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Nu am avut niciodat` obiec]ii atunci când
cutare sau cutare exeget mi-a copiat o fraz`
sau jum`tate de pagin` f`r` s` citeze: eram
încântat c` o idee nu se risipe[te prin reviste
sau c`r]i mici. Iat` c` din cea mai incitant`
carte a mea, din care s-a copiat mai mult decât
din altele, Europa Central`. Geografia unei
iluzii (Curtea Veche, 2004) nimeni n-a g`sit
de cuviin]` s` se inspire din paginile 238 –
244, consacrate ofensivei excep]ionalului
c`rturar Adriana Babe]i de la o enciclopedie
la alta. Începeam de la [irul de c`r]i realizate
de Adriana Babe]i împreun` cu Delia {epe]ean
Vasiliu. Pentru o teorie a textului. Antologie
Tel Quel a fost pentru mul]i o carte de
înv`]`tur`, ca [i Roland Barthes – Romanul
scriiturii. Barthes a corespondat cu Adriana,
spun de]in`torii de arhive literare. Nu [tiu
dac` în Timi[oara spiritului feminin,
subcapitolul care inaugura observa]iile mele
despre exegezele Adrianei Babe]i, sugeram
c` exist` câteva edi]ii realizate cu minu]ie,
cu talent, cu erudi]ie de autoarea Amazoa-
nelor... A ap`rut edi]ia operelor Hortensia
Papadat-Bengescu? Dac` nu, putem descoperi
reperele în cartea amazoanelor. Sau o putem
afla (în regim compensatoriu) lâng` edi]ia a
[asea a Femeii în ro[u. Cercet`toare a spa]iului
b`n`]ean, ea putea fixa acest reper. B`t`liile
pierdute, exegez` erudit` consacrat` lui
Dimitrie Cantemir, important` pentru studiul
atent al unui spa]iu al convergen]elor culturale,
pare a se sustrage soma]iilor ™spiritului
feminin¤, b`nuit de mine a fi al Timi[oarei.

Dac` recitim îns` Amazoanele. O poveste
ajungem u[or la pagina în care autoarea ne
arat` c` amazoanele apar târziu în literatura,
în cultura, în mitologia româneasc`. Primul
care scrie despre ele e abia Dimitrie Cantemir.
Arahne [i pânza (2002) [i Dandysmul. O
istorie (2004) sunt mai apropiate [i ca metod`,
[i ca deschideri sentimentale de cea mai im-
portant` carte a anului 2014. O carte care
este [i un roman-fluviu, pres`rat cu ironiile
necesare (cum s` fie roman/poveste aceast`
întins` exegez` ?). Trebuie parcurse mai întâi
citatele din Don Quijote (™Exist` dou` c`i,
fetelor, pe care le pot urma oamenii ca s`
devin` boga]i [i onorabili: una e cea a literelor:
alta, cea a armelor. Eu trag mai mult spre
arme decât spre litere¤, cuvânta Don Quijote)
[i din În c`utarea timpului pierdut (™B`t`liile
mai vechi, care sunt, dac` vre]i, ca trecutul,
ca biblioteca ori erudi]ia, ca etimologia...¤),
pentru a înainta lini[ti]i în lectura istoriei
amazoanelor. A ofensivei miticelor lupt`toare.
În formula romanesc` – pe calea literelor –
sec]iunile mari ar fi: Pseudo-strategikos, Atac,
Incursiune, Contraatac, Încercuire, Asalt.
Cartea se încheie cu o Parad` (cu subtitlurile:
Pentesileea, Camila, Velleda, Bradamante,
Clorinda, Jeanne d'Arc, Hauteclaire,
Madeleine de Maupin, Orlando, Albertine)
[i o Retragere. Cu un Jurnal de front din care
ar mai fi de citat: ™Rândurile de mai sus, scrise
acum vreo treizeci de ani, nu sunt nici pe
departe un jurnal de front, ci doar amintirea
primului meu drum la Muzeul fort`re]elor,
pe vremea când cartea despre arme [i litere
abia se-nfiripa¤.

{i: "Cât despre jurnalul de front, chiar
am ]inut unul din clipa când asediul
amazoanelor s-a înte]it. Era de-o rigoare
cazon`, sever [i metodic.....Raportul fiec`rei
zile....". Scriitoarea avea sub ochi "macheta
Timi[oarei fortificate, me[terit` special
pentru mine...". Etapele criticii de identificare
pot fi studiate chiar pornind de la titlurile
[i subtitlurile capitolelor monumentalului
op. Cum am transcris subtitlurile "paradei"
e cazul s` scriem despre felul în care
pedagogul repune în valoare personajele
abandonate de istoria literaturii, c`r]i
descifrate doar de comparati[tii harnici sau

ambi]io[i. Nu e mic lucru s` demonstrezi
c` Orlando furioso e o carte care poate fi
citit` cu sufletul la gur`, c` Bradamante
afirm` o feminitate deconcertant`. C` este
o femeie de azi – de lâng` tine. Toate
amazoanele, de la Penthesileea la Clorin-
da [i de la Orlando la Albertine sunt de lâng`
tine, dintr-o istorie de azi, pe care o po]i
privi ([i) în ultimul serial t.v.. Recenzentele
Amazoanelor ... î[i m`rturiseau admira]ia
fa]` de analizele operelor, fie ale Iliadei,
fie ale filmelor expresioniste. Sunt excep]io-
nale, ziceau confra]ii. Sunt demne de ]inut
minte, de folosit în alte studii de literatur`
comparat` sau în alte exegeze consacrate
spa]iului cultural european. Traversarea
™etimologiilor¤ ca arheolog, traversarea
Europei Centrale ca autor de antologii
prezente [i viitoare, pune în valoare un erudit
care nu face economie de trimiteri [i de
fericite alian]e.
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Nu s-a ignorat felul în care Adriana Babe]i
se implic` în b`t`liile feminismului actual.
{i în b`t`liile literaturii actuale. E un prozator
de succes, verificat în mai multe antologii,
dar [i de romanul-manifest Femeia în ro[u,
scris împreun` cu Mircea Nedelciu [i Mircea
Mih`ie[. E într-o competi]ie cu autorii de
proz`? Descop`r într-un interviu al lui Radu
Aldulescu (™... un autor care se deta[eaz`
între ceilal]i...printr-o originalitate pe drept
cuvânt frapant`¤,™Un Céline local¤ - Mihai
Zamfir) c` mai mul]i scriitori de succes de
azi – Gheorghe Cr`ciun, Mircea C`rt`rescu,
Simona Popescu ™[i al]ii din genera]ia lor¤,
™iar mai apoi Ioana Pârvulescu, Radu
Paraschivescu... [i mul]i asemenea lor¤ sunt
lipsi]i ™tocmai de talentul de romancier¤. Între
cei mai tineri, Radu Aldulescu îi pre]uie[te
pe Cristian Mele[teu, Cristi Corcan, Liviu
G. Stan, Liliana Corobca, fra]ii Vakulovski,
Constantin Ro[ioriu (Bucovina literar`, iulie-
august 2014).

Scriam alt`dat` – în cartea pe care am
citat-o la începutul acestui articol – c` Adriana
Babe]i tr`ie[te, precum pu]ini, solidaritatea,
prietenia, alian]ele cu studen]ii s`i, cu colegii
s`i de genera]ie. E mereu împreun` cu ei.
Literatura ei face cas` comun` cu a celor de
care Radu Aldulescu se desparte polemic.
Identificarea "liniei Babe]i" trece prin filtre
culturale numeroase, unele vizibile. Nu e vorba
de c`r]ile rare, rarisime, de paginile ermetice,
de paginile scriitorilor definitorii pentru
"amazoane". Istoria amazoanelor e ilustrat`
[i de romane populare, [i de seriale
cinematografice, [i de romane poli]iste.
Autoarea nu e dictatorial`, ea poveste[te. E
al`turi de ascult`torul ei. Subcapitolele trebuie
s` fie seduc`toare, m`car prin titlu. Capitolul
Dar Eros? are sec]iuni intitulate Dispozitiv.
Femina&Mascula, Pururi fecioare (cu
subtitlurile Castit`]i [i castit`]i, La umbra
fetelor r`puse, Neprih`nite b`trâne, Fecioare
stâmp`rate, Virginit`]i pierdute). Din ultima
sec]iune, cit`m pentru a ilustra arta
povestitorului: "....[i iat`-le pe r`zboinicele
din cea de-a patra categorie: amazoanele cu
virginitatea pierdut` în urma înfrunt`rii cu
un erou, c`ruia îi devin sau nu so]ii. Pân` s`
deslu[im care sunt sensurile de profunzime
ale acestor dueluri, s`-l pomenim pe Lysias,
cu o fraz` plin` de în]eles, iar apoi s` trecem
rapid în revist` câteva episoade cu fecioarele
învinse de amor pe câmpul de lupt`".

Ar fi necesar un studiu pe care "numai
c`..." al Adrianei Babe]i îl realizeaz`. Acest
operator al reduc]iilor destram` utopia
Povestirii cu seduc`tori magnifici [i
Amazoane f`r` egal. "Numai c`..." protejeaz`
reduc]iile pe care le opera (ca s` d`m un
exemplu) [i proza lui Sorin Titel.

3) TRAVERSAREA EUROPEITRAVERSAREA EUROPEITRAVERSAREA EUROPEITRAVERSAREA EUROPEITRAVERSAREA EUROPEI
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Dac` am ajuns la Sorin Titel, ar trebui
s` ne oprim [i asupra felului în care exerci]iul
numit A treia Europ` marcheaz` drumurile
[i filozofia Amazoanelor. Primul reper ar
trebui s` fie Freud, r`scruce obligatorie. Poate
c` înainte de studiul consacrat reduc]iilor op-
erate de "numai c`...", proiec]iilor viteje[ti
operate de "Iat`..", amân`rilor lui "...pân`
s`...", ar fi necesar un studiu asupra nout`]ii
cercet`rii. Poate c` fo[tii studen]i ai Adrianei
Babe]i (ai no[tri), cei care au participat la
volumele consacrate Europei Centrale, cei
care au prefa]at romanele acestui spa]iu, ar

DE LA O ENCICLOPEDIE LA ALTA. ABCORNEL UNGUREANU

Era iunie, de undeva a venit vestea c` I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, a fost
internat în spital. Vorbisem la telefon cu câteva zile mai înainte despre preotul Cornel
Mezinca din Z`gujeni – I.P.S. scrisese un text despre el, da, îl scrisese. Prefa]a. |l cuno[tea
bine. I-am telefonat p`rintelui vicar Popescu, da, Înaltpreasfin]itul e în spital, dar nu e
grav. Nu e nimic grav. Înaltpreasfin]itul avea 90 de ani, dar nu era grav. I-am telefonat
profesorului Luca, de-o via]` cardiolog al s`u. Nu era grav. Nu prime[te pe nimeni, dar
nu e grav. Se va externa repede.

S` încep cu precizarea c` ai mei sunt din satul Z`gujeni, c` acolo a r`mas casa mamei
mele, cas` care de 25 de ani st`...singur`. În fiecare an spun c` îmi voi face concediile
acolo, dar de fiecare dat` apar urgen]e care m` duc în alte p`r]i. La sfâr[itul lui iunie
2014 un vecin m-a rugat s` vin la Z`gujeni repede fiindc` furtuna a spart câteva ]igle de
pe acoperi[ul casei. El nu putea s` urce, nu putea intra în cas`. Am luat primul tren ca
s` ajung repede, se anun]au ploi mari. Acas` nu era nimic grav, a[a c` am trecut pe la
p`rintele Cornel Mezinca, a[a cum f`ceam de fiecare dat` când m` întorceam acas`, la
Z`gujeni. Discutam despre situa]ia politic`, beam un pahar de ]uic`, Aurica, so]ia lui, m`
servea cu pl`cinte: era o gospodin` des`vâr[it`. Ei erau finii mei, tat`l meu îi cununase
p`rin]ii, îl botezase, eu îl cununasem pe p`rintele Cornel Mezinca. {i îi botezasem copiii.
Eram na[ul [i m` întâmpina ca atare.

Vizita de la sfâr[itul lui iunie n-a mai fost atât de limpede. P`rintele era în pat, cancerul,
care îl chinuia de vreo zece ani, p`rea c` înainteaz` mai repede ca alt`dat`. I-am spus c`
va fi bine, el se îndoia. Dar mai era timp. Voia s` tr`iasc` pân` în septembrie [i spera s`
ajung` pân` în 10 septembrie. Mi-a ar`tat [palturile unei viitoare c`r]i în care scriau
despre el episcopi, preo]i, prieteni. M-a întrebat de ce nu scriu eu o carte despre Z`gujeni.
I se p`rea, cred, c` am scris prea pu]in despre sat [i despre el în pagina din viitoarea carte.

Cartea despre p`rintele Mezinca trebuia s` apar` pân` în 10 septembrie, când Cornel
Mezinca va împlini 80 de ani.

De la p`rintele Mezinca ajungeam la Dodi Munteanu – locuia vizavi. Dodi era unul
dintre prietenii mei mai tineri din Z`gujeni. Eu l-am convins s`-[i termine liceul, eu am
încercat s`-l fac vedet` la forma]ia de teatru a C`minului cultural pe când realizam, acolo,
spectacolele necesare.

Eram director de c`min cultural [i el era mâna mea dreapt`. Dodi s-a c`s`torit, a
f`cut copii bravi care lucreaz` în Spania. A scris o monografie despre satul lui [i adauga
în fiecare lun` pagini. Familia i-a dat informa]ii despre sat, bunicii, str`bunicii erau oameni
ai locului. Tat`l lui era un dansator magnific, conducea forma]ia de c`lu[ari. Era cineva.
Monografia lui Dodi insista mereu asupra felului în care castelul contelui Juhos, prin anii
cincizeci S.M.T., prin anii optzeci, AGROMEC, institu]ii în care lucrase [i el, devenea
o ruin`. Iar arhiva contelui fusese ars`? risipit`?Aveam prieteni la Re[i]a, la Timi[oara,
de ce nu vrea s` tip`reasc` volumul? E vreme, mai trebuie s` r`scoleasc` o arhiv`. Dou`.
E timp.

De la Dodi ajungeam la Titi, fiul lui Darida, despre care am povestit prin c`r]ile
mele. Peter Darida fusese omul de n`dejde a contelui, se pricepea la toate, de la starea
cailor la t`iatul porcilor: era cel mai priceput din sat. Titi fusese prietenul meu, acum era
orb [i nu mai ie[ea din cas`. Dar m` bucuram s` stau de vorb` cu el.

Continuare \n pagina 10

fi cei mai îndrept`]i]i s` realizeze aceste
cercet`ri. Oprindu-m` asupra paginilor pe care
Adriana Babe]i le consacr` lui Sacher–Masoch
îmi amintesc întâlnirile pu]in cunoscutului
(?) autor în paginile realizate de echipa A
treia Europ`. {i de nout`]ile Amazoanelor:
dac` cei din echip` au devenit ambasadori,
[efi de institute culturale, dac` [i-au legat
numele de alte [i alte proiecte, Adriana Babe]i
continu`. {i cum s` scrii o carte despre
Amazoane, când expresivitatea lor în aceste
vremuri erotizate nu poate fi definit` mai bine
decât de Sacher-Masoch?

L`sând gluma la o parte, s` mai scriem
c` Amazoanele. O poveste a Adrianei Babe]i
î[i a[teapt` nu doar cititorii, ci [i exege]ii.

POSTFA}~ LA CARTEA
LUI CORNEL MEZINCA

Pro Musica  - 1982
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LA TOLCE VITA

MARCEL TOLCEA

GÂNDIREA
FOTBALIER~

Ilie Du]`Ilie Du]`Ilie Du]`Ilie Du]`Ilie Du]`, absolvent al sec]iei de
Sculptur` al Facult`]ii de Arte [i Design
din Timi[oara ne prezint` copacul ca element
primordial al vie]ii, transpus în zilele noastre
sub o alt` form` decât cea întâlnit` în natur`,

bana(R)t

înglobând un crez nou: reciclarea prin art`.
Tabla devine scoar]a rigid` a copacului, iar
niturile sunt doar ni[te reprezent`ri ale
organismelor vii ce îl înconjoar`, în timp
ce ramurile par un conglomerat cu o form`
ciclic` ce dau impresia unei cre[teri spre
interior, [i nu spre v`zduh. În acest spa]iu
roadele fizice lipsesc cu des`vâr[ire, de[i
copacul este privat de bucuria de a cre[te
pe verticalitatea direc]ionat` de lumin`,
acesta este înzestrat cu darul de a cre[te în
con[tiinta omului.

CLAUDIA BUCSAI

Pe-atunci tr`iau în satul de sub munte
[i ̀ ia [i ceilal]i, iar muntele îi cople[ea [i
ziua, [i-n co[mare.

~ia ziceau c` vor s` înconjoare muntele,
s` vad` marea, s` se a[eze la ora[. Satul le
p`rea prea mic, înconjurat de ce]uri [i nori
c`zînd prea jos. Se preg`teau cu grij` pentru
marea c`l`torie; tîmplarul nu mai prididea
cu comenzile, iar cei mai cu dare de mîn`
îl pl`teau s` le fac` duium de l`zi, s` vad`
to]i [i s` nu uite nimeni. S`rb`toarea
Împachetatului c`dea la începutul prim`verii;
fiecare familie î[i scotea l`zile în curte [i
î[i punea în ele tot ce avea. De cum puteau
s` mearg`, copiii erau înv`]a]i pasul de
împachetare—m`surat [i modest ducînd cu
mîinile întinse juc`ria lor preferat`, pe care
o depuneau cu sfin]enie în l`di]a l`cuit`.
Cei mai s`raci dintre ̀ ia, care terminau destul
de repede, se uitau zile întregi la bog`tanii
care nu mai pridideau cu împachetatul. Cînd
ultimii terminau [i tot satul era gata de drum,
îl b`gau în lad` pe actorul care-l juca pe
cel mai s`rac. {i cînd ̀ la din lad` termina
de cîntat "Intru în ora[ul care sînt", începeau
dansurile [i cr`pelni]ele, alea ]ineau tot atîtea
zile cît durase împachetarea. Apoi se
întorceau la treburile lor de peste an,
întrerupte doar, la mijlocul toamnei, de
s`rb`toarea iei de for]`.

În anii primei tinere]i, pe cîte unul îl
apuca, i se înverzeau ochii [i începea s` se
preg`teasc` de drum spre vîrful muntelui.
"~sta-i dintre ceilal]i", [opteau ̀ ia, privindu-l
chiorî[. Înainte de a pleca, tîn`rul le d`ruia
rubedeniilor [i prietenilor tot ce avea, spunea
cîteva vorbe, de obicei în versuri, [i-o lua
spre munte pîn`-l pierdeau din ochi în nori.
Trecea vremea, trecea lung`, pîn` s` se-
ntoarc` vreunul. Iar dac` nu se întorcea pîn`
în [apte ani, îi pictau numele pe o lad` goal`,
st`teau t`cu]i pu]in în jurul ei, apoi o
îngropau. Prea pu]ini se întorceau, mai to]i
mu]i. Cînd, arareori, ie[eau prin sat, aveau
privirile pierdute, barba crescut`, pasul lin
[i lent, elastic chiar. Iar timpul, parc`, nu
mai [tia cum s` sar` peste ei.

~ia îi tr`geau de limb`, c` dac` pe munte
e z`pad` mereu, dac` de pe vîrf se vede

dincolo, ora[ul cum arat`... Cîte unul
r`spundea, nu des, dar a[a de încet c` doar
copiii, cu urechile lor ciulite, puteau s`-i
aud`.

– Ce-a zis? Ce-a zis?, îi întrebau ̀ ia
mai b`trîni.

– Cic` nimic nu-i mai frumos decît acolo
[i acolo nu-i nimic.

– Umbl` creanga dup` aur [i d` doar
de daci cu solzi.

– C` dumnezeu e 4 minus 1, un chibrit.
– Zice c` atunci cînd ajungi pe vîrful

muntelui, vezi cum î]i curge umbra spre vale
ca sosul de ciocolat` pe piramide.

– A v`zut-o pe Ioana.
– Virtù virtù virtù virtù virtù virtù virtù

virtù.
– Nenea a zis c` pe m`sur` ce urca î[i

pierdea cîte o mîn`, un picior, capul... [i în
vîrf nu mai r`m`sese decît noostalgie, a[a
a spus.

– Copiii-s basm [i omu' mit.
– Unde nu-i, acolo e [i-i parfumat de-]i

vine s` zbori.
– E lun`. Mergi a[a de repede c` ]i se

tope[te ceasul [i-]i r`mîn stelele în spate.
{i cîte [i mai cîte, dar cît po]i s`-i crezi

pe copii...
Tot a[a pîn` cînd unul a adus din munte

o s`pt`mîn` pe dos, un palindrom mic pe
care l-a l`sat în fa]a bisericii [i a disp`rut.
Dup` noaptea de vineri a fost vineri, dup`
aia joi, iar de miercuri oamenii au început
s` se ciocneasc` unii de al]ii pe uli]`, l`zile
s-au pus pe putrezit sub ploaia continu`,
înv`]`torul s-a sufocat într-o furtun` de
frunze, [i trei clari vecini de la apus [i-au
pus corturile lîng` mine. Eram pe malul
rîului, dar prea aproape de de[ert. Din ha-
mac, burduh`nosul care duhnea a fiin]` ne-
a spus cîte ceva despre copil`ria lui, despre
cum a înv`]at pasul de împachetare, cum
unul i-a furat juc`ria din l`di]`—îl c`utase
pîn` i s-a f`cut lehamite [i-a luat-o-ncoace,
c`tre noi.

– "{i ̀ ia?", l-am întrebat, "cu ̀ ia ce s-
a întîmplat pîn` la urm`?"

– "Cînd nu mai erau buni de nimic, se
duceau singuri s` moar` pe munte".

ODIHNIOAR~
C~LIN-ANDREI MIH~ILESCU

ALTELE-S ARTELE

Mi-am început gazet`ria scriind despre sport, mai precis despre fotbal. Eram corector
la un ziar din Timi[oara, "Drapelul ro[u", înainte de 1989, când era greu s` scrii ce
gânde[ti chiar [i în sport. Oricum, sectorul sport nu se compara cu alte domenii, unde
textele erau igrasiate definitiv de limba [i gândirea de lemn a propagandei comuniste.
Credeam, speram c`, scriind despre sport, o s` fiu (mai) liber. M-am în[elat.

Acolo, în mentalitatea devoratorului de sport, am descoperit un tip de gândire poate
nu mai periculos, dar, în orice caz, mai intransigent [i mai toxic: "gândirea fotbalier`".
Care se poate rezuma a[a: ai no[tri sunt cei mai buni; ai no[tri nu gre[esc niciodat`; când
pierdem, arbitrii sunt vinova]i; suntem fura]i; to]i au ceva împotriva noastr`; adversarii
din teren sunt du[mani pe via]` [i pe moarte [i trebuie zdrobi]i indiferent de mijloace.
Dar nu în numele unei banale înfrunt`ri simbolice (agon, în taxonomia lui Roger Caillois),
ci în numele unei dimensiuni mitologice, profunde, în care istoria de veacuri a nenorocirilor
e readus` în prezent. {i e reiterat` exact în coordonatele unui act liturgic ce se legitmeaz`
printr-o tr`ire real`, hic et nunc, perfect legitimat`.

O liturghie p`gân` în care Cel`lalt nu e creditat decât de un singur destin: al mor]ii,
al dispari]iei. O înfruntare între gladiatori. Or, în luptele de gladiatori, nu exist` rezultat
alb, de egalitate. {i nici victorie! Exist` doar UN supravie]uitor [i, necesarmente, o Victim`.
Cerut`, solicitat` de o entitate colectiv`, de fapt un Zeu însetat de sânge pe care Gustave
le Bon nu l-a presim]it, fiindc` templele lui se numesc stadioane. Dar l-a intuit în candoarea
sau buim`ceala omului f`r` însu[iri transfigurat de ira]ionalitatea mul]imii. A omului
mântuit de banalitatea cotidianului prin privilegiul unic de a putea urî, lovi, revolta sub
mantia anonimatului oferit de mul]ime.

A[adar, "gândirea fotbalier`" e un creier care, în loc de craniu, are domiciliul per-
manent în tribun`. "Gândirea fotbalier`" nu vorbe[te, nu [opte[te, nu cânt`. Ea url`,
r`cne[te, scuip`, amenin]`, bate. S` nu-i g`se[ti absolut nicio scânteie de merit adversarului
t`u, asta mi se pare nu doar c` ilustreaz` un asemenea instinct de tribun`, ci chiar un
deficit patologic. De s`n`tate mintal`. {i de disperare l`untric`.

CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2014
OCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIEOCTOMBRIE

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA
- 1 octombrie 1940 s-a n`scut Ion Jurca RovinaIon Jurca RovinaIon Jurca RovinaIon Jurca RovinaIon Jurca Rovina
- 3 octombrie 1969 s-a n`scut Radu Pavel Gheo (Radu, Pavel Gheorghi]`)Radu Pavel Gheo (Radu, Pavel Gheorghi]`)Radu Pavel Gheo (Radu, Pavel Gheorghi]`)Radu Pavel Gheo (Radu, Pavel Gheorghi]`)Radu Pavel Gheo (Radu, Pavel Gheorghi]`)
- 4 octombrie 1969 s-a n`scut Adrian BodnaruAdrian BodnaruAdrian BodnaruAdrian BodnaruAdrian Bodnaru
- 4 octombrie 1969 s-a n`scut Henrike Br`diceanu PersemHenrike Br`diceanu PersemHenrike Br`diceanu PersemHenrike Br`diceanu PersemHenrike Br`diceanu Persem
- 4 octombrie 1968 s-a n`scut Daniela Ra]iuDaniela Ra]iuDaniela Ra]iuDaniela Ra]iuDaniela Ra]iu
- 4 octombrie 1970 s-a n`scut Robert {erbanRobert {erbanRobert {erbanRobert {erbanRobert {erban
- 6 octombrie 1950 s-a n`scut Mircea CavadiaMircea CavadiaMircea CavadiaMircea CavadiaMircea Cavadia
- 9 octombrie 1956 s-a n`scut Daniel VighiDaniel VighiDaniel VighiDaniel VighiDaniel Vighi
- 12 octombrie 1957 s-a n`scut Ildiko GabosIldiko GabosIldiko GabosIldiko GabosIldiko Gabos
- 12 octombrie 1968 s-a n`scut Dana Nicoleta PopescuDana Nicoleta PopescuDana Nicoleta PopescuDana Nicoleta PopescuDana Nicoleta Popescu
- 14 octombrie 1919 s-a n`scut Mircea {erb`nescuMircea {erb`nescuMircea {erb`nescuMircea {erb`nescuMircea {erb`nescu
- 19 octombrie 1954 s-a n`scut Carmen OdangiuCarmen OdangiuCarmen OdangiuCarmen OdangiuCarmen Odangiu
- 19 octombrie 1951 s-a n`scut Dumitru Opri[orDumitru Opri[orDumitru Opri[orDumitru Opri[orDumitru Opri[or
- 23 octombrie 1951 s-a n`scut Marlene Heckmann (Negrescu) Marlene Heckmann (Negrescu) Marlene Heckmann (Negrescu) Marlene Heckmann (Negrescu) Marlene Heckmann (Negrescu)
- 25 octombrie 1945 s-a n`scut Srboliub Mi[covici Srboliub Mi[covici Srboliub Mi[covici Srboliub Mi[covici Srboliub Mi[covici
- 25 octombrie 1975 s-a n`scut Lucian Emanuel V`r[`ndanLucian Emanuel V`r[`ndanLucian Emanuel V`r[`ndanLucian Emanuel V`r[`ndanLucian Emanuel V`r[`ndan
- 27 octombrie 1950 s-a n`scut Kiss AndrasKiss AndrasKiss AndrasKiss AndrasKiss Andras
- 31 octombrie1954 s-a n`scut Ionel Bota Ionel Bota Ionel Bota Ionel Bota Ionel Bota
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ADRIANA CÂRCU: Ilie, când [i cum
s-a manifestat interesul t`u pentru muzic`?

ILIE STEPAN: Totul a început cu filmul
Tinerii. Un film cu Cliff Richard [i The
Shadows, care rula la cinematograful Victoria.
Acolo am m`turat de vreo opt ori curtea ca
s` m` lase s`-l v`d pe gratis. Din momentul
acela mi-am dorit o chitar` [i atâta le-am
"s`pat" subliminalul alor mei, pân` mi-au
cump`rat una. Dup` o lun` luam deja ore
de la profesorul Popescu, de la care au înv`]at
muzic` cam to]i chitari[tii din Timi[oara.
Am luat ore de la el timp de doi ani, pân`
m-a înv`]at tot ce [tia. Îmi amintesc foarte
bine prima mea chitar`. Era o chitar` nor-
mal`, cu corzile îndep`rtate, la care se cânta
foarte greu. Pân` a venit domnul Popescu,
am încercat s` cânt cu o cheie de yale. Dup`
aceea mi-a dat el ni[te pene cu care am înv`]at
s` cânt. S` ciupesc corzile am înv`]at singur,
pentru c` nu prea aveai de unde s` înve]i.

– Când ai format prima trup`?
—Prima mea forma]ie s-a numit G Boys

[i, la scurt timp dup` aceea, am f`cut una
numit` Mar]ienii, cu care am cântat prima
dat` în 1967. Cântam la trei chitare [i o tob`
de pionieri, total unplugged. Pe primul afi[,
parc`-l v`d [i acum, scria: "Forma]ia Mar]ienii
va sus]ine un mic recital în sala clasei a VII-
a B".

—Cum ai continuat studiul?
—România cred c` era singura ]ar` din

Europa în care chitara nu se studia într-o
form` institu]ionalizat`, a[a c` tot ce voiai
s` înve]i trebuia s` descoperi singur. Am
început s` m` ocup serios de chitar` în 1969.
Aveam deja discurile mele pe care le ascultam
[i am f`cut rost de ni[te partituri clasice, dup`
care studiam. Am înfiin]at trupa Archaeop-
teryx, apoi am mai format o trup` împreun`
cu Doru Iosif, care se numea Rivoli Grup
4. V`zusem chitare cu dou` grifuri la Led
Zeppelin [i la alte trupe, a[a c` mi-am f`cut
[i eu o chitar` combinat` cu trei corzi normale
[i trei de bas [i cântam pe la reuniuni tot
felul de compozi]ii. Am înv`]at mult atunci.
Atâta eram de entuziast, încât în afar` de
muzic` [i literatur` nu m` mai interesa nimic.

—Care a fost influen]a profesorului
Eduard Pamfil asupra dezvolt`rii tale ca
muzician?

—Profesorul Eduard Pamfil a fost o
adev`rat` personalitate renascentist`: creator
de [coal` psihiatric`, poet, eseist, pictor,
filozof [i un muzician de mare clas`. L-am
cunoscut în timpul liceului. El m-a înv`]at
care este rolul chitarei în familia
instrumentelor [i cum pot prin ea s` cunosc
[i s` în]eleg marea muzic`. Asta m-a ajutat
mult, pentru c` eu, de[i am iubit chitara de
cum am avut-o în mân`, începusem s` am
complexe datorit` faptului c` nu se studia
în conservator. Acest lucru mi-a deschis o
lume în dublu sens. Mi-a deschis lumea lui
Bach [i pe cea a fiului s`u, Karl Philipp
Emanuel Bach, care a fost un chitarist
extraordinar [i un mare compozitor de chitar`,
[i mi-a deschis lumea muzicii noi. De la el
am înv`]at s` nu am prejudec`]i fa]` de niciun
gen muzical. Pe vremea aceea ascultam
muzic` clasic` [i mult pop [i rock. Am avut
mare noroc c` tocmai atunci se forma o
adev`rat` galaxie muzical`, care con]inea
toate genurile. Se cânta tot mai evoluat [i
realizam c` multe lucruri se întâmpl` pentru
prima dat`. Profesorul Pamfil m-a înv`]at
s` m` raportez la ce ascult, la ce cânt [i la
ce înseamn` aceste lucruri, m-a înv`]at s`
gândesc "chitaristic". Acum, când m` uit
înapoi, realizez c` aceast` întâlnire a fost
hot`râtoare pentru ceea ce a urmat s` fac,
deci, cum s-ar zice, mi-a demarat cariera.

—Cum a început cariera ta muzical`?

C~L~TOR F~R~ PA{APORT
ILIE STEPAN

—În toamna lui 1972, în timpul unei
ore de chimie, mi-a venit ideea s` formez o
trup` cu numele Pro Musica Experimental
Supergroup, dar dup` scurt timp mi-am dat
seama c` "supergroup" înseamn` altceva, a[a
c` numele a devenit Pro Musica. Data oficial`
de na[tere a trupei este 15 ianuarie 1973,
când am cântat primul concert în cinstea lui
Eminescu, în sala festiv` a Liceului Carmen
Silva. Liviu Butoi a cântat cu noi atunci la
oboi, Doru Apreotesei la pian, Doru Pilo[
f`cea percu]ie, iar Doru Iosif cânta la voce
[i fluiere. La concertul acela a cântat cu noi
[i un grup cameral de la liceul de muzic`.
Toate piesele au fost compuse pe texte de
Eminescu [i, cu ocazia aceea, am cântat [i
"Glossa", pe care am compus-o în 1970. De
fapt, mobilul form`rii trupei a fost acest
spectacol [i, pentru c` a ie[it a[a de bine,
ne-am hot`rât s` continu`m. Atunci am
început cu Doru Iosif [i cu Adina Dimitriu
s` d`m spectacole pe la Casa Studen]ilor,
tot atunci a ap`rut [i Boian Perin la chitar`,
primul nostru pianist, Doru Cri[an [i, la scurt
timp dup` aceea, s-au ivit [i fra]ii Erlend [i
Dixie Krauser, pe care i-am luat de la liceul
de muzic`. De la Liceul de muzic` am luat
atunci patru muzicieni, fra]ii Krauser, pe
Adrian Daminescu la violoncel [i pe un oboist,
Cornel Pancare[tean. Ne-am format într-un
nucleu [i cântam alternativ cu mai mul]i
muzicieni.

—Muzica voastr` din vremea aceea
emana o anumit` cur`]enie. Ai o explica]ie
pentru asta?

—O explica]ie ar fi faptul c` studiul
chitarei clasice imprim` o anumit` cur`]enie
muzical`, pe de alt` parte eram la vârsta la
care visam cu to]ii. Tema principal` era pacea
lumii. Folkul mai elaborat a început cu opera
Creanga de cire[, în 1974, care era bazat`
pe mitul japonez al crengii de cire[, combinat
cu cronica ororilor produse de bomba atomic`
în Japonia. A fost prima lucrare de amploare,
care a avut premiera la clubul Universit`]ii,
dup` care a fost prezentat` la Festivalul
Na]ional al Artei Studen]e[ti, unde am primit
premiile revistelor Via]a Studen]easc` [i
Amfiteatru.

—Cum a evoluat Pro Musica în perioada
aceea?

—Prima recunoa[tere na]ional` a avut
loc în martie 1974, la Festivalul Prim`vara
Baladelor, unde am ob]inut premiul pentru
cel mai bun grup [i premiul de popularitate.
În anul acela am cântat ni[te concerte la Sala
Palatului, împreun` cu Progresiv TM [i Sfinx,
pe care mi le amintesc cu pl`cere. Media
de vârs` era de 18 ani [i se cânta deja foarte
serios. La scurt timp am scris a doua oper`
folk, C`l`torie de nunt`, care avea ca tem`
experimentul atomic din Bikini. A fost o oper`
pe care n-am cântat-o niciodat`. Folk-ul nostru
a început atunci s` tranzi]ioneze spre rock.
În perioada aceea am reu[it s` facem dou`
clipuri la televiziune, filmate de Viorel
Sergovici în p`durea de la Bazo[ [i în cetatea
de la {oimo[, clipuri de care nu mi-e ru[ine
nici azi. Cam tot pe atunci am cântat în
deschidere la un concert Phoenix, [i aici
trebuie s` men]ionez c` Nicu Covaci a avut
întotdeauna o atitudine pozitiv` [i
încurajatoare fa]` de noi.

—Pe la mijlocul anilor 70 a existat o
pauz`. În ce împrejur`ri s-a produs ea?

—În 1975 existau în Timi[oara ni[te
trupe foarte solide [i muzical, [i tehnic. Noi
nu aveam niciun fel de aparatur` [i ne-am
gândit s` ne desp`r]im [i s` facem rost de
ni[te bani. Începând din 1975 am cântat cu
Progresiv TM trei ani la rând, la mare [i în
turnee, [i am f`cut cu ei chiar [i un album.
Am cântat cu mare pl`cere cu trupa aia [i

am înv`]at mult de la ei. Ascultam mult rock
[i eram la zi cu toate temele. În toamna lui
1977 am revenit la Timi[oara [i am început
s` dau ore de chitar`. Dup` aceea ne-am
hot`rât, împreun` cu Dixie Krauser, s` punem
iar trupa pe picioare. Mi l-a prezentat [i l-a
adus în trup` pe Nick Krakovski, Pi[ti Inczedi
cânta la clape, iar la tob` l-am avut pe Erwin
}arfulea. În formula asta am trecut concep-
tual pe rock, un rock cu elemente, mai ales
ritmice, de factur` balcanic`, cum le spuneam
pe vremea aceea, dar, de fapt, ele apar]ineau
de spa]iul carpato-dun`rean. În vara lui 1979
am cântat la Costine[ti, la Cupol`. Atunci
am început colaborarea cu {tefan Dandu ca
textier [i am fost destul de bine recep]iona]i.

Tot atunci am reînceput cu ProMusica
în noua formul`, cu Lic` Dolga la tobe, Dixie
Krauser la bas [i Bujor Hariga la chitar`.
Asta a fost componen]a consacrat`, iar dup`
aceea s-au mai perindat [i al]i muzicieni prin
trup`. Regretatul Nae Tarnoczi a venit ca
vocalist [i, dup` ce a plecat Dixie, la bas a
venit Richard Schörnig, iar în locul lui -
Christian Podratzky [i la voce Tic Petro[el,
cu care am înregistrat albumul Rockul baroc,
dup` care, la sfâr[itul anilor 80, a venit la
voce Mario Florescu. În concerte ne-a ajutat
cu clapele Pisti Kolompar, iar pe discuri la
clape a cântat Pisti Inczedi. Sunt nume pe
care ]in s` le men]ionez aici, pentru c` fac
parte din istoria trupei.

—Poveste[te-mi despre Concertul
Krepkaya de la Casa Tineretului.

—Asta era în 1981. Pro Muzica avea
deja un nume. Pentru c` aveam sal` de
repeti]ie la Casa Tineretului, d`deam acolo
dou` concerte pe an. La vremea când a fost
programat concertul `sta, sala se afla în
repara]ie — pe scen` era instalat` o schel`
[i, lâng` ea, o movil` de nisip —, iar
directoarea î[i f`cea griji c` n-o s` ias` bine
spectacolul. Mie lucrurile astea mi-au
convenit de minune [i am asigurat-o c` va
fi un concert memorabil, f`r` s` [tiu cât`
dreptate aveam. Ne-am preg`tit de concert
[i ne-am adaptat condi]iilor; Dixie cânta în
salopet` [i cu o casc` pe cap, iar Krakovski
intra pe scen` cu o sap` în mân`.

În dup`-amiaza concertului, alimentara
de vizavi de Casa Tineretului s-a închis pentru
vreo or`. ~sta era semn c` se bag` marf`.
Pe la patru, când s-a deschis, am aflat [i ce
se b`gase: vodc` Krepkaya Strong. Numai
capul de mort lipsea. Bineîn]eles c` vorba
s-a dus repede [i fiecare a trecut pe acolo [i
[i-a cump`rat sticlu]a lui. Înainte s` înceap`
concertul, directoare a venit la mine, aproape
în lacrimi: "Domnul Stepan, ce ne facem,
c` toat` sala e beat`?" Eu, "L`sa]i doamn`

c` nu e nimic, a[a sunt tinerii, euforici." Ea,
disperat`, "Nu euforici, domnul Stepan, sunt
be]i în toat` regula".

În timp ce vorbeam cu ea în hol, intr`
un cet`]ean cu o sticl` în fiecare mân`, la
care directoarea se întoarce spre el, aproape
plângând: "Pân` [i dumneavoastr`, domnul
Baniciu?" Mircea, cu zâmbetul lui cuceritor:
"Doamn`, l`sa]i c` nu e a[a grav, ne distr`m
[i noi un pic." În momentul când a început
concertul, publicul era "pu[cat" bine de tot.
A fost o atmosfer` de delir total. Cred c`
un organizator de concerte punk ar fi fost
foarte mândru de noi. Scena de la Casa
Tineretului este destul de înalt`, are cam un
metru [aptezeci. Pe buza scenei se afla un
ventilator mare, care la un moment dat a prins
s` se învârt`. Nu [tiu cum s-a întâmplat, dar
publicul a început s` se ca]ere pe scen`, [i
m-am trezit cu un prieten de-al nostru, Pocco,
care avea plete lungi, cu p`rul prins în ven-
tilator. Noi am continuat s` cânt`m, dar
spectacolul era, de fapt, în sal`. Unii se
urcaser` pe scaune, al]ii dansau în fa]a scenei,
al]ii voiau s` cânte ei. Tot publicul se cl`tina
ca valurile Dun`rii. La sfâr[itul spectacolului,
jum`tatea mai treaz` i-a c`ra pe cei "r`pu[i".
Exist` multe pove[ti de atunci, dar eu î]i spun
numai ce am v`zut de pe scen`.

—Ai putea s` faci un istoric al dezvolt`rii
tale pe plan conceptual?

—La fiecare din sta]iile parcurse,
conceptul meu s-a îmbog`]it [i i s-au ad`ugat
noi dimensiuni. La Pro Musica am pornit
de la un folk cu elemente clasice [i am trecut
la protest song, la care s-a ad`ugat nevoia
de instrumente elctronice. Dup` aceea a urmat
varianta de rock în care am început s` cânt`m
teme balcanice, deci aici a ap`rut deja
elementul etnic. Apoi s-a ivit o repercusiune
a perioadei folk prin introducerea de elemente
acustice [i s-a creat conceptul de rock-baroc,
ca o îns`ilare permanent` de simboluri [i
de aglomer`ri. Trecerea la rockul post-baroc
a fost marcat` de piesa "Timi[oara", pe care
am scris-o la sfâr[itul lui decembrie 89 [i
care este ca o respira]ie. "Timi[oara" e singura
pies` scris` de mine din care nu a[ schimba
nici un ton. {i lui Marian Odangiu, care a
scris textul, i s-a întâmplat la fel. Au fost
ni[te tr`iri atât de importante [i atât de grave,
încât piesa a ie[it ca dintr-o suflare.

Compunerea acestei piese a marcat,
printr-o coinciden]` istoric`, încheierea unei
etape creative [i deschiderea spre o nou`
orientare stilistic`. Dup` aceea a urmat drumul
ca o acolad` înapoi la rock, la folclor, la
muzica bisericeasc` [i chiar de jazz. Este
un drum pl`cut, drumul acesta pe care-l
parcurgi f`r` grani]e [i f`r` ca cineva s` te
întrebe pe unde [i de ce le-ai trecut, dar trebuie
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s` fii foarte atent, pentru c`, dac` nu [tii s`
îmbini, po]i s` cazi foarte u[or în kitsch sau
auto-parodie.

—Ce înseamn` pentru tine fuziunea?
—Dup` defini]ia veche, fuziunea este

dat` de mai multe forme de energie, care,
împreun`, creeaz` o energie nou`, ce le
con]ine într-o anumit` propor]ie pe toate.
Imagineaz`-]i un organism care trebuie s`
func]ioneze cu organe transplantate. Eu,
muzical, m` simt ca un c`l`tor care nu are
nevoie de pa[aport.

—Care este pentru tine, din punct de
vedere muzical, diferen]a fundamental` între
muzica live [i cea de studio?

— Concertul este ca un spectacol de
teatru, iar imprimarea de studio, ca un film.
În concert, înc`rcarea emo]ional` se produce
în timp, pe cât` vreme în studio, când
înregistrezi o pies`, trebuie s` fii deja gata
"înc`rcat" [i s` o reiei de fiecare dat` cu acela[i
atac. Când fac distribu]ia unei piese muzicale,
hai s` spunem "Femeia în ro[u" de pe albumul
Undeva în Europa, [tiu c` femeia în ro[u
va fi violoncelul [i c` va cânta tema princi-
pal`, discut la început care este rolul
instrumentului în ansamblu [i ce doresc s`
exprime acel instrument. Un muzician cu
care lucrez trebuie s` [tie exact ce are de
f`cut. Am lucrat toate albumele, dar mai ales
Undeva în Europa [i Lumina, cu muzicieni
de studio.

—Ce alte arii sau teritorii muzicale, pe
lâng` folk, rock [i fusion, acoper` creativitatea
ta?

—Ar mai fi muzica de teatru [i de film.
Cele dou` mari drumuri sunt perioada folk-
rock-fuziune [i perioada de muzic` pentru
teatru [i film, care are cu totul alte cerin]e,
pentru c` aici te înso]e[ti cu un scenariu. În
teatru am debutat cu Lelu Bihoi [i cu trupa
lui, Thespis, unde am [i înv`]at me[te[ugul,
iar în film începutul l-am f`cut cu Bebe
Costina[. Din cauza aceasta, [i pe Lumina
i-am dedicat fiec`ruia câte o pies`: "Dublele
lui Bebe" [i "Buy Flowes not Arms". Ei sunt
doi oameni foarte importan]i pentru mine.

—Care este rolul muzicii într-un
spectacol?

—Aici muzica trebuie s` fie în primul
rând un personaj. Nu are voie s` fie o
interferen]` tangen]ial` sau un comentariu.
Acolo te subordonezi ideii generale. Mi s-
a întâmplat s` scriu o tem` — [i am avut
teme care mi-au pl`cut la nebunie —, s-o
dezvolt [i, când am ajuns la scen`, s` con-
stat c` nu se potrive[te. Fie c` momentul
era prea lung, fie c` ea nu servea ideii
regizorale. De[i am lucrat la vreo dou`zeci
de spectacole de teatru, [i acum mai mârâi
în interior când trebuie s` schimb, dar sunt
con[tient c` muzica nu are rolul principal
sau nu poate s` mearg` în paralel cu
spectacolul. La film e [i mai grav, în sensul
c` acolo ai o durat` clar`. Intr` în joc un alt
fel de creativitate. Ai libertatea de a compune,
dar exist` un anumit traseu pe care trebuie
s`-l urmezi.

—Cum e atunci când muzica e de sine
st`t`toare?

—Atunci e altceva. Primul disc din
trilogia Stepan Project (Sensul Vie]ii) l-am
început foarte atent la timing [i la nuan]e.
Al doilea proiect (Undeva în Europa) e pe
teme [i durate, iar la ultimul album (Lumina)
am fost mult mai generos cu durata pieselor.
Bineîn]eles c` am stat de vorb` cu oamenii
apropia]i [i cu cei cu care lucram, dar nu
am mai vrut s` m` las constrâns de restric]ii
de ordin exterior. Nu am mai f`cut niciun
rabat. Mi-am permis acest lucru, nu din trufie,
ci pentru c` am sim]it c` a[a trebuie s` fie.
Din cele aproximativ opt ore de muzic`, am
t`iat dou` ore [i jum`tate. Am cizelat ca [i
cum ai sculpta un material muzical, pân`
am ajuns la forma clar`.

—Care este importan]a unei sonoriz`ri
bune?

—Muzica este o form` de energie, pe

care o transmi]i celui care te ascult`. Forma
cea mai direct` de transmitere este, fire[te,
concertul. E un transfer bazat pe feedback,
pe care îl simt [i publicul, [i muzicienii. E
un lucru aproape îngeresc. Indiferent de genul
de muzic` [i de num`rul de muzicieni de
pe scen`, atunci când cân]i amplificat,
spectatorul trebuie "îmb`iat" cu sunet.
Imperfec]iunile de sonorizare scad foarte mult
din valoarea unui concert [i de aceea
sonorizarea nu trebuie f`cut` la întâmplare.

—Care este raportul t`u cu sunetul
digitalizat?

—Cu cât [tiu mai mult despre samplere,
cu atât devin mai con[tient de sunetele natu-
rale. În ziua de azi sunt mult mai con[tient
de fo[nete [i de adierea vântului sau de sunetul
pe care-l face o creang` când se rupe. Îmi
place s` le ascult, a[a cum îmi place sunetul
de frunz` cântat`, sunetul de bici sau sunetul
de capr`, sau de vioar` cu goarn`. Toate
convie]uiesc foarte bine cu sound-ul de sam-
pler. Aceste dou` componente, cea digital`
[i cea natural`, nu se exclud [i sper c` acest
lucru s-a f`cut sim]it în albumele mele.

—Cum ai f`cut albumul Lumina?
—La albumul Lumina am lucrat timp

de 11 ani împreun` cu mai bine de o sut`
de oameni, pornind de la muzicieni, cinea[ti,
scriitori, web designeri, pasticieni, pân` la
ingineri de sunet [i la graficieni. Nu a[ vrea
s` dau aici nume, pentru c` nu vreau s`
v`duvesc pe nimeni de meritul extraordinar
de a fi participat la un proiect de asemenea
propor]ii. Îi port pe to]i în suflet [i am avut
de înv`]at de la fiecare în parte. Am lucrat
cu mul]i muzicieni din genera]ia tân`r` [i
m-am sim]it grozav cu ei. Mi-am dorit mereu
ca genera]iile tinere s` nu vad` în mine un
du[man. Gânde[te-te c` Horea Cri[ovan, unul
dintre partenerii mei constan]i, a venit pentru
prima dat` la Sensul Vie]ii când avea 23 de
ani [i a cântat lucruri grele. Are acolo ni[te
improviza]ii de care sunt mândru [i azi. Nu
m-a interesat niciodat` impactul comercial
al albumelor mele [i, câteodat`, cum ar fi
la Sensul Vie]ii, nu pot nici m`car s`-mi explic
de ce le-am dat titlurile respective. Multe
lucruri s-au întâmplat spontan, din pur`
intui]ie. Mul]umesc lui Dumnezeu c` nu sunt
robul banilor. Am refuzat mereu contracte
care nu-mi ofereau garan]ia artistic` total`
[i le-am acceptat pe cele neavantajoase
financiar, dar unde [tiam c` exist` un suflu
artistic [i c` e bine ceea ce fac din punct de
vedere muzical.

—Po]i s` identifici etapele de germina]ie
ale trilogiei?

—Pe la mijlocul anilor '90, când în
Occident se cânta unplugged, iar trupele din
România începuser` s` cânte [i ele cu
instrumente neamplificate, eu, care în materie
de rock acustic stau destul de bine, în loc s`
cânt îmi petreceam nop]ile înv`]ând s` lucrez
pe sampler. Eram cumva împotriva curentului,
dar sim]eam c` trebuie s` înv`] s` editez
sunetele. Acest lucru mi-a folosit foarte mult
mai târziu. Nu sunt partizanul înr`it al
sunetului acustic, dar nici partizanul sunetului
prelucrat. Pe Lumina am f`cut fuziunile
sonore cele mai îndr`zne]e. Acolo este un
slide-show cu muzicieni ]`rani [i o orchestr`
simfonic` ce înso]e[te sunetul coasei [i pe
cel al vântului. Este o armonie foarte frumoas`
între sunetele clasice [i cele naturale.

—M` surprinde c` pe parcursul a
unsprezece ani nu ai sim]it nevoia s` faci
public niciun segment. De ce ai a[teptat atât
de mult?

—Bun` întrebare. Acest proiect nu a fost
conceput s` dureze unsprezece ani, ci a fost
conceput s` dureze pân` e gata. În art` este
greu s` [tii dinainte când ceva e gata. Unul
dintre motive a fost acela c`, dac` încheiam
definitiv un segment, ar fi existat pericolul
s` nu-l mai pot porni, s` nu-i g`sesc
continuitatea. În al doilea rând, piesele nu
sunt cronologice, iar eu, cu o jum`tate de
an înainte de mixajul final, înc` pritoceam

ordinea lor. {tiam finalul, dar restul pieselor
s-a organizat mai târziu. Deci, întregul nu
era f`cut. {i, în afar` de asta, am vrut s` fac
o oper` durabil`, drept care nu mi-am permis
niciun rabat.

—Ce a fost cel mai greu?
—Cel mai greu lucru la o asemenea

munc` este faptul c` intevin cei doi poli ai
feelingului t`u interior. Unul este: au trecut
deja atâ]ia ani, anul ̀ sta ai fost la [apte
înmormânt`ri, cât mai ai de gând s-o ]ii a[a?
Cealalt` voce zice: m`i b`iete, ai muncit atâta
amar de ani, sper c` n-o fu[ere[ti acum, la
sfâr[it. Câteodat` tu stai mic între aceste dou`
voci [i te întrebi ce s` faci.

—Când ai [tiut c` e gata?
—Am [i o imagine plastic` pentru asta.

C`tre sfâr[it îi spuneam unui prieten c` simt
proiectul ca pe un noian z`pad` care st` pe
acoperi[ [i care, dac` nu fac s`-l dau cumva
jos de acolo, amenin]` s` m` striveasc`. Când
am sim]it c` deja m` apas`, am [tiut c` e
gata.

—Ai putea s` raportezi munca pentru
acest album la dezvoltarea ta spiritual`?

—E simplu. Cât spirit am reu[it s` pun
în acest album, atâta spirit am. Toate albumele
trilogiei merg pe trei coordonate mari. Pentru
mine cifra trei e magic`. Cea spiritual`,
cosmogonic`, legat` de credin]a cre[tin`, care
con]ine teme religioase, coruri [i colinde,
apoi apare latura ancestral`, arhaic`, a
mo[tenirii noastre culturale, [i apoi aspectul
concret, contemporan, cu toate datele
existen]ei noastre prezente, cu cântece de
dragoste [i cântece de protest sau critic`
social`. Am crescut spiritual odat` cu trilogia
[i m` identific cu ea. Nu este numai munca
mea, dar m` reprezint` foarte mult.

—Imprim`rile s-au produs în timp?
—Da, am început în 2001 [i în final am

reu[it s` ne sincroniz`m cu mijloacele tehnice
de ultim` or`. DVD-ul albumului Lumina
este primul din ]ar` întregistrat în tehnica
Dolby Surround [i are un cu totul alt fel de
spa]ialitate.

