteaz` [i
corecteaz`, ori de câte ori e necesar, tot ce
se public` de sau despre Eliade. În categoria
observa]iilor l`muritoare intr` [i un volum
ie[it din tipografie anul trecut: Noi gloseNoi gloseNoi gloseNoi gloseNoi glose
despre Mircea  Eliadedespre Mircea  Eliadedespre Mircea  Eliadedespre Mircea  Eliadedespre Mircea  Eliade (Bucure[ti, Editura
Roza Vânturilor)  este o carte care încearc`
s` pun` punctul pe i. S` scoat` în eviden]`
textura solid` a unor cercet`ri, s` descurce
firele înnodate de suveica marotelor [i s`
aduc` la lumin` erorile (in)voluntare ale celor
care vorbesc, cu emfaz` sau nu, despre
Eliade.

Ad`postind pagini inedite (cum sunt
Proiectele literare [i filosoficeProiectele literare [i filosoficeProiectele literare [i filosoficeProiectele literare [i filosoficeProiectele literare [i filosofice sau
Anticomunismul lui Mircea EliadeAnticomunismul lui Mircea EliadeAnticomunismul lui Mircea EliadeAnticomunismul lui Mircea EliadeAnticomunismul lui Mircea Eliade), dar [i
titluri care au ap`rut deja în periodice, NoiNoiNoiNoiNoi
glose... glose... glose... glose... glose...  opereaz` într-un teritoriu în care
s-au exersat, mai ales dup` 1990, erudi]ii
sclipitoare, constat`ri spectaculare, dar [i
ofensive demitizante. Pe un câmp minat,
printre craterele preconcep]iilor [i ale
specula]iilor distorsionante, Mircea Handoca
p`[e[te sigur pe el, obi[nuit s` descopere
[i s` dezamorseze tot felul de mecanisme
periculoase. Are metoda lui de a sesiza
inadverten]ele terenului pe care se mi[c`,
a[a cum posed` [i abilitatea de a indica un
diagnostic, înainte de a-l a[terne pe hârtie.
Dar pe ce se bazeaz` oare metoda Handoca?
Nu e vorba de nicio scamatorie, ci de o bun`
cunoa[tere a terenului. Poate fi sentimental,
f`r` a-[i pierde claritatea privirii. Cele mai
mici am`nunte din biografia [i opera
eliadesc` îi sunt familiare, cele mai ignorate
documente sau referin]e îi sunt la îndemân`,
astfel încât nu e de mirare c` afirma]ii care
în alte condi]ii ar trece neobservate vor fi
imediat supuse unei atente expertize.

AA
rticolele Adrianei Berger,
cartea Alexandrei Laignel-
Lavastine, al`turi de
volumele semnate de Mac

Linscott Ricketts [i Florin }urcanu intr` pe
rând în aten]ia Noilor glose...Noilor glose...Noilor glose...Noilor glose...Noilor glose.... Sub blazonul
rigorii [i al exactit`]ii informa]iei, se
identific` arm`tura solid` a monografiei
publicate de  Mac Linscott Ricketts,
R`d`cinile române[ti ale lui Mircea EliadeR`d`cinile române[ti ale lui Mircea EliadeR`d`cinile române[ti ale lui Mircea EliadeR`d`cinile române[ti ale lui Mircea EliadeR`d`cinile române[ti ale lui Mircea Eliade
(1907-1945)(1907-1945)(1907-1945)(1907-1945)(1907-1945) [i se inventariaz` derapajele
- mai mult sau mai pu]in controlate – din
alte lucr`ri despre cel care a fost cândva
un "adolescent miop".

Despre impactul  unor articole pe care
Adriana Berger le-a scris despre Eliade s-a
vorbit îndelung. Încercând s` despart`
adev`rul de fic]iune, Bryan Rennie (un
reputat profesor american de origine
sco]ian`) a reconstituit traseul cercet`rilor
pe care Adriana Berger le-a f`cut la Foreign
Office. Concluzia profesorului Rennie a fost

GRA}IELA BENGA
DISCRE}IE {I RIGOARE

dincolo de orice echivoc: documentele de
la Foreign Office atest` doar calitatea
fanteziei Adrianei Berger, f`r` s` con]in`
probe cu privire la leg`turile lui Eliade cu
mi[carea gardist` (Bryan Rennie,
Reconsiderându-l pe Mircea EliadeReconsiderându-l pe Mircea EliadeReconsiderându-l pe Mircea EliadeReconsiderându-l pe Mircea EliadeReconsiderându-l pe Mircea Eliade,
Criterion Publishing, 1999). Cât despre
cartea Alexandrei Laignel-Lavastine, s-a
discutat [i s-a scris atât de mult, încât
gre[elile, confuziile [i citatele trunchiate pe
care le semnaleaz` Mircea Handoca –
relevante, de altfel, pentru stabilirea unui
verdict – completeaz` o fi[` de observa]ie
început` cu destui ani în urm`.

SS
` ne oprim pu]in asupra c`r]ii
lui Florin }urcanu, MirceaMirceaMirceaMirceaMircea
Eliade. Prizonierul istorieiEliade. Prizonierul istorieiEliade. Prizonierul istorieiEliade. Prizonierul istorieiEliade. Prizonierul istoriei.
A[a cum o f`cuser` multe

voci, imediat dup` apari]ia volumului, nici
Mircea Handoca nu îi trece cu vederea
meritele indubitabile, numai c` îi sesizeaz`,
în acela[i timp, [i unele sl`biciuni. În primul
rând, autorului i se repro[eaz` desconsi-
derarea cercet`rilor anterioare, inconsecven]a
[i felul în care lanseaz` supozi]ii. Când se
ocup` de apartenen]a lui Eliade la legiona-
rism, de pild`, Florin }urcanu se încrede
în spusele lui Radu Gyr (cum c` autorul
lui Maitreyi Maitreyi Maitreyi Maitreyi Maitreyi i-a fost subordonat ierarhic)
[i afirm`: "E foarte probabil “subl.M.H.‘
c` a intrat în Garda de Fier la începutul lui
1937" (p.337). Dar, aminte[te Mircea
Handoca, "niciun rând din coresponden]a
dintre Mircea Eliade [i Radu Gyr nu con]ine
vreo aluzie la aceast` încadrare.

{i apoi, ce are de spus autorul nostru
despre afirma]ia f`r` t`gad` a unui legionar
din al doilea ™e[alon¤ - Vasile Posteuc`
(necitat` în Mircea Eliade. PrizonierulMircea Eliade. PrizonierulMircea Eliade. PrizonierulMircea Eliade. PrizonierulMircea Eliade. Prizonierul
istorieiistorieiistorieiistorieiistoriei): ™Eliade l-a cunoscut pe C`pitan.
I-a fost, prin Nae Ionescu, aproape, de[i n-
a fost niciodat` legionar cu fi[` de cuib [i
leg`mânt (subl. M.H.)¤ / Nu-i repro[`m
autorului absen]a acestui citat. Probabil c`
l-ar fi reprodus, dac` l-ar fi avut la îndemân`,
de vreme ce a transcris un fragment din
scrisoarea lui Mircea Eliade c`tre Brutus
Coste, datat` 15 octombrie 1948: Garda de
fier ar fi ™ o mi[care condus` de haiduci,
haimanale [i semidoc]i, care a compromis
pân` [i amintirea idealului lui Mo]a. A[a
este Istoria, de aceea eu optez pentru
metafizic`¤" (p.45)

Cu documentele pe mas`, Mircea
Handoca aplic` un algoritm c`ruia cu greu
i s-ar putea g`si vreo fisur`. Indiciile se
singularizeaz`, se adun` meticulos [i apoi
intr` într-un angrenaj pe cât de relaxat, pe
atât de conving`tor. F`r` s` aib` preten]ii
literare sau s` apeleze la morbul doct al
terminologiei savante, glosele lui Mircea
Handoca func]ioneaz` ca o oglind` prin care
realitatea (documentul) [i reflectarea
imaginar` sunt a[ezate fa]` în fa]`.
Comentând publicarea fragmentelor din
JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul lui Mihail Sebastian, Florin }urcanu
sus]inea: "Se pare c` Benu Hechter a
dezaprobat gestul “apari]iei‘ în ™Toladot¤
deoarece nu accepta decât o publicare
integral`" (p.601) Fals, atrage aten]ia Mircea
Handoca. "Mai p`strez înc` mai multe
scrisori ale fratelui lui Mihail Sebastian –
Andrei (Benu Hechter) adresate mie în 1989-
1990. “…‘ Aproape în toate scrisorile e
indignat [i protesteaz` fa]` de reproducerea
fragmentelor în "Toladot". Citez din epistola

datat` 5 iunie 1989: ™Ca frate "abuziv" a[
fi fost tare mul]umit s` nu am de ap`rat un
inedit care, desigur, f`r` umbr` de îndoial`,
nu fusese destinat de autor s` fie cunoscut,
difuzat [i nici citit de cineva, oricât de
apropiat. Cum a[ putea da înapoi v`zând
cum câ]iva oameni de la Jad Va[em [i-au
arogat dreptul de a decide abuziv folosirea
sau confiscarea copiei de jurnal, cum cred
ei c` este bine, just, patriotic.¤" (p.47) Sunt
rânduri care – prin geometria clar` a
informa]iei – se str`duiesc s` lumineze zonele
de umbr` ale unei biografii. Totodat`, planul

lor secund cuprinde [i un avertisment privind
efectele obiectivit`]ii ciobite [i rolul nefast
pe care îl poate avea tehnica omisiunii.

Fie c` aduce preciz`ri cu privire la
Jurnalul portughezJurnalul portughezJurnalul portughezJurnalul portughezJurnalul portughez, fie c` se apleac` asupra
Corpusului de coresponden]` Mircea EliadeCorpusului de coresponden]` Mircea EliadeCorpusului de coresponden]` Mircea EliadeCorpusului de coresponden]` Mircea EliadeCorpusului de coresponden]` Mircea Eliade,
Mircea Handoca î[i confirm` acribia cu care
mânuie[te documentele. O dovede[te [i
recentul volum eliadesc îngrijit la Editura
Humanitas: notele la Virilitate [i ascez`Virilitate [i ascez`Virilitate [i ascez`Virilitate [i ascez`Virilitate [i ascez`
(Scrieri de tinere]e. 1928)(Scrieri de tinere]e. 1928)(Scrieri de tinere]e. 1928)(Scrieri de tinere]e. 1928)(Scrieri de tinere]e. 1928) includ detalii, nu
de pu]in ori, surprinz`toare. Cu siguran]`,
vor urma [i altele.
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NOUla POLIROM

O s` încep aceast` cronic` aducând în
discu]ie dou` afirma]ii oarecum disparate.
Ne demult în România literar`, Alex.
{tef`nescu a publicat un fals dialog care
începea a[a: Citesc un roman de [ase sute
de pagini care ar fi fost mult mai bun dac`
avea doar dou` sute. Mi-e team` c` n-o s`-l
mai termin niciodat`. Pe de alt` parte, în
urm` cu câ]iva ani, la una din primele sale
întâlniri cu cititorii români, C`t`lin Dorian
Florescu spunea c` va reveni mereu aici,
pentru a asculta pove[ti, pentru a c`uta
personaje pentru noile sale romane, pentru
c` pove[tile sunt aici [i ele merit` s` fie
ascultate [i apoi scrise. Mi-am adus aminte
de toate astea citind Martha, roman cu care
{tefan Ehling debuteaz` la 68 de ani. E un
roman masiv, care se anun]` a fi doar primul
dintr-o adev`rat` epopee care vrea s` refac`
istoria [vabilor b`n`]eni. Mul]i cititori se
vor sim]i din start descuraja]i de num`rul
mare de pagini. Pân` la urm` povestea este
cea care îl oblig` pe autor s` scrie un roman
amplu sau nu. Important e ca autorul s` aib`
una de spus. În acest roman e vorba de
nenum`rate pove[ti care au ambi]ia de a
recrea o lume. {tefan Ehling a [tiut s` le
asculte, s` le caute, s` le reconstituie, pornind
de la un eveniment real, [i anume deportarea
germanilor în URSS în ianuarie 1945, pe
fundalul înfrângerii armatei hitleriste. Cu
siguran]` c` un redactor de carte mai dur,
dar un redactor a c`rui voce în acela[i timp
ar fi trebuit ascultat`, ar mai fi suprimat
unele digresiuni care paraziteaz` textul [i
ar mai fi înlocuit unele cuvinte mult prea
neologice, nelalocul lor într-o poveste din
anii '40. Dar nu trebuie s` uit`m c` acest
roman a fost scris în urma unei mig`loase
munci de documentare.

NN
`scut în anii celui de al
doilea r`zboi mondial,
{tefan Ehling [tie mai mult
de la rude, prieteni sau din

documente ce s-a întâmplat atunci. La
Makaievika, sau la Donbas mul]i [vabi [i-
au aflat sfâr[itul, printre ei aflându-se tat`l
[i sora autorului care a reconstituit
evenimentele pentru a depune m`rturie în
numele victimelor ne[tiute ale r`zboiului.
Dac` nu ar fi încercat s` controleze toate
efectele de lectur` ar fi fost mult mai bine.
Dar pân` la urm`, aceast` carte document
e un roman de dragoste, care l-ar putea
captiva pe cititor. Povestea în sine e simpl`:
la începutul lui 1945, tinerii [vabi din Banat
(nu to]i provenind din familii care au f`cut
politic`, nu to]i sus]in`tori ai lui Hitler) sunt
ridica]i peste noapte [i du[i în Uniunea
Sovietic`, pentru a reconstrui ceea ce r`zboiul
distrusese.

"În sala mare a Po[tei din Timi[oara
nu-i v`zusem pe Huss, pe Scharf [i pe mul]i
al]i dintre colegii no[tri. Poate c` se afl` [i
ei pe undeva, în trenul nostru sau vor fi fost
înc`rca]i în alte trenuri. Nu cred c` a sc`pat
vreunul de deportare, afar` de Eleonore
Grumbach, pe care tat`l ei, avocatul a
m`ritat-o la timp cu un român. Cred c` cineva
îi spusese la timp ce ni se preg`te[te nou`,
etnicilor germani. {i tata auzise c` prin gara
Timi[oara trecuser`, pe la sfâr[itul lui
decembrie, ni[te trenuri de marf`, înc`rcate
cu [vabi din Iugoslavia. Unii vor fi aflat
despre aceste trenuri [i reu[ir` s` se ascund`,
ca s` scape de deportare. Cred îns` c` foarte
pu]ini au reu[it s` se ascund` bine. Sunt
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convins c` aproape to]i colegii no[tri sunt
în drum spre R`s`rit"(p. 167), îi spune Hansi
colegului s`u, Gunnesch. Pentru ca ipocrizia
s` fie maxim`, li se repet` de mai multe
ori c` nu sunt de]inu]i, nici prizonieri, ei
doar trebuie s` ajute Marea Sor` de la R`s`rit
s` revin` la bun`starea [i fericirea de dinainte
de agresiunea hitlerist`. Iluziile c` vor fi
trata]i omene[te sunt spulberate înc` de la
început, când, pentru a fi transporta]i în lag`r,
vor fi urca]i în vagoane pentru vite. În
Uniunea Sovietic` vor lucra în construc]ii,
în minerit sau în agricultur`, într-un sovhoz
numit patriotic Zorii socialismului. De fapt,
inten]ia comuni[tilor (reprezenta]i aici mai
ales de maiorul Mihail Vasilievici Lebedev,
un invalid de r`zboi, comandant al lag`rului
Timpuri noi [i prin Koniev, comandantul
politic) era de a-i reeduca pe [vabi, de a
face din ei agen]i ai colectiviz`rii, emisari
ai Lumii Noi; odat` reveni]i în Banat, ei ar
fi trebuit s` contribuie la cooperativizarea
agriculturii, devenind un fel de exemplu
pentru cei r`ma[i acas`.

Nu e nici o urm` de ur` în aceast` carte,
nici fa]` de germani, nici fa]` de ru[i. Nu
doar autorul nu are asemenea r`zbun`ri
frivole, dar nici personajele. Dimpotriv`,
parc` se contureaz` un fel de camaraderie
între cele dou` tabere, mai ales atunci când
germanii din lag`r [i ru[ii care lucrau la
colhoz au sim]it c` sunt simpl` mas` de
manevr` în mâna diver[ilor st`pâni: "Când
f`ceam câte o pauz`, tractori[tii veneau în
jurul nostru [i se uitau la fete. Cu pu]ina
rus` pe care o înv`]aser`m de când eram
în lag`r [i prin semne am ajuns s` ne
în]elegem cu ei. Aflar`m c` tân`rul al c`rui
tractor nu se prea defecta se numea Alio[a.
Î[i petrecea timpul treb`luind la tractorul
s`u pân` [i pauzele de la amiaz`. “…‘
B`l`iorul Alio[a, cu ochii s`i cei alba[tri,
ne întâmpina întotdeauna cu un zâmbet de
copil. Se f`cea prim`var` pe fa]a lui când
ne zâmbea."(p.347)

În momentele cele mai grele fiecare [vab
încearc` s`-[i aduc` aminte de cei l`sa]i
acas`, de gospod`ria lor, bine organizat`.
Imaginea unui Banat lini[tit, bogat [i darnic
cu to]i ai s`i e recl`dit` din aceste amintiri,
iar gândul c` se vor întoarce acas` într-o
zi, c` î[i vor relua via]a obi[nuit` îi ajut`
s` reziste. Dar nu to]i vor supravie]ui, unii
vor muri din cauza unor boli care nu iart`,
ca b`trânul Toni Scheineder, al]ii vor muri
dup` ce vor fi b`tu]i crunt în timpul unei
anchete (Gunnesch [i Altmaier avuseser`
naivitatea de a crede c` vor putea evada)
sau din motive aparent stupide: Helga moare
dup` ce se love[te la picior, Martha moare
dup` ce se taie lucrând pe batoz`, dar t`ietura
pare ini]ial inofensiv`.

PP
ovestea de dragoste se termin`
brusc, la fel [i romanul. Pentru
c` iubirea dintre Martha
Gröber, fiica directorului

Liceului German din Timi[oara, [i Hansi
Jung, fiul unui [vab înst`rit din Gearmata,
este nucleul în jurul c`ruia graviteaz` toate
evenimentele povestite în carte. S-au
cunoscut pe când erau elevi [i sperau ca
dup` sfâr[itul r`zboiului s`-[i continue, la
Bucure[ti, studiile muzicale. Se reîntâlnesc
într-o zi de ianuarie 1945, în cl`direa Po[tei
[i hot`r`sc s` stea împreun` pentru a trece
mai u[or prin greut`]ile pe care sim]eau c`
le vor avea de înfruntat. Avem de-a face

cu "un Love Story într-un lag`r sovietic",
a[a denume[te Cornel Ungureanu acest
roman în prefa]`; [i consider` c` meritul
lui {tefan Ehling e acela de "a oferi o
versiune nou`, istoriilor falsificate de c`r]ile
propagandei realist-socialiste." Nu exist`
nicio diferen]` major` între propaganda
nazist`, comunist` sau sovietic`. {i {tefan
Ehling reu[e[te s` le reconstruiasc` stilistic,
nel`sând nicio urm` de îndoial` c` între
nazism [i comunism nu exist` decât deosebiri
de suprafa]`, în esen]` ambele sisteme
încercând distrugerea complet` a libert`]ii
individuale [i a demnit`]ii umane. Cartea
vorbe[te despre necesitatea reg`sirii unei
umanit`]i pierdute, pentru c` suferin]ele sunt
acelea[i pentru to]i. De aceea în lag`r rela]iile
între oamenii obi[nui]i nu ]in cont de etnia
fiec`ruia [i nici m`car nu ]in cont de faptul
c` unii sunt de]inu]i, iar ceilal]i apar]in
(teoretic) înving`torilor. Cartea lui {tefan
Ehling are meritul de a vorbi despre
suferin]ele prin care au trecut [vabii b`n`]eni,
dar în fond povestea lor e [i a noastr`.

{TEFAN EHLING{TEFAN EHLING{TEFAN EHLING{TEFAN EHLING{TEFAN EHLING
MarthaMarthaMarthaMarthaMartha
Editura Marineasa, 2008
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...de fapt st`team la un ceai cu mai
tinerele mele prietene cu care am f`cut în
ultimii doi ani proiectul Popula]ii istorice
române[ti ast`zi. Un proiect finan]at de
Ministerul Român al Afacerilor Externe,
girat de funda]ia "Al. Tzigara Samurca[",
Muzeul }`ranului Român din Bucure[ti [i,
cu voia tuturor, inclusiv a mea, ultima pe
list`, Universitatea de Vest din Timi[oara
— a[a am scris [i înc` mai scriu pe toate
afi[ele diverselor simpozioane organizate,
a[a am formulat pe contrapagina volumelor
editate, acest antet l-am redactat de zeci de
ori pe invita]ii, rapoarte, cereri, estim`ri,
bugete, pu]in simplificat l-am folosit la facturi
ori la declara]ii pentru cele mai nea[teptate
situa]ii. Dincolo, îns`, de toate aceste
sus]ineri, dincolo de giruri, avize, lu`ri la
întreb`ri [i b`g`ri în seam`, am f`cut
proiectul cu câ]iva masteranzi dintre care,
cei care au rezistat, mi-au devenit prieteni.

St`team, a[adar, la un ceai [i ne sf`tuiam
cam ce ar fi de f`cut pentru ca solicitarea
cunoscu]ilor no[tri de la Gyula, din Ungaria,
de a prezenta o parte din cercet`rile din acest
proiect [i în ora[ul lor exact pe 6 noiembrie,
adic` într-o zi de joi, pentru a ne putea întâlni
[i cu elevii de la liceul românesc, s` nu cad`
în derizoriu.

{tiam, deja, din experien]ele anterioare
cam ce ar trebui s` spunem despre expozi]ia
cu fotografii din teren. F`cusem, între timp,
exerci]iul de a o prezenta etnologilor,
copiilor, diploma]ilor, oamenilor obi[nui]i
care ajung s`-[i trag` sufletul dup` o zi
obositoare la serviciu. Aflasem cu aproxi-
ma]ie cam la ce se entuziasmeaz` fiecare
dintre aceste categorii, ce ar dori s` afle [i
la ce informa]ii devin opaci. Nu ignoram
ce îi enerveaz`, ce îi face suspicio[i, ce le
d` fiori...

Nu la fel st`teau, îns`, lucrurile în ceea
ce prive[te promovarea volumului antologic
al povestitorilor români din Ungaria (adic`
Dac` n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti..., Bu-
cure[ti, Paideia, 2007). Vorbisem o singur`
dat` despre el, la Szeged, în iulie, în fa]a
intelectualilor români din Ungaria care [tiau
cu to]ii, din cele mai varii contexte, ce este
cu acele texte.

Mai întâi c` povestitorii antologa]i,
Vasile Gurz`u, Teodor {imonca [i Mihai
Purdi erau originari din trei sate diferite,
Micherechi, Chitighaz [i Otlaca – Pust`,
or primele dou` dintre aceste localit`]i sunt
adev`rate fief-uri ale popula]iei române[ti
care tr`ie[te în Ungaria. Apoi, într-o postur`
sau alta, aproape nici unul dintre capii
intelighen]iei locale nu ratase ocazia de a
cunoa[te personal pe cel pu]in unul dintre
cei trei. Pentru unii, ace[tia erau povestitorii
pe care îi auziser` de copii, pentru al]ii, erau
subiec]ii interesan]i pe care ei îi recoman-
daser` propriilor lor profesori de la Buda-
pesta, în vederea înregistr`rii repertoriilor
lor. Pentru cei de vârst` medie, debuturile
la redac]iile emisiunilor de radio ori de
televiziune în limba român` echivalau,
adesea, cu câte un interviu cu povestitorul
cel mai longeviv, bace Toderica F`rinii, adic`
Teodor {imonca, cel care, dup` cum îi place
s` spun` nepotului s`u, a tr`it o sut` de
Cr`ciunuri, chiar dac` nu a mai apucat o
sut` de ani.

Cum urma, îns`, s` evolueze lucrurile
dac` ne adresam elevilor? Puteam presupune,
dup` ce reie[ea din diverse investiga]ii pe

UN EXERCI}IU: POVESTE
DIN TREI POVE{TI
OTILIA HEDE{AN

net, c` prea pu]ini dintre românii care tr`iesc
în Ungaria sc`pau prin ochiurile unei re]ele
educative în care s` afle despre ace[ti
povestitori. În fond, dup` cum comunic`
diversele pagini ale departamentelor pentru
minorit`]i din cadrul ministerului maghiar
al înv`]`mântului, de la gr`dini]` pân` la
bacalaureat, trecând prin toate nivelele de
instruc]ie, studiul literaturii în limba matern`
include cel pu]in o secven]` dedicat` acestor
povestitori, ceea ce subliniaz`, practic,
func]ia identitar` [i axiologic` a acestora.

Desigur c` dac` ai parcurs singur
volumele cu basmele acestor povestitori,
folosind edi]iile scoase între anii 1968 –
1982 în Ungaria, ai surpriza s` dai adesea
de pagini net`iate, ceea ce înseamn` clar
c` nu te prea po]i baza pe program` nici în
Ungaria, cum nu te po]i baza nici la noi.
Atunci, cum po]i prezenta volumul elevilor?
Care e pragul de cunoscut, foarte cunoscut,
extrem de cunoscut care face ca lucrurile
s` par` plictisitoare? Care e propor]ia de
relativ` noutate?

Pân` la urm`, dup` mai multe discu]ii
care riscau s` degenereze în savantlâcuri
inutile, am decis s` organiz`m lansarea
volumului ca un exerci]iu de lectur`
expresiv`. {i aici ne-am l`sat pe mâna
Florentinei care a colat o poveste care s`
fie citit` în public.

Cam plictisitor, m-am gândit la început
[i m-a[ fi opus cu destul` convingere acestei
solu]ii dac` nu mi-ar fi fost prea team` c`
o lec]ie efectiv`, în care copiii s` fie provoca]i
s` spun` ce cred despre aceste texte, s` le
interpreteze [i s` le pun` în rela]ie cu altele
ar fi fost mult prea riscant` într-o [coal`
c`reia este greu s` i se intuiasc` specificul.

Pân` la urm` Florentina a alc`tuit o
poveste din trei pove[ti, configurând un
singur fir epic prin recursul la trei variante
ale aceluia[i motiv. Vocea vie [i hâtr`,
dispus` s` interpreteze orice afirma]ie din
poveste a lui Teodor {imonca se întrerupea
brusc pentru a l`sa locul textului pre]ios
rescris de Ion Slavici în Doi fe]i logofe]i
cu stea în frunte [i, mai rar, este drept, celui
altfel anost, îns` punctat de formule
stereotipe memorabile, al lui Petre Ispirescu,
atent s` nu uite fragmentarea discursului
s`u prin formula magic` în[ir-te m`rgaritari.
Un text plurilingual în cel mai corect sens
al termenului urma s` suplineasc`, astfel,
trei pove[ti distincte, plasate în dou` tipuri
culturale diferite. Ideea era aceea c` în vreme
ce povestea istorisit` odinioar` de {imonca
[i transcris` de pe band` de magnetofon
continua s` se raporteze la un tip de cultur`
oral`, regional`, marginal` [i, oricum am
evalua lucrurile, minor`, basmele consem-
nate [i literarizate de Slavici [i Petre Ispirescu
func]ionau, deja, într-un sistem al culturii
majore ca texte fundamentale într-un corpus
virtual al limbii na]ionale.

Pentru lectura expresiv`, textele urma
s` fie distribuite între elevii [colii române[ti
din Gyula, care aveau s` citeasc` pasajele
în grai [i câ]iva elevi din Timi[oara, c`rora
le reveneau segmentele canonizate deja ale
lui Slavici [i Ispirescu.

Am citit povestea astfel construit` [i
m-am gândit din nou c` va fi plictisitor,
chiar dac` miza diferen]elor [i contiguit`]ilor
mi se p`rea una extrem de important`. Le-am
întrebat de câteva ori pe tinerele mele prie-
tene ca [i pe Florentina, toate cu experien]`

de predare la clasele mici, dac` lucrurile li
se par sub control [i de fiecare dat` m-au
asigurat c` da. Eu, îns`, mi-am p`strat doza
de suspiciune pân` am auzit prezentarea.
Jocul dintre lectura dezinhibat` în dialect
[i cea intens controlat` în limba literar`,
salturile permanente dintre fonetica lejer`
a graiului bihorean [i cea hipercorect` a
românei de rostit în situa]ii protocolare,
evidentele diferen]e dintre fluctua]iile [i
inova]iile copiilor din Ungaria dispu[i s`
mai schimbe câte un cuvânt – dou` dac`
acestea nu le conveneau [i respectul habotnic
pentru text al copiilor de la Timi[oara,
educa]i în ideea c` dintr-un text literar nimic
nu se schimba niciodat` decât cu pre]ul
blasfemiei, toate aceste lucruri au alc`tuit
un spectacol absolut fascinant.

Practic, povestea din trei pove[ti ref`cut`

de Florentina oferea imaginea paradoxal`
a continuit`]ilor [i diferen]elor unei culturi,
punând fa]` în fa]` un idiom intens scriptural
[i unul care se autovalorizeaz` în mod
sus]inut în ipostaza sa oral`.

Dincolo de povestea global` a acestui
exerci]iu cultural [i didactic exist` [i o a
doua poveste. Doi dintre elevii de la Gyula
care au citit în dialect aveau inflexiuni ale
vocii absolut ciudate. Când le-am auzit
numele, am recunoscut deîndat` în ei pe
fiii migran]ilor moldoveni a[eza]i în Ungaria
imediat dup` 1990. Tat`l t`u e Viorel – i-am
spus dup` încheiere unuia din pu[ti. Nu,
Viorel mi-i unche[ – a r`spuns moale copilul,
moldovean dintr-odat` dup` ce ie[ise din
povestea pe care o citise altminteri impecabil
în limba mamei sale [i a bunicilor în casa
c`rora locuie[te.
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Numele meu este Peter George Oliver
Freund, numele complet. Ambele familii,
[i dinspre mam`, [i dinspre tat` sunt
timi[orene. Dac` merge]i în cimitirul
evreiesc, atunci vede]i c` sunt morminte cu
numele Freund de la începutul secolului al
XIX-lea. De fapt, sunt str`mo[i ai tat`lui
meu, bunicul bunicului sau tat`l bunicului,
nu [tiu. “…‘

Primul Freund sosit la Timi[oara a
descris într-un manuscris - era pe un
pergament cu o caligrafie minunat`! - cum
a venit el; cred c` a venit din Bucovina. {i
a descris toate peripe]iile sale: au venit
bandi]ii betyár, haiduci maghiari. Dar armata
austriac` i-a prins [i i-au dat înapoi m`rfurile
[i cu ele a sosit la Timi[oara [i s-a stabilit
aici.

