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Clujul meu e una din c`r]ile care te
oblig` s` cobori \ntre amintiri: am crezut
c` fac parte din genera]ia literar` a lui Petru
Poant` [i, atunci cånd am \nceput s` scriu
Geografia literar` a Romåniei, , , , , trebuia s`
m` definesc [i \n func]ie de c`r]ile sale.
Am \nceput Literatura Banatului cu idei de
la "A treia Europ`". Scriam c` la \nceputul
anilor nou`zeci, Europa Central` era un ]inut
definit de explozivul manifest al lui Milan
Kundera. Construirea grupurilor de cercetare
a Europei Centrale din Timi[oara se baza
pe studen]ii Adrianei Babe]i, ai lui Mircea
Mih`ie[ [i ai mei, care studiau literele: \i
citiser` sau erau \n bibliografia noastr`
obligatorie Kafka, Musil, Ha[ek, Eugen
Ionescu [i Emil Cioran. Nu lipseau Danilo
Ki[, Italo Svevo [i Milo[ Crnjanski.
Coboram cu ei la 1900 [i chiar mai devreme,
dac` a[ezam la loc de cinste invita]ii
americani, francezi care se ocupaser` \n c`r]i
importante de Europa Central`.

Cum mereu ap`rea \ntre paginile
invita]ilor sau ale tinerilor combatan]i
numele Mitteleuropei lui Naumann, care
atr`gea aten]ia nu asupra "tragediei Europei
Centrale", a[a cum a fost ea asasinat` de
ocupantul sovietic, ci asupra unui stil
anexionist, atåt de lizibil \n Mein Kampf.
Biblia lui Hitler poate fi bibliografie de
referin]` pentru cine vrea s` \n]eleag` cum
se cuvine Europa Central` \n secolul XX.
Fie pentru cine apeleaz` la anex`ri ale
"spa]iului vital", fie pentru cine vrea
excluderi succesive: aceasta este Europa
mea. Nimeni nu vrea s` fie din Europa de
Est, a scris un important om al istoriei. Dar
ce e Europa Central`? {i cea de Est?

Lucian Boia a scris un incitant eseu
despre romånizarea Romåniei, eseu care ar
fi trebuit a[ezat \n rame mai mari. Dac`
ne ocup`m de "romånizarea Romåniei" ar
trebui s` ne ocup`m [i de cehizarea Cehei,
[i de polonizarea Poloniei, [i de maghiari-
zarea Ungariei. Ajuns la Universitatea din
Budapesta prin 1869, Slavici afl` c` acolo
se vorbea german`. La Praga se vorbe[te
ceh` dup` 1920, ca [i limba polon` la
Universitatea din Cracovia. E bine s` gåndim
toate ]`rile din Europa Central` [i de Est
a[a cum au ar`tat ele dup` 1920, altfel ne
\ntoarcem la logica din Mein Kampf. Una
dintre c`r]ile excep]ionale care pot face
\ndrept`rile necesare este Clujul meu de
Petru Poant`.

|n volumul al treilea al Geografiei lite-
rare a Romåniei, Ardealul, pe care m` preg`-
team s`-l predau editurii prin 2005 erau citate
ample din Petru Poant`, atent ca nimeni la
scriitorii Ardealului. Scrie criticul clujean:
"Vitalitatea lui Baconsky vine din sentimen-
tul geografiei (subl. aut.) ca realitate spiritua-
l`. |ntr-un timp an-istoric [i \ntr-un spa]iu
nelimitat, poetul stabile[te o comuniune
absolut` cu imaginile unor oameni, obiecte
[i evenimente despre care se presupune c`
au existat. Evocarea lor melancolic`, precum
[i o u[oar` deta[are nostalgic` dau poemelor
starea de stihii hieratic-somptuoase, prin
care se aud, \ntotdeauna, vånturi septen-
trionale, zvonuri imemoriale de b`rba]i
fabulo[i; se v`d, ca ni[te n`luci, coamele
albe ale cailor de la miaz`noapte, pe unde
poetul \[i caut` originile".