—Cum ai finan]at acest proiect?
—Cu sufletul. Marele merit al acestui

proiect este în primul rând faptul c` el s-a

realizat cu ajutorul prietenilor care au
colaborat f`r` nici un fel de preten]ii materiale.
Este singura posibilitate ast`zi, când ne afl`m
într-o criz` economic` [i moral` de asemenea
propor]ii.

—Ce urmeaz` dup` Lumina?
—Dup` lansarea din Timi[oara, unde

am lansat, de altfel, toate albumele mele,
am scris deja muzica la trei spectacole de
teatru. Conceptual, am deja cinci proiecte
în devenire. Primul este, concertul aniversar
40 de ani Pro Musica, care, din motive
obiective nu s-a putut ]ine în 2013, al doilea
este un concert cu o orchestr` simfonic`, în
care se vor cânta atât piese din Pro Musica,
cât [i din Stepan Project. Apoi mai pl`nuiesc
un proiect simfonic live, numit Facerea, care
începe cu miturile pre-cre[tine [i se termin`
cu na[terea lui Isus [i, de asemenea, un disc
acustic cu maximum patru instrumente [i
voce - cu Doru Apreotesei la pian, Dixie
Krauser la contrabas [i cu Mario Florescu
la percu]ie. {tiu aproape totul despre acest
disc. Ceea ce nu [tiu înc` este tipul de voce
de care am nevoie. Dac` acest lucru se
cristalizeaz`, voi [ti [i cine va cânta. Mai
am în plan un proiect editorial, ca s`-i spun
a[a: cele trei albume ale Trilogiei s` apar`
împreun` într-o edi]ie special`.

—Exist` lucruri pe care acum, uitându-
te înapoi, le-ai face altfel?

—Nu am regrete în leg`tur` cu traseul
meu ideatic. Ba dimpotriv`, am multe mo-
tive de mul]umire, de bucurie s` fi lucrat
cu atâ]ia oameni deosebi]i, [i de recuno[tin]`
fa]` de Dumnezeu. Dac` am un regret, el
vine din perfec]ionismul meu. Exist` anumite
piese muzicale pe care le-a[ mai cizela.
Detaliile fac întregul [i regret c` nu am reu[it
s` fiu destul de conving`tor pe acest plan
în rela]iile de colaborare, drept care a trebuit
s` fac foarte mult singur.

Interviul este desprins din volumul Po-
vestiri din Vremea de dup` de Adriana Cârcu,
ap`rut la editura Brumar în aceast` var`.

Interviu realizat de
ADRIANA CÂRCU
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"Eu nu m-am n`scut în Timi[oara, ci în
Caransebe[, în diminea]a zilei de 24 noiembrie
1953. Mama lucra ca asistent` medical`, iar
tata era ofi]er - pân` când s-au f`cut epur`rile
celor din vechiul regim. Când s-a întors într-o
zi de la comisariat, toat` mobila era în strad`,
iar sentinela nu l-a mai l`sat s` intre în cas`.
Le mul]umesc ve[nic p`rin]ilor mei c` s-au
str`duit - [i au reu[it - s` fac` tot ce se poate
pentru ca fiul lor s` nu simt` clipele grele
prin care a trecut familia noastr`. Am avut o
copil`rie modest`, dar lini[tit` [i fericit`.

Îmi amintesc cu pl`cere de anii pre[colari,
într-un Lugoj lini[tit [i patriarhal.

În Timi[oara ne-am mutat în 1960, era
altceva, alt` forfot`. În prima zi de [coal`,
în clasa I, tata m-a dus pân` acolo, iar a doua
zi am mers de mân`, jucându-ne, cu un coleg
ce avea s` devin` un prieten de-o via]`: Eugen
Iosif, cu care m-am reg`sit, muzical vorbind,
în formula de start a Pro Musicii, apoi pe CD-
ul Sensul vie]ii. Sigur, dac` m` gândesc la
Timi[oara anilor '60, când am v`zut-o prima
oar`, ea s-a schimbat, dar au fost transform`ri
lente [i fire[ti. Dup` '89, Timi[oara este unul
dintre cele mai aliniate ora[e din România
la standarde europene. Îmi place foarte mult
ora[ul [i dac` ar fi s` aleg - [i, slav` Domnului,
înc` pot s` aleg - nu l-a[ schimba pe niciun
alt ora[, n-a[ locui nic`ieri altundeva"...

* * *
"Aveam 12 ani când p`rin]ii mi-au

cump`rat prima chitar`, apoi am început s`
studiez cu profesorul Adrian Popescu. Este
cel care a crescut de-a lungul anilor ni[te
chitari[ti ce au devenit nume de referin]` în
muzica noastr`: Nicu Covaci sau marele
chitarist de jazz, Dan Ionescu. Dup` un an [i
ceva, profesorul le-a spus p`rin]ilor mei: ™nu
v` mai pot lua bani, pentru c` n-am ce s`-l
mai înv`]¤. A[a c` am continuat singur, pân`
s-a produs o cotitur` pentru mine - întâlnirea
cu profesorul doctor Eduard Pamfil, pe care
îl consider un ultim renascentist al secolului
al XX-lea: fondator de [coal` de psihiatrie,
pictor, eminent chitarist (a studiat chitara
clasic` la Paris în perioada interbelic`), un
om excep]ional. Cu domnia sa, am [lefuit pre]
de doi ani ceea ce înseamna chitara clasic`.
M`rturisesc c` acestor doi profesori le datorez
foarte mult, pentru c` a [ti s` cân]i la chitar`
un menuet de Bach sau o lucrare de Berlioz
ori Paganini înseamn` s` p`[e[ti într-un univers
fantastic, miraculos, ce î]i deschide drumuri
extraordinare legate de muzic`, de armonie."

* * *
În 1973, Ilie Stepan înfiin]eaz` grupul

"Pro Musica". Primul spectacol are loc la 15
ianuarie 1973, în sala de festivit`]i a Liceului
"Eftimie Murgu" (viitorul Liceul Pedagogic
"Carmen Sylva") [i a cuprins compozi]ii
proprii pe versurile lui Mihai Eminescu. Au
urmat recitaluri ale grupului folk la Clubul
Universit`]ii de Vest din Timi[oara [i Club
A (Bucure[ti), participarea la cele mai
importante festivaluri studen]e[ti, imprim`ri
radio [i tv, premii na]ionale:

- Premiul pentru cel mai bun grup [i
Premiul de popularitate la Festivalul Na]ional
Prim`vara baladelor (1974)

- Premiul revistei Flac`ra (1974)
- Premiul revistelor Amfiteatru [i Via]a

Studen]easc`, la Festivalul Na]ional al Artei
Studen]e[ti - pentru opera folk "Creanga de
cire[ "

Stilul acestei perioade este un folk cu
accente simfonice.

A scris (în aceast` perioad`) pentru grup
peste 80 de compozi]ii (multe dintre ele
prezente în topurile revistelor de specialitate).

* * *
"Surprindeau atunci, dezvolt`ri muzicale

de mare amplitudine, asigurate de un bogat
sector de corzi, sufl`tori, instrumente de lemn,
percu]ie [i ghitar`. Compozi]ia aborda o tem`
antir`zboinic`, având ca punct de plecare

"ASTA {TIU EU S~ FAC.."
FRAGMENTARIUM ILIE STEPAN

tragedia de la Hiro[ima. Se poate spune c`
aceast` manifestare muzical`, Festivalul Artei
Studen]e[ti (1974), a creat, prin grupul Pro
Musica, primul sound de amploare folk: opera
Creanga de cire[, compozi]ia lui Ilie Stepan,
pe un libret alc`tuit din versurile poe]ilor Eugen
Jebeleanu, Titel Constantinescu, Doru Eugen
Iosif [i ale compozitorului" (Mihail Stan)

* * *
"Creanga de cire[ este un spectacol

simbolist-sintetic, unul dintre primele cu acest
format din cultura muzical` româneasc`.
Respir`, în tot, o gândire, o sensibilitate [i o
expresivitate complexe [i profunde, scenariul,
textele selectate, sonurile cântecelor [i
montajul scenic demonstrând laolalt` o viziune
artistic` novatoare, plin` de sensuri [i
subîn]elesuri." (Marian Odangiu)

* * *
Prima oper` folk din România, Creanga

de cire[, a fost urmat`, în 1975, de o a doua
oper`: C`l`torie de nunt`: "O oper` care a
r`mas la faza de repeti]ii, nu a mai v`zut lu-
mina rampei: era în 1975, [i cântaser`m deja
în cele mai mari s`li din ]ar`, al`turi de trupe
care au f`cut istorie în muzica româneasc`:
Phoenix, Ro[u [i Negru, Progresiv TM,
Sfinx… Am în]eles c` trebuia s` urm`m [i
un alt drum…" (Ilie Stepan)

* * *
ILIE STEPAN: "Dar marea [i frumoasa

nebunie a acelor ani era muzica beat, rock-
n-roll-ul... Totul a început cu [ocul produs
de filmul Tinerii, cu Cliff Richard, [i The
Shadows, film pe care l-am v`zut de nenum`-
rate ori. ]in minte c` mai chiuleam de la ore,
m`turam curtea cinematografului [i ne l`sau
pe gratis în sal`, în primul rând. Aveam ochii
cât cepele, cu ecranul deasupra capului. Ca
[i pe prietenul meu, Nicu Covaci de la Phoenix,
filmul ̀ sta m-a marcat foarte mult [i din acel
moment mi-am dorit cu orice pre] s` am o
forma]ie în care s` cânt la chitar`. Timi[oara
a fost f`r` doar [i poate un leag`n al muzicii
moderne în România, al muzicii beat, pop,
rock. Lucrul ̀ sta l-am sim]it eu ca adoles-
cent, o dat` cu explozia aia extraordinar` de
energie care a însemnat apari]ia grupului
Sfin]ii, numele sub care a cântat Phoenix în
prima lor etap`. El a creat o reac]ie în lan]
legat` de muzica asta de grup: în curând,
aproape fiecare [coal` î[i avea una, dou`, trei
forma]ii care-[i disputau întâietatea de a cânta
la reuniunile dansante. Treptat, num`rul [i
valoarea forma]iilor a crescut. Se cânta la toate
nivelele [i asta era un lucru extraordinar:
™Juniorii¤ cântau la reuniuni dansante în [coli,
cei de ™divizia B¤ - în cluburile muncitore[ti,
iar la Cantina Universit`]ii [i Cantina
Politehnicii aveau concert Phoenix, Cascadele,
Clasic XX, ce erau deja vedete adev`rate."

* * *
În 1978, Ilie Stepan reorganizeaz` grupul

"Pro Musica", orientându-l spre un rock
progresiv cu influen]e de ethos na]ional [i
balcanic. "Pro Musica" apare pe primul LP
de concert din Romania, "Club A" (1981).
Ilie Stepan compune [i înregistreaz` cu "Pro
Musica", materialul muzical pentru "Forma]ii
rock nr.9" (1985).

* * *
"Muzica nu spune pove[ti. Muzica nu

este, niciodat`, o spunere despre lucruri.
Muzica doar este. Pur [i simplu. Ea este
alc`tuit` dintr-o mul]ime de note, de sunete
armonioase, strânse laolalt` atât de m`iestrit,
încât ne face pl`cere s` le ascult`m. Astfel,
atunci când întreb`m "ce înseamn` asta?",
punem o întrebare la care e imposibil s` g`se[ti
un r`spuns" (Ilie Stepan)

"Grupul a urmat un regim sever de repeti]ii
zilnice, din decembrie pân` acum (1979) –
concomitent cu acumul`rile de ordin tehnic,
s-a consolidat artistic, dând la iveal` o muzic`
îngrijit`, ce p`streaz` vechiul stil Pro musica

(mai apropiat de folk), dar reîmprosp`tat cu
coloritul electronic al claviaturilor." (Ioan
B`c`lete)

* * *
"Am urm`rit recent “…‘ un veritabil show

preg`tit pân` în cele mai mici am`nunte de
c`tre popularul grup timi[orean Pro Musica.
B`ie]ii lui Ilie Stepan au dovedit, pentru a
câta oar`?, c` succesul se leag` strâns de sute,
poate chiar mii de ore de repeti]ie [i, iat`,
rezultatul ni se arat` ca o împlinire artistic`."
(Petru Umanschi.)

* * *
"De la Timi[oara au sosit, întotdeauna,

în rockul românesc, zvonuri muzicale de mare
inspira]ie, ceea ce i-a f`cut pe mul]i critici
aviza]i ai fenomenului s` vorbeasc` – [i nu
s-au în[elat! – de un sound b`n`]ean. Grupul
Pro Musica este, în aceast` privin]`, un
exemplu deosebit de elocvent!" (Paul
Grigoriu.)

* * *
"Pro Musica pare a fi descoperit perpet-

uum musicum, c`ci, dup` atâtea [i atâtea
forma]ii de valoare care s-au impus în fruntea
rock-ului românesc, iat` înc` o trup` definitiv
închegat` [i în mod edificativ ierarhizat`."
(Dan Boerescu.)

* * *
La începutul anilor '80, grupul "Pro

Musica" se reorienteaz` stilistic, punând mai
evident în valoare filonul baroc al compozi]iilor
lui lie Stepan [i Dixie Krauser. Între1982-
1983, se define[te opera rock Introducere într-
un concert barock, pe un libret [i texte de
Marian Odangiu.

* * *
"Doi ani, eu [i Marian am str`b`tut, în

lung [i-n lat, literatura baroc` (în sens istoric),
muzica ei. Practic, în povestea operei este
vorba despre dragostea dintre un chitarist rock
[i o fat` foarte cultivat`, intelectual`. Cei doi
se conving reciproc de utilitatea fiec`ruia în
lumea contemporan`. Punerea în scen` a mers
bine pîn` la avanpremiera suspendat` datorit`
aglomera]iei, mergând pîn` la interzicere.
Textele medievale au fost considerate mistice,
iar varianta de transpunere pe disc a fost
mutilat`: au r`mas [ase piese, cenzurate [i
ele, împ`r]ite pe cele dou` discuri" (Ilie
Stepan.)

* * *
Versiunea scenic`, realizat` pentru Teatrul

Na]ional Timi[oara, în regia lui Diogene Bihoi,
cu participarea extraordinar` a actri]ei Miriam
Cuibus [i a peste patruzeci de figuran]i, a avut
parte de unsprezece vizion`ri ale cenzurii
comuniste [i apoi a fost interzis`, dup`
avanpremier`. Câteva dintre arii sunt
înregistrate ca piese de sine st`t`toare pentru
LP-ul Rockul Baroc (1988).

* * *

"Dac` rockul românesc are o valoare
balcanic`, aceasta se datore[te [i grupului Pro
Musica. S` nu uit`m c` zidul e alc`tuit din
mai multe c`r`mizi, iar una dintre ele are gravat
în stil baroc literele Pro Musica!" (Revista
Cronica.)

* * *
În acela[i an, 1988, piesa compus` de

Ilie Stepan pe versurile lui Marcel Tolcea {ahul
p`cii (înregistrat` [i pe un dublu single la
Electrecord) devine imnul oficial al
Campionatelor Mondiale de {ah pentru Copii
[i Tineret.

În finalul lui decembrie 1989, Ilie Stepan
compune piesa Timi[oara, pe versurile lui
Marian Odangiu, piesa care devine Imnul
Revolu]iei Române de la Timi[oara. În 1990
piesa Timi[oara este editat` pe single în
versiune român` [i englez` de casele de discuri
"Freack Weber" din Viena [i respectiv "Vir-
gin" din Marea Britanie.

* * *
Ilie Stepan semneaz`, între 1986-2001,

muzica original` destinat` vernisajelor
expozi]iilor de pictur` Viorel Toma, Arpad
Ianto, {tefan C`l`r`[anu.

* * *
Din 1981 [i pân` în prezent, Ilie Stepan

compune muzica original` pentru mai mult
de optzeci de piese de teatru din dramaturgia
lui W. Shakespeare, O. Goldsmith, E. O'Neill,
A.P. Cehov, Matei Vi[niec, Marin Sorescu,
Vaclav Havel, S. Mrozek, M. Bulgakov,
Friedrich Schiller, W. Luce, Eugen Seceleanu,
Al. Davila, D. Solomon, I. L. Caragiale, Paul
Miron, V. Nabokov, Aristofan, Gh. Astalos,
C`t`lina Buzoianu, F. Dûrrenmatt, etc., la
Teatrul Na]ional Bucure[ti, Teatrul Na]ional
Timi[oara, Teatrul German de Stat Timi[oara,
Teatrul Maghiar Timi[oara, Teatrul Ioan
Slavici Arad, Teatrul pentru copii [i tineret
Merlin Timi[oara, Teatrul Iulian Rista Bugariu
din Vîr[e]-Serbia, Teatrul Thespis etc, …

Compune musicaluri pentru copii: Alb`
ca Z`pada [i cei [apte pitici, Frumoasa [i bestia,
Emil [i detectivii, Cartea Junglei, Hansel [i
Gretel.

În 2008, Ilie Stepan termin` muzica
baletului în dou` acte Maria Magdalena.
Compune muzica de concert pentru duo de
ghitare Anotimpurile ghit`rii, cu care
concerteaz` al`turi de ghitaristul Horea
Cri[ovan în România [i în Europa - concertul
organizat de I.C.R. din decembrie 2008 de
la Budapesta, sala "Duna Palota", cu ocazia
Zilei Na]ionale a României etc. Sus]ine cu
"Pro Musica", dup` 1990 concerte în Serbia
([i spa]iul ex-Iugoslav), Polonia, Austria. Este
realizator de radio (Radio România, Radio
Vest, Radio Timi[oara) [i de televiziune (TVT
1, TVR Timi[oara).

Continuare \n pagina 31
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În Banat, un lucru are valoare când poart`
brandul locului, marele "B". Liceele, filar-
monica, terasele, ziarele, sfinxul, pân` [i ou`le
din cofraj, toate trebuie s` fie b`n`]ene. La
Nürnberg, am z`rit odat` un violonist-cer[etor
pe al c`rui carton scria AUS DEM BANAT.
Regiune paradoxal`, cu un singur jude] bine
dezvoltat economic [i un ora[ mai r`s`rit,
unde h`rnicia, mercantilismul [i chiar reu[itele
culturale se promoveaz` printr-o lozinc` teribil
de parohial` – "Tot Banatu-i fruncea" (am
ochit-o inclusiv pe panoul publicitar al unei
cunoscute b`nci cu capital str`in ce-[i l`uda
creditele) – t`râmul apusean al ]`rii e renumit
gra]ie multiculturalismului. Real, f`r` îndoial`,
numai s` nu uit`m nota de subsol. Indigenii
apreciaz` str`inii, cu condi]ia s`-[i poat`
dovedi obâr[ia b`n`]ean` pe câteva genera]ii.
Preferabil, din Cambrian. Teama de cel`lalt,
tr`s`tura noastr` na]ional`, ia aici o form`
bizar`: "str`in" înseamn` românul de peste
Carpa]i. A[adar, g`se[ti xenofobie în Banat,
dar i se spune multiculturalism.

CC ontrar aparen]elor, Banatul este
profund rural [i supersti]ios, ca
mai toat` România. A[a cum

Budapesta nu sintetizeaz` Ungaria, [i nici
Viena nu oglinde[te fidel Austria, Timi[oara
– p`str`m propor]iile – nu a fost sinecdoca
regiunii, ci, mai degrab`, antiteza ei. Aceast`
tr`s`tur` a ora[elor central-europene se dato-
reaz`, nu în totalitate, dar cu siguran]` în mare
m`sur`, popula]iei evreie[ti. Izgonit` de prin
satele Imperiului, a devenit principalul catali-
zator urbanistic. Istoria melanjului cultural
[i tradi]ia spiritului tolerant s-au reg`sit mereu
în preocup`rile intelectualilor timi[oreni. Sunt
motive de mândrie îndrept`]ite. Interesul pa-
sionat fa]` de trecutul imperial al burgului,
fa]` de istoria Banatului, în general, scoate
în eviden]` via]a cultural` de aici. Totu[i,
detaliile stânjenitoare intr` prea repede sub
pre[, de[i ne-ar ajuta s` în]elegem prezentul,
s` discernem viitorul. Ne-ar feri de idealiz`ri
periculoase [i de ridicolul discursului excep]io-
nalist. În plus, multiculturalismul nu garantea-
z` neap`rat buna în]elegere (vezi Sarajevo).
Doar dup` ce ai scos la soare con]inutul repri-
mat, ca s` m` exprim în jargonul lui Freud,
are sens s` te lauzi cu bunicul lui Musil de
la Spitalul Militar, primul tramvai electric
sau iubita lui Beethoven din Pia]a Libert`]ii.

Când î]i iei ochii de la atlan]i, cariatide
[i de la corni[ele Secession, Paradisul
interetnic se cam spulber`. Realizezi c` s-au
înmul]it svasticile stilizate pe tot felul de
bannere [i fanioane. V`d un ora[ infrac]ional,
provincial, unde, printre altele, melomani
amatori de muzic` clasic` [i jazz împart
centrul cu s`rb`tori câmpene[ti [i nunta[i cu
taragot ie[i]i din scara blocului, o urbe în
care, dac` ai ghinionul s` cazi lat pe strad`,
nu g`se[ti o mân` întins`, poate doar una
menit` s` te întoarc` pu]in, astfel ca posesorul
ei s` te scaneze de la mic` distan]` [i s` te
întrebe, nu la[i mo[tenire vreo vil`, un
apartament, ceva? Prin hipermarketuri, la cas`,
indivizi aparent politico[i intr` în vorb`, î]i
ascult` întâi accentul, te iau complice [i-]i
povestesc, cu ochi umezi, c` "nu mai sunt
b`n`]eni pe aici". Apoi, suspicio[i s` nu fii
cumva oltean ori moldovean sub acoperire,
te supun la un test de limb` (ce înseamn`
asta în dialect, cum se zice la aialalt` în
german`?). Am asistat la r`bufnirile vulcanice
ale unor taximetri[ti, ce ar fi pus pe jar câteva
organiza]ii de combatere a discrimin`rii [i
ar fi înfiin]at altele noi. Cunosc studen]i care
se jeneaz` s` spun` din ce parte a ]`rii vin,
tocmai pentru c` li se adreseaz` des întrebarea.

{i-n Ardeal, acolo de unde e familia mea,
ne uit`m de sus la toat` lumea, dar m`car
avem umor. De bancuri cu b`n`]eni n-am
auzit. Adev`rul e c` îmi displace retorica

SVASTICA DE SUB PRE{
ALEXANDRU BUDAC

identitar` – aceast` nevoie de a te articula
prin gint`, religie, regiune, zodiac –, de oriunde
ar proveni. {tiu din proprie experien]` c` nu
po]i s` duci un dialog ra]ional cu cei ce etaleaz`
asemenea mentalitate agresiv`, suficient`, [i
vor nep`rat s` devin` abstrac]ii. Revendic`rile
tribale nu au exprimat niciodat` toleran]` ori
cosmopolitism.

Iat` de ce un studiu ca al lui Mihai A.
Panu, Filiere [i mecanisme de propagand`
nazist` în Banat. 1933-1945 (Editura Mega,
Cluj-Napoca, 2014), nu trebuie s` treac` neob-
servat. În]eleg c` au mai fost tentative lo-
cale de a aborda sistematic colabora]ionismul
cu al Treilea Reich, îns` nu s-au concretizat.
Prin urmare, cartea lui Mihai Panu, tân`r
universitar în cadrul Facult`]ii de {tiin]e
Politice a UVT, constituie o premier`. Curajos
[i documentat în arhive din ]ar` [i de la Berlin,
demersul s`u – la origine, tez` de doctorat –
pune cap la cap coerent, minu]ios, un pro-
gram nazist despre care cei mai mul]i dintre
noi nu [tim nimic.

Dup` 1918, pe m`sur` ce na]ionalismul
românesc devine tot mai r`spicat, afirmarea
identit`]ii noului stat-na]iune intr` în contra-
dic]ie cu diversitatea etnic` a teritoriilor dobân-
dite dup` unire. Frica de minorit`]i a dreptei
interbelice se conjug` cu incapacitatea clasei
politice de a adopta legi clare, menite s` stabi-
leasc` statutul etniilor, [i chiar cu nerecunoa[-
terea rolului jucat de minorit`]i în formarea
României Mari. {vabii din Banat, grup etno-
cultural eterogen, bine reprezentat, cu op]iuni
politice diferite, uneori antagonice – cum ar
fi cazul [vabilor filomaghiari [i al celor
filoromâni – resimt acest statut incert, astfel
c`, în anii '30, nazi[tii, dornici s` le trezeasc`
germanilor de dincolo de grani]e sentimentul
de apartenen]` la Vaterland, g`sesc în vestul
României poligonul ideal pentru exerci]ii de
propagand`. Atragerea unui segment al etni-
cilor germani de partea na]ional-socialismului
trebuie v`zut` [i ca un e[ec politic românesc.
În interbelic, particularit`]ile mi[c`rilor extre-
miste, nazismul [vab [i mi[carea legionar`
converg sub anumite aspecte, cum ar fi anti-
semitismul virulent, dar nu se confund`.
Dimpotriv`, planurile lui Hitler [i ale acoli]ilor
s`i submineaz` interesele Bucure[tiului [i ale
dreptei autohtone. Acestea ar fi premisele
lui Mihai Panu.

În sec]iunile dedicate conceptelor de
teorie politic`, nazismul e prezentat drept
rezultat al mi[c`rilor muncitore[ti,
contrareac]ie la bol[evism, escatologie secu-
lar`. Corect, dar prea chirurgical. Am
remarcat, nu f`r` rezerve, preferin]a lui Mihai
Panu pentru autorii ce definesc totalitarismele
veacului trecut drept "religii politice". Simplu
spus, îndep`rtarea omului de sacru,
"dezvr`jirea lumii", produc regimuri cu un
înalt grad de birocratizare, organizate în cultul
liderului mesianic. Argumentul potrivit c`ruia
dezastrele politice sunt consecin]a dezvolt`rii
tehnologice [i a seculariz`rii accelerate, de[i
invocat frecvent, poate fi demontat prin
contraexemple.

TT
oate religiile institu]ionalizate s-au
dovedit compatibile cu tiranii. Ca
s` în]elegi emergen]a fascismului

spaniol, bun`oar`, e suficient s` urm`re[ti,
prin secole, lan]ul de evenimente ce leag`
încoronarea Isabelei de Castilia [i a lui Ferdi-
nand de Aragon, la 1492, de regimul lui
Franco. Influen]ele [intoismului [i budismu-
lui zen în fascismul japonez sunt insidioase,
iar despre Pactul Lateran din 1929, dintre
Vatican [i "providen]ialul" Mussolini, nu
auzim prea des. Nazismul, vehement anti-
clerical, într-adev`r – îns` nu lipsit de com-
plicitatea Papei Pius XII –, numai dezvr`jit
n-a fost, cu exacerbarea pseudogeneticii
ariene [i resurec]ia miturilor nordice (în
romanele sale, Thomas Bernhard pune un
diagnostic f`r` menajamente nazismului aus-
triac). Cu toatea astea, ar fi nedrept, delirant,
s` consideri c` în fiecare credincios catolic
s-ar ascunde un fascist. Christopher Hitchens
desfiin]eaz` eroarea de ra]ionament "seculari-
zarea conduce la totalitarism" într-un capitol
din god Is Not Great: How Religion Poi-
sons Everything (2007). Întrucât n-a[ putea
s-o fac nici pe departe la fel de conving`tor,
recomand cartea englezului. Dincolo de titlul
furios [i radicalismul lam` de brici, eseul
lui Hitchens este o pledoarie umanist`
puternic`, scris` în vâna lui David Hume
[i Thomas Paine, pentru via]` moral` tr`it`
f`r` ipocrizie, f`r` false iluzii.

Îndoctrinarea nazist` în Banat a întâm-
pinat o puternic` opozi]ie catolic`, observ`
Mihai Panu. B`trânii [vabi, mai conservatori,

nu se arat` receptivi la na]ional-socialism.
În schimb, organiza]ii precum N.S.D.R.
(Întrajutorare Na]ional-Socialist` a Germa-
nilor din România), Jugendbewegung (Mi[ca-
rea tineretului) [i Hitlerjugend, au priz` la
tineri, inclusiv la tinerii catolici b`n`]eni, a
c`ror asocia]ie este adus` sub flamurile cu
svastic` ale organiza]iei Deutsche Jugend.
Apropiate de N.S.D.A.P. (Partidul Na]ional-
Socialist al Muncitorilor Germani),
organiza]iile naziste din regiunea vestic`, unele
paramilitare, au specific local. Sc`pa]i de sub
controlul clasei politice române[ti, tot mai
mul]i dintre etnicii germani devin fideli Reich-
ului, iar rela]iile dintre ei [i români – [i,
desigur, evrei – se deterioreaz`: "În Banat,
tradi]ia identit`]ilor plurale a fost înlocuit`
treptat, dar (trebuie precizat) episodic, de
logica exclusivismului etno-cultural [i a
culpabiliz`rii unor grupuri ]int`."

RR omânii, de[i, conform unui
recens`mânt din 1933 al jude]ului
Timi[-Torontal, doar u[or mai

numero[i decât etnicii germani, dar mai pu]in
urbaniza]i – de altfel, raportat strict la num`rul
de locuitori urbani din totalitatea timi[enilor
de fiecare etnie (german`, maghiar`, evreias-
c`), românii ies în minoritate –, se dovedesc
la fel de vitriolan]i. "Svastica Banatului",
publica]ia Ligii Ap`r`rii Na]ional Cre[tine
în vestul ]`rii, î[i r`spânde[te mesajul rasist,
xenofob [i teama c` "p`mântul m`nos al
Banatului" va fi luat de str`ini cot la cot cu
"Volk und Schule" [i alte publica]ii na]ional-
socialiste [vabe. Având în vedere atât faptul
c` în programele de racolare a etnicilor ger-
mani se implicau oficiali de la Berlin precum
S.S.-Reichsfürer Heinrich Himmler – G.E.G.
(Grupul Etnic German) a fost chiar direct
subordonat S.S.-ului, iar liderul s`u sinistru,
Andreas Schmidt, era finul aceluia[i Himmler
[i apropiatul lui Reinhard Heydrich –, cât [i
ac]iunile legionarilor români, e de mirare c`
nu au existat în zon` conflicte foarte violente,
[i nici pogromuri (poate gre[esc, îns` eu nu
am cuno[tin]` de vreunul).

Interesele nazi[tilor în Banat nu se reduc
la propagand`. Prin firme ca I.G. Farbenindus-
trie, capitalul german p`trunde în România,
iar Planul Funk încearc` s` impun` în Europa
ordinea economic` a celui de-al Treilea Reich.
Nu în ultimul rând, re]eaua de informatori
din ]ar` a fost folosit` de spionajul militar
[i economic. Documentele scoase la iveal`
sunt demne de toat` aten]ia ([i de toat` groaza).

Deci, printre cupele cu vin de Reca[ [i
seratele cu valsuri vieneze, merit` strecurat`
cartea lui Mihai Panu. N-o ignora]i. Pe lâng`
meritele [tiin]ifice, s-ar putea s` aib` [i puterea
de a alunga ochiul r`u.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALA
Vineri, 26 septembrie. Vineri, 26 septembrie. Vineri, 26 septembrie. Vineri, 26 septembrie. Vineri, 26 septembrie. A avut loc deschiderea anului literar 2014-2015 prin lansarea

volumului Amazoanele. O poveste. Despre   anul literar, despre opera Adrianei Babe]i
au vorbit Lucian Alexiu, Smaranda Vultur, Ciprian V`lcan, Robert {erban, Cornel
Ungureanu, precum [i Titu Bojin, pre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[.

Vineri, 3 octombrie. Vineri, 3 octombrie. Vineri, 3 octombrie. Vineri, 3 octombrie. Vineri, 3 octombrie. A avut loc s`rb`torirea lui Alexandru Ruja, cu prilejul împlinirii
vârstei de 70 de ani. Au vorbit despre paginile sale de istorie [i critic` literar`, despre
edi]iile realizate de Alexandru Ruja, despre profesorul [i colegul Alexandru Ruja,
Eugen Dorcescu, Vasile Fr`]il`,  Octavian Doclin, Dorin Murariu, Ion Marin Alm`jan
[i Cornel Ungureanu. A fost lansat volumul Sinteze [i exegeze critice de I. Negoi]escu,
editat de Oana Raluca Criste, fost` doctorand` a profesorului Alexandru Ruja.

Vineri, 10 octombrieVineri, 10 octombrieVineri, 10 octombrieVineri, 10 octombrieVineri, 10 octombrie. Ziua editurii Brumar Brumar Brumar Brumar Brumar [i lansarea volumului Alfabetocra]ia
gândului de Ion {erban Drincea. Despre importan]a editurii Brumar, despre poezia lui
Ion {erban Drincea [i climatul literar "oltenesc" au vobit Robert {erban, Nina Ceranu,
Tudor Cre]u, Eugen Bunaru [i al]ii. Directorul editurii Brumar, Gabriel Timoceanu,
a prezentat proiectele anului editorial 2015.

Vineri, 16 octombrie.Vineri, 16 octombrie.Vineri, 16 octombrie.Vineri, 16 octombrie.Vineri, 16 octombrie. A avut loc lansarea volumelor Casete martor (roman) [i
Fragmente continue. Poeme live de Tudor Cre]u. Despre scrisul lui Tudor Cre]u au
vorbit Adriana Babe]i, Viorel Marineasa, Eugen Bunaru, Alexandru Ruja [i Mircea
Pora. {edin]a a fost moderat` de Cornel Ungureanu.

Vineri, 17 octombrie.Vineri, 17 octombrie.Vineri, 17 octombrie.Vineri, 17 octombrie.Vineri, 17 octombrie. A fost lansat romanul Via]a între zero [i unu de Nina Ceranu.
Despre roman, despre proza Ninei Ceranu au vorbit Marian Odangiu, Olimpia Berca,
Eugen Dorcescu, Mirela Borchin, Ionel Bota, Cornel Ungureanu [i, desigur, Nina Ceranu.
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Acum câ]iva ani, un tân`r arhitect a trimis
o selec]ie de poeme pe adresa clubliterar.com.
Acolo activau Claudiu Komartin, Dan Sociu,
Vlad [i Rare[ Moldovan. {i nu numai ei. Se
posta [i se comenta poezie, se încingeau
provocator dezbateri, se demolau f`r` mil`
visuri neîntemeiate. Tân`rului arhitect nu i
s-a r`spuns imediat. {i, când i s-a r`spuns, i
s-a spus s` mai citeasc` [i s` revin`. Nu a
luat acest sfat ca un blam compromi]`tor. A
citit [i a revenit. Cu o alt` selec]ie de poeme
[i de alt calibru valoric. Iar clubul [i-a deschid
poarta virtual`. Nu oricum, ci dup` votul
responsabil al membrilor. A[a era regula acelui
cenaclu on-line, în care s-au format destui
autori tineri – într-un climat în care, vorba
aceea, se mânca poezie pe pâine.

ÎÎ n 2010, tân`rul arhitect M. Du]escu
a câ[tigat concursul organizat de
Editura Cartea Româneasc` [i a

publicat prima lui carte, intitulat` [i toat`
bucuria acelor ani tri[ti. Cartea a ob]inut
Premiile na]ionale "Iustin Pan]a" [i "Mihai
Eminescu" pentru debut. A fost recenzat`,
discutat`, apreciat` sau - cum îi st` bine (nu-
i a[a?) spiritului critic - privit` cu superioar`
intransigen]`. Poemele lui M. Du]escu
propuneau altceva decât ceea ce forma
mainstreamul în poezia româneasc` tân`r`.
În primul rând, aveau curajul de a ar`ta c`
exerci]iul nostalgic nu [i-a epuizat resursele.
Copil`ria [i adolescen]a fredonau refrenul
bucuriilor simple din satul bunicilor - cu
pove[ti spuse la lumina l`mpii cu gaz, cu
vizitele s`rb`tore[ti ale p`rin]ilor, cu plimb`ri
cu tractorul. Dar se intercala, invincibil, [i
un barometru al dramelor. Al mor]ii tat`lui
(generatorul poetic al c`r]ii). Teme vechi, dar
valorificate într-un context imaginativ [i pe
o logic` poetic` de ansamblu care purtau
amprenta lui M. Du]escu: o geometrie a
versurilor în care decuparea [i montarea
secven]elor erau înso]ite de jocuri în[el`toare
de lumini, bruiate (sau echilibrate) prin
modific`ri acute de tensiune [i îmbog`]ite cu
sensuri care deviau pe nea[teptate. Totul pe
un ton alb, simplu, clar. Puternic.

Dar [i toat` bucuria acelor ani tri[ti nu
era doar cartea rememor`rii nostalgic-
dramatice, ci [i a unui prezent alienant.
Fericirea simpl` de demult a ajuns s` fie
înlocuit` de futilitatea dizgra]ioas` de ast`zi.
Maturizarea protagonistului deghiza o
involu]ie existen]ial`, cât` vreme evolu]ia se
citea, sumbru, în cheia alien`rii. Aceasta era
marea dram` surprins` în poemele lui M.
Du]escu, primul care s-a oprit aupra mediului
corporatist pentru a-i verifica standardele
(anti)poetice. {i a-i m`sura suprafe]ele.
Poemele corporatiste au [ocat prin linearitate
[i monotonie, dar ele au reu[it s` transfere
(într-o poezie în care "poetic`" era doar
intensitatea veridic` a alien`rii) îns`[i
epuizarea monoton` a celui care se mi[c` zi
de zi printre feti[urile din "office". Paradoxal,
poezia impersonal`, narativ-descriptiv` a lui
M. Du]escu, trecut` prin filtrele succesive ale
hiperlucidit`]ii, r`mânea corelativ` empatiei.

Nu se poate în]elege bine cea de-a doua
carte a lui M. Du]escu decât dac` se cunosc
[i poemele debutului. Nu doar prin reluarea
câtorva poeme din [i toat` bucuria acelor ani
tri[ti cea de-a doua carte o continu` pe prima.
De fapt, franceza un avantaj (Bucure[ti, Editura
Pandora M. 2014) confirm` o anume viziune
asupra literaturii. Poemele lui M. Du]escu intr`
într-o construc]ie. Aceea[i. O reia [i o continu`
pe cea început`, o a[az` sub alt` lumin`, o
dezvolt`. E o construc]ie aflat` în evolu]ie,
a[a cum omul trece [i el prin vârste diferite.
A[a cum se arat` ele la ramp`, poemele se
construiesc f`r` afectare în culise [i sunt abil
integrate într-un mecanism geometric care
trece dincolo de biografism [i se converte[te

Îmi amintesc c` Tocqueville sus]inea c` exist` un anumit gust pentru libertate, [i, ca
orice gust, unii îl au, al]ii – nu. Libertatea e nel`murit`. {i nu pare a fi vital`.

Libertatea nu e o regul`, a[a cum mul]i s-au obi[nuit s` cread`. Nu e nici scopul ultim
al omului, determinându-i evolu]ia istoric`, a[a cum o vede retorica revolu]ionar`. Despre
libertatea decorticat` de iluzii [i demagogie scrie Andrei Cornea în Miracolul. Despre
neverosimila f`ptur` a libert`]ii* - un demers lucid, demistificant. Poate [i angoasant pentru
cei care se ag`]` de ideea c` e imposibil ca oamenilor s` le plac` lan]urile. La urma urmei,
Hegel credea [i el c` omul e liber în mod natural. Ei bine, citind cartea lui Andrei Cornea
se vede c` nimic în istoria lumii nu dovede[te acest lucru. Hegel era mânat de-un vis cu
ochii deschi[i, c`ci "omul care se [tie sclav este, deocamdat`, cu adev`rat sclav, [i nu
liber."

Medita]ie rece asupra libert`]ii, Miracolul… pune în discu]ie perspectiva inadecvat`
din care au privit filosofii aceast` tem`. Sofi[tii, Rousseau, Hegel, Cassirer au e[uat în
ra]ionamente care deformeaz` ideea de libertate. {i, mai mult decât atât, care pot cau]iona
pierderea ei. Iar dac` ideea de libertate e eronat în]eleas` în peisajul plictisit sau dezgustat
al societ`]ii actuale, exist` riscul considerabil ca (bine ascun[i sub denumiri demagogic-
inofensive) adversarii ei s` se impun`.

O sec]iune important` a c`r]ii e dedicat` raportului dintre libertate [i constrângere
(lege). Unde e, în cazul libert`]ii, limita dintre uz [i abuz? Cum arat` [i cât de elastic e firul
care desparte libertatea de anarhie? Sau de libertinaj? Legea lui Moise, legea-scut a lui
Solon în Atena, Platon, Kant, Kafka prilejuiesc o serie de considera]ii care îl conduc pe
autor spre distingerea a trei atitudini în raport cu actul lecturii în ceea ce prive[te legea: o
lectur` arheologizant` (de tip saducheu), alta care alege "updatarea" nelimitat` (de tip libertin)
[i, în fine, una care s` g`seasc` echilibrul dintre empatie [i distan]are interpretativ` (de
tipul fariseilor) – singura din care se pot contura pluralismul, diversitatea [i creativitatea.

Când, în secolele VI-V î.d.Cr., libertatea [i-a f`cut loc în mijlocul societ`]ii antice
grece[ti, s-a întâmplat un miracol. Ca orice miracol, nu a fost / nu este f`r` de sfâr[it.
Miraculoas` [i vulnerabil`, libertatea intr` în logica paradoxurilor, a[a cum paradoxuri se
g`sesc [i pe terenul solid din România noastr` neofeudal`, în care obliterarea memoriei
pune sub semnul întreb`rii viitorul – "c`ci, adesea, uitarea miracolului libert`]ii nu-i decât
preludiul uit`rii libert`]ii îns`[i, cu perspectiva rec`derii în servitute". Libertatea înseamn`
op]iune, incertitudine, risc. De aceea, sus]ine Andrei Cornea, totalitarismul a func]ionat nu
doar prin teroare, ci [i prin interiorizarea lui, ca refugiu al omului de teama propriilor
alegeri. În]eleas` ca "autodisciplinare creatoare permanent` [i nu ca bun plac sau asuprire
rebotezat` pompos necesitate în]eleas`", libertatea a fost mereu fragil`. Costisitoare pentru
unii, cu un pre] de nimic pentru al]ii.

Carte de filosofie politic`, Miracolul… este [i o medita]ie rafinat` asupra literaturii -
de la fabula cu m`garul lui Buridan pân` la Jonathan Swift, Kafka, Bulgakov, Elias Canetti
[i Soljeni]în. Cu demonstra]ia lor dens` [i coerent`, însufle]it` de intui]ii fine [i pigmentat`
pe alocuri de mici ironii interpretative, paginile lui Andrei Cornea nu sunt doar un prilej
de re-lectur` a unor gânditori sau scriitori esen]iali, ci [i un îndemn etic (amar) la reflec]ie.
La urma urmei, distan]a care separ` omul de rinocer st` sub semnul miracolului de a te
împotrivi propriei naturi. (G.B.)
______________

* Andrei Cornea, Miracolul. Despre neverosimila f`ptur` a libert`]ii, Bucure[ti, Editura
Humanitas, 2014

NATURA {I GUSTUL LIBERT~}II

DE LA REALITATE LA REAL.
O CONSTRUC}IE (ANTI)POETIC~
GRA}IELA BENGA

în experien]` a lumii – de ieri, de azi, de mâine.
Cele dou` c`r]i spun o poveste care
abstractizeaz`, pân` la un punct, realismul.
Cu episoade bine legate între ele. {i cu coduri
proprii timpului în care se desf`[oar`.

O prim` parte din franceza un avantaj
surprinde, a[adar, corporatismul [i
consumerismul pentru care existen]a e o
în[iruire de teleconferin]e [i de pere]i-cor-
tin`, o aglomerare de mese oficiale, hoteluri
[i check-in-uri, cu gândul ancorat în Top
Management Meeting, cu un ochi pe e-mail
[i cu un altul aruncat mereu spre cash-flow.
Lumea aceasta mereu în criz` de timp, cu
conven]ii inutile [i cu atitudini ridicole, e
mânat` de ambi]ii lipsite de importan]` [i
erodat` de arogan]`. Emblematic ar putea fi
domnul Corneliu, managerul care alege outfitul
secretarelor [i aduce câinilor de acas` oase
de la un restaurant din Viena. Dar portretul
individual e o pist` fals` în aceste poeme,
pentru c`, într-un timp în care existen]a se
reduce la orele de munc` [i idealul s-a convertit
în contul din banc`, categoria înl`tur` insidios
indivizii. Se gânde[te rudimentar, se ac]ioneaz`
prin recursul la stereotipuri.

Nuan]ele lipsesc, simplitatea e old-fash-
ioned. Intimitatea e uzat`, bucuria simpl` e
[i ea, de mult` vreme, uitat`. Se tr`ie[te la
gr`mad`, alunecând în grab` pe suprafe]e
transparente, dar într-o singur`tate catastrofal`.
Organic`. Nu e numit`, nu se vede, dar apas`
poemele ca un corp enorm, pr`v`lit apocaliptic
peste o lume care-[i continu` orbe[te mi[carea.
Printre grafice [i analize de perspectiv` nu e
loc pentru umanitate, nu exist` disponibilitate
pentru afectivitate [i nici timp pentru dileme.
Totul e supus regulilor. Urm`rit prin camere
de supraveghere. {i totul e definitiv. Exprimat
cu propriul cod (limbaj) [i evaluat prin "con-
verse [i lacoste/ la acela[i pre], doar o diferen]`
de 5-10 euro".

CC iclul Nisipurile de aur 2010 e o
punte pe care se face trecerea
gradual` dinspre alienarea în

mediul consumerist spre alienarea din
interiorul cuplului. O tragedie exterioar`
(moartea bebelu[ilor de la Maternitatea
Giule[ti) schimb` tonalitatea versurilor, vocea
poetic` î[i reg`se[te inflexiunile umane, dar
î[i ascunde vulnerabilitatea sub o masc` ludic`
[i rime sprin]are: "Minutele r`mase pân` la/
masa de sear` le consum`/ amândoi
înm`rmuri]i cu ochii-n/ ecran. În mai pu]in
de o or`/ î[i vor comanda file de calcan/ cu
past` de capere."

În octombrie cuplul e conturat prin bre[ele
lui. Prin sincopele, regretele [i singur`tatea
care au confiscat infla]ionar energia lui
creatoare. Tonul e acum grav, analiza –
profund`. Se intr` într-o vârst` a autoevalu`rii
[i a con[tiin]ei rat`rii. Dar [i într-o angajare
mental` care nu mai [tie s` discearn` între
afectivitate [i sentimentul de vin`: "ultima
oar` când a vrut s` o strâng` în bra]e/ a fost
din pricina unui val de c`ldur` sau vinov`]ie
sau mil`, sau/ toate deodat`// într-o noapte,
ea dormea lâng` el, [i el nu s-a îndurat s-o
trezeasc`/ singur, cu ochii propti]i în tavan,
cu o dispozi]ie a[adar/ mai delicat` ca un
fluture sechestrat în iatacul prin]esei/ [i-a
amintit cum obi[nuia s-o jigneasc` foarte
violent/ în urm` cu 2 sau 3 ani// erau zile
când îi repro[a c` nu câ[tig` destul/ c` banii,
adic`, pe care ea îi aduce în cas`/ sunt jignitor
de pu]ini// “…‘ dormise pân` târziu/// era r`cit`
[i când s-a trezit/ a venit lâng` el/ i s-a a[ezat
pe genunchi, [i-a l`sat capul/ pe um`rul lui
– el [i-a lipit capul de pieptul ei – respir`,
i-a zis/ s` aud cum respiri – i-a auzit inima/
/ “…‘ te iubesc mai mult ca oricând – dragoste/
cu gândul la bani/ dragoste/ cu poprire [i bilete
la ordin – poezie/ consemnez/ aici s`/ se [tie".
Se vede aici o încercare de a-l gândi pe cel`lalt

(în termenii lui Levinas), îns` în acest efort
infinitul se comprim` (înc`) în defini]ia unei
proximit`]i cuantificabile.

CC u o voce care câ[tig` constant în
intensitate de la un segment la
altul, franceza un avantaj cuprinde

în ultima sa parte un poem dezarmant prin
sinceritate. Prin asumarea unei fragilit`]i prea
îndelung negate [i prelucrate în retorta abor-
d`rii impersonale. E o recapitulare a leg`turii
cu tat`l iubit [i cu Tat`l învinuit. Dar [i o
capitulare a discursului etic lucid în fa]a nevoii
de infinit. Iat` un fragment din poemul care
ar fi trebuit citat în întregime – f`r` îndoial`,
cel mai bun: "acum mul]i ani când am f`cut
prima oar` o fat` s` plâng`/ dep`[it` de argu-
mente terifiat` de ce ajunsesem s`-i spun/ a
început s`-mi bolboroseasc` Tat`l nostru/ ceea
ce n-a f`cut decât s`-mi provoace o criz`
bolnav` de râs// “…‘ dac` mintea p`rin]ilor
mei ar fi/ putut accepta indeterminarea
credin]ei/ tat`lui meu poate nu i-ar fi plesnit
inima la propriu în 2002/ ar fi avut poate
rezervele unui scut din care s` rico[eze/ “…‘
dureroasa mea neputin]` din aceste momente/
micimea [i imposibilitatea de a m` l`sa
abandonat în bra]ele Lui/ de[i am nevoie de
asta acum mai mult ca oricând// nu vreau etic
[i argumenta]ii [i tomuri întregi/ dup` cum
nici Biserica nu m` intereseaz` decât strict/
la nivelul coeren]ei spa]iu structur` simbol/
“…‘ mintea mea a început s` resping` tot ce
p`rea c` vine de sus// pân` azi/ când m` sufoc`
nevoia fizic` elementar` de Tine Doamne"…

Din sertarul uitat al unei construc]ii cu

o bun` regie a umbrelor [i a etal`rii, iese la
iveal` o dram` greu avuabil` în minimalismul
(poetic al) zilelor noastre. Parc` abia din
perspectiva sumbr` a alien`rii explozia c`ut`rii
î[i arat` adev`rata m`re]ie. Aparent, în poemele
lui M. Du]escu [lefuirea arhitecturii discur-
sive camufleaz` dislocarea iremediabil` a
fiin]ei – insensibile la registrul inaparentului.
De fapt, realitatea nu a izbutit s` evacueze
realul, m`rturisit acum ca "nevoie fizic`
elementar`". Se prefigureaz` o alt` vârst` a
existen]ei. Poate [i o nou` poezie, integrat`
(a[a cum [tie M. Du]escu) în aceea[i
arhitectur`.
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IIIII Oare cum ar fi ar`tat istoria recent`
a României dac` întreaga schimbare de
sistem din decembrie 1989 ar fi fost stârnit`
de atentatul la via]a câinelui Nae din or`[elul
moldovenesc Lespezi? Câinele Nae e o parte
integrant` a comunit`]ii din aceast` localitate,
o marc` identitar` de cea mai mare
importan]`. Iar când "Dacia" b`ie]ilor "cu
ochi alba[tri" trece peste Nae, fapta devine
un asasinat care pretinde r`zbunare. Imediat,
Lespezile se trezesc la via]`, iar aerul de
deasupra localit`]ii se umple de strig`te al
c`ror ton a devenit, în timp, ultra-cunoscut:
"huo", "nenoroci]ilor", "criminalii", "l-au
omorât pe Nae al nostru", "fiarelor", "N`i]`,
cum te-a (sic) omorât nenoroci]ii". Numai
un singur element poate tempera r`zmeri]a
pe cale de c`p`ta propor]ii îngrijor`toare.
O figur` christic`, care "îi strânge în jurul
lui, ca un magnet, pe to]i cei care poart` în
spinarea lor, povara suferin]ei celorlal]i",
se apropie de trupul neînsufle]it al câinelui
[i, cu o singur` atingere, îl treze[te la via]`.
Animalul î[i continu` nestingherit zbenguiala
prin cartier, "ca [i cum nimic nu s-ar fi
întâmplat".

E numai unul dintr-o o serie de
"miracole" înf`ptuite de Beniamin,
protagonistul romanului omonim semnat de
Eugen Uricaru. Tân`rul, care "sigur vine
din lanul de porumb", "a mers pe ap` cum
ai merge pe p`mânt" [i aduce alinare cu o
singur` privire în sufletul mâhnit a sute de
pelerini care vin din toat` ]ara în Lespezi
"ca s` poat` tr`i mai departe", e un fenomen
inexplicabil pentru "b`ie]ii cu ochi alba[tri"
de toate rangurile, inclusiv pentru versa]ii
în ale conspira]iilor din sânul puterii. Îns`
ansamblul acestor elemente e unul care
func]ioneaz` tocmai prin dimensiunea preg-
nant româneasc` din interiorul acestei istorii
alternative nerecomandate puri[tilor.

În afara câtorva elemente adaptate
disparat din paginile unor Márquez sau
Pynchon, romanul lui Eugen Uricaru e unul
profund românesc, construit pe sondarea
unor fenomene de tipul pelerinajului în mas`,
al "miracolului" de lâng` noi, [i prin "eternele
[i fascinantele" conspira]ii de buzunar ale
e[aloanelor superioare. Singura intertex-
tualitate practicat` de Uricaru este cea cu
propriile sale scrieri postdecembriste, întrucât
Beniamin este o pies` concentrat` ad`ugat`
la istoria textual` a României comuniste din
romanele Supunerea (2006), Cât ar cânt`ri
un înger (2008) [i Plan de rezerv` (2011),
ultimul fiind direct continuat prin preluarea
firului epic al opera]iunii "Fata Morgana"
de c`tre binomul Neculai Cr`ciun – Todor
Grancea. Protagonistul poate fi [i el plasat
într-un proces intertextual, îns` modelul ]ine
de curiozit`]ile Istoriei. Sunt explicit men-
]iona]i Rasputin, figura care a l`sat mul]imea
"tulburat` [i fascinat`" în iminentul dezastru
provocat de uciderea ]arului, [i Erik Jan
Hanussen, un acolit al lui Hitler "care înnebu-
nise lumea c` [tia s` prezic` viitorul".