“…‘ Dup` ce am fost da]i afar` din
locuin]a noastr`, ne-am mutat pe Corso -
nu [tiu dac` cunoa[te]i cl`direa Färber,
palatul Färber, între cl`direa Rectoratului
Politehnicii, cu Lloyd-ul, [i cl`direa unde
este jos Libr`ria Eminescu. Familia Färber
avea fabrica de lacuri [i noi locuiam în palatul
acela. Acolo aveam radiatoare ca acestea
din biroul dv., dar comuni[tii au declarat
înc`lzirea central` un obicei burghez [i au
sistat-o. Aveam ceea ce se numea o
"canadian`" în camer` [i ne înc`lzeam cu
ea. În ultima zi înainte de plecarea noastr`
ardea un foc fierbinte în canadian` [i taic`-
meu a citit manuscrisul pe pergament pentru
ultima dat` [i a zis: "În foc cu el! Nu-l las
aici!" (Nu era voie s`-l scoat` din ]ar`?)
Nu, manuscris [i nimic scris nu se putea
scoate. (Asta a fost în noiembrie '59? Ce
se putea totu[i scoate?) Se puteau scoate
haine, lenjerie, ceva pentru pat, dar nimic
din metal. Nici m`car un aparat electric,
nimic. ({i acest manuscris se întindea pe
cât timp?) Era alc`tuit din amintirile sale,
era mare ca masa asta, cu un scris normal;
deci ar putea s` fi fost cam 30 de pagini.
({i a men]ionat aici?) Sosirea lui! Nu cred
c` era c`s`torit, era singur [i a venit aici.
{i aici sunt înmormânta]i to]i din neamul
Freund, în cimitirul de aici. Este acolo [i
bunicul meu patern cu ambele sale so]ii.
Prima so]ie care a murit dintr-un chiuretaj,
se numea Etelka Ausländer. Ea a murit cînd
taic`-meu avea [ase ani. Bunicul era un
angrosist de grîu [i consilier municipal.
Fratele s`u, Maxi, locuia lîng`... [ti]i unde
este Sinagoga din Fabric? Dac` merge]i pe
cealalt` parte a liniei de tramvai erau ni[te
case [i într- una din casele alea locuia el.
Locuia acolo [i domnul Polák, \n prima vil`
pe care-am v`zut-o vreodat` unde puteai
s` suni la sonerie [i din`untru ]i se r`spundea.
Ceva modern pe-atunci la Timi[oara!

“…‘ Noi eram copii [i n-am [tiut
niciodat` c` Jozsa, a doua so]ie a bunicului,
nu e adev`rata noastr` bunic`. Cînd am avut
13 ani, avea ea o fat` în cas`, o [v`boaic`
de la Lenauheim, Rezi o chema [i ea m-a
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dus la o fotografie de pe perete: "Asta-i
adev`rata ta bunic`! Asta nu-i bunica ta!"
Dar noi o adoram pe Jozsa. Nu era nici pe
departe a[a de frumoas` ca adev`rata mea
bunic`. Era o femeie mic` [i gr`su]` ... era
bun`, era bun` cu copiii. (....)

{i apoi bunica a avut un fiu, Emeric
(Imre) Freund. A]i auzit de clubul Ilsa?
Apaca \i spuneau to]i; acum au o pagin`
pe net [i este mult despre el acolo. El era
un juc`tor de polo celebru [i a devenit
antrenor de înot. A ajuns chiar antrenorul
echipei na]ionale a României, dar nu avea
voie s` c`l`toreasc` cu echipa pe timpul
comuni[tilor. Pîn` la urm` a ie[it [i el din
]ar` cu fiul [i cu so]ia sa iar b`iatul lui a
devenit c`pitanul echipei vest-germane de
polo [i a cî[tigat bronzul la Olimpiada de
la Los Angeles. (...)

Partea cealalt` a familiei era la Lugoj.
Era... bunica, Helena, n`scut` Beck, venit`
din Banatul Unguresc, de lîng` Seghedin,
un or`[el care se cheam` Kistelek. Bunicul
meu, David Spitzer era timi[orean [i se
cuno[tea cu cel`lalt bunic, Armin Freund.
De fapt au copil`rit împreun`. {i cred c` a
fost o c`s`torie aranjat`; nu cred c` s-au
iubit prea mult David cu bunica mea, Helena.
Bunica \ntotdeauna l-a vorbit de r`u pe so]ul
ei. Când s-au mutat la Lugoj, au deschis
un magazin de textile care a devenit cel mai
mare din Lugoj. Nu le mergea prea bine la
început, dar bunica era o femeie de afaceri
înn`scut`. Într-un an a cump`rat dou`
vagoane de bumbac. {i în anul acela a
inundat Mississippi-ul [i cînd s-a livrat
bumbacul, deodat` pre]ul lui se dublase. A[a
a f`cut o avere mare. Avea un palat la
Lisabona cu treizeci [i [apte de camere. Am
întrebat-o odat` cum a f`cut averea. {i mi-a
spus: am f`cut averea cu tranzac]ia asta cu
bumbacul; dup` aceea totul a fost trivial,
plictisitor, banii continuau s` vin`, veneau
banii, dar asta a fost marea oportunitate.
(...)

Bunica mea avea doi fii, Filip [i Pavel
[i o fiic` Rozalia, maic`-mea. Î[i iubea fiii,
o ura pe maic`-mea! Ea era o mam` de b`ie]i,
nu de fete. Bunicul meu îns` o adora pe
mama. Era exact ceea ce doctorul Freud ar
spune c` se întîmpl` în familia Freund! {i
iat` ce face: ea voia s` r`mîn` cu fiul ei,
Pavel. Filip era mai întreprinz`tor, Pavel
era un "mameluc" care f`cea tot ce zicea
m`mica s` fac`. {i bunica st` cu el [i îl
ajut` cu magazinul. Atunci \ncepe r`zboiul
[i povestea cu Transnistria. Cînd vin s`-l
ia pe Pavel - Filip era deja în Portugalia -
bunica nu era acas` [i normal era s` dea
un bac[i[ ca s` nu-l deporteze. Pavel a vrut
s` arate c` [i el [tie s` fac` o afacere. ~la
voia, s` zicem, dou` mii de lei [i el a vrut
s` dea numai o mie de lei [i l-au deportat
în Transnistria. Pe bunica au dat-o afar`;
avea o cas` acolo unde este acum sediul
partidului ex-comunist PSD. Este casa
bunicilor mei [i le apar]ine, adic` le apar]inea.
{i magazinul era în pia]a aceea mare care
se cheam` acum Iosif Constantin Dr`gan.

(Unde a fost deportat unchiul dvs. Pavel
în Transnistria, [ti]i?) La Vapnyarka.

Bunica o ura pe mama, dar m` adora
pe mine pentru c` eram b`iat. O adoram [i
eu pe bunica. {i m` duceam la Lugoj [i ne
rugam pentru Pavel, ne rugam pentru el,
ne rugam s` vin` înapoi, erau a[a de frumoase
zilele acelea cu bunica! {i Pavel într-adev`r
s-a întors dup` vreo doi ani (....).

Fratele bunicului era Leo Spitzer [i
Bertha Spitzer era sora lui. "Când e[ti la
Leo s` nu inspiri aerul", asta mi se spunea,
pentru c` el a avut sifilis. "Iar dac` î]i d`
de mîncare trebuie s` spui c` nu ]i-e foame."
Ãsta era Leo Spitzer. El era contabil în
magazinul bunicului. Bunica a stat cu Pavel
[i în '45, când aveam eu nou` ani, opt de
fapt, c` nou` împlineam în septembrie, era
primul an dup` r`zboi când puteam c`l`tori
[i ne-am dus to]i la mare, la Carmen Sylva
- care a devenit apoi Vasile Roait`, acum
se nume[te Eforie Sud. Ne-am dus acolo
[i acolo a venit [i Imre, fratele tat`lui, acela
de la Ilsa - am fotografii din c`l`toria aceea.
El s-a c`s`torit \n timpul r`zboiului la
Bucure[ti cu o femeie care se numea Silvia.
Nu era ea o femeie prea... comme il faut,
era îns` o frumuse]e rar`. Când a v`zut c`
Pavel, întors din Transnistria, este singur -
era [i el cu noi la Carmen Sylva - a adus o
prieten` de-a ei, Marta. O femeie divor]at`
din Bucure[ti, de asemenea o frumuse]e
fantastic` (....). Marta l-a cucerit pe unchiul
meu în [apte zile [i, înainte de a ne întoarce,
ei s-au c`s`torit la Bucure[ti.

Bunica era furioas`. Cum îndr`zne[te?
{i ca s`-l pedepseasc` pe Pavel, s-a decis
s` plece la Lisabona. În '46 a plecat, cu toate
covoarele, cu totul. Pe vremea aceea era
înc` Regele [i se putea pleca.

Bunica nu a fost cu noi la Carmen Sylva,
femeile b`trîne nu mergeau în vacan]e. Dar
bunica înota în Timi[. Pe malul Timi[ului
era [trand [i eu acolo am înv`]at s` înot.
Bunica a pl`tit. {i am înotat la Ilsa; scria
în ziar cînd cî[tigam la concursuri. Îmi
petreceam toate vacan]ele la bunica, o
adoram pe bunica [i [tia s` buc`t`reasc`
cum nu [tia nimeni. Eu visam noaptea ni[te
mînc`ruri [i încerca s` le prepare, dup` cum
\i descriam eu. {i spuneam: "asta nu-i ce-am
visat!""Asta ]i-am f`cut, asta ai s`
m`nînci!"r`spundea ea. (V` aminti]i ce v`
g`tea?) F`cea porumb...cît era de bun
porumbul proasp`t! Fiert, dar [i fript pe foc.
Atunci f`cea pui cu usturoi sau pui pane

sau crap sîrbesc, rácos hal - totu[i n-am g`sit
niciodat` în Serbia mâncarea asta, dar dac`
merge]i la Budapesta orice restaurant are
rácos hal. Este divin, doamn`! Nevast`-mea,
care este americanc`, a luat re]eta de la
bunica. {i avea un Kugelhopf, un cozonac
umplut cu ciocolat`, cu o re]et` dup` care
pîn` [i o servitoare în America mi l-a f`cut
f`r` probleme, a[a de u[or de f`cut este.
De cîte ori mergeam la Lisabona, bunica
mi-l f`cea ea îns`[i, pentru c` buc`t`reasa
portughez` nu [tia s`-l fac`. {i odat` la mas`
am insistat s`-mi dea re]eta. Am luat note
în ungure[te [i apoi le-am tradus în engleze[te
Atunci a mers nevast`-mea în buc`t`rie s`
vad` cum îl face. Cu stafide în`untru, ah,
e minunat cozonacul ̀ sta! Bunica a murit
la vîrsta de 95 de ani la Lisabona, în 1983.
(....)

(Spune]i-mi cum e crapul sârbesc) E
un pat de cartofi pe care vin ro[ii [i ceap`.
Nevast`-mea pune ardei, nu [tiu dac` bunica
punea ardei. Vine smântân` [i pe aia vine
crapul, se fac t`ieturi [i în fiecare t`ietur`
se pune sl`nin` [i ceva usturoi, probabil.
{i peste toate se pune paprica. Dac` pui
prea mult ardei las` ap` [i cartofii se înmoaie,
nu mai r`mîn crocan]i. A[a este mai bun,
s` r`mîn` crocan]i. So]ia mea îl face. Face
[i cozonacul [i tortul dobo[; este una dintre
pu]inele americance care [tie. “…‘

Unchiul meu cel mai mare, Filip, la care
s-a dus bunica, a devenit fiul favorit. Acuma
vorbim despre stabilirea bunicii în Portugalia.
Noi eram în cl`direa unde este Ascarul, pe
fostul Bulevard Regina Maria, apoi
bulevardul 23 August [i azi Bulevardul
Revolu]iei din 1989. {i Filip avea birou la
etajul doi al acestei cl`diri. El era avocat,
a studiat la Sorbona [i a f`cut o tez` de
doctorat care a devenit destul de celebr`.
"15 ani de politic` extern` american`", asta
a fost teza sa [i pe baza aceasta a primit o
burs` Rockefeller, s` se duc` la Universitatea
Columbia de la New York. S-a dus acolo
în anul 1929. {ti]i c` în 29 noiembrie a fost
marea criz` de la bursa de la New York.
S-a dus cu vaporul - nu erau înc` avioane
pe vremea aceea - [i a v`zut to]i milionarii
`ia americani [i s-a decis s` devin` [i el
milionar. A r`mas numai un semestru, de[i
avea bursa pentru dou` semestre, s-a întors
la Timi[oara [i a f`cut aici un cabinet de
avocatur`. Îi mergea destul de bine. {i dup`
aceea, dup` ce a început r`zboiul, Carol al
II-lea fusese for]at s` abdice, Filip a spus:
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eu nu r`mîn aici. Ceilal]i din familie n-au
vrut s` plece, ar fi pierdut sanatoriul,
magazinul... Dar bunica avea vreo sut` de
mii de dolari [i i-a dat banii ace[tia, i-a cusut
în palton [i cu un pa[aport falsificat ob]inut
de Imre de la Ilsa, a reu[it s` plece [i a mers
prin toat` Europa ocupat` de nem]i pîn` în
Portugalia, care era neutr`, unde s-a dus
de fapt [i Regele. S-a dus acolo [i dup` r`zboi
a f`cut ni[te afaceri. Era omul care f`cea
afaceri pe linia gri, între legal [i ilegal. “…‘

{i bunica tr`ia acolo [i de-acuma aveau
bani s` mearg` la Estoril, lîng` Lisabona,
era un cazinou celebru. {i odat` au fost
a[eza]i împreun` la o mas` cu o doamn`
care era Elena Lupescu. A venit [i regele
Carol [i au f`cut o partid` foarte reu[it`.
Regelui îi pl`cea c` era cineva care vorbe[te
române[te. Asta a fost prin '49-'50, s` zicem.
{i bunica ne-a scris o scrisoare în care ne
spunea c` a jucat canast` cu Regele. Ne
scria asta codificat, fiindc` pentru a[a ceva
puteam ajunge la Canal! Ne scria în idi[,
spunea "am jucat canasta cu meleh-ul nostru
– meleh este rege în ebraic` – [i cu honte
a sa"- [i cu "c....." sa. Scrisoarea asta a citit-o
mama la mas`. Eu aveam ore de englez`
aici, pe strada Mercy, cu doamna Margareta
Vágo. Cu ea am înv`]at englez` to]i. Eu
vorbesc opt limbi [i în niciuna nu am accent,
numai în limba englez`! Eu am ureche foarte
bun` [i sunt convins c` accentul meu
reproduce perfect accentul doamnei Vágo.
Deci mergeam la ore de englez` [i ea m`
întreba: "what's news, my boy"? {i eu nu
aveam nimic de povestit, dar de data asta
i-am spus: bunica mea a jucat canast` cu
Regele [i cu D-na Lupescu. În 24 de ore
zvonul a revenit la taic`-meu, cum c` "fa-
milia Spitzer finan]eaz` pe regele Carol
pentru a reveni pe tron". V` imagina]i unde
ar fi putut duce aceast` poveste în acei ani,
a[a c` tata mi-a spus: "Ai înnebunit? Povestea
asta ai spus-o tu la bîrfitoarea aia? Te duci
imediat [i spui c` ai inventat povestea, c`
nu e nimic adev`rat." D-na Vágo a corectat
povestea despre partida de canast` [i nou`
nu ni s-a întâmplat nimic. Dup` aia ea a
devenit foarte rece cu mine. Asta a fost
povestea cu doamna Vágo.

{i înc` ceva cu bunica: în '44, când au
venit ru[ii în ]ar`, nem]ii fugeau de ru[i.
Era un zvon c` nem]ii vor trece prin
Timi[oara [i c` vor omorî to]i evreii. {i to]i
evreii s-au refugiat la Lugoj. Familia mea
a decis c` eu, fiind mic - ar fi trebuit s` m`
duc` în spate - s` fiu l`sat la Timi[oara, la
vecinul nostru neam], Herr Daniel, un om
foarte cumsecade. Noi locuiam înc` la
sanatoriu [i dac` merge]i spre Po[ta Mare,
în cl`direa urm`toare st`tea domnul Daniel.
Toat` lumea [tia c` avea un fiu, dar fiul
s`u fiind în armata german`, a r`mas în
Rusia. {i atunci el a scos toate fotografiile
cu acest fiu [i le-a înlocuit cu fotografii ale
mele, ca [i cum a[ fi fost eu fiul lui. {i de
fapt ar fi mers, pentru c`, de[i sunt evreu,
eu nu sunt circumcis. Tat`l meu a fost medic
în Germania [i a trebuit s` se refugieze de
acolo [i n-a vrut s` m` circumcid`; [tia prea
bine c` absen]a prepu]ului serve[te la nazi[ti
ca o carte de identitate a evreilor. {i deci
a[ fi putut trece drept cre[tin. Cum [ti]i,
nem]ii nu au venit în Timi[oara, au venit
ru[ii în schimb. P`rin]ii au ajuns la Lugoj
[i bunica a v`zut c` nu m-au adus pe mine
[i l-a dat afar` pe taic`-meu: "M`i, s`-]i fie
ru[ine! Ai l`sat copilul acolo! {i ce dac` e
la un neam], o s` faci un mic efort [i te
duci dup` el." Asta i-a spus [i l-a trimis la
Timi[oara. {i a venit tata înapoi [i eu eram
pe strad`, plouase [i m` jucam cu b`rci din
hîrtie de ziar. "Ce faci pe strad`? Dac` vin
nem]ii?!" "T`ticule, n-au venit nem]ii, au

venit deja ru[ii, sunt aici!" Taic`-meu a vrut
s` vad` dac` apartamentul e-n ordine, a
încuiat [i am a[teptat seara. (...) Am mers
pân` \n Freidorf pe jos [i când am ajuns, la
miezul nop]ii a fost un tren spre Lugoj; era
la sfâr[itul lui august sau în septembrie. Am
mers cu un vagon de animale... Au durat,
cei [aizeci de kilometri pîn` la Lugoj, [ase
ore! Am ajuns la Lugoj, bunica fusese dat`
afar` din casa în care locuise atunci cînd a
fost deportat unchiul meu [i acum locuia
lîng` gar`, î[i cump`rase o cas` acolo. Am
ajuns [i abia am mîncat micul-dejun c` au
început s` sune sirenele. Am mers \n ad`post;
atunci a fost cea mai sever` bombardare a
Lugojului din tot r`zboiul. Toat` strada unde
sta bunica a fost distrus`, mai pu]in dou`
case, a bunicii [i casa de vizavi. Noi ne-
am refugiat de la Timi[oara [i am prins cea
mai teribil` bombardare a Lugojului!

(Dar în Timi[oara, familia nu a avut
de suferit? A fost luat sanatoriul?) Sanatoriul
a fost "CNR-izat", adic` confiscat, dar la
un mod amuzant. Un prieten al unchiului
meu Filip, un anumit domn Cazenave, l-a
cump`rat pentru un dolar sau a[a ceva, a[a
c` era proprietate francez`, dar era scris CNR
pe ea. Mergea sanatoriul minunat, fiindc`
evreii veneau acolo s` se trateze. Ei nu aveau
voie s` mearg` la sanatoriul cre[tin, deci
veneau to]i aici. Eu nu aveam voie s` m`
duc la [coal` public`. Eu mergeam… a]i
auzit de doamna {ov`ilescu? (Da, este o
poz` aici, poate sunte]i în poz`) ~sta-i Steiner
Jancsi! ~sta-i Molnár Andris, aici! ~[tia
nu sunt ai mei, eu nu sunt în poza asta. Evreii
nu aveau voie s` aib` angaja]i cre[tini [i
nu aveau voie s` aib` radio. Dar toate fetele-
n cas` erau unguroaice din Trei-Scaune,
}inutul Secuiesc. {i buc`t`reasa era din Trei-
Scaune. Noi aveam dou` fete-n cas`, o
buc`t`reas` [i o port`reas`, Mari-néni. Ea
avea un fiu Valentin – Bálint – [i Bálint
avea vreo 16-17 ani [i era singurul b`rbat
potent într-o cl`dire plin` de femei. Nu v`
imagina]i ce se putea întîmpla! Avea un
adev`rat harem: toate fetele din cas`, toate
infirmierele, toate erau amantele lui. Am
angajat o fat` nou` din Trei-Scaune care
era virgin`. El a sedus-o, dar dup` cîteva
s`pt`mîni avea alta, era coad` la el. Asta
era a[a de îndr`gostit` de el [i în plus [tiind
c` nemaifiind virgin` nu se va mai putea
c`s`tori, s-a urcat pe acoperi[ [i [i-a dat
drumul de acolo, s-a sinucis. A venit poli]ia,
era clar c` era o sinucidere, dar atunci [i-
au dat seama c` puteau face [i un act de
[antaj. "Sunte]i evrei [i nu ave]i voie s` ave]i
o servitoare unguroaic` cre[tin`". Asta era
în '40-'41, nu [tiu. Legea spunea c` nu era
voie s` avem angaja]i cre[tini, mai mult,
s-au dus în camera fetei [i acolo aveam
radioul, un Telefunken foarte frumos, era
clar c` era al nostru. L-au arestat pe tata
pentru violarea legilor contra evreilor. {i
abia l-au arestat, c` vine un avocat, un prieten
al primarului: dac` d`m un bac[i[ de cutare-
cutare, tata va fi eliberat [i toat` povestea
încheiat`. Avocatul ̀ sta a jucat de cîteva
ori bridge cu p`rin]ii mei. {i mama cînd l-
a v`zut, nu s-a putut ab]ine [i i-a spus: "S`
v` fie ru[ine! Sunte]i un [antajist!". Avocatul
nu s-a înfuriat [i a spus: "Doamn`, pre]ul
s-a dublat". {i a trebuit s` pl`teasc` dublu
fa]` de ce-a cerut înainte, dublu! Dar tata
a sc`pat [i totul s-a terminat. “…‘

(Spune]i-mi cum [i unde a]i f`cut
[coala?) Trei ani la doamna {ov`ilescu. O
iubeam pe doamna {ov`ilescu. Peste mul]i
ani ne-am întîlnit la Oper`; mama cînta, eu
aveam acces gratuit, doamna {ov`ilescu era
mare meloman`. {i ea a f`cut toat` [coala
asta pentru fiul s`u. Mi-aduc aminte odat`
la un LakméLakméLakméLakméLakmé cu Flavi]a Munteanu, so]ia
doctorului Gârbea, vine doamna {ov`ilescu
la mine plângând: "Petric`, Petric`, mi s-a

sinucis b`iatul!" Pentru a putea pl`ti educa]ia
acestui fiu a f`cut [coala, a dat lec]ii. Dar
el s-a sinucis. So]ul ei s-a sinucis [i el! B`iatul
era la Medicin`, lector sau a[a ceva. Atunci,
în clasa a IV-a, m-am transferat la {coala
de Aplica]ie a Liceului Normal, Pedagogic,
pe Pestalozzi (acolo este acum Liceul Calde-
ron). Acolo am f`cut clasa a IV-a [i apoi
m-am dus la Liceul Loga. De pe Pestalozzi
m` cunosc cu Radu Ciobanu, Livius Ciocîr-
lie, Pu[a Pop, Tibi Toma, Delia Simonetti.
Ea era fiica Stelei Simonetti care era Museta,
când mama a cîntat Mimi. Da, cuno[team
multe cânt`re]e [i mul]i cânt`re]i. O alta
care venea de multe ori la noi era Antoaneta
Trandafirescu. Era una care mînca usturoi
înainte de fiecare spectacol, iar tenorii o
urau pentru asta. Interpretau scene de dra-
goste cu o femeie care a mâncat un usturoi
întreg! Zicea c`-i face bine la voce. Venea
la noi [i Flavia Munteanu; noi îi spuneam
Flavi]a.

La Liceul Loga am absolvit când se
f`cea tranzi]ia de la 12 clase la 10 clase, ca
în Uniunea Sovietic` [i noi am terminat cu
11 clase. În '52, în clasa a zecea a[ fi putut
absolvi liceul, dar toate universit`]ile aveau
"numerus clausus", nu pentru evrei, ci pentru
fiii de "fo[ti capitali[ti", asta era eticheta
mea social` oficial`. În '53 a murit Stalin,
"marele geniu al omenirii" [i imediat au l`sat
trei fii de fo[ti capitali[ti [i eu eram unul
dintre ei, m-au acceptat la Electrotehnic`.
Am fost ultimul student al profesorului
Plautius Andronescu.

Am participat apoi la evenimentele din
'56 de la Timi[oara. Am fost în camionul
care ne-a transportat la Becicherec, sunt unul
din "eroii" Timi[oarei. (Acolo la cantin`
a]i participat?) Nu, eu n-am fost, am fost a
doua zi. (Deci a]i fost la manifesta]ia din
centru, de la Catedral`?) Da, eram mul]i
b`ie]i [i din c`minul de fete toate strigau:
"Salva]i-ne! Salva]i-ne!" Curgea testostero-
nul în noi, dar atunci ne-au arestat [i vreo
trei camioane ne-au luat, ne-au desp`r]it de
ceilal]i [i ne-au dus în cazarma din Cetate,
care a fost d`râmat` între timp. Atunci ne-
au pus în fa]a unui zid cu tancurile-n fa]`
s` ne mitralieze. Dar [i-au dat seama c` dac`
mitraliaz` în centrul ora[ului o s` izbuc-
neasc` o revolu]ie. {i noi strigam lozinci:
"Afar` cu ru[ii!" "Libertate!" Erau vreo
20-30 de camioane [i au oprit trei s` r`mîn`
în Timi[oara, dar apoi ne-au trimis [i pe
noi la Becicherec. Noi credeam c-o s` ne-
mpu[te în strad`. “…‘

Am ajuns la Becicherec; acolo mai întîi

ne-au separat b`ie]ii de fete [i erau bar`cile
de la exerci]iile de var` ale armatei [i dou`
mitraliere între fiecare pereche de bar`ci.
Ne-au comandat: "B`ie]ii la dreapta, fetele
la stînga!" [i ni s-a spus: "Nu pune]i niciun
deget afar` pe fereastr`, dac` pune]i v`
\mpu[c`m imediat." {i-atunci am scris to]i
pe ferestre [i noi [i fetele: "Ce face]i?" [i
alte întreb`ri de genul acesta. A venit seara,
ne-au dat ni[te saci de cartofi goi [i ceva
fân cu care i-am umplut [i cînd a venit
întunericul to]i am început s` vorbim. Cum
îi urâm pe ru[i, cum vrem libertate. De[i
cam à la Grigore Alexandrescu, a fost un
moment a[a de minunat! Eram to]i ca fra]ii.
Diminea]a urm`toare credeam c-o s` fim
elibera]i de-acolo [i c` o s` devenim eroii
momentului acesta istoric, c-o s` ne duc`
de acolo direct la atelierele unor sculptori
s` ne fac` statui. Nu a fost a[a, ci a venit o
delega]ie de ofi]eri, de colonei medici. Ne-au
spus c` dac` sunt printre noi tineri cu tuber-
culoz` sau cu sifilis, aceia trebuie izola]i.
Ceilal]i, s` d`m adresa pentru a primi haine
mai c`lduroase, pentru c` sper` s` fim
elibera]i – era în noiembrie – prim`vara
viitoare. Deodat` moralul nostru a sc`zut.
Erau câ]iva tuberculo[i, pe aceia i-au izolat.
{i nu-mi aduc aminte, poate au fost unu-
doi, nu-mi aduc aminte. (A]i dat adresele?)
Da, am dat to]i adresele. La zece minute
vine un c`pitan sau maior de la securitate
[i spune c` ei [tiu c` noi am fost înarma]i
[i c` am tras în aer. Noi [tiam c` cineva de
la securitate a tras în aer, c` de aceea ne-
am suit în camioane. A spus c` dac` nu
recunoa[tem cine a tras, nu ne elibereaz`.
Era clar, voiau s` fac` un proces exemplar
[i pentru asta aveau nevoie de ]api isp`[itori.
{i-atunci începi s` vezi care-]i sunt "[ansele"
de a deveni ]ap isp`[itor. Fiu de fost capitalist
– minunat! Evreu –minunat! Rude în ]`rile
imperialiste – minunat! Orice criteriu luam,
eu eram ]apul cel mai isp`[itor posibil. Mi-era
fric` s` nu fiu eu acela. Dar erau cu mine
al]i în aceea[i situa]ie. {ti]i, dac` merge]i
în Pia]a Unirii, este o cl`dire Art Nouveau
care are o farmacie jos. Hygeea se cheam`
acum, dar se chema Farmacia Weiss. Fiul
farmacistului Weiss era cu noi [i era [i el
capitalist, era [i el evreu... avea [i el rude
în str`in`tate [i era un al treilea, Fritzi Grosz,
tot evreu, dar era mai s`rac.Tr`ie[te acum
în Israel. Era coleg de facultate [i a venit
cu mine la demonstra]ie. În acest moment
ne-am adunat to]i trei [i, ca într-un film,
ca într-o oper`, am jurat c` dac` m`car unul

Continuare \n pagina 18

FINAL DE R~ZBOIFINAL DE R~ZBOIFINAL DE R~ZBOIFINAL DE R~ZBOIFINAL DE R~ZBOI

REVOLU}IE {IREVOLU}IE {IREVOLU}IE {IREVOLU}IE {IREVOLU}IE {I
DRAGOSTE ( 1956 – 1959)DRAGOSTE ( 1956 – 1959)DRAGOSTE ( 1956 – 1959)DRAGOSTE ( 1956 – 1959)DRAGOSTE ( 1956 – 1959)

INTERVALinterval

Interviu realizat de
SMARANDA VULTUR

cyan magenta yellow black



orizont

18www.revistaorizont.ro

dintre noi iese, î[i va devota via]a s`-i salveze
pe cei r`ma[i. Dac` to]i ie[im, cu atât mai
bine.

A treia zi vin interogatoriile [i ne
interogheaz`. Eu [i cu Fritzi Grosz am avut
un alibi perfect. El locuia pe malul Beg`i,
pe Splaiul Tudor Vladimirescu, lâng` strada
unde merge tramvaiul spre gar`. Am inventat
o întreag` poveste: eram la el [i ne trebuia
o carte de la bibliotec`..."Care carte?" Desi-
gur, o carte ruseasc`. Mergeam la bibliotec`
la liceul Piarist, acolo era biblioteca noastr`,
mergeam la bibliotec` [i trebuia s` trecem
podul..."De ce n-a]i luat tramvaiul?"
"N-aveam abonamentele la noi". Noi aveam
abonamentele la noi, dar le-am mîncat, le-am
rupt în buc`]ele [i le-am mîncat. "Eram pe
pod [i deodat` vine mul]imea asta [i ne ia.
Noi nu [tiam cine sunt ei. Noi am fost numai
întâmpl`tor pe pod". A[a am stabilit c` vom
spune. Vine interogatoriul, ne ia la întreb`ri,
dar pe el nu-l întreab` nimic, pe mine m-a
întrebat doar ce strigau cei din grup. "Noi
eram a[a de înghesui]i c` nu am auzit prea
bine, ceva despre ru[i, dar n-am în]eles".
Nicio alt` întrebare. M-am gândit c` dac`
mie mi-au pus numai o întrebare, lui Fritzi
nimic, e clar c` nu suntem noi ]apii isp`[itori.
Am întrebat un prieten de la facultate, un
oltean mi se pare: pe tine ce te-a întrebat?
"P`i eu am f`cut o poveste, cum c` eram
din întîmplare pe pod [i a venit mul]imea
[i ne-a luat." Din cei 2000 de b`ie]i [i fete
care au fost aresta]i, 1998 se aflau din
întîmplare pe pod, doar doi au fost la
manifesta]ie, doi au fost "curentul" care i-a
luat. {i au acceptat aceast` poveste. Ne-au
spus c` ne dau drumul, dar c` noaptea ne
vor transporta cu camioanele pentru c`
"poporul, clasa muncitoare sunt a[a de furio[i
pe voi c` v-ar omorî!" Dar a trebuit s` mai
semn`m o hîrtie care ar`ta c` noi nu am
fost niciodat` aresta]i. {i nici ancheta]i. Noi
[tiam c-am fost aresta]i, ei [tiau c-am fost
aresta]i. De ce aceast` mascarad`, la ce bun?
Ei bine, o zi sau dou` mai tîrziu se anun]`
la radio Vocea Americii sau la Europa Libe-
r`: revolu]ia din Ungaria s-a r`spîndit în
România [i a fost o demonstra]ie la Timi-
[oara. Imediat guvernul de la Bucure[ti a
dezmin]it aceast` "calomnie imperialist`".
Noi am semnat nu numai c` nu am f`cut
nimic, dar c` niciodat` nu vom face [i c`
noi condamn`m pe oricine care va face ceva
care s` duc` la arestul s`u. {i au spus: "Avem
semn`turi de la to]i cei 2000 care nu au fost
aresta]i". “…‘

(Au disp`rut colegi? V-aminti]i cum i-au
ridicat?) Au fost colegi, au fost cî]iva care
au fost aresta]i [i despre care n-am aflat ce
s-a întîmplat. Dar nu mul]i, a[ zice maximum
vreo zece. A fost îns` o întîmplare bizar`.
A fost un b`iat evreu, Ivan Waldmann, fie
ar`dean, fie or`dean. El [i înc` unul din
acela[i ora[ locuiau undeva pe drumul spre
Mehala [i erau studen]i la Politehnic`, cred
c` erau la Chimie. {i el venea des la noi,
avea voce de bas [i noi aveam pian, venea
la noi s` cînte. Eram prieteni buni [i de pe
o zi pe alta am auzit zvonul c` el a fost
arestat, c` a disp`rut, a fost arestat de
securitate [i cel`lalt a fost eliminat de la
Politehnic` [i a fost trimis înapoi în ora[ul
de unde venea. “…‘

(Deci, cît a]i stat în total la Becicherec?)
Trei zile. (V` mai aminti]i, v` era fric`?)
Frica a fost dup` ce a venit ofi]erul acela.
Înainte nu mi-a fost fric` deloc. Trebuie s`
fie ceva în corpul nostru legat de
adrenalin`… Eram con[tient c` sunt în
pericol, dar nu m` interesa. {i sunt convins
- c` nu eram prost - c` erau efectele
adrenalinei, asta face adrenalina, î]i face
moartea mai pl`cut`. |n camionul acela, cînd
ne duceau în afara ora[ului a fost un incident

nepl`cut. Era o fat` cu care eu am avut o
rela]ie. {i era o fat` foarte frumu[ic`, avea
un p`r foarte fin, mi-aduc aminte. Era
românc`. Era [i ea în camionul nostru, dar
cred c` nu m-a observat, c` nu ar fi spus
ce a spus. A strigat: "Unde sunt jidanii
acuma?". {i [apte din vreo 50 am ridicat
mâna. Asta era mult mai mult decât procentul
evreilor în popula]ie. Asta a fost foarte
dureros pentru mine. ({i care era sensul
întreb`rii?) Voia s` spun` c` totul e din vina
"jidanilor", c` "jidanii" sunt comuni[tii. A
fost un moment extrem de nepl`cut. Cu atît
mai mult cu cît domni[oara cînd mergea la
pat, mergea la pat cu "jidanii."

(Dar acas`, mama ce-ar fi spus dac`
a]i fi ie[it cu o românc`?) Mama în general
nu [tia, aveam tot felul de aventuri...Am o
întâmplare amuzant`. Pe so]ia mea o cheam`
Lucy [i pe prima fat` pe care am s`rutat-o
o chema Lucica. Am o afinitate pentru acest
nume. P`rin]ii nevestei mele au divor]at.
Mama ei se chema Ruth, nu era evreic`,
era protestant`. Socrul meu de origine sco-
]ian`, s-a rec`s`torit cu o alt` femeie pe care
de asemenea o chema Ruth. Este un feno-
men. Sunt cazuri de gemeni care s-au desp`r-
]it la na[tere [i care au so]ii cu acela[i nume
[i pân` [i c`]ei cu acela[i nume.(...) Cînd
am cunoscut-o pe Lucica aveam amândoi
14 ani, nu [tiam c` trebuie s` ne s`rut`m
pe gur`, ne s`rutam pe obraz. Ea era ana-
baptist` [i mi-a spus c` p`rin]ii ei nu-i dau
voie s` mearg` cu mine decît dac` m` con-
vertesc la anabaptism. I-am spus, dr`gu]`,
r`mîi cu anabaptismul, eu r`mîn ce sunt.

Am avut multe aventuri. Timi[oara este
un ora[ în care aventurile amoroase erau
foarte frumoase. Chiar dac` via]a era am`rît`
pe timpul comunismului, via]a intim` nu
au putut s-o distrug`, iar via]a intim` era
a[a de frumoas`! A fost o perioad` foarte
fericit` din via]a mea: aveam amante
c`s`torite, nec`s`torite. (....) Europa Central`
avea acest ceva: oamenii s` fie ferici]i, nu
era o atmosfer` victorian`. Timi[oara avea
o societate mai rigid` numai în aparen]`.

Am avut o aventur`, n-o s` dau numele
femeii. De 23 August în Parcul Rozelor se
f`cea un dans [i eu m-am dus la dansul ̀ la
[i era acolo o fat` îmbr`cat` \n ]iganc`. Am
dansat vreo or`, foarte înamora]i unul de
altul. Ea era cu ni[te prieteni [i era mascat`.
Deodat` dispare ca Cenu[`reasa. Eu eram
înamorat [i aveam 15- 16 ani, ce s` fac?
Singurul loc în Timi[oara unde se puteau
închiria costume era în Pia]a Traian. M`
duc acolo [i întreb: a]i închiriat un costum
de ]iganc`? "Ai, domnule, e cel mai popular
costum, avem vreo zece." Dar a]i închiriat
cuiva cu numele (...)? "Noi nu putem spune
numele clien]ilor". Ia uita]i aici o sut` de
lei. "P`i atuncea, ia s` vedem!". Înc` o sut`
a costat adresa. Lucra la o fabric` în Iozefin.
Merg acolo [i o a[tept la ie[ire, vine, cînd
m` vede e foarte, foarte bucuroas`, unde
s` mergem, trebuie s` mergem undeva.
Aveam un prieten, Gigi Diaconescu, [i locuia
– dac` merge]i spre Prim`ria veche, dup`
ea în direc]ia Mehala este o cl`dire Art Nou-
veau – el locuia acolo cu maic`-sa. Maic`-sa
era divor]at` [i avea [i ea b`rba]i [i avea [i
el femei, aveau un pact. Fiecare putea s-
aduc` dac` îi pl`tea celuilalt un bilet de teatru,
de oper` sau cinematograf. Am vorbit cu
Gigi care era un foarte bun prieten al meu,
el mi-a spus c` pot s` merg, dar s`-i cump`r
mamei lui un bilet. Era în timpul s`pt`mînii,
nu era nici teatru, nici oper`, doar cinema-
tograf. I-am luat bilet, cred c` era filmul
"Miciurin", un film lung, pentru c` muzica
era de {ostakovici [i el totdeauna f`cea lucru-
rile astea lungi. {i am mers, dar pentru ziua
urm`toare trebuia s` g`sim alt loc.(....)

Era frumoas` tinere]ea! Dar asta cred
c` este [i ceva tipic timi[orean; am fost la

Viena, peste tot, dar nu era nic`ieri a[a de
romantic cum a fost aici. Dar nici eu nu
mai aveam nic`ieri 16 ani!

(Ce mai asocia]i cu Timi[oara?) Un
fel de cinste! Natural, oamenii sunt peste
tot... cum sunt, dar timi[orenii vechi...cred
c` au o mentalitate, un cod al cinstei. În
plus, este un ora[ foarte rafinat. Era! Uita]i-
v` la cl`diri, nu cum arat` azi, imagina]i-
v` cu ochiul min]ii cum ar`tau pe vremuri
[i ce elegant` era aici lumea. Pe Corso exista
o croitoreas`, acuma-mi scap` numele...
Hofmann Erji! Era pe-acolo unde era
magazinul Dornhelm, unde este acum
Materna, pe-acolo, în una din cl`dirile alea.
Ea avea licen]` de la Chanel, ea f`cea
costumele lor! Toate doamnele din ora[
purtau adev`rate costume Elsa Schiaparelli.
{i maic`-mea le purta.

Noi mergeam la croitor cît am tr`it în
România, pân` [i pe vremea comuni[tilor,
n-am cump`rat m`car o hain` gata! Am
fotografii ale mamei mele, o evreic` pe tim-
pul r`zboiului. Era de fapt atunci "o jidanc`".
Se plimba în fa]a Prim`riei vechi...nu c`
era frumoas` ea, c` nu era prea frumoas`,
dar cît era de elegant`! {i p`l`ria, ultima
mod`! Are p`l`rie [i are o blan` peste cos-
tumul taior. Era de-o elegan]` nemaipo-
menit`, ora[ul ̀ sta. Dac` m` duceam de la
sanatoriul nostru la doamna {ov`ilescu cu
tramvaiul, num`ram cîte femei au blan` de
nurc`, cîte au de alta...aveau toate unghiile
ro[ii...erau de-o elegan]`...Bine, era o anu-
mit` clas`, dar, spre norocul meu, m-am
n`scut în acea clas`!

(Cînd v-a]i mutat în centru, pe Corso?)
În '48. În '47 a plecat Regele, în '48 a fost
na]ionalizat sanatoriul [i cînd s-a na]ionalizat
ne-au dat 24 de ore s` ne mut`m [i a trebuit
s` g`sim un apartament [i l-am g`sit aici,
în Palatul Färber. Dar acolo nu era sal` de
baie, aveam numai în camera de dormit o
chiuvet` unde s` ne sp`l`m. Avea un balcon
spre curte, care s-a acoperit [i a devenit
buc`t`rie. Dar mâncarea se aducea din buc`-
t`rie la mas` trecând prin WC. Când ne-
am mutat, am adus dulapurile din aparta-
mentul vechi. Ne-au spus c` dac` nu aducem
înapoi aceste dulapuri "care apar]in cl`dirii"
vom fi deporta]i.

Dar [i atunci, o s` vede]i, am o

fotografie, mama era îmbr`cat` în rochie
[i mai elegant` [i cu o blan`, o vulpe, [i se
plimb` pe Corso [i în spate se vede Opera
[i în balconul acela mare sunt fotogtafiile
lui Marx, Engels [i Lenin. Este o poz` atît
de ironic`, taic`-meu în costum cu p`l`rie,
o poz` minunat`! Societatea continua (s`
existe – n. n.), societatea nu se poate distruge.
Veri[oar`-mea, fiica fratelui tat`lui meu –
ei aveau Fabrica de s`pun, [ti]i unde este?
Pe malul Beg`i, unde este Fabrica de lacuri.
Nu era a fratelui tat`lui meu, ci a socrului
lui, el avea 25%. Ei erau Rosenthal. El [i-
a ungarizat numele în Telkes. De fapt dum-
neavoastr` îl cunoa[te]i! Dac` merge]i pe
Corso, aici e Opera, la stînga cum mergem
spre Catedral`, este o cl`dire imens`, Palatul
Löffler se cheam`. El este arhitectul acelui
palat. Sub numele de Telkes. {i el avea [i
fabrica, de aia [i-a vîndut o parte din proprie-
tate, ca s` urmeze o carier` de arhitect. La
casa lor de la fabric` aveau o machet` a
Palatului Löffler. (...) (Cînd st`tea]i pe Corso,
cu cine se întîlnea familia? Avea]i prieteni?)
O, p`rin]ii aveau mul]i prieteni! Jucau bridge
tot timpul. To]i au emigrat, mul]i au plecat
în Israel. (...)

Prietenii p`rin]ilor erau medici, erau...nu
[tiu dac` a]i auzit de Willy Kardos, el locuia
pe Pestalozzi, apoi Erna Gáll, familia Pollack.
Ei aveau fabrica "Florida", a]i auzit? Era
fabric` de lenjerie, era cea mai mare din
România. Ei locuiau acolo unde locuia Maxi,
fratele bunicului meu. Erau muzicieni [i
aveau dou` fiice: Trutschi (Trude), cînta
la vioar`, cealalt` era Agi pe care au vrut
s` o fac` vedet` de cinema. (...) Domnul
Pollack, Géza Pollack [i nevast`-sa Ani,
mi se pare, (....) au emigrat în Canada [i a
fost ceva oribil, unul din ei a murit de cancer,
cel`lalt s-a sinucis, nu mai [tiu. A avut un
sfîr[it foarte, foarte tragic familia aceea. Mai
aveam prieteni... {ti]i unde este pe strada
Loga Institutul Francez? Era Vila Langer.
Doamna Langer cred c` era o pacient` a
tat`lui meu [i a[a s-au împrietenit. Fiind
copil mergeam de multe ori acolo, în vila
pe care pîn` azi o visez; eu scriu proz` [i
una din întîmpl`rile povestite de mine se
întîmpl` în Vila Langer. Mi-amintesc scara
aia de marmur` ro[ie, detaliile baroce din
interior, de pe tavan. “…‘

Urmare din pagina 17
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P`rin]ii domnului Freund, dup` r`zboi,
\n fa]a Operei din Timi[oara
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NOUla CARTEA ROMÅNEASC~

PPPPPolonezul Andrzej Stasiuk (n. 1960)
m-a cucerit înc` din 2003, când i-a ap`rut
la noi volumul Europa mea, pe care l-a
semnat împreun` cu ucraineanul Iuri
Andruhovici. Partea sa din aceast` carte,
eseul Jurnal de bord, unde î[i explic` obsesia
pentru spa]iul central-european perceput ca
"o provocare pentru imagina]ie", poate fi
considerat` un preambul al recentului op
C`l`torind spre Babadag, carte greu
încadrabil`, aparent jurnal de c`l`torie, în
fapt îns`, o suit` de reflec]ii [i medita]ii
retrospective asupra underground-ului celei
de A Treia Europe. E lumea rezidual` a
Împ`r`]iei, pe care, dup` aproape trei decenii,
Occidentul a abandonat-o cupidit`]ii
bol[evice. Str`b`tându-i drumurile anonime
vreme de vreo [apte ani, se poate spune c`
Stasiuk r`scole[te cu pasul "cenu[a
imperiului", sco]ând la iveal` realit`]i
ancestrale, sedimentate, încremenite, precum
cele ivite dup` decopertarea Pompeiului.

"Sunt singur [i trebuie s`-mi amintesc
întâmpl`rile, c`ci m` cople[e[te spaima în
fa]a infinitului", m`rturise[te Stasiuk. E de
presupus îns` c` nu numai rememor`rile,
ci îns`[i strania sa dromomanie a fost
determinat` de aceea[i nelini[te metafizic`.
Dup` cum afl`m din prefa]a traduc`toarei
Cristina Godun, pre[edintele juriului
Premiilor Nike, Henrik Bereza a [i numit
aceast` carte "un roman metafizic al
drumului." Nu [tiu dac` roman e termenul
cel mai potrivit, cert e îns` c`, pretutindeni
pe aceste drumuri repovestite, se simte un
inefabil suflu al transcenden]ei. Pe acesta
îl caut`, de fapt, Stasiuk, sim]indu-se ap`rat
doar sub boarea lui pe care, îns`, n-o afl`
decât atunci când se refugiaz` în mijlocul
unei omeniri anonime, umile [i gregare. Nu
marile ora[e, nu notorietatea istoric` [i
cultural` îl captiveaz`, ci locurile ignorate,
uitate, marginale, "unde nu e nimic de v`zut".

CC
iviliza]ia aseptic` nu-l
solicit`, betonul, sticla,
o]elul, hipertehnicizarea [i
isteria consumist` nu-i pot

transmite decât cel mult un mesaj terifiant:
sunt reci, lipsite de c`ldur` animal`. Or, un
prim indiciu c` se afl` acolo unde [i-a dorit
sunt animalele, coabitarea lor cu oamenii.
"Europa mea e plin` de animale", constat`
el, v`zând în aceast` laolalt`-tr`ire expresia
fricii de singur`tate a speciei umane, iar în
creaturile domestice "veriga lips`" care ne
leag` de restul lumii: "Îmi aduc aminte de
toate aceste animale [i le v`d la fel de clar
cum v`d oamenii. Caii l`sa]i s` pasc` liber
în Èernagora, vitele cu coarne mari din
Puszta, vacile cufundate pân` la burt` în
apa mâloas` a Deltei, câinii din Bucure[ti,
toate creaturi neîngr`dite, mi[cându-se liber
în c`utarea hranei, cutreierând lumea f`r`
grani]e clare (subl. RC) dintre universul
oamenilor [i cel al animalelor." Primul efect
al acestei coabit`ri asupra singularului c`l`tor
este acela c` el o percepe în primul rând
olfactiv. Toate drumurile sale sunt asezonate
cu miresme, arome, miasme, duhori,
parfumuri din cele mai nea[teptate. E un
lung [i variat [ir pe care spa]iul nu-mi
îng`duie s`-l reproduc, dar nu rezist ispitei
de a cita evocarea R`[inarilor, unde
preeminen]a olfactivului asupra vizualului
e mai pregnant` ca în oricare alt loc: "La
început nu am [tiut ce este, ce anume plute[te

R~SCOLIND "CENU{A IMPERIULUI"
RADU CIOBANU
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Traducere din limba polonez` Cristina
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în aer, ce anume p`trunde în ziduri, în
trupurile oamenilor pe lâng` care treceam
[i în caroseriile ma[inilor vechi. Abia mai
târziu, dup` câteva zile, am descoperit c`
este vorba despre mirosurile amestecate ale
dobitoacelor. Din cur]ile închise duhnea a
b`legar de porc. P`mântul aduna de secole
urina de cal, dâre de miros de grajd se
întindeau în urma nenum`ratelor atelaje,
dinspre plaiurile montane se rev`rsa aerul
canicular al p`[unilor, în rigole se scurgea
b`legarul fermentat din cocine [i grajduri
“…‘ Dinspre mun]i, vântul aducea un iz
p`trunz`tor de stân` – un amestec de ierburi
tocate, de lân` lipicioas`, gras`, [i
excremente de ovine, verzui, uscate ca
pietricelele. {i numai pe alocuri sc`pa câte
un firicel de fum de molid, un iz de pr`jeal`
de ceap` sau câte un nori[or de benzin` de
la gazele de e[apament."

AA
ndrzej Stasiuk î[i recunoa[te
resemnat atrac]ia înspre
lumi [i ore crepusculare,
înspre t`râmuri marginale,

"dragostea pervers`" pentru degradare [i
iner]ie, "înclina]ia jalnic` spre tot ceea ce
arat` a[a cum nu ar trebui." Convingerea
sa este c` în aceast` parte de lume totul ar
fi trebuit s` fie altfel. Iar dac` nu este, faptul
e consecin]a unei erori istorice: "România
Mare, Serbia Mare, Polonia de la o mare
la alta… O fic]iune de-a dreptul prosteasc`,
naiv`, a acestor ]inuturi. Triste]ea ap`s`toare
dup` ceva ce nu prea a existat, dup` ceva
ce nici nu putea exista [i regretul inutil pentru
ceea ce este." De aici, o lume iner]ial`,
supravie]uind într-un trecut imuabil (sau
prezent etern?), cu o umanitate resemnat`
[i neputincioas` în fa]a noului perceput
mereu ca "arogant [i provocator".

To]i oamenii ace[tia cu care
fraternizeaz` bahic sau colocvial prin crâ[me
mai mult sau mai pu]in sordide, prin g`ri
în care nu opresc accelerate, prin autobuze
delabrate, prin pensiuni cu plo[ni]e,
indiferent c` sunt în Albania sau Transnistria,
în România, Ungaria sau Polonia, se definesc
prin aceea[i lips` de reac]ie în fa]a trecerii
timpului [i prin aceea[i stare necon[tientizat`
de a[teptare a ceva nedefinit care nu mai
vine: "În singura crâ[m` deschis` [edeau
ni[te indivizi ra[i în cap, în trening, beau
bere “…‘ P`reau c` a[teptau s` se întâmple
ceva, s`-i strige cineva, s` fie [i ei, în sfâr[it,
utili la ceva. Ar`tau ca ni[te orfani
musculo[i." Aici e vorba de Transnistria,
dar asemenea scene sunt surprinse
pretutindeni pe unde umbl` [i întotdeauna
cuvântul a[teptare revine ca un laitmotiv
identitar al acestei lumi. Nici m`car tinerii
nu se pot smulge din b`ltirea unanim`; lipsi]i
de ini]iativ` [i de [ans`, nu le r`mâne decât
s` imite: "“…‘ cu [epci cu cozorocul întors
la spate, îi imit` pe fra]ii lor negri din
magherni]ele de peste ocean, c`ci aici nu e
nimic de imitat" (subl. RC). Un imobilism
abulic r`zbate [i în peisaj, în priveli[ti, într-
un fel de mici tablouri de gen, pe care le
creioneaz` concis, cu un puternic sentiment
al naturii, un sentiment cosmic s-ar putea
zice, de unde [i nuan]a de ireal, de "alt`
lume" sau "alt timp": "În susul pantei
argiloase suia un cal înh`mat la un plug
condus de un b`rbat aplecat. În urma lor
venea o femeie îndoit` de mijloc, care arunca
la o parte pietrele scoase de plug. Era o scen`

extraordinar` [i avea în ea un patos biblic.
Vântul b`tea [i uneori de printre nori
r`zb`teau razele piezi[e ale amurgului.
Atunci cele trei siluete de pe deal deveneau
atât de clare, de parc` n-ar fi fost de pe aceast`
lume." N-are importan]` unde a v`zut aceast`
scen` sau oricare alta, pentru c` acelea[i
realit`]i le reg`se[te în adâncurile ignorate
ale acestei Europe pe care o nume[te a sa,
dar pe care – n-avem încotro! – trebuie s`
ne-o asum`m, fiind deopotriv` [i a noastr`.

TT
ocmai fiindc` e aceea[i peste
tot, Stasiuk î[i relateaz`
retrospectiv c`l`toriile,
abandonându-se memoriei

afective, f`r` nici o preocupare pentru
cronologie ori logic` a itinerariului. Iar atunci
când nu e chiar nimic de v`zut, golul istoric
e umplut cu excursurile imagina]iei sale de-
a dreptul fabuloase, re-creând episoade
absolut inubliabile, cinematografice, cum
este cel al transport`rii primei locomotive
fabricate la Re[i]a, peste Banatul Montan,
pân` la Dun`re [i de acolo la Viena, s-o
vad` [i dr`gu]ul de Împ`rat cu prilejul Marii
Expozi]ii dinspre finele celui de al XIX-
lea veac.

Ceea ce poten]eaz` apoi impresia de
teritoriu unic, sec]ionat doar de grani]e
interioare fictive, absurde, este ubicuitatea
]iganilor. "Oriunde m` pornesc – scrie
Stasiuk – a[tept s` dau peste ]igani." {i chiar
d`. Oriunde. La Soroca, au un fel de stat în
stat, cu palate grote[ti, împodobite cu statui
de plastic. În Slovacia "se rostogolesc în
miezul caniculei asemenea m`rgelelor negre
ale unor m`t`nii care s-au rupt." În
Maramure[, îi afl` elegan]i [i demni. "Unii
aveau chipuri frumoase. Era o frumuse]e
de demult, oarecum nelini[titoare, a[a cum
nu mai vezi în ziua de azi." Visul oric`rui
]igan – remarc` el – e o lume f`r` grani]e,
iar "Europa unit` e f`cut` parc` anume pentru
ei." F`r` a se sim]i obligat s` se exprime
correct politice[te, f`r` s` se izmeneasc`
ipocrit numindu-i "etnia rrom`", Stasiuk scrie
despre ]iganii întâlni]i pretutindeni în

deambul`rile sale pagini memorabile, lipsite
de mânie sau p`rtinire, dar de un adev`r
dur [i de necontrazis, cum este aceasta,
inspirat` de realitatea deprimant` a unui sat
p`r`sit de sa[i: "Veniser` în aceste locuri
la vreo dou` sute de ani dup` sa[i, f`r` s`-i
fi invitat cineva. Nu aduseser` cu ei imaginea
patriei natale [i nici tablourile gospod`riilor
[i bisericilor pe care s` le fi recreat apoi în
alt` parte. Memoria lor nu cuno[tea istoria,
ci doar basmul, povestea, legenda “…‘ Dac`
vine vorba despre lucruri, aveau atât cât s`-[i
permit` în orice clip` s` dispar` f`r` s` lase
dup` ei nici o urm` “…‘ Au privit mereu
cu zâmbet sarcastic la paroxismele civiliza]iei
noastre [i dac` au luat din ea ceva [i pentru
sine, acel ceva erau gunoaiele, de[eurile,
casele p`r`site [i pomana. De parc` restul
n-ar fi avut pentru ei nici o valoare."

Continuare \n pagina 31
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PIC~TURA DE CUCUT~pic`tura de cucut`

PIA BRÎNZEU
Exist` pe internet un film despre o specie de vultur care tr`ie[te în jur de [aptezeci

de ani. Pe la mijlocul vie]ii, îns`, ajunge la o r`spântie care îl oblig` s` ia o decizie.
Ciocul îi este deja prea lung, unghiile mari [i moi nu mai pot ]ine prada, iar penele,
multe [i grele, îi permit  doar zboruri scurte, insuficiente pentru a-[i g`si hrana.  Dac`
nu încearc` o opera]ie de "reîntinerire", va pieri. Decizia de supravie]uire îl oblig` îns`
s` se retrag` pe un col] de stânc` [i s` î[i loveasc` ciocul de piatr` pân` se rupe. Apoi,
când ciocul a crescut la loc, trebuie s`-[i smulg` pe rând ghearele. Dup` ce s-au ref`cut
[i ele, î[i rupe penele pentru a le r`ri. Astfel, vulturul este [i Prometeu înl`n]uit de stânc`
[i pas`rea ce î[i smulge s`lbatic p`r]i din trup. Opera]ia este dureroas`, dar inevitabil`
[i îi permite s` î[i prelungeasc` via]a cu câteva decenii. Puterea acvilei de a interveni
asupra propriului trup, de a rena[te dintr-o situa]ie ce pare f`r` ie[ire ar putea fi un bun
exemplu [i pentru noi, oamenii, de a ne descotorosi de tot balastul trecutului, de obiectele
(nu întotdeauna folositoare sau frumoase) [i de amintirile (nu întotdeauna pl`cute sau
pu]ine) adunate de-a lungul întregii vie]i. Datorit` feluritelor noastre ata[amente, ele nu
fac altceva decât s` ne opreasc` zborul.

Vulturul mi-a amintit de lupta impresionant` a lui Roman Coto[man cu boala. În
cartea dedicat` artistului de Livius Ciocârlie [i Ion Manta (Încrâncenarea vie]ii. Roman
Coto[man, BrumaR, 2008), exist` câteva scrisori cutremur`toare despre chinurile fizice
cumplite legate de dialize zilnice, crize de rinichi, înro[eli ale membrelor [i o amputa]ie
a piciorului. Nu cu mult înaintea mor]ii scrie: "Iau dou` medicamente puternice care
împiedec` organismul s` resping` rinichiul transplantat. Medicamentele, pe lâng` c` pot
provoca un cancer, împiedec` organismul s` lupte cu tot felul de boli: ciroza, pneumonia,
diareea cronic` [i hepatita B [i C, pe care le-am încasat tot la spital. Acelea[i medicamente
îmi atac` celulele albe care ap`r` organismul de boli [i celule ro[ii, de unde anemie (mi-
au f`cut deja dou` transfuzii), lips` de oxigen [i tulbur`ri ale sistemului neuro-muscular
la picioare. Caut s` nu m` dau b`tut [i am început s` umblu cu cadrul vreo 10 metri, de
câteva ori pe zi."

De fapt, Roman Coto[man nu se d` deloc b`tut. Preocupat de arta sa, de expozi]iile
organizate la New York [i Timi[oara, de tip`rirea cataloagelor [i a unui album, reu[e[te
s` se ridice deasupra suferin]elor trupe[ti, r`mânând atârnat de un trecut valoros [i de tot
ceea ce a dat un sens vie]ii sale. Citindu-i scrisorile cu adev`rat frumoase, ai impresia
c` str`bate tunelul durerilor f`r` vreo sl`biciune, f`r` a se teme de perspectiva mormântului
[i a ve[niciei tocmai pentru c` prive[te mereu înapoi. Îngropându-[i suferin]ele în trecut,
î[i prelunge[te viitorul cu senin`tate, corpul fiindu-i doar o parte, neputincioas` [i trec`toare,
a sufletului [i nu un teritoriu ce trebuie asanat.

Prin op]iunea sa, Coto[man se opune vulturului. Care dintre cei doi s` aib`, oare,
dreptate?

OP}IUNEA VULTURULUI

Nu cred c` în]elepciunea vine odat` cu
b`trâne]ea. Timpul mai degrab` îngroa[`
tr`s`turile de caracter ale omului [i le
transform` în ni[te riduri de piatr`, pe care
nu vrea s` le vad`, dar nici nu se poate feri
de rigiditatea lor, nu poate trece dincolo de
cele câteva trasee pe care le cunoa[te. Atâta
doar c` la b`trâne]e ri[ti mai pu]in,
economise[ti fiecare clip` ce-]i prisose[te,
pentru un cont pe care o s`-l deschizi cândva,
dup` moarte sau într-un vis. În]elepciunea
o ai sau n-o ai, [i apare imediat dup`
adolescen]`, ca harul artei. Nici prea
devreme, s` se iroseasc` pe nimic, s` te urce
în slava celorlal]i ca dintr-o dat` s` fii l`sat
de izbeli[te, nici prea târziu, când c`l`toriile
începi s` le faci pe hart` cu fotografii artistice
ale locurilor pe care vrei s` le vizitezi.

În]elepciunea vine în momentul în care
sim]i c` po]i s` r`mâi numai cu tine [i s`-]i
scrutezi trecutul, propria via]`, f`r` s` te
min]i c` ai fi un altul, f`r` s` regre]i c` nu
exist` cineva capabil s` te în]eleag` la fel
de bine în clipa în care po]i s`-]i vorbe[ti
deschis ca unui alt om, s`-]i dai sfaturi [i
s` iei hot`râri. Dar pentru a ajunge aici, de
cele mai multe ori, trebuie s` te love[ti singur
de pere]ii nep`s`rii celorlal]i, s` le în]elegi
egoismul, voin]a lor de via]`, de dialog în
societate, s` le în]elegi nevoia de intrig`,
nevoia de a face r`u, nevoia de a r`mâne
în mustul coclit al invidiei fa]` de oricine
e mai sus cu ceva fa]` de el.

B`trâne]ea, dincolo de toate bolile pe
care ]i le face cadou, ca un fel de reziduuri
de via]` tr`it` ce trebuie pedepsit` într-un
fel, î]i aduce din ce în ce mai pu]ini prieteni,
din ce în ce mai pu]ine suflete capabile s`
te în]eleag`, f`r` s` strecoare în sentimentele
fa]` de tine vreo urm` de mil`. În]elegere
da. Doar c` la vârsta senectu]ii nu-i ai ca
parteneri de dialog decât pe cei apropia]i
]ie ca vârst`, ceilal]i te ignor`, în cel mai
bun caz, dac` nu te-au [i trecut cumva în
sufletele lor apele Stixului.