În Beniamin, miezul narativ, definit de
autor la începutul c`r]ii ca fiind "imaginar,
ca de altfel tot ce credem c` [tim", e conturat
prin intermediul unui pluriperspectivism
necesar [i conven]ional, întrucât adev`rul
din spatele evenimentelor, c`utat îndelung
atât de cei care î[i duc existen]a în paginile
c`r]ii, cât [i de cei din afara ei, nu poate fi
descoperit decât în ipostaza de produs al
unei min]i colective.

Îns` marea voce absent` a c`r]ii apar]ine

RASPUTIN DE ROMÂNIA {I
GUSTUL AMAR AL RO{CATEI
ALEXANDRU ORAVI}AN

tocmai acestui Rasputin de România, care
pleac` spre Timi[oara [i va sfâr[i sub forma
celui de-al patruzeci [i [aselea "colet" trimis
la crematoriul "Cenu[a" în cadrul Opera]iunii
"Trandafirul". Glasul s`u e preluat de îns`[i
amploarea fenomenului "miracolelor" sale.
Binomul Neculai Cr`ciun – Todor Grancea
sondeaz` în neant inexplicabilul "psihozei
de mas`" numite Beniamin [i constat` c`
Timi[oara e singurul "loc neobi[nuit" unde
acesta se poate "]ine de cuvânt" prin revelarea
"adev`rului" în forma sa ideal`, alt mare
absent al romanului lui Eugen Uricaru:
"Nimeni nu [tia, nici m`car cei de la Timi-
[oara nu [tiau ce li se întâmpl` cu adev`rat".
Sunt preferate micile adev`ruri posibile -
cel al sp`rg`torilor profesioni[ti de vitrine
din pia]a Maria, al fraterniz`rilor executate
prin ordin între solda]i [i manifestan]i, al
luneti[tilor de la Buz`u care triau nume de
pe o list` prin ap`sarea tr`gaciului de pe
acoperi[urile Timi[oarei; se vorbe[te despre
coexisten]a a "dou` lumi diferite", a trotua-
rului pa[nic [i a carosabilului revolu]ionar,
"fiecare cu istoria ei".

Dac` se face abstrac]ie de alunecarea
în tezism din anumite pasaje ale volumului,
care pot fi lesne decupate [i lipite pe perete
sub forma unor leme ("Nici sufletul nu e
proprietarul corpului [i nici corpul nu are
vreo putere asupra sufletului"; "Ca s` po]i
s`-]i schimbi via]a, trebuie s` fii l`sat în
pace s-o schimbi"; "A[a sunt românii, arunc`
totul de pe ei dac` îi pi[c` un purice" etc.),
proza fluid` a lui Eugen Uricaru are meritul
de a învia, asemenea câinelui Nae, atmosfera
unei epoci de care deja ne desparte sfertul
de veac [i de a o impregna cu misterul [i
simbolicul specific scrierilor sale. Pentru
cititorul din Banat, parc` nic`ieri nu se simte
mai bine deliciul melancolic furnizat prin
distan]area în timp ca în descrierea urbei
de pe Bega: "Ah, acolo po]i s` câ[tigi bani,
mergi la ™ocico pia]¤ [i po]i s`-]i cumperi
praf de sup`, sârbesc, dou` linguri]e de praf
din acela, ap` [i o bucat` de pâine, ]i-ai pus
burta la cale! Acolo-i Occident. G`se[ti
marf`, muzic`, ciung`, de mesteci pân` te
dor f`lcile, orice g`se[ti! To]i visau cu ochii
deschi[i, dar fiecare visa altceva. Un lucru
era sigur. Timi[oara asta, a[a cum o imaginau
ei, p`rea un p`mânt al f`g`duin]ei. Un lucru
era sigur, foarte mult` lume pleca acolo,
pân` acum nu întâlnise pe nimeni care s`
se fi întors de acolo."

IIIIIIIIII Pentru literatura român` contempo-
ran`, un volum precum Miros de ro[cat`
amar` [i alte povestiri scandaloase1  al lui
Dan Alexe poate fi interpretat ca un semn
de s`n`tate. Prin el, putem a[eza pe raft înc`
o pies` la frageda proz` scurt` a literaturii
române contemporane, acum îmbog`]it` cu
o nou` direc]ie [i poten]ialitate interpretativ`.
Cele treizeci [i trei de povestiri sunt, în mare
parte, stoarse de orice not` "scandaloas`"
în adev`ratul sens al cuvântului. Ele se
înscriu în ceea ce critica american` nume[te
trash fiction, cu u[oare înflorituri de factur`
intelectualist`. A nu se în]elege c` Dan Alexe
ar fi un pseudo-intelectual, ba chiar departe
de acest lucru, c`ci nivelul înalt de cunoa[tere
al mecanismelor de func]ionare a culturii
din diversele col]uri de mapamond r`zbate
din aproape fiecare pagin`. Îns` nefiind
amator al genului, am urm`rit mai degrab`
sondarea modalit`]ilor folosite de autor
pentru a-[i construi personajele [i contextele

în care acestea sunt plasate.
Scriitura este limpede, clar`, preten]io-

zitatea fiind probabil pe ultimul loc între
acuza]iile care i se pot aduce autorului. Radu
Paraschivescu remarc` bine în prefa]a
volumului faptul c` Dan Alexe "d` impresia
c` scrie ca s`-[i fac` sie[i o pl`cere", îns`
demersul "de-a face literatur` din orice"
constituie punctul nevralgic al volumului.
Într-adev`r, se poate face literatur` din orice,
îns` literatura "scandaloas`" de o calitate
vibrant`, vie, ]ine de domeniul celor pu]ini.
În proza lui James Joyce, D. H. Lawrence
ori Henry Miller, bog`]ia de limbaj se
armonizeaz` pe deplin cu un con]inut ideatic
de nereprodus în dialectica adeseori
pudibond` a culturii "înalte", creând îns`
un melanj irezistibil. Limbajul [i imagistica
lui Dan Alexe sunt remarcabile: "Asta cu
inel în nas de care voi spune acum era o
iazm` a c`rei frumuse]e de hoplit se
manifesta cu naturale]e controlat` printr-un
algoritm necunoscut mie". Îns` con]inutul
ideatic, odat` înl`turat stratul de acupl`ri
voit "scandaloase" [i de "absurde [i plate
flaterii", este ori absent, ori intr` într-un
tangaj periculos [i adus la marginea c`derii
în frivolitate [i gratuitate.

Un p`cat mare al povestirilor lui Dan
Alexe rezid` tocmai în repetitivitatea lor.
Confruntat fie cu o "ro[cat` amar`", o
"lupoaic` de la Carrefour", o "frumuse]e
nordic`" cu "piele de ]`ranc` hr`nit` cu
stridii", o "unguroaic` arogant`", o "ini]iat`
sufi", o "inventatoare de lenjerie feminin`
de lux", ori cu fotografa Leila din Kabul
care deschide [i închide volumul,
protagonistul anonim al lui Dan Alexe are
aproape mereu aceea[i reac]ie: cum s` ajung`
mai repede la acuplare [i s` anuleze cât mai
repede vinov`]ia pricinuit` de îndr`gostirea
pre- ori postcoital`. "Draguer-ul" lui Dan
Alexe, de[i d` dovad` de o "viguroas` fibr`
reac]ionar` valah`", nu reu[e[te s` salveze
majoritatea povestirilor, fiind o figur` relativ
plat`, cu o serie de convingeri adesea
inexplicabil contradictorii, cu iz mai mult
sau mai pu]in misogin: "Sunt surprins de
fiecare dat` când v`d c` cele mai absurde
[i plate flaterii func]ioneaz` tocmai cu
femeile inteligente", "femeile de[tepte râd
când le spui ™proasto¤", "obsedate de ]â]e

[i [olduri, muierile nu [tiu c` pot avea c`lcâie
splendide", "cine a stat vreodat` pierit într-o
ma[in` condus` prin teritoriu necunoscut
de o femeie cu harta în poal` [tie cât de
mari sunt [ansele ca voiajul s` sfâr[easc`
în râp` ori într-un univers paralel" etc.

Credin]a dominant` cu privire la aceste
figuri feminine poate fi decupat` tot în acela[i
ton, fiind explicit redat` în volum: "O femeie
perfect` trebuie s` [tie s` fie în acela[i timp
diafan` [i vulgar`. Pornind de aici, cel mai
erotic cuvânt din limba român` (un
participiu, pentru pedante) este l`b`r]at`".
În ciuda acestei scorneli care nu poate l`sa
cititorul indiferent, a[a cum pe drept remarca
Radu Paraschivescu, protagonistele prozelor
lui Dan Alexe, "l`b`r]ate" sau nu, diin p`cate
nu trec în sfera memorabilului. Exist` îns`
[i câteva momente care trec dincolo de retina
cititorului [i r`mân întip`rite, fie [i pentru
moment, în con[tiin]a acestuia: dragostea
unei traduc`toare locale din Kirghizia
provocat` de sucul de rodii, întâlnirea cu
accente grote[ti dintre un tân`r etnolog [i
un "moroi descompus" din Sâmb`ta mor]ilor,
episodul zoofil încheiat cu moartea post-
coital` a p`unului Martin din Frenetica
moarte a lui Martin Heidegger. De asemenea,
sunt expuse [i o serie de considera]ii
"scandaloase" ce pot stârni dezbateri în lumea
de dincolo de pagin`: "S` nu mai fie nimeni
decretat scriitor vreme de dou` sute de ani.
(…) Altfel, în dou`-trei genera]ii, copiii vor
fi obliga]i s` înve]e la [coal` vie]ile câtorva
mii de mari scriitori. Cui i-ar trebui asta?"

Privit [i recomandat, mai ales amatorilor
genului, sub forma unei curiozit`]i literare,
volumul lui Dan Alexe are un mare minus
în contextul prozei str`b`tute de un voit,
adeseori for]at, umor negru. Aceast` sc`dere
poate fi lesne redat` chiar printr-o replic`
a protagonistului la întrebarea "Pentru ce
gest, sau fraz`, sau atitudine nedorit`, ai
p`r`si pe cineva chiar dup` prima noapte",
unde termenul "noapte" poate fi substituit
cu "lectur`": "Lips` de umor, ]i-am spus.
Îmi pare r`u c` a trebuit s` ]i-o zic a[a brutal.
N-am vrut s` te r`nesc, doar c` mi-a ie[it
a[a… [i poate chiar î]i face bine s-o auzi
prietene[te."
___________

1 Humanitas, Bucure[ti, 2014, 220 p.
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Acest volum din memoriile Sabinei
Cantacuzino cuprinde perioada Primului
R`zboi Mondial, ocuparea Bucure[tilor,
retragerea guvernului la Ia[i [i revenirea în
Bucure[ti la terminarea r`zboiului, momente
legate de Marea Unire, [edin]a primului
Parlament al României Mari. La acestea se
adaug` un adaos de însemn`ri din perioada
1870 – 1941 cu o problematic` divers` [i
cu evocarea unor protagoni[ti care au jucat
un rol în spa]iul istoriei foarte mi[c`toare a
acelor vremi: Curtea reginei Elisabeta.
Doamnele de onoare, 1869 – 1915; C`s`toria
principelui Ferdinand [i a principesei Maria;
Primul copil: principele Carol; George
Br`tianu; Atentatul lui Jalea în contra lui Ionel
– decembrie 1909; Ultimele zile [i moartea
lui Ionel – 24 noiembrie 1927; Ministere
liberale (noiembrie 1933 – martie 1934);
C`l`toria mea la Paris; Septembrie 1939.
Asasinarea lui Armand C`linescu. Ministerul
Arge[anu; Octombrie 1939. Guvernul
Argetoianu; Darea Basarabiei; Abdicarea
regelui. Dictatura lui I. Antonescu. Statul
na]ional-legionar; 28 decembrie 1940.

UU n mare num`r de doamne
populeaz` textul memoriilor,
prezentate din unghiuri diverse,

cu activitate specific` în vreme de r`zboi,
cu gesturi caritabile sau doar cu ac]iuni de a
se proteja, mai apropiate sau mai distan]ate
fa]` de evenimentele r`zboiului [i fa]` de
beligeran]i. Subcapitole întregi sunt dedicate
personajelor feminine: Doamna Ion Ghica;
Arestarea doamnei Alexandrina Cantacuzino;
Doamna Olga Stolojan; Manifest`rile femei-
lor; Doamna Lydia Philippescu; Doamnele
primitoare ale germanilor; Lili F`lcoianu;
Doamna Maria Berindei; Femeile ardelene.

Nu doar atitudinea autoarei intereseaz`
în memorii, fiindc` ea este u[or descifrabil`,
doarece reprezenta atitudinea oficial` [i
aproape generalizat`, — germanii erau
du[mani [i orice atitudine de apreciere a lor
trebuia comb`tut`. Ci intereseaz`, mai mult,
pagina de literatur` care se degaj` din aceste
memorii, iar în cazul personajelor feminine
descrierea portretistic`, fiindc` portrete
propriu-zise nu exist`; dar [i fraza caustic`
ori caracterizarea acid` sunt de remarcat.
Descrierea "d-nei Lydia Philippescu" este
f`cut` în tu[e negre, nu departe de aceast`
modalitate este creionarea comportamentului
Marthei Bibescu, când s-a pus problema
intern`rii [i dup` aceea: ™Nu m` compara,
îi zisei, [tiu cum va fi internat`: se va duce
într-un castel din vecin`tate, va tr`i perfect
în societatea lui Stolzenberg [i von Reuss
“iar‘ dup` câteva zile va porni în str`in`tate¤.
™Dar de unde [tii? Exclam` el “Lupu
Costache‘, tr`dându-se¤. A[a a [i fost. A plecat
cu prin]ul de Reuss la Buftea, unde a stat
trei s`pt`mâni, tr`ind în bel[ug cu ofi]erii
germani, de acolo în Austria, unde s-a g`zduit
în castelul lui Turnund Taxis, pe urm` în
Elve]ia [i...“la‘ Paris, unde a sosit ca victima
ororilor germanilor."

Dincolo de înc`rc`tura subiectiv`
inevitabil`, paginile memorialistice ale Sabinei
Cantacuzino se citesc cu interes, pentru c`
aduc în aten]ie evenimente tr`ite, momente
importante din istorie cunoscute de autoare,
ca persoan` foarte apropiat` de factorii de
conducere [i decizie. Inevitabil, evenimentele
[i personalit`]ile ori persoanele sunt v`zute
de cele mai multe ori prin prisma ac]iunilor
sau atitudinilor pe care familia Br`tianu le
realizeaz`, din care autoarea îns`[i face parte.
Linia liberal` este cea dreapt` [i corect`, orice
p`rere a altora reprezint` o abatere, o incorecti-
tudine, poate chiar o atitudine împotriva
intereselor ]`rii. Subiectivitatea memorialistei
nu accept` nuan]ele. La Consiliul de Coroan`,
când s-a hot`rât intrarea în r`zboi, Maiorescu

MEMORIE {I ISTORIE
ALEXANDRU RUJA

SABINA CANTACUZINOSABINA CANTACUZINOSABINA CANTACUZINOSABINA CANTACUZINOSABINA CANTACUZINO
Din via]a familiei Ion C. Br`tianu,Din via]a familiei Ion C. Br`tianu,Din via]a familiei Ion C. Br`tianu,Din via]a familiei Ion C. Br`tianu,Din via]a familiei Ion C. Br`tianu,
1914 – 19191914 – 19191914 – 19191914 – 19191914 – 1919. Cu un adaos de însemn`ri. Cu un adaos de însemn`ri. Cu un adaos de însemn`ri. Cu un adaos de însemn`ri. Cu un adaos de însemn`ri
1870 – 1941.1870 – 1941.1870 – 1941.1870 – 1941.1870 – 1941.
Edi]ia a III-a, rev`zut`. Note, indice [i
edi]ie îngrijit` de dr. Elisabeta Simion,
Editura Humanitas, Bucure[ti, 2014,
406 p.

[i Marghiloman "cu rezerve", iar "Petre Carp
a fost singura not` discordant`".

În alt` parte despre conservatori:
"Marghiloman [i Carp se certau asupra
organiz`rii administra]iei sub germani. Primul
vrea s` men]in` statu-quo-ul, cel de-al doilea
era pentru patru gubernii, fiecare cu un
guvernator german [i unul român. Mari
discu]iuni asupra regelui, pe care Carp îl
înlocuia prin Carol cu regen]` german`. Tülff
a cerut, prin Tzigara, s` vad` pe Maiorescu
[i Marghiloman; ei au declarat c` nu vor face
primul pas. Maiorescu a perseverat în aceast`
atitudine, dar Marghiloman, ros de ambi]ie,
a g`sit un mijloc genial de a-[i salva
demnitatea [i de a lucra cu germanii".
Exemplele pot continua. Exist` destul`
înc`rc`tur` afectiv-emo]ional` în memoriile
Sabinei Cantacuzino, iar viziunea asupra unor
evenimente social-politice din complicata
perioad` a r`zboiului [i a rezultatelor care
au derivat poart` urm`ri ale acesteia.

În timpul ocupa]iei germane a
Bucure[tilor, autoarea memoriilor a fost
internat` la M`n`stirea Pas`rea, unde cunoa[te
pe preotul de mir care "fusese îns`rcinat de
germani cu poli]ia m`n`stirii" [i pe stare]a
m`n`stirii, care era "foarte inteligent`, cu o
memorie extraordinar`", dar "cu toat` energia
ei, îi era fric` de germani [i de scandal. Trebuie
s` fi patronat fel de fel de istorii [i aventuri
amoroase. Pas`rea a fost, desigur, un loc de
întâlnire în timpurile normale, numai lista
persoanelor care au frecventat-o m`rturise[te.
Dissescu cu Mi]a Biciclista, Burileanu cu
nevasta lui înainte de a se c`s`tori,
C`m`r`[escu cu altele, iar printre vizitatoarele
cele mai fidele doamnele Dissescu. Toma
Ionescu etc."

NNoteaz` în am`nunt [i cu acribie
felul în care se desf`[ura via]a
zilnic` la m`n`stire. St` la

M`n`stirea Pas`rea "nou` luni în cap", iar
la eliberare inten]ia de a reveni s` revad`
m`n`stirea este declarat`, deoarece "îmi fusese
o închisoare cât se poate de lini[tit`, de nu
ar fi fost o închisoare pe mâna vr`jma[ului.
Triste]ea sosirii se transformase în obicei [i
simpatia de care eram înconjurat` o îndulcise"
(Eliberarea de la Pas`rea).

În cursul memoriilor sunt cel pu]in dou`
tipuri de evenimente, de întâmpl`ri, unele
cunoscute direct, cele în care autoarea îns`[i
a fost implicat` [i altele auzite sau povestite
de al]ii, cunoscute prin intermediari. Astfel,
afl` de la Bianu ("Iat` ce mi-a povestit chiar
d. Bianu, singurul p`zitor al averii l`sate la
Academie, la care m` dusei peste pu]ine zile")
despre sustragerea, sub presiune militar`, a
unor documente de la Academie (R`pirea
documentelor Academiei Române). Exist`
[i alte momente de prezentare a evenimentelor/
situa]iilor printr-un alt personaj sau din alte
surse: "Anicu]a Florescu mi-a povestit cum..."
(Alexandru Sturdza); "În ajun dejunase la
noi generalul Coand` [i ne povestise
conversa]ia lui cu mare[alul Mackensen la
o mas` unde fusese poftit..." (Concertul lui
Enescu); "În Bucure[ti nu se [tia nimic de
cele petrecute cu principele Carol în Rusia,
toate acestea “nu se auziser`‘ decât prin câ]iva
c`l`tori veni]i din Moldova." (La Bucure[ti);
"Prin Procopiu, care o [tia de la Maiorescu,
am aflat cât de dureros au fost lovi]i germanii
de intrarea în r`zboi a Americii, la care nu
se a[teptau." (Politica conservatorilor); Despre
Marghiloman preia unele informa]ii chiar din
memoriile acestuia: "Dup` cum o poveste[te
în celebrele lui memorii, în loc de a-i face o
vizit`, l-a invitat la mas` [i se l`uda c` masa
a fost admirabil`! La Mackensen nu p`trunsese
înc` nimeni, era un fel de Dalai-Lama." Afl`
despre revolu]ia rus`, [tire care "ca un tr`snet
ne lovi".

MM emoriile din acest volum se
încheie cu revenirea suvera-
nilor în Bucure[ti, a familiei

Br`tianu ("La patru ore, se coboar` din au-
tomobile Vintil`, Lia cu Vintilic`, Ion Pillat
[i Ionel"), cu prezentarea misiunii ardelene
"care venea s` notifice Unirea, delega]ia
compus` din episcopii Miron Cristea [i Hossu,
d. Maniu, dr. Vaida, d-nii Goldi[, Brediceanu
[i Vlad", prin relatarea primei c`l`torii a
regelui [i a reginei în Ardeal (1919). Din nou,
subiectivitatea nu doar a nota]iei ci [i a
atitudinii func]ioneaz` în prezentarea [edin]ei
de validare a deputa]ilor din primul Parlament
al României Mari: "În fine, când se întruni
pentru prima oar` în Bucure[ti parlamentul
României Mari, la validarea deputa]ilor, v`zui
cu durere o scen` uimitoare: al doilea fu
Arge[“ul‘, deputat I. I. C. Br`tianu. Ardelenii
r`maser` singuri pe scaune, cu mâinile lipite
pe genunchi [i capetele plecate. Apoi, când
în aceea[i sal` a Ateneului, Ionel î[i rosti
primul discurs de la declara]ia r`zboiului
pentru a-[i explica înaintea ]`rii ac]iunea [i
“a-[i‘ justifica politica din r`zboi, discurs care
]inu dou` [edin]e, toat` Camera, adânc
emo]ionat` ca [i oratorul de reamintirea atâtor
dureri, pierderi, entuziasm [i fericire, îl
ova]iona cu frenezie, Transilvania, pe b`ncile
din mijlocul parterului, [edea mut` [i
impasibil`.“…‘ De nu a[ fi v`zut cu ochii
mei aceast` scen` extraordinar`, nu a[ fi dat
crez`mânt la nimeni". Pentru memorialist`,
o alt` viziune sau atitudine sunt greu de admis.

Sabina Cantacuzino î[i scrie memoriile
f`r` aten]ie deosebit` pentru stil, dar, totu[i,
cu o fraz` îngrijit`, preocupat` mai mult s`
refac` prin proprie viziune [i adeziune decât
s` conving` prin argumente. Dar, este
con[tient` de valorea memoriilor ca docu-
ment despre o epoc`, despre oamenii care
au tr`it în ea [i evenimentele care au
traversat-o. Reflec]iile, nara]iile [i descrierile
sale în cea mai extins` parte a memoriilor
sunt ale unui participant [i martor. St`rile

sunt diverse, reac]iile diferite iar [irul
memoriilor trece prin spa]iul pe care ea l-a
str`b`tut [i printre oamenii pe care timpul
existen]ei a determinat-o s` tr`iasc`. F`când
parte din familia Br`tianu, a cunoscut mul]i
oameni politici implica]i în gesturi
determinante [i hot`râtoare pentru ]ar`. Nu
portretizeaz` (nu întâlnim în memorii un
portret semnificativ din punct de vedere
literar), mai mult poveste[te [i descrie.

POSTFA}~ LA CARTEA
LUI CORNEL MEZINCA
Urmare din pagina 2

Trebuia s` ne întâlnim la cei optzeci de ani ai p`rintelui Mezinca, în septembrie. Dar
Cornel Mezinca n-a apucat s` ajung` prea aproape de ei. Peste dou` s`pt`mâni Ionic`,
fiul lui, mi-a dat telefon c` p`rintele Cornel Mezinca a murit. Da, murise. Am ajuns la
Z`gujeni diminea]a, era depus în biseric`. Episcopul Lucian din Caransebe[ a venit dup`
mas` s`-l prohodeasc`. A spus c` în urm` cu dou` luni Cornel Mezinca a fost pe la el [i
i-a vorbit de carte. Spera s` [i-o lanseze la 80 de ani, la episcopie. În ziua înmormânt`rii
preasfin]itul n-a mai venit, dar a trimis un mesaj. Frumos. Au venit, ca niciodat`, 16
preo]i.

Au venit fo[ti elevi ai lui Cornel Mezinca (a fost [i profesor la seminarul teologic din
Caransebe[), fo[ti colegi ai lui Ionic` de la Caransebe[. Din Timi[oara a venit p`rintele
Ioan Petra[. A fost preot la Caransebe[, a editat acolo o revist`, a f`cut acolo figur` memorabil`.
La nici o înmormântare la care am participat nu slujiser` 16 preo]i. N-au vorbit decât
patru, eu am transmis mesajul I.P.S Nicolae , Mitropolitul Banatului. Da, I.P.S. Nicolae
ar fi fost de acord s`-l omagieze pe p`rintele Mezinca la cei 80 de ani. Cu cuvântul lui
începea Cartea lui Cornel Mezinca.

În diminea]a înmormânt`rii telefonul m-a sunat mereu – din Timi[oara m` anun]au
c` a murit Nicolae Marcu. Coleg odinioar` la Caransebe[. Mai mic decât mine cu cinci
zile. So]ia lui a scris romane despre Banat. La Z`gujeni veniser` din Caransebe[ destui,
uimi]i s` afle de sfâr[itul lui Lae Marcu. Au aflat de la mine.

L-am rugat pe p`rintele Ioan Petra[ s` m` duc` înapoi la Timi[oara, în ziua urm`toare
era înmormântarea lui Nicolae Marcu. Mi-am luat r`mas bun de la Aurelia, preoteasa
îndoliat` [i de la preotul Ionic` Mezinca, fiul. Aveau zeci de invita]i, poate sute. În ceea
ce m` prive[te, am promis c` vom vorbi din nou despre p`rintele Cornel Mezinca la Z`gujeni,
Caransebe[ [i Timi[oara în 10 septembrie, când p`rintele ar fi împlinit 80 de ani. Cu trei
luni împlinite dincolo.

Da, pe urm` a murit Titi. Pe urm` Dodi Munteanu: mi-a telefonat un b`iat al lui. I-am
spus c` nu pot participa la înmormântare fiindc` voi fi la înmormântarea IPS Nicolae.
Murise în aceea[i sear`. Dar, îmi spune Aurica, so]ia lui Cornel Mezinca, preotul din
Z`gujeni, cartea cu prefa]a I.P.S. Nicolae a ap`rut. Aceasta ar putea fi postfa]a mea.
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Poate c` a[ mai fi amânat punerea în
pagin` a acestor idei pe care le port destul
de amestecate în minte de ceva vreme, dac`
în ultimele zile nu ar fi trebuit s` r`spund
rapid, asertiv [i succint, a[a cum se face în
declara]iile de pres` din emisiunile infor-
mative, despre o practic` din ce în ce mai
frecvent`: s`rb`torile de tipul "zilele (cuiva,
ale ceva)", de exemplu zilele unei localit`]i,
zilele unui produs, zilele unei anumite
practici…

Care s` fie logica / logicile nenum`-
ratelor zile de acest gen, tot mai multe pe
m`sur` ce ne apropiem de prezent? Potrivit
acesteia/ acestora satele organizeaz` "zilele
localit`]ii", dac` nu cumva este posibil` aso-
cierea spa]iului cu un anumit produs repre-
zentativ: zilele castravetelui la Micherechi,
s`rb`toarea (zilele) pâinii la Pecica, zilele
cepei la Mako, zilele dovleacului la Kikinda,
festivalul (zilele) cl`titelor la Moneasa, zilele
cartofului la Uzdin, zilele r`chiei, zilele berii,
zilele smochinelor, zilele paprica[ului [i
exemplele ar putea continua… Greu de
r`spuns în mod general [i f`r` meandre ori
ezit`ri, poate [i pentru c` formularea
întreb`rii, care aduce, de fapt, laolalt` lucruri
socotite pân` acum diferite [i chiar
necomparabile, este prea recent`!

Altfel spus, prin chiar formularea acestei
chestiuni deschid o tem` nou` pentru etno-
logia român` cu aplicabilitate pe prezent:
avem o categorie de s`rb`tori numite, deo-
camdat`, în mod generic zilele, cu câteva
varia]ii mai degrab` ocurente, festivalul,
praznicul, s`rb`toarea. Ce elemente comune
m` îndrept`]esc s` v`d în aceste practici
actuale s`rb`tori care trebuie tratate
împreun`?

NN
u pretind c` am înainte
ansamblul detaliilor din terenul
actual referitor la aceste prac-

tici, îns` o serie de aspecte se pot recunoa[te
în textura majorit`]ii lor. Mai întâi, ele î[i
propun s` afirme identit`]i locale pân` atunci
prea pu]in recunoscute ori socotite subeva-
luate. În al doilea rând, vorbim, în toate
cazurile, despre practici recente, în cel mai
bun caz a c`ror vechime poate atinge treizeci
– patruzeci de ani, de[i, în general, este vorba
despre manifest`ri al c`ror debut poate fi
documentat, inclusiv prin parcurgerea presei
din ultimii cinci – zece ani, momentul apari-
]iei lor fiind cert. În al treilea rând, fragilitatea
acestor practici, atrase de denumirea lor –
zilele – în sistemul calendar este cauzat`
de caracterul nememorabil al datelor lor
anuale.

Dar s` iau lucrurile rând pe rând. Zilele
construiesc certificate identitare în primul
rând deoarece, în majoritatea cazurilor, chiar
denumirea lor include numele unui loc. Cum,
adesea, zile de acest gen pot fi reg`site în
localit`]i care au deja o s`rb`toare de tip
rug`, nedeie, hram, adic` au asumat o
s`rb`toare care s` le puncteze identitatea
local` [i, totodat`, aceasta este serbat` potrivit
unor relativ vechi tradi]ii locale, este limpede
c` zilele au o miz` suplimentar`. Construc]ia
identitar` nu se mul]ume[te doar s` decupeze
grupul [i nici s` îl defineasc` prin raportarea
sa la un anumit patron sacru care este sfântul
bisericii locului, ci mar[eaz` pe supraeva-
luarea afi[`rii numelui actual al localit`]ii.
Evenimentele festive nu se petrec, astfel,
nici la Sângiorz nici la Sâmedru, bun`oar`,
ci de zilele, iar acest lucru pe de o parte
înt`re[te recunoa[terea local`, pe de alta
submineaz` chiar s`rb`torescul, în m`sura

ZILE {I MUNCI. VARIANT~ RECENT~
OTILIA HEDE{AN

în care îl priveaz` de componenta sacr`
specific`.

AA
naliza aceleia[i rela]ii ar putea
sublinia nevoia invent`rii de
s`rb`tori non-religioase [i non-

cre[tine, în m`sura în care zilele par s` aib`
o voca]ie laic`. Privirea mai atent` asupra
modului de derulare efectiv` a acestor
s`rb`tori relev`, îns`, c` în pofida declaratei
lor rupturi de reperele religioase, zilele exclud
extrem de arareori secven]ele de tip ceremo-
nie te deum, ori m`car simpla binecuvântare
ini]ial` a tuturor manifest`rilor. A[adar, nu
aspectul religios este exclus, ci acesta este
adus în sprijinul afirm`rii identit`]ii locale,
într-un adev`rat ritual complex, în care
autoritatea laic` impune programul, ea este
de]in`toarea puterii tocmai prin construirea
succesiunii activit`]ilor, astfel c` miza
politic` a s`rb`torii devine una evident`.

Jocul dintre sacru [i profan, dintre reli-
gios [i laic poate fi descoperit, ca o rela]ie
prioritar`, [i în cazul celorlalte particularit`]i
ale ceremoniilor de tip zile. Caracterul re-
cent al acestor practici permite, aproape în
toate cazurile, identificarea momentului ad
quem se desf`[oar` ele. Chiar dac` memoria
popular` are tendin]a, [i aici, când verificarea
este mereu la îndemân`, s` înveleasc` origi-
nile în aur` legendar`, ad`ugând pu]in`
obscuritate [i incertitudine în ceea ce prive[te
na[terea practicii [i, în acela[i timp, nu ezit`
s` plaseze începuturile într-un trecut
îndep`rtat [i indistinct, accesul la o serie
de surse, de la jurnale la memoria oamenilor,
trecând prin arhive de cele mai diverse tipuri
este mereu dezambiguizant. Altfel spus, dac`
idee nu avem de când se ]ine Cr`ciunul pe
plaiurile noastre, dac` trebuie s` facem uz
de complicate analize filologice [i simbolice
pentru a estima cam de când dateaz` colin-
dele, iar exemplele ar putea continua, nu
avem, în genere, nicio dificultate s` spunem

de când, cu exactitate, are loc o atare
categorie de zile, aceasta, dac` nu cumva,
num`rarea relu`rii practicii este chiar parte
a denumirii sale, în variante de tipul a
treizecea edi]ia a zilelor…

În ceea ce prive[te pozi]ionarea pe calen-
dar a unei atari practici, a[a cum am ar`tat,
ea este extrem de fragil`. În primul rând,
spre deosebire de s`rb`torile vechi, care sunt
motivate [i nemotivate în acela[i timp, în
sensul în care, prin raportarea la un sfânt
sau la un eveniment dintr-o istorie sacr`,
sunt intens motivate, în vreme ce prin plasa-
rea lor pe calendar par mai degrab` date
de-a gata, f`r` posibilitate de discu]ie [i cu
atât mai mult de schimbare, s`rb`torile de
tip zilele sunt adesea arbitrare, chiar dac`,
dincolo de stabilirea lor, se ascund argumente
de factur` pragmatic`: s` aib` loc într-o

perioad` liber`, de exemplu la finalul s`pt`-
mânii, s` se desf`[oare într-o perioad` care
se presupune c` este favorabil` sub aspect
meteorologic, astfel încât s` permit` desf`[u-
rarea unor evenimente ample, fastuoase, cu
participare popular` intens`. Din p`cate,
c`utarea unor momente optime, potrivite
pentru s`rb`toare, iar nu a unei semnifica]ii
care s` angreneze oamenii, are ca efect per-
vers imposibilitatea de a re]ine aceste date.

În sfâr[it, una dintre tr`s`turile
s`rb`torilor de tip zilele ]ine de asocierea
lor cu celebrarea unui anumit produs lo-
cal, adesea a unui produs agricol, a unui
fel de mâncare sau a unei b`uturi. Cazurile,
aici, sunt diverse, iar fiecare dintre ele trimite,
pân` la urm`, la o tradi]ie local`. Dac` zilele
berii, bun`oar`, nu fac decât s` se plieze
pe modele germane deja celebre (chiar dac`,
[i acestea, ]inând de acela[i tip de s`rb`toare
identitar`), zilele castrave]ilor, pâinii,
dovleacului etc. evoc` priorit`]i, excelen]e
[i complementarit`]i locale.

RR
ealitatea pe care o evoc este
aceea a satelor din pusta
b`n`]ean` care erau/ sunt

specializate pe producerea prioritar` a unui
anumit tip de produs, în vreme ce procurarea
celorlalte produse era de competen]a satelor
învecinate. Economii tradi]ionale dependente
unele de altele au f`cut ca zeci, dac` nu
sute de ani, localit`]ile s` î[i permit` un
asemenea tip de specializare a produc]iei,
legat` în mod prioritar de identitate, v`zut`
deopotriv` ca apartenen]` [i ca excluziune.

În alt` ordine de idei, nu pot s` nu observ
c` cele mai numeroase zile nu se organizeaz`
în vederea celebr`rii unui aliment cu vechi
[i limpezi func]ii rituale. Nicio zi a grâului,
laptelui ori porcului pur [i simplu… Cât
de complicate ar trebui s` fie ritualurile
profane pe care s` le dezvolte acestea, când
riturile de final al seceri[ului, de m`suri[
al laptelui ori de t`iere a porcului continu`
s` fie active sau revitalizate?

Observ, prin urmare, c` manifest`rile
de genul zilele (unui anumit tip de produs)
au în centrul lor produse non-rituale, vedetele
muncilor contemporane [i ale preocup`rilor
actuale. Calendarul – hart` pe care ele îl
propun, un calendar incert [i o hart` cu
numeroase repetitivit`]i [i la fel de
numeroase pete albe, reprezint` de fapt o
list` de munci [i zile recente, cu ambi]ii de
reliefare a localului…

ORIZONT A CITIT
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VERONICA BALAJ
Pentru c` nu ar fi vorba de o competi]ie

în sensul sportiv al cuvântului, nu ar trebui
s` m` întrec în a vâsli sau a conduce o corabie
pentru a ajunge la un ]`rm neprimejdios,
molatec sau unul unde s`-mi pot irosi for]ele
în voie, a[ încerca... Întâi a[ cânt`ri ce poate
s` însemne asta. Cred c` nu ar intra în discu]ie
vreun trofeu anume, ci, mai degrab`, ar fi
o însumare a for]elor mele de moment, o
proprie evaluare. De la bun început,
recunosc, nu m-a[ hazarda la o imaginar`
competi]ie cu Homer sau Voltaire... Nici
cu Faulkner, nici cu oricare dintre colo[ii
care-au cucerit în`l]imile pân` la marginile
cerului. E locul lor, ar fi o blasfemie s` vrei
s` ajungi acolo. Ar fi mult mai mult decât
un zbor [chiop. Frânt. Ar fi, desigur, din
start, un caraghioslâc. O lips` de glagorie,
chiar dac` totul ar porni [i ar fi o fantezie.
Nici cât o musc` beat` care se învârte aiurit`
f`r` sens, precipitat` [i enervant` în prostia
de-a se crede mai mult decât poate însemna,
nici atât n-a[ conta de m-a[ sui pe-o scar`
din aer spre stele.

Vreau s` spun c`, înainte de-a m` avânta
într-o discu]ie, într-un joc, fie chiar [i
imaginar, în cazul subiectului de fa]`, firea
mea m` oblig` la cump`tare. Îmi displac
totalmente cei confuzi pân` la îngâmfare,
cei care sar cu pr`jina (c` tot vorbim de-o
competi]ie), sar peste orice norm` [i r`mân
suspenda]i într-un aparent echilibru cu ei
în[i[i sau cu lumea. Un echilibru precar.
Durabil o clip`. Doar pân` cei în cauz` se
pomenesc în mrejele comicului [i ale
ridicolului. Sperând c` nu voi atinge
nicidecum aceast` not`, aceast` dizarmonie
[i lips` de caden]` a unui joc în care m-am
prins a imagina de dragul cuvântului scris
artistic, iat`, m` v`d, cu emo]ie, încercând
s` m` las provocat` de... Céline. O c`l`torie
"au bout de la nuit", în ritm alert, acro[ant,
curajos [i fantast despre meseria de-a tr`i.
Exersat` de noi to]i cu grandoare sau
austeritate, cu inser]ii de revolt` sau
smerenie.

A[ încerca s` m` descop`r în meandrele
unui stil. Cuvântul s` fie chiar puterea. S`
aib` for]a de-a m` arunca în tumultuoasa
trecere [i m`sura de-a m` ierta când m-a[
poticni. De-ar fi s` fie, m-a[ avânta în valurile
cuvintelor, n-a[ ]ine seama de primejdiile
pe care acestea le de]in la vedere sau în
adâncuri. A[a a f`cut Céline. Nu [tiu dac`
a[ reu[i s` ies nev`t`mat` la liman. Frazele
ar trebui s` aib` seme]ia gândului [i
limpezimea cerului. S` sco]i la iveal` din
învolburarea cuvintelor bizareriile [i
adev`rurile vremii în care te mi[ti fragmentar,
tu, om [`galnic, zburdalnic, îndurerat,
disperat, indecis... fidel, tr`d`tor, capricios,
fragil, dispre]uitor, orgolios, timid, în
nenum`rate feluri, ar trebui s` [tii cum se
leag` [i dezleag` cuvintele. Pentru a dovedi
în pagina scris` c` nu ]i-a fost mil` de tine
s` tr`ie[ti. O experien]`... Céline. Din toate
cele pe care le-a[ încerca în acest joc de-a...
evaluarea asumat`, (e clar c` odat` acceptat
subiectul se întrev`d biochimiile stilistice
[i de concep]ie artistic`), n-a[ vrea decât
s` aduc un omagiu scrisului s`u.

M-ar mai atrage s`-i spun lui Karel
Capek, de s-ar putea, c` m-a convins.
Locurile lumii n-ar valora nimic de n-ar fi
cuvintele. Pe drept ar putea intra în scen`
pictorii sau muzicienii, dar eu m-a[ sf`tui
cu scriitorul. Not`rile lui de c`l`torie m-ar
incita. Ora[e, ]inuturi pline de istorie par]ial`,
nem`surat`, plauzibil` sau doar cârpit` ar

CE ADVERSAR(I) V-A}I DORI ÎNTR-OCOMPETI}IE SCRIITORICEASC~?
deveni vizibil un crâmpei de etrenitate dac`
va fi fiind prin preajm` scriitorul. El, autorul,
a putut s` arate neodihna sau sc`p`rarea
vremii în pietre, în turle de biserici, în grote,
cerdacuri împ`r`te[ti, colonade, drumuri
negustore[ti, în pove[ti... Lumea poate fi
am`gitoare, perfid`, sordid`, buim`cit` de
imprevizibil. Adeseori tulbur`toare. Senin`,
înce]o[at`, s`rman`, beligerant`, simpl`,
stupid`... Poate fi în toate aceste feluri, cu
accente [i în multe alte feluri poate fi, de
aceea m-a[ prinde s`-l iau partener de
c`l`torie pe Karel Capek.

ADA D. CRUCEANU
O întrebare care las` loc de întors cam

cît un sens giratoriu la un cap`t de uli]`.
Dac` o iei la dreapta (sau la stînga?), î]i
spui, pro domo (evident, nu?), c` în literatur`,
în art` în general, nu exist` "competi]ie".
Fiecare î[i are locul s`u în acest/ acel "tabel
mendeleevian" al "produselor" literare. Un
tabel – continui s` "rulezi" pe aceea[i parte
a giratoriului – dispus palimpsestic îns`,
cu mii [i milioane de "c`su]e" aranjate dup`
reguli ferme, dar nicicînd cunoscute, unde,
dac` este "literar", î[i va g`si locul [i
"produsul" min]ii tale…Simplu [i atoate-
am`gitor r`spuns!

Dac` o iei la stînga (sau la dreapta?),
iei în serios întrebarea [i chiar cau]i un
r`spuns pe m`sur`. {i î]i spui c` dac` ar fi
s` fie, atunci ai intra în competi]ie (riscant,
nu?) cu Adriana Babe]i. Pe ce temeiuri îns`?
Cît din literatura lumii ai apucat s` cite[ti
[i, mai cu seam`, cît ai priceput din ce-ai
citit pentru a da sama, în regim "comparatist",
despre scrisul lumii? Cît ai "fi[at" din ce-ai
citit, ca s` te po]i întoarce – în ani, peste
ani – la c`r]ile de alt`dat` [i s` le
(re)descoperi cu al]i ochi, cu alt` "gril`"
de lectur`? Cîte din "temele" pe care le mai
reg`se[ti notate în fug` pe peticele de hîrtie
îng`lbenit` deja, semn c` te-au "pasionat"
cîndva, ]i se mai par de interes acum? Ai
avea ("amazonic" de-a dreptul) curajul s`
mai "glosezi" (m`car!) despre "adolescen]a"
lui Odiseu? S` recite[ti cele antice, cele de
la ele încoace, s` str`ba]i o imens`
bibliografie [i s` scrii, apoi, "cu de la tine
minte", despre aventurierul dintîi al culturii
europene?

"Giratoriul" (cum altfel?) te readuce
acolo de unde ai plecat [i sensul cel`lalt
de mers î]i trage cu ochiul…

MANOLITA DRAGOMIR-
FILIMONESCU

Dac` ar fi pe alese, mi-ar pl`cea s` fie
concursuri de poezie de multe feluri. Pe viu,
adic` s` se citeasc` poemele proprii cu voce
tare unui public degust`tor de poezie sau
unor oameni care î[i doresc s`-i vad` pe
scriitori în carne [i oase. A[ putea alege
poe]ii din ora[ul meu, pe aceia pe care îi
citesc [i-i pre]uiesc. În aer liber, dac` ar fi
s` fie, într-o zi cu soare sau în umbrele serii
calde ale verii cu iz de vacan]`. Aceast`
ambian]` mi-ar surâde [i m-a[ sim]i foarte
bine. Cu to]i aceia cu care stau în fiecare
s`pt`mân` la masa scrisului timi[orean.

Concuren]` înseamn` s` accep]i
diversitatea [i ce poate fi mai frumos în
poezie decât acelea[i sentimente etern umane
rostite pe voci atât de diferite. Nu [tie nimeni
cine va fi urm`torul, care voce se va rotunji
pentru rostirea cea mai liber` cu putin]`.
A[ citi cu pl`cere, dar în ideea unui dialog
pe dou` voci cu Monica Rohan, Veronica
Balaj, Constan]a Marcu sau Robert {erban,

Eugen Dorcescu, Michel Bénard, Shizue
Ogawa, Rome Deguergue, Vital Heurtebize,
pentru a-i aminti doar pe câ]iva dintre cei
la ale c`ror versuri vibrez. Sunt pe via]`
adepta spuselor lui Jean Cocteau: ™Arta este
o mare vibra]ie unde nimeni nu dep`[e[te
pe nimeni¤. Evident asta înt`re[te ideea c`
loc sub soare este pentru fiecare voce
creatoare pentru confortul [i bucuria
sufletului. Vibra]ia artei, a poeziei se
prelunge[te în fiecare în mod personalizat
[i fiin]a uman` este deschis` la to]i ace[ti
stimuli generatori de fericire sau tr`ire ar-
tistic`.

Da, mi-ar pl`cea ca un ora[ multicultural
ca Timi[oara s` se deschid` unor întâlniri,
nu neap`rat unor lupte pentru suprema]ie
literar`, întâlniri în care publicul s` se
manifeste ca la marile show-uri muzicale,
unde fiecare cuvânt s` anime [i s` coloreze
existen]e deschise aventurii prin cuvânt. Am
participat la asemenea întâlniri artistice în
Ungaria, cu ocazia unui festival la care se
prezentau poe]i din trei ]`ri. Se editau
poemele în limba original` [i în traducere,
apoi, pe fond muzical publicul lua contact
cu creatorii [i opera lor, citit` în limba
respectiv`, reluat` apoi de actori în limba
]`rii gazd`. Sunt atâtea posibilit`]i de a
dialoga artistic pe aceea[i scen`, unde lu-
mina reflectoarelor contureaz` oameni [i
vocea uman` se m`rturise[te dup` cum îi
este datul [i talentul.

Mi-ar pl`cea s` particip la o scriere
colectiv` de genul celor practicate uneori
în Fran]a, pe un trunchi comun de pornire
scriind vers lâng` vers ca o continuare a
ideii de baz`, pe care cuvântul ]ese cu migal`,
um`r lâng` um`r, o pânz` de lumin` care
d` artistului puterea de a se mula pe gândul
[i for]a celui de-al`turi. Nu [tiu de unde a[
începe, dar [tiu c` fiecare zi, lun` sau an
care ne trece peste suflet [i nu folosim
vecin`tatea artistic` a unor oameni creatori
care ast`zi sunt [i mâine se mut` la ceruri,
ne face mai s`raci [i mai însingura]i, a[a
cum merit`m, f`r` îndoial`, datorit` unei
st`ri de lene [i comoditate inexplicabile.

LUCIAN IONIC~
Într-un fel, la aceast` întrebare am dat

deja un r`spuns. Asta s-a întâmplat mai de
mult [i de atunci nu mi-am schimbat
op]iunea, iar dac` situa]ia s-ar repeta, a[
proceda la fel. Trebuia s`-mi aleg
conduc`torul lucr`rii de licen]`. {i mi-am

zis c` a venit momentul s`-mi m`sor puterile,
adic` s` aflu ceva mai multe despre mine,
[i am decis s` aleg un coordonator exigent,
astfel încât "confruntarea" cu el s` fie re-
levant`. Dintre dasc`lii no[tri, doi aveau
faima de "spaim` a studen]ilor", nu prin felul
în care îi tratau, ci doar prin competen]a
lor de necontestat, combinat` cu o doz` de
exigen]` – eventuala ne[tiin]` a studentului
ie[ea de îndat` la iveal`, ca undelemnul la
suprafa]a apei. Domeniul unuia dintre ace[ti
profesori nu m` atr`gea, nu era pe structura
mea, iar cel`lalt preda ceva care chiar m`
interesa. A[a c` alegerea mea a fost u[oar`
[i lucrurile au mers bine. (Drept bonus, cum
se spune acum, la sus]inerea lucr`rii de
licen]`, am primit din partea celuilalt profesor
o nea[teptat` lec]ie de via]`, de care am ]inut
seama mai apoi: lec]ia orgoliului – citisem,
auzisem, dar nu fusesem pân` atunci pus
în situa]ia de a m` confrunta personal cu o
astfel de atitudine, care întunec` partea solar`
a unui om.)

Revenind la breasla scriitorilor, un
r`spuns scurt la întrebare ar fi c` a[ dori s`
intru în competi]ie cu autorii unor lucr`ri
de aceea[i factur`, pentru a nu compara mere
cu pere [i, evident, s` fie dintre cei mai buni.
Ca s` nu r`mân` loc pentru vane am`giri
[i autoiluzion`ri. Ce rost are s` câ[tigi
concursuri de care n-a auzit nimeni sau au
o faim` îndoielnic`?

La modul ideal, teoretic, o competi]ie
literar` are drept scop s` stabileasc` o ierarhie
a valorilor, iar drept efect cre[terea
vânz`rilor, cre[terea câ[tigurilor, plus alte
beneficii în plan social. Din p`cate, uneori,
efectul devine scop.

CONSTANTIN M~R~SCU
E greu s` te hot`r`[ti cu cine ai putea

s` concurezi în condi]iile în care e[ti
bombardat de valorile acumulate de la
primele scriituri pân` acum (la urma urmei
câteva zeci de mii de c`r]i citite sunt
împreun` un fir de nisip în de[ert). În niciun
caz nu a[ concura cu un laureat al premiului
Nobel (uneori nominaliz`rile sunt contestate,
discutate [i r`sdiscutate de speciali[ti, altfel
nu ar fi ap`rut o carte precum Nobel con-
tra Nobel, o antologie a celor care ar fi meritat
dar nu au ajuns la încununarea suprem`
pentru literatur`). Cu cine s` concurezi? Cu
Homer? Unii spun c` nici nu a existat, al]ii
scriu c` a existat dar oralitatea sa a fost
multiplicat`. Câteva ora[e ioniene î[i disput`
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[i acum onoarea de a fi locul de na[tere al
poetului-cânt`re]. Sunt [i dintre aceia care
consider` c` Homer ar fi fost un nume
generic pentru mai mul]i poe]i orali. "Iliada"
[i "Odiseea" r`mân mari epopei ale lumii
despre spiritul eroic [i uman. Despre zeii
cu porniri fire[ti, cu patimi, r`zbun`ri [i
dureri.

La Re[i]a, în anii copil`riei mele, exista
la Casa de Cultur` cenaclul literar "Maxim
Gorki" (transformat ceva mai târziu în
"Semenicul") condus de doctorul George
Nicolovici. La prima întâlnire doctorul mi-a
dat tem` ca peste o s`pt`mân` s` scriu o
poezie a[a cum ar fi scris-o Eminescu. Am
deschis cartea, am num`rat silabe, am cules
câteva rime, am stabilit ritmul [i am scris.
Doctorul m-a felicitat, apoi m-a dezumflat:
"Drag`, versificatori dup` Eminescu au fost
destui, dar niciunul nu a r`mas în literatur`.
Caut`-]i drumul. Concureaz` mai întâi cu
tine [i abia apoi cu al]ii." "Cite[te, mi-a spus
criticul literar Daniel Laz`r, cite[te mult`
poezie". {i am citit, din ceea ce mi-a dat
el. Clasici, romantici, simboli[ti, moderni[ti.
{i a[ fi vrut s` m` iau de piept cu to]i. Apoi
a venit un alt profesor [i critic literar,
Constantin Telescu, care m-a întrebat dac`
l-am citit pe Blaga (pe vremea aceea Lucian
Blaga nu se studia la [coal`). Apoi a fost o
vast` discu]ie cu criticul Gheorghe Jurma
despre forma f`r` fond [i a urmat saltul în
genera]ia 80, când s-au mai distrus mituri,
canoane [i derapajele în timp [i ironia au
devenit noi forme de a ocoli cenzura.

Este destul de greu s` mai concurezi
acum cu cineva, pentru c` tirajele c`r]ilor
de poezie au devenit infime. Poe]ii î[i dau
între ei c`r]ile, dac` le-a r`mas ceva dup`
ce le-au împ`r]it criticilor literari, sponsorilor,
rudelor [i prietenilor. În libr`rii poezia este
la loc de cinste, adic` pe rafturile cele mai
de sus, în a[a fel încât doar s` le prive[ti [i
s` nu ajungi la ele. {i-atunci m` întorc la
vremea menestrelilor/trubadurilor/truverilor
care, la vreme de noapte, se tr`geau pe lâng`
un foc, al`turi de al]i drume]i obosi]i [i cântau
despre faptele eroice ale unor neamuri
pierdute în cea]` sau descindeau în mijlocul
cet`]ii [i bucurau urechile domni]elor. Da.
Chiar dac` nu a[ avea cine [tie ce voce, cu
ei a[ încerca s` concurez acum la vremea
în care, dac` ai bani, po]i s` sacrifici rapid
un hectar de p`dure pentru a scoate un volum
în zeci de mii de exemplare.

DAN NEGRESCU
Iat` o interoga]ie generoas`, nu pentru

c` permite un r`spuns ad libitum, ci pentru
c` deschide o adev`rat` cutie a posibilit`]ilor
pandorice.

Mai întâi m` trimite cu gândul la
grandioasa competi]ie na]ional` (defunct`
ca aproape tot ce poart` epitetul de dup`
substantiv), Cântare României,     cu impor-
tantele subdiviziuni România pitoreasc`,
Sl`vim patria, partidul [i poporul, Suntem
aici de peste 2000 de ani [i altele asemenea,
adresate virtualilor, prezen]ilor [i viitorilor
condeieri (primii [i ultimii intrând la Tinere
condeie,     chiar dac` vârsta uneori ar`ta
altceva) însufle]i]i de spiritul concursului
ai c`rui laurea]i pot fi verifica]i [i azi în
volumele editate atunci, chiar dac`, printr-
un joc de ga[c`, au ajuns s` cread` [i ei c`
"s-au schimbat". Rolul concursului putea
fi totu[i benefic, c`ci talentul adev`rat nu
]ine seama de subiect; tân`r profesor fiind,
am participat la un instructaj ante festum,
]inut de un de asemenea tân`r, activist îns`
(în genul strâng`torilor de semn`turi elec-
torale de azi) care ne explic` lucrativitatea,
spiritual` desigur, a acelor concursuri
condeiere[ti: "tovar`[i profesori, dac`
vreunul concureaz` cu un viitor Eminescu?
Dac` el însu[i se dovede[te a fi un viitor
Arghezi, de ce s` n-o [tim [i noi, din vreme?"