{i astfel, începi s`-]i deschizi cuvintele
sufletului c`tre tine, s`-]i vorbe[ti, s`-]i scrii,
ca unei alte persoane pe care o cuno[ti foarte
bine, din ce în ce mai direct [i f`r` mena-
jamente, [tiind c` nu ri[ti nimic. Pentru c`
la orice vârst`, când stai de vorb` cu cineva
despre tine exist` pericolul ca tot ceea ce
spui s` se întoarc` împotriva ta cândva.
Vorbindu-]i ]ie direct, scriindu-]i ]ie, consumi
f`r` s` vrei toate repro[urile ce ]i s-ar putea
aduce, pentru ni[te aprecieri f`cute alt`dat`,
pe seama unuia sau altuia. Doar c` arta
singur`t`]ii o au pu]ini.

Consta]i în ani, dup` ce atingi o vârst`,
c` ceilal]i te caut` doar atunci când au un
interes sau doresc ceva de la tine, c` de
fapt tot e[afodajul sentimentelor lor fa]`
de tine, st` în micile profituri pe care le
poate avea de pe urma ta, unul sau altul.
C` sinceritatea ta de odinioar` a devenit
subiect de bârf`, de ridicularizare, ce devine
dintr-o dat` public`. "A[a a zis el, c`…",
"A[a credea atunci când…", "Spunea c`
dac` nu se va…", "Mi-a declarat, într-un
moment de sinceritate, c`…" sunt capetele
de început ale unor r`st`lm`ciri ce se petrec
peste timp cu oricare dintre noi, ca un fel
de ecouri schiloade ale vorbelor spuse cuiva
în care aveam încredere, sau într-un moment
de vid sufletesc, când am sim]it nevoia s`
ne dest`inuim cuiva.

Din capetele acestea de fraze încep
cancanurile sau literatura pe care o scrie
fiecare dintre noi f`r` s` o mai pun` pe hârtie.
A[a se consum` evenimente tragice sau
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bucurii. Doar fericirea [i iubirea nu pot fi
împ`rt`[ite decât de unul sau doi oameni,
cel mult, pentru c` atunci când afl` altul,
din afara cercului restrâns, totul devine la
rându-i bârf`. Nu-l putem vedea niciodat`
pe cel`lalt ca fiind asemeni nou`, nici chiar
atunci când, mina]i de boala naivit`]ii,
credem c` acela e identic în ceea ce simte
fa]` de noi, cu ceea ce simte fa]` de ceilal]i.
Dar asta nu se petrece nici m`car atunci
când avem senza]ia c` ne afl`m cu to]ii pe
acela[i drum c`tre un ideal comun.

Înainte de '90, eram for]a]i s` avem un
singur ideal, rezultatul real al anilor acelora
s-a v`zut mai târziu, se vede acum, când
nimeni nu mai are o aceea[i direc]ie cu cel
de al`turi, chiar [i atunci când stau în fa]a
iconostasului [i se roag` aparent unui singur
Dumnezeu.

Abia acum ne dumirim cât suntem de
singuri în fa]a vie]ii, cât de fragile sunt
leg`turile pe care le stabilim între noi, cât
de câinoase pot fi ni[te cuvinte aruncate
cândva unui prieten de atunci, care se
întoarce ca un bumerang, gata s` ne ia via]a,
doar pentru c` nu mai prezent`m o prea mare
importan]` pentru el, pentru interesele lui
imediate.

De fapt, ceea ce alt`dat` se putea petrece
într-un timp mai îndelungat, acum se afl`
sub inciden]a necesit`]ii imperioase, de parc`
ar intra dintr-o dat` zilele în sacul f`r` fund
al mor]ii, al imediatului ce dicteaz` ac]iuni
nu întotdeauna cu discern`mânt, de parc`
am fi pe linia întâi a frontului, într-o lupt`
pe via]` [i pe moarte, din care scap` doar
cel ce trage primul cu arma automat`. Ce
e ciudat, c` reflexul de conservare pare
absorbit de n`uceala acestei înaint`ri f`r`
de perspectiv`, pe care o detecteaz` doar
pensionarii ce stau pe b`ncile din fa]a
blocurilor [i comenteaz`, la rându-le deruta]i,
ceea ce v`d la televizor.

Dintr-o dat` pare c` perspectiva unei
\ntreprinderi pe mai mul]i ani e luat`-n
derâdere, [tiindu-se dinainte c` rezultatul
va fi un e[ec, pentru simplul fapt c` omul
nu mai poate lua în calcul toate
impedimentele [i pericolele ce-i stau în fa]`,
[i care se modific` de la o or` la alta. Nimic
pare s` nu mai arate azi asem`n`tor cu ceea
ce am crezut ieri c` va fi. Nimic nu mai
are consisten]a unui fapt dus pân` la cap`t,
când dincolo de el apare o variant`, o
r`scruce de drumuri, dintr-un h`]i[ ce-l pune
pe om s` fie într-o continu` dilem` a alegerii
c`ii celei mai bune. R`scruci dup` r`scruci,
variante dup` variante, [i toate cer o
în]elepciune practic`, o în]elepciune aplicat`
[i nu un sfat de b`trân, care [i-a dus via]a
într-o lume cu cap [i coad`.

Temerarul de azi e omul ce merge la
întâmplare, alegându-[i drumurile la fiecare
r`scruce care-i iese în fa]`, bucurându-se
dou` clipe pentru varianta aleas`, ca peste
alte dou` clipe s` trebuiasc` s` aleag` din
nou. Se zice c` norocul apare o singur`
dat` în via]a omului, dar temerarul nu ]ine
seama de aceast` zical` [i merge mai
departe devenind ridicol. Lumea de azi e
ca o hart` a drumurilor europene cu toate
autostr`zile [i drumurile na]ionale [i
regionale trecute pe ea, punându-te în
permanen]` în situa]ia de a alege calea de
mers din r`scruce în r`scruce, spre o ]int`
aproximativ`, f`r` un gipies la îndemân`,
[i el un mic aparat de ghidat automobili[tii
prin satelit, care când gre[e[te te anun]`
sec: reconfigur`m!
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Dac` adesea ne întreb`m de unde trebuie
pornit pentru a ne promova în str`in`tate
literatura, din trecut sau din prezent, din
epoca interbelic`, desigur, u[or atins` de
patina timpului, îns` totu[i solid` ca reputa]ie
sau din contemporaneitatea cea mai acut`,
r`spunsul, iat`, poate veni din Spania.
Ultimele apari]ii ale "noastre" în spa]iul
hispanic cump`nesc fericit "recuper`rile"
[i pulsul fierbinte al literaturii prin publicarea,
pe de o parte, a unor opere de Camil Petrescu,
Mihail Sebastian, Max Blecher [i pe de alt`
parte a unor antologii sau c`r]i de Denisa
Com`nescu, Dan Lungu, Alexandru
Ecovoiu. M` refer aici la dou` aripi f`cute
s` bat` la unison datorit` neobositului [i
talentatului traduc`tor Joaquin Garrigós, pîn`
de curînd singurul t`lmaci din român` în
spaniol`. De pu]in timp, efortului s`u încep
s` i se al`ture [i al]ii, iar acest articol este
dedicat unuia dintre ace[tia, Viorica Patea.
Sub semn`tura [i îngrijirea acesteia au ap`rut
la interval de cîteva luni dou` traduceri re-
marcabile: Jurnalul fericirii de Nicolae Stein-
hardt (Diario de la felicidad, traducere [i
editare de Viorica Patea în colaborare cu
Fernando Sánchez Miret [i George Arde-
leanu, Ed. Sigueme, Salamanca, 2007, carte
ap`rut` cu sprijinul Institutului Cultural Ro-
mân prin Programul de subven]ii pentru
traducere [i editare) [i Proiecte de trecut,
celebrul volum de povestiri din 1982 al Anei
Blandiana – Proyectos de pasado , Ed. Perifé-
rica, Cáceres, traducerea în spaniol` de Vio-
rica Patea [i [i Fernando Sánchez Miret.

VV
iorica Patea se num`r` printre
prestigio[ii intelectuali
români din str`in`tate care
r`mîn implica]i activ în via]a

agorei române[ti. Reputata profesoar` la
Universitatea din Salamanca este autoare
a numeroase studii [i c`r]i despre literatura
american`, iar competen]a sa fost recunos-
cut`, de pild`, în 2005, prin îns`rcinarea
cu coordonarea edi]iei critice a poemului
The Waste Land la, poate, cea mai impor-
tant` editur` academic` hispanic`, Cátedra
din Madrid. S` spunem doar c` a edita un
clasic la Cátedra este visul oric`rui hispanist
[i c` asigur` un prestigiu greu de atins prin
alte mijloace. Este cu atît mai meritoriu,
atunci, c` [i-a g`sit timp pentru traducerea
[i promovarea literaturii române, începînd
glorios aceast` întreprindere prin edi]ia
Jurnalului fericirii, devenit` acum cu greu
de dep`[it, dat` fiind minu]iozitatea notelor
de subsol, acurate]ea traducerilor, luxul
fotografiilor [i h`r]ilor precum [i, mai ales,
pertinen]a informa]iilor furnizate în postafa]`.

Evidenta pasiune a Vioric`i Patea pentru
minunea literar` [i spiritual` care în Spania
a fost promovat` aproape negre[it drept "una
dintre cele mai citite c`r]i din România"
nu o orbe[te atunci cînd e vorba s` prezinte
publicului spaniol, format în cu totul alte
conjuncturi politice, aceast` carte-cult,
Jurnalul fericirii. Textul e încadrat ferm între
o prezentare sobr` semnat` în colaborare
cu George Ardeleanu, note de subsol
exhaustive înluminînd aproape fiecare fil`
a c`r]ii [i o prezentare final` de cîteva zeci
de pagini în care Viorica Patea face dovada
cea mai vie a dragostei fa]` de aceast` scriere
[i, în acela[i timp, a lucidit`]ii sale. Dragostea
[i-a manifestat-o în primul rînd prin aplecarea
mig`loas`, al`turi de colaboratori, asupra
textului dificil de redat în vioiciunea [i
str`lucirea lui original`: nu poate fi adus
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un omagiu mai mare unei scriituri decît o
transpunere impecabil`. Luciditatea e
dovedit` din plin în notele de subsol,
clarificînd nume proprii, aluzii, contexte,
[i în distribuirea atent` a accentelor în
paratext: religia se vede în chip diferit de
o parte [i de alta a romanit`]ii. |n vizita sa
în România din 1995, Fernando Arrabal, a
cunoscut un cuplu de celebri plasticieni
români care tr`iau în c`s`torie alb` [i a
identificat pravoslavnicia lor drept o
compensa]ie pentru lungii ani de înjosire a
Bisericii; a exclamat: "Dac` Franco ar fi
interzis cultul religios, azi ar fi fost plin`
peninsula de schimnici; dar nou`,
catolicismul ne-a fost impus".

Într-adev`r, publicul spaniol are un cu
totul alt background cultural, frazele "bughi
mambo rag" sun` total diferit, iar Viorica
Patea are întru totul dreptate s` pun` accentul
pe caracterul paradoxal al scriiturii [i fiin]ei
monahului de la Rohia, consonant cu
paradoxul cre[tinismului, unde, subliniaz`
ea, "pierderile sînt cî[tiguri, e[ecurile victorii,
fericirea se ob]ine prin suferin]`". Pe fundalul
acestor paradoxuri î[i construie[te Viorica
Patea întreaga argumenta]ie din postfa]a care
se dore[te a fi în acela[i timp o introducere
în istoria anticomunismului românesc, un
studiu de caz, o profund` sintez` a exegezei
asupra lui Nicolae Steinhardt [i, nu în ultimul
rînd, un prilej pentru comparatist` de a
sugera publicului spaniol ideea unui
triumvirat ortodox-existen]ialist ai c`rui
membri, în ciuda accentelor diferite, se afl`
în strict` proximitate valoric`: Dostoievski
– Berdiaiev – Steinhardt. Indiferent de
actualul destin hispanic al acestei mari c`r]i
a românilor, important este c` ea exist` în
acest spa]iu – la urma urmei o p`trime din
glob – [i c` exist` în condi]iile irepro[abile
amintite. Peninsula nu î[i export` cu u[urin]`
c`r]ile, e posibil ca editura Sigueme, axat`
pe c`r]i cu tematic` filozofic` [i teologic`,
s` nu aib` o larg` difuzare în afara grani]elor,
dar Jurnalul fericirii  se afl` t`lm`cit cu
d`ruire [i har în castilian`, ceea ce reprezint`
deja un însemnat act de cultur`, cu posibile
repercusiuni în viitor.

CC
ealalt` arip`, cump`nitoare,
ce sus]ine naviga]ia spre
recunoa[tere, de data aceasta
venind din prezent, este

reprezentat` de o apari]ie editorial` care s-
a bucurat de un enorm succes: Proyectos
de pasado a Anei Blandiana. Publicarea în
martie 2008 a aceste c`r]i la editura Periférica
din Cáceres merit` remarcat` din multiple
motive, iar ordinea în care vor fi enumerate
este aleatorie, deoarece e greu de f`cut o
ierarhie a meritelor atunci cînd reu[ita e
repurtat`, [i aici, pe toate fronturile. S`
pornim de la calitatea edi]iei, promovarea
extrem de rafinat`, de intelectual` [i de atent`
a c`r]ii, elogiile aduse traduc`torilor,
celebrarea inspira]iei de care a dat dovad`
Viorica Patea în prologul dens, clar [i
elucidant din primele dou`zeci de pagini?
{tim, stilul encomiastic nu mai are c`utare,
nodul în papur` e mai savuros decît
aprecierea sincer` [i lipsit` de rezerve. Doar
c` traducerea Proiectelor de trecut nu prea
are p`cate, critica spaniol` a primit-o cu
un entuziasm remarcabil, a[a cum o dovedesc
nenum`ratele cronici din revistele culturale
cele mai importante din peninsul`, iar
t`lm`cirii, chiar de-ar fi luat` la lup`, cu
greu i s-ar putea g`si defecte.

Ca [i Jurnalul fericirii, Proiectele de
trecut ale Anei Blandiana reprezint` de
asemenea, mai mult decît o traducere, o edi]ie
critic` aproape. Substan]ialul prolog este,
f`r` îndoial`, cea mai bun` preg`tire a
publicului spaniol pentru p`trunderea în
substan]a celor unsprezece povestiri
fantastico-reale, prin intermediul c`rora
fostele victime ale tiraniei franchiste pot
descoperi reflect`ri, la marginea oniricului,
ale unui tip complet diferit de dictatur`.
Salutar este faptul c` accentul nu cade pe
anecdotica u[oar`, pe supralicitarea mizeriei
comuniste, a cenzurii [i contradic]iilor ei,
întrucît autoarea prefe]ei este con[tient`, ca
orice fin` cunosc`toare a literaturii, c` o
asemenea subliniere ar fi redundant`, dac`
se ]ine seama de for]a r`v`[itoare a
povestirilor Anei Blandiana. Faptul c`
volumul, ini]ial cenzurat, a ajuns în libr`rii
doar datorit` recunoa[terii poetei [i
prozatoarei prin premiul Herder ob]inut în
1982, este semnalat cu o adecvat` doz` de
neutralitate, cum de altfel, cu echidistan]`
sînt oferite toate informa]iile legate de
activitatea literar` [i civic` a scriitoarei.

Viorica Patea î[i îng`duie un spa]iu mult
mai larg de libertate în calitate de critic literar
[i comparatist, reliefînd ecourile care se
între]es între acest univers literar [i cel izvodit
de mae[trii fantasticului modern, Borges,
Cortázar, Eliade sau, [i mai aproape, consi-
der` autoarea prefe]ei, Mihail Bulgakov:
"În ]`rile din spatele Cortinei de Fier, în
care expresia artistic` era dur cenzurat` [i
îngr`dit` de schemele realismului socialist,
fantasticul, mai mult decît oricare alt gen
literar, pune sub semnul întreb`rii codurile
socio-culturale dominante [i permite s` fie
criticate structurile puterii. Fantasticul
reflect` discrepan]a dintre lumea oficial`
[i cea real`. Limbajul s`u este o invita]ie
la transgresarea unei ideologii care
adultereaz` via]a [i realitatea". Plasînd a[adar
proza Anei Blandiana sub semnul
fantasticului ca mod de rezisten]`
antitotalitar`, subliniind în primul rînd
virtu]ile literare incontestabile ale textului,
Viorica Patea las` ne[tirbit` ambiguitatea
prozei pentru a-i oferi cititorului spaniol
pl`cerea descoperirii unei lumi fic]ionale
mult mai bogate, de bun` seam`, decît
realitatea schematic` de la care porne[te.

Mai mult îns` decît orice paratext,
traducerea impecabil`, favorizat` [i de stilul
însu[i al Anei Blandiana – clar, aparent

denotativ, l`sînd conota]iile s` izbucneasc`
post factum, în ecouri multiple – este mijlocul
cel mai eficient de a da validitate afirma]iilor
din prefa]`. Proza Anei Blandiana cucere[te
tocmai prin calitatea artistic` de excep]ie,
nu prin exotismul u[or de imitat.  Cititorii
spanioli, a[a cum o dovedesc multiplele
comentarii din pres` [i de pe blogurile
literare, s-au dovedit sensibili tocmai la acest
aspect, ca dovad` c` viziunea potrivit c`reia
literatura s-ar impune actualmente mai mult
prin tematica de impact, insolit` sau teribil`,
decît prin calitatea intrinsec`, r`mîne o form`
de cinism printre altele, vehiculat` de cititori
gr`bi]i [i editori doritori de succese facile
[i, într-o s`pt`mîn` deja, bune de aruncat
în uitare.

DD
e altfel, editura Periférica din
Cáceres, condus` de
scriitorul Julián Rodriguez,
face parte chiar din acea

categorie de edituri mici, îns` extrem de
semnificative care în Spania au început deja
s` constituie o for]` remarcabil` tocmai
datorit` refuzului de a se plia pretinsei "cereri
a pie]ei". Creat` în 2006 [i avînd un ritm
editorial de trei c`r]i la dou` luni, editura
din Cáceres a reu[it s` se impun` [i a dobîndit
deja o notorietate na]ional` [i interna]ional`
prin coeren]a programului urmat. |n colec]ia
"Biblioteca portativ`" sînt publica]i autori
latino-americani [i portughezi mai pu]in
cunoscu]i, clasici l`sa]i pe nedrept în uitare,
scriitori str`ini neintra]i înc` în circuitul
marilor trusturi editoriale. |n colec]ia "Mici
tratate", a c`rei deviz` este "Între erudi]ie
[i underground", apar eseuri sau texte greu
de clasificat într-un gen anume, originale
[i cel mai adesea insolite. Pe scurt, la
Periférica apar acele c`r]i pe care un cititor
rafinat ar dori s` le aib` la îndemîn` dar
nu le g`se[te din cauza prolifer`rii best-seller-
urilor [i a vedetelor de o zi. Marele editor
francez Hubert Nyssen scria la un moment
dat c` "nu exist` nici o carte bun` care s`
nu fi fost mai întîi un text iubit cu pasiune":
c`r]ile editate de Julián Rodriguez v`desc
tocmai aceast` [tiin]` a iubirii. Iar cartea
Anei Blandiana, acum devenit` în parte [i
a Vioric`i Patea [i a lui Fernando Sánchez
Miret datorit` incomparabilei frumuse]i a
traducerii în spaniol`, dovede[te prin toate
mijloacele c` a fost un text iubit cu pasiune
de t`lm`citori [i editori. Cititorii spanioli
au fost molipsi]i [i i-au urmat cu entuziasm
în aceast` aventur` a iubirii.
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VIOREL MARINEASA
Cred cæ am atins sfârøitul. S-ar putea vorbi de o altæ cælætorie la pseudo-capætul lumii.

Banatul încrezut, cel habsburgic, oferæ suficiente prilejuri. Cæ inøi øi comunitæfli s-au îngæduit
în interculturalitate øi în pluriaspecte, asta nu e o realizare de sistem, ci, în primul rând, obosealæ,
lehamite, cedare, ieøire parflialæ de sub ordine, acolo unde canonul a fost vulnerabil, îngælare
de adio, oportunism. Lenau – cântecul pustei ungureøti ieøit dintr-o ostenitæ vânæ austriacæ/
nemfleascæ, un prunc pæræsit de un tatæ ce ar fi trebuit sæ fie ræzboinic, dar a eøuat la Viena,
în cazinouri øi-n hemoptizii; urmarea a fost cæ Fiul, încercând sæ inventeze noi teritorii, a mai
avut snaga de a da o Cântare a Americii, exasperatæ øi tandræ, deci cam pe dos, prima a unui
bænæflean, chiar dacæ unul de facturæ incertæ. Sæ adæugæm, cu tâmpæ simetrie academicæ, periplul
îndurat de Eminovici, adolescent atras de complotistul interstatal Iulian Grozescu în beræriile
din Fabrik-Temeswar pentru a exalta o cauzæ naflionalæ necoaptæ øi pentru a consuma numaidecât
halbæ dupæ halbæ, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, ca sæ fie dus apoi la
Comloøu-Mare, unde contesa Nako îøi sporea dubios de graflios domeniul, scontând pe faptul
cæ în veacul urmætor ar izbuti sæ-øi simuleze moartea-n braflele Adrianei Babefli.

Mergem spre Mânæstirea Bogata, la øaizeci de kilometri de marele oraø. Cu puflin înainte
apar culele de la sârbi, niciodatæ nu-s læmurit dacæ-i vorba de cote geologice sau de cetæfli.
Sporul nostru se frânge drastic – nu avem în faflæ decât o cærare pietruitæ cu blocuri de beton
care te ræstoarnæ, parcæ am povesti ca pe vremuri, atunci când fli se bæga în cap cæ dupæ viafla
adeværatæ urmeazæ o altæ istorie, sau cæ o astfel de viaflæ nici mæcar nu existæ, cæ, ce sæ faci,
trebuie sæ ne supunem imaginafliei simpliste a unui boulean, cel ce crede cæ poate instala un
anumit rând în cedærile noastre de zi cu zi.

LL
eon Wilhelm e catolic, dupæ câte i-au spus ai lui, dar æøtia nici nu prea mai
existæ, cel mult la gradul doi-trei, øi sunt inøi cu toane, mai ales cæ se pun probleme
de succesiune pe dæraba de casæ øi pe criøca de pæmânt, aøa cæ destui l-ar vrea
scos din plafl, zice-se cæ-i un pic nebun, semicælugærit, cu pretenflii reduse la

bunurile lumeøti. "Ce faci, totuøi, Leon, ai stat niøte luni printre frafli, nu-s mulfli aici, deøi væ
pretindefli bogafli în titulaturæ, la început fli s-a pærut cæ l-ai prins pe Dumnezeu de-un picior,
acum te-ai cam pleoøtit." Leon susfline cæ mai mult s-ar putea numi Lulufrie, cæ i-a fost bine
în ordinea pe care a acceptat-o timp de trei luni, cæ s-a reabilitat tehnic, fizic øi psihic, "chiar
øi la kilograme", pe care nu øtie unde sæ le situeze, în zona pierderilor pe care bunul simfl, în
acord cu bætæile metodice ale Universului, le pregæteøte, ori sæ înceapæ a-øi lua aventura pe
cont propriu, adicæ sæ nu admitæ parascoveniile prea încærcate de teorie, ci sæ facæ atâta bine
cât atâta ræu într-un demers pe care puflini øi-l pot imagina.

E seara dinainte de a-mi preda textul. Îl întreb, simplist, pe Leon Wilhelm dacæ mai e
catolic sau dacæ a devenit ortodox. Îmi dau seama cæ e o întrebare ticæloasæ. Cæ nu are nicio
relevanflæ. Îl væd pe Leon Wilhelm agitându-se. Cineva, un funcflionar, i-a cerut sæ clarifice:
eøti catolic, protestant sau ortodox, bæ?! Mæi românule, mæi bozgore! Leon mæ priveøte consternat
øi-mi spune cæ nu aøa øi-a imaginat viafla în pustietate, adicæ bægându-øi cu de-a sila muzicæ-n
urechi de la aparatul de radio al lui bunicæ-su, modernizat dupæ canoane de ultimæ oræ, øi
uitându-se tâmp la pæpucii nepingelifli (singurætatea l-a prins, de data asta, în ciorapi) pe care
nu i-a mai schimbat de un deceniu juma, færæ sæ-øi clæteascæ sufletul din când în când cu o
guræ de bere øi færæ sæ aibæ permisiunea sæ treacæ pe la vecin, pentru a face schimb de idei
la o øepticæ în chilie, nici mæcar nu poate gândi la faptul cæ, dacæ ar særi gardul, viafla bezmeticæ,
dezordonatæ l-ar lua din nou în primire, un ins beat îøi încearcæ ATV-ul împrejurul singurului
birt din localitate, în timp ce fantomele apetisante ale fætucilor de pe vremuri încæ se mai
zbånfluie în ritmul zâmbetului plin de sine al lui Elvis Presley la o reuniune toværæøeascæ –
minune, care încæ se consumæ prin cotloanele cæminului cultural în prelungitæ ruinare, asta
în timp ce vocea baritonalæ a lui Leon Wilhelm rosteøte rugæciuni mustrætoare la un microfon
nevæzut, iar credincioøii, deøi puflini, se strâng câte doi, câte trei øi øoptesc cæ un asemenea
glas venit din stræfunduri, din vini imemoriale, de mult nu s-a fost auzit øi cæ ar fi pæcat ca
o asemenea rostire sæ se piardæ într-o margine de oraø, pe Strada Laboratorului, în sfada
pentru o succesiune de bunuri lumeøti ce nu ajutæ cu nimic la câøtigarea vieflii de apoi.

CÆLÆTORII: IARÆØI
LA CAPÆTUL LUMII

Stau în fumul gros de s`-l tai cu cu]itul
[i Ghi]` protesteaz`: mie mi-ar pl`cea foarte
mult s` activez dac` n-ar fi nebunia asta cu
fumul, to]i fumeaz` în c`m`roacele astea pe
care partidele [i asocia]iile le-au primit ca s`
se întîlneasc`. Nu avem birouri ca lumea, chiar
dac` au venit tot felul de ajutoare din str`in`tate.
Chiar acu, mai s`pt`mîna trecut`, au sosit tot
felul de ma[ini de scris destul de vechi de la
o mi[care a verzilor din Europa. "Ce e aceea
mi[carea verzilor", a întrebat Ghi]` [i el i-a
r`spuns degrab` dup` cum a fost la rîndul lui
luminat de chiar ̀ [tia, verzii, li se spunea,
de[i nu erau ei chiar a[a, adic` erau ni[te nem]i
ca oricare al]i oameni, nu erau nici m`car cu
haine verzi pe ei, cum ar fi fost normal s`
fie. La noi în ]ar`, verzi sînt p`durarii [i
personalul silvic, ei sînt verzi, deoarece ei
poart` costume cu aceast` culoare [i în plus
o frunz` de stejar la costumul lor de angaja]i
în Silvicultur`. A[a le-a spus prin intermediul
unui traduc`tor. Erau g`zdui]i în birtul de la
Casa Universitarilor [i beau din sticlele de
Coca Cola. Cînd l-au auzit vorbind a[a, nem]ii
verzi s-au holbat la el [i p`reau s` nu priceap`
c` adic` de ce vorbe[te el, herr {feic,
reprezentantul revolu]ionarilor, în acest fel cu
ei, nu p`reau s` priceap` ce leg`tur` ar fi în
România între mi[carea ecologist` [i p`durari,
în afara p`durilor. Chiar a[a, p`rea s` spun`
privirea nedumerit` a [efului delega]iei verzilor
vest-germani dup` ce l-a auzit vorbind. Pe
urm` au priceput, s-au luminat c` habar nu
are, c` nivelul lui politic este a[a de redus
încît nu pricepe simbolurile politice ale
grunilor, a[a li se spunea în german` verzilor:
gruni. Grunii s-au apucat s` le explice despre
idealurile politice ale lor, ale grunilor. Un domn
cu figur` de hippiot, mascat în func]ionar cu
mînecu]e în birourile de partid, a început s`
le povesteasc` cum e cu mi[carea verzilor, a
grunilor, adic`. Se oprea din cînd în cînd ca
s` poat` traduc`torul s`-[i fac` treaba, timp
în care-i privea încurajator, d`dea din cap [i
{feic asculta, la fel [i Ghi]`, [i el d`dea din
cap [i p`rea c` se mir` de toate cîte aude [i
se lumina pe cum înainta traducerea. Numai
c`, aten]ie, nu pricepeau prea bine politica
verzilor: nici Ghi]`, nici Kiti Costic` sau Iosif
Ple[oia[u, ori Feher Peter, to]i cei care au fost
desemna]i s` participe la întîlnirea cu verzii
din partea comitetului revolu]ionar provizoriu,
sau cum s-o fi numit c` se schimbau numele
[i partidele [i asocia]iile, c` nu le mai puteau
urm`ri, a[a se învolburau, se înfiin]au repede
conform unei legi de prin 1924, cînd un num`r
de membrii se hot`rau s` fac` treab` [i f`ceau
ce trebuia f`cut, se prezentau la Tribunal care
le aproba una, dou` asocierea. Libertatea de
asociere î[i spunea cuvîntul [i Asocia]ia ap`rea,
d`dea comunicate, organiza, pl`nuia, hot`ra.
A[a c` nu e de mirare c` nu mai [tiau care
era numele corect al Asocia]iei pe care o
reprezentau, numai c` nu avea importan]`. Erau
liberi, [i grunii le povesteau despre obiectivele
mi[c`rii mondiale ale verzilor.

- Stima]i reprezentan]i ai revolu]iei, [ti]i
dumneavoastr` c` planeta noastr` este în
pericol, i-a întrebat frontal mai marele grunilor
[i ei au f`cut ochii mari.

- De ce, a întrebat mirat, [i prost`nac, [i
intimidat Feher Peter [i Ple[oia[u l-a completat:
chiar a[a, de ce? Warum, warum, dragi
musafiri? La întrebarea asta [eful s-a repezit
[i le-a spus c` planeta se înc`lze[te [i va
continua procesul acesta de înc`lzire. Cînd
au auzit reprezentan]ii Comitetului Provizoriu
s-au uitat unii la al]ii nedumeri]i: adic`, stai
pu]in, herr, ce poate fi r`u în treaba cu
înc`lzirea: pentru România [i pentru interesele
ei, acest fapt nu poate fi decît pozitiv, [tiu
domnii invita]i ce îndur` popula]ia ]`rii noastre
de pe urma frigului din apartamente la vreme
de iarn` deoarece a[a au hot`rît Odiosul [i
Sinistra ca s` pl`tim datoriile externe pe care
tot ei le-au f`cut, de altfel de aceea au fost

executa]i sumar. Din cauza genocidului prin
frig [i înfometare. La vederea bucuriei colegilor
lui {feic cînd s-a adus în discu]ie execu]ia
sumar`, grunii s-au încruntat, era clar c` nu
le pl`cea chestiunea cu execu]ia sumar` în
numele poporului. A c`rui popor, c` [i împu[-
catul [i împu[cata erau poporul, i-a contrazis
Herr Grunul [ef [i de data asta a fost rîndul
lor s` se uite mira]i la el. Adic`, vezi bine,
cine e pîn` la urm` poporul [i cine poate vorbi
în numele lui, au întrebat, [i grunii au început
s` rîd` molcom [i cu în]elegere. Cum s`-i
întrebi pe oameni, i-a întrebat cam iritat Ple[o-
ia[u [i nimeni n-a mai spus nimic. Referendom,
asta trebe, referendom, le va spune, nu peste
mult` vreme, grunul, [i trebe proces corect
pentru tot omul, le-a spus v`dit enervat un
alt membru al unei alte asocia]ii sau partid
din vest [i a[a au priceput c` e mai bine s`
nu se arate ca fiind extrem de satisf`cu]i de
execu]ia sumar`. Nu e bine! În sfîr[it, dac`
nu e bine, o s` fie sobri, nu o s`-[i arate bucuria
[i satisfac]ia pe fa]`, o s` o men]in` la nivel
local, cum se spune. Adev`rul este c` verzii
nu au insistat prea mult pe problema cu pricina,
prea erau interesa]i de ale lor. Grunul [ef s-a
uitat cu interes la grupul lor [i le-a spus c`
înc`lzirea va avea urm`ri catastrofale pe plan
mondial.

- Warum, apuc` s` spun` [i {feic care,
iac`t`, deprinde limbajul diplomatic. Repede
face progrese {feic Ilie. Warum, zice, [i mai
marele grun îi explic` faptul c` se va topi ghea]a
de la poli. Vre]i s` spune]i calota glaciar`, îl
completeaz` Ple[oia[u [i verdele d` din cap
satisf`cut, chiar a[a, [i se vor n`pusti apele
oceanelor peste uscat [i va fi apocalipsa pe
p`mînt. În plus de asta, vor urma secete foarte
mari [i de[ertul va înlocui [esurile m`noase.
Va fi dezastru natural peste tot.

- Halt, strig` Ghi]` nervos. To]i îl [tiu c`
e impulsiv, de aceea a [i r`mas mult` vreme
r`gu[it dup` revolu]ie, a strigat atîta de tare.
{feic Ilie care pricepe mai bine ca nimeni altul
strategiile [i tacticile rela]iilor diplomatice în
urma a cel pu]in zece ani de conflicte mocnite
[i zîmbete mincinoase cu directoarea [colii,
comunista înfocat` [i securista informatoare
de la generala de unde [i-a f`cut el veacul.
Intervine, se uit` încurajator, îi spune grunului
s` nu-[i fac` probleme din cauza izbucnirii
colegului. Poate c` Halt, vorba asta pe care
au auzit-o cu to]ii prin filmele sovietice, impe-
riul r`ului [i du[manul lor comun, al occiden-
tului [i al celor care au luptat cu comunismul
zeci de ani, ei [i propaganda lor dezl`n]uit`
[i nemiloas` l-au prezentat pe vrednicul soldat
german din vremea celui de-al doilea r`zboi
mondial strigînd cu figura schimonosit` c`tre,
vezi doamne, oamenii nevinova]i din a[a zisele
convoaie care mergeau c`tre a[a zisele lag`re
de exterminare: chiar a[a strigau: "Halt!". Nici
nu apuc` t`lmaciul s` traduc` chiar tot, c` se
[i ridic` de la mas` grunul [ef [i î[i exprim`
indignarea: "dac` ave]i convingeri fasciste noi
nu putem discuta pe mai departe", le spune
[i ei se uit` cu aer cît se poate de nevinovat,
stai, domnule, nu o lua a[a, noi am vrut numai
s` ne exprim`m îngrijorarea ca nu cumva s`
v` sim]i]i prin utilizarea cuvîntului halt, care
de altfel nici nu e sim]it ca fiind jignitor în
limba noastr`, avem [i noi cuvîntul ̀ sta. Halt`
pe limba noastr` e numele unei sta]ii mici de
cale ferat` de la cefere [i tocmai asta înseamn`,
adic` trenul se opre[te la halt`, un fel de "halt!"
de care nimeni nu se sperie. S-a potolit în cele
din urm` mai marele delega]iei. A continuat
îmbufnat s` le spun` c` înc`lzirea planetei
se datoreaz` capitalismului.

A industriei capitaliste [i a exploat`rii.
La asta se adaug` foamea de profit a marilor
firme multina]ionale care ne vor distruge pe
to]i [i nu va mai r`mîne nimic din planeta
noastr`.

– fragment de roman –

MUNCA DE PARTIDDANIEL VIGHI
se dedic` Partidului Conservator care

tocmai protesteaz` c` vine Sfîr[itul Lumii!
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LINIA ORIZONTULUIDE ION BARBU

ROBERT {ERBAN
Când împrumu]i un GPS, verific`

imediat dac` î]i func]ioneaz` bricheta de
la ma[in`. Dac` nu se înro[e[te când o
împingi în respectivul orificiu, în care
trebuie s` introduci capul firului de la GPS,
înseamn` c` trebuie s` te bazezi doar pe
indicatoare. Pân` la Szeged am ascultat-
o pe Ioana (`sta era numele de... botez al
sculei luate cu împrumut), care îmi spunea
când s` fac la dreapta, câ]i kilometri mai
am de mers pân` la urm`toarea intersec]ie,
când s` intru în giratoriu. Asta întrucât
Ioana avea în dotare o baterie. Când a murit
bateria, a t`cut [i Ioana. Definitiv, de[i
am tot încercat s-o resuscitez. Noroc c`
pe autostrad` nu trebuie s` fii foarte
perspicace, c`ci scrie mare [i de vreo trei
ori încotro s` o iei pân`... s-o iei. Ca s`
ajungi la Graz, treci pe lâng` Budapesta
(recunosc c` dac` nu c`scam ochii a treia
or`, intram cu 154 de kilometri la or` în
capitala Ungariei; nu [tiu cu cât ie[eam,
dar îmi imaginez c` nu mai repede de 2-
3 ceasuri), intri în Austria fluierând, treci
pe lâng` Pandorf (asta nu mi-a ie[it, c`ci
copilotul meu a ]inut mori[ s` facem acolo
o pauz` de odihn` activ` – cite[te:
shopping), te apropii îngrijor`tor de mult
de Viena, dar când crezi c` ai încurcat
autostr`zile, un indicator î]i arat` c` la
stânga e Graz. {i c` mai ai de mers vreo
200 de kilometri. Pe care îi faci într-un
ceas [i jum`tate, c`, vorba cântecului, ai
cu ce. {i cu cine. Nu, nu despre Ioana e
vorba, ci despre Diana, so]ia [i copilotul
cu Pandorful. Dac` e[ti atent la indicatoare,
g`se[ti relativ u[or hotelul Romantik, unde

cei de la Literaturhaus ne-au rezervat
cazarea. "Obiectivul" are patru stele plus,
SPA [i alte fi]e. Debarc`m, ne refri[`m,
apreciem romantismul cur]ii interioare [i
ie[im în ora[. Avem câteva ore la dispozi]ie
[i le "pierdem" pe str`zile vechi [i frumoase
ale Grazului. Într-un local în care facem
popas de-un ceai, descoperim c` toat` presa
din ziua respectiv` anun]` ac]iunea la care
suntem invita]i.

Seara, de la 20, se deschide
evenimentul literar al c`rui nume, "Ein
Karren beladen mit nichts/ O c`ru]`
înc`rcat` cu nimic", este cel al volumului
bilingv de poezie care îi are ca autori pe
Ioan Es. Pop, Peter Sragher [i pe semnatarul
acestor rânduri. Moderatorul ac]iunii este
Ernest Wichner, director al Literaturhaus
Berlin [i membru fondator (în 1972) al
Aktionsgruppe Banat. Sala-i plin`, peste
70 de spectatori.

Continuare \n pagina 31

GRAZIE, GRAZ!
Ori de cîte ori scriu cîte un text mai

acid despre Timi[oara ori Banat, simt nevoia
s` m` dezvinov`]esc înc` de la început c`
o fac. Probabil c` e o reminiscen]` a educa]iei
din anii comunismului, care acum, cînd epo-
ca patriotismului na]ional a apus, se manifes-
t` la nivel local. Indiferent cum ar fi, indife-
rent ce explica]ii ra]ionale ori psihologice
a[ c`uta, realitatea nu se schimb`, cu sau
f`r` explica]iile repective: vinov`]ia r`mîne.
N-ar fi mai bine s` tac? Doar Banatul e cea
mai occidental` regiune a României, iar
Timi[oara e mica Vien`, chiar dac`, da, mai
sînt [i lipsuri, tovar`[i, dar nu ele ne carac-
terizeaz`...

Dar cine îmi garanteaz` mie, cet`]ean
simplu, interesat de locul în care tr`ie[te,
c`, în timp ce noi ne sc`ld`m în contemplarea
frumosului buric b`n`]ean, lucrurile nu evo-
lueaz` nepl`cut? Cine m` poate asigura –
pe mine [i pe ceilal]i locuitori interesa]i de
bunul mers al lucrurilor m`car în ora[ul (dac`
nu [i în ]ara) în care tr`iesc – c` lipsurile,
abuzul, degradarea social` [i cultural` nu
devin încetul cu încetul regula? Azi în
Timi[oara, ca în toat` ]ara...

Restaurantul-WC public deschis în Pia]a
Operei e o dovad` c` se poate. Cl`dirile
d`rîmate din zona cet`]ii vechi sînt înc` o
dovad` bun`. {i mai sînt [i altele. Am putea
discuta mult` vreme despre preluarea
dubioas` ([i adesea agresiv`) a numeroase
imobile cu valoare istoric` de cîteva clanuri
]ig`ne[ti, fenomen care continu`  [i care
n-ar fi fost posibil f`r` sprijinul unor in[i
din cadrul autorit`]ii locale. Sau despre felul
în care se ciuntesc spa]iile verzi din
Timi[oara, în favoarea unor investi]ii
"strategice", [i felul în care nu sînt înlocuite
decît cu promisiuni de înlocuire.

Sau (dac` e s` vorbim despre latura
cultural`, fiindc` Timi[oara este, nu-i a[a,
ca orice alt ora[ mare al României, un mare
centru de cultur`) am putea vorbi despre
atitudinea general` a localnicilor fa]` de
cultura scris`. Îmi aduc aminte c` atunci
cînd s-a lansat proiectul de renovare [i
revalorificare a zonei istorice Bastionul
Theresia, una dintre marile probleme a fost
mutarea sec]iei de împrumut a Bibliotecii
Jude]ene Timi[, plasat` în interiorul
bastionului. Lucr`rile de renovare [i
revalorificare ale bastionului au fost
declan[ate înainte de a rezolva problema

SL~NINA {I CARTEA
RADU PAVEL GHEO

bibliotecii, care m` tem c` nici n-ar fi fost
rezolvat` f`r` eforturile disperate ale
conducerii Bibliotecii Jude]ene. Sau ar fi
fost rezolvat` de mîntuial`. Evident,
Bastionul Theresia e plasat în centrul
ora[ului, iar una din mizele fundamentale
ale locului este poten]ialul s`u comercial,
despre care oricum s-a discutat mai mult
decît despre cel istoric sau turistic.

Localnicilor le place s`-[i declare apeti-
tul pentru cultur` [i, cu o doz` de fariseism
inevitabil [i benefic, elogiaz` ori de cîte ori
au ocazia reu[itele culturale b`n`]ene. Îns`,
a[a cum s-a v`zut [i în cazul pomenit mai
sus, atunci cînd afacerile [i cultura ajung
s` se confrunte direct, cultura pierde inevi-
tabil b`t`lia. Poate c` a[a e [i normal s` se
întîmple într-o ]ar` s`rac` [i obsedat` de
s`r`cie. Dar e [i mai normal într-un ora[
ca Timi[oara: oricît ne-am str`dui s` înfru-
muse]`m lucrurile, specificul ora[ului a fost
întotdeauna unul mic-burghez [i negustoresc,
iar cultura nu s-a num`rat printre atributele
sale tari. Cu atît mai pu]in cultura scris`.

Exagerez? Cît m-a[ bucura... Doar c`
nu demult am remarcat un lucru care, pentru
un ora[ de talia [i cu preten]iile culturale
ale Timi[oarei, ar trebui s` fie [ocant: în
Timi[oara nu mai exist` nici un anticariat.
Singurii care mai vînd c`r]i ap`rute acum
zece, dou`zeci, cincizeci de ani sînt cei cî]iva
vînz`torii ambulan]i, "c`r]a[ii", cu tarabele
lor plasate în aer liber (sigur, atunci cînd e
vreme bun`).

În anii comunismului exista – tot în
Bastionul Theresia, cel pomenit mai sus –
un anticariat de stat. Ulterior el a fost mutat
într-un cartier mai m`rgina[, fiindc` un spa]iu
comercial atît de bun nu merita s` fie irosit
a[a. În anii studen]iei mele, imediat dup`
1990, în ora[ existau vreo trei-patru
anticariate – inclusiv fostul anticariat de stat
– [i cîteva zeci de tarabe cu c`r]i. (M` gîndesc
s` le evoc vreodat` într-un text, a[a cum
le-am v`zut atunci.) Apoi, încet-încet,
anticariatele particulare au disp`rut. Acum
cîteva luni a pierit [i ultimul bastion, fostul
anticariat de stat, care a fost înlocuit cu...
nu mai [tiu sigur, un magazin sau o banc`.
În buna tradi]ie negustoreasc` a locului.

Dup` cum se vede, între sl`nina porcului
[i cotorul de piele al c`r]ii timi[orenii au
[tiut întotdeauna s` aleag`. {i au ales
invariabil ceea ce li se potrive[te mai tare.
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DEZORBIREA
 O, voi, homerici ochi,
 [i tu, prea tainic` lumin`,
 ce dor îmi e de iambul t`u
 de metrul antic alizeu,
 ascult`-m` – mi-atît de greu
 s` fiu mereu de vin`
 de toate moartele scand`ri,
 de-atît de lungi tergivers`ri,
 de gustul de chinin`,
 de smîrcuri grele de noroi
 prin care înc` vin cohorte,
 împr`[tiind spre miaz`zi
 dezghe]ul din aorte.

 Ce dor îmi e de-atîtea nop]i – legende
nedormite,

 nici n-o s` [tii, cînd, înghe]at,
 trei cete eremite
 m` vor conduce la hotar –
 regin` de termite,
 ]eap`n [i greu ca un mortar
 pentru eroi din osuar,
o, tu, m`rite zeu hoinar, pe mare m` trimite!
Cor`bier [i uciga[,
uitînd Elada ta prea plin`,
pe coama valului amar
te-ai repezit ca un avar
spre insula virgin`!
Euthanas m` cheam` iar
ca foaia grea, velin`,
nu m-a[tepta]i sunt orb [i clar
ca noaptea din lumin`,
în fine-ajuns, ca un nectar,
pe buza raclei de cle[tar,
dezordine divin`…

LAMENT~RILE
Regrete se adun` oricum,
precum c`r]ile nescrise,
aliniate pe raftul degeaba [ters de praf,
zi dup` zi.
Nu voi fi nicicînd altul decît
[oarecele lene[ de bibliotec`,
sp`l`cit [i apatic, gata mereu s` se întind`
pe

desfundat` canapeaua reveriilor sintagmei
puterii

[i gra]iei literelor stacojii…
Pe cînd voi to]i, privitorii mei,
miriapozii harnici cu mi[carea picioarelor
perfect adaptate solului ̀sta, mereu denaturat
[i vetust,

cu care de o mie de ani mi se întunec`
perspectiva,

voi v` descurca]i de minune,
ocupa]i, lent, [i cu des`vîr[ire compact,
toate ora[ele, înc` vii, ale memoriei,
toate g`rile ascunse înd`r`tul coamelor linse
de dealuri ple[uve [i moi,
(precum cre[tetul meu, înc` quadragenar
- ce dulci [i caduce, cacofoniile-n vesper,
cerneal`).

Sînte]i, deci, coroana de foc a stejarului
nu degeaba uscat în gr`dina din spatele casei,
pe cînd toama, devreme,
 se preschimb` religii în mortarul de plumb
al prelungii c`deri,
decrepit auria c`ma[`-a renun]`rii,
Nu! – nu voi fi nicicînd altul decît
[oarecele lene[ de bibliotec`,
mursecînd în gînd, ca o lemur` str`in`,
lumea înc` netot conceput`,
o acolad` velin`, întoars` pe dos,
o surdin`,
o [oapt` de var,
un geam`t pe umbra durerii
de bine, de spasm [i de lapte,

POEME
LUCIAN P. PETRESCU

Vai, mam`! – de ce te-ai f`cut a[a repede
noapte ?

Sînt doar un hotar dintre mine
[i întreaga dorin]` de fapte,
sunt viu, degerat, cu to]i col]ii înfip]i
în coper]ile grele [i coapte.
Sînt un rod al uit`rii,
efebul castrat, desfrînat [i amarnic,
mai poftind amînat de tot rutul sabatic [i
harnic,

nu voi fi – Doamne – nicicînd nu voi fi,
poate, altul,

un [oarece pe-o carte, amu[inîndu-i galben
[paltul,

doar una [i înc` o mie de c`r]i refuzate,
un vis prea stingher [i prea ros de ftiziile
toate,

lamenta]iile, -ncet, bini[or emaciate,
cabotinul de gard`, în camera vie]ii fanate…
Pe canapeaua zvîntat`-mi întind toate oasele
late

[i mor.
O p`rere doar, o umbr` de tainic regret,
[i de dor.
O s` fie iar lini[te, s`mîn]`-n p`mînt de decor,
o s` fie la fel,
neam de [oareci de laborator!
O s` fie un vis
dintr-un vechi, sîngeros abator,
unde al]i [oareci rod dintr-un os fermecat
[i dator,

o s` fiu, poate-n fine,
perfect pentru alt, ne'nceput viitor.
Voi… vede]i, chiar acum, cum încet…
… iar`[i [oarece, mor ?…

Z~PEZILE…
Cînd privesc acoperi[urile sparte
ale fabricilor de mult p`r`site,
uite, chiar aici, în mijlocul aburind al
ora[ului,

mi se face dor de toate r`m`[i]ele
"vremurilor noastre clasice",
de tramvaiele hodorogind pe cre[tetul
amiezelor odioase,

de izul de clei [i sacîz, pe-un macaz din
depoul

din spatele blocului, salopete, o lad` de cuie,
mirosul de fiare, ulei [i latrin` de scînduri
hai-huie.

Cînd privesc toate hangaralele p`r`site de
via]`,

mi se face dor r`u de speran]ele închise în
piep]ii

vestoanelor, [i cusute cu albele a]e,
[i m` plîng, tot mai des, de reum`, oftat, [i
de ma]e…

Doar copiii îi rabd lîng` mine, s` strige,
s` se bat`, s` uite de ziua de mîine cum
frige,

e un soare dement, înc`lzirea planetei e oarb`,
chestiunea industriei e doar
o cucoan` isteric`, cheal`, cu barb`,
cui îi pas` de prologul la marea teorie-a
catastrofei,

ori de fundul cel rond [i albastru al profei
de diploma galben`, roas` în col]uri de vie,
în locul ei, un ciocan [i o secer`,
ori o simpl` mistrie, recitînd abisal
pe o margine calm` de glie,
aburit` de vinul de mat
[i de luni diminea]a, brobonit doar de rou`:
"cu mînu]ele-mi dou`, oi cl`di, oi cl`di
chiar o ]ar` mai nou`!"

Cînd privesc suprafe]ele moi ale amintirilor
toate

m` surprind morfolind, cîte-un rest de
franzel`, pe coate,

e doar foamea ascuns` prin col]uri, [i sunt
alte [oapte

din preajma ora[ului surd [i posac peste
noapte,

m` surpind agresiv, dornic parc` de ceart`,
dau vina pe vremuri, pe oameni, pe patria
– pat` pe hart`,

[i în fond, nu g`sesc, nu ghicesc ce-mi
lipse[te,

nici cît lingura grea, de aram`, cu untur`
de pe[te,

nici hotarul minciunii, str`b`tut dus-întors,
ca un dans sideral,

am avut o victorie-n mîini, un liman de atins,
ca un Graal,

ce f`cur`m cu ea, m` întreab` un neam]
colosal,

ce deschide artere prin Fran]a, cu o singur`,
splendid` cheie

ce f`cur`]i cu visul de aur al lumii plebeie?!
Îl înjur printre din]i [i m`-ntorc printre ]a]e
[i sfin]i mitocani,

mai suntem vreo trei diletan]i peste 50 de
ani

care sincer, stingheri î[i mai fac socoteli :
O s` vin` [i ziua cînd toate aceste scorneli
s` ne-aduc` odihna, tinere]ea zvîntat` de
ploi,

[i de negre înghe]uri-dezghe]uri
ca albinele, în fine, întoarse la roi.
O s` vin` [i ziua… cînt`m harnici, [i goi,
proletari cu pancarte, coborî]i din inferne
cu noi,

dezlega]i-v` fruntea, ridica]i întîi mîna,
[i-apoi

mai tu[i]i ca atuncea, cînd fuma]i un
"Carpa]i" mai de soi,

Gaulloise-ul lui pe[te, cu ve[nic parfum de
usturoi.

Cînd privesc, deci, ora[ul, zadarnic, [i-ntreg
f`r` vin`,

mi se face un dor, cum un fier înro[it mi
se-nfige prin splin`,

s` vomit, s` ap`s unde doare, ori s-a[tept,
doar, cuminte,

e prea mult` lini[te, prea multe îngropate
oseminte,

prea din greu ni se-nchin`, iar, ziua de ieri,
ca o Iud`

Oare cîte milenii ne-o mai face [i Asta în
ciud`?!

Genera]ie [uie, înva]` s` tai [i s` ba]i,
n-o s` vin` nicicînd alt` via]` pentru oameni
cura]i,

n-o s` fie nici noapte, nici zi pentru glia
uituc` str`bun`

nu vede]i Balamucul ? – o, lume de mîine
nebun`!

Acum scriu poezii, ca o bab` par[iv` [i
proast`,

scriitor de servici pentru o elit` caduc-
anakast`,

în]elege, odat` – î]i spun – nu-i nimic de
iertat,

activi[ti de partid, securi[ti, cenzori, [efi
de rahat,

[i ce e cu asta – î]i spun – uite, ziua de luni,
lehamitea-i sfînt`, iar` noi f`r` fabrici, [i
la toate imuni,

mi se face un dor, [i nu [tiu dracului de ce
[i de cine,

c` nu e nimic s`-mi aminteasc`, pu]in doar,
de tine.

Mi se face iar dor, [i parc`-i semn de
sfîr[eal`,

e doar grea]a din voi, ori e via]a, cum iar`[i…
m`-n[eal` ?…

SINGURATICELE
Zic – love[te doar clapele, nu te gîndi!
Antinomia nimicului nu se poate repovesti.
Zic – la ce s` a[tep]i de la muze, torente [i
c`r]i

e doar c`l`toria pe mare f`r` sextante [i h`r]i,
e gloria mutului, ori a orbului rece hîrtie
e albul de zid, [i-a timpului mat` mistrie…
Zic – cui n-are nevoie de cuvînt pentr-un
tei,

cu semnul lui Hermes, ambrozie, vin pentru
zei,

nu-n]elegi niciodat` doar cînd vremea-i s`
curg`,

prin penumbra extazului sim]i, încet, cum
se amurg`,

vorbe[ti chiar cum scrii, ca o moar` stricat`
[i în pagin`-i doar o imens`, postum` erat`,
a[adar, zic – nu visa supus, treaz, la atîtea
dulci [oapte,

la cunun` [i rai, c`-n Arkadia-i noapte,
iar` tu nu-i e[ti craiul cu din]ii de lapte,
e[ti doar degetul sacru, care bate pe clap`
lumina ocult` din pupila mioap`,
zic – ce dracului vrei, ce a[tep]i s` se-ntîmple,
nu-]i aduci tu aminte de vocalele simple,
de diftongii apo[i, ca din lungi stalactite
[i cum curg, din cristal, versuri reci [i
smintite,

nu pricepi cum Perfec]ii se-ntorc în
morminte,

o dat` în secol, fii, a[adar, cuminte,
te întoarce [i-a[teapt`, lovind clapele iar
va fi o Rena[tere f`r` hotar,
iar` tu vei fi os prea b`trîn s` regrete,
în zbor peste paji[ti, ca un singur erete…
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Dana Catona a primit pentru manuscrisul volumului Iepurele de martie Marele
premiu la sec]iunea poezie a Concursului de debut literar UniCredit, organizat de UniCredit
}iriac Bank [i Asocia]ia Catalist. Juriul a fost alc`tuit din Paul Cernat, Mircea Vasilescu
[i Liviu Papadima. Concursul face parte din proiectul cultural Bibliofagia
(www.bibliofagia.ro). Editarea, tip`rirea [i promovarea volumului Iepurele de martie
s-a f`cut cu sprijinul Editurii Leda, a Grupului Editorial Corint. Cartea va fi lansat` la
edi]ia a XVI-a a Târgului de Carte Gaudeamus de la Bucure[ti.

POEME
DANA CATONA

*  *  *
Menumorut a intrat
pe fanta u[ii de la c`mara
cu mur`turi
– castrave]i acri[ori
asorta]i cu be]e de m`rar
usturoi [i sare grunjoas`
Borcanele de gem
st`teau [i ele aliniate
[i supuse
Menumorut [i-a legat
[ireturile de la
picioarele descul]e
apoi [i-a t`iat obrazul cu lama de ras
{i a zîmbit

*  *  *
Fericirea e s` î]i bei cafeaua de diminea]`
[i soarele s` î]i bat` pe dunga ce[tii,
molcom [i perpendicular
iar tu s` fii
îmbr`cat în pielea ta
Ghivecele de flori s` stea aliniate [i mul]umite
În ele
S` î]i plimbi degetele peste linia ce[tii
[i soarele s` se strecoare
printre degete
Iar tu s` nu sim]i nici un regret

*  *  *
Sînt o felie de pîine cu unt [i
dulcea]` de portocale
preparat` din coaja suculent` [i
c`ptu[it` cu grosimea cea alb`
Sînt un ciucure de la covorul verde-roz
Sînt o cizm` desperecheat` [i îmbl`nit`
Cu fermoar negru

*  *  *
Am adunat bob cu bob
[i senza]ie cu senza]ie
le-am pus pe toate în sertar
[i deasupra am pus o fa]`
de mas` galben`
Am uns o felie de pîine [i am mu[cat
mi-am mu[cat pu]in din deget
Apoi am m`turat firimiturile [i le-am pus
în sertar

Sclipeau pe fa]a de mas` galben`
Degetul avea cîteva firimituri lipite [i o scam`
galben` de

la fa]a de mas`
Senza]iile erau undeva, departe
Au r`mas doar boabele, sertarul, fa]a de mas`
galben`,

firimiturile [i degetul

*  *  *
Alteori a[ fi spus c` sînt o pan`
din combina]ia danacanapana
alteori a[ fi spus ca sînt o dana
acum sînt doar o can`,
uneori pan`,
uneori dana
întotdeauna se d` o lupt`
fratern` [i miraculoas`
între o can`, o pan` [i o dana
pana e u[oar` [i plute[te purtat`
de dana cea can`
cana e por]elanat` [i strident`

[i se love[te de pan`
[i din ea bea uneori dana
cea cana-pana
dana e cea care se uit` la pan` [i
uneori bea din cana care e lîng` pan`

*  *  *
Era gravitatea unei furnici neîntrerupte
cu sobrietatea unei seri de var`
pu]in întunecate, pu]in senine [i pu]in ploioase
Era fîntîna dispersat` în gr`dina cu lalele
[i zambile

mov, roz [i galben-pal
Era soarele de dup` [i vîntul de la r`s`rit
Era cea[ca de ceai cu o linguri]` de zah`r
[i

mult` am`r`ciune
Apoi s-a întunecat [i becurile sclipeau
pretutindeni

O caps` de la saco[a roas` a pleznit [i a
c`zut,

uitat`

*  *  *
Imaginez o imagine cleioas`
cu capac de borcan în[urubat la ambele capete
cu o foi]` de[irat` deasupra
cu mul]i trandafiri ofili]i
cu somn de dup`-amiaz`
[i un ger de boboteaz`

*  *  *
Ar fi fost frumos s` fii f`cut din lapte [i
miere,

f`in` [i drojdie, ceai de salvie [i de lavand`
s` î]i curg` din degete sos de m`rar
[i genunchii s` î]i fie dou` eclere cu fri[c`
proasp`t`

*  *  *
E lini[te cînd pui frunzele pe linia lung` de
metal

le r`suce[ti pe creanga de alun
sau cînd r`storni p`mîntul
cu lopata ruginit`
E lini[te cînd sapi
te gînde[ti usor
[i gîndurile se amestec` prinse într-un vîrtej
ne[tiut

în care floarea e un animal cu dou` capete
linia e o margine de cu[c` de la gr`dina
zoologic`

[i coada lope]ii e facut` din coarne de cerb
care miros a ambr`

*  *  *
Mi-am pus ast`zi talc pe cele dou` r`ni
nici una din ele nu se vede
le simt doar printre cutele nev`zute
prin invizibilele cr`p`turi care îmi br`zdeaz`
pielea

Am întins talcul
am turnat ni[te ap` din stropitoarea mov
[i am f`cut o past` mentolat`
pe care am întins-o
pîn` m-am oglindit în ea
Apoi am luat un cu]it
[i am f`cut un semn ne[tiut

Dac` l-ai fi v`zut
l-ai fi recunoscut

ADRIANA CÂRCU
În timp ce-l îmbr`]i[ez m` aud spunînd: "M` bucur c` e[ti aici". La început m` gîndesc,

ce amuzant s`-i spui cuiva la propria lui premier` c` te bucuri c` e [i el prezent, iar imediat
dup` aceea realizez c`, precum de atîtea alte ori, am vorbit, de fapt, serios: m` bucur c`
R`zvan e aici. Îl cunosc pe R`zvan nu de mult timp. Mi-a fost recomandat de C`t`lin
Dorian Florescu, care, în timpul interviului f`cut împreun` anul trecut, mi-a spus: "Ar
trebui s` vorbe[ti cu R`zvan Georgescu; [i el face interviuri cu arti[ti". Cu diferen]a c`
arti[tii cu care lucreaz` el contempl` moartea, iar R`zvan însu[i are o tumoare cerebral`.
O diferen]` mare, într-adev`r.

Cu mai bine de trei ani în urm`, cînd R`zvan a aflat diagnosticul, s-a hot`rît s` se ia
la trînt` cu soarta. {i-a convins co-produc`torii [i asocia]ii s` finan]eze un proiect f`r`
dat` de livrare [i a purces pe cele mai sensibile teritorii emo]ionale, sfidînd tabuuri [i
îmblînzindu-[i propria team`. Acum filmul este gata [i se nume[te Testimonial.

Este seara premierei [i ne afl`m la Frankfurt, într-un cinematograf numit Mo[tenitorii
lui Orfeu. Prietenii, familia [i colegii au venit s`-i vad` filmul [i s`-l s`rb`toreasc`. În
holul plu[at ard lumîn`ri în sfe[nice înalte. Sorbim [ampanie [i st`m la taclale o vreme.
Apoi intr`m în sala de proiec]ie. C`l`toria începe. R`zvan ne face p`rta[i la c`utarea sa.
"Ce se întîmpl` cînd [tii c` mori? Cum te po]i preg`ti?" Pove[tile se desfac. Oamenii de
pe ecran vorbesc despre team` [i speran]` cu mult respect [i cu o remarcabil` lips` de
dramatism. Nimic nu e nou. Propria noastr` mortalitate este primul fapt de via]` pe care
îl afl`m curînd dup` ce ne-am n`scut. Doar c` acum ea se afl` foarte aproape. La o lungime
de bra].