Dar competi]iile scriitorice[ti extrinseci
vin de demult. În calitate de clasicist, nu
pot s` nu amintesc concursurile din Roma
antic`, unde, pe lâng` talent conta totu[i [i
mecenatul, adic` sponsorul, numai c`
generozitatea acestuia depindea totu[i de
cât talent v`deai; dovad`, cele r`mase de
atunci. Horatius, spre pild` sugereaz`
limpede c` ar concura – nu ne spune cu
cine – pentru c` e convins c` e cel mai bun,
iar laurii vor sta pe fruntea lui; m`car nu e
fariseu. Sfântul Ieronim sugereaz` mai direct
c` nu concureaz` cu nimeni, pentru c`
adversarii, din Roma mai cu seam`, sunt
"avortoni [i m`gari bipezi"; în fond e
con[tiin]a propriei valori (reale, dup` cum
a demonstrat-o timpul).

În fine, spre a nu fi suspectat c` m`
ascund dup` cele (pe)trecute, ca b`n`]ean
din Timi[, mi-a[ dori s` concurez cu cei
din Cara[-Severin într-o competi]ie în grai;
dar, ca patriot na]ional, spre a-i ajuta pe
conduc`torii no[tri s`-i (re)atrag` pe chinezi,
pentru c` orice deplasare peste hotare e spre
binele ]`rii, îmi doresc ca b`n`]eana fratern`
b`t`lie, în grai, s` aib` loc la Shanghai (rima
e voluntar-patriotic`).

MIRCEA PORA
La întrebarea aceasta mi-ar fi cel mai

greu s` r`spund. Nu am o structur`
concuren]ial` [i în condi]ii de "care pe care",
m` pierd, îmi dispar toate micile capacit`]i
care cât de cât îmi folosiser` la întocmirea
unor proze, e drept vii, cu anume scânteieri,
dar de dimensiuni mici, departe de-a avea
puterea s` contureze o lume, s` pun` în
eviden]` o galerie de personaje care s`
zguduie, s` fac` avioanele s` zboare f`r`
carburan]i. Îl vezi, spre exemplu, la cârcium`,
pe scriitorul "H". E la o mas`, singuratic,
cu [ase sticle de bere în fa]`, cu scrumiera
plin` de mucuri de ]ig`ri. Are o privire grea,
cu siguran]` de gânduri, pe care, din când
în când, o las` s` r`t`ceasc` prin sal`. Ce
vede?... ce credem noi c` vede?... Cu
certitudine îl discerne pe pigmeul de al`turi
care se scormone[te dup` câ]iva lei s`-[i
pl`teasc` consuma]ia. Mai departe prinde
din zbor conturul unui individ de cel pu]in
120 de kilograme, care se îndreapt` spre
bar [i, mai departe, trecând cu observa]ia

peste nu [tiu câte mese, îi apare-n cadru
toaleta. Aici face un popas, pune "bagajele"
privirii jos. Dup` foarte pu]in timp se ridic`
de la mas` [i cu pa[i rari, ap`sa]i, chiar în
locul men]ionat mai sus, p`trunde. Se aude
mai apoi o tragere de ap` [i artistul reapare,
îndreptându-se spre masa sa. Cele [ase sticle
de bere au disp`rut, locul lor fiind luat de
o mare cea[c` de cafea. Oare ce-o fi v`zut,
cu adev`rat, scriitorul "H", pe traseul mas`-
toalet`-mas`?...

Posibil s`-i fi ap`rut în fa]` ferma de
g`ini spre care se îndrepta inginerul Tudor
Hudi]`, personaj pe care tocmai vrea s`-l
construiasc`. Ori i se rotunjeau în minte
scenele unor violuri colective la o baz`
militar` nou ap`rut` sau îi decupase decisiv
în minte pe un so] [i un amant, care, dup`
ce se b`tuser` stra[nic într-un [opron,
sfâr[iser` prin a plânge unul în bra]ele
celuilalt. {i când te ui]i [i la claia de p`r a
scriitorului, la siguran]a cu care face fiecare
gest, când î]i apare-n fa]` stiva de romane
scrise, cum s` mai intri-n competi]ie cu un
astfel de produc`tor?...

Ar mai fi o categorie de "scriitori", cel
pu]in a[a-i v`d eu, care umbl` în grupuri
de 3, 4 la num`r, mai tineri decât prozatorul

de mai sus, cu ochelari mai to]i, neglijen]i
vestimentar, unii dintre ei asedia]i prematur
de chelii. Siguri pe dumnealor, nevoie mare...
Discu]iile sunt zgomotoase, având ca suport
ideea... cât de de[tep]i [i talenta]i suntem
noi... Nici cu ace[tia n-a[ putea s` concurez
din cauza gre]urilor ce m` cuprind când îi
v`d... {i, totu[i, cum a[ vrea s` fie posibilii
mei competitori în scris? Indivizi mai pu]in
siguri pe ei, defel convin[i c` dou`, trei
plachete de versuri sau un roman cvasi-
ilizibil, publicat, ar fi [i garan]ia c`, gata,
suntem scriitori. Autori f`r` gesturi de parad`
în nicio împrejurare, f`r` acel zâmbet
dispre]uitor la adresa celor care nu se ocup`
cu scrisul. La ace[tia sunt toate [ansele s`
existe [i talentul...

GHEORGHE SCHWARTZ
Nu cred în "competi]iile" scriitorice[ti,

fiindc` nu cred c` scrisul se rezum` la un
concurs. Nici m`car la un concurs cu sinele.
Poate c` sunt influen]at [i de stupidele a[a-
zise "concursuri de debut" ale editurilor
antedecembriste, concursuri care d`deau voie
dup` criteriile impuse ie[irii în lume a unui
tân`r autor.

Chiar [i nominaliz`rile la diferitele
premii literare le pot accepta doar drept
p`reri subiective ale unor speciali[ti în
leg`tur` cu lucr`rile selec]ionate. În leg`tur`
cu fiecare oper`, individual. Pentru c`, dac`
lucrurile ar sta altfel, atunci, în prealabil,
autorilor c`r]ilor respective ar trebui s` li
se impun` ni[te reguli în care s` se
încadreze, astfel încât to]i s` se afle la "linia
de pornire" egali. Or, autorii egali sunt o
calamitate. Ei nu reprezint` decât, în cel
mai bun caz, epigonii unui scriitor ce nu
este egal cu nimeni. {i, pe urm`, dup` ce
criterii putem s`-l declar`m pe X pe locul
întâi [i pe Y pe locul treizeci [i [apte? De
multe ori, [i cei mai prestigio[i lauri ajung
pe cre[tetul unor scriitori ce vor disp`rea
cu oper` [i cu omagii cu tot, mai repede
decât mul]i al]ii, care – uneori, chiar spre
uimirea general` – n-au fost premia]i.

Poate tocmai pentru c` peste tot în lume
exist` "competi]ii scriitorice[ti", ierarhiile
valorice reale se nasc atât de greu, nu de
pu]ine ori având nevoie de genera]ii spre a
se contura. Eu sunt convins c` niciun scriitor
care se respect` nu se a[eaz` la masa de
scris cu gândul de a mai întrece – în ce
clasament? – un alt scriitor. Cel mult, pot
s` r`spund la întrebare, reformulând-o:
"Într-un raft al bibliotecii, lâng` c`r]ile c`rui
autor v-ar pl`cea s` stea volumele dumnea-
voastr`?" A[ r`spunde: "Lâng` cele ale lui
Breban [i ale lui Eugen Uricaru".

Anchet` realizat` de
LUCIAN ALEXIU

A cincizeci [i una edi]ie a "Întâlnirilor interna]ionale de la Belgrad" (17-22 septembrie),
la care au participat scriitori din 22 de ]`ri europene,  a fost dedicat` celebr`rii a 450
de ani de la na[terea lui William Shakespeare (1564-1616) [i a 200 de ani de la na[terea
lui Mihail Iurievici Lermontov (1814-1841). La conferin]ele, mesele rotunde, recitalurile
de poezie sus]inute cu acest prilej la Belgrad [i în alte ora[e din Republica Serbia au
participat ca invita]i din România scriitorii Lucian Alexiu, Slavomir Gvozdenovici [i
George Vulturescu. În acela[i context au fost decernate premiile Uniunii Scriitorilor
din Serbia pentru 2014 pentru poezie, proz`, critic` literar`, traducere, ca [i pentru
promovarea literaturii sârbe. Dou` dintre premiile pentru literatur` "Sigiliul regelui
Lazar" au fost acordate, în acest an, poe]ilor români George Vulturescu [i Lucian Alexiu,
ultimul lansându-[i cu acest prilej o nou` antologie liric` (Arta seduc]iei. Poeme, traducere
în limba sârb` de Slavomir Gvozdenovici, Editura Uniunii Scriitorilor din Serbia, Belgrad,
2014).

Manifestarea s-a încheiat luni, 22 septembrie, cu o serat` dedicat` diasporei literare
sârbe, la care, al`turi de scriitori din S. U. A., Canada, Australia [i mai multe ]`ri europene,
au participat scriitorii sârbi din România – Slavomir Gvozdenovici, Liubinca Perina]
Stancov, Liubomir Stepanov [i Goran Mrakici.

*  *  *
Scriitorul timi[orean Robert {erban a reprezentat România la a 9-a edi]ie a Festivalului

Interna]ional de Literatur` de la Novi Sad, care a avut loc în perioada 25-29 august a.c.
La eveniment, patronat de poetul Jovan Zivlak [i considerat a fi cel mai important de
acest gen din Serbia, au participat peste 20 de scriitori din diverse ]`ri, printe care:
Ryszard Krynicki (Polonia), Joachim Sartorius (Germania), Philippe Delaveau (Fran]a),
Ìyriam Ìontoya (Columbia), Sergejeva Irena Andrejeva ( Rusia),  José Ángel Leyva
(Mexic), Maksim Granovski (Rusia), Dusko Novakovic ( Serbia), Gabrielle Althen
(Fran]a), Jaroslaw Mikolajewski (Polonia),  Antonio Deltoro (Mexic), Borivoj Radakovic
(Croa]ia), Jesper Sternberg Nilsen (Danemarca), Pablo Molinet (Mexic),  Jesper Sternberg
Nilsen ( Danemarca), Julieta Gamboa (Mexic), Steven J. Fowler (Anglia), Bojana Stojanovic
Pantovic (Serbia), Bojan Angelov (Bulgaria), Pal Bender (Serbia) [.a.

SCRIITORI TIMI{ORENI
ÎN SERBIA

Pro Musica  - 1981



orizont

14ECOUecou

ORIZONT A CITIT

SEVILLIA: PENTRU ONESTITATE
CRISTIAN P~TR~{CONIU

URSS, el se men]ine totu[i în Cuba, în China,
în Coreea de Nord sau în Vietnam. Iar
comunismul, în care au fost implica]i atî]ia
intelectuali francezi, beneficiaz` înc` de tabu-
uri care nu au fost ridicate". Sau, în cuvintele
spuse în 1997 de Jean-François Revel, "Zidul
a c`zut la Berlin, dar nu [i în creiere. A
descrie comunismul în realitatea lui, r`mîne
un delict de opinie".

II ncorectitudinea istoric`, al doilea
volum în discu]ie, este una dintre
cele mai recente c`r]i publicate de

Sevillia. Eseistul fracez nu pune la lucru o
metod` cu totul nou`; în chip evident, el
continu` un demers început cu "geam`nul"
acestei c`r]i – Corectitudinea istoric`. S`
punem cap`t trecutului unic -, un demers
care se împotrive[te, ferm [i elegant, acelor
modalit`]i de a scrie istoria dup` re]ete
ideologizante [i toxice. De altfel, aceasta
este ceea ce am putea numi chiar "metoda
SevillIa" – detoxifierea istoriei, detoxifierea
faptelor, cur`]area de marxisme, de abord`ri
corect politice ([i, nu de pu]ine ori,
scandaloase în raport cu adev`rul faptelor)
a unor teme sensibile. Incorectitudinea
istoric` este o carte, [i aceasta se vede la
fiecare dosar tematic pe care ni-l propune
Sevillia, care pledeaz` cauza unei istorii ([i
în sensul de raportare la [irul de evenimente,
dar [i de discurs despre acest [ir) oneste.
De ce? Pentru c` lucrurile stau, în multe
privin]e, în felul urm`tor:

"™Îmi ur`sc istoria¤, pare s` spun`
societatea noastr`; îns` aceast` istorie este
a noastr`, [i nu putem tr`i urându-ne. Dac`
manipularea istoriei a existat întotdeauna,
fenomenul a c`p`tat o întors`tur` acut` [i
deosebit` în cursul ultimelor decenii. Nu
numai c` figurile eroice [i momentele de
glorie celebrate cândva au fost îngropate,
dar privirea contemporan` se focalizeaz`
asupra anumitor episoade. “…‘ De ce atâta
ur`? De ce aceast` ur` de sine?". A[adar,
nu vorbim, pe urmele scriitorului francez,
despre o istorie obiectiv` (a[a cum, ipocrit
[i ideologizant pretind c` scriu, adesea, toc-
mai cei care mutileaz` istoria), ci o istorie
de bun sim], o istorie cinstit`, care nu scoate
din narativul s`u faptele care infirm` sau
care m`car pun sub semnul întreb`rii per-

spectivele comandate [i, inclusiv în termeni
de putere simbolic`, cît se poate de interesate.

Cînd Jean Sevillia a venit în România
pentru lansarea volumului Incorectitudinea
istoric`, dar [i pentru alte dezbateri, în
prologul discu]iei de la serata "Înapoi la
argument" (discu]ie cu public derulat` în
incinta Libr`riei Humanitas de la Ci[migiu),
Horia-Roman Patapievici spunea despre
scriitorul francez c` eseurile sale au "un ton
[i o calitate excep]ionale": "Sevillia e un
om de convingeri exprimate public,
convingeri care îns` au un fond profund
moderat. Convingere plus modera]ie!", a
accentuat, cu acel prilej, Horia-Roman
Patapievici. Tot atunci, H-R Patapievici a
punctat o alt` tr`s`tur` evident` [i
excep]ional` a lucr`rilor lui Jean Sevillia
– "valoarea de dosar, solid, obiectiv a c`r]ilor
sale. Oricare dintre c`r]ile sale nu alunec`
nicio clip` în pamflet ori în prezentare a[a-
spunînd "partizan`". {tim limpede unde se
situeaz` autorul, dar, în acela[i timp, nu îl
po]i ag`]a cu parti-pris-uri. De aici, valoarea
de dosar a c`r]ilor sale. Dac` vrei s` [tii
ceva despre, spre exemplu, cazul Galileo
Galilei [i Inchizi]ia, atunci te duci la acel
capitol [i ai dosarul la zi fa]` de data apari]iei
c`r]ii.

DD eci, convingere cu modera]ie
[i impar]ialitate" – a rezumat
Horia-Roman Patapievici, în

prezentarea cald`, profilul autorului francez.
Pe scurt, în Incorectitudinea istoric`, avem
dosare la zi despre "Isus cel din istorie [i
Cristos cel din credin]`", despre "datoria
Occidentului medieval fa]` de arabi [i despre
ce nu le datoreaz`", despre colonizare [i
vina Fran]ei, despre sensurile Primului
R`zboi Mondial [i despre Cel de-al Doilea,
v`zut din perspectiva Solu]iei finale. De
asemenea: despre Hitler [i Vatican, despre
cre[tini [i evrei de-a lungul istoriei, despre
identitatea francezilor [i fuga de identitate.
În fine: despre o mare problem` actual` a
Fran]ei – confruntarea cu Islamul.

Terorismul intelectual este, în primul
rînd, o carte despre Fran]a. La fel,
Incorectitudinea istoric`. Dac`, în timp ce
le ve]i lectura, ve]i întoarce privirea [i c`tre
România [i ve]i c`uta situa]ii similare [i la
noi, ve]i vedea c` ele sînt, schimbînd ceea
ce este de schimbat, [i despre ce se întîmpl`
în peisajul public, cultural ori politic
autohton. Sînt, deci, despre îns`n`to[irea
Fran]ei – prin terapia adev`rului; ar putea
fi, aplicate spa]iului românesc, [i despre
îns`n`to[irea României. Înc` o dat`: prin
terapia adev`rului.

Jean Sevillia este un eseist marcant
pentru spa]iul cultural francez. Autor de
succes, consistent, provocator [i, în fond,
adversar pentru adep]ii numero[i ai
corectitudinii politice [i ai diverselor forme
de neomarxism, deopotriv` academic sau
mediatic, vîn`tor de curs` lung` al groz`viilor
stângii – fie la nivelul faptelor, fie la nivelul
discursului –, dar [i observator atent [i critic
pentru excesele sau pentru uitarea de sine
care vine dinspre dreapta, Sevillia are [i în
România o expunere binemeritat` [i deja
semnificativ`.

CC
onservatorul francez – a[a cum
este adesea prezentat, uneori cu
v`dite inten]ii caricaturizante –

face, cu metod` [i rezultate remarcabile, o
oper` sanitar`. Este un demers de de tip
"preven]ie", dar [i de diagnostic [i de
tratament ori terapie – în raport cu ceea ce
este eronat, ilogic, ascuns în chip inten]ionat,
ideologiz(n)at, smintit, manipulatoriu. De
aceea, înainte de a spune orice despre acest
eseist extraordinar, se cuvine, cu respect
[i cu admira]ie, s` spunem despre Jean
Sevillia c` este un fel de doctor cultural al
bunului-sim] [i al adev`rului.

N`scut în Paris, literat la Sorbona, jurna-
list, redactor-[ef adjunct al s`pt`mînalului
Le Figaro Magazine, Sevillia este [i un proli-
fic [i de impact autor de c`r]i. Scriitorul
francez are deja publicate în România, la
Humanitas, patru volume – unul dintre ele,
prima dintre cele dou` c`r]i la care ne vom
referi în cele ce urmeaz` (Terorismul intelec-
tual), contabilizând deja dou` edi]ii. Foarte
recent, Jean Sevillia a [i fost în România,
în cadrul unui mini-turneu cultural, cu un
semnificativ impact de public [i mediatic.

Terorismul intelectual apare în 2005,
în Fran]a ([i în 2007, prima edi]ie în limba
român`). Este o carte despre un fenomen
[i despre un stil de a face cultur` – proactiv
[i nu arareori agresiv – care ]ine, ne asigur`
autorul, de mai bine de cincizeci de ani. E,
mai spune el cu delicate]e (fiindc` cifra pe
care o vehiculeaz` Jean Sevillia e, în realitate,
mult mai mare), despre "cîteva zeci de
oameni" care, la Paris, "dau tonul". Direct
spus, în formularea eseistului francez, "bat
apa-n piu` la televizor. Public` articole. Scriu
c`r]i. Predau de la catedr`. Fac interven]ii
la colocvii. Semneaz` peti]ii. Iau prînzul
împreun`. Lucrurile nu stau ca în [ansoneta
lui Brel: oamenii ̀ [tia, domnule, gîndesc.
Gîndesc pentru al]ii. Au îmbr`]i[at toate
ideologiile".

Terorismul intelectual este, în cel mai
bun caz, un demers deconstructivist despre
corectitudinea politic` [i despre numeroasele
sale efecte desfigurante (asupra culturii,
istoriei, societ`]ii, mass-media, spa]iului
public); deopotriv`, este o carte despre cei
care, explicit sau adesea par[iv-implicit, aduc
prin ceea ce spun [i prin ceea ce fac un elogiu
de lung` durat` unor repere solide [i
întunecate precum Marx, Lenin, Mao, Fi-
del Castro. Este o carte despre o maladie
grav` – una într-atît de grav` încît ast`zi,
la câteva decenii dup` ce boala [i-a f`cut
sim]it` prezen]a din plin în spa]iul public,
e deja un loc comun s` spui despre mediul
academic vestic c` e un cîmp dominat masiv
de stînga [i de diverse forme de neomarxism
- [i despre un pericol viu, fie [i numai dac`
lu`m în calcul extraordinara capacitate de
reproducere [i de multiplicare a schemelor
de gîndire [i a structurilor de putere simbolic`
care sînt subîntinse de o mentalitate
autoritarist-totalitar`.

Iat`, succint [i în cuvintele lui Jean

Sevillia despre ce este vorba de fapt: "În
1950, elitele îl ridicau în sl`vi pe Stalin. În
1960, acelea[i elite ne asigurau c`
decolonizarea va aduce fericirea în ]inuturile
de dincolo de m`ri. În 1968, visau s` suprime
orice constrîngere social`. În 1975, salutau
victoria comunismului în Indochina. În 1981,
credeau c-au p`r`sit întunericul pentru lu-
min`. În 1985, proclamau c` Fran]a e datoare
s` primeasc` dezmo[teni]ii din întreaga lume.
Iar în anii '90, acelea[i elite afirmau c` timpul
na]iunilor, al familiilor [i al religiilor a luat
sfîr[it. Timp de cincizeci de ani, spiritele
refractare acestui discurs au fost discreditate,
iar faptele care-au contrazis ideologia domi-
nant` au fost trecute sub t`cere. Acesta este
terorismul intelectual."

Minimum minimorum, iat` [i dou`
dintre perspectivele pe care le demonteaz`
Jean Sevillia – cele cu privire la condi]ia
nazismului [i a comunismului în Vest:
"cunoa[terea nazismului se impune. Este
necesar, pentru a înv`]a o lec]ie din istorie,
s` în]elegem în ce împrejur`ri, prin ce
mecanisme [i prin ce filia]ie intelectual` a
putut poporul german, care i-a dat lumii pe
Bach [i Goethe, s`-l nasc` [i pe Hitler.
Memoria crimelor lui nu se va putea [terge".
Pîn` aici, totul perfect în ordine – Hitler a
fost un criminal absolut, ceea ce s-a întîmplat
sub girul s`u [i din ordinul s`u direct nu
trebuie, sub nici o form`, s` fie acceptat,
justificat [i repetat.

AA
ten]ie îns` la pasajul urm`tor,
despre ceea ce se întîmpl`
oarecum la zi în Fran]a. E, dac`

l`rgim cadrul [i schimb`m ceea ce e de
schimbat, valabil în bun` m`sur` [i pentru
România: "Dar Hitler a murit. Or, într-o
]ar` f`r` nazi[ti, unde na]ional-socialismul
este unanim condamnat, unde evreii nu fac
obiectul unei respingeri semnificative, unii
se str`duiesc s` recomande vigilen]a împo-
triva nazismului. O dat` mai mult, h`ituirea
acestei himere este o momeal`. O momeal`
lasat` s` cad` în în peisajul ideilor de c`tre
terorismul intelectual. C`ci în aventura
dramatic` a secolului XX, totalitarismul a
avut dou` înf`]i[`ri. Nazismul a disp`rut
în 1945, dar comunismul i-a supravie]uit
40 de ani în Europa. Dac` s-a pr`bu[it în
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STR~ZILE AU AMINTIRI
{COALA MEDIE MIXT~ NR. 28, "DOCTOR PETRU GROZA"VLADIMIR TISM~NEANU

Era pe 15 septembrie 1958. Exact în
acea lun` a început [i ancheta tat`lui meu
la Comisia Controlului de Partid. Atmosfera
din cas` era greu respirabil`, plutea un aer
amenin]`tor, [tiam cu to]ii c` se n`ruie ceva
ce p`rea statornic [i previzibil. Nervii erau
mereu pe cale de a exploda. Cine a v`zut
filmul lui Nikita Mihalkov, Soare în[el`tor
("Burnt by the Sun") [tie despre ce vorbesc.
M-a înso]it la [coal`, pentru prima zi a noii
experien]e, sora mea mai mare, Vichi, intrat`
atunci în clasa a XI-a, deci ultima de liceu,
în acele vremuri. Cealalt` sor` a mea, mai
mare cu [apte ani, Rodica, era [i ea acolo,
am întîlnit-o în curtea [colii. {coala fusese
pîn` atunci "{coala medie mixt` cu limba
de predare rus`". În iunie 1958 plecaser`
trupele "fr`]e[ti", fuseser` conduse cu flori
[i alaiuri triumfale. Tot atunci murea Petru
Groza, cel care condusese guvernul-mario-
net` sub a c`rui egid` a început comunizarea
(deci colonizarea) ]`rii. Profesorii [i profe-
soarele, cu pu]ine excep]ii, erau vorbitori
de rus`. La fel [i înv`]`toarele (nu-mi amin-
tesc de niciun b`rbat).

SS
igur, româna o preda o respectat`
doamn` de forma]ie veche, Ileana
Per]ache, dar asta se petrecea abia

în clasele mai mari. La fel, geografia o preda
un profesor cu numele Ghica, se pare de-
scendent al uneia din ramurile ilustrei familii.
Matematica o preda un basarabean, Alexan-
dru Gavrilovici, poreclit "Ceacanica" (habar
n-am de ce), iar biologia, o doamn` numit`
Liubov Fetova. Era înalt`, corpolent`, cu
p`rul strîns pe spate cu multe agrafe, blond`
– [i avea cel pu]in trei gu[i. I se spunea
amoeba. Mai era [i alt` profesoar` de geo-
grafie, relicv` a {colii Ruse, cu numele Ga-
lina Ciorb`. S` nu o uit pe profesoara de
limba [i literatura rus`, Tamara Mihailovna
Rosenzweig, originar` din URSS. Dup`
divor]ul de primul so], Tamara Mihailovna
s-a m`ritat cu celebrul ilegalist [i corifeu
al realismului socialist în cea mai trist`
perioad` a stalinismului, Nicolae Moraru.

Surorile mele intraser` la {coala Rus`
imediat dup` ce familia a revenit din URSS,
în 1948. Eu, fiind n`scut în 1951, [tiam ceva
rus` din cas` (kitchen Russian) [i unele
cîntece înv`]ate la c`minul (gr`dini]a) CC-
ului de pe Aleea Vulpache. Rusa nu mai
era obligatorie în primele patru clase, apoi
a încetat s` mai fie obligatorie în genere
(dup` 1962). Am ajuns deci în curtea [colii,
Vichi mi-a spus "la revedere", ne-am înrolat
pe clase în careu, am ascultat cuvintele de
bun venit ale directorului. Peste un an, era
instalat un nou director, profesor de
geografie, Burcescu, cu figur` simiesc`,
poreclit Gibi, de la gibon. Ne-a preluat
înv`]atoarea clasei în care fusesem
"repartizat", clasa întîi A. Înv`]atoarea era
o basarabeanc` milit`roas`, vorbea cu un
pronun]at, de neconfundat, accent rusesc.
O chema, ne-a spus imediat, Olga
Alexandrovna Dominte. Aspr`, distant`,
încruntat`, posomorît`, plin` de riduri, mi-a
creat o stare de teribil` nelini[te. În clasa a
doua am [i evadat vreo dou` s`pt`mîni de
la [coal` — voi povesti aventura cu alt prilej.

Norocul meu e c` am nimerit în banc`

(eram cîte doi într-o banc`, puteam conversa
în [oapt`) cu Andrei Manoliu. Tat`l s`u,
doctor ilegalist, era directorul spitalului
"Elias". Mama era pediatr`, tot în sistemul
sanitar de partid. Locuiau aproape de noi,
pe strada Ermil Pangratti, col] cu Zambac-
cian. Noi locuiam pe Grigore Mora. F`ceam
cel mult zece minute de la mine de-acas`
pîn` la Andrei. Eram în clas` cu Florica
Jebeleanu (am r`mas prieteni apropia]i pîn`
azi, ca [i cu fratele ei mai mare cu doi ani,
Tudor), cu Vlad Brucan, cu Svetlana
{chiopu, cu Vladimir (Vova) V`leanu, cu
Ghi]` Goldberger, cu Vasea Boril`, cu Vlad
Alexa, cu Vlad Brill, cu Nelu B`n[oiu
(actualul profesor de la Filozofie), cu Corina
Me]ianu, devenit`, apoi, dup` c`s`toria
mamei ei cu poetul Radu Boureanu, Corina
Boureanu.

La clasa paralel`, întîi B, era înv`]`toare
o doamn` Munteanu. Cred c` era una din
pu]inele vorbitoare native de român` din
corpul profesoral. În acea clas` erau Nicu
Ceau[escu, Lena R`utu, Ioana Pintilie (fiica
lui Pantiu[a). Cu unii dintre ace[tia aveam
s` fiu coleg dup` 1963, la Liceul 24, azi
"Jean Monnet". Olga Alexandrova ne
supraveghea atent, aveam sentimentul c`
intrasem într-un fel de mic` temni]`. Nu-mi
doream decît s` scap cît mai repede de-acolo,
s` ajung acas`, s` citesc, s` ies pe strad` [i
s` joc handbal. Am [tiut din prima zi de
[coal` c` nu voi fi un tocilar, c`, de[i am
fost înzestrat cu o memorie excelent`, nu
o voi irosi pe toate tâmpeniile care ni se
b`gau pe gât. {tiam, de asemenea, c` nu
voi fi un elev obedient.

Azi, [coala se nume[te Colegiul Na]io-
nal de Informatic` "Tudor Vianu". Numele
s-a schimbat de multe ori, adresa a r`mas
mereu aceea[i: Strada Arhitect Ion Mincu
nr.10. Spre a relua titlul unui film cu ilegali[ti
din june]ea mea: Str`zile au amintiri. Scena-
riul era scris de emigrantul comunist grec
Dimos Rendis [i de jurnalistul Ioan Grigores-
cu. Muzica, de Tiberiu Olah. Regia de Ma-
nole Marcus. Fiul lui Manole Marcus, Mar-
tin, a fost elev la Liceul "Dr. Petru Groza",
coleg de clas` cu veri[oara mea, regretata
Olga Boico-Trébitsch. Olga a murit, a murit
[i Martin. R`mån str`zile [i amintirile…

* * *

CC
opiii Lic`i Gheorghiu cu primul
ei sot, Marcel Popescu, Sanda,
Ghi]` [i Mândra, ulterior înfia]i

de Gheorghiu-Dej, mergeau la Liceul
"Caragiale" din Pia]a Doroban]i. Acolo au
mers [i copiii lui Alexandru Bârl`deanu
(Irina [i Sandu), Grigore Preoteasa (Ghi]`
[i Ilinca), Miron Constantinescu (Ana, Radu,
Horia, Vlad), Virgil Trofin (Ana [i Mircea),
Paul Niculescu-Mizil (Mitea, Aurora, Donca,
Serghei, Lidia). Acolo a mers Sorin Oprescu.
Acolo a mersa Lumini]a Pan`, azi
prozatoarea Cela Varlam. Cred c` [i Daniel
D`ianu. Dar, evident, majoritatea copiilor
din Prim`verii [i din zonele apropiate
mergeau la "Petru Groza". Erau trei clase
întâi, poate patru, dac` nu m` în[eal` me-
moria. N-am nici cea mai vag` idee cum
am fost "distribui]i", pe baza c`ror criterii.
Oricum, Nicu Ceau[escu [i Vasile (Vasea)

Boril` erau cei mai sus plasa]i (aveau ta]ii
membri plini ai Biroului Politic), Lena R`utu
un pic mai jos (membru supleant al BP, dar
extrem de influent ca [ef al Direc]iei
Propagand` [i Cultur`). Mircea Alexa era
fiul lui Augustin Alexa, pe atunci procuror
general al RPR, membru în CC. Avea un
frate Viorel [i o sor`, mult mai mare, Magda.

AA
[ vrea s` precizez c` nu erau
doar copii de [tabi acolo. Îmi
amintesc de pild` de Radu Lo-

gotetti, de {erban Conovaru, de Cristian
Langa, de Daniel Schaeffer, de Rodica Purcel
[i al]ii, care locuiau pe str`zile din preajma
liceului (Porumbaru, Popa Savu, Barbu Dela-
vrancea). În clasa B era [i Sandra Petrescu,
despre care aveam s` aflu mai tîrziu c` era
fiica generalului de justi]ie militar`, colabora-
]ionistul de trist` amintire Alexandru Petres-
cu. Nu [tiu exact în ce an a intrat la "Petru
Groza", dar acolo a f`cut liceul, n`scut fiind
în acela[i an cu mine, antropologul [i psiholo-
gul Vintil` Mih`ilescu. La fel, pân` la pleca-
rea din ]ar`, în clasa a XI-a, fratele s`u,
actualul profesor universitar de matematic`
din Germania Preda Mih`ilescu (a fost coleg
de clas` [i bun prieten cu veri[oara mea).

Sora mai mare a lui Vasea Boril`,
Iordana, avea s` se c`s`toreasc`, la începutul
anilor '70, cu fratele cel mare al lui Nicu
Ceau[escu, Valentin. Iordana [i Valentin
au mers [i ei la "Petru Groza" (ea era mai
mare cu un an, deci a terminat cu un an
înaintea lui). Bucur [i Ursula {chiopu au
avut patru fiice, au studiat la acest liceu (Ana,
Pia, Ionu]a [i colega mea Svetlana). Al]i
elevi din clasele mai mari: Ani Chivu (fiica
lui Chivu Stoica [i a Ecaterinei Micu), Viorel,
Ioana (a murit devreme) [i Gheorghe
Bodn`ra[, Vlad [i Irina Moghioro[, Ticu
[i Vichi Burc`, Ana [i Tinu S`l`jan, Anca
R`utu, Iuri Chi[inevschi ([i fra]ii s`i Andrei
[i Gheorghe) etc. Nu poate fi omis, evident,
ca absolvent al {colii Ruse cel care avea
s` devin` traduc`torul personal al lui
Ceau[escu, apoi, dup` pr`bu[irea dictaturii,
ministru de externe, Sergiu (Serghei) Celac.
Sora mea, Rodica, a fost coleg` de clas`
cu Aurica Dr`ghici, fiica lui Alexandru [i
a Martei Dr`ghici.

În clas` cu Tudor Jebeleanu era Norica,
sora ei mai mic` (erau, de fapt, nepoatele

înfiate de cuplul Alexandru [i Marta
Draghici). Au studiat acolo fetele Gavriliuc
(Nu[a [i Gabi), fiicele generalului Mihai
Gavriliuc, primul [ef al DIE (exclus din PMR
în 1960). La fel, copiii lui Anton [i ai Lenu]ei
Moisescu [i cei ai generaului MAI, fost
voluntar in Spania, Aurel Stancu. Alexei
Florescu, fiul lui Mihail [i al lui Nellie
Florescu, a absolvit Liceul "Petru Groza",
ca [i sora sa, Claude. To]i copiii Gaston
Marin (Minu, Jackie [i Ileana) au studiat
acolo. Gelu Apostol (fiul lui Gheorghe Apos-
tol [i al Melitei), Vladimir Socor (viitorul
istoric, i se spunea "fiul Imnului de stat",
era tob` de carte), Ileana Bogdan (fiica lui
Corneliu [i a Emiliei Bogdan, ulterior so]ia
lui Gelu Apostol), Nica [i Andrei Bellu
(copiii lui Niculae [i ai Elenei Bellu), Mircea
[i Ana Zaharescu (copiii lui Barbu [i ai lui
Betty), Iulian [i Zoia Bughici (p`rin]ii lor
erau Simion Bughici [i so]ia sa Anu]a,
directoarea {colii 32 de pe Bulevardul 1
Mai, lîng` Pia]a Domenii), fra]ii Bogdan
[i Emilian Popescu (fiii generalului de secu-
ritate, apoi ambasador în Birmania, Gogu
Popescu), fra]ii Kati, Ghi]` [i Zoia Vass
(copiii "Ghizelei de Fier"), fra]ii Sencovici
(Ghiuri, c`s`torit mai tîrziu cu Margareta
Pâslaru, Sanyi [i Andrei) etc., etc.

SS
` nu uit, Petre Roman a terminat
Liceul "Petru Groza". La fel [i
sora sa Carmen, c`s`torit` acum

cu generalul de interne Kuki Borislavski.
Au mers la "Petru Groza" fra]ii Izabela [i
Vlad }aig`r (Zeiger), copiii lui Simion
}aig`r. Sabina Ro[ianu a fost a doua so]ie
a lui Dinu Patriciu, mama copiilor s`i. N-
am f`cut decåt s` scriu aici cåteva pagini
de amintiri, o încercare de etnografie per-
sonal` a României sub comunism, o
incursiune în acea zon` a memoriei în care
se reg`sesc iluzii, a[tept`ri, anxiet`]i [i
promisiuni ce par s` se întruchipeze sub
ochii no[tri mereu uimi]i. Închei cu un citat
din minunata, r`scolitoarea carte a lui Hector
Abad Faciolince, Suntem deja uitarea ce
vom fi, tradus` admirabil în române[te de
Mariana Sipo[ [i ap`rut` la Curtea Veche
Publishing în 2014: "Memoria este o oglind`
opac`, spart` în cioburi sau, mai bine zis,
alc`tuit` din scoici atemporale de amintiri
risipite pe o plaj` de uit`ri."

Pro Musica  - 1988
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Un festival bun de literatur` trebuie s` scoat` cititorul din solitudinea (deseori
chiar din melancolia) pe care o implic` lectura [i s` îl aduc` în punctul de fierbere,
acolo unde clocotesc, laolalt`, scriitori, editori, jurnali[ti, universitari, profesori, curio[i
[i… cititori. În timpul festivalului, distan]ele dintre oamenii care inventeaz` lumi [i
personaje [i cei care le reinventeaz` citindu-le dispar. În locul acelor distan]e se creeaz`
o tensiune cultural` de calitate, o poft` impetuoas` de a fi în cultur`, de a te conecta
la c`r]i [i la lectur`, de a [ti, de a visa, de a întreba, de a privi.

Am sim]it [i am v`zut toate aceastea în cele dou` edi]ii ale Festivalului Interna]ional
de Literatur` de la Timi[oara. Scepticismul meu – [i nu doar al meu, [i nu nejustificat
– legat de pofta concitadinilor de a citi a fost anihilat de c`tre un soi de fervoare pe
care fiecare întâlnire din cele [ase (3 ori 2, nu?) a avut-o. Sear` de sear`, între o sut`
[i dou` sute de oameni au venit s` vad` [i s` aud` câ]iva dintre scriitorii importan]i
ai Europei. Au venit s` le pun` personal întreb`ri [i, apoi, s` le cear` autografe pe
c`r]ile pe care ace[tia le-au publicat. S`-[i fac` fotografii cu autorii favori]i [i s` ciocneasc`
un pahar de vin cu ei. S` fie laolalt` în marele [i cuceritorul spectacol care este literatura.

Edi]ia a III-a a FILTM va fi [i mai [i decât celelalte. Asta pentru c` 16 scriitori
de prim` mân` vor fi al`turi de un public ce a a[teptat un an de zile festivalul, citind,
povestind, c`utând c`r]i prin libr`rii ori anticariate, imaginându-[i [i spunând la prieteni,
apropia]i [i cunoscu]i c` anul acesta FILTM va fi [i mai [i!

Robert {erban
pre[edintele FILTM

Un scriitor de o rar` sensibilitate [i
un editor respectat în întreaga lume, JeanJeanJeanJeanJean
MatternMatternMatternMatternMattern s-a n`scut în 1965, într-o familie
de origine est-european`. Dup` ob]inerea
licen]ei în literatur` comparat`, [i-a
construit o carier` de succes în domeniul
editorial. În prezent, lucreaz` la prestigioasa
Editur` Gallimard, unde coordoneaz`
colec]ia de literatur` str`in` "Du Monde
Entier" [i colec]ia "Arcades", consacrat`
scriitorilor contemporani. Editura Polirom
a publicat în traducere dou` din cele trei
c`r]i ale sale, B`ile Kiraly (2009, traducere
de Silviu Lupescu) [i Lapte [i miere (2011,
traducere de Anca B`icoianu). Este decorat,
din anul 2007, cu titlul de Chevalier des
Artes et Lettres.

În ianuarie 2015, Jean Mattern va pu-
blica la Editura Gallimard cel de-al patrulea
roman al s`u, Septembrie, din care va citi,
în premier`, la Timi[oara.

Luni, 4 septembrieLuni, 4 septembrieLuni, 4 septembrieLuni, 4 septembrieLuni, 4 septembrie

Ultima final` a lui Mark Spitz, [tafeta
de 4 x 100 m mixt, promitea s` reprezinte
apoteoza pe care n-o puteam rata cu nici
un pre] pentru ca portretul pe care urma s`-l
difuz`m dup` încheierea Jocurilor Olimpice
s` fie complet. Eram cu to]ii de p`rere c`
numai un start gre[it al unuia dintre
coechipierii s`i l-ar fi putut împiedica pe
Spitz s` termine competi]ia în glorie [i s`
devin` astfel cel mai bun înot`tor al tuturor
timpurilor, eroul de necontestat al acestei
Olimpiade. El nu participa la calific`ri, ca
s`-[i p`streze maximum de energie pentru
finala programat` pu]in dup` orele
nou`sprezece, iar asta îmi permitea s`-mi
duc la bun sfâr[it proiectul pe care mi-l
propusesem la începutul celor dou`
s`pt`mâni de concurs, [i anume s` urm`resc
transmisiunile televizate ale câtorva probe,
în mijlocul unei familii germane. M`
consultasem în aceast` privin]` cu portarul
cl`dirii în care fusesem cazat împreun` cu
al]i reporteri, iar el m` pusese în leg`tur`
cu v`rul lui, care locuia la dou` sta]ii de
metrou de satul olimpic, împreun` cu so]ia
[i cele dou` fiice adolescente; el era poli]ist,
iar so]ia lui casnic`, a[a cum cereau uzan]ele
vremii în Germania de Vest [i cu atât mai
mult în aceast` Bavarie profund impregnat`
de catolicism. M-am dus la ei dup`-amiaz`
devreme, înso]it de Geoffrey, unul dintre
cameramani. Când am sunat, Josef, poli]istul,
ne-a deschis u[a îmbr`cat în uniform` – intra
în tur` peste o jum`tate de or`. A apucat
îns` s` ne arate casa [i s` m` roage s`-i
spun "Seppi", cum îl numeau to]i cunoscu]ii
lui, apoi ne-a prezentat-o pe so]ia lui, Maria,
[i pe cele dou` fete, Evi [i Uschi, deja a[ezate
în fa]a televizorului [i gata s` urm`reasc`
o dup`-amiaz` de atletism.

Când Seppi le-a spus c`-l impresionasem
pe v`rul lui cu felul în care st`pâneam
germana, Maria mi-a zâmbit politicos, iar
fetele au chicotit. Apoi st`pâna casei s-a
ridicat, mi-a strâns mâna [i m-a în[tiin]at:

— M` duc s` v` aduc o bere.
Nu prea aveam chef de b`ut la trei dup`-

amiaz`, dar tonul cu care î[i formulase
propunerea nu l`sa loc de împotriviri.
Geoffrey mi-a f`cut cu ochiul. Maria s-a
întors cu dou` pahare mari cu bere blond`
[i o farfurie cu ridichi, tocmai când începea
proba feminin` de s`rituri în în`l]ime.

— Spuneau c` avem [i noi o sportiv`
care ar putea urca pe podium, nu mai [tiu
cum o cheam`, a zis Uschi cu un pronun]at
accent bavarez.

SEPTEMBRIE
JEAN MATTERN

DE TREI ORI FILTM

I-am r`spuns c` tân`ra atlet` german`
în discu]ie se numea Ulrike Meyfarth [i c`,
într-adev`r, era considerat` drept un out-
sider cu [anse reale la o medalie – [i de
aceast` dat`, Jonathan îmi pusese la
dispozi]ie informa]ii detaliate despre
performan]ele tuturor participan]ilor la
probele din ziua respectiv`, iar cuno[tin]ele
mele le-au impresionat pe cele dou` surori.
La început timide, au început s` se simt`
tot mai în largul lor pe m`sur` ce concursul
continua, cu rezultate bune pentru tân`ra
nem]oaic`. Le spuneam tot ce [tiam despre
fiecare participant` la proba de s`rituri [i
m` amuza s` v`d cum comentariile mele
m` f`ceau s` cresc atât în ochii mamei, cât
[i ai fiicelor.

— Vede]i, fetelor, reporterii [tiu o
mul]ime de lucruri de care noi habar n-avem.
Asculta]i-l cu aten]ie pe domnul Craig.

În timpii mor]i ai competi]iei încercam
s` le pun întreb`ri [i, dac` la început gazdele
mele p`reau s` nu în]eleag` foarte bine unde
bat, mai târziu au început s` discute cu tot
mai mult` pl`cere, mai ales fata cea mare,
Uschi, care avea vreo [aisprezece sau [apte-
sprezece ani. Îmi r`spundea foarte deschis
la întreb`rile referitoare la importan]a acestor
Jocuri Olimpice pentru nem]i, în general,
[i pentru ea, în special, repetând de mai multe
ori c` Germania revenea în aten]ia mondial`,
c` era timpul s` demonstreze întregii lumi
c` este o ]ar` ca oricare alta.

— Doar c` mai bine organizat`, nu
crede]i?

A recunoscut [i c` dorin]a ei cea mai
mare era ca Germania Federal` s`-[i
dovedeasc` superioritatea în fa]a Germaniei
Democrate [i a tuturor celorlalte ]`ri
comuniste care n-aveau pic de respect pentru
nimic.

— Nici m`car n-avem rela]ii diplomatice
cu Berlinul de Est, [i cu toate astea iat`-i
aici pe to]i atle]ii ace[tia proveni]i din rân-
durile Tineretului Comunist. Ar trebui s`
ne gândim un pic mai bine dac` s` le per-
mitem sau nu s` participe la Jocurile
Olimpice, ce p`rere ave]i?

Mi-am spus în sinea mea c` educa]ia
în sânul unei familii catolice bavareze, [i
pe deasupra cu un tat` poli]ist, con]inea f`r`
îndoial` o doz` bun` de anticomunism...
Dar nici o sportiv` est-german` nu reprezenta
o amenin]are pentru tân`ra Ulrike Meyfarth,
de[i principala ei adversar` provenea,
într-adev`r, dintr-una din acele ]`ri comuniste
blamate de Uschi: când bulg`roaica Iordanka
Blagoeva-Dimitrova a s`rit la rândul ei 1,90
m, a[a cum tocmai f`cuse [i Meyfarth, dar
atingând u[or bara, concursul a luat o întor-
s`tur` dramatic`: tân`ra sportiv` a ie[it de
pe covor debordând de fericire, convins`
c` este la egalitate cu s`ritoarea german`.
Numai c` bara a c`zut în cele din urm`,
f`r` ca lucrul acesta s` fie b`gat în seam`
de nimeni, cu excep]ia arbitrilor. Când spec-
tatorii au în]eles ce se întâmplase, un mur-
mur de dezam`gire a str`b`tut tribunele.
Eram impresionat de aceast` demonstra]ie
de fair-play a publicului german, care o
comp`timea pe principala rival` a propriei
lor reprezentante. În schimb, gazdele mele
nu ar`tau nici pe departe acelea[i sentimente:
Uschi [i Evi au scos ]ipete triumf`toare, pân`
[i Maria a reu[it cu greu s`-[i st`pâneasc`
bucuria. Ce-i drept, tân`ra campioan` avea
o evolu]ie remarcabil` [i, dup` un parcurs
extenuant, a încheiat apoteotic, stabilind un
nou record mondial al probei: la [aisprezece
ani [i trei luni, a s`rit 1,92 m pentru prima
oar` în via]a ei.

— O nou` Fräuleinswunder, nu-i a[a?
a spus Maria, c`reia i-am mul]umit c`lduros
nu doar pentru ospitalitate, ci [i pentru c`
observa]ia ei îmi sugerase titlul viitorului
reportaj. V`zusem [i auzisem destule pentru
a aduna materialul unei cronici pe tema
"Germanii [i Jocurile lor Olimpice" [i, mai
mult decât atât, intram în criz` de timp: Mark
Spitz [i Sam m` a[teptau la piscina olimpic`.

— M` cam gr`besc.
Sam nu m` a[teptase, iar când am ajuns

în incinta bazinului am v`zut c` nici nu-mi
p`strase un loc al`turi de el. Totu[i, de data
asta ajunsesem la timp pentru a asista la
ultima reu[it` a noului nostru prieten în proba
de [tafet` 4 x 100 m mixt. M-am a[ezat
deci pe locurile rezervate BBC-ului, lâng`
cei doi colegi ai mei speciali[ti în nata]ie,
spunând:

— Hai s` vedem dac` legenda intr` în
Istorie sau o rateaz` la musta]`, de[i de asta
chiar nu duce lips`!

Nu-mi ardea de glume, dar nici nu voiam
s`-i las pe cei doi colegi ai mei s` observe
starea în care m` aflam. Nu în]elegeam de
ce Sam m` ignorase complet în ultimele
trei zile. Ceea ce se întâmplase la restau-
rant dup` interviul cu Mark Spitz mi se derula
iar`[i [i iar`[i în minte, nu-mi doream decât
s`-l rev`d, s`-mi petrec timpul în compania
lui, ca în dup`-amiaza aceea de la muzeu.
Dar dup` ce ne-am întors de la Lenbachhaus
disp`ruse din nou. Iar acum fraza aceasta
pe care mi-o trântise în fa]`:

— M` cam gr`besc. M` duc la teatru

s` v`d Scripcarul pe acoperi[.
Nici o alt` explica]ie, abia o privire

aruncat` în treac`t. Ie[ea din incinta piscinei
cu pa[i repezi, nu doar ca s` se al`ture
delega]iei israeliene la teatru, ci [i ca s` fug`
de mine, a[a mi se p`rea.

Mark Spitz [i colegii lui ob]inuser`
medalia de aur [i stabiliser` un nou record
mondial: 3:48:16.

Nu am memoria cifrelor, dar pe cele
cinci afi[ate pe tabela neagr` în acea sear`
de luni nu le voi uita niciodat`. Sam nu mai
era acolo, iar conversa]ia noastr` durase mai
pu]in decât ultima prob` a lui Spitz.

Dac` cineva ar fi îndr`znit s` m` întrebe
cum m` simt, mi-ar fi fost greu s` g`sesc
cuvintele potrivite pentru a descrie starea
în care m` aflam. Nop]ile mele erau agi-
tate. Treceam brusc de la vise pline de
voluptate la lungi intervale de insomnie, când
m` zvârcoleam în a[ternuturile ude de
sudoare luptând îndârjit – [i zadarnic –
împotriva dorin]ei. Zilele nu erau nici ele
mai tihnite. Nu mai sim]isem niciodat` for]a
obsedant` a unui gând – dac` po]i numi gând
asocierea unui prenume cu o imagine, mereu
acelea[i. În orice caz, eram st`pânit de
aceast` idee fix` care-mi ocupa mintea în
întregime, paralizând orice reflec]ie, [i nu
[tiu cum am reu[it s` ascund acest lucru
de membrii echipei mele.

Continuare \n pagina 26

Traducere din limba francez` de
ANCA B~ICOIANU
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A[ vrea s-o am pe Nora mereu al`turi
de mine. Nora poart` fuste lungi [i largi à
la gitane, [iraguri sub]iri de perle fine [i
dese la gît, trandafiri din m`tase artizanali
pe bust, uneori ro[ii, alteori gri, delica]i [i
transparen]i în care se cuib`resc razele
r`t`cite de soare blînd berlinez. Nora poart`
inele unicat ale arti[tilor plastici români,
are unghii t`iate scurt [i nel`cuite, [i, evi-
dent, pantofi f`r` toc, într-o zi aurii, alt`dat`
negri [i, a[a, Nora, c`runt`, cu o coafur` à
la Mireille Mathieu, cu buze rujate în ro[u
aprins, î[i ia zborul vesel` din aceast` cas`
spectral` spre bulevardele berlineze. Nora
are [aptezeci [i opt de ani. Chiar înainte
de sosirea ei, ajunsese cu o zi în urma mea,
[tiam c` aceast` poetes` românc` va aduce
pe coapsele ei uscate neastîmp`rul ce pe
mine m` p`r`sise, o poezie în sine care
n-avea nevoie de poezie.

Convers`m într-un amestec ciudat de
francez`, german` [i englez` [i, în timp ce
lu`m micul-dejun pe terasa cu pere]i din
sticl` în care [i suspinele r`sun` [i care vor
deschide u[a în curînd, invent`m cuvinte
noi, pe care le arunc`m ca ni[te pietricele
spre lacul Wannsee în care acestea refuz`
s` se scufunde.

Nora nu are computer, bate la o ma[in`
de scris marca ™Adler¤, un model din 1931.
Ma[ina asta s-a n`scut în acela[i an cu mine,
spune ea.

O dat` pe an, Nora era obligat` s`-[i
duc` ma[ina de scris ™Adler¤ la Mili]ie, e
o ma[in` grea de c`rat, foarte grea, spunea
Nora, la Mili]ie luau amprentele fiec`rei litere
[i a[a îmi completau dosarul, apoi eram liber`
în urm`toarele dou`sprezece luni. Da, îl [tiu
pe Bogumil Duzel, spunea Nora, mergeam
la Struga, îl cunosc [i pe Salamun, o, un
poet minunat, îi [tiu [i pe Steger [i pe Lidija
Dimkovska, spuse ea, [i înc` pe cî]iva din
fosta Iugoslavie, asta e, schimb`rile sînt
dureroase dar uneori sînt binevenite, n-o
s` discut`m îns` despre asta.

În fiecare diminea]` aflu noi am`nunte
din via]a Norei.

Ador trandafirii galbeni [i pe motanul
meu Dracula care e foarte b`trîn, spune ea.