Vorbele lui Jörg Immendorff sînt parc` ecoul gîndurilor mele: "Dac` Cezar, Napoleon
[i Picasso au luat-o într-acolo, cine om fi noi ca s` nu-i urm`m?" Bill Viola vorbe[te
despre "majoritatea silen]ioas`" care d` sens existen]ei noastre, o încadreaz`. William
Finn spune: "Dup` ce ai fost atît de aproape de moarte, a fi deprimat pare un lux ridicol
[i prostesc". Filmul se deruleaz`, relat`rile alterneaz` cu nara]iunea vizual`; o c`l`torie
poetic` printre nori, în adîncul oceanelor, pe autostr`zile p`mîntului, prin focul topitoriilor.
Travers`m continente, urm`m elementele. Ceasul lui R`zvan m`soar` timpul.

Ne afl`m la Timi[oara. Tat`l lui R`zvan vorbe[te despre bronzul devenit muzic` [i
despre muzica devenit` zid de piatr` în jurul inimii sale; un zid menit s`-l protejeze de
iminen]a mor]ii. Arti[tii vorbesc lini[tit despre noul sens al vie]ii, despre pre]ul unei singure
zile, despre nevoia de a da form` sensibil` experien]ei [i despre esen]a divin` a actului
creativ. "Un dram de f`in` din aluatul marelui brutar", spune Immendorff. William Finn
transform` o opera]ie pe creier într-un musical; Peter Jecza, un nod al aparatului de transfuzie
într-o sculptur`, "nodul care leag` via]a [i moartea". Pictura devine piele; frica, acceptare.
Bronzul lichid devine lumin`. Ceasul m`soar` timpul. C`l`toria continu`.

{i apoi? Cu senin`tate, f`r` patetism, copiii timpului deschid scenariile vie]ii de apoi
contemplînd eternitatea. Peter Jecza spune: "A[ vrea s` las în urma mea doar o singur`
amprent`; cînd cineva se uit` la o sculptur` de a mea, s` poat` spune c` am fost un b`iat
bun." Immendorff concluzioneaz`: "Pentru cei ce m` iubesc, voi fi plecat doar pîn` la
col]."

Se aprind luminile. {edem în t`cere. R`zvan se ridic`, se întoarce spre noi [i spune:
"Sînt bine, mul]umesc, [i-mi este foarte sete. Haide]i s` bem ceva." C`l`toria continu`.
Tîrziu, în noapte, de-a lungul str`zii umede, vobele lui R`zvan îmi r`sun` în urechi ca un
ecou al propriilor mei pa[i: "Începe s` te gînde[ti c` zilele-]i sînt num`rate [i vei vedea
c` ele vin, [i vin, [i vin ..."

CRONIC~ SENTIMENTAL~

Ilustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri ale artistei plasticeIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri ale artistei plasticeIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri ale artistei plasticeIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri ale artistei plasticeIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri ale artistei plastice
DANA CATONADANA CATONADANA CATONADANA CATONADANA CATONA



orizont

26www.revistaorizont.ro

DANIELA BOBOICIOV MAGIARU

SCENAscena

STRUCTUR~, CIFRE
Între 1 – 10 noiembrie 2008 a avut loc

cea de-a 18-a edi]ie a Festivalului Na]ional
de Teatru, desf`[urat la Bucure[ti. Anul
acesta selec]ia spectacolelor a apar]inut
criticului Cristina Modreanu (în primul an
la FNT [i cu mandatul încheiat pentru
Festivalul Dramaturgiei Române[ti de la
Timi[oara). Evenimentul a cuprins urm`-
toarele module: Spectacole române[ti de top,
Spectacole invitate din str`in`tate, Debut,
Nop]ile teatrului independent, Spectacole
de dans, Conferin]e [i întâlniri, Lans`ri de
carte [i Ateliere.

DIREC}II
Este cunoscut` [i asumat` sus]inerea

tinerei dramaturgii de c`tre selec]ionerul unic
al FNT. De aceea, nou introdusa sec]iune
Debut nu constituie o surpriz`. Din     spusele
selec]ionerului, criteriul de selec]ie pentru
spectacolele na]ionale [i interna]ionale a fost
experimentul. Criticul m`rturise[te c` a
c`utat spectacole experimentale din dorin]a
de a prezenta publicului ultimele inova]ii
în materie de spectacular. Ce-i drept, câteva
spectacole au mers în aceast` direc]ie, îns`
acest deziderat impune o întrebare legat`
de publicul ]int` al festivalului: oamenii de
teatru care s` fie pu[i la curent cu nout`]ile
sau publicul spectator doritor de experimente
reu[ite, coerente, închegate. C`ci nici
avantajele experimentului [i nici dezavan-
tajele lui nu trebuie amintite.

ÎNTÂLNIRI
Dou` sec]iuni foarte importante [i bine

realizate mi s-au p`rut conferin]ele [i
lans`rile de carte. Fiecare dintre acestea au
înlesnit întâlniri cu personalit`]i ale teatrului.

Cum îns` nu am fost prezent` decât la
trei zile din festival, nu am "prins" decât
dou` conferin]e [i dou` lans`ri de carte.

Nu am rev`zut în acest festival (astfel
c` nu voi mai scrie despre ele [i cu aceast`
ocazie) spectacolele Teatrului Na]ional din
Timi[oara: Boala familiei M de Fausto
Paravidino, Coca Blues de Ioan Peter, regia
Cristian Ban, 69 de Igor Bauersima, regia
Alexandra Badea; Hamlet, regia Radu
Alexandru Nica, Teatrul Na]ional "Radu
Stanca", Sibiu; Complexul România de
Mihaela Michailov, regia Alexandra Badea,
Teatrul Na]ional Bucure[ti; Ziua futut` a
lui Nils scenariul [i regia Peca {tefan, Teatrul
LUNI de la Green Hours.

JURNAL DE SPECTATOR
joi, 6 noiembriejoi, 6 noiembriejoi, 6 noiembriejoi, 6 noiembriejoi, 6 noiembrie

18.00, TNB, Sala Mare
Un poem ridicol dup` F.M. Dostoievski,

regia Kama Ginkas (Teatrul "Noua
Genera]ie", Moscova)

Kama Ginkas face un spectacol cu doi
actori foarte buni în roluri puternice
(Igor Yasulovich în rol de Marele Inchizitor
[i Nikolay Ivanov în rolul lui Ivan). Textul
este ofertant, îns` spectacolul este lung [i
recitativ. Mi-a pl`cut scenografia – extrem
de creativ` în a reda spa]ii ale închist`rii:
ziduri înalte, oameni închi[i în mecanisme
de deplasare, sugerând diverse amput`ri (de
la cele fizice la cele psihice).

21.00, Teatrul Odeon
Cet enfant, scenariu [i regia Joël

Pommerat, Compania "Louis Brouillard"
De[i prezentat drept "revela]ia anului

FESTIVALUL NA}IONAL DE TEATRU
la Avignon 2007", Cet enfant nu a fost un
spectacol mare. Joël Pommerat realizeaz`
un spectacol despre rela]iile p`rin]i – copii.
Montarea se asambleaz` din mini-scene
interpretate când cu naturale]e, când cu
emfaz`. Fragment`rile au fost totu[i prea
dese, iar rotunjimea absent` (chiar cu
trecerile dintre scene, f`cute cu muzic` live,
chiar cu joc inteligent de lumin`).

vineri, 7 noiembrievineri, 7 noiembrievineri, 7 noiembrievineri, 7 noiembrievineri, 7 noiembrie

11.00, sediul UNATC, Conferin]` sus]i-
nut` de Hans Thies Lehman, Teatrul post-
dramatic. Teatrul postdramatic este definit
de c`tre cercet`torul german ca sum` a
modalit`]ilor estetice comune reprezent`rilor
dramatice din ultimele trei-patru decenii.
Printre caracteristicile discutate se num`r`:
faptul c` textul este azi doar una dintre
componentele spectacolului (nu neap`rat cea
mai important`), aparatul nostru senzorial
("dramaturg înn`scut", dup` cum afirma
Lehman) este satisf`cut prin montaj [i colaj;
primeaz` teatrul imaginilor [i teatrul centrat
pe experiment. Principiul expunerii r`mâne
important, dar se expun tonalit`]i, nu situa]ii,
precum în dramaturgia "tradi]ional`".

16.30, Libr`ria C`rture[ti, Lansare de
carte: George Banu, Spatele omului,  Dincolo
de rol sau actorul nesupus, Ed. Nemira.
C`r]ile au fost prezentate de Valentin
Nicolau, Magdalena Boiangiu, Marina
Constantinescu, Mihai M`niu]iu.

Spatele omului este o carte-obiect, un
album de art`, c`ci criticul î[i exercit` rolul
de spectator / privitor în teatru [i pictur` [i
analizeaz` semnifica]iile gestului de "a fi
întors", de "a fi cu spatele la".

20.30, CNDB
Cvartet pentru o lavalier`, concept Vava

{tef`nescu, co-autori:�Julien Trambou-
ze�(artist sonor),�Carmen Co]ofan`,�Mihaela
Dancs,�Mihai Mihalcea�(dansatori)

Vava {tef`nescu definea spectacolul:
"Cvartet pentru o lavalier`�– este o instala]ie
coregrafic – sonor` ce pune în discu]ie ideea
claustr`rii, a lipsei de distan]`, a rela]iei cu
cel`lalt, ideea c` suntem ostaticii propriei
noastre existen]e."

Ideea este frumoas`, spectacolul este
bun. Cvartetul e o colec]ie de sunete [i
mi[c`ri. Trei oameni sunt închi[i într-un
spa]iu ce aduce a cabin` de telefon. Totul
debuteaz` cu seriozitate: cei trei se ignor`
(în spa]iul limitat), se ating (de obicei din
întâmplare sau din interes), î[i folosesc
trupurile (pentru a escalada, sau a se sprijini).
Finalul e joc, c`ci dup` o or` de respira]ie
galopant`, mi[c`ri ritmice [i sunete variate
u[a se deschide, cei trei î[i zâmbesc [i au
aerul c` ar putea s` o ia de la cap`t.

22.00, Teatrul de Comedie
Furtuna, de William Shakespeare, regia

Alexandru Lustig (în cadrul proiectului
"Comedia ]ine la TINEri")

Spectacolul se încadreaz` în sec]iunea
Debut. Mi-a pl`cut ideea de a plasa ac]iunea
într-un  spital (de nebuni?) în care Prospero
administreaz` medica]ie [i magie (ideea me-
rita exploatat` mai mult [i mai consecvent).
De asemenea trebuie remarcat rolul foarte
bun, coerent, [i energic pe care îl reu[e[te
Dan R`dulescu în chip de Ariel. Frumoas`
trecerea de la corabia în furtun` (nu extrem
de conving`toare) la corabia aflat` la / în
mâna lui Prospero.

Sâmb`t`, 8 noiembrieSâmb`t`, 8 noiembrieSâmb`t`, 8 noiembrieSâmb`t`, 8 noiembrieSâmb`t`, 8 noiembrie

11.00 sediul UNATC, conferin]a
"Actorul [i rolul: între dependen]` [i
nesupunere", sus]inut` de George Banu [i
Marcel Iure[

Criticul George Banu a plecat în cartea
sa Dincolo de rol sau actorul nesupus, de
la ideea c` actorul nu este marioneta rolului.
Actorul nesupus este productiv, imaginar,
te hr`ne[te ca spectator, te las` s` scrii despre
el. Poezia unui spectacol vine din modul
de a fi pe scen`. Marcel Iure[, tipul actorului
nesupus (pentru George Banu), a povestit
carismatic, printre altele, c` ceea ce face
un actor pe scen` nu poate fi recreat niciodat`
în realitate.

16.30 Libr`ria C`rture[ti, lansare de
carte: "La prima lectur`… Seria Dramaturgia
de azi [i nout`]ile ei", Editura Funda]ia
Cultural` "Camil Petrescu". Despre colec]ie
au vorbit: Joaquin Garrigós Bueno, Didier
Montagné, Marina Constantinescu, Ioana
Ieronim, Ioana Anghel, Andreea Dumitru,
Larisa Turea.

Impresionantul pachet de c`r]i din seria
Dramaturgi de azi (serie coordonat` de Ioana
Anghel [i Andreea Dumitru) are, pe lâng`
meritul de a face cunoscu]i autori
contemporani, [i pe acela de a radiografia
în feluri diferite dramaturgia actual`.
Al`turarea titlurilor este relevant`: Teatru
spaniol contemporan vol. I, II, Valère
Novarina – L'Opérette imaginaire / Opereta
imaginar`, edi]ie bilingv`, Dramaturgie
contemporan` din Balcani, Teatro con voz
de mujer. Doz piezas de Gianina Carbunariu
y Laila Ripoll / Teatru cu voce de femeie.
Dou` piese de Gianina C`rbunariu [i Laila
Ripoll, Dramaturgi basarabeni de azi, Samuel
Beckett – Teatru, Jean-Luc Lagarce –
Dramaturgie, Teatru portughez contemporan,
Str`ini din toat` lumea. Teatru american
contemporan.

18.00, Teatrul "Ion Creang`"
Odihna sau pu]in înaintea sfâr[itului de

George Banu, regia Mihai M`niu]iu, Teatrul
"Tony Bulandra" Târgovi[te

Odihna… este un spectacol-poem, fru-
mos prin imaginile propuse [i prin textul care
îi st` la baz`. Figura central` este cea a
creatorului (interpretat de Marian Râlea) care
se preg`te[te s` p`r`seasc` scena. Mihai
M`niu]iu alterneaz` momentele de straniu
[i insolit cu dans [i sunet, cu monolog reluat.
O serie de m`[ti stau imobilizate în t`cere,
doar lumina le poate distinge. De altfel, jocul
luminii este extrem de rafinat, c`ci nu ni se
dezv`luie decât treptat spa]ii aflate la vedere:
un cuf`r din care ies personaje [i obiecte,
un spate de femeie (Moartea?), o u[` prin
care ies [i intr` personaje ale memoriei.

20.00, Teatrul Odeon
Camera de hotel - o trilogie, de Barry

Gifford, regia Alexandru Dabija, Teatrul
Odeon, Bucure[ti

Trilogia cuprinde: "{mecherii", "Pana
de curent", "Doamna Kashfi" – trei scene
care au ca unic liant un spa]iu [i o atmosfer`:
camera 603 a unui hotel, în care se întâmpl`
lucruri bizare. De[i pleac` de la premise
bune: actori mari [i regie abil`, spectacolului
îi lipse[te, cred, senza]ia de întreg, ritmul
[i energia.

22.00, Teatrul Na]ional "I. L. Caragiale",
Sala Atelier

Privighetoarea [i trandafirul, de Oscar
Wilde, regia Carmen Lidia Vidu, Teatrul
Na]ional "I.L. Caragiale" din Bucure[ti

La acest spectacol am avut senza]ia de
audiobook privilegiat în lectura excelent`
a lui Marius Manole. În mod ciudat, textul
superb al pove[tii, mi[c`rile dansatorilor
(Carmen Ungureanu, [i Eduard Adam),
vocea lui Marius Manole, proiec]iile video
– ingredientele luate în sine sunt bune, dar
puse laolalt` nu fac un tot.

Secven]` din "Furtuna"

Secven]` din "Camera de hotel"
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Eugen Bunaru: Stimate maestre Alexan-Eugen Bunaru: Stimate maestre Alexan-Eugen Bunaru: Stimate maestre Alexan-Eugen Bunaru: Stimate maestre Alexan-Eugen Bunaru: Stimate maestre Alexan-
dru {umski, vi s-a acordat, în aceast` toamn`,dru {umski, vi s-a acordat, în aceast` toamn`,dru {umski, vi s-a acordat, în aceast` toamn`,dru {umski, vi s-a acordat, în aceast` toamn`,dru {umski, vi s-a acordat, în aceast` toamn`,
mai exact în 12 septembrie, titlul de Cet`]eanmai exact în 12 septembrie, titlul de Cet`]eanmai exact în 12 septembrie, titlul de Cet`]eanmai exact în 12 septembrie, titlul de Cet`]eanmai exact în 12 septembrie, titlul de Cet`]ean
de onoare al Timi[oarei, eveniment prilejuitde onoare al Timi[oarei, eveniment prilejuitde onoare al Timi[oarei, eveniment prilejuitde onoare al Timi[oarei, eveniment prilejuitde onoare al Timi[oarei, eveniment prilejuit
de împlinirea a 75 de ani de via]` [i a 50de împlinirea a 75 de ani de via]` [i a 50de împlinirea a 75 de ani de via]` [i a 50de împlinirea a 75 de ani de via]` [i a 50de împlinirea a 75 de ani de via]` [i a 50
de ani de carier` artistic`. Cu aceea[i ocazie,de ani de carier` artistic`. Cu aceea[i ocazie,de ani de carier` artistic`. Cu aceea[i ocazie,de ani de carier` artistic`. Cu aceea[i ocazie,de ani de carier` artistic`. Cu aceea[i ocazie,
a]i dirijat în Sala "Capitol'' un concert simfo-a]i dirijat în Sala "Capitol'' un concert simfo-a]i dirijat în Sala "Capitol'' un concert simfo-a]i dirijat în Sala "Capitol'' un concert simfo-a]i dirijat în Sala "Capitol'' un concert simfo-
nic extraordinar având drept program unnic extraordinar având drept program unnic extraordinar având drept program unnic extraordinar având drept program unnic extraordinar având drept program un
medalion "Franz Liszt''. Ce înseamn` acestmedalion "Franz Liszt''. Ce înseamn` acestmedalion "Franz Liszt''. Ce înseamn` acestmedalion "Franz Liszt''. Ce înseamn` acestmedalion "Franz Liszt''. Ce înseamn` acest
titlu – Cet`]ean de onoare al Timi[oarei -titlu – Cet`]ean de onoare al Timi[oarei -titlu – Cet`]ean de onoare al Timi[oarei -titlu – Cet`]ean de onoare al Timi[oarei -titlu – Cet`]ean de onoare al Timi[oarei -
pentru dumneavoastr` [i ce semnifica]ie a]ipentru dumneavoastr` [i ce semnifica]ie a]ipentru dumneavoastr` [i ce semnifica]ie a]ipentru dumneavoastr` [i ce semnifica]ie a]ipentru dumneavoastr` [i ce semnifica]ie a]i
acordat alegerii acestui program de concert?acordat alegerii acestui program de concert?acordat alegerii acestui program de concert?acordat alegerii acestui program de concert?acordat alegerii acestui program de concert?

Alexandru Sumski: Alexandru Sumski: Alexandru Sumski: Alexandru Sumski: Alexandru Sumski: Îmi pune]i dou`
întreb`ri de importan]` diferit`. Acordarea
cet`]eniei de onoare este pentru oricine un
eveniment cu totul deosebit, o distinc]ie rar`,
ce reflect` deosebita apreciere a persoanei
în cauz` [i a activit`]ii ei profesionale. În
acest sens, v` pute]i imagina cât de mult
m-a bucurat [tirea c` forul suprem al ora[ului
meu natal, Consiliul Municipal, a votat favo-
rabil propunerea directorului Filarmonicii,
Ioan Coriolan Gârboni, de a mi se acorda
înalta distinc]ie. Pe de alt` parte, prin
acordarea cet`]eniei de onoare a Timi[oarei
mi se întrege[te profilul personal european,
c`ci acum câ]iva ani am primit ™Crucea de
merit a Republicii Federale Germane¤.

Cât prive[te programul pentru concertul
din 12 septembrie, l-am ales în amintirea
primei mele apari]ii ca pianist solist la
Capitol: exact acum 50 de ani am cântat
sub bagheta lui Mircea Popa concertul în
mi bemol major de Liszt. Preludiile le-am
dirijat în 1963 tot la Capitol, în primul concert
dup` numirea mea ca dirijor al Filarmonicii.
Programul deci se orienteaz` dup` suma
anilor "comemorativi'', în total 150.

- Ce v` spune, atunci când reveni]i în- Ce v` spune, atunci când reveni]i în- Ce v` spune, atunci când reveni]i în- Ce v` spune, atunci când reveni]i în- Ce v` spune, atunci când reveni]i în
ora[ul copil`riei [i adolescen]ei dumnea-ora[ul copil`riei [i adolescen]ei dumnea-ora[ul copil`riei [i adolescen]ei dumnea-ora[ul copil`riei [i adolescen]ei dumnea-ora[ul copil`riei [i adolescen]ei dumnea-
voastr` imaginea de ast`zi a Timi[oarei?voastr` imaginea de ast`zi a Timi[oarei?voastr` imaginea de ast`zi a Timi[oarei?voastr` imaginea de ast`zi a Timi[oarei?voastr` imaginea de ast`zi a Timi[oarei?
Ce anume v` dezam`ge[te?Ce anume v` dezam`ge[te?Ce anume v` dezam`ge[te?Ce anume v` dezam`ge[te?Ce anume v` dezam`ge[te?

- Ora[ul copil`riei mele purta înc`
amprenta urbanisticii austriece: cartierul
Elizabetin, unde locuiam noi, era prin anii
1940-1950 înc` desp`r]it de Cetate printr-
un câmp necultivat, pe care îl traversam noi,
™loganii¤, din bulevardul Babe[ pân` la un
pod de lemn peste Bega. Pe urm`, ca s`
ajungem la bulevardul Loga, treceam prin
parcul unde p`[teau ni[te vaci. Pe una din
ele am momit-o într-o bun` zi cu un smoc
de iarb` pân` în liceu [i ne-am ales cu un
scandal de pomin`, fiindc` vaca n-a mai
vrut s` coboare sc`rile pe care le urcase.
Câmpurile care înconjurau zidurile cet`]ii
Timi[oara avuseser` chiar [i cu un secol
în urm` importan]` militar`. Azi nu mai
exist`, între Cetate [i Mehala, Balta Verde,
loc celebru de întrunire a corurilor de broa[te
[i nici potecile noroioase din zona str`zii
Cluj. {i vacile din parc au disp`rut.

Amintirile astea au pentru mine o nuan]`
nostalgic`, dar transformarea Timi[oarei
într-un ora[ modern, cu aspect vestic e
departe de a m` dezam`gi. Din contr`: încerc
un sentiment de mândrie contemplând Pia]a
Unirii cu vechea ei fântân` termal` sau
privind zona pietonal` dintre Catedral` [i
Oper`, unde adesea m` d`deam jos din
tramvaiul 6, ca s` merg la concertele
Filarmonicii dirijate de Mircea Popa,
Constantin Silvestri, George Georgescu, pe
atunci ]inute în sala Operei.

- Care este percep]ia dumneavoastr`- Care este percep]ia dumneavoastr`- Care este percep]ia dumneavoastr`- Care este percep]ia dumneavoastr`- Care este percep]ia dumneavoastr`
despre via]a muzical` a Timi[oarei, despredespre via]a muzical` a Timi[oarei, despredespre via]a muzical` a Timi[oarei, despredespre via]a muzical` a Timi[oarei, despredespre via]a muzical` a Timi[oarei, despre
cele dou` institu]ii emblematice: Filarmonicacele dou` institu]ii emblematice: Filarmonicacele dou` institu]ii emblematice: Filarmonicacele dou` institu]ii emblematice: Filarmonicacele dou` institu]ii emblematice: Filarmonica

DUP~ 50 DE ANI

NOUla EDITURA ICR

ALEXANDRU {UMSKI
[i Opera? Dac` vi s-ar cere s` face]i o[i Opera? Dac` vi s-ar cere s` face]i o[i Opera? Dac` vi s-ar cere s` face]i o[i Opera? Dac` vi s-ar cere s` face]i o[i Opera? Dac` vi s-ar cere s` face]i o
compara]ie între perioada de acum [i aceeacompara]ie între perioada de acum [i aceeacompara]ie între perioada de acum [i aceeacompara]ie între perioada de acum [i aceeacompara]ie între perioada de acum [i aceea
în care a]i fost dirijor al orchestreiîn care a]i fost dirijor al orchestreiîn care a]i fost dirijor al orchestreiîn care a]i fost dirijor al orchestreiîn care a]i fost dirijor al orchestrei
Filarmonicii "Banatul'' (l964-1968), înspreFilarmonicii "Banatul'' (l964-1968), înspreFilarmonicii "Banatul'' (l964-1968), înspreFilarmonicii "Banatul'' (l964-1968), înspreFilarmonicii "Banatul'' (l964-1968), înspre
ce parte ar înclina balan]a?ce parte ar înclina balan]a?ce parte ar înclina balan]a?ce parte ar înclina balan]a?ce parte ar înclina balan]a?

- Via]a muzical` timi[orean` s-a
dezvoltat într-un ritm corespunz`tor
dezvolt`rii ora[ului. La Oper` n-am fost în
ultimii ani decât de dou` ori. Ultima dat`
am v`zut un Otello Otello Otello Otello Otello impresionant, cu tenorul
Corneliu Murgu în rolul titular. Filarmonica
a fost [i a r`mas o orchestr` excelent` [i
are norocul de a fi condus` momentan de
un director deosebit de iscusit [i de excelentul
dirijor George Costin.

- Faptul c` în Timi[oara (cel pu]in) se- Faptul c` în Timi[oara (cel pu]in) se- Faptul c` în Timi[oara (cel pu]in) se- Faptul c` în Timi[oara (cel pu]in) se- Faptul c` în Timi[oara (cel pu]in) se
constat`, în ultimii ani, o îndep`rtare aconstat`, în ultimii ani, o îndep`rtare aconstat`, în ultimii ani, o îndep`rtare aconstat`, în ultimii ani, o îndep`rtare aconstat`, în ultimii ani, o îndep`rtare a
tinerilor de muzica clasic`, cea simfonic`tinerilor de muzica clasic`, cea simfonic`tinerilor de muzica clasic`, cea simfonic`tinerilor de muzica clasic`, cea simfonic`tinerilor de muzica clasic`, cea simfonic`
în special, vi se pare a fi o situa]ie de momentîn special, vi se pare a fi o situa]ie de momentîn special, vi se pare a fi o situa]ie de momentîn special, vi se pare a fi o situa]ie de momentîn special, vi se pare a fi o situa]ie de moment
sau considera]i c` acest fenomen are cauzesau considera]i c` acest fenomen are cauzesau considera]i c` acest fenomen are cauzesau considera]i c` acest fenomen are cauzesau considera]i c` acest fenomen are cauze
[i implica]ii complexe? A]i reg`sit acest[i implica]ii complexe? A]i reg`sit acest[i implica]ii complexe? A]i reg`sit acest[i implica]ii complexe? A]i reg`sit acest[i implica]ii complexe? A]i reg`sit acest
aspect [i în Occident?aspect [i în Occident?aspect [i în Occident?aspect [i în Occident?aspect [i în Occident?

- Tr`im în toat` lumea o faz` foarte
ofensiv` a ™culturii disco¤. În plus suntem
cople[i]i de dezvoltarea razant` a tehnicii,
care determin` chiar [i dispari]ia unor forme
de cultur`, ca de exemplu aceea a genului
literaturii epistolare. C`ci noi ne-am cam
obi[nuit s` înlocuim scrisoarea prin mesajul
electronic. E vorba aici de un fenomen
global, pe care îl putem întâmpina într-o
oarecare m`sur` prin programe educative
în general [i prin promovarea educa]iei
muzicale în [coal` [i în familie în special.

- Care a fost acel moment din copil`ria- Care a fost acel moment din copil`ria- Care a fost acel moment din copil`ria- Care a fost acel moment din copil`ria- Care a fost acel moment din copil`ria
sau din adolescen]a dumneavoastr` când a]isau din adolescen]a dumneavoastr` când a]isau din adolescen]a dumneavoastr` când a]isau din adolescen]a dumneavoastr` când a]isau din adolescen]a dumneavoastr` când a]i
avut "revela]ia'' c` muzica este chemareaavut "revela]ia'' c` muzica este chemareaavut "revela]ia'' c` muzica este chemareaavut "revela]ia'' c` muzica este chemareaavut "revela]ia'' c` muzica este chemarea
pe care trebuie s-o urma]i? Cât a cânt`rit,pe care trebuie s-o urma]i? Cât a cânt`rit,pe care trebuie s-o urma]i? Cât a cânt`rit,pe care trebuie s-o urma]i? Cât a cânt`rit,pe care trebuie s-o urma]i? Cât a cânt`rit,
în acest sens, tradi]ia muzical` din familie,în acest sens, tradi]ia muzical` din familie,în acest sens, tradi]ia muzical` din familie,în acest sens, tradi]ia muzical` din familie,în acest sens, tradi]ia muzical` din familie,
tat`l dumneavoastr` fiind compozitor, iartat`l dumneavoastr` fiind compozitor, iartat`l dumneavoastr` fiind compozitor, iartat`l dumneavoastr` fiind compozitor, iartat`l dumneavoastr` fiind compozitor, iar
mama, profesoar` de pian la Conservatorulmama, profesoar` de pian la Conservatorulmama, profesoar` de pian la Conservatorulmama, profesoar` de pian la Conservatorulmama, profesoar` de pian la Conservatorul
Municipal din Timi[oara?Municipal din Timi[oara?Municipal din Timi[oara?Municipal din Timi[oara?Municipal din Timi[oara?

- Am sim]it cu adev`rat chemarea
muzicii dup` r`zboi, când am devenit elevul
pianistului cern`u]ean Tit Tarnavski, refugiat
la Timi[oara. Bineîn]eles c` am crescut cu
muzica acas`, dar tata mi-a l`sat libertatea
s`-mi aleg singur drumul profesiunii mele
viitoare; mama, s`raca, a încercat s`-mi dea
lec]ii de pian, dar eu m-am dovedit a fi un
elev rebel, incorigibil.

- Cine v-au fost primii dasc`li în ini]ierea- Cine v-au fost primii dasc`li în ini]ierea- Cine v-au fost primii dasc`li în ini]ierea- Cine v-au fost primii dasc`li în ini]ierea- Cine v-au fost primii dasc`li în ini]ierea
[i formarea dumneavoastr` muzical`? Care[i formarea dumneavoastr` muzical`? Care[i formarea dumneavoastr` muzical`? Care[i formarea dumneavoastr` muzical`? Care[i formarea dumneavoastr` muzical`? Care
era atmosfera muzical`, cultural` în Timi-era atmosfera muzical`, cultural` în Timi-era atmosfera muzical`, cultural` în Timi-era atmosfera muzical`, cultural` în Timi-era atmosfera muzical`, cultural` în Timi-
[oara acelei epoci? Cât de adev`rat` e ideea,[oara acelei epoci? Cât de adev`rat` e ideea,[oara acelei epoci? Cât de adev`rat` e ideea,[oara acelei epoci? Cât de adev`rat` e ideea,[oara acelei epoci? Cât de adev`rat` e ideea,
destul de încet`]enit`, c` predominante eraudestul de încet`]enit`, c` predominante eraudestul de încet`]enit`, c` predominante eraudestul de încet`]enit`, c` predominante eraudestul de încet`]enit`, c` predominante erau
aspectul comercial [i cel industrial?aspectul comercial [i cel industrial?aspectul comercial [i cel industrial?aspectul comercial [i cel industrial?aspectul comercial [i cel industrial?

- La finele deceniului 1940-1950 eram
student al Institutului de Art` din Timi[oara.
Aici i-am avut ca profesori pe Sabin Dr`goi,
Vasile Ijac, Mircea Hoinic, Liviu Rusu. Dac`
e adev`rat c` industria [i comer]ul jucau
un rol predominant în acea epoc`? Nu am
avut impresia. Anii 1947-1950 au fost ani
de transform`ri radicale, de reforme în toate
domeniile, ani de teroare. N-aveam vreme
s` m` gândesc ce se petrece dincolo de
zidurile liceului [i ale muzicii.