Aflu c` mama Norei a fost balerin`,
iar tat`l ei violonist la Filarmonica din
Bucure[ti. Pîn` la vîrsta de opt ani, am
c`l`torit cu ei în turnee în toat` lumea, am
fost în Elve]ia, Germania, Fran]a, Olanda,
peste tot, spunea Nora, gîndeam altruist [i
optmist, gîndeam corporal, zicea ea, [i atunci,
înainte de r`zboi m-au trimis la Sibiu, la o
m`n`stire de c`lug`ri]e ursuline unde am
f`cut [coala timp de trei ani, acolo erau copii
bolnavi [i mult întuneric, m-am sim]it
singur`, aveam secrete cenu[ii [i vise reci.
Apoi, dup` r`zboi, turneele p`rin]ilor mei

s-au împu]inat, de fapt, dup` r`zboi p`rin]ii
mei au fos pleca]i în doar dou` turnee, spuse
Nora, unul în Polonia [i cel`lalt în Bulgaria,
dup` care s-au sufundat într-o triste]e ruginie.
Mama a încetat s` mai danseze, în schimb
ast`zi danseaz` fiul meu, a spus Nora, fiul
meu Tiberiu Almosnino, un balerin
excep]ional, un b`iat frumos, foarte frumos,
numai c` [i timpul lui trece, tu comprends?

So]ul Norei a fost poet, un poet cunoscut,
George Almosnino, poet al suprarealismului
nostalgic [i al minimalismului fantastic, cum
spune Nora, un om singuratic, dar cu George
a fost bine, spune Nora, o adev`rat` poezie
la masa de scris [i în a[ternut. Dac` i-ai
citit pe Saba, Kavafis [i Trakl, cam pe acolo
îl po]i amplasa pe George al meu. Nu m`
pot ab]ine s` n-o întreb, Almosnino este
nume spaniol? Evreiesc? Nora zîmbe[te,
renun]`, îmi spune. Mai bine scrie poezii.
A avut dou` como]ii cerebrale, un infarct
[i era cu cinci ani mai tîn`r decît mine, evreul
acela sefard al vie]ii mele [i s-a dus în '94
la cincizeci [i opt de ani. Ru[ine s`-]i fie,
iubirea mea, vino în vis, îi spun sear` de
sear`, [i el vine.

Nora aducea regulat la micul dejun o
sticlu]` maronie pe care o ]inea strîns în
palm` ca [i cînd ar fi ]inut o vr`biu]` pe
jum`tate moart`, apoi a[eza încet sticlu]a
pe tava alb` din plastic de pe masa din
sufragerie, chiar lîng` ce[cu]a cu cafea.

Ce ai acolo?
Nitroglicerin`.
Ai probleme?
Nu.
De fapt, îl leag`n` pe Almosnino,

instalat într-o gr`m`joar` de pastilu]e, s`-i
fie la îndemîn` la nevoie.

Nora nu m`nînc` pîine, uit`-te ce piept
am f`cut, zise ea. Dar ai fundul mic, spun
eu. E iluzie optic`, r`spunde Nora, am
picioare sub]iri. De atunci nu am mai vorbit
despre aceste lucruri.

Cu cît trecea timpul, conversa]iile mele
cu Nora deveneau tot mai lungi, mesele de
la micul-dejun se prelungeau pîn` spre prînz.
Observam [i ascultam cum body-art-ul
special al Norei alunec` în versurile ei, uneori
spasmodic, alteori atît de senzual, încît m`
întrista propria mea amor]ire.

Timp de opt ani de zile am fost pe lista
neagr`, povestea Nora, nu aveam voie s`
public, poezia mea fusese decretat` drept
morbido-sexual`, spuse ea, [i, astfel, din
'78 pîn` în '86 nimic, nimic, o amor]ire total`
cu toate sim]urile împietrite. La vremea
aceea, vodca se bea cu litrul, povestea Nora,
obi[nuiam s` mergem la Casa Scriitorilor
din Bucure[ti [i acolo discutam despre
literatur` [i ne îmb`tam pîn` la incon[tien]`.
Uneori notam pe [erve]ele poeziile mele

PROGRAMUL FILTM 3
MIERCURI, 22 OCTOMBRIE, ORA 18.00

· Deschiderea celei de a III-a edi]ii a Festivalului Interna]ional de Literatur` de la
Timi[oara "La Vest de Est / La Est de Vest" – Robert {ERBAN, pre[edintele FILTM

· Cuvînt de bun venit din partea lui Victor NEUMANN, directorul Muzeului de Art`
din Timi[oara

· Lectur` Dasa DRNDIC – din romanele Sonnenschein (Fraktura, 2007), Belladonna
(Fraktura, 2012) [i April u Berlinu (Fraktura, 2009), fragmente traduse din limba croat`
de Octavia Nedelcu

· Lectur` László KRASZNAHORKAI – din romanul Satantango; edi]ia în limba
român`: ap`rut` în 2012 la Curtea Veche Publishing House, în traducerea din limba
maghiar` a Anamariei Pop

· Lectur` Jean MATTERN – fragment inedit, din romanul Septembre (în curs de
apari]ie la Editura Gallimard: ianuarie 2015), traducere din limba francez` de Anca B`icoianu

· Lectur` public` Mircea MIH~IE{ – din volumul Corpuri de litere, scriere inedit`,
a c`rei coautoare este Adriana Babe]i

· Open Talk – moderatoare: Luiza Vasiliu
· Dialog cu publicul

JOI, 23 OCTOMBRIE, ORA 18.00
· Lectur` Ornela VORPSI – din romanul Il paese dove non si muore mai (Einaudi,

2005), fragment tradus din limba italian` de Corina Anton
· Lectur` C`t`lin Dorian FLORESCU – din romanul Jacob se hot`r`[te s` iubeasc`,

distins cu Swiss Book Prize – cea mai bun` carte a anului 2011 în Elve]ia; edi]ia în limba
român`: ap`rut` la Editura Polirom, în traducerea din limba german` a Marianei B`rbulescu

· Lectur` Florin L~Z~RESCU – din volumul Amor]ire, ap`rut la Editura Polirom,
în 2013

· Lectur` Radu Pavel GHEO – din romanul Noapte bun`, copii!, ap`rut la Editura
Polirom, în 2010

· Open Talk – moderator: Robert {erban
· Dialog cu publicul

VINERI, 24 OCTOMBRIE, ORA 18.00
· Lectur` Paul BAILEY – fragment din romanul B`iatul prin]ului; edi]ia în limba

român`: ap`rut` în 2014 la Editura Polirom, în traducerea din limba englez` a lui Marius
Chivu

· Lectur` Noémi KISS – din volumul Rongyos ékszerdoboz (Magvetõ Könyvkiadó,
2009), fragment tradus din limba maghiar` de Ildikó Gábos-Foar]`

· Lectur` Filip FLORIAN – din fragmentul scris pentru Halebarde Halebarde, cartea
neterminat` a lui José Saramago, laureatul Premiului Nobel pentru Literatur` pe anul
1998 – Filip Florian al`turi de scriitorul italian Roberto Saviano au imaginat finalul
romanului, pentru edi]ia în limba român`; cartea, incluzînd [i ilustra]ii de Günter Grass,
se afl` în preg`tire la Editura Polirom

· Lectur` Bogdan MUNTEANU – fragment inedit din volumul de proz` scurt` Ai
uitat s` rîzi, aflat în manuscris

· Open Talk – moderator: Marius Chivu
· Dialog cu publicul
· Închiderea celei de a III-a edi]ii a Festivalului Interna]ional de Literatur` de la

Timi[oara "La Vest de Est / La Est de Vest"
· Petrecere cu tem` ungureasc`

APRILIE LA BERLIN
DASA DRNDIC

Una dintre cele mai puternice voci feminine ale literaturii din fostul spa]iu iugoslav,
Dasa DrndicDasa DrndicDasa DrndicDasa DrndicDasa Drndic s-a n`scut la Zagreb, în anul 1946. A studiat Filologia la Belgrad, apoi a
ob]inut o Burs` Fulbright pentru a-[i completa masteratul în teatru [i comunicare în
SUA. A fost asistent universitar, a lucrat peste 20 de ani ca redactor, produc`tor [i
dramaturg în departamentul de teatru al Radio Belgrad. A publicat proz` [i poezie în
revistele literare din întreaga fost` Iugoslavie.

Dintre romanele sale, men]ion`m: The Road to Saturday (1982), Leica format (2003),
A Feminist Manuscript or a Political Parable: The Plays of Lillian Hellman (2006),
Sonnenschein, (2007), April in Berlin (2009) [i Trieste (2011).

În prezent, tr`ie[te în Rijeka, Croa]ia, ca scriitor liber-profesionist. Este membr` a
Societ`]ii Scriitorilor Croa]i [i a PEN Croa]ia. C`r]ile ei au fost traduse în englez`,
francez`, polonez`, maghiar`, sloven`, olandez`, slovac`, italian`, finlandez`, macedonean`.

suprarealiste, le mîzg`leam într-o doar`,
zicea ea, [i apoi, ame]it` le transcriam într-un
carne]el care s-a pierdut ulterior. Atunci cînd
s-a ridicat interdic]ia, în 1986, am fost
chemat` de redactorul-[ef al unei edituri
mici, povestea Nora, care mi-a spus, haide,
preg`te[te o carte. Nu pot s` preg`tesc o
carte, i-am spus, [tii doar c` de opt ani de
zile n-am scris nimic. Atunci, ca prin minune
a ap`rut acel carne]el. {i Nora [i-a citit
poeziile, petice din poeziile ei, dintr-o epoc`
peticit`, transcrise cu un scris deformat,
chinuite de incon[tien]a unei epoci paranoice
[i, imagineaz`-]i, mi-a spus, poeziile acelea
ale mele erau chiar bune. {i a[a am avut
cartea. {i cartea aceea a primit un premiu
literar prestigios. A[a a fost, a spus Nora.

Nora era prieten` cu Oskar Pastior, i-a
tradus pe Strindberg, Hofmann, Jünger, se
vede cu Herta Müller. Poveste[te-mi des-
pre ea, îi spun, ea scrie cu for]`, dureros,

a[ vrea uneori s` scriu, s` respir ca Herta
Müller.

Nora a publicat recent poemul-roman
intitulat ™Feti]a cu o mie de riduri¤. Este un
roman de dragoste dintre o femeie în vîrst`
[i un b`rbat mai tîn`r cu dou`zeci de ani,
poveste[te Nora. Unde este el acum? întreb.
Ah, r`spunde Nora [i ridic` mîna ca [i cum
ar fi vrut s` trag` ni[te draperii grele. Romanul
n-a avut succes în România, spune ea, dar a
avut în Germania. Obsesia "sexualit`]ii
morbide" persist` înc` în România.

Art` pur` într-o epoc` degenerat`. Co-
loan` vertebral` degenerat` într-un spirit
vesel.

Cum ]i-e spatele?
Înc` m` mai ]ine, r`spunde Nora.

Fragment din cartea Aprilie la Berlin
(Fraktura, 2009), tradus din limba croat`

de OCTAVIA NEDELCU
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Exist` o deosebire subtil`, cu toate c`
esen]ial`, între proza scurt` [i roman. Una
care ]ine de cu totul altceva decât potrivitele,
de[i cam din topor, disocieri pe care le
f`ceam în tinere]ile optzeciste când
socoteam romanul ceva potrivit pentru
halterofili, pentru cei cu curu (sic!) mare
[i cu for]` de respira]ie epic`, în vreme ce
povestirea pretindea o anume pric`jeal`,
chiar fizic`. Adic` povestitorii au r`suflare
scurt`, se "termin`" repede. Sunt mai pu]in
dota]i [i, implicit, mai neîmplini]i.

NN
u [tiu dac` s-au schimbat
ast`zi opiniile, în mod cert
editurile, libr`riile, agen]ii

literari [i to]i cei care se pricep cât de cât
la pia]a c`r]ii beletristice dau din cap ca
în fa]a unui lucru definitiv adjudecat: proza
împlinit` ([i cerut`) este aceea care se
întrupeaz` epifanic în roman. Acesta este
r`sf`]atul publicului, povestirile cam trag
a "poezie", adic` a marginalitate, a s`rm`nie
[i underground. Deplasarea postcomunist`
s-a întâmplat de la for]a de respira]ie epic`
la aceea de marketing [i de rating – vis
ascuns [i aspira]ie nostalgic` a oricui scriitor
care vrea [i cu Manda, [i cu Tanda. {i cu
publicul, [i cu libertatea de crea]ie dup`
propriile concep]ii estetice. S` fii, adic`,
[i comercial, [i cu miz` artistic`. Grea misie,
cu toate c` nu imposibil`: Mircea C`rt`rescu
se vinde bine [i nu face compromisuri cu
clientela. Nu are în cap mai ales s` scrie
ca s` nu-i plece cititorii. Mai sunt [i al]ii.

În privin]a prozei scurte lucrurile sunt
mai complicate, ea oricum nu are miz`
de pia]`, a[a c` este mai liber` s`-[i fac`
de cap. Când scrii scurt ai privilegiul (sau
neajunsul) unei recept`ri mai acute [i,
desigur, mai dispus` s` vad` bur]i epice
f`r` consisten]`. Povestirea este bun`
atunci când str`fulger` secven]e de via]`
prin scene epice cu valoare esen]ial`. Proza
scurt` este ca o sinecdoc`: lumineaz`
materia în locul obiectului, scruteaz`
minimalul detaliului particular [i "spune"
a[a despre lumea larg`. În proza scurt`
trebuie s` ai o anume inteligen]` epic` a
c`rei absen]` se vede mai greu în roman.
Acolo po]i bate apa în piu`, po]i lungi
descrierile pân` la halucina]ia recept`rii,
po]i fi neglijent prin bol]ile [i podrumurile
sutelor de pagini. În proza scurt` e[ti la
vedere, dac` nu te pricepi s` spui ceva
cu miez, s` fii adic` sinecdotic, citititorul
te dibuie degrab`: e[ti în izmene poietice
sau în smoking. Din dou` povestiri cititorul
s-a dumirit cum st` treaba: citi]i povestiri
semnate de R`zvan Petrescu [i-mi ve]i
da dreptate. Din prima îl percepi pe
Alexandru Vlad, pe Lucian Dan
Teodorovici, pe Florin L`z`rescu, la noi
pe Viorel Marineasa. Sau Mircea Pora.

Nu departe de aceste identific`ri calita-
tive sunt povestirile exilatului Paul Diaco-
nescu în volumul Carnetul unui Pierde-
}ar` (Casa C`r]ii de {tiin]`, Cluj-Napoca,
2014). Prozele acestea zugr`vesc iscusit
senza]ionalul banalit`]ii prin str`in`tate.
Dorul de cas` nu te agaseaz` cu oftaturi
exaltat idilizante. Exist` ]ara undeva, sufle-
tului îi pas` de ea într-un fel de organizare
gospod`reasc` a efectelor care nu întunec`
efectul artistic, plasat temeinic în tradi]ia
cehovian` a prozelor scurte cu mujici la
stomatolog [i la crâ[m`. Sentimentalismele

ROMI OT ICLODA –
ANXIOS, DEPRESIV
VIOREL MARINEASA

I-a sc`zut, pur [i simplu, apetitul. La ce bun atâta zdroab`? Monografia consacrat`
cimitirului de pe Intrarea Codrinului poate s` mai a[tepte. Nu-i nici m`car la sfert. De
fapt, nu a fost început`. E pulverizat` în fi[e. Într-o not` explicativ` (destinat` celui
care-i prive[te peste um`r atunci când scrie; mai degrab`, celui care-l dubleaz` aproape
în fiece clip`, judecându-l [i admonestându-l cu asprime) arat` c` se bazeaz` pe vrednicia
unui posibil succesor, capabil s`-[i înfrâng` sila fa]` de tr`it [i de tr`itorii de al`turi, s`-
[i dea drumul din strânsoarea scârbei (oare îl parafrazeaz` pe Jaspers?) [i s` mearg` pe
mâna libert`]ii oferite de transcenden]`. Neîntregit a r`mas [i capitolul Busturi din ora[
– ultimul extras din dic]ionarul enciclopedic ̀ l b`trân dateaz` de acum trei decenii:
"Nechiforiuc Culai, 1888-1971, n`scut în Horh`ieni-Boto[ani, fizician, membru core-
spondent al Academiei, profesor la Politehnic`...". La urm`, ca un veritabil profesionist,
a trecut data [i ora lucr`rii, permi]ându-[i o cochet`rie juma contemporan`, juma venit`
din str`buni: "plou` cernut, amurg bacovian". Nu mai e la zi nici colec]ia de anun]uri
de la mica publicitate, de[i ar fi meritat, deoarece înainte, pe vremea comuni]tilor, î]i
trebuia fler ca s` le pescuie[ti, pe când acum dau n`val` peste tine, care de care mai
ingenioase, mai [mechere, mai u[chite. Dar poate c` asta te face s` dai înapoi, rev`rsarea,
potopul greu de ordonat, excesul, apoi senza]ia c` e[ti luat peste picior, c`-i tot mai
greu s` le g`se[ti loc în lumea ta ce se strâmtoreaz`.

Cât de subtil era propun`torul de odinioar` [i cum cenzura înghi]ea g`lu[ca! "Vînd
sl`nin` (Speck) afumat`. Suna]i la dr Jiva Gorun. De]in revista Lumea din 1984." Numai
un prost nu [i-ar fi dat seama c` ̀ la vinde marf` refegist` (videorecordere, probabil) [i
c` ar fi vrut s` fac` un schimb de c`r]i Pasternak – Orwell. Sigur c` ̀ ia de la Secu or
fi urm`rit problema [i c` respectivul o fi p`]it-o. Sau: "Vînd c`ma[` marca Lloyd C. D.
în stare perfect`. Cump`r radiocasetofon strereo polonez QVD. Eventual, la schimb, cu
combin` Orizont bordo." Doar un cunosc`tor [i un observator împ`timit ca el ar fi realizat
ce ascundea tranzac]ia: omul oferea romanul C`ma[a lui Cristos de Lloyd C. Douglas,
disp`rut de pe pia]a autohton` de câteva decenii, [i se ar`ta interesat de volumul Quo
vadis, Domine? al lui Sienkiewicz; intra apoi într-o zon` [i mai periculoas`, interesându-
se de dinamitardul Orizonturi ro[ii al lui Pacepa.

Vremuri duse. Nu mai func]ioneaz` de mult universitatea clandestin` cu orar strict
[i cu [ase-[apte înv`]`cei diligen]i, al`turi de care tr`gea [i el cot la cot, de[i avea un
avans la toate, fie c` era vorba de sanscrit` sau de ebraic`, de Budha sau de Sfântul
Augustin, de Meister Eckhart sau de Guénon, de Kabbal` sau de numerologie... L-au
uitat, l-au p`r`sit. Unii au ajuns departe, poate c` se jeneaz` de episodul consumat atunci,
în plin` criz` de cre[tere, sub fascina]ia lucrului interzis; cred ace[tia, î[i face socoteala
Romi, c` sursele erau dep`[ite ori precare, c` metoda de studiu avea un aer revolut, de
aceea trec pe lâng` el pref`cându-se c` nu-l remarc` ori salutându-l gr`bit, pentru c` nu
mai prezint` interes, iar ei, în continu` evolu]ie, sunt atât de ocupa]i! Adesea, trebuie
s-o recunoasc`, nici el nu-i bucuros de întâlnire, suspiciunea pe care o avea fa]` de
oamenii regimului s-a transferat ast`zi asupra prietenilor de odinioar`; nu mai are fa]`
de ei nicio atrac]ie, nu poate s` spun` de ce anume l-au dezam`git - mici gesturi antipatice
sau atitudini publice reprobabile; câteodat`, nimic din toate astea, doar o sastisire f`r`
motiv. {i o team` fluid`, una pe care nici m`car organele, dispuse mereu s`-l ancheteze,
nu i-au provocat-o. Dimpotriv`, dup` o asemenea [edin]`, se ar`ta vesel, nep`s`tor [i
povestea în gura mare ce i s-a întâmplat.

Ceva l-a ajuns din urm`. Traverseaz` în vitez` pia]a central`. Se face mic, de-abia
vizibil. Duce sub bra] ultima achizi]ie de la buchini[ti. În dou` exemplare. Întotdeauna
în cel pu]in dou` exemplare. A avut noroc, ca de obicei. Un ciot imens i se pune dinainte:
fostul amic de la Terasa Flora. Are chef de vorb`. Râde a proasta. Îi pomene[te de
George, spiritul tutelar al localului, str`mo[ul clo[arzilor de azi. Cic`: "Unii sunt pro[ti
toat` ziua. Al]ii se formeaz` cu timpul". Romi î[i aminte[te de altceva: cum George
povestea despre ce-a p`]it la servicii, c` i-au spart capul, c` i-au scos din]ii, c` i-au
smuls unghiile, ca s` conchid` c` a în]eles [i c` aprobat procedurile, cu excep]ia uneia:
"dar s`-mi smulg` baaarba?!" Un rrrrr graseiat [i aaaaa-ul lungit tragicomic de actorul (din nou
cu barb`) care este/a fost George. Romi se extrage cu greu din capcan`, devine un punct
ce se rostogole[te cu maxim` rapiditate, u[a blocului îl soarbe. R`sufl`. Înainteaz` prudent
prin coridorul de tomuri ce-i despic` garsoniera. Se cocoa]` pe snopul de ziare, în dreptul
m`su]ei rabatabile, unde îl a[teapt` borderoul la zi. Se las` în voia demonului statistic.

LOCUIRE {I LOCURI
DANIEL VIGHI

sunt obturate de inteligen]a epic` [i de ins-
tinctualitatea aceea care ne spune c` oftatul
nostru s-ar putea s` nu fie [i acela al cititoru-
lui, c` între starea ta [i literatur` exist` o
c`rare prin care se obiectiveaz` subiectivi-
tatea [i devine bun comun. Paul Diaconescu
are, cu toate astea, curajul s` se apropie
de st`rile exaltate ale sufletului des]`rat
(to]i suntem pân` la urm` ni[te Pierde-}ar`,
dac` ne gândim la faptul c` am pierdut
cea mai de seam` ]ar` dintre toate; aceea
a prunciei când, vorba pictorului {tefan
Câl]ia, o zi dura ve[nic). Prozatorul nostru
deconstruie[te prin ironia locului [i a locuiri-
lor în lumea larg`, din Turku la soarele
calabrez [i de acolo la Mahalaua Oborului
– toate, simbol al locuirii de dincolo de
trezirea matinal` din visul prozei scurte
cu titlul Coridorul.

Tot {tefan Câl]ia spune undeva, pe
simezele actualei expozi]ii timi[orene
Locuri, despre faptul c`, atunci, în ]ara
copil`riei am tr`it regresiv într-un sat [i
de acolo într-o cas`. Într-un ora[, ar spune
optzeci[tii [i decre]eii cu cheia la gât, mai
apoi într-un cartier, apoi într-un bloc, mai
la urm` într-un apartament fulgerat, ca în
poemele lui Dumitru Crudu, de trecerile
repezi ale gândacilor de buc`t`rie – Loc
al Locurilor. Sancta Sanctorum.

Iat` povestea sus pomenit` a prozato-
rului Paul Diaconescu (cel-cu-]ara-la-purt`-
tor) cu iscusita deconstruc]ie ironic-duioas`
din finalul peregrina]iei sale prin lumea
larg`. {i retur. În locul dintâi! Un om, adic`,
tr`ind o via]` "afar`" a perceput (deodat`!),
confruntat cu ceva aparent nesemnificativ
(?), c` este înc` "în`untru" – o subtilitate
epic` pe care doar înzestrarea pentru proza
scurt` o permite. Deci, proza În`untru:

"Pia]` la Perpignan în cartierul vechi.
Obor [i talcioc la un loc. Un Mercedes
negru, sport, ultimul tip, opre[te pe pasajul
zebrat. Coboar` un brunet cu barb` stufoas`.
Trei indivizi vin s`-l salute. Dup` câteva
minute, în fa]a lui [i în dublu fir opre[te
un vechi, [ifonat VW cu prefixul GE (Ge-
rona), din care coboar` un tip bine îmbr`cat,
ochelari f`r` ram`, alur` de intelectual. Intr`
în vorb` cu Mercedesul, vin [i ceilal]i s`-i
strâng` mâna. Noul venit pare s` aib` cel
pu]in acela[i grad ca primul. Apoi, un
Renault nou-nou] opre[te în dreptul lor,
în triplu fir. Coboar` un costume-cravate,
[tof` fin`, bleumarine cu dunguli]e albe,
discrete. Scurt conclav. To]i poart` pantofi
scumpi, italiene[ti. În fine, apare [i o doam-
n` cu p`rul oxigenat, care gareaz` lâng`
Mercedes. Între 50-60, bine [i cu gust
îmbr`cat`, n-are deloc aer de gitan` sau
de magrebin`, îi cunoa[te pe to]i [i intr`
în casa de pe col] cu dou` etaje [i magazine
la parter, aflat` în renovare de sus pân`
jos. În]eleg c` e vorba de o viitoare afacere
mustoas`, lansat` în aceast` cl`dire.
Spaniolul salut` [i opre[te toate ma[inile
scumpe care trec prin dreptul lui. Apoi intr`
[i el în aceea[i cl`dire. Simt c` to]i cei ce
intr` în pia]` se cunosc între ei. {i m`
cuprinde o vag` nelini[te [i dorin]a de a
pleca mai repede de aici.

DD
e unde aceast` suspiciune,
aceast` insidioas` team`? {i,
deodat`, realizez c`, dup` 30

de ani de via]` tr`it` ™afar`¤, am r`mas,
totu[i, ™în`untru¤".

Ilie Stepan [i Aurel Gherghel - 1993
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KARAOKE
ADRIAN BODNARU

Nu mi-am pus niciodat` problema de
ce trebuie s` trec prin atâtea între dou` scurte
r`stimpuri de trei s`pt`mâni [i jum`tate
dintr-un an ca s` m` v`d remontat pentru
celelalte unsprezece luni, din care nu [tiu
câte voi sta prin spitale. Suflete[te m` simt
s`n`tos, adic` la fel de tân`r [i în putere ca
oricare dintre cei ce-[i risc` pa[ii prin stânc`-
raia Pietrei Craiului, pe drumuri nemarcate,
la mine doar cu o lantern` prin care, la l`sarea
serii, s` pot semnaliza spre cabana salvamon-
tului dac`, Doamne fere[te, ajung în vreun
vâlcel de unde nu mai pot s` ies, ori deasupra
unei surplombe, cu spatele la o stânc` pe
care nu mai pot s` o urc. Nu mi s-a întâmplat
niciodat`, dar [tiam c` asta era legea muntelui
aceluia, ce-[i are toate traseele mai riscante
sau de alpinism spre cabana Plaiul Foii, unde
e [i sta]ia de salvamont. Acolo i-am întâlnit
pe Floricioiu [i pe Moldovan, cu care m`
cuno[team mai de mult.

La caban`, un alt Vlad, adus de pe la
Bu[teni, în locul celuilalt Vlad de dinaintea
lui, care ar fi f`cut ceva matrapazlâcuri.
Mi-am adus aminte de al]i Vlad, cabanieri
prin Retezat [i F`g`ra[ [i mi-am pus întreba-
rea dac` nu cumva acela era numele conspi-
rativ al tuturor cabanierilor în vremurile
acelea, ori gradul lor dintr-o armat` secret`,
necunoscut` nou`, civililor ce bântuiam
printre creste. De f`cut rapoarte [tiu c` se
f`ceau, iar prezen]a mili]ienilor era continu`,
s` verifice cine intr` [i iese din actele cabanei,
[i încotro o ia. De aceea [i poate [i din nevoia
de a fi mai aproape de natur`, mai rup]i de
via]a ora[ului, de ap`s`rile lumii în care
tr`iam oricum unsprezece luni pe an, st`team
de multe ori la refugii, unde nu te întreba
nimeni de nimic, chiar dac` apa era la
jum`tate de or` de urcat, iar somnul ]i-l f`ceai
pe crengi de brad.

AA
 treia zi n-a mai urcat nimeni
cu mine. Erau frân]i, speria]i
de ceea ce au f`cut, a[teptând

serile de iarn`, când pe un ecran mic din
atelierul unuia dintre cei ce participaser`
la expedi]ie se va proiecta filmule]ul cu toate
minun`]iile acelea albe, flancate de jepi [i
brazi, cu ce]uri g`lbui [i capre negre, cu
stânci ce p`reau imposibil de escaladat decât
de sportivii singuratici care-[i risc` via]a
la fiecare dintre ascensiunile lor pe
piepti[urile albe ale unor fisuri numai de
ei [tiute. Ce f`ceam noi, ce f`cuser`m nu
era mai mult decât un fel de amatorism
riscant, s` putem vedea [i ceea ce nu e dat
fiec`ruia s` se bucure de minun`]iile formelor
stâncilor [i ale locurilor înierbate [i pline
de flori de col], garofi]a Pietrei Craiului [i
crini s`lbatici, de toate nuan]ele.

La refugii puteam sta doar cu cei din
familie sau cu al]ii mai tineri decât noi, gata
s` fac` un drum pân` la izvorul de sub stânci,
la jum`tate de or` de coborât, apoi de urcat
cu bidoanele pline, iar prieteniile se legau
[i se dezlegau într-o zi, apoi nimeni nu mai
[tia de cel`lalt sau cu cine a fost. Acolo, la
Refugiul Spirla i-am dus [i pe socrii mei [i
pe fiica cea mic`, la doar trei ani [i jum`tate.
Mai departe, nu. Trebuia s` mai creasc`.
Dar asta numai într-unul din ani, când, pentru
prima dat`, auzind la postul na]ional de radio,
la caban`, sumarul revistei la care lucram,
m-am sim]it dintr-odat` important.

Nu-mi dau seama de ce. {tiu doar c`
auzind la un post de radio na]ional un sumar,
locul meu de acas` era parc` mai aproape,
nu eram complet singur printre stânci. Eram

Toate familiile sunt înnobilate prin
primenire. Fiecare nou-n`scut d`ruie[te
familiei o nou` soart`, o nou` în]elepciune
de a tr`i [i noi puteri de a înfrânge r`ul.
Dar, în acela[i timp, prin numele s`u, copilul
une[te genera]ii, leag` rubedenii [i le
continu` via]a. Oare Julieta, îndr`gostit` de
un tân`r dintr-o familie du[man` [i dorindu-l
f`r` numele acesteia, se întreab` bine: "Ce
pre] are un nume? Trandafirul,/ Oricum i-ai
spune tot a[a-[i împarte/ Mireasma dulce"
(II. 2)? Dac` numele nu are niciun pre], atunci
de ce nepo]ii poart` adeseori numele
bunicilor sau copiii numele p`rin]ilor? Prin
destinul pe care îl aleg, prin sufletul pe care
[i-l descoper` [i prin iubirile pe care le
însufle]esc, copiii continu` via]a înainta[ilor
[i adaug` aduceri-aminte la arhiva deja
constituit` de mo[ii [i str`mo[ii lor.

În familia mea, tradi]ia de a perpetua
acela[i nume s-a p`strat mai mult în ramura

Am avut o capel` din oglinziAm avut o capel` din oglinziAm avut o capel` din oglinziAm avut o capel` din oglinziAm avut o capel` din oglinzi
am`nun]iteam`nun]iteam`nun]iteam`nun]iteam`nun]ite
în care s` m` privesc înainteîn care s` m` privesc înainteîn care s` m` privesc înainteîn care s` m` privesc înainteîn care s` m` privesc înainte
de a s`ri în tinere]ea majoritar`.de a s`ri în tinere]ea majoritar`.de a s`ri în tinere]ea majoritar`.de a s`ri în tinere]ea majoritar`.de a s`ri în tinere]ea majoritar`.

Acolo îmi f`ceam rug`ciunea de noapteAcolo îmi f`ceam rug`ciunea de noapteAcolo îmi f`ceam rug`ciunea de noapteAcolo îmi f`ceam rug`ciunea de noapteAcolo îmi f`ceam rug`ciunea de noapte
[i m` l`sam în paza câte unui chip,[i m` l`sam în paza câte unui chip,[i m` l`sam în paza câte unui chip,[i m` l`sam în paza câte unui chip,[i m` l`sam în paza câte unui chip,
conducând ca un [ofer de cas` regal`conducând ca un [ofer de cas` regal`conducând ca un [ofer de cas` regal`conducând ca un [ofer de cas` regal`conducând ca un [ofer de cas` regal`
prin tuneluri s`pate în petrecereaprin tuneluri s`pate în petrecereaprin tuneluri s`pate în petrecereaprin tuneluri s`pate în petrecereaprin tuneluri s`pate în petrecerea
necucerit` înc` f`r` masc`necucerit` înc` f`r` masc`necucerit` înc` f`r` masc`necucerit` înc` f`r` masc`necucerit` înc` f`r` masc`
de alpini[ti onora]i.de alpini[ti onora]i.de alpini[ti onora]i.de alpini[ti onora]i.de alpini[ti onora]i.

S`riturile mele aveau desprinderiS`riturile mele aveau desprinderiS`riturile mele aveau desprinderiS`riturile mele aveau desprinderiS`riturile mele aveau desprinderi
murmurate,murmurate,murmurate,murmurate,murmurate,
iar zborurile se terminau întotdeaunaiar zborurile se terminau întotdeaunaiar zborurile se terminau întotdeaunaiar zborurile se terminau întotdeaunaiar zborurile se terminau întotdeauna
f`r` un strop m`car de mul]ime.f`r` un strop m`car de mul]ime.f`r` un strop m`car de mul]ime.f`r` un strop m`car de mul]ime.f`r` un strop m`car de mul]ime.

M` îmb`tam în prietenul meu,M` îmb`tam în prietenul meu,M` îmb`tam în prietenul meu,M` îmb`tam în prietenul meu,M` îmb`tam în prietenul meu,
îi ]ineam palma la fruntea aplecat`îi ]ineam palma la fruntea aplecat`îi ]ineam palma la fruntea aplecat`îi ]ineam palma la fruntea aplecat`îi ]ineam palma la fruntea aplecat`
dup` prima lumin`dup` prima lumin`dup` prima lumin`dup` prima lumin`dup` prima lumin`
[i eram grâu cu maci[i eram grâu cu maci[i eram grâu cu maci[i eram grâu cu maci[i eram grâu cu maci
printre fire de iarb` înst`rite.printre fire de iarb` înst`rite.printre fire de iarb` înst`rite.printre fire de iarb` înst`rite.printre fire de iarb` înst`rite.

R`mâneam hran` [i vis neatinse,R`mâneam hran` [i vis neatinse,R`mâneam hran` [i vis neatinse,R`mâneam hran` [i vis neatinse,R`mâneam hran` [i vis neatinse,
fiindc` zilele de var`fiindc` zilele de var`fiindc` zilele de var`fiindc` zilele de var`fiindc` zilele de var`
nu erau încheiate niciodat` la timpnu erau încheiate niciodat` la timpnu erau încheiate niciodat` la timpnu erau încheiate niciodat` la timpnu erau încheiate niciodat` la timp

[i se f`ceau gra]ieri printre panglici.[i se f`ceau gra]ieri printre panglici.[i se f`ceau gra]ieri printre panglici.[i se f`ceau gra]ieri printre panglici.[i se f`ceau gra]ieri printre panglici.

Deschideam ochii pe o foarfec` nou`,Deschideam ochii pe o foarfec` nou`,Deschideam ochii pe o foarfec` nou`,Deschideam ochii pe o foarfec` nou`,Deschideam ochii pe o foarfec` nou`,
în timp ce orele peste program aleîn timp ce orele peste program aleîn timp ce orele peste program aleîn timp ce orele peste program aleîn timp ce orele peste program ale
secretareisecretareisecretareisecretareisecretarei
ap`sau pe odorizantul de camer`,ap`sau pe odorizantul de camer`,ap`sau pe odorizantul de camer`,ap`sau pe odorizantul de camer`,ap`sau pe odorizantul de camer`,
ca înaintea c`l`ilor tineri.ca înaintea c`l`ilor tineri.ca înaintea c`l`ilor tineri.ca înaintea c`l`ilor tineri.ca înaintea c`l`ilor tineri.

Apoi, m` ridicam cu vân`t`i deApoi, m` ridicam cu vân`t`i deApoi, m` ridicam cu vân`t`i deApoi, m` ridicam cu vân`t`i deApoi, m` ridicam cu vân`t`i de
[ampanii în piept,[ampanii în piept,[ampanii în piept,[ampanii în piept,[ampanii în piept,
dar bucuria de a fi stat între ele [idar bucuria de a fi stat între ele [idar bucuria de a fi stat între ele [idar bucuria de a fi stat între ele [idar bucuria de a fi stat între ele [i
proveproveproveproveprove
m` f`cea s` uit de aplauzele pierdutem` f`cea s` uit de aplauzele pierdutem` f`cea s` uit de aplauzele pierdutem` f`cea s` uit de aplauzele pierdutem` f`cea s` uit de aplauzele pierdute
în urgen]eîn urgen]eîn urgen]eîn urgen]eîn urgen]e
[i s` o iau de la cap`t.[i s` o iau de la cap`t.[i s` o iau de la cap`t.[i s` o iau de la cap`t.[i s` o iau de la cap`t.

Aruncam dopurile în aer,Aruncam dopurile în aer,Aruncam dopurile în aer,Aruncam dopurile în aer,Aruncam dopurile în aer,
tot mai hot`rât s` urez fapte bune,tot mai hot`rât s` urez fapte bune,tot mai hot`rât s` urez fapte bune,tot mai hot`rât s` urez fapte bune,tot mai hot`rât s` urez fapte bune,
chiar dac` niciunul nu mi se întorceachiar dac` niciunul nu mi se întorceachiar dac` niciunul nu mi se întorceachiar dac` niciunul nu mi se întorceachiar dac` niciunul nu mi se întorcea
înapoi.înapoi.înapoi.înapoi.înapoi.

De fapt, mi-am v`zut de via]` cum oDe fapt, mi-am v`zut de via]` cum oDe fapt, mi-am v`zut de via]` cum oDe fapt, mi-am v`zut de via]` cum oDe fapt, mi-am v`zut de via]` cum o
fac [i acum,fac [i acum,fac [i acum,fac [i acum,fac [i acum,
când am acela[i chip cu mine mereu:când am acela[i chip cu mine mereu:când am acela[i chip cu mine mereu:când am acela[i chip cu mine mereu:când am acela[i chip cu mine mereu:
ies pe întuneric s` nu m` vad` nimeniies pe întuneric s` nu m` vad` nimeniies pe întuneric s` nu m` vad` nimeniies pe întuneric s` nu m` vad` nimeniies pe întuneric s` nu m` vad` nimeni
[i scutur nuci.[i scutur nuci.[i scutur nuci.[i scutur nuci.[i scutur nuci.

JURNAL DE FAMILIEPIA BRÎNZEU

CLINAMEN(III)
PAUL EUGEN BANCIU

german` decât în cea român`. Astfel, bunicul
meu s-a numit Ludwig, dup` bunicul lui,
mama a fost Carla Aneta Ludovica dup`
bunicul ei Karl, tat`l Ludwig [i mama Aneta,
iar fratele meu se nume[te Dieter Ludovic
Karl dup` tat`l Dieter [i bunicii men]iona]i
mai sus. Eu m` numesc Pia, dup` tat`l Pius
([i Claudia, dup` o iubit` a lui, se [optea
pe când eram copil`), iar primul meu n`scut
e Mircea, dup` bunicul s`u patern. Cam aici
se opresc lucrurile. Genera]ia tân`r` a
preferat, la r`scrucea onomastic`, s` voteze
în favoarea unei înnoiri totale. În oricare
variant`, îns`, numele sunt ca licuricii.
Str`lucesc frumos [i împlinit, mai ales pentru
mame. Chiar [i diminutivele cele mai
obi[nuite le fac s` mângâie prin sunet fructul
copt în pântecul propriu [i le sus]in credin]a
în continuitatea vie]ii.

UU
n nume nu implic` numai o
leg`tur` cu str`mo[ii, ci [i o
valoare numeric`. În timpuri

de mult apuse se f`ceau analize numerologice
detaliate, iar cifra rezultat` îi acorda copilului
o valoare cosmogonic`, rela]ionându-l mai
întâi cu spa]iul [i timpul dinprejur, apoi cu
muzica sferelor [i mi[carea planetelor de
dincolo de P`mânt, pentru a-l apropia în
cele din urm` de divinitate. De aceea probabil
se reunesc în latin` nomem [i numerus în
cuvântul numen folosit pentru divinitate.
Iar numele, credeau anticii, potrivesc destinul
omului în a[a fel încât s` poat` cre[te [i
îmb`trâni odat` cu el. Iar când nu o mai
fac, mor [i ele, disp`rând pentru mai multe
genera]ii. Acoperite de t`cere, a[teapt` s`
î[i recâ[tige vigoarea [i s` ajung` din nou
pe placul p`rin]ilor pentru a reface leg`tura
cu str`bunii.

Pitagoreicii [i Kabbala acordau [i ei
fiec`rei litere o valoare numeric`, dezvoltând
gematria ca un mijloc de transmitere a
adev`rurilor ascunse, a no]iunilor religioase
[i a secretelor naturii într-o form` inteligibil`
doar pentru cei ini]ia]i. Atunci îns` când
literele se împreuneaz` în nume, valoarea
lor încifrat` spune o poveste legat` de istoria
familiei. Din fericire, povestea poate fi
surprins` în câte un jurnal, prin care, vorba
unui b`trân în]elept de pe la noi, te po]i r`sf`]a
sau lini[ti, risipi, încânta sau ascunde.
Dincolo de toate, îns`, el î]i va ar`ta
întotdeauna cine e[ti cu adev`rat.

totu[i un om dintr-o alt` specie decât cele
ce-[i f`ceau puii [i-[i a[teptau sfâr[itul printre
vâlcele, pe sub surplombe ori pe ]ancurile
cele mai inaccesibile ale Pietrei Craiului.
Un om ce practica un sport aflat la limita
dintre performan]` [i simpla drume]ie,
capabil s` ri[te dincolo de toate limitele unui
turist ce se bazeaz` doar pe mâinile [i
picioarele lui [i pe ni[te înc`l]`ri [i haine
pe m`sura vremii schimb`toare de acolo
[i a locurilor expuse, cu o singur` coard`
la el, pentru a-i asigura pe ceilal]i.

VV
âlcelul cu fereastr`, Amvonul,
Creasta Piticului, Padina lui
C`line], Ciorânga Mare, Padina

Popii, Brâul Caprelor, de lâng` Orga Mare,
le b`tusem de nenum`rate ori [i de fiecare
dat` descopeream ceva nou, de parc` m-a[
fi n`scut între stâncile acelea din calcar,
s`race în ap`. Acolo nu exista posibilitatea
de a tri[a sau de a fi tras în piept de cineva.
"Piatra nu sare la om!", îmi spusese pe la
începuturile drumurilor mele prin munte un
p`durar b`trân pentru vârsta mea de atunci.
"Tu, dac` e[ti prost, neatent, te love[ti [i
po]i s` [i mori… Dar mori din prostia ta".

În vremea aceea, la Plaiul Foii se aciuase
un câine mare, alb, s`tul s` mai bat` Mun]ii
F`g`ra[ cu ciobanii [i oile, primind mâncare
de la caban` [i de pe la turi[tii care-l
îndr`giser` pentru c` avea capul teribil de
asem`n`tor cu cel al unui delfin. Voiam s`-l
lu`m cu noi, la Timi[oara, s`-l avem al
nostru, s` ne aminteasc` de Piatra Craiului,
dar într-o zi, dup` ce ne f`cuser`m [i planul
cum s`-l ducem cu trenul, pl`tindu-i un bilet
[i lui, au coborât ciobanii, st`pânii lui [i
l-au omorât cu bâtele, pentru c`-i p`r`sise.
I-am urât cumplit [i-l tot întrebam pe
cabanier ce pot face împotriva lor. "Nimic,
era al lor… iar ciobanii nu iart` pe slujitorii
la[i!" O replic` dur`, ca [i finalul acelui
câine alb. Pentru mine, muntele era ceva
f`r` oameni. O aglomerare de brazi, jepi,
rododendroni [i stânci, printre care trec
animale s`lbatice. Chiar ursul mi se p`rea
doar un câine mai mare.

Pro Musica  - 1981
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ISTORIA DINL~UNTRUMARIAN ODANGIU
Aproape f`r` excep]ie, romanele de pân`

acum ale Ninei Ceranu (Câmpie însorit`,
1988; Singur`tate în doi, 1993; Cimitirul
nevolnicilor, 1994; Umbra Iscarioteanului,
1997; Cartea mor]ilor, 1999; Americanul,
2000; Libert`]ile bufni]ei, 2001; Strig`tul,
2003; Duhul fluviului, 2006) sunt egografii
- texte ale memoriei individuale, confesiuni
mascate printr-un epic dens, autofic]iuni ce
reconstituie traumele unei biografii exemplare
pentru ceea ce înseamn` un destin mutilat
de efectele dezr`d`cin`rii sub "mirajul
vestului", al descinderii într-un burg al
promisiunilor (Timi[oara), intimidant [i
provocator totodat`. Autoarea s-a pozi]ionat
astfel într-un lung [ir de scriitori timi[oreni
(Ion Marin Alm`jan, Paul Eugen Banciu, Radu
Ciobanu, Du[an Baiski, Livius Ciocârlie,
Aurora Dumitrescu, {tefan Ehling, Radu Pavel
Gheo, Marie-Jeanne Jutea, Marlen Heckmann
Negrescu, Viorel Marineasa, Constan]a
Marcu, Dan Negrescu, Lucian Petrescu,
Mircea Pora, Ioan Radin, Gheorghe Seche[an,
Titus Suciu, Daniel Vighi [i mai tinerii Tudor
Cre]u, Gheorghe Miron, Alexandru Potcoav`,
Daniela Ra]iu etc.) care, în deceniile din urm`,
valideaz` o direc]ie literar`, foarte consis-
tent` [i divers` ca expresivitate estetic`,
recuperatoare a ceea ce s-ar putea numi istoria
profund` a Ora[ului: o istorie diferit` de cea
factual`, una în care - s-a spus - reperele
concrete "modeleaz` imaginarul individual,
îl confrunt` cu cel colectiv [i construiesc un
anume tip de discurs memorial".

PP rintr-o structurare inteligent` [i
sofisticat` - care nu afecteaz`, îns`,
transparen]a romanului, fluiditatea

lui, Nina Ceranu fiind, înainte de orice, un
povestitor de for]` -, Via]a între unu [i doi
î[i asum` toposul Timi[oara din perspectiva
unei microcomunit`]i "în tranzi]ie": o a[ezare
de bar`ci populate de [antieri[ti, oameni veni]i
de te miri unde pentru a pune um`rul la edifica-
rea marelui ora[; un "conglomerat uman",
"o lume labirintic`, dificil de încadrat [i de
prins în [abloane", un "ghetou" multietnic
[i multicultural unde "se tr`ia la cea mai mare
intensitate, se tr`ia azi": "Suprapopula]ia de
aici era aidoma aceleia dintr-un sat mic, sau
dintr-o mahala de la marginea unui ora[, nu-
m`ra peste o sut` de suflete “…‘ ce luau expe-
rien]a traiului în comun care, într-o succesiune
fireasc`, ar fi trebuit s`-i precead` celei de
la bloc, unde sperau s` se mute în viitor".

O lume de lumpeni, în egal` m`sur`,
derizorie [i iluzorie, care exercit` asupra
protagonistei - Nadia, un alter ego al autoarei
- "o fascinant` putere de seduc]ie", stârnindu-i
pasiunea de a consemna întâmpl`rile, de a
deveni, altfel spus, un fel de cronicar a c`rui
voce se suprapune peste cea auctorial` [i
dezvolt` unul dintre multiplele nivele ale
romanului, cu o puternic` tu[` reflexiv`.
Acestor planuri paralele li se adaug` un altul,
mult mai subtil: titlurile "capitolelor"
alc`tuiesc un al treilea strat al arhitecturii
epice, care, suprapus pe trama romanului,
amplific`, aidoma unui joc de oglinzi,
sensurile explor`rii mentalului colectiv.

"Comunitatea baraci[tilor" devine astfel
doar un pretext în explorarea subteranelor
transform`rii Ora[ului, ale moderniz`rii lui,
cu un puternic impact asupra destinelor
individuale, în egal` m`sur` "autori", dar,
mai ales, victime colaterale, "refugia]i" ai
procesului devenirii urbane. Dou` evenimente
majore, cu inevitabile semnifica]ii simbolice,
marcheaz` - în spa]iul narativ cu o pregnant`
substan]` neorealist` - via]a comunit`]ii: o
crim` domestic` (moartea) [i o nunt`
(na[terea), ambele cu o for]` epic` suficient`
pentru a imprima [i sus]ine o provocatoare
tensiune de la un cap`t la altul al romanului.
Cele dou` evenimente aduc în prim plan

confruntarea a dou` tipuri de civiliza]ie, a
dou` tipuri de mentalit`]i comunitare: cea
tradi]ional`, venind dinspre o lume rural`,
cu reguli [i ritualuri ferme, dar, acum,
debusolat`, intrat` în deriv` sub presiunea
acaparatoare a Ora[ului, el însu[i în plin`
trecere de la o stare istoric` la alta, radical
diferit`, [i cea urban`, înc` firav`, inconsis-
tent`, confuz`.

AA flate într-o asemenea r`spântie
a istoriei, personajele exist`, ]es
intrigi care mai de care mai

incitante, se confrunt`, construiesc, viseaz`,
sper`, într-un spectaculos carusel romanesc:
Via]a între unu [i doi este cel mai complex
[i, f`r` îndoial`, cel mai bun dintre romanele
de pân` acum ale Ninei Ceranu.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Autor al unor volume de proz` scurt` [i

romane cu puternice accente autobiografice
(Treze[te-te, Maria, în Drumul cel mare, 1985;
Casca de o]el, 1995; Darul de Cr`ciun, 1995),
al unui incitant studiu în care propune, cu
solide argumente etno-folclorice, o alt`
perspectiv` decât aceea a fantasticului asupra
prozei din La ]ig`nci, Cele trei gra]ii [i Noaptea
de Sânziene (Proza lui Mircea Eliade sau
Moartea fantasticului, 2001) [i al unei exegeze
asupra crea]iei populare abordat` ca demers
ontologic (Via]a spiritual`. Un model ontolo-
gic, 2001), Gheorghe Seche[an este, dincolo
de acestea, un atent observator al literaturii
de azi. De[i, inevitabil, poart` o anume am-
prent` academic`, recenziile [i cronicile sale
au verv`, sunt inteligente [i nuan]ate.

Nu e surprinz`toare, prin urmare, compo-
nenta "istorico-literar`" a noului s`u roman,
Nemaipomenitele întâmpl`ri ale vajnicului
brigadier Marinic`**: de la un cap`t la altul,
evenimentele, tr`irile suflete[ti, reflec]iile [i
replicile personajelor sunt transpuse, nuan]ate,
exprimate, supratextualizate în... versuri popu-
lare dup` modelul "folclorului nou", impus
odat` cu instaurarea deplin`, la ora[e [i sate,
a socialismului atotbiruitor. În cea mai mare
parte reale, alese dup` o asidu` consultare
[i selectare din culegerile de "crea]ie popu-
lar`" ale epocii, aceste poezii se coaguleaz`
într-un soi de supratext al nara]iunii. Au o
savuroas` (acum!) autenticitate, "re]etarul"

proletcultist - cu incredibila lui capacitate
de a vorbi mult f`r` a spune nimic, de a repeta,
la infinit, acelea[i cli[ee - e respectat cu
impecabil` rigoare. Rezultatul este alura
operetistic` a romanului, una în care parodia
se na[te dintr-o seriozitate aparent`, conso-
nant` cu schematismul estetic al vremii.

DD ar personajele lui Gheorghe
Seche[an nu doar vorbesc, ci [i
tr`iesc în limitele cli[eelor, sunt,

ele însele, ni[te cli[ee. Cam tot ceea ce a
însemnat "literatura nou`", a "socialismului
biruitor", de la "limba de lemn", la "tipologiile
umane" (dipticul Marinic`-Mari[ica, el, briga-
dierul vajnic, "frunta[ într-un g.a.c. de frunte",
cu "origine s`n`toas`": "dintr-un om de nimic,
un coate-goale, un be]iv neispr`vit, pe care
lumea nici m`car nu binevoia s` îl salute"
ajuns peste noapte "un fel de Dumnezeu",
ea, "mulg`toarea frunta[`", iubita in spe, plin`
de nuri, a celui dintâi; Ionic`, tractoristul
macho-man, du[manul în plan erotic al prota-
gonistului; Tovar`[ul-Poet, autor de "versuri
culte", adversarul întru crea]ie liric` "real-
ist`" al aceluia[i; liota de tovar`[i "cu munci
de r`spundere" de la comun`, ora[, regiune,

mili]ie etc. etc.), la "miezul aprins" al eveni-
mentelor se cuprinde în aceast` punere în
scen`: o panoram` esen]ializat`, grotesc` [i
hilar`, a (literaturii) unei epoci care, dac`
nu ar fi fost tragic`, poate avea - o demon-
streaz` Gheorghe Seche[an - un umor nebun.

Scenele sunt decupate cu grij` din "lirica
[i eposul" timpului, urmeaz` f`r` cusur regula
jocului: sunt bine împ`nate cu ingredientele
agitatorice, au un mesaj accesibil, "f`r`
concesii artei imperialiste, cosmopolite, sau
celei decadente, burghezo-mo[iere[ti, evazio-
niste [i intimiste". În subtext îns`, caricaturalul
atinge cote apocaliptice, culminând atunci
când vine vorba de chiolhanurile-orgii prin
care "tovar`[ii" s`rb`toresc anivers`rile patriei,
"trama" romanului tocmai acesta fiind: preg`-
tirea "m`re]ei anivers`ri a zilei de 23 Au-
gust", proiectat` pe fundalul tensiunilor erotice
cu accente de... Kama-Sutra trecut` printr-
un filtru stalinist (sic!) dintre Marinic` [i
Mari[ica.

Citit dintr-un anumit unghi, romanul e
o replic` în cheie fic]ional-parodic` la faimosul
Despre îngeri al lui Andrei Ple[u. Metafora
oglinzii - "corespondent analogic al lumii
îngere[ti" - în care Marinic` î[i descoper`
Îngerul-P`zitor [i pe care se întemeiaz` [i
se construiesc "nemaipomenitele întâmpl`ri"
prin care trece personajul, referin]ele mai mult
sau mai pu]in transparente ori citatele puse
ca motto la câteva capitole dinspre finalul
c`r]ii pot sugera o asemenea raportare (mai
degrab` intertextual`!), dup` cum fac posibil`
[i observa]ia c` întreaga poveste este un fel
de mise en abîme a eseului de angelologie.

LL `sând deoparte aceste subtilit`]i
de construc]ie, a[ zice, îns`, c`,
mai degrab`, romanul r`spunde

unuia dintre îndemnurile din Despre îngeri:
"E bine ca în orizontul nostru mental s` apar`,
din când în când m`car, [i lucruri mai pu]in
subîn]elese, mai pu]in actuale. Altfel ne în]epe-
nesc încheieturile [i murim de plictiseal`.
Reflec]ia despre îngeri poate fi “…‘ o bun`
terapeutic` pentru combaterea mediocrit`]ii
intelectuale, de a c`rei amenin]are nu scap`
nimeni". Pân` la urm`, Nemaipomenitele
întâmpl`ri ale vajnicului brigadier Marinic`
este un roman-pamflet, o parabol` grotesc`
ce are ca substan]`, în egal` m`sur`, comporta-
mentul individual, psihologia [i mentalul co-
lectiv dintr-o epoc` sinistr` a culturii române.

_______________
* Nina Ceranu, Via]a între unu [i doi,

Editura Eubeea, 2014.
**Gheorghe Seche[an, Nemaipomenitele

întâmpl`ri ale vajnicului brigadier Marinic`,
Editura Brumar, 2014.
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MESAJE DINTR-O LUME BIZAR~
RADU CIOBANU

Lumea despre care vine vorba aici este
bizar` doar pentru cei care nu-i apar]in. E
lumea unei minorit`]i, m` tem c` pe cale de
dispari]ie, a cititorilor voca]ionali din serialul
Seinfeld sau a candidei doamne bibliotecare
din Praga - sora lui Nabokov - care, în toiul
revoltei ora[ului împotriva Wermachtului
ocupant, se porne[te s` recupereze de la un
ofi]er neam] cartea pe care acesta n-o restituise
la timp. Acestei lumi, pe care ea îns`[i o
nume[te "bizar`", îi apar]ine [i doamna
Simona Sora, iar din volumul d-sale, Seinfeld
[i sora lui Nabokov, vin [i mesajele, unele
stenice, altele alarmante. Cu o preg`tire par]ial
medical` [i una integral literar`, poliglot`,
cu o reziden]` de câ]iva ani în Elve]ia [i
numeroase ie[iri în lumea larg`, d-sa s-a
afirmat în anii din urm` ca una dintre cele
mai ingenioase, subtile [i productive scriitoare
din genera]ia aflat` în plin` maturitate [i
ebuli]ie creatoare. {i, în ceea ce m` prive[te,
- onest e s` recunosc - de[i ar fi putut s`-mi
fie elev`, îmi las` impresia c` [tie mai multe
decât mine. Constatare care m` amuz`, dar
m` [i descurajeaz`, întrucât îmi d`
certitudinea c` nu mai pot ]ine pasul cu ritmul
lecturii unei cititoare de anvergura sa. Dar
tot d-sa m` [i consoleaz`: "Suntem continuu
dep`[i]i de ceilal]i, de vremuri, de noi în[ine."
Aferim.

SS imona Sora tr`ie[te o adev`rat`
bulimie a lecturii, c`r]ile
comentate în adânc sau doar în

treac`t în acest volum apar]inând unei arii
culturale nelimitate, dar cu o v`dit` predilec]ie
pentru literaturile hispanice. Oricum, c`r]i
de care mul]i cititori, printre care m` num`r,
n-ar fi auzit, dar s-au ales acum cu tenta]ia
de a repeta experien]a de lectur` a iscoditoarei
lor comentatoare. Seinfeld [i sora lui Nabokov
va figura, probabil, ca o born` care marcheaz`
glisarea crea]iei Simonei Sora dintr-o etap`
în alta, "dinspre critica literar` [i pres` cul-
tural`, înspre ceea ce ar fi trebuit s` fie de
la bun început literatur`" - cum îns`[i
m`rturise[te, de[i între timp, îi ap`ruse
romanul Hotel Universal. A[a îmi [i explic
"epilogul" inedit, u[or enigmatic, intitulat
Agenda, care închide acest volum selectiv
de critic`, eseu, confesiune, deschizând
perspectiva înspre noua etap`, a literaturii
"pure" (ideal iluzoriu!). Evit s` spun c`
Simona Sora ar fi un "scriitor total", sintagm`
uzat` [i ostentativ flatant`, dar [i inadecvat`
aici, în schimb cred c` nu e nicio exagerare
în a o considera o profesionist` a literelor,
în]elegând prin litere totalitatea umanioarelor,
ceea ce implic` deopotriv` amplitudinea
culturii, polivalen]a înzestr`rii creatoare [i
corecta autosituare între citit [i scris, între
modul de a percepe lectura [i cel al orânduirii
propriei existen]e pe nisipurile mi[c`toare
ale unui ideal creator.

Un profesionist al literelor se afl` în
permanen]` conectat civic la realitatea so-
cial` [i creator la via]a... literelor. Statut pe
care Simona Sora [i l-a asumat cu luciditate
[i care e perfect ilustrat de acest volum
sec]ionat "ironico-didactic", cum spune d-
sa, în trei segmente - Bio, Biblio [i Biobiblio
- a c`ror titulatur` e suficient de explicit`
pentru inten]iile autoarei, dar f`r` a reu[i s`
împiedice fireasca lor interferen]`, pân` la
urm` aproape toate eseurile selectate aici
situându-se sub unica umbrel` a lui Biobiblio.
Ele fac parte, din rubrica Biograffiti, pe care
a semnat-o de-a lungul unor ani în "Dilema
veche", [i dau seam` despre c`r]i [i întâmpl`ri
în care descoperea de fiecare dat` semnifica]ii
generatoare de reflec]ii cu deschidere spre
alte perspective decât cele din punctul de
pornire. În cele din urm`, luând în considerare
ansamblul acestei selec]ii, criteriile care au

guvernat-o [i succesiunea micilor eseuri, citi-
torului i se impune constatarea c` ele configu-
reaz` în filigran profilul autoarei înse[i.

AA m folosit mai sus cuvântul
"iscoditoare" [i asta deoarece în
mod frecvent, Simona Sora

lanseaz` în articolele sale câte o întrebare,
c`reia, fie c`-i r`spunde, fie c` o las` deschis`,
îi induce un poten]ial incitant: "Cine scrie
bine?, Cine mai are încredere în critica
literar`?, De ce scrie scriitorul?, De ce cite[te
cititorul?, Ce este o familie?, Exist` îns`
cineva, în înv`]`mântul umanist românesc,
care s` mizeze pe partea creativ`?, De ce
“…‘ ast`zi, la noi, discursul anticomunist -
mai ales cel venit dintr-o zon` aflat`, atunci
[i acum, la ad`post - provoac` în cel mai
bun caz plictiseal`?" etc. etc. Întotdeauna
aceste interoga]ii sunt efectul propensiunii
spre iscodire, cercetare, explorare, tr`dând
nu doar o funciar` curiozitate intelectual`,
ci, de multe ori, [i o anumit` exasperare,
revolt` sau indignare în fa]a tot mai
numeroaselor ipostaze indezirabile ale
realit`]ilor ambiante. Ceea ce înseamn` c`
Simona Sora nu poate nici citi, nici scrie
f`r` s` se implice deopotriv` emo]ional [i
moral. Se reg`se[te în eseurile d-sale, cum
[i în cele ale doamnei Marta Petreu am
întâlnit, un fond de rectitudine moral` care-
[i are sorgintea în eticismul transilvan.

Sunt numeroase confesiunile privind
crezul [i conduita proprie, iar dintre ele, u[or
verificabil` de c`tre orice ins mai circum-
spect, admirabil` prin franche]e [i discret`
ironie, mi se pare aceasta: "Îmi place s` cred
c` n-am f`cut niciun troc, c` n-am min]it
pe nimeni, c` am rezistat ofensivei copy-
paste sau acelui nou curent de opinie dup`
care to]i scriem la fel (de bine), important e
doar în ce tab`r` (literar`) suntem. {i mai
ales c` am returnat la timp, cum ar fi f`cut
[i sora lui Nabokov, c`r]ile împrumutate".

{i nu mi se pare deloc întâmpl`tor c`
unul dintre aceste articole se intituleaz`
Onoare [i c`, pornind de la romanul lui Javier
Cercas, Anatomia unei clipe, lanseaz` una
dintre întreb`rile propulsoare: "La urma
urmelor, câte c`r]i despre onoare avem?"
Fiindc` romanul lui Javier Cercas disec`
lovitura de stat care a avut loc în Spania, în
1981, e[uat` gra]ie atitudinii, dictat` de

imperativul onoarei, a primului-ministru
Adolfo Suárez, "pe care - scrie Simona Sora
- se poate întemeia, simbolic, saga Spaniei
moderne". Gestul lui Suárez a fost de durata
unui moment, dar a determinat cursul istoriei.
De unde, ca de fiecare dat` când comenteaz`
o carte cu semnifica]ii general umane, vine
[i concluzia generalizatoare a cititoarei
profesioniste: "Este, f`r` îndoial`, o cale
regal` de a scrie despre demen]ele istoriei
care, oricât ne-ar pl`cea nou` s-o scriem cu
I mare, tot prin istoria noastr` mic` [i tot
prin gesturile - onorabile sau dezarmante -
ale celor din jurul nostru trebuie întâi s`
treac`".

Problematica sau, poate mai exact spus,
aria interesului acestui florilegiu eseistic este
divers` [i, uneori nea[teptat`, cum, bun`oar`,
considera]iile despre mobbing, concept de
ultim` or`, traductibil prin "h`r]uire
psihologic` la locul de munc`". Fenomenul
a provocat la France Télécom 35 de sinucideri
[i, comentându-l, cu recurs la conceptul de
omenie, Simona Sora ajunge la o concluzie
care-i releveaz` din nou apartenen]a la acea
lume bizar`, pe cale de rarefiere: "Punctul
cheie al chestiunii ]ine îns` de ceea s-ar putea
numi, rebarbativ [i învechit, omenie". Unul
dintre aceste comentarii se [i intituleaz`, de
altfel, Iubirea lumii vechi [i se refer` la
volumul Amor intellectualis al domnului Ion
Vianu, în care Simona Sora vede "“…‘
romanul c`derii definitive a unei lumi în care
idealul umanist era cu putin]` “…‘ Aceast`
lume exist` (s.a.) îns` atâta vreme cât poate
fi adus` în fa]a ochilor no[tri prin povestire".
{i nu numai c` exist`, dar poate fi perceput`
sub forma unei "“…‘ aspre [i vii prezen]e
în prezentul nostru cu memorie scurt`, cu
reflexe grobiene [i, în sfâr[it, cu o impostur`
multilateral dezvoltat`".

DD ar în tot acest caleidoscop prob
lematic, în care [i rezid` puterea
de seduc]ie a c`r]ii, se desprind

totu[i dou` domenii care mi se par c` so-
licit` prioritar interesul Simonei Sora. Primul
este educa]ia, teritoriu, la noi, mereu
ml`[tinos, la realit`]ile c`ruia r`mâne
conectat` în permanen]` printr-un releu-
senzor cât se poate de fin, care este chiar
fiica sa. E, a[adar, la curent cu tot ce se petrece
aici [i ceea ce o preocup` [i o alarmeaz` în

egal` m`sur` este în primul rând atentatul
tot mai grav la poten]ialul creativ al copiilor
evalua]i nu dup` talent, ingeniozitate,
imagina]ie, personalitate, ci dup` stupide
"grile" procustiene, concepute de con]opi[tii
de prin c`n]`lariile onoratului ministerium,
specializa]i în formularea gre[it` a subiectelor.
Copiii, constat` Simona Sora, sunt "Obliga]i
s` memoreze formule goale, s` bifeze
inventare, s` se supun` strict protocoalelor
într-o zon` prin excelen]` creativ` “…‘ Se
simte, probabil, c` m-am sufocat [i trist e
c` nu v`d vreo solu]ie. S-o las pe fiic`-mea
creativ` (cum e înc`, de[i mai mult pe com-
puter) sau s`-i num`r silabele?"

Cum ziceam mai sus, comentatoarea se
implic` emo]ional, ceea ce este, poate, [i mai
evident în cel de al doilea domeniu al s`u
de interes prioritar, cel al literaturii, cu
insisten]` special` asupra criticii [i a
romanului. E normal, de vreme ce de critic`
se desparte acum, pentru a se reorienta decis`,
cum am aflat "din surse", înspre roman.
Opiniile sale în ambele domenii ar merita
discutate într-un articol anume dedicat
chestiunii. Voi spune aici doar c`, cel pu]in
pentru mine, ele s-au înf`]i[at ca fiind palierul
cel mai interesant profesional al c`r]ii, unde
Simona Sora se pronun]` evident întemeiat`
pe o experien]` redutabil` pe t`râmul criticii,
teoriei [i practicii literare, în formul`ri
pregnante, cu reverbera]ii care, de obicei ating
[i teritorii conexe: "“…‘ scrisul lui “al
criticului‘ ar trebui s` intereseze la modul
re-creativ. Critica ar fi astfel o re-crea]ie,
dar [i o pauz` de în]elegere. Pentru o
reconciliere cu cititorul normal, criticul ar
trebui s` fie un cititor avizat care recreeaz`,
esen]ializeaz` [i împ`rt`[e[te cu acesta
pl`cerea în]elegerii. Pentru c`, de[i solitar`,
pl`cerea lecturii e mai intens` într-un anumit
gen de solidaritate".

OO r, din lumea sa bizar`, Simona
Sora reu[e[te în acest volum
selectiv s` transmit` cititorului

normal, odat` cu mesajele sale, tocmai
propensiunea înspre "pl`cerea în]elegerii"
[i acel "anumit gen de solidaritate"
intelectual`, spiritual`, profesional` cu
convingerile, st`rile, tr`irile [i opiniile sale.
E acel gen de solidarizare empatic`, gra]ie
c`reia specia scriitor, tot mai bizar` [i ea,
se dovede[te atât de rezistent` totu[i la
diversitatea [i frecven]a tot mai mare a
intemperiilor care o bântuie.

________________________________
Simona Sora, Seinfeld [i sora lui

Nabokov, Ia[i, Polirom “EGOgrafii‘, 2014
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SPECTACOLUL ERUDI}IEI
CRISTINA B~NICERU

Când am început s` citesc cartea lui
Adrian Papahagi Wyrd- Ideea destinului în
literatura englez` veche1, mi-am amintit
imediat de un interviu cu Andrei Ple[u2, unde
acesta pomenea temele de cercetare la mod`,
dictate, la rândul lor, de pia]`. Astfel, sus]inea
Ple[u, abordarea discrimin`rilor "sexuale
în cre[tinismul primitiv în m`n`stirile din
nordul Africii" atrage imediat aten]ia prin
faptul c` dezbate problema minorit`]ilor,
pe când o discu]ie despre un manuscris înc`
necunoscut din secolul IV d. Hr. este
considerat` desuet` sau, mai r`u,
nemarchetabil`. Aruncând o privire a[a-
ziselor subiecte de actualitate, nu po]i s`
nu te întrebi cine ar putea fi interesat s`
descopere paradoxurile literaturii engleze
vechi.

AA
drian Papahagi înoat` contra
curentului sau, mai bine zis,
trendului ce favorizeaz`

ultimele apari]ii [i scrie un studiu detaliat
despre problematica destinului în textele
anglo-saxone vechi. Se opre[te asupra cuvân-
tului "wyrd", str`mo[ul contemporanului
"weird", [i îi urm`re[te pas cu pas itinerariul
în proza [i poezia anglo-saxon`. A[a cum
m`rturise[te în introducere, cercetarea vechi-
lor texte se dovede[te anevoioas`. Unele
dintre textele scrise înainte de Rena[terea
alfredian` nu au supravie]uit invaziilor
daneze, iar faptul c` marea majoritate sunt
greu de datat las` loc specula]iilor, ceea cu
nu-l împiedic` îns` pe autor s` foloseasc`
o bibliografie primar` bogat`, acoperind
patru secole. Se opre[te mai întâi asupra
prozei engleze vechi, apoi analizeaz` poezia
laic` [i religioas`, încheind cu o scurt`
incursiune în literatura biblic` germanic`
[i poezia islandez` veche.

Wyrd. Ideea destinului în literatura
englez` veche este în primul rând o riguroas`
cercetare filologic` a unei vaste bibliografii
primare [i, mai apoi, o sintez` a teoriilor
rivale, aparent ireconciliabile, despre wyrd,
care plaseaz` cuvântul în capcana
dihotomiilor. Astfel, Papahagi se distan]eaz`
critic de exege]ii cuvântului wyrd [i ai ideii
de destin în literatura anglo-saxon` veche,
împ`r]i]i în dou` tabere: pe de-o parte, cea
romantic`, pangermanic`, reprezentat` de
Jacob Grimm, pentru care wyrd este
emblema "fatalismului" caracteristic tuturor
popoarelor germanice p`gâne[i, pe de alt`
parte, teoriile "cre[tine" ale lui Weber [i
Wolf, ce dezbrac` termenul de toate nuan]ele
p`gâne. Analizei filologice i se subordo-
neaz`, f`r` a se insista, [i discu]ia filozofico-
teologic` asupra destinului. Capitolul
Tradi]ia Antic` nu î[i propune o analiz`
exhaustiv` a conceptului de destin, demers
aproape imposibil de realizat. În schimb,
se apleac` asupra acelor aspecte ce au
influen]at lumea anglo-saxon` (imaginarul
mitologic greco-latin, gândirea filozofic`
stoic` [i neoplatonic` [i, nu în ultimul rând,
doctrina patristic` [i teologic`), care par a
se exclude reciproc.

Dup` aceast` prim` parte a analizei
dedicat` prozei vechi — atât cre[tine, mult
mai bogate de altfel, cât [i laice —, proza
religioas` e împ`r]it` în dou` categorii:
traducerile din latin` din perioada alfredian`
[i textele omiletice, aghiografice [i monastice

ale Rena[terii benedictine. M` voi opri
asupra discu]iei traducerii Consol`rii filozo-
fiei, ce reflect` concep]ia contemporan`
asupra destinului. Printr-o analiz` textual`
riguroas`, Papahagi surprinde cu acurate]e
diferen]ele de nuan]` dintre textul original
al lui Boethius [i traducerea anonim`. Astfel,
textul tradus devine locul confrunt`rii dintre
dou` idei filozofice aparent opuse: concep]ia
neo-platonic` asupra destinului, întâlnit` la
Boethius, [i doctrina cre[tin` ce respinge
ideea unui destin puternic [i activ. Rezervele
traduc`torului se manifest` prin multiplele
interven]ii asupra originalului. Destinul
devine "instrumentul lui Dumnezeu", iar
uneori ad`ugarea unui simplu adjectiv
demonstrativ e de ajuns pentru a imprima
o coloratur` peiorativ`. "Destinul instabil"
se transform` în "acest instabil destin",
diferen]` subtil` dar important` de nuan]`,
care nu scap` ochiului critic al lui Papahagi.

Autorul anonim nu neag` importan]a
lui wyrd, ca [i Augustin, dar îi diminueaz`
influen]a, punând accent pe providen]` în
detrimentul destinului. De[i traducerea e
"terminologic [i filozofic confuz` în ceea
ce prive[te problema providen]ei, a
destinului, a intâmpl`rii [i a libert`]ii", ea
eviden]iaz` câmpul semantic foarte larg pe
care îl ocup` wyrd: fortuna, fatum, cassibus,
Parce etc. Papahagi ofer` dou` posibile
interpret`ri. Prima: wyrd este un termen vag,
ce poate acoperi sub umbrela-i semantic`
aproape orice concept legat de destin [i
soart`. A doua — iar autorul se distan]eaz`
aici de Weber si de Wolf: semantismul larg
al lui wyrd e dovada clar` c` acesta e un
cuvânt vechi, adânc înr`d`cinat în limb`,
care, astfel, poate asimila cu u[urin]` toate
conceptele latine de destin. A[adar, wyrd
reprezint` simultan for]a activ` a destinului
(o reminiscen]` p`gân`) [i for]a pasiv`, rezul-
tatul ac]iunii acestuia. Confuzia termino-
logic` face ca multe subtilit`]i [i nuan]e ale
textului originar s` se piard` în traducere.

MM
ult mai cuprinz`toare e partea
dedicat` liricii engleze vechi,
fapt datorat num`rului mult

mai mare de poezii ce s-au p`strat. În prima
parte e discutat` lirica laic`, iar în a doua,
poezia religioas`. Pentru o mai bun`
cercetare, textele sunt grupate tematic, nu
generic (poezia eroic` [i istoric`, poezia
sapien]ial`, elegiile). Cum era de a[teptat,
cea mai extins` analiz` a destinului vizeaz`
poemul eroic Beowulf, wyrd neap`rând în
poemele r`zboinice de mici dimensiuni.
Beowulf reprezint` sincretismul dintre po-
ve[tile scandinavice p`gâne [i "spiritualitatea
Romei", materia secular` de origine panger-
manic` [i cre[tinismul timpuriu. Acesta este
reflectat de wyrd, care concentreaz` "întreaga
concep]ie anglo-saxon` despre destin". Pa-
pahagi se distan]eaz` din nou de critica de
specialitate când afirm`, dup` o discu]ie
detaliat` a poemului, c` wyrd nu este un
substitut al unui Dumnezeu cre[tin, r`d`cinile
fiindu-i mult mai vechi. Dimpotriv`, el pare
s` i se opun` lui Dumnezeu, ca for]` negativ`,
profund ostil`, care aduce moartea r`zboi-
nicului.

Wyrd nu se substituie zei]ei Fortuna,
reprezentând o for]` impersonal`, nicidecum
o zeitate, uneori chiar sinonim` cu moartea.

Spre deosebire de scrierile religioase, în
Beowulf aproape to]i termenii ce desemneaz`
destinul sunt "cuvinte pangermanice
anterioare convertirii la cre[tinism", având
rareori sensul neutru de "fapt". Spre
deosebire de Alan H. Roper [i Tomasz
Zymer, care trateaz` numai în]elesurile lui
wyrd în poemul eroic, Papahagi se apleac`
[i asupra diferen]ei terminologice dintre
destin [i soart`, dintre for]a activ` (nomen
agentis) [i rezultatul s`u (nomen actionis).
Dup` analiza altor poeme eroice (Moartea
lui Edgar [i, mai ales Waldere [i Widsith),
autorul conchide c` la baza epicii germanice
st` confruntarea dintre erou [i destinul
ineluctabil, constant` nu doar a literaturii
pangermanice, ci reg`sindu-se [i în Iliada
[i Cidul. Autorul se opre[te asupra prelu`rii
[i romantiz`rii excesive a acestui mit de
c`tre propaganda nazist` pentru a justifica
atrocit`]ile comise de Hitler, pe care îl
nume[te "ultimul produs important al ger-
manismului wagnerian".

Captivant` se dovede[te [i analiza mai
pu]in cunoscutului Solomon [i Saturn II,
text par]ial ignorat de critic`. Dialogurile
dintre Solomon [i Saturn con]in, dup` spusele
autorului, "cel mai violent rechizitoriu împo-
triva wyrd din întreaga literatur` englez`
veche", spre deosebire de Consolarea Filozo-
fiei, unde tonul e pozitiv, luminos. A[adar,
contrar opiniei critice, Papahagi argumen-
teaz` c` Solomon [i Saturn nu se inspir`
din filozofia boethian`. Wyrd este pentru
prima dat` personificat, alocându-i-se tr`s`-
turile unei divinit`]i malefice, puternic demo-
nizate. Ca for]` distrug`toare, e opusul lui
Dumnezeu, pe când în Consolarea Filozofiei
for]ele destinului, [i, implicit,wyrd, se
subordoneaz` providen]ei divine.

PP
apahagi compar` poezia laic`,
str`b`tut` de un filon tragic, cu
poezia religioas`, unde sensul lui

wyrd suport` subtile altera]ii, explicabile
având în vedere pozi]ia cre[tin` la adresa
conceptelor de destin[i predestinare.
Indiferent de datare, poemele religioase
folosesc wyrd cu sensul slab, de eveniment
sau lucru, iar poemele laice pe cel puternic,
de destin, de cele mai multe ori ostil,
potrivnic eroului. Dup` o argumenta]ie solid`
[i mai multe concluzii preliminare care, de[i
ar putea p`rea repetitive unui ochi neformat,
ajut` la în]elegerea textului, Papahagi î[i
expune teza. Wyrd este "o figur` arhaic`",
o reminiscen]` a p`gânismului anglo-saxon,
mult mai vizibil` în poezia aliterant` [i
formular`, având rareori conota]ii pozitive.

Autorul contrazice tezele lui Alfred
Wolf [i Gerd Wolfgang Weber, care sus]in
c` sensul de baz` a lui wyrd este cel [ters,
de "fapt" sau "eveniment",iar sensul puternic
vine din poezia cre[tin`, care înfiera
termenul. . . . . Analiza poeziei islandeze vechi
confirm` ipoteza lui Papahagi: destinul e
o for]` nefast` ce aduce nenorociri [i chiar
moarte. O astfel de viziune asupra sor]ii este
emblematic` pentru pesimismul endemic
din literaturile germanice vechi. Echivalentul
lui wyrd este urdr, mult mai rar folosit, de
unde rezult` c` "importan]a lui wyrd în
poezia anglo-saxon` este un fenomen
autohton". Wyrd apare ca un cuvânt-pal-
impsest, cum îl nume[te cercet`torul, o fosil`

pe care cre[tinismul î[i scrie povestea:
"Printre rândurile noii credin]e se întrev`d
reflexele fascinante ale unei lumi disp`rute,
în care eroii germanici, barzi exila]i sau
r`t`citori resemna]i î[i înfrunt` destinul, într-
un peisaj înghe]at, sub un cer ostil, în umbra
ruinelor unor vremuri apuse".

Ambi]iosul studiu al lui Adrian Papahagi
relev` frumuse]ea [i stranietatea textelor
vechi, adesea ignorate tocmai datorit` a[a-
zisei desuetudini a subiectului. Cercetarea
e f`r` precedent, având în vedere num`rul
mare de texte discutate, unele ignorate to-
tal pân` în prezent. De[i dens, în]esat de
trimiteri [i note biografice, demonstrând f`r`
îndoial` erudi]ia autorului, textul nu e greu
de urm`rit. Dimpotriv`, argumenta]ia curge,
discursul e clar, coerent putând fi urm`rit
[i de nespeciali[ti. Autorul întreprinde o
adev`rat` munc` detectivist` printre docu-
mente vechi, uitate de critica de specialitate.
Analiza textual` [i contextual` a corpusului
vast sunt minu]ioase [i surprinz`toare prin
nuan]ele descoperite. Cartea nu se limiteaz`
la discu]ia ampl` asupra bibliografiei pri-
mare, ci dezbate [i problemele ce apar în
traduceri. Astfel, Adrian Papahagi
demonstreaz` c` nu arareori traduc`torii cad
victim` ideilor preconcepute, în încercarea
de a demonstra c` poezia anglo-saxon` e
cre[tin` "pân` în vârful versurilor".

AA
drian Papahagi, fin cunosc`tor
al literaturii vechi, sus]ine un
continuu dialog cu exege]ii de

care se distan]eaz` îns` net prin teza origi-
nal`, contrazicând în parte concluziile co-
mentatorilor lui wyrd. Cartea impresioneaz`
prin ampla documentare, convinge datorit`
pa[ilor retorici urma]i cu rigurozitate [i,
înainte de toate, îmbin` spectaculos analiza
filologic` cu cea textual`. Nu cred c` exa-
gerez când spun c` studiul de fa]` poate fi
u[or comparat cu un roman poli]ist, unde
fiecare mi[care a criminalului — misteriosul
cuvânt wyrd — e urm`rit` cu aten]ie obse-
siv`, cititorul pasionat de literatur` veche
fiind ]inut cu sufletul la gur` pe tot parcursul
lecturii.
_____________

1 Editura Eikon, Cluj-Napoca
2 www.adevarul.ro, 15 februarie 2013
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Dan PetroiuDan PetroiuDan PetroiuDan PetroiuDan Petroiu: Cum l-a]i cunoscut pe Eliade?
Wendy DonigerWendy DonigerWendy DonigerWendy DonigerWendy Doniger: Prima dat` l-am citit pe

Eliade la Harvard, în 1958; studiam despre
India. El abia publicase versiunea englez` Yoga,
nemurire [i libertate. Am citit-o [i a însemnat
enorm pentru mine. Dup` aceea am avut pro-
pria-mi experien]` în India; m-am întors [i mi-
am scris teza de doctorat despre yoga. Am scris
despre zeul Shiva, yoghinul. Când am terminat
teza, profesorul meu de sanscrit` a spus c`
exist` un singur om care poate judeca asta [i
a trimis-o lui Mircea Eliade, la Chicago. {i
Eliade a citit-o. Eram înc` foarte tân`r`, aveam
28 de ani, [i el a spus c` da, este o tez` bun`
[i c` ar trebui s` devin doctor. {i, de asemenea,
a publicat dou` capitole în revista1  pe care
de-abia o fondase aici, la Universitatea din
Chicago. Am mai citit Yoga… [i mai târziu,
când mi-am terminat teza. Nu ne-am întâlnit,
dar ne-am scris înainte, am devenit prieteni…pe
hârtie. {i doar peste zece ani, în 1978, când
am fost numit` aici ca profesor, l-am întâlnit
pentru prima dat`. În ace[ti dou`zeci de ani a
avut o leg`tur` important` cu mine [i cu munca
mea, ne scriam. I-am scris cu dou`zeci de ani
înainte de a-l întâlni. Mult timp…

— Care au fost impresiile dumneavoastr`
despre Eliade, dup` ce l-a]i întâlnit?

– Îmi amintesc foarte, foarte bine prima
mea impresie. Era în '78 [i, bineîn]eles, el era
marele om etc. Iar eu m` aflam într-o perioad`
dificil`. Primisem un post aici pentru a preda
religia [i nu fusesem preg`tit`; eram foarte
emo]ionat`. Nu fusesem niciodat` la Chicago,
eram din New York. Eram dup` divor], m`
sim]eam singur`, aveam un copil mic, eram
instabil` [i apoi l-am întâlnit pe marele Eliade.
{i m` sim]eam foarte b`trân` [i obosit`. (…)
El se afla în cel`lalt cap`t al înc`perii. {i era
foarte, foarte elegant. S-a ridicat, a venit spre
mine, mi-a s`rutat mâna [i mi-a spus: sunt
surprins s` v`d un cercet`tor atât de mare [i
o fat` atât de tân`r`. A fost atât de dr`gu]!
Nu am uitat niciodat` asta. Am [tiut c` totul
va fi foarte bine. A fost întotdeauna foarte
amabil cu mine, foarte elegant, întotdeauna
s-a purtat cu mine cu mult respect. Prin urmare
mi-a disp`rut teama imediat. Îl admiram foarte
mult. Era atât de generos cu mine, atât de
deschis, încât m-am sim]it bine, iar prima slujb`
pe care am avut-o aici a fost s` predau religia
cu el. {i am predat împreun`, ca o echip`, ceea
ce facem deseori la Universitatea din Chicago.
St`team împreun` pe o veche canapea…Era
un seminar. Studen]ii î[i prezentau lucr`rile,
iar unele dintre ele erau groaznice. Erau
debutan]i. Erau lungi [i plictisitoare [i eu eram
nelini[tit`. La sfâr[itul prezent`rii fiec`rei lucr`ri
Eliade spunea întotdeauna ceva dr`gu]. Spunea:
am aflat ceva foarte interesant. G`sea singurul
lucru interesant [i util din lucrare [i-l men]iona.
Apoi argumenta de ce i-a pl`cut acea lucrare
[i apoi spunea întotdeauna: dac` a[ fi lucrat
eu pe subiectul acesta, asta a[ fi spus. {i f`cea
o expunere extraordinar` pe acel subiect, iar
studentul în]elegea c` lucrarea lui era gre[it`.
A fost un curs minunat.

– Cum îl numea]i?
– Îi spuneam întotdeauna Profesore Eliade.

Ani [i ani. Dar el îmi zicea: Spune-mi Mircea.
{i mi-a luat mult timp pân` s`-i spun Mircea.
Studen]ii îi spuneau întotdeauna Profesore
Eliade. Nimeni nu-i spunea Mircea. Mie to]i
îmi spuneau Wendy. Dar, totu[i, la o cin`, dup`
un timp…am îndr`znit-

— Cum erau so]ii Eliade?
– Se purtau ca un cuplu c`s`torit, formau

o pereche minunat`. El era total neajutorat în
problemele obi[nuite ale vie]ii de zi cu zi. Nu
[tia cum se încaseaz` un cec, cum s` dea un
telefon. Era uimitor cât de pu]in reu[ise s` înve]e
despre cum s` te descurci în America. {i
Christinel f`cea totul pentru el. }inea o cas`
minunat`, iar hainele lui erau întotdeauna
impecabile. Ea era cealalt` jum`tate a lui,
mergeau întotdeauna împreun`, îi b`tea la
ma[in`, [tia întotdeauna la ce lucreaz` el…[i
nu era deloc simplu. În englez` avem o expresie:
so]ie de universitar, ceea ce nu e flatant deloc,

APROAPE DE ELIADE
WENDY DONIGER

asta însemnând o so]ie f`r` intelect, care
func]ioneaz` ca o secretar` pentru marele om.
{i asta, cu siguran]`, nu era cazul lui Eliade,
deoarece Christinel era în mare m`sur`
partenerul lui intelectual [i participa la toate
convorbirile minunate pe care le aveam, târziu
în noapte, la ei acas`.

Eliade avea multe idei [i puteai s` vorbe[ti
cu el despre orice subiect. Unele idei pe care
le prezenta nici nu spunea c` ar fi ale lui. De
exemplu, a f`cut mai accesibile [i a rafinat
teoriile lui Jung despre universalitatea ideilor.
Eliade nu a folosit teoria lui Jung despre
incon[tientul colectiv. A preluat ideea
arhetipurilor [i a f`cut-o mai rezonabil`. Deci
acesta e un lucru pentru care e cunoscut. Dintre
ideile lui personale, o idee preluat` de la Rudolf
Otto, a prezen]ei sacrului, a f`cut-o, din nou,
mai accesibil` decât o f`cuse Rudolf Otto. {i
a dat exemple din toat` lumea, pe când Otto
a formulat ideea general`, pur teoretic`: sacrul
e pretutindeni [i sau crezi, sau nu crezi. Îns`
Mircea a spus: dar, uite! {i a v`zut sacrul în
locuri obi[nuite, comune. Asta era manifestarea
sacrului în profan. {i a luat aceast` idee din
marile texte ale lumii (…). Ceea ce a[ spune
c` este o idee veche, dar Eliade a f`cut-o vie,
a actualizat-o, datorit` unei viziuni [i cuno[-
tin]elor sale detaliate despre religiile lumii.
El avea pur [i simplu în cap toat` istoria
religioas` a omenirii [i astfel a fost capabil
s` preia teoriile lui Jung [i s` le îmbog`]easc`,
pentru c` [tia cu mult mai mult (…) despre
modul de exprimare a religiilor.

– De care dintre c`r]ile lui Eliade v` sim]i]i
mai ata[at`? (…)

– Cartea mea preferat`? Înc` îmi place
prima carte, cea care mi-a schimbat via]a: Yoga,
nemurire [i libertate. Este, în multe privin]e,
cea mai bun` carte a lui. În primul rând, pentru
c` nu cred c` era mai bun când vorbea despre
o anumit` religie decât atunci când generaliza.
E genul de carte care-mi place, o carte foarte
important` pentru mine, dar [i pentru al]ii. Apoi
ar fi povestirile lui fantastice. El întotdeauna
a crezut c` opera sa cea mai important` este
romanul Noaptea de Sânziene. Dar eu nu cred
c` aceasta a fost cea mai bun`, ci ultimele
nuvele. Sunt minunate: Nop]i la Serampore,
Les trois grâces. Dup` Yoga…, vin astea. Apoi
eseurile. Minunate! Cartea lui despre Mefistofel
[i androginul (…), Imagini [i simboluri, despre
metod`. Eu prefer c`r]ile mai mici Tratatului…
care l-au f`cut celebru. Preferatele mele nu-s
neap`rat [i ale altora. Studen]ilor poate le plac
volumele despre cosmologie [i istorie, Mitul
eternei reîntoarceri. Despre acestea se discut`
cel mai mult pân` azi, dar mie nu mi se pare
interesant` în mod special. A scris atât de mult,
încât e normal ca mie s`-mi plac` una, ]ie,
alta [i s` vorbim mult timp despre opera lui.

– Cum aprecia]i specificul Universit`]ii
din Chicago? (…)

– E o universitate care formeaz` un sistem.
E un loc teoretic, în care oamenilor le place
s` scrie A [i B. Universitatea î]i ordoneaz`
informa]iile în sistem. La universitatea din
Chicago se pune accentul pe structura
informa]iei, [i deci ideea lui Eliade despre
taxonomie poate fi aici aplicat`. Spre deosebire
de Harvard, unde se pune accent pe dialog,
sau în alte locuri unde se studiaz` doar o religie,
Universitatea din Chicago a fost întotdeauna
renumit` pentru marile teorii, un loc propice
pentru acest gen de elabor`ri. Cred c` Tratatul
de istorie a religiilor este o carte-sistem în care
lucrurile sunt spuse într-un fel accesibil [i util.
Nu este cartea sa cea mai interesant`, dar, poate,
e cea mai util`. Face un sistem posibil. {i este
o carte în stil Chicago.

– Care a fost dinamica ideilor lui
Eliade?(…)

— {tiin]a înseamn` schimbare. De-a
lungul timpului, Eliade [i-a schimbat ideile.
C`r]ile lui, extrem de numeroase, sunt foarte
diferite. Istoria religiilor îi folose[te ideile
de baz`, dar multe dintre ele au fost contestate
[i, probabil, chiar el le-ar fi schimbat. Sunt
de acord cu unele dintre ele [i am o perspectiv`

diferit` fa]` de altele. (…) Nimeni din lume
nu ar fi putut face ceea ce a f`cut el, pentru
c` nu erau genii. Trebuie s` fii el ca s` po]i
s` faci asta. Nimeni n-ar fi putut [ti tot ce
[tia el. Numai c` azi nu to]i vor s` fac` ce a
f`cut el. Proiecte care mie nu mi s-au p`rut
interesante, le par mult mai interesante
studen]ilor mei. N-a[ spune c` tinerii ace[tia
nu sunt de acord cu el sau c` îl ignor`: ei iau
în considerare ce spune el, dar nu folosesc
tot patrimoniul lui de idei. Vreau s`-mi pun
aceea[i întrebare pe care [i-a pus-o [i el. În
munca mea g`sesc multe din ideile sale înc`
utile, cum ar fi ideea despre arhetip.
Reformularea acestei idei mi se pare absolut
esen]ial`. Cred c` este util` compara]ia
fenomenelor diferite din religii diferite, chiar
dac` mul]i istorici o neag`. Nu pu]ini
antropologi spun c` nu are rost s` compari
India cu China, dar eu fac parte din grupul
lui Eliade, care spune c` este util. De fapt,
noi to]i din Chicago credem asta, pe când
mare parte din munca sa comparativ` este
privit` ca irelevant` pentru al]i speciali[ti
antropologi ast`zi. Dar ideea sa despre primi-
tivism cred c` nu mai poate fi ap`rat`; este
bazat` pe ideea c` exist` o similaritate între
ideile religioase ale oamenilor afla]i în stadii
tehnologice similare, ceea ce cred c` nu este
o idee util` pentru mul]i oameni. Africanii
nu sunt ca indienii din America doar pentru
c` nu aveau avionul cu reac]ie. Deci, ideea
de primitivism care vine, cred, de la Frazer,
pe care a împ`rt`[it-o Eliade, este un punct
mort, nu mai duce nic`ieri acum. Studen]ii
iau anumite aspecte, f`r` a prelua altele [i
se întreab` dac` pot folosi un fragment f`r`
s` ]in` cont de altul. Aceasta este provocarea
în a folosi opera lui Eliade ast`zi.

— Ce îi datora]i lui Mircea Eliade?
— Eu nu a[ fi aici dac` nu era Eliade.

A[ fi fost profesoar` de sanscrit` undeva. El
a f`cut ca ideea de a studia India s` mi se
par` posibil` într-un mod diferit de cel al
filologiei clasice europene. De când am venit
la Chicago [i am început s` lucrez cu el, nu
am studiat numai India; ultima carte pe care
am scris-o pentru a preda e mult mai
comparativ`. Predau despre Grecia, despre
Europa, scriu acum o carte despre filmul
american contemporan, scriu romane. Nu m-
a[ fi gândit la toate aceste posibilit`]i dac`
m-a[ fi limitat la domeniul în care m-am
preg`tit, indologia, la Harvard. Deci toat`
activitatea pe care o desf`[or, care const` în
compararea miturilor, a devenit posibil`
datorit` operei sale. {i, mai mult de atât,
lucrând cu el [i el încurajându-m`, am studiat
culturi despre care nu [tiam nimic. Despre
India [tiam multe, [tiam sanscrita, dar, când
am vrut s` vorbesc despre Shakespeare sau
despre mitul Nibelungilor sau Cântecul lui

Roland, eram ezitant`. Îns` el mi-a spus c`
sigur pot vorbi despre ele. Respectul lui pentru
ideile mele, pe când nu eram un specialist în
domeniu, mi-a dat curajul s` scriu [i s` predau
pe un nou teren. Deci, da, el a avut o deosebit`
importan]` pentru cariera mea.

Transcriere, traducere, adaptare, note:
CRISTINA SCARLAT3

(fragment din proiectul Mircea Eliade,
His Name, His Destiny4)

_____________
1 The Journal of Religion.
2 În anul 2007, pictorul Alexandru Darida

ofer` Universit`]ii din Chicago un portret în
sepia al lui Mircea Eliade. Alexandru Darida
mi-a trimis, în 2 noiembrie 2011, câteva
consemn`ri ale misiunii diplomatice referitoare
la eveniment: "Pentru marcarea a 100 de ani
de la na[terea lui Mircea Eliade, în data de
19 martie, Consulatul general a organizat la
Divinity School din cadrul Universit`]ii din
Chicago, în prezen]a studen]ilor [i a profesorilor
români din Campus, precum [i a membrilor
comunit`]ii [i mass-media româno-americane
din Chicago, ceremonia de prezentare a unui
portret al scriitorului [i filozofului român care
a predat la Divinity School, realizat de renumitul
artist plastic român stabilit în Chicago,
Alexandru Darida, care se bucur` de o mare
popularitate în SUA. Portretul a fost oferit
Universit`]ii în prezen]a decanului Richard
Rosengarten [i prof dr. Wendy Doniger,
coordonator al catedrei de istoria religiilor,
continuatoare a activit`]ii lui Mircea Eliade."
Pentru informatii suplimentare:
www.masterpiecepublishing.com.

3 Cercet`tor postdoctorat la Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza", Ia[i. Aceast` lucrare
a fost finan]at` din contractul POSDRU/159/
1.5/S/140863, proiect strategic ID 140863
(2014), cofinan]at din Fondul Social European,
prin Programul Opera]ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

4 Dan Petroiu în dialog cu Wendy Doniger
[i Christinel Eliade, Chicago. Înregistr`rile
interviurilor cu Christinel Eliade [i Wendy
Doniger s-au realizat ca un duplex. Christinel
este cea care a condus echipa de filmare, dup`
finalizarea înregistr`rilor în apartamentul
familiei Eliade, la Universitatea din Chicago,
în cabinetul lui Wendy Doniger, pentru
continuarea dialogului despre Maestru. În
drumul pân` la universitate, într-un Chicago
zgomotos [i însorit,  continu` discu]iile despre
profesor. Nu le-am recuperat/transcris. Am
renun]at la frânturile de fraze, f`r` leg`tur`
tematic` (scurte aprecieri despre vreme, delicate
tachin`ri etc.), preferând s` dau consisten]`
[i coeren]`, atât cât s-a putut, interven]iei lui
Wendy Doniger.

Pictorul Alex Darida, Wendy Doniger,ÊRichard D. Rosengarten, Decanul Divinity
SchoolÊ[i George Predescu, Consulul general al României din Chicago. Fotografie pus` la

dispozi]ie de Stelian Ple[oiu.2
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JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN

Generalul Victor St`nculescu, unul dintre
pu]inii condamna]i pentru uciderea
revolu]ionarilor din decembrie 1989, a fost
eliberat condi]ionat dup` cinci ani de
închisoare. Are optzeci [i [ase de ani, dar,
ca un adev`rat b`rbat de lume, încearc` din
r`sputeri s` se bucure de zilele care i-au mai
r`mas. Mai ales c` via]a e scurt`. E drept,
nu via]a lui, ci a celor care au fost împu[ca]i
la Timi[oara în zilele revolu]iei anticomuniste,
dar ce mai conteaz`? Important e s` ai
în]elepciunea de a-i în]elege curgerea prea
gr`bit`, ca s` te po]i bucura de ea a[a cum
[tii mai bine.

{i domnul general [tie. Are pl`cerile lui.
Dup` cum declar` el însu[i, îi place s` mearg`
la cazinou, unde joac` sume mici, f`r` s`
fac` excese, ca orice român cump`tat, care
î[i mai aminte[te de anii de lipsuri ai epocii
Ceau[escu (e drept, lipsurile altora, nu ale
unui general din armata comunist`, dar
în]eleptul înva]` din experien]ele celorlal]i).
Mai face excursii exotice: pl`nuie[te, de
exemplu s` mearg` în Insulele Virgine, în
Caraibe, unde are un v`r. {i-apoi de ce n-ar
merge, de vreme ce în decembrie 1989 ne-
am cî[tigat cu to]ii libertatea de a circula liberi
prin lume? Iar`[i, e drept c` atunci domnul
general s-a str`duit s` împiedice na[terea acelei
libert`]i, dar asta a fost demult. {i a pl`tit
pentru asta. Cinci ani de închisoare: ce, e
pu]in lucru?

Unii ar putea spune c` da, e prea pu]in,
c` [i cei cincisprezece ani la care fusese
condamnat ini]ial sînt prea pu]ini pentru
uciderea unor oameni ce voiau libertate. Hai
s` nu fim chiar a[a de duri. Al]ii au sc`pat
cu [i mai pu]in sau chiar cu nici o zi de
închisoare. {i-apoi ce, a tras domnul gene-
ral în oamenii ̀ ia? Nu, al]ii au tras. Al]ii au
omorît. El doar a dat ni[te ordine. Ba nici
m`car nu le-a dat, doar le-a transmis. A
executat ni[te ordine. To]i au executat ordine.
{i cei care l-au omorît pe Gheorghe Ursu, [i
cei care au tras în mul]ime la Bucure[ti, [i
cei care au anchetat [i b`tut elementele
destabilizatoare – to]i au fost ni[te oameni
obi[nui]i, care au executat ni[te ordine, fiindc`
puteau cumva s` nu le execute? Un stat în
care nimeni nu mai execut` ordinele e
condamnat la haos. De aceea oamenii care
[tiu s` execute sînt recompensa]i pe m`sur`.
{i de aceea bunii executan]i pot merge ast`zi
în Insulele Virgine, iar cei care n-au [tiut s`
execute ordinele... în fine, e treaba lor cum
se descurc`, doar e democra]ie.

Vineri, 26 septembrie 2014Vineri, 26 septembrie 2014Vineri, 26 septembrie 2014Vineri, 26 septembrie 2014Vineri, 26 septembrie 2014
Azi, la lansarea Amazoanelor Adrianei,

am aflat un proverb b`n`]ean mi[to: Omu'
fain îi fain [i-n [an].

Duminic`, 28 septembrie 2014Duminic`, 28 septembrie 2014Duminic`, 28 septembrie 2014Duminic`, 28 septembrie 2014Duminic`, 28 septembrie 2014
Tudor: Tata, [tii ce telefon are

Pinocchio? Pinokia!
Miercuri, 1 octombrie 2014Miercuri, 1 octombrie 2014Miercuri, 1 octombrie 2014Miercuri, 1 octombrie 2014Miercuri, 1 octombrie 2014
În trenul de Ia[i, cu Ari, dup` o noapte

alburie, petrecut` cu o migren` cum n-am
mai avut niciodat`. Încerc s` citesc, de pe
cartonul de la geamul vagonului, sta]iile
pân` la destina]ie. Undeva, dup` Cluj, m`
opresc: mi s-a uscat gura, de[i citesc în
gând. M-am preg`tit pentru drumul de 18
ore cu c`r]i, reviste, filme. Dup` ce
sporov`iesc cu Ari pre] de un ceas, adorm.
M` trezesc la Cluj. E 2 noaptea. Am soilit
aproape 8 ceasuri. Mai mult cu unul decât
mi-e suficient ca s` fiu în form`. Pân` la
3 privesc pe geam, m` plimb pe coridor,
beau ceai, ap`, iau un antinevralgic [i pun
capul pe pern`, leg`nat de tren. M` trezesc
la ora 7. New record! N-am mai dormit
atât de când eram copil. S` m` bucur sau
s` m` îngrijorez?

Joi, 2 octombrie 2014Joi, 2 octombrie 2014Joi, 2 octombrie 2014Joi, 2 octombrie 2014Joi, 2 octombrie 2014
Nu plou` la Ia[i, cum se auzea prin

Banat [i cum am v`zut, pe geam, prin
Ardeal. Suntem a[tepta]i la gar` de poetul
Vlad Alui Gheorghe, fiul lui Adrian. {i
de un tân`r [ofer care ne conduce la Hotel
Moldova. Unde-i cald [i bine. La Casa
Festivalului Interna]ional de Literatur` [i
Traducere (FILIT), unde suntem invita]i,
amplasat` chiar în fa]a Palatului Culturii,
la cinci minute de hotel, ne întâlnim cu
însu[i domn director Dan Lungu. Povestim
despre festival, afl`m secrete de culise, cine
vine, cine nu (Mi-e mai u[or s`-]i spun asta,
îmi [opte[te Dan), ce nu trebuie ratat, ce
e musai de v`zut prin ora[. Sunt peste 400
de invita]i: scriitori, traduc`tori, jurnali[ti,
editori. Fac ochii mari [i repet cifra. Da,
iar la anul vor fi [i mai mul]i, c`ci festivalul
va fi [i mai mare. A[a au promis autorit`]ile
locale, care finan]eaz` povestea. Cu o juma
de milion de euro. Deocamdat`. {i cic` în
Moldova nu duduie economia! M` uit pe
programul celor cinci zile. Sunt [i trei
evenimente deodat`, în locuri diferite:
lecturi, dezbateri, mese rotunde, întâlniri
cu elevi. Serile, la Teatrul Na]ional, câte
o vedet` va fi pe scen` la un dialog cu un
moderator. Ast` sear`, mexicanul Arriaga,
cel care face [i scenarii pentru Hollywood,
nu doar c`r]i de succes, moderat de Marius
Chivu. Noi nu vom fi la filmul ̀ sta. Vom

MOARTEA PRO{TILOR,
VERSIUNEA
DECEMBRIE 1989
RADU PAVEL GHEO

Mai r`mîne problema celor care au murit
atunci, la revolu]ie, pentru c` s-a ordonat s`
fie împu[ca]i. Dar trebuie s` recunoa[tem c`
nici domnul general, nici ceilal]i executan]i
asemenea lui nu au vrut s` îi împu[te taman
pe oamenii aceia. N-au cerut s` se trag` special
în acel tîn`r cu frez` vîlvoi, în b`rbatul cu
geac` de fî[, în Ion Cutare sau în Maria
Nu[tiucare. Au ordonat s` se trag`, atîta tot.
{i ([tiu c` m` repet) au executat ni[te ordine.

{i-atunci cine e de vin` pentru mor]ii
de la revolu]ia din decembrie 1989? P`i, dup`
cum se pare, nimeni. Dac` e s` ne lu`m dup`
indiferen]a românilor la eliberarea domnului
general sau dup` popularitatea lui Nicolae
Ceau[escu, oamenii aceia au murit a[a, pur
[i simplu.

Parc` o explica]ie mai clar` am auzit
acum vreo doi ani în Timi[oara, în Pia]a
Operei, acolo unde s-a tras [i s-a murit la
revolu]ie. Atunci, prin 2012, acolo se aduna-
ser` cîteva sute de membri [i simpatizan]i
PSD [i PNL (sau USL, dac` mai ]ine]i minte
generoasa alian]`), majoritatea adu[i cu
autobuzele de prin jude]. O bun` parte dintre
ei erau elevi de liceu pu[i s` care pancarte
galbene [i ro[ii cu îndemnuri mobilizatoare.
Pe de alt` parte, în aceea[i pia]` se adunaser`
cîteva sute de oameni care p`reau s` porneasc`
o contramanifesta]ie. În esen]` îns` oamenii
aceia erau revolta]i c` ni[te partide politice
– [i ce partide! – confiscau un simbol al
revolu]iei în scopuri politice.

În focul confrunt`rilor verbale, la care
jandarmii asistau aten]i, un b`rbat u[or c`runt
explica încrîncenat, cu vocea întret`iat` de
furie [i emo]ie, c` "în Pia]a Operei nu trebuie
s` se fac` niciodat` manifesta]ii politice. Aici
au murit oameni pentru libertate! A[a s` [ti]i,
doamn`", s-a adresat el unei tanti cu o e[arf`
ro[ie, "PSD – garantul..." nu [tiu cui. "Aici
au murit oameni, doamn`!" Doamna
respectiv`, parc` scoas` din rezerva de stat
a t`nticilor plinu]e [i ]îfnoase, cu p`rul tuns
scurt [i f`cut permanent, l-a privit rece [i i-
a replicat: "P`i, de ce-or murit? Or murit
fiindc-or fost pro[ti, de-aia or murit!"

{i, uitîndu-m` la doamna care îi dirija
pe elevii de liceu s` agite pancartele ro[ii
cu PSD, am în]eles c` ea, în simplitatea ei,
avea dreptate: da, în decembrie 1989 oamenii
aceia au murit fiindc` au fost pro[ti. Dac`
erau de[tep]i, tr`iau [i ei azi în România liber`
[i agitau pancarte ro[ii. Iar dac` aveau noroc
[i erau buni executan]i, ca domnul general,
poate c` mergeau [i în Insulele Virgine.

juca în Ora[ul v`zut de sus, c`ci C`t`lin
Florescu ne-a invitat s` cin`m la un res-
taurant de la etajul 12. Sau 13?!