- Care au fost urm`torii pa[i în cariera- Care au fost urm`torii pa[i în cariera- Care au fost urm`torii pa[i în cariera- Care au fost urm`torii pa[i în cariera- Care au fost urm`torii pa[i în cariera
dumneavoastr` muzical`? A]i debutat –dumneavoastr` muzical`? A]i debutat –dumneavoastr` muzical`? A]i debutat –dumneavoastr` muzical`? A]i debutat –dumneavoastr` muzical`? A]i debutat –
concertistic – ca pianist. Ce amintiri v` leag`concertistic – ca pianist. Ce amintiri v` leag`concertistic – ca pianist. Ce amintiri v` leag`concertistic – ca pianist. Ce amintiri v` leag`concertistic – ca pianist. Ce amintiri v` leag`
de acest moment?de acest moment?de acest moment?de acest moment?de acest moment?

- În seara primului meu concert cu
orchestra – era în prim`vara lui 1957 la
Ateneul Român din Bucure[ti (un concert
al Orchestrei Simfonice Radio în transmisie
direct`) – avusesem atâta trac înainte de a

intra pe scen`, încât îmi doream orice alt`
meserie, numai cea de solist nu. Dar, ajuns
la pian, mi-a trecut tracul dintr-o dat`. Ca
dirijor n- am avut nici o dat` trac.

- De-a lungul mai multor ani, cariera- De-a lungul mai multor ani, cariera- De-a lungul mai multor ani, cariera- De-a lungul mai multor ani, cariera- De-a lungul mai multor ani, cariera
de dirijor vi s-a împletit cu profesia didactic`.de dirijor vi s-a împletit cu profesia didactic`.de dirijor vi s-a împletit cu profesia didactic`.de dirijor vi s-a împletit cu profesia didactic`.de dirijor vi s-a împletit cu profesia didactic`.
A]i predat cursuri de specialitate laA]i predat cursuri de specialitate laA]i predat cursuri de specialitate laA]i predat cursuri de specialitate laA]i predat cursuri de specialitate la
Conservatorul "Ciprian Porumbescu'' dinConservatorul "Ciprian Porumbescu'' dinConservatorul "Ciprian Porumbescu'' dinConservatorul "Ciprian Porumbescu'' dinConservatorul "Ciprian Porumbescu'' din
Bucure[ti, la Universitatea din Tubingen,Bucure[ti, la Universitatea din Tubingen,Bucure[ti, la Universitatea din Tubingen,Bucure[ti, la Universitatea din Tubingen,Bucure[ti, la Universitatea din Tubingen,
în Germania, unde v-a]i stabilit din 1972,în Germania, unde v-a]i stabilit din 1972,în Germania, unde v-a]i stabilit din 1972,în Germania, unde v-a]i stabilit din 1972,în Germania, unde v-a]i stabilit din 1972,
de asemenea la universit`]i din Africa [ide asemenea la universit`]i din Africa [ide asemenea la universit`]i din Africa [ide asemenea la universit`]i din Africa [ide asemenea la universit`]i din Africa [i
din America Latin`. A]i avut vreodat`din America Latin`. A]i avut vreodat`din America Latin`. A]i avut vreodat`din America Latin`. A]i avut vreodat`din America Latin`. A]i avut vreodat`
sentimentul c` profesia didactic` v` sustragesentimentul c` profesia didactic` v` sustragesentimentul c` profesia didactic` v` sustragesentimentul c` profesia didactic` v` sustragesentimentul c` profesia didactic` v` sustrage
de la cariera dirijoral`?de la cariera dirijoral`?de la cariera dirijoral`?de la cariera dirijoral`?de la cariera dirijoral`?

- Nu. Pentru c` profesia de dirijor o
include pe cea didactic`.

- A]i sus]inut, ca dirijor, turnee în nu-- A]i sus]inut, ca dirijor, turnee în nu-- A]i sus]inut, ca dirijor, turnee în nu-- A]i sus]inut, ca dirijor, turnee în nu-- A]i sus]inut, ca dirijor, turnee în nu-
meroase ]`ri: S.U.A, Canada, Venezuela,meroase ]`ri: S.U.A, Canada, Venezuela,meroase ]`ri: S.U.A, Canada, Venezuela,meroase ]`ri: S.U.A, Canada, Venezuela,meroase ]`ri: S.U.A, Canada, Venezuela,
Brazilia, Italia, Fran]a, Olanda, Belgia,Brazilia, Italia, Fran]a, Olanda, Belgia,Brazilia, Italia, Fran]a, Olanda, Belgia,Brazilia, Italia, Fran]a, Olanda, Belgia,Brazilia, Italia, Fran]a, Olanda, Belgia,
Suedia, Rusia, Australia, Africa de Sud...Suedia, Rusia, Australia, Africa de Sud...Suedia, Rusia, Australia, Africa de Sud...Suedia, Rusia, Australia, Africa de Sud...Suedia, Rusia, Australia, Africa de Sud...
Dup` 1989, a]i revenit în ]ar` de mai multeDup` 1989, a]i revenit în ]ar` de mai multeDup` 1989, a]i revenit în ]ar` de mai multeDup` 1989, a]i revenit în ]ar` de mai multeDup` 1989, a]i revenit în ]ar` de mai multe
ori fiind invitat s` dirija]i orchestreleori fiind invitat s` dirija]i orchestreleori fiind invitat s` dirija]i orchestreleori fiind invitat s` dirija]i orchestreleori fiind invitat s` dirija]i orchestrele
filarmonicilor din Timi[oara, Craiova, Satufilarmonicilor din Timi[oara, Craiova, Satufilarmonicilor din Timi[oara, Craiova, Satufilarmonicilor din Timi[oara, Craiova, Satufilarmonicilor din Timi[oara, Craiova, Satu
Mare. Recenta dumneavoastr` aniversareMare. Recenta dumneavoastr` aniversareMare. Recenta dumneavoastr` aniversareMare. Recenta dumneavoastr` aniversareMare. Recenta dumneavoastr` aniversare
la Timi[oara încununeaz` o carier` muzical`la Timi[oara încununeaz` o carier` muzical`la Timi[oara încununeaz` o carier` muzical`la Timi[oara încununeaz` o carier` muzical`la Timi[oara încununeaz` o carier` muzical`

de excep]ie [i, nu mai pu]in, ata[amentulde excep]ie [i, nu mai pu]in, ata[amentulde excep]ie [i, nu mai pu]in, ata[amentulde excep]ie [i, nu mai pu]in, ata[amentulde excep]ie [i, nu mai pu]in, ata[amentul
dumneavoastr` pentru acest ora[. Ce a în-dumneavoastr` pentru acest ora[. Ce a în-dumneavoastr` pentru acest ora[. Ce a în-dumneavoastr` pentru acest ora[. Ce a în-dumneavoastr` pentru acest ora[. Ce a în-
semnat, ce înseamn` pentru dumneavoastr`,semnat, ce înseamn` pentru dumneavoastr`,semnat, ce înseamn` pentru dumneavoastr`,semnat, ce înseamn` pentru dumneavoastr`,semnat, ce înseamn` pentru dumneavoastr`,
ca muzician, Timi[oara?ca muzician, Timi[oara?ca muzician, Timi[oara?ca muzician, Timi[oara?ca muzician, Timi[oara?

- Am avut ca profesori multe per-
sonalit`]i deosebite. Printre ele se num`r`
Silvia {erbescu, Mihail Andricu, Zeno
Vancea, Franco Ferrara [i Constantin Floros;
am avut rela]ii de strâns` prietenie cu
Emanoil Elenescu [i cu Mircea Popa, c`rora
le datorez multe îndrum`ri valoroase în
domeniul dirijatului. O rela]ie apropiat` m-
a legat [i de Sergiu Celibidache, în perioada
când acest fascinant muzician era dirijor
al Orchestrei Radio Stuttgart. Tuturor acestor
personalit`]i le datorez întregirea [i consoli-
darea forma]iei mele muzicale. Fundamentul
ei, îns`, s-a pus la Timi[oara în anii copil`riei
[i a primei mele tinere]i. Un fundament de
importan]` capital`, decisiv` pentru întreaga
mea via]`. Asta înseamn` pentru mine
Timi[oara.

Interviu realizat de
EUGEN BUNARU
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CIPRIAN V~LCAN
Thomas A. Sebeok, Jocul cu fantasme. Semiotic` [i antropologie, All Education,

Bucure[ti, 2002: "În timpul domniei regelui Carol I al Angliei circulau multe zvonuri cu
privire la pudelul prin]ului Rupert, numit Boye: unii spuneau c` e scandalos ca Boye ™s`
fie l`sat s` stea atît de mult de vorb` cu copiii regelui, pe care s-ar putea s`-i înve]e s`
înjure¤".

Un manuscris al lui Keats descoperit acum trei ani la Bristol con]ine fragmente dintr-un
poem normand consacrat figurii piticului preferat al lui William Cuceritorul, minusculul
Macbeth. Scris de Wulfbeolf, bardul oficial al regelui, poemul de 3200 de versuri (din
care s-au p`strat doar 850 de versuri) poveste[te întreaga via]` a acestui admirabil maestru
al farselor [i jongleriilor, socotit întemeietorul breslei nebunilor de curte, pornind de la
na[terea lui într-o familie modest` de pescari, continuînd cu anii petrecu]i al`turi de un
ho] de cai [i de un hangiu cu vorb` me[te[ugit`, pentru a încheia cu ultimii zece ani ai
vie]ii sale, petrecu]i în compania în]eleptului rege normand.

De[i e cunoscut` rivalitatea dintre poe]i [i nebunii de curte, cu to]ii dornici s` se
bucure de cea mai mare afec]iune din partea suveranului, relatarea lui Wulfbeolf e una
m`gulitoare pentru Macbeth, descris ca un individ cu o inteligen]` ie[it` din comun [i
cu o memorie f`r` cusur, gata mereu s` ofere atît momente de veselie homeric`, cît [i
sfaturi pline de în]elepciune. De[i dispre]uit de r`zboinicii greoi din jurul regelui, în
stare mai degrab` s` ucid` un urs cu mîinile goale decît s` rosteasc` dou` propozi]ii f`r`
gre[eal`, de[i invidiat de saltimbancii [i spi]erii ce roiau în jurul tronului, Macbeth avea
s` se bucure pîn` în ultimele clipe ale scurtei sale vie]i de favorurile taciturnului s`u
st`pîn gra]ie vorbelor sale pline de miez [i artei sale de a cînta la frunz`. În plus, împ`rt`[ind
pasiunea acestuia pentru cîini, a devenit [i cel mai cunoscut dresor din regat, fiind gata
s` transforme într-un adev`rat mielu[el cea mai feroce dihanie din stirpea l`tr`torilor.

Wulfbeolf ne spune c` aceasta ar fi fost [i pricina mor]ii sale timpurii, la doar 27 de
ani, c`ci du[manii lui s-ar fi folosit tocmai de un cîine pentru a-i veni de hac. Sartorius,
un dul`u de 60 de kilograme, favoritul regelui William [i cel mai bun tovar`[ de joac`
pentru Macbeth, ar fi fost ademenit de un medic padovan cu o por]ie de m`selari]` ce
i-ar fi provocat turbarea. F`r` s` [tie c` prietenul lui canin poart` cu sine blestemul
du[manilor s`i, jovialul pitic l-a îmbr`]i[at la fel cum f`cea de fiecare dat`. Sartorius s-
a repezit îns` la el [i i-a sfî[iat mîna, transmi]îndu-i în acela[i timp morbul turb`rii. Au
urmat trei zile de chinuri groaznice, în care deliruri diferite [i-au întret`iat motivele,
]esînd pove[ti monstruoase, consemnate cu scrupulozitate de c`tre Wulfbeolf. Cea mai
însp`imînt`toare dintre istorii îl avea ca erou tocmai pe regele William, transformat într-
un cîine cu cap de [arpe, ce rostea la nesfîr[it m`sc`ri [i îndemna la sacrilegii în vreme
ce î[i ucidea rînd pe rînd curtenii cu un uria[ ciocan de aram` ce-i atîrna pe pîntec,
l`sîndu-le apoi le[urile în seama unor corbi de m`rimea unor vi]ei, ce se roteau, pe deasupra
palatului s`u, în c`utare de hran`.

Keats noteaz` pe marginea manuscrisului c` poemul normand a fost p`strat de-a
lungul secolelor în arhivele unei familii de pitici din Wales, fiind scos la vînzare de un
anticar londonez dup` ce ultimul descendent al acesteia s-a stins la ospiciu. El îndr`zne[te
s` scrie c` acesta nu era altcineva decît inegalabilul dramaturg Zgîl]îiesuli]`, singurul
pitic genial din istoria literaturii.

DUL~UL
LUI MACBETH

Înainte de Restaura]ie câinele lui Carol
I al Angliei [tia s` înjure. Aceasta nu ne mir`,
fenomenul fiind specific unei monarhii în
care se guverneaz` f`r` participarea Parlamen-
tului. Dup` Restaura]ie câinele lui Carol al
II-lea al Angliei s-a îmboln`vit grav. Cei mai
vesti]i veterinari [i alchimi[ti ai regatului au
asistat neputincio[i la suferin]a patrupedului
care, din co[ule]ul s`u împodobit cu funde
roz, îi privea cu ochi plini de repro[. Pân`
când regelui i-a dat prin cap s`-l cheme la
curte pe fiul m`nu[arului s`u, care studiase
medicina uman`. Doctorul cu pricina fu l`sat
singur cu pacientul într-o înc`pere somptuoas`
din palat, înconjurat de cele mai alese bucate
[i de cele mai de soi vinuri. Dup` un osp`]
pe cinste, bunul doctor c`zu într-un somn
adânc, din care nu se trezi decât atunci când
primele raze ale soarelui se strecurau printre
draperiile de brocart.

Înlemnit de groaz`, tân`rul Merivel –
c`ci a[a se numea fiul m`nu[arului regal –
privi spre aburul roz al co[ule]ului. Nu mic`
îi fu mirarea s`-l g`seasc` pe bietul cocker
– care abia mai respira în ajun – vioi [i
ner`bd`tor s`-[i cunoasc` salvatorul. O noapte
în care nu i se aplicase nici unul din
tratamentele medicale cele mai avansate ale
vremii – adic`, pe scurt, ventuze, clism` [i
l`sat sânge – [i în care fusese l`sat pur [i
simplu s` se odihneasc` a fost suficient` pentru
ca natura s`-[i urmeze cursul firesc [i s`
vindece. Nu e nevoie s` mai ar`t`m aici de
câte onoruri s-a acoperit tân`rul Merivel, ajuns,
dup` o noapte de be]ie, cel mai vestit medic
canin din Albion [i favorit regal.

Povestea aceasta ne-o spune Rose
Tremain, cunoscuta autoare britanic`, într-un
superb roman despre universul decadent al
secolului al XVII-lea englezesc. Dar incidentul
medical mai sus men]ionat se potrive[te de
minune cu o zical` izvorât` din în]elepciunea
popular` a aceluia[i Albion – let sleeping
dogs lie, "nu scula câinii adormi]i", care
corespunde proverbului autohton "nu c`lca
[arpele pe coad`", adic` nu umbla la bub`,
c` ri[ti s` se sparg`. Nu lua sânge de la un
câine anemic, nu f` clism` unui pacient
deshidratat, nu pune ventuze pe o piele deja
plin` de r`ni. Dac` nu te cuprinde zelul
medicinei medievale, ai toate [ansele s`-]i
salvezi pacientul aflat de s`pt`mâni în moarte
clinic`.

{i fiindc` tot veni vorba de perioada
Restaura]iei [i de Parlamentul care, odat` cu
Cromwell, Wilhelm de Orania [i apoi regele
Carol al II-lea, a început s` taie [i s` spânzure,
prin cele dou` camere ale sale, Lorzii [i
Comunele, nu m` pot ab]ine s` nu trag cu
coada ochiului spre ecranul televizorului, unde
v`d doar parlament, guvern [i [erpi c`lca]i
pe coad` sau câini buimaci, alergând
înnebuni]i, cu lipitorile în spinare [i garourile
încol`cite în jurul gâtului. Când au sunat din
goarn` jum`tate din mini[tri [i întreaga
deput`]ie, s-au trezit din somnul cel de moarte
to]i dul`ii [i c`]eii comunitari [i au pornit,
cu mic, cu mare, s` bat` cartierele reziden]iale,
în speran]a c` vor reu[i, cu for]e reunite, s`
r`stoarne vreun tomberon r`mas neferecat,
din care s` se reverse zeama consistent` a
resturilor menajere lep`date de lumea bun`.
De la zdr`ng`neala capacelor de gunoi,
azvârlite cât colo cu mânie proletar`, s-a
alarmat nu doar so]ietatea fin` din vilele
ultracentrale, ci [i întreaga suflare locuitoare
la ora[e [i sate, din blocurile socialiste sau
din cocioabele mioritice. Au ie[it cu to]ii în
strad`, ca la alarmele antiaeriene, nedumeri]i
de ce li se întâmpl`, dar cu convingerea pur
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gregar` c` acum e momentul s` dea [i ei de-a
dura vreun container care a mai r`mas în
picioare pe undeva. În a[a o h`rm`laie, cine
s` mai aud` ceva? {edin]e de guvern cu
nemiluita, talk-show-uri înmul]indu-se ca
ciupercile dup` ploaie, purt`tori de cuvânt
r`gu[i]i b`tând în microfoanele diverselor
Palate, un pre[edinte acuz`, un sindicat
vocifereaz`, un director se eschiveaz`, un
reporter pluseaz`, un senator blufeaz`, opinia
public` se isterizeaz`.

La mijloc – câinii cu pricina. Le vine
greu s` cread` c` o activitate atât de inofensiv`
ca aceea a scotocitului prin tomberoane –
devenit`, de dou`zeci de ani încoace, o simpl`
rutin` – a ajuns pricin` de a[a mare gâlceav`.
Trezi]i din mo]`iala pl`cut` care urmeaz`
firesc consumului de coji de cartofi [i de iaurt
lipit pe capacul de plastic transparent, s-au
sup`rat pu]in, au mârâit, unii chiar [i-au ar`tat
col]ii – cam toci]i [i îng`lbeni]i, dar totu[i
cu un oarecare poten]ial de agresivitate. Apoi
s-au întins la soarele nefiresc de cald al lunii
noiembrie a.c. [i au pornit s` fac` o plimbare.
S-au pomenit îns` c` tronc`ne[te ceva în urma
lor. S-au uitat [i… ce s` vezi? Gamela de
tinichea în care li s-a l`sat sânge le-a r`mas
legat` de coad`. S-au sup`rat mai tare, ba
unii chiar au amenin]at cu greva general`;
al]ii [i-au descol`cit garourile, înf`[urându-se
în schimb, artistic, într-o panglic` alb` c`reia
– nu se [tie prea bine de ce – i se mai spune
[i japonez`.

V`zând frumuse]ea vie]ii boeme duse
de dul`ii comunitari printre tomberoanele
st`pânirii – un fel de rescriere Disney a istoriei,
în care vagabondul îi ofer` doamnei o cin`
pe cinste, la lumina lunii, din resturile de
spaghetti neconsumate de clien]ii restauran-
tului din col] –, multe alte vie]uitoare s-au
de[teptat din amor]eal` [i au pornit în c`utarea
aventurii care le-ar putea schimba via]a.
Doamnei [i vagabondului din cancelarii [i
academii li s-au al`turat peste un milion o
sut` unu dalma]ieni din sectoare cu buget
v`duvit [i imagine p`tat` de clor folosit în
loc de spirt, de formol în loc de panadol sau
de vitriol în loc de paracetamol. Ba[ca o
pletor` întreag` de pisici aristocrate, una mai
fandosit` ca alta, de la regii [i direc]ii, agen]ii
[i oficii, care au început s` trânteasc` toate
geamurile [i u[ile ghi[eelor pe care le
p`storesc, de s` se fac` zob, nu alta, dac`
nu primesc, în regim de compensate, toate
barbituricele de care au nevoie pentru a-[i
putea relua în bune condi]ii siesta din care
au fost de[teptate atât de brutal. S-au foit cu
to]ii ce s-au foit, pân` i-a furat iar somnul –
natural, f`r` amestec în treburile interne. Dup`
ce s-a culcat la loc toat` suflarea, gorni[tii
[i tobo[arii, vracii [arlatani [i aplicatorii de
ventuze [i-au reluat osp`]ul din palatul regal,
cu bucate de-]i las` gura ap` [i vinuri alese
pe sprâncean`, printre brocarturile decadente
ale unei alte Restaura]ii.

În lini[tea de netulburat a campaniei pre-
electorale, în contemplarea calm` a
tumultuoasei vie]i care se consum` colea, peste
gard, cu Ungaria în infla]ie, Wall Street în
deriv`, barilul în picaj [i Obama pre[edinte,
deodat` s-a desprins larg un zvon dep`rtat
[i monoton, ce s-a transformat cât ai clipi în
fulger, tr`snet [i tunet. S-a zguduit p`mântul,
s-au cutremurat toate jivinele p`durii, s-au
crucit babele, s-au în]`rcat copiii de ]â]`. Apoi
– nimic. De prin unghere î[i scot capul to]i,
panica]i [i aiuri]i: Cine-i?... Ce-i?... Ce-a fost
pe-aici? Doar unul, mai încolo, hâr[it de câte
a v`zut la via]a lui, are un r`spuns pe m`sur`:
Ce s` fie? Nu-i nimic. A trecut acceleratul...
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Philippa Gregory nu mai este, cu
siguran]`, o necunoscut` pentru amatorii
de fic]iune istoriografic` (specie cu numero[i
adep]i în rândul scriitorilor [i publicului).
În ultimele dou` decenii englezoaica [i-a
pus în practic` atât pasiunea pentru scris,
cât [i cuno[tin]ele de istorie, producând serii
de romane ce au f`cut un adev`rat fanclub
s` îi a[tepte ultimele apari]ii cu sufletul la
gur`. Subiectul predilect fiind secolul al XVI-
lea, iar accentul c`zând pe dinastia Tudorilor,
materia prim` e pe de o parte bogat` [i
incitant`, pe de alt` parte îndeajuns de
cunoscut` din punct de vedere factual.
Op]iunea romancierei este de a r`scoli
arhivele [i a dezgropa personaje pe care
celebritatea le-a ocolit, neputând îns` a le
[terge cu totul din memoria documentelor.

Prin urmare, Philippa Gregory alege s`
se concentreze asupra componentei feminine
a unui univers dominat de b`rba]i feroce
[i fascinan]i, posesori de averi [i puteri
aproape neverosimile. Prin c`r]i i se perind`
o suit` de eroine din familia regal` sau
anturajul ei, a c`ror existen]` mai mult sau
mai pu]in marginal` e roman]at` cu lejeritate.
Evidentul apetit pentru intriga amoroas` o
face pe scriitoare s` se aplece asupra acelor
aspecte ale cur]ii nedeslu[ite de cronicile
vremii. Ea speculeaz` noti]ele de subsol ale
istoriei pentru a întreprinde c`l`torii în spa]ii
mai pu]in conven]ionale. În iatacurile
doamnelor, la lumina lumân`rilor, la
ad`postul paravanelor: aici se scrie genul
de poveste pe care înscrisurile oficiale o
consemneaz` cu greu, dar fantezia o
recupereaz` cu lux de am`nunte.

The Other Boleyn Girl o are drept nara-
toare [i presupus` atrac]ie principal` pe Mary
Boleyn, sora faimoasei Anne (a doua în
lungul [ir al so]iilor lui Henric al VIII-lea
[i unica executat` din ordinul lui). Tradus`
în român` drept Surorile Boleyn, cartea se
vrea rescrierea unor episoade cu statut de
legend` dintr-o perspectiv` nou`, aparte.
Aceasta e oferit` de descoperirea existen]ei
unei leg`turi între Mary [i rege cu mult
înaintea furtunoasei rela]ii dintre acesta [i
Anne. De parc` experien]a temporarei regine
Boleyn nu ar fi fost deja destul de complicat`,
Gregory o prezint` prin ochii unei rivale –
înfrânte, dar de acela[i sânge. Amestecul
de sentimente dintre cele dou` e o combina]ie
destul de dificil de digerat: gelozie [i loialita-
te, frustrare [i sacrificiu, dragoste [i ur`.
Totul din ra]iuni care oscileaz` între cinism
[i altruism, distribuite echitabil, conform
cu profilul stereotip al protagonistelor.

Pe scurt, Mary e victima fragil`,
personajul pozitiv salvat de la dezastru prin
sufletul r`mas intact, în vreme ce Anne se
scald` în ipocrizie, cruzime, viclenie etc.
Între ele navigheaz`, relativ debusola]i, un
Henric al VIII-lea frivol [i manipulabil [i
un al treilea Boleyn, fratele George, etern
sf`tuitor [i centru al propriului scandal (pe
motiv de homosexualitate [i incest). Gregory
nu rateaz` picanteriile cu priz` la public,
înv`luindu-le într-un discurs cu puseuri
feministe. De[i Anne e vedeta cu final tragic,
Mary e femeia emancipat` ce atinge o

În rândul regizorilor ce î[i încearc` vocea
cinematografic` pe tonurile fic]iunii istorio-
grafice, reîmprosp`tate dup` re]eta canonului
postmodern, britanicul Justin Chadwick cu
al s`u film Cealalt` fat` Boleyn (The Other
Boleyn Girl) se înscrie pe o traiectorie aparte.
La fel ca al]i câ]iva practican]i cunoscu]i
ai genului – cum ar fi Clint Eastwood [i
ale sale Scrisori din Iwo Jima, sau Peter
Webber, ce recreeaz` povestea Fetei cu cer-
cel de perl` pornind de la romanul lui Tracy
Chevalier –, Chadwick spune povestea unui
personaj marginal, ce apare rar sau deloc
în manualele de istorie. Scopul filmului nu
este creionarea cât mai cuprinz`toare a unei
biografii istorice celebre, ca în Alexander
de Oliver Stone, de exemplu, ci ]eserea de
i]e fic]ionale pe marginea unui personaj isto-
ric minor, dar al c`rui destin se intersecteaz`
în mod crucial cu cel al unui nume de
referin]`.

A[adar, partea covâr[itoare a peliculei
Cealalt` fat` Boleyn trateaz` o felie aparent
banal` din începutul britanic al secolului
al XVI-lea, fiind concentrat` pe competi]ia
romantic` dintre cele dou` fiice ale familiei
aristocrate Boleyn – nume ce adesea nu
ocup` mai mult de o not` de subsol în ma-
nualele de istorie – pentru rolul de metres`,
respectiv so]ie, a lui Henric al VIII-lea. Abia
la final afl`m c` adev`rata miz` a pove[tii
este trasarea controversatei filia]ii a reginei
Elizabeta – fiica lui Anne Boleyn –, care
avea s` ajung` pe tron la câ]iva ani dup`
decapitarea despotic` a mamei sale [i s`
r`mân` acolo pentru aproape jum`tate de
secol, schimbând covâr[itor alura cultural`,
politic` [i religioas` a Regatului.

Rezidente succesive ale dormitorului
lui Henric al VIII-lea, Mary (Scarlett Johan-
sson) [i Anne Boleyn (Natalie Portman) sunt
prezentate dup` modelul stereotipizat al unui

duo antagonic: "fiica bun`" vs. "fiica rea".
Ambelor profiluri le este asortat câte un set
de arme ale seduc]iei. Mary este blonda
virginal` [i cuminte, obedient` [i supus`
pân` la limita prostiei (dar, s` fim în]ele[i,
lipsa de inteligen]` este mereu o calitate
pentru un personaj feminin în arhetipul dup`
care opereaz` filmul!). De cealalt` parte,
Anne este "vampa". Adic` bruneta îndr`z-
nea]` [i afurisit`, ce st`pâne[te la perfec]ie
tehnicile de atragere [i devorare a pradei
masculine, ce concediaz` cu un zâmbet ironic
modestele preten]ii de metres` ale lui Mary,
[i ]inte[te mult mai sus, adic` la tronul de
regin`.

Pentru motive evident diferite, Henric
al VIII-lea (Eric Bana) se îndr`goste[te suc-
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cesiv de cele dou`. De altfel, întocmai ca
ele, el î[i arboreaz` demonstrativ tr`s`turile
arhetipale ce îi corespund rolului – este
monarhul omnipotent [i despotic, ira]ional
[i capricios, capabil s` î[i pun` pozi]ia [i
]ara în pericol declan[ând un conflict cu
papalitatea pentru a o putea lua pe Anne
de nevast`, doar pentru ca la câ]iva ani
dup`, aflat sub aceea[i zodie a arbitrarului,
s` fie responsabil de uciderea ei prin
decapitare.

Lipsa acut` de nuan]e în creionarea
personajelor [i modul demonstrativ-teatral
cu care acestea î[i joac` rolul monocrom
sunt doar dou` dintre motivele pentru care
filmul Cealalt` fat` Boleyn va na[te clipiri
somnoroase [i c`scaturi plictisite din partea
privitorilor. Un altul este melodramatismul.
Nu exist` personaj notabil în film care s`
nu se abandoneze cel pu]in o dat` lacrimilor
sau care s` nu aib` vreo ie[ire for]at` de
isterie. Iar câ[tig`toare de departe la categoria
abunden]ei plânsetelor [i v`ic`relilor sunt,
desigur, surorile Boleyn. Suspinând tremurat
în corsetele lor pre-elisabetane, Mary [i Anne
nu contenesc cu lacrimile, jucându-[i
supradramatizat rolurile de victim` recurent`.
Nici m`car scenografia filmului nu se ridic`
la în`l]ime, cei interesa]i de aceste aspecte
istorice fiind mult mai câ[tiga]i de vizionarea
filmului Elizabeth: Epoca de aur (Elizabeth:
The Golden Age), ale c`rui costume create
de Alexandra Byrne au fost premiate cu
Oscar în 2007. De[i creatoarea de costume
din echipa de filmare a Celeilalte fete Boleyn
este ea îns`[i posesoarea a doua celebre
statuete decernate de Academia American`
de Film, pentru Shakespeare in Love [i The
Aviator, aici nu reu[e[te s` contribuie cu o
înc`rc`tur` estetic` notabil`.

A[adar, unicul merit al peliculei r`mâne
abordarea subiectului controversat al
descenden]ei reginei Elizabeta (de[i
acurate]ea istoric` nu este tocmai un punct
forte nici pentru film [i nici pentru romanul
autoarei Philippa Gregory, dup` care a fost
scris scenariul), iar marele s`u minus este
transformarea sa într-unul de telenovel`.
Pân` [i temele care ar putea stârni aten]ie
[i indignare, cum ar fi prostitu]ia
institu]ionalizat` ale c`rei victime devin cele
dou` surori, cinismul familiei ce le trateaz`
ca pe o marf` [.a. devin superflue în cadrul
siropos al melodramei.

performan]` de nemaiv`zut în epoc`: cea
de a-[i alege partenerul din dragoste.  Abund`
comentariile legate de rolul insignifiant al
femeii (tratat` ca obiect, marf` sau distrac]ie),
remarci transparente precum "Tot b`rba]ii
fac legea!" sau declama]ii resemnat-b`t`-
ioase: "Pentru mine r`mâne doar ambi]ia".

Dialogurile, de[i bine ancorate în
realitatea scenelor narate, sunt schi]ate cu
inten]ii mult prea clare pentru a p`rea au-
tentice. Rolul explicativ/meditativ/educativ/
moralist – dup` caz – e la fel de evident ca
[i direc]ia în care se îndreapt` ac]iunea sau
reac]iile personajelor. În plus, e destul de
greu de imaginat aceea[i voce a secolului
al XVI-lea care la paisprezece ani proclama
emfatic "Sunt o Howard, o Boleyn. Nimeni
nu-mi poate lua asta" sau "Prin]esa Maria
ar putea s` devin` ea îns`[i regin` [i s` nu
se m`rite" extaziindu-se pueril la maturitate
("m-a prins “…‘ cufundându-se în gura mea
plin` de dor"), pentru ca în final s` conchid`
filosofic "îmi luase [i alter-ego-ul meu: pe
Anne".