Vineri, 3 octombrie 2014Vineri, 3 octombrie 2014Vineri, 3 octombrie 2014Vineri, 3 octombrie 2014Vineri, 3 octombrie 2014
De la 16, lectur`, împreun` cu Dan

Sociu, la Casa Dosoftei. Modereaz` R`zvan
}upa. Încet, sala se umple. Micu]a sal`.
Pentru c` momentul a fost botezat Moartea
excesiv`, citesc câteva poezii din Moartea
parafin`. Apoi, în a doua parte, din cele
mai noi. Mai vorbim una, alta, chestii grave,
literare, a[a c` trece rapid un ceas [i
jum`tate. Seara mergem la teatru, unde
Ernest Wichner dialogheaz` cu Herta
Mûller [i Ion Vianu. Sala e plin` ochi, iar
discu]ia – calm`, a[ezat`, interesant`, mai
pu]in aprig` decât m-a[ fi a[teptat – se d`
în direct pe TVR 2. {i ca s` punem cirea[a
în mo]ul unei zile frumoase, r`mânem [i
la concertul Filarmonicii din Ia[i, de dup`.
La prima parte...

Sâmb`t`, 4 octombrie 2014Sâmb`t`, 4 octombrie 2014Sâmb`t`, 4 octombrie 2014Sâmb`t`, 4 octombrie 2014Sâmb`t`, 4 octombrie 2014
44. Mul]umesc!
Duminic`, 5 octombrie 2014Duminic`, 5 octombrie 2014Duminic`, 5 octombrie 2014Duminic`, 5 octombrie 2014Duminic`, 5 octombrie 2014
Plimbare printr-un Ia[i superb, sub

soare, pân` sus, în Copou, pe la teiul lui
Eminescu, la statui, la Universitate, la
Muzeul Literaturii, unde vedem o expozi]ie
de gravuri cu tematic` religioas` a lui
Rembrandt, adus` tocmai din Elve]ia, de
la un colec]ionar privat. S-ar zice c` ne-
am... rembranduit.

De la 16, moderez întâlnirea publicului
cu poe]ii Nicolae Prelipceanu [i Bogdan
Ghiu, din aceea[i s`li]` de la Dosoftei. Simt
c` iese bine. Dup`, primesc confirm`ri c`
da, a fost bine. Seara, lungul drum al
întoarcerii spre cas`, cu fostul tren al
foamei, actualul interregio. Povestim despre
FILIT, iar concluzia este c` a ie[it di granda.

Joi, 9 octombrie 2014Joi, 9 octombrie 2014Joi, 9 octombrie 2014Joi, 9 octombrie 2014Joi, 9 octombrie 2014
E 8 f`r` dou` minute, am l`sat-o pe

Crina la [coal` [i m-am întors spre ma[in`.
Un b`ie]el de vreo 9 ani, cu ghiozdanul
în spinare, vine gr`bit spre [coal`, dar foarte
agitat, vorbind nu-[tiu-ce. Nu m` pot ab]ine:

- De ce e[ti a[a... sup`rat?
- Am pierdut pauza.
Dou` cazuri de Ebola în Europa.

Germania anun]` intrarea în recesiune eco-
nomic`, datorit` Rusiei. Mâine lans`m
cartea lui tata, la Orizont, cu zaib`r [i alte
cele. Totul va fi bine.

Duminic`, 12 octombrie 2014Duminic`, 12 octombrie 2014Duminic`, 12 octombrie 2014Duminic`, 12 octombrie 2014Duminic`, 12 octombrie 2014
El: Iubito, ce avem ast` sear` la cin`?

Ea: Ceva u[or. Am f`cut o salat` de ]elin`
cu mere [i cu... El: Uuu! Ea: Iubitule, e
doar o salat`, nu un apropo.

ORIZONT A CITIT

Pro Musica  - 1981
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Între 5 [i 7 octombrie 2014, a avut loc
prima edi]ie a Festivalului Na]ional deFestivalului Na]ional deFestivalului Na]ional deFestivalului Na]ional deFestivalului Na]ional de
Literatur`, Literatur`, Literatur`, Literatur`, Literatur`, FestLit Cluj 2014FestLit Cluj 2014FestLit Cluj 2014FestLit Cluj 2014FestLit Cluj 2014. . . . . Ini]iat de
Uniunea Scriitorilor din România [i organizat
de Filiala Cluj a USR, evenimentul a reunit
în inima Transilvaniei reprezentan]i ai celor
20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor. Timp
de trei zile, Clujul a fost capitala scrisului
românesc. Au fost gazde generoase, al`turi
de Filiala clujean`, Emil Boc, Primarul
Municipiului Cluj-Napoca, Ioan-Aurel Pop,
Rectorul Universit`]ii Babe[-Bolyai, Radu
Munteanu, fost Rector al Politehnicii clujene,
C`lin Stegerean, Directorul Muzeului de
Art`, Sorina Stanca, Directoarea Bibliotecii
Jude]ene Octavian Goga Cluj, sociologul
Vasile Sebastian Dâncu, Ioan Bolovan,
Prorector al UBB, al]i importan]i oameni
de cultur` [i de afaceri clujeni. Programul
a cuprins Rondul de gal` al scriitorilor, la
Muzeul de Art`, lecturi publice [i recitaluri
(Microfonul v` apar]ine, la Centrul de
Cultur` Urban` Casino), un Colocviu-
dezbatere în Aula Magna a Universit`]ii
Babe[-Bolyai pe tema Revistele literare de
azi pentru mâine (cu participarea
reprezentan]ilor revistelor din raza Filialei
clujene, Steaua, Tribuna, Apostrof, Echinox,
Helikon, Mi[carea literar`, Nord literar,
Poesis, Caiete Silvane, [i a celor ai unor
importante reviste din ]ar`: România literar`,
Via]a Româneasc`, Ramuri, Luceaf`rul de
diminea]`, Convorbiri literare, Arca, Ateneu,
Dacia literar`, Orizont, Vatra, Familia,
Discobolul, Euphorion, Arge[, Conta,
Hyperion, Alpha, Ex Ponto, Poezia, Cultura,
Vatra veche), lans`ri de carte-maraton
(Scriitori pe scena Festivalului Interna]ional
de Carte Transilvania), un memorabil [i
extrem de bine primit Desant scriitoricesc
simultan la Facultatea de Litere,
Departamentul de Jurnalism al UBB, în
Colegiile/Liceele Bari]iu, B`lcescu, Co[buc,
Eminescu, Avram Iancu, Racovi]`, {incai,
la Seminarul Teologic Ortodox, la Biblioteca
Jude]ean` "Octavian Goga". Oaspe]ii au
putut alege [i o plimbare La pas prin Clujul
vechi. O edi]ie de toamn` a Salonului
scriitorilor plasticieni ai Clujului a fost
dedicat` anume Festivalului de Literatur`
(au expus: Mariana Bojan, Florica Bud,
Doina Cetea, Ion Cristofor, Constantin
Cuble[an, Rodica Fren]iu, Maria Pal, Irina
Petra[, Laura Poant`, Rodica Scutaru-Mila[,
Aura Schussler, Flavia Teoc).

Au fost oaspe]ii Festivalului (în ordine
alfabetic`) scriitorii: Gabriela Adame[teanu,
Adrian Alui Gheorghe, Corneliu Antoniu,
Aurel Maria Baros, Gabriel Chifu, Dumitru

Chioaru, Dan Mircea Cipariu, Gabriel
Co[oveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-
Enache, Mircea A. Diaconu, Traian
Dobrinescu, Gellu Dorian, Marian Dr`ghici,
Horia Gârbea, Ioan Gro[an, Irina Horea,
Silvia Kerim, Nicolae Leahu, Ion Bogdan
Lefter, Adrian Lesenciuc, Nicolae
Manolescu, Riri Manor, Ioan Matiu], Mircea
Mih`ie[, Angelo Mitchievici, Ioan
Moldovan, Nicolae Oprea, Aurel Pantea,
Sebastian Reichmann, Gheorghe Schwartz,
Nicolae Sp`taru, Cassian Maria Spiridon,
Peter Sragher, Victor Gh. Stan, Liviu Ioan
Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Traian {tef,
Petre T`n`soaica, Virgil Todeas`, Dumitru
Ungureanu, Ioan Radu V`c`rescu, Radu
Voinescu, R`zvan Voncu, Varujan
Vosganian, seconda]i de clujenii Elena
Abrudan, Horia B`descu, Mariana Bojan,
{tefan Borbély, Ioana Bot, Hanna Bota,
Corin Braga, Constantina Buleu, Dumitru
Cerna, Ruxandra Cesereanu, Doina Cetea,
Ion Cristofor, Constantin Cuble[an, Mariana
Gorczyca, S`luc Horvat, Vasile Igna, Florina
Ilis, Laszlo Alexandru, Gabriela Lungu,
Radu Mare[, Rodica Marian, Nicolae
Mocanu, Ion Mure[an, Marcel Mure[eanu,
Mircea Muthu, Olimpiu Nu[felean, Mircea
Petean, Irina Petra[, Ioan Pintea, Ion Pop,
Mircea Popa, Ioan Pop-Cur[eu, Adrian
Popescu, Ilie Rad, Aurel R`u, C`lin Teuti[an,
Sanda Tomescu-Baciu, Alexandru Vlad,
Mircea Vaida-Voevod, George Vulturescu.

Festivalul s-a încheiat cu festivitatea
de premiere. Marele Premiu FestLit 2014
a revenit scriitorului Gabriel Chifu pentru
romanul Punct [i de la cap`t (Polirom, 2014).
A deliberat în marginea celor 20 de
nominaliz`ri propuse de filiale [i anun]ate
în pres` la mijlocul lui septembrie un juriu
alc`tuit din Dan Cristea, pre[edinte, Gabriel
Co[oveanu, Mircea A. Diaconu, Nicolae
Leahu, Mircea Mih`ie[, Irina Petra[, R`zvan
Voncu, membri. Prin punct`ri succesive,
atent contabilizate, juriul a stabilit finali[tii:
Gabriel Chifu [i Gabriela Adame[teanu (Anii
romantici). Votul final l-a desemnat
câ[tig`tor pe cel dintâi. Juriul a hot`rât ca,
la fiecare edi]ie, s` se acorde [i Trofeul
Columb (lucrare a sculptorului Mircea
Mocanu) pentru perspectiv` inedit`,
înnoitoare. Trofeul primei edi]ii a revenit
clujeanului {tefan Borbély pentru volumul
Civiliza]ii de sticl`. Utopie, distopie, ur-
banism (Editura Limes, 2013).

Prima edi]ie a fost, [i în opinia organiza-
torilor, [i în aceea a oaspe]ilor [i a publicului
cititor, o reu[it`, a[a încât se pot pl`nui,
sub bune auspicii, edi]iile urm`toare.

FESTIVALULNA}IONALDE LITERATUR~CLUJ-NAPOCA, 5-7 OCTOMBRIE 2014

TUDOR CRE}U
PAWN STARS. A([)teapt`. Bat din p`(l)mu]e, vo(r)besc în [oapt`. (S)e dau pe

(h)u]e, p(r)inse de f(r)anje, ce-atâ(r)n` din col]ul f`r de p`ianjen. Le p(l)ace, p(l)aneaz`.
Se-ap(r)opie lin [i dep`(r)teaz`. Mi(r)oase a pin.

- How much would you pay?
(Un (b)`nu], m`car, cât s`mân]a de-a(r)dei). (Ma[)Inu]a, alba(s)t(r)`, (b)ondoac`,

avea un c(l)axon ce suna ca o toac`. P`(r)ea t(r)ist` si vie, un fel de c(l)`buc, cu g(r)atii
de av(l)ie.

- Ill give you ten dollars.
Va(r)distu ma(r)e o [te(r)se pe f(r)untea-pa(r)b(r)iz, cu [e(r)ve]elu, (D)oamne ce

iz, de cit(r)ice coapte mai mult la (l)un`. (S)tele-n cer, tot cu p(r)`jina se-adun`.
- Would you go any...
Ubii au (s)cos, s` dea si ei (b)`nu]i m`(r)un]i ca s`mân]a de-a(r)dei.
- Why, why not...
{i au fugit, au îmb(r)`]i[at-o.

*  *  *
Chakra se-nvâ(r)tea. Ma[ina care (s)pal` tot cu cafea. Duminica, banda-i neagr` [i

moale ca p`mântu de Olanda. Nimic, în schimb, ca laleaua de ro[u, nici flac`ra de-ar
lua, cumva, foc co[u.

- Asta ce-i? C`...
Se-ntoarse, o înghionti pe cea de lâng`.
- Lobod`-i, doamn`, lobod`. O leg`tur` am, sin...
Ceva s-a frânt, cum am zis singur`, un be]i[or de z`pad`. Mirosea a lapte dres c-un

fel de scoar]`. Stacojie. Ubii au ]â[nit. Au decolat de sub stratul-nit. Nu i-am v`(z)ut,
decât din spate 1. P(l)etu]e (l)ucioase, t`ncu(l)e]e-nmuiate. {i au îmb(r)`]i[at (l)obo(d)a.
{i-au lipit ob(r)`jorii, plitu]ele sau, cum s-ar zice, bujorii de f(r)unza ce se (r)odea
taman ca rânza2.

- Da, lobod`-i...
{i-mi zâmbi [i ea. Era mult mai frumoas`, colega de cas`.

*  *  *
- Mixeru, l-am redescoperit. Shake dup` shake bag. Pân la intoxicare. Tu?
- Cu gr`dina mai mult...
(Furtunul era verde-acid, transparent. Caroiajele se pierdeau).
- Altfel, cum mai...
(Degetele-mi lunec` pe miez de banan`. Tastele-s felioare p`trate).
- Eh, [i-[i [terse fruntea, elicea aia vezi s` n-o...De la mixer...C`-i mic`, -i...
- Nuu....{i m-am trântit pe sofa. Am v`zut c` exist` riscu, ca s` zic a[a, da nu...Îi

[i ea aici, cu noi. Îi p(r)ezent`.
{i ubii au fugit, au îmb(r)`]i[at-o.

______________
1 Am schis, cum am ajuns: (r)ecunosc: sunt, sunt, ia(r)a[i, uns. Îmi placea: pete

albe, ca-n sângerete, sub piele.
2 În care culorea p`rea un rest. Ca osânza.

CA(R)TEA CU UBI(2).
ÎMB(R)~}I{~RI
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Când am cunoscut-o, Frederike avea
vreo trei ani. St`tea pe treapta casei din
dreapta, în care tocmai se mutaser`, [i privea
sfioas` undeva pe lâng` mine. Când am
întrebat-o cum o cheam`, [i-a ascuns fa]a
în dosul cortinei de p`r ce-i ajungea pân`
aproape de talie [i nu mi-a dat nici un
r`spuns. Peste câteva zile, când am reu[it,
în sfâr[it, s`-i v`d fa]a i-am spus c` seam`n`
cu Liz Taylor. Habar n-avea cine e Liz Taylor
[i probabil c` nici azi nu [tie. Dup` câtva
timp am început s` vorbim ca de la sine,
iar ea a devenit încet copilul cu privirea
azurie, care-mi bucur` verile. În iulie, m-a
invitat la ziua ei. Am p`[it doar peste gardul
care ne desparte gr`dinile [i m-am a[ezat
împreun` cu ceilal]i vecini sub pavilionul
cu dungi albastre, ridicat special pentru
ocazie. Atunci i-am d`ruit prima rochi]`.
Cele care au urmat au devenit o tradi]ie
anticipat` cu s`pt`mânile. Chiar dac` se
întâmpl` ca eu de ziua ei s` fiu plecat`,
Frederike prime[te în fiecare an, pe 6 iulie,
o rochi]` nou`. Este o rochi]` pe care apoi
o v`d întreaga var`, l`sând pete de culoare
printre tufele din gr`din` sau luminând în
fug` strada.

Într-o zi, în timp ce citeam pe teras`,
am auzit-o îngânând un cântecel [i vorbind
cu cineva. Dup` o vreme am ciulit mai bine
urechile, ca s` constat c` persoana adresat`
nu r`spunde. Mai târziu, când am întrebat-
o cu cine vorbise, mi-a spus c` era prietena
ei din gând, Elise, care o viziteaz` atunci
când e singur` [i care o înva]` s` inventeze
pove[ti. "Ce pove[ti?", am întrebat-o.
"Pove[ti despre o feti]` trist`", mi-a r`spuns
Frederike, "o feti]` care nu are cu cine s`
se joace". "Alt`-dat`, când sunt rea, m`
ceart`, dar de cele mai multe ori cânt`m
împreun`." La o alt` vreme, mi-a spus c`
pe lâng` Elise mai are dou` prietene, care
o înva]` unde e dreapta [i unde e stânga.
Reha [i Leha (cum ar veni, Dreptuca [i
Stângu]a) care o înso]esc diminea]a la
gr`dini]`, fiecare în partea unde îi e locul,
[i care au disp`rut cu des`vâr[ire în ziua
când Frederike a început [coala. De când
Frederike a înv`]at s` scrie, Elise vine [i
ea tot mai rar.

Odat`, dup` ce nu o v`zusem aproape
toat` iarna, am întrebat-o dac` nu o dor

FÜR ELISE
ADRIANA CÂRCU

cumva oasele când cre[te atât de repede.
Mi-a r`spuns, intrând imediat în joc, c` nu
o doare nimic, dar c` i se întâmp` câteodat`
diminea]a când prive[te în jos, s` ame]easc`,
pentru c` p`mântul s–a îndep`rtat brusc peste
noapte. Tot atunci mi-a povestit, cu un
neobi[nuit sim] analitic, cum c` are dou`
prietene adev`rate, pe care le admir`, pentru
c` sunt discrete [i loiale. "Ursula îmi spune
toate secretele ei. Pentru mine asta e o mare
dovad` de încredere. Louise e foarte lini[tit`
[i serioas`, de la ea înv`] s` m` st`pânesc."
Apoi mi-a spus, "[tii, parc` începe s`-mi
par` r`u c` las în urm` copil`ria. Dac` m`
gândesc bine, a fost o perioad` foarte
frumoas`."

Acum vreo trei ani, în timp ce m`
ref`ceam cu greu dup` o boal`, Frederike
a urcat scara de lemn din curte [i a intrat
în living-ul convalescen]ei mele cu un buchet
de flori galbene [i mov, culese de ea din
gr`din`, [i cu un desen. În desenul ̀ la aveam
codi]e ro[ii [i picioare foarte sub]iri, dar
cu toate astea eram de recunoscut. A stat
cu mine pân` s-a terminat [i ultimul act din
Rigoletto, care se transmitea în direct pe
arte [i de atunci am luat împreun` la rând
toate DVD-urile mele cu oper`. Frederike
îmi aduce în fiecare toamn` o saco[` cu
nuci, de la gr`dina din Bruchsal, pentru c`
[tie c` de Cr`ciun va primi o cutie de tabl`
sau un castrona[ plin de cornule]e. Este un
ritual pe care, la fel ca [i cel cu rochi]ele,
îl respect`m amândou` cu sfin]enie.

Acum un an, în timp ce scriam ceva,
coco]at` ca de obicei în mijlocul sofalei din
living, am auzit pentru prima dat`, de foarte
aproape, câteva note - mai întâi r`zle]e apoi
repetate cu o anumit` regularitate: Frederike
lua ore de pian. Acele sunete ale pianinei
aflat` doar la un metru în spatele meu, m-
au înso]it de atunci s`pt`mânal, tot mai clare
[i tot mai sigure, devenind treptat muzic`.
Tot ele m-au f`cut s` m` întreb de ce nu m-
am gândit niciodat` s` înv`] s` le cânt eu.

S`pt`mâna trecut`, Frederike a cântat
pentru prima dat` Für Elise f`r` gre[eal`.
Ieri, când am vizitat-o, pentru c` voiam s-o
ascult mai de aproape, pe pianin`, prins cu
dou` panglici ro[ii într-o coad` groas`, se
afla p`rul ei cel lung, t`iat cu câteva ore
înainte.

IIIII A plecat la cele ve[nice cel mai important patrolog al b`n`]enilor: o con[tiin]`
clar`, un ierarh luminat [i un teolog de referin]` al cre[tinismului modern de pretutindeni,
a c`rui durat` biografic` exemplar` [i oper` prodigioas` au fost evocate de curând în
volumul omagial Înaltpreasfin]ia sa Nicolae Corneanu. Arhiepiscop al Timi[oarei [i
Mitropolit al Banatului. Membru de onoare al Academiei Române. Omul [i opera,
Editura Academiei Române, Editura Învierea, Timi[oara, 2013, 392 p. Ap`rut` la vreme
pentru ca [i cel omagiat la împlinirea vârstei de 90 de ani s` se bucure de con]inutul
ei, culegerea adun` atât schi]`ri sensibile ale personalit`]ii sale excep]ionale – venite
de la cunosc`tori [i prieteni de seam`, precum Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Daniel Ciobotea, sau secretarul Academiei Române, P`un Ion Otiman – dar [i studii
de specialitate privind prodigioasa-i activitate de teolog sau patristician.

Mai semnificativ` decât partea îndrept`]it encomiastic` este îns` antologia din
texte [i traduceri realizate de-a lungul a [apte decenii de harnicul c`rturar, membru de
fapt [i de drept al Uniunii Scriitorilor, Filiala Timi[oara. Ioan Sc`rarul, Antonie cel
Mare, Origen [i Celsus, Ciprian al Carthaginei, Lactan]iu [i Arnobiu, precum [i al]i
P`rin]i ai Bisericii învie înc` o dat` pentru noi de sub pana m`iastr` [i echilibrat` a
unuia din cei mai erudi]i savan]i ai Banatului. Dup` cum [i sinteza benefic` dintre
filologia clasic` [i ecleziologie, dintre cult [i cultur`, ne este reiterat` prin exemplul
eminent al unui promotor de marc` al acesteia, plasat cu neostoit` d`ruire [i în]eleapt`
creativitate pe f`ga[ul instituit la noi în ]ar` de magistrul s`u Ioan G. Coman. Absentes
absunt, cei absen]i sunt aici – spune un adagiu latin care, în cazul P`rintelui nostru de
suflet, Nicolae, pare acum mai adev`rat ca nicicând!

IIIIIIIIII O realizare monografic` impresionant` ne-a oferit de curând temeinicul istoric
[i universitar Radu P`iu[an, Activitatea Uniunii patrio]ilor (1944-1945) [i a Partidului
Na]ional-Popular (1946-1949) în sud-vestul României, Editura Eurostampa, Timi[oara,
2013, 837 p. Pornit` din "necesitatea cunoa[terii adev`rului istoric despre instaurarea
comunismului în România, în spe]` în sud-vestul acesteia", masiva cercetare investigheaz`
cunoscutele politici ale înfiin]`rii de fronturi populare cu inspira]ie sovietic`, ce continuau
insidioasa metod` a identific`rii unor alia]i vremelnici pe care, dup` alegeri, "adev`ra]ii
comuni[ti", de[i insignifian]i numeric, dar sprijini]i dinspre R`s`ritul ro[u, îi aglutinau
sau, dac` se opuneau asimil`rii, îi nimiceau f`r` mil`. Este o istorie dramatic`, contorsionat`
[i denotând la[itate, micime omeneasc` ori oportunism cras, un drum scurt, dar trist
parcurs de numero[i indivizi care prin adeziunea lor la un regim criminal, ateu [i având
baza în exteriorul ]`rii (nu doar geografic vorbind, ci [i privind la interesele legitime
ale poporului nostru ce erau înc`lcate sistematic sau deliberat neglijate) au contribuit
la decimarea elitelor autohtone, la încurajarea unui climat social [i moral propice dela]iunii
[i corup]iei, precum [i la instaurarea unei crâncene dictaturi a proletariatului ce va
plonja întreg spa]iul românesc în decenii de suferin]e spirituale [i materiale, care îi
vor stopa în bun` m`sur` destinul european [i evolu]iile timide, dar semnificative din
perioadele anterioare. Tot respectul pentru atare întreprindere academic` ce valorific`
un imens volum documentar cu aplombul [i curajul investigativ specifice unui autor
de referin]` al domeniului.

IIIIIIIIIIIIIII Aminteam mai demult de remarcabilul diptic dedicat memoriei lui Valeriu
Anania [i, implicit, personalit`]ii Mitropolitului Bartolomeu de c`tre profesorul vâlcean
Ioan Laz`r. Recent, a ap`rut un volum ce-l are în centrul ac]iunii critice chiar pe acesta
din urm`, v`zut ca pol formator al vie]ii intelectual-duhovnice[ti din zona respectiv`:
Ion Soare, Gheorghe Deaconu, Un faber în cultura român`. Ioan St. Laz`r, Editura
"Fântâna lui Manole", Râmnicu-Vâlcea, 2013, 335 p. Prefa]at` de Eugen Negrici [i
postfa]at` de Nicolae Constantinescu, lucrarea dedicat` activit`]ii universitarului cuprinde
studii, compendii bibliografice, o selec]ie de texte reprezentative [i de m`rturisiri biografice,
referin]e critice [i evoc`ri colegiale, toate conturând portretul în mi[care al unui admirabil
amfitrion literar, al unui editor [i autor prolific [i polimorf, al unui cet`]ean angajat în
iluminarea circumvecinilor [i în promovarea unor proiecte ce v`desc obsesia clasic`
a monumentalului [i a perenit`]ii.

SCARA C~TRE CER
CLAUDIU T. ARIE{AN
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Din fericire, nimeni nu m-a întrebat nimic, iar dac` Jonathan b`nuia ceva, n-a l`sat
s` se vad`. Nu-mi d`deam seama nici m`car dac` sunt nefericit. Sigur, îl a[teptam, îl
c`utam peste tot, ignorând motivele dispari]iei lui dup` acea dup`-amiaz` petrecut` împreun`
la muzeu [i f`r` s` [tiu de ce nu mai r`spundea la mesajele pe care i le tot strecuram pe
sub u[` de trei zile. T`cerea aceasta, [tiam prea bine, d`dea o nou` dimensiune dorin]ei
mele de a-l strânge în bra]e [i de a-i mângâia obrazul, c`ci orgoliul r`nit se num`ra [i el
printre st`rile mele suflete[ti. Dar înc` [i mai rea de atât era neputin]a mea de a în]elege:
prad` acestor emo]ii contradictorii, m` pref`ceam c` am nevoie de un motiv, de o explica]ie
care s` justifice rezerva lui, schimbarea de atitudine. Dar dorin]a care se stinge are oare
mai multe explica]ii decât cea care se na[te? Nici despre mine nu în]elegeam nimic,
fusesem cucerit de o simpl` privire, apoi mânat de sentimente pe care nu le puteam
controla. Cu toate acestea, a[ fi vrut s-o aud din gura lui, mai degrab` decât replica aceea
seac`, "M` cam gr`besc", a[ fi vrut s`-l aud spunând c` nu f`cuse altceva decât s` se
joace cu mine, c` fusesem numai o distrac]ie pasager` în timpul acestor Jocuri care treceau
deja drept mai mult decât vesele prin camerele de hotel din satul olimpic [i în împrejurimi.
Sau, dimpotriv`, c` i se f`cuse team` de consecin]ele acestei atrac]ii, c` era un lucru
necugetat [i f`r` viitor, c` el urma s` se întoarc` la New York, iar eu lâng` Viviane [i
Laura [i c`, prin urmare, era mai bine s-o rupem cât mai curând posibil.

Mintea mea croia toate aceste scenarii cu o vitez` ame]itoare, f`r` s`-mi lase nici cel
mai mic r`gaz, nici o clip` de tihn`; nu eram nici fericit, nici nefericit, eram surescitat.
Nu mai aveam nici un fel de repere, eram pierdut. Dar el unde era?
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I TURBIOANELE (NE)ÎMPLINIRIII TURBIOANELE (NE)ÎMPLINIRIII TURBIOANELE (NE)ÎMPLINIRIII TURBIOANELE (NE)ÎMPLINIRIII TURBIOANELE (NE)ÎMPLINIRII
George Banu, Monologurile neîmplinirii,
Ed. Polirom, Ia[i, 2014
Cu desene de Helmut Stürmer [i Roxana

Popescu

Monologurile neîmplinirii sunt pagini
aflate la limita dintre jurnal [i eseu, beneficiind
de seva ambelor. Textul înainteaz` cu
hot`rârea unui râu care umple toate fisurile
întâlnite în p`mântul pe care-l str`bate,
infiltrându-se natural, croindu-[i astfel harta
propriului traseu. Filele se înl`n]uiesc cu
v`dit` pl`cere [i cu bucuria scrisului
confesivo-eseistic. Nu po]i s` nu observi
jonc]iunea de istorie personal` îngem`nat`
cu istoria teatrului, hyperlink-urile care te
conduc prin lumea populat` de nume precum
Grotowski, Brook, Barba, Kantor, Mnouch-
kine, Pintilie, Cehov, Proust, Barthes, Ma-
levici [i atâ]ia al]ii care, indiferent de domeniu,
sunt to]i parteneri de curs` lung` ai autorului.
Preferin]ele literare se îmbin` cu medita]ii
asupra unor teme precum: ce înseamn` s`
fii actor/ scriitor / profesor / regizor. Sau a
marii teme care e jalonat` de memorie [i
gânduri fluide: împlinirea [i neîmplinirea sunt,
în fond, dou` fe]e ale aceleia[i monede.

Definirile se fac cu farmec, se traseaz`
cu penel, relativizând, exemplificând,
turbionând, antrenând alte unde [i alte idei
care se leag` firesc. Cartea abund` în compa-
ra]ii extrem de poetice [i fraze cu valoare
de aforism, toate probând un discurs pasionat:
dup` spectacol, actorul e fragil ca un ou f`r`
coaj`; scena e o insul` inaccesibil`; "Teatrul
nu este altceva decât intersti]iu între via]`
[i vis. Este intersti]iul însu[i"; "împlinirea
se împline[te din neîmplinirea de parcurs";
teatrul este la jum`tatea drumului între real
[i fic]iune. De altfel, admira]ia fa]` de aforism
este f`]i[ exprimat`: "Aforismul e s`geata
ce indic` drumul pe care îl po]i urma sau
refuza, aforismul beneficiaz` de sugestia
cuvintelor [i libertatea spiritului f`r` a admite
greutatea materiei, f`r` a te invita s` o
explorezi [i s` te scufunzi în contradic]iile
ei". Probabil de aceea autorul marcheaz`
aforistic vectori pe care cititorii îi pot urma,
având certitudinea c` zonele pe care le
semnaleaz` sunt teren fertil pentru reflec]ii.

E[ecul, spune George Banu, ne înva]`
lec]iile umilin]ei, iar înfrângerea este o
"împlinire par]ial`". Alegând neîmplinirea
ca punct de reper, raport`rile se fac filosofic,
personal, teatral, literar, pedagogic, istoric,
dar [i practic. Din ele decurg controlul
corpului, aten]ia pentru detalii, op]iunea
pentru variabil` în locul repeti]iei, sentimentul
de spectator care devine uneori sceptic, pentru
c` "a v`zut toate spectacolele", necesitatea
de a-[i hr`ni un "teatru ideal". Actorul
neîmplinit se reconciliaz` cu teatrul din
postura de spectator [i se decide pentru teatru
ca "model mintal". Ca dasc`l, respinge tiparul
profesorului "statuie", care predic` plin de
arogan]` de la catedr`, dar [i [ablonul aceluia
care stabile[te o echivalen]` între el [i stu-
dent. Se dezice de cele dou` ipostaze,
semnalându-le pericolele. În schimb,
militeaz` pentru o "pedagogie a esen]ialului",
care s` favorizeze descoperirea, iar nu
transmiterea de informa]ii, cu atât mai mult
în privin]a teatrului. În plus, materia de baz`
care trebuie predat` nu are nimic de-a face
cu teritoriul concretului: "Pentru c` sunt
pasionat de teatru, am predat esen]ial iubirea,
[i aceasta nu-i o materie universitar`. Ea m-
a salvat".

Paradoxal, concomitent cu declinarea
posturii de scriitor, paginile se succed – ca
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pentru a dovedi contrariul – în exprim`ri
delicate: autorul se auto-portretizeaz` ca
"orfan de nuvele nescrise". Un frumos frag-
ment cu poten]ial literar este cel dedicat
marionetelor [i ideii de laten]`, a "rezervei
de a[teptare". Pasajele care descriu
spectacolele din lumina dimine]ii sau a serii
[i evocarea infinitelor posibilit`]i în ceea ce
le prive[te pot constitui oricând începutul
unui roman. Câteodat`, tonul coboar`,
înv`luind rândurile în nostalgii, cuget`ri [i
amintiri. Marionetele sunt, poate, "o terapie
secret`, menit` s` salveze copil`ria într-o
cas` din care lipse[te copilul" sau "P`rin]ii
mei mi-au fost instructori în devalorizarea
de sine. Ei m-au convins c` sunt n`scut pentru
înfrângere [i, progresiv, am devenit un ex-
pert în neîmplinire." Amestecul de informa]ii
personale se strecoar` pe neb`nuite, f`r` a
invada sau sufoca, îns`.

În final, privirea se ridic`, extrapoleaz`,
sondeaz` (ne)împlinirile teatrului, rela]ia
dintre "neîmplinirea artei" [i "împlinirea
clipei", realizeaz` scurte portrete ale marilor
regizori privi]i prin fereastra acestor concepte.
Discu]ia este apoi extins` la spa]iile
"autoportret", la locurile [i numele care au
f`cut istorie în teatru. Ba mai mult, e sesizat`
[i o "nevoie de extrateritorialitate artistic`"
pe care o resimt oamenii de teatru, alunecând
în luntrea c`r]ii de teatru, a filmului, a artelor
plastice sau a muzicii.

Situarea autorului este mereu între,
"entre-deux" – formul` pe care autorul o
presar` de-a lungul c`r]ii [i care îl define[te
întru totul. E la intersec]ia dintre scen` [i
sal`, între scris [i citit, un "exilat estetic",
la grani]a dintre teatru [i literatur`, un profesor
pus în postura de a preda denepredatul.
Monologurile neîmplinirii reface un itinerar
parafat de episoade-born` pe care George
Banu le scruteaz` [i analizeaz` pentru a
decanta esen]ele care l-au ghidat în drumurile
alese.
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Mihai Ignat, Patru piese într-un act
Ed. Tracus Arte, Bucure[ti
Colec]ia Dramatika, 2012

Pagina web a lui Mihai Ignat ofer` trei
versiuni de biografie ale dramaturgului:
"Biografie cu butoni, cravat` [i p`l`rie de
fetru", "Biografie în [ort [i în adida[i" [i o
"Biografie în pielea goal`". Din cea din urm`
citez: "Nu sunt o persoan` ie[it` din comun,
dimpotriv`, am toate defectele posibile, de
la timiditate pân` la vanitate. B`iat bun, dar...
cu devia]ie de sept & dou` m`sele metalice,
zappeur, dependent de imaginea cinematogra-
fic`, s`tul de abstrac]iuni, de teorii, concepte
& idei, dornic de ritmuri diverse. Doldora
de prejudec`]i [i lene[ ca un cotoi. În 1992,
foamea a f`cut o escal` [i în stomacul meu…
Mai vre]i? Atunci citi]i-m`!". Cu siguran]`
c` numele lui Mihai Ignat le este cunoscut
spectatorilor [i cititorilor de teatru. Poate [i
din excelentul volum 4atru piese, ap`rut
online, în 2006 la editura Liternet [i care
cuprindea textele semnate de Ioan Peter (Tot
ce se d`), Mihai Ignat (Crize), Alina Nelega
(Kamikaze), Peca {tefan (New York“Fuckin'
City‘) – toate montate cu succes [i bine primite
de c`tre public.

Patru piese într-un act sunt mai degrab`
patru "pastile" de zgând`rit. Ca spa]ii de joc
sunt sugerate cele neconven]ionale, astfel,
într-o atmosfer` relaxat` pot fi trecute în
revist` [i purtate discu]ii serioase, de prin-
cipii, de viziune. Familiarit`]ile pot na[te

conjuncturi din cele mai nea[teptate. Textele
sunt mai degrab` sec]iuni care, mimând tonul
relaxat, ofer` prilejuri de conversa]ii pe "teme
tari", incomode: iubirea, masca social`,
rela]iile homosexuale.

Autorul î[i plaseaz` personajele în false
situa]ii-limit`. Subtitlurile ludice par aproape
aleatorii: Nu-n]eleg ce se-ntâmpl` este "dram`
într-un act", One Life Show este "tragicome-
die într-un act", Mai cald decât ieri e cata-
logat` de c`tre autor "nici dram`, nici come-
die, într-un act", iar Nu de gât este "comedie
dramatic`, într-un act". Etichet`rile sunt utili-
zate ca pentru a ilustra c` oricare dintre cele
patru scrieri poate fi interpretat` în orice
registru, de la comedie la dram`, cu orice
trepte [i orice aliaje posibile între acestea.

Piesele sunt extrem de dinamice, bazate
pe replic` [i pe situa]ie. Autorul mizeaz` pe
schimb`rile bru[te de statut [i pe ipostazele
neanun]ate de nimic. Tehnica amân`rii face
ca informa]iile s` fie filtrate c`tre cititor. În
Nu-n]eleg ce se-ntâmpl`, o so]ie o caut` pe
amanta so]ului pentru a o ruga/implora/
amenin]a s` i-l lase. Dincolo de ridicolul (sau
tragicul?) întâmpl`rii, personajul Femeia
(so]ia) bifeaz` o suit` de st`ri care baleiaz`
de la calm la isterie [i panic`, de la [antaj
emo]ional la sinceritate [i intimid`ri. Tân`ra
(amanta) pare s` se situeze de la început pe
pozi]ia celui care are to]i a[ii în mânec`. E
ferm`, dar [i mâr[av`, într-atât încât, pentru
a-i opri dest`inuirile furibunde, Femeia e
adus` în punctul de a-i spune: "Ajunge, n-am
omorât pe nimeni". Ambele p`r]i î[i disput`
cu titlul de proprietate [i de posesie a unui
b`rbat. Dialogul se poart` în termenii a l`sa
[i a ceda. Finalul d`, îns`, m`sura inutilit`]ii.
So]ia "renun]`": "Liviu r`mâne al t`u".
Momentul presupusei victorii e umbrit de
o clip` de luciditate. Tân`ra se a[az`, iar figura
ei exprim` triste]e. Iar pentru a parafa chiar
mai clar trezirea, în Epilogul facultativ, tân`ra
pleac`, iar sugestia e c` ar fugi de întreaga
poveste.

One Life Show debuteaz` greu, iar
începutul pare construit pe o schem`
beckettian`. De data aceasta, m`rul discordiei
vizeaz` socialul, mai precis cazurile sociale.
Cunoscut fiind interesul de cele mai multe
ori mimat al publicului larg pentru cazurile
de nevoia[i, autorul exploateaz` prin
personajul s`u, Regizorul, o empatie de
suprafa]`, ridicând totodat` chestiunea
acuzelor, a ceea ce valoriz`m ca societate,
dar [i a apeten]ei de a scormoni mizeria –

întotdeauna a altuia. Etal`rile sunt dezirabile,
dar numai pentru ceilal]i: "De asta te-am
angajat: s` faci un num`r de strip-tease. S`
î]i dezgole[ti sufletul"; "HOMELESSUL:
Sufletu', sufletu'! M` tot pisezi cu sufletu'!
Le-am spus (Arat` spre public) ce-am p`]it,
ce mai vor? Ce mai vrei?

REGIZORUL: Vreau s` fii sincer. S`
vorbe[ti despre ce te-a afectat mai tare, despre
momentele ridicole, despre ce-i important
pentru tine... Despre fantasmele tale... Despre
gre[elile tale... Nu vreau suprafa]a, vreau ce-i
mai intim, mai nepl`cut, mai dureros pentru
tine. Nu bullshituri de-alea lacrimogene [i
r`suflate.

HOMELESSUL: Tu nu-mi vrei ]oalele,
tu-mi vrei fica]ii!"

Ceea ce urmeaz` e o tentativ` de str`-
pungere a intimit`]ii prin adresarea de între-
b`ri extrem de personale [i de inconfortabile
pe care Regizorul le mitraliaz` degajat, dar
la care nu poate concepe s` r`spund` chiar
el. Zgând`rirea confortului poate trece de
la nevoi fizice la con[tiin]` [i chestiuni de
moral`. Confruntat cu expunerea, Homeless-
ul recurge la amenin]`ri, iar împrejurarea,
care ini]ial se ar`ta amical`, se izbe[te de
heblu [i de presupunerile noastre, ale
cititorilor, c` violen]a verbal` devine violen]`
fizic` asupra Regizorului.

Mai cald decât ieri [i Nu de gât
reevalueaz` rela]iile de prietenie în contextul
orient`rii sexuale. În prima, dou` prietene
discut`, în aburi de alcool [i pe fondul unei
desp`r]iri de partener, op]iunile mai mult sau
mai pu]in f`]i[e, fiind dispuse s` tatoneze
sau s` seduc`. Totul este asumat numai par]ial,
cu precau]ii, cu reinterpret`ri [i jum`t`]i de
gesturi. În cea de-a doua, o fars` se trans-
form` în baricadare cu pruden]`, învinov`]iri
[i un discurs care se pretinde tolerant, dar
pune în uz un vocabular care dovede[te
contrariul [i folose[te vocabule precum
"defect" sau "a judeca". Cele dou` texte se
pot grupa, sugereaz` autorul, pentru a realiza
un spectacol coupé cu titlul Zone erogene.
Ele pun înc` o dat` degetul pe ipocrizia unei
societ`]i mult mai pu]in deschis` decât se
autointituleaz`.

Patru piese scurte sunt tot atâtea pretexte
de a pune în tablouri banale tare ale unor
indivizi, disper`ri [i frici, prejudec`]i [i
trebuin]e. Textele lui Mihai Ignat ofer` o
ocazie de a arunca o ochead` în curtea din
spate a gândurilor "publice" afi[ate non[alant
pe gardul din fa]`.
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DACTILO-CUTUMA
În ziua de 3 februarie 1967, într-o zi

de vineri, la sfâr[it de activitate de birou
adic`. La m`su]a cu ma[ina de scris Re-
mington, una de pe vremea regelui, a[teapt`
plictisit` o doamn`-tov`r`[ic`, dornic` s`
ajung` acas`, mai ales c` peste o zi (aten]ie
la mine! se lucreaz` [i sâmb`ta) va fi odihna
c`reia azi îi zicem, în limba anglo-
american`, weekend. A[adar, la m`su]`:
B`dila[ Tudora, o femeie de vârst` incert`,
a[a ca mai toate dactilografele; caut` prin
mapa de carton cu hârtia indigo, c`reia unii
îi zic (pre]ios!) plombagin`, ca s`
împlineasc` mesajul de peste decenii din
vol I dosar 1937, cum c` prezenta fi]uic`
de juma de coal` ministerial` a fost
dactilografiat` în 2 (dou`) exemplare. Cel
care a conceput fi]uica este [tiutul (de acum)
ofi]er Co[eriu Ioan (vezi sintagma "concep:
Co[eriu Ioan"). Cel care o semneaz` (cu
mult` r`spundere) este Bota Gheorghe, [eful
Serviciului III. Maior!

Tudora scrie sus, în capul foii A 5,
un antet care nu lipse[te, de altfel, de pe
niciun act al institu]iei, din câte ne este
dat s` vedem: MINISTERUL
AFACERILOR INTERNE. Dedesubt:
DIREC}IA REGIONAL~ BANAT. Mai
jos, cu minuscule (de ce anume, r`mâne
s` descifreze cei mai pricepu]i dintre
cercet`torii vremurilor viitoare!): Serviciul
III. Nu ne mai batem capul cu respectivul
serviciu, [tiu ce-i cu cercet`torii care se
pricep la structurile institu]iei. Nou` ne pare
a fi serviciul care manageria cotrob`itul
prin coresponden]a "elementelor", cum
rezult` din felul în care a conceput Ionic`
(Co[eriu) cererea de fa]` "STRICT SE-
CRET Exemplar nr.: 49 S. C. 661". Aceasta
are denumirea seac`, îns` pe deplin
l`muritoare: "C`tre, M.A.I. SEC}IA ™F¤
TIMI{OARA" (sublinierea numelui urbei
îi apar]ine Tudorei, de ce anume a sim]it
nevoia s` sublinieze dactilo numele ora[ului
nu mai [tim, dup` cum nu e u[or de priceput
de ce a scris litera F – codul sec]iei – cu
ghilimele. S` ne fi tras Tudora complice
cu ochiul, s` fi dorit s` spun` c` sec]ia F
nu e ceea ce pare, [i nici litera aceea, [i
c` sec]ia este doar o a[a-zis` sec]ie? R`mâne
în cea]a istoriei, posibil nici Tudora B`dila[
de acolo de la masa ei s` nu fi [tiut de ce
anume a scris cum a scris ceea ce a scris.
Mai mult ca sigur c`, la un imaginar interviu
al nostru, ne-ar fi spus c` ghilimelele nu
sunt ce ni se par nou` – o deviere de sens,
ceva asemenea unui [mecheresc tras cu
ochiul –, ci pur [i simplu o cutum` dactilo.
Un ritual ortografic specific muncii de la
birourile institu]iei [i nimic mai mult.)

MAIORUL CO{ERIU
CONCEPE

Iat` cererea care debuteaz` cu o
rug`minte: "Rug`m", zice autorul
concep]iei, Co[eriu Ioan, contrasemnat în
rug`ciunea lui de Bota Gheorghe, [eful
Serviciului III. Maiorul! Ce anume roag`
pe cei de la M.A.I. SEC}IA "F"
TIMI{OARA Co[eriu cu Bota ni se spune
mai apoi în rândurile dactilografiate de
Tudora: "a intercepta coresponden]a intern`

CONTINENTUL GRI

pe o perioad` de 6 luni a elementelor de
mai jos". Numai c`, înainte de a purcede
la dezv`luirea textului de dup` cele dou`
puncte dactilografiate de Tudora cu o aprig`
b`taie în clapa ma[inii de scris, s` mai
ad`st`m pu]in, a[a cum st` bine unor
cercet`tori care se respect`, asupra textului
de mai sus. A[adar, de ce 6 ([ase) luni, [i
nu 7 ([apte), de ce nu 8 (opt), de ce nu un
an? S` fie asta o expresie a gradului de
periculozitate a "elementelor"?! Cei mai
n`b`d`io[i în opinii [i în vorbe de clac`
s` fi avut parte de rug`min]i la M.A.I.
SEC}IA "F" TIMI{OARA de mai multe
luni de interceptare, iar cei mai blajini de
mai pu]ine? L`s`m cercet`torii specializa]i
s` stabileasc` cine anume hot`ra [i gradul
de interes opera]ional [i, în consecin]`,
perioada de activitate arondat` respectivelor
"elemente" de c`tre M.A.I. SEC}IA "F"
TIMI{OARA.

Ar mai fi o întrebare pe care nu ne-o
putem reprima: de ce a conceput redactarea
( cf. sintagma din adres` "Concep: Co[eriu
Ioan") în adres`, în loc de scriitori, sau pur
[i simplu oameni ori cet`]eni, "elemente"?
S` fie o prescurtare din mai vechea formulare
"elemente du[m`noase" sau doar expresia
unui reduc]ionism care metamorfozeaz`
oamenii cu toate ale lor la structura limpede
ordonat` a cunoscutului tablou al lui
Mendeleev? Reproducem mai jos textul cu
toate personajele, sertarele, m`su]ele, ma[ina
de scris, plombagina, misterele, sensurile
clarobscure:

"MINISTERUL AFACERILOR IN-
TERNE = STRICT SECRET =

DIREC}IA REGIONAL~ BANAT
Exemplar nr. 49

- Serviciul III – S.C. Nr. 661
Nr. 307/10534
03 februarie 1967.

C`tre,
M.A.I. SEC}IA "F" TIMI{OARA

Rug`m a intercepta coresponden]a in-
tern` pe o perioad` de 6 luni a elementelor
de mai jos:

- D. C. Str. ................nr..........................
- Ciobanu Nicolae B-dul Victoriei nr.

34.
- V`r`deanu Nicolae str. Movil` nr. 28.

Materialele ce vor fi ob]inute rug`m
s` fie trimise la Serviciul III pentru maior
Co[eriu Ioan.

{EFUL SERVICIULUI III
Maior,
BOTA GHEORGHE
Concep: Co[eriu Ioan
Dactilo: B`dila[ Tudora
Scris în dou` exemplare"

"S~ TE SUDUI
GOSPOD~RE{TE CA LA
CHITARA NEAM}ULUI"

{i au fost s` fie primele recolte, urmare
a cererii concepute de Co[eriu Ioan, "C`tre
M.A.I. SEC}IA ™F¤ TIMI{OARA". Una
dintre ele este o scrisoare sup`rat`, specific`
tabelului elementelor scriitorice[ti ale lui
Mendeleev – varianta z`mislit` de Co[eriu.
Expeditorul: prozatorul-element Ion Istrati.
Destinatarul: criticul literar-element Nicolae
Ciobanu. Cel dintâi îl suduie pe cel de-al
doilea, nemul]umit de aprecierile pe care
acela le face pe marginea calit`]ii scrisului
domniei sale. C`ut`m prin rafturile bibliotecii
universitare obiectul scrisorii [i d`m peste
pagina 105 din Nuvele [i povestiri contempo-
rane (Editura pentru literatur`, 1967). Textul
ne pare a fi acela care a stârnit sup`rarea
epistolar` ajuns` pe biroul lui Bota [i
Co[eriu. Elementul Nicolae Ciobanu scrie
urm`toarele:

"Nuvele [i povestiri ca cele men]ionate
aici constituie, într-o alt` ordine de idei, o
replic` viguroas` la un anume soi de proz`
anemic`, viciat` de idilismul le[inat sau de
sociologismul simplificator, axat` în latura
conflictului epic pe mult bagatelizata idee
a ™dumiririi¤, proz` de a c`rei prezen]` nu
sînt str`ine numele unor autori (...) precum
Dumitru Mircea, Ion Istrati, Costache Anton,
Aurel Leon, Petru S`lcudeanu, Valentin
Raus, Corneliu Leu, {tefan Gheorghiu."

Elementul Ion Istrati s-a sup`rat
deoarece este socotit ca fiind viciat de idilism
[i/sau de sociologismul simplificator al temei
proletcultiste a "dumiririi", în urma c`reia
cutare erou ajunge (în sfâr[it!) s` priceap`
"fericirile" orânduirii.

{i iat` mai jos scrisoarea-filipic`:

DANIEL VIGHI, VIOREL MARINEASA

"Ia[i 1 martie 1967

DOMNU CIOBANU,
Am cetit lucrarea d-tale recent editat`

[i fiindc` te-ai sim]it obligat ca, pe undeva,
s` roste[ti din col]ul gurii [i ni[te ™judec`]i¤
de valoare fîsîite despre mine, î]i m`rturisesc
c`, în ciuda bunelor mele speran]e pe care
le nutream despre respectiva-]i carte, am
g`sit-o plin`, mai peste tot, de oportunisme
de ordin a[a zis critic care vizeaz` auto
plasarea d-tale mai la suprafa]a apelor
scriitorice[ti. Nu am remarcat, din p`cate,
nici o ideie proprie [i nici un haz care, m`car
cît de cît, s` justifice sau barem s` explice,
ori [i cît de vag, consumarea s`racei hîrtii
pe care a fost editat`.

Dealtminteri, titlul strîmb al c`r]ii,
precum e cules, ilustreaz` toate poticnelile
ce caracterizeaz` scrisul d-tale constituit din
t`rî]e intelectuale [i de surcele s`rite pela
(sic!) [i din jurul trunchiurilor altora ca ni[te
explicabile [i fire[ti rebuturi ale respectivilor.
E lesne astfel de în]eles de ce suflînd ofticos
în asemenea resturi de cherestea [i încercînd
s` aprinzi talajul cu pricina, dîndu-i, chipu-
rile, foc cu c`rbunii [tin[i g`si]i în vatra
sacr` a unor personalit`]i autentice [i nume
proprii str`ine pe care le citezi poliglot, lucra-
rea d-tale e un fîs irosit inutil [i necuviincios
care jeneaz`, cîrne[te nasul [i se spulber`
repede în v`zduhuri. Dealtminteri, în cei
mai urbani termeni de trebuin]i, am s` [i
scriu despre ea, l`sînd, desigur, la o parte
iritarea de moment [i p`strînd cartea pentru
pl`cerea de a m` [terge cu foile ei la partea
cea mai nesim]itoare a trupului cu care sînt
d`ruit.

Pîn` atunci [i pîn` ce totu[i te-oi vede,
cumva în persoan` ca s` te sudui
gospod`re[te ca la chitara neam]ului ca la
un f. mare-mic ™genial¤, parvenit, oplo[it,
din mila semenilor timi[oreni, la o iesle
redac]ional` [i la o c`pi]` de paie     universitare,
închei aceste rînduri, dorindu-]i     din toat`
inima     s`-]i bei fierea cu linguri]a în fiece
diminea]a cînd te urne[ti din staul [i s` te
otr`ve[ti mu[cîndu-]i propria par[iv` limb`
cu care tu dornic lingu[e[ti (cite[ti 1...gi)
ni[te auguste fundamente artistice.

ss. ION ISTRATE"

CULTURA |N SUBTERANELE SECURIT~}II

Horea Cri[ovan, Ilie Stepan - 2014
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Lustragiul1  cel mai celebru din Balcani
pare s` fi fost unchiul Miso de la Sarajevo,
nu doar gra]ie longevit`]ii (a f`cut pantofii
lun` pe aceea[i strad` timp de 60 de ani), ci
[i adaptabilit`]ii sale la era global` (taraba era
instalat` în proximitatea unui restaurant
McDonald's). Coabitarea dintre cremele de
pantofi [i cartofii pr`ji]i a luat, îns`, sfâr[it
când unchia[ul a murit, la 73 de ani, ora[ul
nev`zându-l la post pentru prima dat` în multe
decenii, pe ploaie, soare, r`zboi sau embargou.