Între prima [i ultima remarc` se întind
aproape 650 de pagini de încurcate i]e istori-
ce, intrigi politice [i de familie, strategii [i
obsesii curtene[ti. Remarcabil efort epic;
nu neap`rat [i necesar, având în vedere insta-
larea unor modele repetitive destul de timpu-
riu în evolu]ia c`r]ii. Pentru iubitorii de scena-
rii cartea poate constitui un mod instructiv
de practicare a hobby-ului. Celor afla]i în
c`utare de "romance", le poate oferi pl`cuta
ocazie de a urm`ri o telenovel` în costume
de epoc`. Celor ce prefer` de la bun început
filmul – o ecranizare cu nume consacrate,
bazat` doar orientativ pe h`]i[ul de întâmpl`ri
cu domni, doamne [i domni]e. Sigur` pe
ea, autoarea cu priz` la public î[i rezerv`
ultimul cuvânt pe site-ul propriu: "Nu putem
[ti ce gândea sau sim]ea cineva acum cinci
secole. Acest stil este îns` o poart` deschis`
c`tre con[tiin]a imaginar` a perioadei, o
bucurie pentru mine [i multe milioane de
cititori"1.
_________________________

1  http://www.philippagregory.com/
research/research/fact-and-fiction.php
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PETRU UMANSCHI
De aceast` dat` scurtele mele introspec]ii back in time destul de agreate – dac` am

în vedere telefoanele Domniilor Voastre – încep cu data de 24 noiembrie a acestei luni.
Sigur, nu m-am oprit aleatoriu la amintita zi [i ve]i în]elege dac` precizez c` m-am gândit
din start la anul de gra]ie 1991. S` intru a[adar în subiect, nu înainte de a m` mira de
interesul cititorilor fa]` de unele lucruri pe care le-ar putea ob]ine de pe internet. Dar – [i
aici e problema – noi [tim (poate) [i ceva în plus fa]` de acest aparat folositor c`ruia i-
am repro[a doar faptul c` ofer` informa]ia "la rece", f`r` utilul halou care-i confer` acesteia
atractivitate.

La pu]in` vreme dup` ce am r`mas cu to]ii mult mai singuri dup` dispari]ia lui Freddie
Mercury, pe primul post de televiziune liber` din România, aici, la Timi[oara, colegii [i
prietenii Ilie Stepan [i Andrei Burdu[a au g`sit de cuviin]` s` le fiu al`turi într-o emisiune
comemorativ` în care încercam s` în]elegem, la acea dat`, ce am pierdut prin dispari]ia
lui Freddie. Cuvintele, dar mai ales imaginile concertului Queen de pe Wembley Arena,
sper`m s` ne fi ajutat s` con[tientiz`m telespectatorii asupra faptului c` Mercury a fost,
va r`mâne cea mai reprezentativ` personalitate a muzicii rock.

Vocalistul [i – ocazional – pianistul grupului Queen, fondat în 1970, se na[te în Zanzibar
[i chiar de la vremea adolescen]ei contribuie masiv prin talent [i d`ruire la consolidarea
adev`ratei muzici rock. Chiar dac` la aceast` dat` despre Queen [i Mercury se [tie totul
[i înc` ceva în plus, reamintim celor mai tineri c` la vremea apari]iei unor piese, ca [i
acum, admiratorii actului muzical au avut posibilitatea s` disting` valoarea de gratuitate.
Cei care ascultau "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions" sau "Somebody to
Love" nu mai "votau" cu orice sound. For]a [i vigoarea pieselor amintite r`zb`teau din
primele m`suri [i versuri, din expresivitatea interpret`rii lor de un solist unic [i o forma]ie
monolit. Doamne, câ]i nechema]i se strecurau sub pulpana îng`duin]ei [i credibilit`]ii
unui public prea pu]in preten]ios ca s` mai observe, ca s` mai disting` diamantul de sticla
[lefuit`! În 1984 produc`torul Giorgio Moroder lucra la un nou soundtrack al filmului
Metropolis, regizat de Fritz Lang în 1926. A[a s-a n`scut "Love Kills", pies` emblematic`
pentru întreaga carier` a lui Mercury; în 1985 piesa era prezent` în UK Top 10 Hit. Doi
ani mai târziu, în 1987, artistul face un cover (singurul!) dup` "The Great Pretender" a
grupului The Platters. Nimeni n-a mai îndr`znit s` abordeze piesa, din motive pe care
lesne le pute]i b`nui. Apoi urmeaz` colaborarea cu diva spaniol` Monserrat Caballé în
expresiva "Barcelona", utilizat` în 1992 ca imn al Jocurilor Olimpice din Spania. Categoric,
orice superlativ e mic atunci când ne referim la Mercury. Paradoxal, trecerea timpului
amplific` vigoarea fenomenului, l`sându-ne s` în]elegem c` profilul complex al artistului
va d`inui.

A[a cum procedez de regul` când titlul materialului e cel de fa]`, "Another Day", s`
mai amintim câteva evenimente legate de data de 24 noiembrie, traversând istoria muzicii
rock. Iat`, de pild`, în 1972, la data amintit`, americanii urm`resc pe micile ecrane prima
edi]ie a viitoarei emisiuni de succes "Don Kirshner Show", în care apar nume ca Allan
Brothers, Chuck Berry, Blood, Sweat and Tears (grup Brass care, cu patru ani înainte,
concertase la Bucure[ti!), Alice Cooper [i forma]ia Poco. Ziua de 24 noiembrie a anului
1973 a fost pentru cantautorul american de country Charlie Rich (41) una de excep]ie.
Dup` succesul "Behind Closed Doors", acesta lanseaz` piesa carierei sale, "The Most
Beautiful Girl", ce se va vinde în milioane de exemplare dup` ce sta]ioneaz` în US Country
Chart mult` vreme.

Tot în aceast` zi de toamn` târzie asist`m la o performan]` rar`. În 1990 tandemul
The Righteous Brothers apare pe trei compila]ii discografice Greatest Hits editate de trei
case de discuri diferite, cu câte o pies` (diferit`!) pe fiecare din acestea... Un an mai
târziu, la data amintit`, se stinge din via]` muzicianul Eric Carr, o vreme component al
forma]iei Kiss. În 1941 se na[te Donald "Duck" Dunn, membru în grupul R& B "Booker
T & MG's", cel cu marele hit "Green Onions" ("Cepe verzi"). Alte staruri n`scute pe 24
noiembrie: Scott Joplin (1868), Pete Best (ex-The Beatles, 1941), Robbie Williamson
(Incredible String Band, 1943), Bev Bevan (The Move, ELO, 1946), Tony Carkin (Magnum,
1946), Dave Sinclair (Caravan, 1947). În ceea ce-l prive[te pe urm`torul aniversat, m`
simt obligat s` v` atrag aten]ia asupra unei posibile confuzii pe care a]i putea s-o face]i.
Pe 24 noiembrie se na[te ([i) Gary Cooper. Da, dar nu e vorba de celebrul star de cinema,
cum s-ar putea trage gre[it concluzia, ci de un muzician care activa prin anii '70-'80 în
grupul Sly Flox. {i, ca s` nu ave]i dubii, preciz`m c` al nostru Gary Cooper e n`scut în
anul 1953. Clar, nu?

ANOTHER DAY OFTHE ROCK MUSIC (II)

Când dai cu ochii de un titlu precum
"C`r]ile României", e imposibil ca un imbold
patriotic s` nu-]i scoat` pieptu-n fa]` [i s`
nu-]i dea capu' pe spate  ●  Titlul cu pricina
e al lui {tefan Doru D`ncu[, cronicarul literar
al revistei Caiete SilvaneCaiete SilvaneCaiete SilvaneCaiete SilvaneCaiete Silvane, iar c`r]ile patriei,
propuse de dl D`ncu[ spre grabnic` lectur`
sunt: "În c`utarea sufletului geam`n" de
Alexandru Priboieni, "Ren`scând pe-altarul
firii", de Maria Niculescu, "Debit de valium"
de Alex Porc  ●  De ce merit` citit volumul
domnului Priboieni (a c`rui copert` e de un
kitsch... clasic, emo]ionant (un el [i-o ea care
se s`rut`, înconjura]i de un cer... mi[c`tor)?
Poftim justificarea: "... datorit` faptului c`
este scris în versuri cu rim`, formul` din ce
în ce mai rar folosit` de autorii de azi".  ●
Respingerea versurilor rimate l-a enervat pe
critic [i, ca s` se r`coreasc` acum, când are
prilejul, ne d` o mostr` din "excelenta apari]ie
editorial`": "Jucau ]iganii zaruri [i fumau,/
Câinii l`trau a pagub`,-n pustie/ Ce trist`-i
lumea pentru cei ce n-au/ În via]a lor un pic
de nebunie!"  ●  O nebunie!   ●   Profunda
exegez` se revars` [i asupra volumului
doamnei Niculescu, ap`rut la Editura Amurg
Sentimental, doamn` "care ne propune o suav`
experien]` personal`. Dac` n-am fi atât de
rigizi [i atât de preocupa]i de propriile scrieri,
am avea vreme s` ascult`m [i cum cad frunzele
toamna. (...) ... în România, de-o vreme, toat`
lumea scrie, dar nu mai cite[te nimeni. Poate
doar eu, autorul acestor semnal`ri fugitive,
am ([i) [ansa de a scrie despre c`r]ile uitate
ori aruncate la co[ de al]ii".  ●   Dac` criticul
{. D. D. ar fi cu adev`rat preocupat de ceea
ce scrie, poate n-ar sc`pa prin "cronic`"
asemenea... frec]ii de toamn`.  ●  Cert e c`
î[i termin` "receptarea literar`" în for]`,
sup`rat foc pe revistele literare care n-au l`udat
"Debit de valium".  ●   "Drept pentru care
autorul, împreun` cu familia sa, va emigra
în Canada, dup` cum mi-a spus recent. A[a
ne pierdem valorile, dându-le cu piciorul
atunci când, sporadic, apar", scrie {tefan Doru
D`ncu[  ●  Domnu' D`ncu[, dup` ce v-am
citit, [i nou` ne vine s` lu`m drumul silvelor
dese [i pline de fiare fioroase. Sigur întâlnirea
cu una dintre ele nu poate fi atât de chinuitoare
ca lectura cronicii. Plus c` mai pic` [i frunza...
{I DEBUSSY SE-N{ELA
CÂTEODAT~

Un dialog plin de savoare, între Adrian
Palcu [i Dan Grigore e de citit în ConvorbiriConvorbiriConvorbiriConvorbiriConvorbiri
literare literare literare literare literare (nr. 10)  ●  Spune pianistul, întrebat
cum e receptat` [coala româneasc` de pian:
"Eu nu cred în [coli. Eu nu cred în nici o
[coal`. Eu nu cred în [coala româneasc`, în
[coala sovietic`, în [coala francez`... Exist`
ni[te tradi]ii care vin de la unii profesori, de
la unii mae[tri... Exist` tradi]ia Liszt, exist`
tradi]ia Cortot sau tradi]ia Aldo Ciccolini...
Eu cred în oameni, în valori, în individualit`]i

remarcabile... Nu cred în categorii de astea
care se numesc [coli".  {i mai departe: "Dar
ce înseamn` s` respec]i textul enescian?
Înseamn` s` respec]i litera sau spiritul lui?
Pentru c` Enescu, precum Debussy alt`dat`,
avea anxietatea asta c` interpretul s-ar putea
s` nu-i în]eleag` muzica. Bach n-a avut-o.
Bach n-a avut nici un fel de complex. El a
spus cânta]i cum vre]i voi. N-a pus nici
indica]ii de tempo, nici de dinamic`, [i Bach
este suportabil [i când e cântat prost. E, poate,
unicul compozitor care – cântat bine sau prost
– e la fel de frumos. Acuma de fapt [arjez,
sigur c` sunt nedrept – nu e la fel de frumos
–, dar se vede profunzimea [i soliditatea
acestei muzici. Nu poate fi clintit` de orice
n`tâng, orice ar face. Or, la un compozitor
cum e Mozart sau cum e Chopin sau cum e
[i Enescu – compozitori care sunt mai diafani,
mult mai pu]ini solizi înfip]i în p`mânt –
lucrurile stau cu totul altfel. Cum e orice mare
edificiu, orice mare catedral`, e foarte solid
înfipt` în p`mânt, ca s` fie foarte solid în`l]at`
spre cer. O floare nu are nevoie de lucrul
acesta. O floare poate s` o ia vântul [i s` o
fac` praf. A[a e [i cu muzica lui Mozart, a
lui Enescu, a lui Chopin, a lui Debussy, care
avea iluzia [i spunea nu-mi trebuie interpre]i
de geniu, îmi trebuie executan]i cinsti]i a ceea
ce am notat eu în partitur`. Nu e adev`rat,
se în[ela amarnic."
CRITICA {I BUN~TATEA
EI

Un posibil r`spuns la întrebarea la ce este
bun` critica literar` îl d`m acum: te ajut` ([i)
s` nu-]i irose[ti timpul  ●  Tocmai ne preg`tem
s` d`m... curs la "Chemarea lui Matei" – cea
mai nou` apari]ie a Florinei Ilis la Cartea
Româneasc` –, când ne-au picat ochii pe
cronica lui Paul Cernat din ObservatorulObservatorulObservatorulObservatorulObservatorul
cultural cultural cultural cultural cultural (nr. 190)  ●  Dup` ce am citit
demonstra]ia criticului, ne-am r`zgândit [i nu
l-am mai deranjat pe personaj  ●  De ce?
R`spunde Paul Cernat: "Grav e c` aproape
întreaga nara]iune st` sub semnul kitsch-ului
cu preten]ii. Judecat prin prisma a ceea ce pare
[i a ceea ce-[i propune s` fie, romanul poate
fi luat în serios de c`tre cititorul naiv, gr`bit
sau neatent, ca o construc]ie postmodern`
major`. Judecat prin prisma a ceea ce este –
r`mâne doar un fake sfor`itor [i melodramatic"
●  Tot un critic, de data asta de film, Valerian
Sava, analizeaz` clasamentul UCIN pe 2008,
în care primele cinci locuri (sunt 10 în total)
sunt ocupate de "Reconstituirea" (Lucian
Pinitilie), "P`durea spânzura]ilor" (Liviu
Ciulei), "Moartea domnului L`z`rescu" (Cristi
Puiu), "4 luni, 3 s`pt`mâni [i 2 zile" (Cristian
Mungiu), "Secven]e" (Alexandru Tatos)  ●
Garant`m c` textul domnului Sava e unul de
top!

RO{IORII DE VEDE
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SOLILOCVIU
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E ceva în psihologia omului de azi din cea a automobili[tilor, a [oferilor amatori sau
profesioni[ti, de[i cei dintâi îi covâr[esc, ca în orice domeniu, pe ceilal]i. Doar c` în via]a
de fiecare zi nu avem sateli]i care s` ne coordoneze direc]ia pentru a alege drumul cel mai
bun, chiar dac` e na]ional sau regional, [i nici în]elepciunea unui GPS,  modest, care s` ne
sugereze când anume trebuie s` reconfigur`m. Traseul odat` ales în via]`, trebuie s` mergem
pe el. C` peste trei momente alegem din nou, e frumuse]ea re]elei de variante pentru a
ajunge la ]inta noastr`.

O lume precis`, unde sfaturile posace ale b`trânilor sunt înlocuite de semne de circula]ie
[i indicatoare de localit`]i, ce trebuie respectate cu sfin]enie, f`r` s` vezi oamenii de pe
trotuare, ci doar pe cei impruden]i, care-]i ies în cale, pe nea[teptate, f`r` s` vezi copacii
de pe margine decât dup` ce te-ai oprit cu motorul ma[inii în unul din ei, încercând s` evi]i
o coliziune frontal`. C` ajungi sau nu la cap`tul drumului depinde de norocul [i aten]ia ta,
de cur`]enia adrenalinei din sânge. Ca odat` ajuns aproape de ]int`, s` ui]i de ce ai plecat,
s` ui]i ce vrei [i s` tr`ie[ti frenetic doar bucuria c` nu ]i s-a întâmplat nimic.

Într-o asemenea lume exact` nu-[i mai are loc nici urm` de medita]ie sau contemplare,
nici urm` de introspec]ie sau dest`inuire a unor ap`s`ri  din suflet, când de fapt to]i tr`iesc
sub impulsul aceluia[i ]el al evit`rii riscului mor]ii. Prietenii sunt pe bancheta din spate [i
comenteaz` felul de a conduce al celui din fa]` sau al celui ce vine din sens opus.
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O lume a iubirii pl`m`dite într-un

creuzet de cle[tar. Ce am f`cut mai departe
n-a fost decât spectacolul dat de un om ce
descoper` c` nu poate s` r`mân` singur toat`
via]a.". A[adar, o copil`rie ignorând
realitatea imediat`, tr`it` între c`r]i [i
înv`luit` de "muzic` simfonic`, grav`,
ap`s`toare, ca la înmormântarea unei suite
de eroi necunoscu]i ce plecau spre Walhalla
pe afeturile tunurilor Armatei Ro[ii în
preajma Kremlinului. Apoi arest`rile,
turn`toriile, ecoul luptelor cu partizanii din
mun]i, care se apropiau [i se îndep`rtau de
urechile mele ca ni[te valuri ale unei furtuni
posibile. {i Creang`, [i Daniel Defoe, [i
Jules Verne al`turi de Tit Liviu, Platon, la
o vârst` când ajungi s` nu-i mai po]i suporta
pe Dickens, Zola, realismul crud,
expresionismul postbelic".

Copil`rie dominat`, din '51 pân` în '58,
de chipul imens al lui Stalin care, din dreptul
mesei de lucru, privea, evident, spre Apus.
În locul statuii lui Vasile Lucaciu ap`ruse
în mijlocul pie]ei centrale a ora[ului
transilv`nean uria[ul panou al pictorului
Mentzel pe care copilul, în drumul zilnic
spre [coal`, nu-l putea ignora. Filmele
aduceau numai eroi sovietici înving`tori,
c`r]ile erau semnate de Fedin, Gaidar sau
{olohov, iar orele de religie se f`ceau pe
ascuns de c`tre protopopul Baba. Pentru
acestea prelatul avea s` [i pl`teasc` scump.
Cu via]a. {apte ani la rând copilul [i-a înso]it
mama la mitingurile de 7 noiembrie. Când
totul devenea ro[u, parc` [i el ar fi vrut s`
fie erou. Cu toate acestea, fa]` de rus` a
avut o reac]ie de respingere natural`,
categoric`, aproape de neexplicat, mai ales
c` pân` atunci tr`ise al`turi de sa[i, unguri,
evrei, armeni, polonezi ori greci.

{i uite-a[a, f`r` niciun motiv, filosoful
decupeaz` deodat` o alt` secven]` de tinere]e,
timi[orean`, de aceast` dat`, "când cu arma
în mân` cotrob`ia prin tufi[urile de c`tre
Ciarda Ro[ie dup` inamici inexisten]i, vreme
de trei luni de var`, la sfâr[itul facult`]ii.
Luni de groaz` pentru o fiin]` meditativ`,
bun` oricând s` fie ]int`, dar incapabil` se
realizeze, nici m`car în poligon, c` gloan]ele
nu sunt toate chiar oarbe.". Glon] nimerindu-
l chiar în inim` abia peste ani, când a aflat
c` Zigguratul primise premiul Uniunii
Scriitorilor din România. Treptat, s-a obi[nuit
cu alte, numeroase premii [i cu tot atâtea
gloan]e. Poate de aceea, profilactic, î[i poate
vedea oricând numele pe placa de marmur`

din cimitirul de pe Calea Buzia[ului sau,
la alegere, se poate privi în ochii s`i de
c`rbune ori în cei de ghips, c`ci într-un col]
al biroului unde lucreaz`, jos, pe podea, se
afl` de câ]iva ani un bust al s`u, mult mai
mare decât dac` ar fi decapitat. Evident,
v`zându-l, s-a îngrozit: adic` murise, fiind
înc` în via]`? Un alt sculptor important îns`
i-a cerut s`-[i cumpere portretul gata înr`mat,
de unde [i dificultatea de a-l r`t`ci printre
manuscrise ori de a-l piti pe dup` vreun
dulap. "Adus acas`, l-am privit cu aten]ie.
Ce-l atr`sese în mod special pe sculptor?
Figura excesiv de dilematic`, fruntea înalt`,
arcadele ochilor [i privirea. Era punctul de
la care, mai departe, trebuia s` înceap`
povestea personajului care eram [i nu a celui
care scria c`r]i. “…‘ Personajul care m`
prive[te este masca celui care sunt în ochii
unor arti[ti. Urma trecerii timpului, cu
spaime, rezisten]`, tenacitate, suferin]`,
nesiguran]`, str`fulger`ri de bucurii, speran]e
e[uate, împliniri, peste chipul unui tân`r de
odinioar` c`ruia, înc` din facultate, i se
spunea c` are ceva din expresia lui Niobe.
Este stigmatul a ceea ce urma s` mi se
întâmple, era stigmatul genei frenetice a unui
temperament ce avea s` se a[eze degrab`
în fa]a infinitului alb al colii de hârtie, a
unei vitalit`]i tocate m`runt în zile [i nop]i
de fum, cafele [i coli scrise, rescrise,
dactilografiate la aceea[i Erika “…‘, f`r` o
biografie special` decât din punctul de vedere
al medicilor, f`r` o via]` dubl` decât în
m`sura în care cel ce scrie duce o via]` în
imediatul cotidian [i o alta într-o virtualitate
sor` cu bigotismul ".

Final de autoportret. Detalii: "Între
oameni m` simt într-o str`in`tate [i devin
nesigur, imprudent, nu le cunosc tipul jocului,
regulile, neregulile lui. Când scriu, m`
deta[ez, intru în grota c`r]ilor, iar timpul
dispare“…‘. {ubred, trupul ]ine înc` un suflet
f`r` de vârst`, capabil s` se entuziasmeze
cu aceea[i for]` ca la dou`zeci [i cinci de
ani în fa]a unei idei noi, a unui text grav, a
unei linii melodice, a propriului colos de
gânduri [i sentimente ce se limpezesc abia
([i numai) scriind.".

...Prin fereastra larg deschis` sunetele
ora[ului prins în fluidul unui anotimp incert
urcau pân` la noi tot mai timide, în timp
ce lumina, lovindu-se de ridurile cl`dirilor
prea apropiate, ajungea confuz` prin
ungherele camerei austere. Era deja timpul
s` ies din labirint, de[i spirala pove[tii ar
fi putut continua, continua...

OGLINDA DE GHIPSR~SCOLIND "CENU{AIMPERIULUI"
Urmare din pagina 19

Poate abuzez de citate, dar tenta]ia vine
din expresivitatea stilului lui Stasiuk, care
face de prisos comentariile. Cele mai preg-
nante pagini r`mân astfel cele care evoc`
marginile acestei margini europene, adic`
acele teritorii de peste care "de secole întregi
pândea groaza" [i de unde nu poate veni
nimic bun. Sunt aici pagini de-a dreptul
halucinante. E o lume care nu-i mai apar]ine,
nu-i mai este familiar`: nu reu[e[te s-o în]e-
leag` [i asta îi d` un sentiment de intrus
idiot. "Nu se [tie pân` la cap`t cine sunt
g`g`uzii “…‘ tot a[a cum oamenii nu [tiu
de existen]a lor." O "popula]ie" obscur` care
supravie]uie[te cu nostalgia lui Stalin. Iar
capitala ei, Conrat, "e un loc greu de descris
în cuvinte: o triste]e a materiei, pecinginea
cenu[ie postsovietic`". Prin nimic deosebit`
Transnistria. Tiraspolul "nu era un ora[ unde
s`-]i dore[ti s` r`mâi", iar Bender, un loc
uitat de lume, bântuit de "un soi de triste]e
cu iz amenin]`tor", unde, în cei care-i observ`
camera de filmat "se treze[te frica ancestral`
a celor ce au mereu ceva de ascuns". În Mol-
dova transprutean`, la Cahul, "un loc cu pu]ine
gesturi [i mult` a[teptare" (subl. RC), lumea
se mir` de un asemenea c`l`tor bizar: "C`
doar la noi nu e nimic…" Mai interesant, în
schimb, e Chi[in`ul, "un ora[ straniu", unde
clasa parveni]ilor recen]i îi prilejuie[te un
portret notabil: "“…‘ aur, ochelari negri, un
stil accesibil, ceva între bi[ni]ar, pe[te [i amant
italian. Femeile sem`nau cu cele v`zute la
televizor. Aproape toate aveau la gât telefoane
mobile mici, ag`]ate de lan]uri. Mai v`zusem
a[a ceva în România (subl. RC). Rusa era

pentru ei un semn al rafinamentului [i al lumii
mondene."

Dar lucrurile nu sunt cu mult deosebite
nici în adâncurile Mitteleuropei istorice,
tradi]ionale. Esen]a lor pare a fi abandonul
[i a[teptarea. În prima zi pe care a petrecut-
o în România, l-a cople[it "întreaga triste]e
a continentului. Peste tot vedeam sfâr[itul
[i nu-mi puteam imagina rena[terea". Pro-
vinciile sunt peste tot acelea[i: Babadagul
înseamn` oboseal` [i singur`tate, iar Hu[i,
"pipernicit [i melancolic, “…‘ unde nici cio-
rile nu se opresc din zbor", e locul predestinat
pentru na[terea unei gândiri "confuze [i pro-
vinciale", cum a fost cea a lui Zelea Co-
dreanu. {i peste tot, fie la Gorlice, la Göncz
ori la Caransebe[, "b`rba]ii stau la col]urile
str`zii, cufunda]i în h`ul zilei. Scuip` pe
trotuar [i fumeaz`. Acesta este prezentul".

Andrzej Stasiuk e la curent pân` la
detaliu cu istoria locurilor pe care le str`bate
[i pe care le nume[te "cu o dragoste f`r`
speran]`", Europa mea. El nu inventeaz`
nimic. Evident, îngroa[` expresionist tu[e,
culori, contururi, dar asta nu face decât s`
poten]eze veridicitatea relat`rii [i gravitatea
mesajului s`u. A nu ne recunoa[te în aceast`
oglind` m`ritoare, chiar dac` ne vedem în
ea cu tr`s`turi grote[ti, ar fi o dovad` de
ipocrizie. C`l`torind cu Stasiuk spre
Babadag, ne vedem obliga]i s` ne asum`m
condi]ia precar` a profunzimilor Europei
noastre [i s` accept`m ideea c` f`r` ie[irea
lor din seculara iner]ie, toat` evolu]ia aparent
benefic` a lumii ei citadine, dinamice,
spectaculoase, va r`mâne doar un fenomen
de suprafa]`, oricând reversibil.

Urmare din pagina 23
Jurnalistul Norbert Mappes-Niediek po-

veste[te [i cite[te despre prima lui întâlnire
cu România, care a avut loc la începutul anilor
'90. Apoi P. Sragher, eu [i Es. Pop lectur`m
din volumul ap`rut în colec]ia de poezie a
"Brumarului". Dac` n-a[ lucra acolo, a[ spune
cât de frumoas` e cartea [i cât a mig`lit
Loredana Tîrzioru la ea. A[a c` trec în vitez`
[i ajung la Mircea C`rt`rescu, care lectureaz`
din "Orbitor". Textele noastre în german` –
mai pu]in ale lui Peter, care [tie nem]e[te –
sunt citite (de fapt interpretate) de c`tre actorul
Daniel Doujenis. La finalul lecturii, dup` mai
bine de dou` ore, am crezut c` publicul –
trebuie s` fiu sincer [i s` spun asta, a aplaudat
cu entuziasm – merge s` fac` nani. Da' de
unde! Intr` în vorb` cu noi, ne felicit`, ne
mul]ume[te, ne laud`, ne cere autografe pe
c`r]i. A[a s` tot fii scriitor...

De[i to]i suntem obosi]i de drumurile
f`cute, încheiem seara cu o cin` într-un loc
foarte chic: un atelier-restaurant-sal` de
expozi]ie. Vreau s` zic c` în atelierul unor
plasticiene exist` o sal` care devine restaurant
atunci când sunt solicit`ri, iar lâng` sala
asta e o alta, unde întotdeauna e o expozi]ie.
Acum, "func]ioneaz`" o instala]ie a unui
elve]ian. Sau e elve]ianc`?

A doua zi a fost 13 noiembrie. Prin
urmare, ni]el ghinion: ploaie [i cam frig.
Dar nici m`car r`ceala Dianei nu ne-a împie-
dicat s` lu`m ora[ul în piept [i s` ajungem
chiar la cap`tul lui (nou` a[a ni s-a p`rut,
poate n-o fi fost chiar cap`tul...), la castelul
Eggenberg, care g`zduie[te "Alte Galerie"
a muzeului Joanneum. 21 de s`li propun o
scurt`, dar plin` de surprize incursiune în
art`, începând cu secolul al XIII-lea [i termi-
nând cu al XVIII-lea. Surprize însemnând

GRAZIE, GRAZ!
nu doar câteva lucr`ri de Bruegel cel Tân`r,
trei sculpturi de Giambologna ori o pânz`
uluitoare de Ribera, ci o serie de sculpturi
în lemn, de secol XIV-XV, unele foarte mari,
reprezentându-l pe Iisus, [i dou` Pieta care
ne-au l`sat f`r` grai. Dac` n-am fi constatat
c`, de[i ne închiseser`m bagajul într-unul
dintre seifurile de la intrare, am uitat s` lu`m
cheia din încuietoare, poate ne-am mai fi
plimbat prin castel. A[a, ne-am plimbat prin
ora[ pân` ne-am f`cut ciuciulete.

Seara a urmat partea a doua a
evenimentului, iar protagoni[ti au fost
C`t`lin Dorian Florescu, care a citit din
ultimul lui roman, "Zaira", Ioana Nicolaie,
care a lecturat poezie din "Nordul", [i Dan
Lungu, cu un fragment din "Raiul g`inilor".
Domnul Wichner s-a dovedit [i de data asta
un foarte bun cunosc`tor al literaturii române
[i un excelent moderator, iar Daniel, un actor
plin de calit`]i. Seara a fost înv`luit` în
aceea[i c`ldur` a spectatorilor [i încheiat`
cu o cin` stropit` cu un fabulos vin ro[u
italian, al c`rui nume – de[i m-am str`duit
s`-l ]in minte – l-am uitat. Asta pentru c`
am sporov`it pân` dup` miezul nop]ii!

Vineri diminea]a ne-am luat la revedere
unii de la al]ii [i am pornit-o spre casele
noastre cu buna dispozi]ie generat` de o...
poveste "spus`" f`r` fisur`, mediatizat` din
plin (dovad`, în afara presei scrise, sunt ORF,
postul na]ional de radio austriac, partenerul
Literaturhaus Graz, cât [i cartolinele [i
pliantele cu informa]ii despre ac]iunea
dedicat` României) [i cu happy-end.

Dar ca s` ajungi la Mica Vien`, trebuie
s` treci pe lâng` Viena. Or, copilotul [i cu
mine am hot`rât s` n-o mai ocolim pe sora
mai mare [i s`-i facem o vizit`. De bucurie,
Ioana a-nceput s` vorbeasc`...
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