Povestea are un iz nostalgic aparte. Cu
câteva luni în urm ,̀ Dilema Veche2 a consacrat
un num`r special meseriilor "uitate", care mor
o dat` cu ultimii lor practican]i. Hamalul,
lustragiul, sacagiul, vizitiul, geamgiul sunt
câteva din meseriile "orientale" care, de[i
supravie]uiser` pe ici-colo asaltului comunist,
fiind – unele – înc` u[or de g`sit chiar [i în
anii '80, au clacat în fa]a ofensivei
occidentaliz`rii de dup` 1989. Drept este c`
nici meserii curat occidentale, precum cea de
ceasornicar, de pild`, nu par s-o duc` mai bine.
Având în vedere c`, la Lidl, exist` cel pu]in
de zece ori pe an oferte de ceasuri cu 15 lei
care, surprinz`tor, nu se stric` imediat, s` zicem
c` nu ne mir`m mai tare de insuccesul
ceasornicarului decât de dispari]ia sacagiului,
dup` modernizarea [i extinderea re]elei de ap`
[i canal.

Sau ce zice]i de l`c`tu[i, pe vremuri
profesioni[ti de frunte, ast`zi la concuren]`
neloial` cu magazinele care copiaz` chei, fac
rame de tablou [i pun flecuri la pantofi. Aici
a[ ar`ta, într-o parantez` moderat-mali]ioas`,
c` în alte ]`ri un l`c`tu[ nu este de aruncat,
cu condi]ia ca sistemul de închidere al u[ilor
s` fie la fel de absurd ca cel britanic, unde
oricine se poate încuia pe dinafar` de cel pu]in
trei ori pe zi. Atunci, apare l`c`tu[ul (de
preferin]` imigrant semi-legal), care rezolv`
problema cu o rang` în dou` minute, cerându-
]i 60 de lire sterline, plus 10, pentru tichetul
de parcare, dar nel`sându-te s`-i faci o poz`,
de teama Fiscului. Poate c` britanicii au inventat
u[ile ciudate pentru a nu-i l`sa pe l`c`tu[i f`r`
pâine...

Nostalgia meseriilor uitate poate fi extins`
la epoci pierdute în negura timpului. Dac` ast`zi
plângem dup` ceaprazeria de la col], înlocuit`
de o shaormerie, este la fel de legitim s` oft`m
din to]i r`runchii dup` joburile Antichit`]ii [i
Evului Mediu, chiar dac` nu ne cheam` Tony
Robinson [i nu realiz`m un documentar pentru
Channel 4. Excentricul om de televiziune, pe
care îl putem vedea desf`[urându-se cu tot
arsenalul la Viasat History, î[i provoac`
telespectatorii cu cele mai murdare, periculoase,
umilitoare [i inutile ocupa]ii, pe care le încearc`
el însu[i, cu echipamentele epocii. Printre
meseriile pe care le-a încercat în direct s-au
num`rat cea de culeg`tor de lipitori sau de
ou` de pesc`ru[, prinz`tor de [obolani, b`iat
de biciuit sau mânc`tor de p`cate.

Dac` vi se pare c` e normal ca pentru
meseriile antice s` nu mai existe o fi[` de post,
adic` s` fim îndrept`]i]i s` nu [tim ce f`ceau
acei oameni (ce mâncau, de fapt, mânc`torii
de p`cate sau ale cui erau gre[elile pe care le
isp`[ea b`iatul de biciuit), ce zice]i de meserii
moderne, precum cea de aglomeratorist? Cu
aceasta din urm`, Robinson nu are nicio treab`,
sau are tot atâta treab` cât are ocupa]ia cu
traficul [i îmbulzeala. Aglomeratori[tii3  sunt,
de fapt, conform Nomenclatorului de meserii,
operatori la instala]iile de prelucrare a metalelor,
care trebuie s` între]in` echipamentele. A[a-
i c` nu a]i [tiut?

Ceea ce societatea noastr` de azi risc`
este s` ajung` s` se mire de un cizmar tot atât

CIPRIAN V~LCAN
"Unchiul Mi[o, cum îi spunea lumea, cel mai faimos [i ultimul dintre lustragiii capitalei

bosniace, a murit luni, la 83 de ani. A lucrat în bran[` 60 de ani, devenind un adev`rat
simbol al ora[ului. A fost martorul m`ririi [i dec`derii Sarajevoului. Politicienii, fo[ti [i
actuali, îl salutau cu respect când se plimbau pe strada Tito, un soi de axis mundi al ora[ului,
unde lustragiul, îmbr`cat mereu elegant, cu p`l`rie, î[i a[tepta clien]ii. Mi[o nu [i-a întrerupt
activitatea nici în timpul r`zboi iugoslav de la începutul anilor 1990, [i, se spune, nici m`car
în perioada cât ora[ul a fost sub cruntul asediu. Mar]i îns`, n-a mai fost acolo...Cika Mi[o,
]igan din Kosovo, pe numele s`u adev`rat Husein Hasani, s-a n`scut pe 22 decembrie 1931.
A ajuns la Sarajevo dup` Al Doilea R`zboi Mondial, pe când avea 15 ani. "Pr`v`lia" a
preluat-o de la tat`l s`u, la 21 de ani, [i a devenit în scurt timp cel mai popular lustragiu din
ora[. Cel mai chipe[, glumea el, abia în ultimii ani. Pentru consecven]a [i d`ruirea sa a fost
decorat de administra]ia local`, iar în 2009 a primit [i un apartament. Dar nu s-a l`sat de
meserie nici dup` aceea, de[i mul]i n-au prea în]eles de ce. Mi[o le spunea doar c` meseria
e în sufletul lui [i o s` moar` pe scaunul s`u de v`csuitor.

"Locul de munc`" era instalat în fa]a unui McDonald's de pe cunoscuta strad` central`.
Mi[o s-a temut, îns`, c` simbolul globaliz`rii, odat` deschis, îi va face via]a imposbil`, c`
nu-l vor mai l`sa s` lucreze acolo. David [i Goliat. A[a c` i-a cerut proprietarului francizei
McDonald's din Sarajevo, Haris Ihtijarevici, s` semneze un document prin care va garanta
c` nu-i va fi distrus "locul de munc`" [i nu va îngro[a, astfel, rândurile [omerilor. Dolean]a
i-a fost ascultat`. "Oamenii îmi dau s` m`nânc de toate: sandvi[uri, hamburgeri, cartofi
pr`ji]i. Sunt foarte fericit!", spunea, dup` mica b`t`lie câ[tigat`, legendarul lustragiu. La
numai o zi dup` moartea sa, a fost lansat` pe Facebook o peti]ie pentru construirea unui
memorial. Ini]iativa se adreseaz` administra]iei locale [i guvernamentale [i a fost deja semnat`
de sute de cet`]eni. E nevoie, îns`, de 100.000 de semn`turi pentru ca peste un an, la comemorarea
primului an de la moartea Unchiului Mi[o, monumentul dedicat lui s` poat` fi amplasat
acolo unde a lucrat, zi de zi, atâ]ia ani" (România liber`, 9 ianuarie 2014).

To]i cei care au v`zut Pisica alb`, pisica neagr` î[i amintesc de porcul care devora
metodic un Trabant. Probabil c` mul]i dintre ei s-au întrebat ce s-a întîmplat cu nostimul
rîm`tor dup` terminarea film`rilor. Unii critici de film au pretins c` porcul ar fi fost mîncat
de echipa lui Kusturica pentru a s`rb`tori încheierea proiectului. Al]ii au sus]inut c` Gogol,
a[a cum fusese poreclit gr`sunul, ar fi fost oferit unui azil de b`trîni de la Belgrad, care l-ar
fi vîndut imediat unui conte italian pentru 15 000 de dolari. Au mai existat [i unii comentatori
care au insistat, f`r` probe prea consistente, c` porcul ar fi ajuns în proprietatea lui Liz
Taylor, ]inîndu-i de urît dup` desp`r]irea de cel de al [aptelea so], Larry Fortensky. Abia
dup` moartea lui Cika Mi[o s-a aflat c`, de fapt, Gogol i-a fost d`ruit simpaticului lustragiu,
r`mînînd singurul lui prieten timp de aproape zece ani. Se pare c` Cika Mi[o îl socotea cel
mai în]elept animal de pe fa]a p`mîntului, îi citea în fiecare sear` cîteva pagini din ziarul lui
sportiv preferat, îi d`dea s` m`nînce cuburi de zah`r din palm` [i îi cerea sfatul cînd se
credea la ananghie. Înainte de culcare, Cika Mi[o î[i pornea vechiul aparat video adus din
RFG în 1986 de un prieten albanez [i privea al`turi de Gogol secven]ele din Pisica alb`,
pisica neagr` care îl f`cuser` pe acesta din urm` cel mai celebru porc din întreaga lume.
Vecinii le-au spus reporterilor veni]i s` afle am`nunte despre via]a lui Cika Mi[o c` în
fiecare sear` se auzeau hohote de rîs venind dinspre apartamentul lui [i pretindeau c` nu
doar lustragiul rîdea, ci [i porcul, lucru pe care, desigur, ziari[tii l-au socotit o pur` inven]ie
[i nu l-au amintit în articolele scrise la moartea b`trînului. S-a mai aflat c` Cika Mi[o a
încercat de cîteva ori s`-[i ia porcul cu el la lucru, dar, v`zînd c` în zilele respective a cam
fost ocolit de clien]i, a trebuit s` renun]e, l`sîndu-l pe Gogol s` se uite la televizor [i s`
m`nînce pungi mari de popcorn. Cînd Gogol a împlinit zece ani, Cika Mi[o i-a cump`rat o
p`l`rie de paie pe care rîtanul a mîncat-o dup` doar trei zile, întristîndu-l pe lustragiu. Sup`rarea
i-a trecut îns` de îndat` ce l-a v`zut pe Gogol aducîndu-i un calendar cu echipa lui de fotbal
preferat`, Zeljeznièar Sarajevo. Vecinii povesteau c` singurele neîn]elegeri dintre Cika Mi[o
[i Gogol izbucneau în urma unor meciuri de fotbal, c`ci Cika Mi[o ]inea cu Zeljeznièar, iar
Gogol – cu Crvena Zvezda. Cînd cei doi erau îmbufna]i, nu se mai auzeau timp de dou`-
trei zile hohote de rîs dinspre apartamentul lustragiului, semn evident c` prietenii nu mai
aveau chef s` se uite la caseta cu Pisica alb`, pisica neagr`.

ULTIMUL LUSTRAGIU {I
PORCUL LUI KUSTURICA

cât se mir` privind topul celor mai urâte, celor
mai ciudate, celor mai rare joburi din istorie.
Meserii precum cea de specialist în [tiin]ele
vie]ii, de func]ionar în domeniul salariz`rii
sau de tehnician controlor de procese industriale
nu sunt din Evul Mediu: [i totu[i, nimeni nu
are nevoie de ele pe pia]a muncii, de[i [colile
profesionale se înc`p`]âneaz` înc` s` le ]in`
în com` indus`. La polul opus, cele mai c`utate
ocupa]ii din România de azi se pare c` sunt
cea de lucr`tor forestier, sp`l`tor de ma[ini,
casier [i broker de vânz`ri4. Concluzia pe care
am putea-o trage din acest ghiveci ar fi una
ce se potrive[te perfect cu toate cli[eele
române[ti de azi: se taie p`durile, se umbl`
numai cu ma[ina, iar terapia cea mai bun`
contra depresiei este alergatul dup`
cump`r`turi.

Da, este adev`rat, vechile meserii sunt
pe cale de dispari]ie. Pentru c` tinerii nu mai
doresc s` se specializeze în repararea pantofilor
[i confec]ionarea [epcilor, ocupa]ii mig`loase,
dar prea pu]in b`noase. Pentru c` revolu]ia
tehnologic` a înlocuit unealta cu computerul,
iar orice repara]ie care nu se poate face vir-
tual (sau viral, cum e mai inteligent s` spui
acum) este o pierdere de vreme. Pentru c`
societatea de consum accelerat în care tr`im
ne îndeamn` s` arunc`m tot ce se stric` pentru
c` nu merit` cârpit – se g`sesc pe toate
drumurile produse ieftine, noi sau second hand,
numai bune de purtat un sezon. A[adar, pentru
unele meserii nu exist` urma[i, iar pentru altele
nu exist` clien]i. Sau ambele.

S` întâlne[ti un meseria[ din alte vremuri
este, pentru aceia dintre noi care s-au n`scut
înaintea erei globale, la fel de uimitor cum
este pentru copiii moderni s` dea de mâncare
caprelor [i g`inilor la gr`dinile zoologice.
Privim col]ul unei str`zi, care e aproape ridicol
de u[or de ghicit c` acum ad`poste[te o banc`
sau un salon de jocuri, [i ne amintim de
pantofarul cu orar ciudat de matinal (deschidea
pe la 6 diminea]a, iar la 12 pr`v`lia era deja
închis`) sau de vocea de bariton cu studii de
specialitate a unui geamgiu care î[i striga marfa
bun` [i trainic`. Am citit cu un sentiment
cople[itor de complicitate ultimul volum
coordonat de Smaranda Vultur, dedicat
"me[terilor de care ne amintim"5  la Timi[oara.
Complicitate, pentru c` unele meserii [i pe
unii dintre me[terii celebri se laud` bunica
mea c` i-a mai prins – clopotarul, de exemplu
– pe al]ii îi [tia mama – bonbonierul (cât de
delicios-desuet sun`!), iar cu ultimii am avut
[i eu de-a face. De exemplu, cu ceasornicarii
de pe strada Mercy (mer]i, fire[te), care îmi
g`zduiesc bine [i confortabil, de vreo doi ani,
o pendul` veche de când lumea, a c`rei "hib`"
nimeni altcineva din ora[ [i împrejurimi n-o
cunoa[te. Merge acum, dar nu e perfect`, pentru
c` nu bate gongul la [i un sfert. Pentru asta,
trebuie o roti]` din Germania. Me[terii mai
a[teapt` înc` ocazia unui drum în ]ara
perfec]iunii tehnice pentru a g`si obiectul f`r`
care nu las` ceasul s` ias` din atelierul lor.
Iar eu nu m` gr`besc, pentru c` am timp. Un
timp pe care, de[i nu mi-l m`soar` vechea [i
frumoasa pendul`, îl percep ca fiind înc`
milostiv cu mine pentru c` le acord` r`gaz
me[terilor s` spere c` vor g`si roti]a perfect`.
__________

1 România liber`, 9 ianuarie 2014
2 Dilema veche, 10-16 iulie 2014
3 www.wall-street.ro
4 Conform Biroului de Ocupare a For]ei

de Munc`
5 Smaranda Vultur et al, Memorie [i

diversitate cultural` la Timi[oara. Meserii [i
meseria[i. Brumar, Timi[oara, 2013.
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Romancier [i scenarist maghiar
recunoscut drept maestru al distopiei
postmoderne, László Krasznahorkai a
reu[it, în timp, s` fac` trecerea de la un
public relativ restrâns la cel din întreaga
Europ`, America, Asia gra]ie traducerilor
tot mai numeroase [i seriei de premii care
le-au urmat (în Fran]a, Germania, Olanda,
S.U.A., Slovenia [i, fire[te, Ungaria).
Introduse cu generozitate în Statele Unite
prin intermediul unei edituri newyorkeze
specializat` în descoperirea [i promovarea
autorilor interna]ionali valoro[i în spa]iul
american, New Directions Publishing,
c`r]ile i se bucur` de aten]ia criticilor
pasiona]i de scriitura original`, autentic`,
cu personalitate. Detaliatul site personal
- http://www.krasznahorkai.hu/ - ofer`,
printre alte informa]ii de interes, o
impresionant` rubric` dedicat` recept`rii,
menit` s` spulbere îndoielile celor mai pu]in
familiariza]i cu fenomenul Krasznahorkai.
Mai mult, cele cinci ecraniz`ri (patru
datorate lui Béla Tarr) [i cele dou` filme
ce pornesc de la scenariile sale originale
se adaug` profilului incitant al unui scriitor-
cult al lumilor în deriv`.

Publicat aproape neverosimil în 1985,
sc`pat de sub cenzur` în plin regim comunist
maghiar, romanul de debut, Satantango,
deschide calea prozelor întunecate, avan-
gardiste, bizare, bântuite de obsesii [i viziuni
apocaliptice ce l-au consacrat pe autor.
Tradus` de Anamaria Pop pentru Curtea
Veche în 2012, cartea se deschide cu un
motto kafkian ("Atunci prefer s` gre[esc
a[teptând"), derulându-se sub semnul
încremenirii, paraliziei, a[tept`rii unui sal-
vator pentru universul mizer, îngenuncheat,
abrutizat, lobotomizat de regimul totalitarist
din Ungaria [i nu numai. Cooperativa
agricol` dintr-un c`tun f`r` nume e
desfiin]at`, l`sând locuitorii debusola]i, f`r`
rost [i c`p`tâi, orbec`ind prin cea]a propriilor
vie]i demne de mil`. O mân` de oameni
scufunda]i în viciu, depresie, alcool,
ignoran]`, incompeten]` î[i joac` rolurile
minore în existen]a colectivei – concept care-
i aduce laolalt` fizic [i simbolic.

Începutul romanului d` tonul unei scrieri
ce-[i urm`re[te pân` în cele mai ascunse
cotloane protagoni[tii prin[i în nesfâr[itele
pânze de p`ianjen ale cl`dirilor d`r`p`nate,
muceg`ite, doborâte de umezeal` [i aban-
don care abia îi mai ad`postesc: "Într-o
diminea]` de la sfâr[itul lui octombrie, cu
pu]in timp înainte ca primele pic`turi ale
ploilor de toamn`, ploi necru]`tor de lungi,
s` fi c`zut pe solul arid, cr`pat, din partea
de vest a coloniei (pentru ca apoi, pân` la
primul ger mai serios, marea de noroi de
duhnea s` fac` de neumblat drumurile în
pant`, devenind astfel inaccesibil inclusiv
ora[ul), Futaki se trezi în dang`t de clopot".
Sub semnul putreziciunii trupe[ti [i suflete[ti,
al miasmelor spiritului [i fantasmelor
ideologice atent mascate se coaguleaz`
destinul comunit`]ii ce include ]`rani, be]ivi,
femei u[oare, familii destr`mate sau în curs
de înstr`inare, turn`tori [i sinuciga[i.
Minciuna, tr`darea, josnicia, lipsa de
scrupule sau profesionalism guverneaz`
universul sumbru ce se învârte în jurul a
dou` personaje – Irimias [i Petrina – la care
s`tenii caut`, în van, solu]ii, lumin`,
mântuire.

Nu e deloc de mirare c`, în beckettiana
a[teptare, cei doi se dovedesc ni[te escroci
m`run]i, slujba[i ai unui sistem ce
promoveaz` tic`lo[ia [i exploateaz`

S` regizezi [i s` lansezi un film care
dureaz` peste [apte ore pare, cu siguran]`,
un experiment excentric. Iar despre viziona-
tul unui astfel de film, ce s` mai vorbim!
Pentru a-]i permite s` stai tol`nit în atmosfera
peliculei timp de atâta vreme, probabil tre-
buie s` fii posesorul unei vie]i boeme. Sau
m`car al unei vacan]e. Celor care nu pot
face loc niciuneia dintre aceste dou` variante
fiindc` sunt bloca]i în mijlocul unei foieli
cotidiene neoprite, le mai r`mâne varianta
vizionatului episodic al lui Sátántangó,
filmul-cult al cinemaului maghiar din anii
'90. De[i cred c` regizorul Béla Tarr nu ar
fi de acord ca filmul s`u s` aib` parte de
altceva decât de aten]ia nemijlocit` a privi-
torului, pe toat` durata celor [apte ore [i
jum`tate. "Am auzit c` cineva s-a uitat la
Sátántangó pe telefonul mobil. Asta m-a
r`nit. Filmul a fost gândit [i filmat pentru
marele ecran", spunea el într-un interviu*.

Într-o er` în care toat` lumea se plânge
de lips` de timp, în care capacitatea
privitorului de a oferi aten]ie pentru un
interval îndelungat e din ce în ce mai sc`zut`,
iar filmele americane fac legea cu t`ieturile
lor de montaj plasate la fiecare câteva
secunde, Béla Tarr ridic` ni[te provoc`ri
importante. El pune pe tapet o metod`
cinematografic` mai degrab` tarkovskian`,
invitând la medita]ie [i reflec]ie printr-un
mod de filmare în pas lent. Îndr`zne[te s`
filmeze scene care dureaz` uneori câte 10
minute f`r` a fi întrerupte, a[az` pe ecran
personaje "s`race, urâte [i triste"**, evoluând
în medii sumbre [i sordide, departe de
confortul urban, filmate în alb-negru.

Prin Sátántangó, Béla Tarr te provoac`
nu numai s` î]i sacrifici echivalentul unei
zile întregi de munc` (sau al unei nop]i de
somn) pentru a experimenta un produs
cultural, ci [i s` a[tep]i r`bd`tor dezv`luirea
pove[tii. Sau mai degrab` a vie]ii persona-
jelor. Pentru c`, dup` cum m`rturisea într-
un interviu, pentru regizorul maghiar
povestea în sine conteaz` prea pu]in: "Nu-mi
pas` de pove[ti. Niciodat` nu mi-a p`sat.
Toate sunt la fel. Nu avem pove[ti noi. Nu
facem decât s` le repet`m pe cele vechi.
(…) Filmul nu e o poveste. Filmul înseamn`
imagine, sunet [i multe tipuri de
sentimente."* De[i la rândul s`u spune o
"poveste veche", centrat` pe un grup de
oameni m`cina]i de sentimentul neîncrederii
[i de fascina]ia tr`d`rii, regizorul adopt`
un limbaj cinematografic diferit.

Béla Tarr provoac` privitorul s` vad`
un film ca pe o experien]` complet`, nu ca
pe o suit` de emo]ii ieftine, consumate în
regim fast-food. Într-o lume a vitezei, în
care aten]ia ne e mereu fragmentat` [i
milioane de informa]ii se înghesuie s` ne
ajung` la ochi [i la suflet, a vedea un film
de Béla Tarr e ca [i cum te-ai opri s` î]i
tragi sufletul: "Majoritatea regizorilor
lucreaz` alternând cadrele în care se ofer`
informa]ii cu t`ieturile de montaj. Pentru
ei, ™informa]iile¤ care trebuie transmise sunt
reprezentate de nara]iune. Pentru mine,
™informa]ia¤ poate fi reprezentat` de multe
alte lucruri. În filmele mele încerc s` surprind
timpul, spa]iul [i multe alte lucruri care fac
parte din via]a noastr`, chiar dac` nu se leag`
direct de nara]iune." **

Mai degrab` interesat s` intre cu camera

PROVOC~RILE LUIBÉLA TARRDIABOLICUL DANSAL CON{TIIN}EI
ADINA BAYACRISTINA CHEVERE{AN

naivitatea. Comploturile, infrac]ionalitatea
ce curge prin venele unor indivizi corup]i,
dezumaniza]i, sp`la]i pe creier, în[el`toriile
de tot felul, obscenitatea, ipocrizia se ]in
lan] într-un teatru al absurdului, al rupturii
definitive [i iremediabile dintre realitate [i
reprezentare. Construirea unei utopii a
salv`rii prinde indivizi dispara]i în mrejele
unui miraj colectiv, împingându-i în masa
de servitori fideli ai serviciilor secrete,
transformându-i în informatorii de la baza
unei piramide diabolice. Exploatarea
nesiguran]ei, a temerilor spuse sau nespuse,
a labilit`]ilor personale, sl`biciunilor,
umbrelor trecutului reprezint` mecanismul
de siguran]` infailibil al manipul`rii.

Discursul lui Irimias dup` descoperirea
cadavrului sinuciga[ei Estike – care reu[e[te
s` se salveze prin moarte, într-un capitol
încheiat senin ("N-avea motive de
îngrijorare. {tia foarte bine c` îngerii au
pornit deja dup` ea") – ofer` o mostr`
fascinant` de demagogie dus` la extrem
[i de fariseism politicianist, cu atât mai
cutremur`toare cu cât par a se reg`si
frecvent în polemicile sferei publice
contemporane. Sco]ând la iveal` r`ul,
întunecatul, [ov`itorul din individ,
înfrângându-i bunul-sim] [i rezisten]a cu
lozinci, atacuri la persoan`, insinu`ri
imunde, inventând vinov`]ii [i promi]ând
iert`ri f`r` obiect, vocea sistemului
deformeaz` realitatea, deviaz` normalitatea,
interfereaz` cu rela]iile interumane bruiate
[i demonetizate deja de traiul mizer la o
margine uitat` de lume. "Krasznahorkai
e f`r` îndoial` fascinat de apocalips`, de
revela]ia frânt`, de mesajele indescifrabile.
A fi mereu ™în pragul unei percep]ii deci-
sive¤ e la fel de firesc pentru personajele
sale cum e medita]ia la Dumnezeu pentru
protagoni[tii dostoievskieni. Universul lui
Krasznahorkai e unul dostoievskian din care
Dumnezeu a fost înl`turat"1, scrie celebrul
critic american James Wood într-un
cuprinz`tor eseu din The New Yorker.
Dându-i dreptate, v` invit la o por]ie con-
sistent` de absurd (cotidian?).
_____________

1 Madness and Civilization. The Very
Strange Fictions of Laszlo Krasznahorkai,
4.07.2011.

http://www.newyorker.com/magazine/
2011/07/04/madness-and-civilization

într-o suit` de vie]i care curg aproape în
timp real, decât s` spun` o poveste scurtat`
[i aranjat` conform unor trucuri narative
de captare a aten]iei, Béla Tarr propune cadre
nesfâr[ite fixate asupra unui eveniment sau
a unei persoane. De fapt, camera doar pare
fix`, pentru c` în timp ea alunec` lent,
punctând extrem de discret momente de
inflexiune ale scenei, [i jucându-se cu
perspectiva. De exemplu, r`mâne memora-
bil` scena de peste 10 minute în care per-
sonajele din Sátántangó danseaz` ame]ite
într-o bodeg`, pe ritmul dictat de un acordeon
[i de efectul de percu]ie dat de lovitul unor
obiecte în mas`. Imaginea [i sunetul sunt
principalele unelte prin care Béla Tarr
vorbe[te în filmele sale: "Am înv`]at s` fac
film mai degrab` de la pictori [i de la
muzicieni, decât de la al]i regizori", spune
el, citându-l pe Peter Bruegel ca surs` de
inspira]ie în ceea ce prive[te pozi]ionarea
esen]ei unui tablou sub camuflajul unui
detaliu (vezi "C`derea lui Icar") **.

Fidel romanului omonim al lui László
Krasznahorkai în ceea ce prive[te structura-
rea nara]iunii în 12 sec]iuni care oglindesc
o secven]` complet` de pa[i de tango ([ase
înainte [i [ase înapoi), Sátántangó e un film
memorabil prin limbajul cinematografic pe
care îl propune. Combin` cadrele de
inspira]ie naturalist` cu umorul negru, invit`
la medita]ie [i construie[te o atmosfer` dens`,
profund`. De[i poate p`rea anacronic din
punctul de vedere al mi[c`rilor camerei [i
de[i e departe de a reprezenta o experien]`
cinematografic` facil` sau relaxant`,
Sátántangó merit` întreg efortul [i are toate
caracteristicile unui adev`rat film de autor.
____________

*Kohn, Eric (2012). An Interview with
Bela Tarr: Why He Says "The Turin Horse"
Is His Last Film. IndieWire. Accesat la
adresa: http://www.indiewire.com/article/
bela-tarr-explains-why-the-turin-horse-is-
his-final-film

**Pollard, Gary (2011). Interviu cu Bela
Tarr, realizat pentru emisiunea The Works,
difuzat` de Radio Television Hong Kong,
accesat la adresa: http://www.youtube.com/
watch?v=HPpJoTmIeuc
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A semnat peste o sut` de edi]ii ale serialului
de televiziune Muzica secolului XXI. În 1997
verniseaz` [i prezint` la Timi[oara expozi]ia
itinerant` Freddie Mercury, cu participarea
celebrului ghitarist Brian May. În 1986 [i 1988
este desemnat cel mai bun ghitarist din România
în clasamentele de specialitate anuale ale revistei
Cronica. În 1995, înfiin]eaz` grupul Stepan
Project, pentru definitivarea proiectului muzical
Trilogia Sensului Vie]ii, cuprinzând modulele
Sensul Vie]ii - CD ap`rut în 1996, Undeva în
Europa…, dublu CD ap`rut în 2001 [i Lumina,
triplu CD [i un DVD. *

Dublul CD Undeva în Europa… continu`
conceptul [i maniera fusion începute cu Sensul
Vie]ii. Lansat pe Internet în prima secund` din
2001, prin videoclipul piesei Lumina, constituie
[i semnific` primele semnale muzicale ale
noului Mileniu pe scara planetar` [i con]ine
22 de piese, acoperind 130 de minute de muzic`.
Al`turi de Ilie Stepan evolueaz` pe disc peste
30 de muzicieni (Mircea Baniciu, Lauren]iu
Cazan, Vladi Knejevici, Doru Apreotesei,
Dietrich Krauser, ultimii doi veni]i special din
Suedia [i, respectiv, Germania pentru înregis-
tr`ri). De asemenea, Sanda Gu]u, Lumini]a
Burc`, Liviu Butoi, Alex Boita Perin - venit
[i el din Germania, [.a., dou` coruri religioase,
forma]ii de duba[i [i colind`tori, bocitoarele
din S`pân]a. Producerea albumelor a durat trei
ani [i jum`tate; studioul TVR Timi[oara a filmat
în tot acest timp, realizând filmul ce poart`
titlul dublului CD. Este premiat ca "Discul
anului 2001" la Galele Vest Arad.

* * *
La 31 decembrie 2006, are loc

megaconcertul - Stepan Project - Undeva în
Europa…, prilejuit de aderarea României la
Uniunea European`. Ilie Stepan, Horea
Cri[ovan, Doru Apreotesei, Mario Florescu,
Vasile Dolga, al`turi de actori ai Teatrului
Na]ional Timi[oara, soli[ti ai Operei Na]ionale
Române Timi[oara [i ai baletului aceleia[i
institu]ii au evoluat în fa]a a peste 100.000 de
spectatori.

* * *
Aparitia [i concertul de lansare în 29

septembrie 2011, a DVD-ului de concert Ilie
Stepan, Dixie Krauser, Horea Cri[ovan - Live
în Timi[oara - Dup` 20 de ani, înregistrarea
concertului din 16 decembrie 2009 din clubul
Bunker - Timi[oara, concert care comemoreaz`

20 de ani de la începutul revolu]iei de la
Timi[oara din decembrie 1989. Concertul
de lansare a avut loc în Timi[oara, în Sala
Mare de Consiliu a C. J. Timi[, sub titulatura
"Concert extraordinar Ilie Stepan, Dietrich
Krauser, Horea Cri[ovan [i invita]ii lor".

* * *
Din noiembrie 2001 [i pân` în iulie

2012 munc` asidu` de compunere,
orchestrare, imprimare, mixare, etc. a p`r]ii
a treia din Stepan Project Trilogia Sensului
Vie]ii, cvadruplul album (3CD [i DVD) LU-
MINA, o mare epopee de tip fusion (33
de piese muzicale pe cele trei CD-uri, 3
bonus tracks-uri, 7 slideshow-uri, 3
videoclipuri, 2 landscape-uri pe DVD,
însumând, în total, peste cinci ore [i jum`tate
de muzic`) angajând zeci de interpre]i, de
folclor arhaic, instrumental (frunz`, cimpoi,
]ambal, cobz`, vioar` cu goarn`, toac`,
taragot, caval, etc…), vocal cu rapsozi
populari, coruri religioase, pân` la virtuozi
instrumenti[ti ai elitei interpretative de art`
clasic`, muzicieni folk, pop, rock, jazz,
oper`, grupuri de instrumenti[ti de muzic`
electronic` [i computerizat`.

* * *
În 4 Iunie 2013, la Muzeul de Art` din

Cluj, au loc concertul [i lansarea albumului
Lumina, în cadrul TIFF Art.

* * *
În 20 octombrie 2013, în sala

Filarmonicii "Banatul" din Timi[oara, are
loc concertul Ba.Rrock Acustic Live, în
formula: Ilie Stepan, Horea Cri[ovan, Mario
Florescu. Concertul a fost transmis - în pre-
mier` pentru un eveniment de acest gen -
în direct, pe Internet.

În 2001 prime[te distinc]ia
Compozitorul anului la Galele Vest de la
Arad; În 2008 i se acord` Diploma de
Excelen]` a Prim`riei Timi[oara – pentru
promovarea culturii timi[orene, iar în 2013,
devine Cet`]ean de Onoare al Municipiului
Timi[oara.

* * *
ILIE STEPAN: "Asta [tiu eu s` fac,

nu-mi dau seama cât de bine, dar am primit
un dar [i încerc s` dau cât mai mult..."

Documentar realizat de
MARIAN ODANGIU

Poe]ii Clara M`rgineanu [i Marian
Dr`ghici au stat de vorb`, iar dialogul lor
este publicat în Luceaf`rul de diminea]`.
Cam ca-n via]`, doamna întreab` [i domnul
r`spunde. Întreb`ri... tari, r`spunsuri pe
m`sur`. Iat` un fragment consistent dintr-un
astfel de r`spuns al lui M. Dr`ghici: "…
Am mai spus, e[ti ceea ce cite[ti. Tot mai
nelini[tit, ca s` nu zic îngrozit, de
perspectiva neantiz`rii, a unei ie[iri din
decor gen les poètes maudits Poe, Nerval,
Baudelaire & Comp., mai cu seam` dup`
episodul sinuciderii infernale a "b`trâ-
nelului" Nino Stratan, str`lucit poet, dulce
amic, am pus mâna cu fric` [i cutremur
pe textele scripturistice, într-o lectur` asidu`
a lor, neterminat` înc`; inepuizabil`, în
fond. Ceva îmi spunea c` poezia nu merit`
pre]ul acesta, al unei vie]i predate, în
schimbul gloriei vane, unui demon crud,
exerci]iu sfâr[ind prin a te arunca tu, poet,
sleit de bucuria [i lumina crea]iei, cu inima
într-un cu]it proptit în tocul u[ii, cum a
f`cut bietul Nino. Nimeni [i nimic, în
orizontul poeziei scrise, nu pretinde jertfa
suprem`. Numai diavolul, desigur. Satana,
protivnicul, cum îl descria invariabil
P`rintele Arsenie Boca, etimologic vorbind,
printr-un rotacism ciudat. Dumnezeu-
dr`gu]ul, drag` Clara, vrea altceva, proiectul
Lui, [tie orice copil, ne propune un travaliu
liber consim]it de autodep`[ire, de
complinire spiritual`, întru – auzi vorb`
expirat` – des`vâr[ire."

● Tot în Luceaf`rul am citit cu pl`cere
un inspirat eseu, Mirabila lumin`, al poetei
Iolanda Malamen despre arta lui Silviu
Oravitzan. Ca s` v` revin` dorul de a vedea
lucr`rile pictorului b`n`]ean, iat` un impuls
dat de doamna Malamen: "Mistica labirin-
tului, caligrafiat` armonios în siajul ordinii
universale, are în centru ca temeinicie
crucea, simbolizînd calea spre mîntuire,
spre revela]ie spiritual`, dup` complicate
"orbec`iri" labirintice. Oravitzan opereaz`
cu arhaicul pe care-l "strunje[te", revalori-
zînd elemente care s`-l apropie pe om de
imaginea lui Dumnezeu. Impunerea unor
simboluri esen]iale extrase dintr-un
imemorial cosmic-religios î[i are ca sprijin
capacitatea de (des)t`inuire, de stare celest`
[i de pace. Tonurile sunt împ`cate, sacrali-
tatea, limpezimile, reluarea unor motive
bizantine încheag` în modul înalt al marii
arte un imaginar ce [i-a des`vîr[it de-a
lungul ultimelor decenii lucrarea. A[
asem`na pictura lui Oravitzan, f`r` riscul
de a-i dezintegra unitatea [i asamblarea
magnetic` a stilisticii, cu o muzic` ivit`
din imensitatea celest` [i p`mîntean`.
Centrul de greutate al picturii r`mîne îns`
imuabil, iar peste fibra temperamental` a
actului creator lumina invoc`, cedînd spa]ii
altei lumini. Astfel, ritmurile acestor com-
plexe ]es`turi seam`n` uneori cu "frîngerea
pîinii". În pictura lui Oravitzan puritatea
[i identificarea acestei purit`]i unific` [i
intensific` emo]iile. Efectul erudi]iei hristice
este însu[irea adev`rului eliberator.
Propriile tr`iri [i experien]e spirituale
integreaz` în opera sa circuitul izb`vitor
al luminii. Monodia semnelor nu complic`
întregul, ci aduce cu sine o explicit`
descoperire a centrului, l`sînd vederii
crucea, "îndestulat`" de lumini [i de
certitudinea slavei.

LUMINA {I LISTELE
Remarcabil suplimentul Lumina literar`

[i artistic` al ziarului Lumina. Publica]ia
apare lunar, este coordonat` de poeta Daniela
{ontic` [i are patru pagini format mare, din
care nu lipsesc un interviu, editorialul, rubrica
Poezia Vechiului Testament, cronica de carte
semnat` de criticul Felix Nicolau, un eseu,
cronici de film, de teatru, de arte vizuale,
un grupaj consistent de poezie, semnale
editoriale, o revist` a presei culturale etc.
În editorialul din num`rul 6 al revistei,
intitulat Lecturi, Daniela {ontica scrie despre
leap[a literar`, un (fel de) joc ce a circulat
pe facebook [i care a presupus ca doritorii
s` fac` o list` cu 10 c`r]i care i-au marcat
în via]`. Unora listele li s-au p`rut ostentative,
altora – lungi, altora – banale. Ce crede poeta:
"Care ar fi argumentele celor care consider`
o banalitate sau un snobism s` ar`]i ce ai
citit? Buc`tarii au voie s` se pozeze lâng`
turnule]ele de carne garnisite cu sosuri
fran]uzite, coafezele pot s` ne arate ce mai
e nou de la inventarea permanentului încoace,
dar omul pentru care lectura este o activitate
constant` nu poate s` spun` altora ce-i place
în materie de citit? Am convingerea c` listele
acestea pot constitui adev`rate bibliografii
pentru mul]i care sunt la vârsta lecturilor
esen]iale – [i când se încheie aceast`
vârst`?..."

TOATE CIORILE PE-O
CRAC~

R`zvan Br`ileanu îl are interlocutor,
pentru revista 22, pe regizorul Nae Caranfil,
care vorbe[te despre rela]ia cu tat`l s`u,
despre plecarea din România [i întoarcerea
sa de dup` 1990, despre produc]iile proprii.
Spune regizorul: "… A ap`rut ceea ce numim
™Noul Cinema Românesc¤. Lupta nu se mai
d` majoritar pentru pia]a domestic`, cum
se întâmpla pe vremea aceea, ci pentru o
pia]` majoritar interna]ional`. Filmul
românesc a devenit un produs interna]ional
de lux. De aceea, din punct de vedere strict
financiar, nu prea mai intereseaz` cariera
lui domestic`. Publicul român de azi
snobeaz` filmele române[ti într-un mod pe
care eu îl g`sesc par]ial explicabil, par]ial
scandalos. {i atunci, succesul de stim` sau
chiar rentabilitatea filmului românesc se
stabilesc mai degrab` în afara grani]elor decât
în ]ar`." La întreb`rile Care e starea filmului
lui Nae Caranfil acum, fa]` de momentul
Filantropica? Cum sunte]i ca regizor, ca
cineast fa]` de acel moment?????, r`spunsul nu-i
deloc ezitant, dar este cam trist: "Oarecum
descurajat, pentru c`, interna]ional vorbind,
lumea filmului s-a radicalizat într-un fel care
mie îmi displace. În momentul de fa]`, ca
s` exi[ti ca autor de film, trebuie s` adop]i
o stilistic` radical`, trebuie s` fii "edgy",
s` folose[ti o recuzit` care mie pur [i simplu
nu îmi e simpatic`. Eu sunt construit pentru
un alt tip de cinema, consider c` exist` o
legitimitate în diversitate [i exist` o
ilegitimitate în înghesuiala isteric` pe un
singur culoar - s` pui toate ciorile pe o singur`
crac`. Genul de filme care fac ast`zi deliciul
festivalurilor este un gen pe care eu îl res-
pect, uneori îl [i admir, dar la care nu contest
decât un singur lucru: ideea c` este singurul
gen posibil."

RO{IORII DE VEDE
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A[a cum Lehliu Gar` este un ora[ mai
cunoscut decît Lehliu Ora[, gara din La Ciotat
este mai cunoscut` pentru pasiona]ii
cinematografiei decît ora[ul La Ciotat,
leag`nul cinematografiei, totu[i. Unul dintre
primele filme celebre se nume[te chiar a[a,
Intrarea trenului în gara La Ciotat [i a fost
f`cut de fra]ii Auguste [i Louis Lumière, pe
cînd se aflau la re[edin]a lor de var`, pe malul
Mediteranei, la aproape egal` distan]` între
Marsilia [i Toulon. Ce s` caute lyonezii în
La Ciotat? ([i spun asta cu o u[oar` mîndrie
de locuitor recent al La Ciotatului, asimilîndu-
mi lejera frustrare local` pentru faptul c`
Lyonul se tot promoveaz` drept capital` a
filmului [i a începutului de film, cu un Muzeu
al Cinematografului cum noi, ciot`]enii, s`
zic a[a, nu avem. Dar poate c` nici nu "vrem"
cu adev`rat: asta ar transforma ora[ul nostru
lini[tit, cu excep]ia verii, într-un loc de
pelerinaje culturale. Chiar vrem asta?)

Dac`, brusc, prin te miri ce miracol
tehnologic, am vedea toate firele nev`zute
ale telefoanelor f`r` fir, spa]iul nostru vizual
s-ar împ`ienjeni [i nu am mai vedea nimic.
Milioanele (miliardele?) de telefoane legate
prin mii de antene [i relee, leg`turile lor
nev`zute ne-ar încurca de-a binelea. V` da]i
seama ce s-ar întîmpla dac` am vedea toate
nev`zutele leg`turi, nu doar între telefoane,
ci leg`turile dintre oameni [i locuri, dintre
întîmpl`ri [i oameni? Din fericire, nu le vedem
cu ochiul liber. Aceste leg`turi nev`zute se
ghemuiesc în c`r]i, în enciclopedii, în muzee,
în galerii de art`, în istorii orale. Le putem
vedea pe rînd, dac` ne intereseaz` [i ne punem
pe urmele lor.

Care e, deci, leg`tura între fra]ii Lumière,
fiii unui industria[ londonez [i nepo]ii unui
rotar din Besançon, [i La Ciotat? E o leg`tur`
nev`zut`. Dar o vedem dac` ne ducem la
Muzeul din La Ciotat, aflat în sediul fostei
prim`rii, ridicîndu-se impun`tor în col]ul pe
care-l face promenada vechiului port cu
promenada nou`, dat` în folosin]` acum cîteva
luni. {i iat` prima leg`tur` nev`zut`. An-
toine Lumière-tat`l s-a n`scut în 1840, în
familia unui rotar din Besançon, dup` cum
am spus, dar a r`mas orfan la 14 ani, ambii
pr`in]i murind de holer`. Intrat ca ucenic în
atelierul unui pictor de firme, se converte[te
la fotografia cu daguerrotypul [i devine
fotograf-portretist. E genul de portret în care
fotografia e destul de vag` [i trebuie înt`rit`
cu pensula [i creioanele colorate.

Mi-amintesc de "dagherotipistul" care
umbla prin îndep`rtatul, acum, cartier ar`dean
Bujac cu oferte de "tablouri": d`deai o poz`
[i el f`cea portrete, jum`tate fotografie,
jum`tate culoare ad`ugat` de el. Cred c` mai
am acas`, în Bujac, reproducerea unei
fotografii cu bunicii mei din partea matern`,
îmbujora]i de un pic excesivul portretist!

Lumière-tat`l a în]eles c` fotografia [i
tehnica fotografic` sînt viitorul, a[a c`, la
treizeci de ani, se instaleaz` la Lyon, unde
deschide un atelier-studio de fotografie. Primii
lui fii, Auguste [i Louis, care se n`scuser`
înainte de mutarea lyonez`, aveau, de acum,
opt [i [ase ani, [i tocmai venea pe lume sora
lor, Jeanne. Ea va juca, peste ani, în L'arri-
vée d'un train en gare de La Ciotat, în filmul
devenit celebru [i evocat de mine ca titlu.
Dar s` nu anticip`m (prea mult). Tat`l se
lanseaz` în exploaterea industrial` a pl`cilor
de fotografie, c`rora, pe cînd abia împlinise
15 ani, Louis, fratele mai mic, le-a adus ni[te
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îmbun`t`]iri importante [i aduc`toare de
cî[tig.

Afacerea prosper` dup` implicarea celor
doi fii care, deja, se preg`teau s` devin`,
unul, Auguste, medic, iar Louis, fizician [i
chimist. Lumière-tat`l c`l`torea des la Pa-
ris, cu afaceri, dar [i pentru activitatea sa
de mason (ajunsese deja la gradul de Maestru
al Marelui Orient al Fran]ei). Acolo, într-
una din întîlnirile secrete, st` de vorb` cu
Lazare Sellier, mecanicul-[ef al Mesageriilor
Maritime, retras în La Ciotat, unde voia s`
relanseze Loja local`. {i iat` cum Antoine
Lumin` este chemat s` aduc` lumin` viitorilor
lui fra]i din adormita Loj` a La Ciotatului!

Cînd ajunge aici, industria[ul lyonez este
sedus de frumuse]ea locului. {i cump`r` 84
de hectare de teren, de la plaj` pîn` aproape
la gar` (acea gar`!) Se pune pe amenajat
proasp`t botezatul Le Clos de Plages, un
domeniu viticol, apoi, chiar în fa]a m`rii,
un imobil de patruzeci de camere, cu trei
ateliere de pictur` [i alte acareturi. Pentru
c` exista, [i pe atunci, leg`tur` direct` cu
trenul de la Lyon la Marsilia, de unde un
tren omnibus (în române[te i se zice tren
personal, care opre[te în toate sta]iile) îi
aducea pîn` în gara La Ciotat, membrii
familiei Lumière (deja vorbim de [ase urma[i
ai lui Antoine) veneau cu drag [i destul de
des la mo[ia de aici, unde-[i petreceau verile.

Dac` în atelierele lor lyoneze me[tereau
[i se gîndeu la solu]ii tehnice pentru a face
imaginile fotografice s` se mi[te, la La Ciotat
au f`cut primele aplica]ii practice. Edison
deja lansase un fel de aparat, kinescopul,
care punea imaginile în mi[care, dar inven]ia
lui avea un mare dezavantaj: mecanismul
cînt`rea jum`tate de ton`, [i, deci, nu putea
fi deplasat pentru filmare oriunde. Iar de privit
putea privi, printr-o fant`, un singur spectator
ni[te imagini mi[cîndu-se "în bucl`".

Aparatul pus la punct de fra]ii Lumière
s-a inspirat, în mecanismul de mi[care sacada-
t` a peliculei, de la ma[ina de cusut a mamei.
Inven]ia lor era simplu de c`rat (avea cinci
kilograme) [i de pus pe un trepied de fotograf.
Succesul inven]iei a fost dat [i de faptul c`,
tot de acolo, din cutia magic`, reu[eau s`
proiecteze fotografiile animate pe un perete
alb. Prima lor pelicul` a suprins ie[irea
muncitorilor de la Uzinele Lumière din Lyon
[i a fost proiectat`, în privat, la palatul
Lumière din La Ciotat. Acolo s-au organizat
mai multe proiec]ii pentru lumea bun` [i
pentru prietenii familiei ca un divertisment
aproape bizar. Antoine era mîndru de ceea
ce f`ceau fiii lui mi[cînd fotografiile pe pere]i.
Dup` Ie[irea muncitorilor de la uzinele din
Lyon, aducîndu-[i aparatul cu ei, fra]ii
Auguste [i Louis au filmat marea, portul.

Printre primele pelicule de acest fel
(pentru a-[i calibra aparatele) a fost filmarea
intr`rii unui pachebot în port, dar asta nu a
impresionat mult` lume: prin partea locului
chiar intrau multe ambarca]iuni în port. În
plus, se mi[cau mai natural, nu atît de sacadat
ca umbrele de pe perete. Trebuia ceva care
s` marcheze puternic sentimentele asisten]ei,
ceva care s` atrag` aten]ia c` sîntem în fa]a
unui nou fenomen tehnic [i artistic,
deopotriv`. Petrecîndu-[i mama [i sora Jeanne
la gar`, Auguste [i Louis au luat [i aparatul
(deja numit Cinematograf) cu ei, suprinzînd
sosirea trenului.

Filmarea a fost repetat` de cel pu]in dou`
ori, pentru a prinde o lumin` bun`, trenul

venind fie dinspre Toulon, fie dinspre
Marsilia. Proiectat în 28 decembrie 1895,
la Paris, în Salon Indien, închiriat special
pentru o serie de reprezenta]ii, filmul a [ocat
asisten]a, care s-a ridicat în picioare speriat`
de efectul atît de real al imaginilor.

Dar înainte de Paris, prima proiec]ie
public` (nu vorbim de cele private, din
saloanele palatului familial) s-a desf`[urat
în La Ciotat, în sala Eden Theatre, în 14
octombrie 1895. E drept, proiec]ia a fost un
e[ec, pentru c` la manivel` a fost l`sat` fiica
proprietarului s`lii, în vîrst` de 10 ani. Dar
faptul e fapt, proiec]ia e proiec]ie, iar istoria
a consemnat-o!

Acea sal` exist` [i e func]ional` [i acum.
Este cea mai veche sal` de cinema din lume.
Secretul, c`ci pare un secret, e destul de bine
p`strat de administra]ia local` actual`, care
nu a plasat nicio plac` de aducere aminte în
exteriorul cl`dirii. Pe un zid, peste drum de
laterala cl`dirii, pe un perete ce ]ine de Capela
Peniten]ilor Alba[tri, un street-artist a desenat
un tren filmat de o echip` [i suprapus Cl`dirii
Teatrului Eden. Ar trebui s` ghice[ti despre
ce e vorba. Iar în fa]a acestui cinema-mo-
nument istoric s-a plantat, de curînd, o
sculptur` f`cut` din hîrtii [i r`[in` (probabil),
un taur în m`rime natural`, cu pielea alc`tuit`
din afi[e. I se zice Taurul Cinema [i lumea
se fotografiaz` cu el. În ciuda rug`min]ii de
a nu i se urca în spate, nu pu]ini turi[ti mai
cornu]i se fotografiaz` exact pe spatele lui,
mîndri s` încalece Cinematograful.

Din cînd în cînd, în unele seri de var`
se proiecteaz`, chiar pe cl`direa cinemato-
grafului (da, pe întreaga cl`dire), secven]e
ce ]in de istoria fimului. Ceea ce, în sine,
chiar e un spectacol-omagiu adus fra]ilor
Lumière. Dac` Intrarea Trenului a fost
considerat "primul film de groaz`", ei, bine,
[i prima comedie a fost filmat` în La Cio-
tat, pe domeniul Clos des Plages. Ea a r`mas
în con[tiin]a public` sub titlul Stropitorul
stropit. E un filmule] (toate filmele de atunci
sînt limitate de lungimea peliculei la un minut)
în care un gr`dinar care ud` gr`dina vede
c` i se întrerupe apa pe furtunul c`lcat de
un copil (Edouard, cel mai mic dintre fra]ii
Lumière). Se uit` în furtun, îns` chiar atunci
copilul ridic` piciorul, gr`dinarul e stropit,
apoi las` furtunul jos [i fuge dup` copil. Gag,
ce mai! Gr`dinarul, François Clerc, era
angajatul familiei [i este consemnat drept

primul actor care urmeaz` indica]iile
regizorale: "Nu te ui]i la noi, î]i vezi de treab`,
ca [i cum noi nu am fi aici".

În La Ciotat exist` un liceu Lumière,
un cinematograf (altul decît Eden) care le
poart` numele [i un monument ridicat pe
fostul domeniu al familiei. Domeniu care
dup` Al Doilea R`zboi Mondial a fost
parcelat, ridicîndu-se un cartier de vile cu
str`zi care poart` numele unor provincii ale
Fran]ei. Iar palatul propriu-zis, devenit hotel
[i, apoi, recalificat în locuin]e, st` acolo, f`r`
s` [tii c` în acel loc s-au f`cut primele proiec]ii
private de cinema din istoria acestei arte.
Memoria fra]ilor Lumière e u[or tulburat`,
acum, de orientarea lor neinspirat` din timpul
celei de-a doua conflagra]ii mondiale. În loc
s` fie cu inima [i arta lor al`turi de Rezisten]a
francez`, au cochetat cu guvernul de la Vichy
(au plecat capul în fa]a regimului de atunci
[i au practicat "rezisten]a prin cultur`" —
ca s` fac o glum` pentru ini]ia]i). Louis [i-
a manifestat deschis admira]ia fa]` de Mus-
solini, cu ocazia unei vizite în Italia. De ce?
Pentru c` Mussolini era împotriva
cinematografului american. Adic` împotriva
urma[ilor lui Edison, cel cu care fra]ii Lu-
mière au luptat [i au concurat. Cînd s-a pus
problema unei bancnote de 200 de franci care
s` poarte chipul celor doi inventatori ai
cinematografului, s-a iscat un scandal tocmai
din cauza orient`rilor politice neinspirate.

Fra]ii Lumière au inventat, a[adar,
cinematograful, pe care l-au preluat Fra]ii
Pathé, cu s`lile lor r`spîndite în toat` lumea
[i cu produc]iile zecilor de filme artistice,
precum [i al]ii din industie. Dar, în afara
cinematografului, cei doi fra]i Lumière au
depus 170 de brevete de inven]ie. Una dintre
ele este fotografia color. Auguste, medicul,
a inventat un tip de pansament care se
folose[te [i azi. Poate c` un pansament pentru
memorie ar mai trebui inventat, totu[i.

Vorbeam la începutul acestui articol de
leg`turile nev`zute. Mai men]ionez una:
Antoine, Lumière tat`l, a donat o sta]ie de
medicamente vechiului Spital din La Cio-
tat. Cineastul maghiar Miklós Jancsó a filmat,
în 1985, L'Aube (Zorii), inspirat de romanul
lui Elie Wiesel — o bun` parte chiar în vechiul
Spital. Care ulterior a fost transformat în
Mediateca Simone Veil. Iar fa]` în fa]` cu
aceast` cl`dire locuiesc eu. Iat` înc` o leg`tur`
nev`zut`!
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