Nu doar estetism sau nu obsesii estete,
[i nu doar atmosfer` ritualic` [i misterioas`.
Sentimentul geografiei are capcanele sale,
expansiunea care marcheaz` [i alte
habitudini. Sau cum spune acela[i critic:

CLUJUL LUI PETRU POANT~
CORNEL UNGUREANU

"Sentimentul geografiei nu r`måne simplu
gest al evad`rii nostalgice. Este vorba de
construirea (subl. aut.) unui univers, extrem
de bogat [i de inedit, \n care rareori p`trund
elemente exotice [i pre]ioase". Am putea
spune c` e vorba de un univers alternativ,
de o lume care trebuie s` o \nlocuiasc` pe
cea real`, torturant`. {i Petru Poant` citeaz`
chiar un Interludiu de miaz`noapte, \n care
sentimentul geografiei pare mai intens [i,
dac` e s` privim lucrurile din anul de gra]ie
2006, salvator. Poetul nu omagiaz` eroii
revolu]iei din Leningrad, ci \[i fixeaz`
discursul altfel: "Se pare c` a[a am fost
n`scut / S` m` \nchin m`rilor aspre [i
Nordului,/ S` iubesc migratoarele viscole
[i s` caut mereu/ Aureola palid` a iernii./
Cånta]i-mi sumbre valuri ale Balticii,/ Poate
voi reu[i s`-aud vreodat`/ Glasul acelui
ciudat str`mo[/ De la care vine iubirea
aceasta prea mare".

Citesc volumul Clujul meu cu
sentimentul c`, dup` un [ir de c`r]i de vårf
ale criticului [i istoricului literar, Petre
Poant` ne \nmåneaz` pagini testamentare:
\[i ia adio de la profesori, de la colegii s`i
despre care a scris de atåtea ori pagini
importante. Nu mai are alian]e literare,
simpatii sau antipatii. Nu este eroul istoriei
clujene. Nu este un "model". Face cronica
ora[ului s`u, cu pagini despre \ntemeiere,
istorie, despre straturile joase sau \nalte ale
societ`]ii. Face critic` literar`, sociologie,
antropologie, politologie, toate filtrate prin
amintirile sale. Cum au fost ei – cum s-a
desf`[urat via]a literar` \n ora[.

E \ntre amintirile sale, de poet [i de
lider solidar confra]ilor, a[a c` poate s`-[i
tr`iasc` exerci]iile de admira]ie: "Cafeneaua
fascina, a[adar, ca o idee enigmatic`. Nu
exista scriitor sau oricare alt tip de artist
s` nu fi trecut m`car o dat` prin incinta ei.
Virgil Stanciu, botez`torul, le-a r`mas pån`
\n ziua de azi fidel. Vine \nc`, aproape zilnic,
cu mersul s`u de o lentoare implacabil`,
s` se \ntålneasc` cu ceilal]i fideli, Cons-
tantin Colhon [i Alexandru Vlad. Clujean
vechi, din familie de intelectuali [i format
\n spiritul culturii engleze, el are educa]ia
tabieturilor rafinate [i o sensibilitate cita-
din` a locurilor consacrate. Apar]ine celor
care consolideaz` o tradi]ie prin acest sen-
timent al apartenen]ei [i prin cultivarea
civilizat` a mitologiei cotidianului. El n-a
fost ceea ce se nume[te, peiorativ cumva,
un "stålp de cafenea". Era o prezen]`
luminoas` de o or`, unul dintre aceia care
creditau intelectualitatea cafenelei [i \i
\ntre]ineau misterul longevit`]ii".

Un [ir de sublinieri demne de re]inut
cu privire la felul \n care trebuie \n]eleas`
lumea litera]ilor. A Clujului intelectual. {i
cum trebuie \n]eleas` via]a literar`. Iat` o
\ntålnire – o confruntare \ntre echinoxi[ti
[i optzeci[ti: "Venise de la Bucure[ti s`
citeasc` tån`ra poet` Mariana Marin, una
dintre poetele optzecismului \n afirmare
atunci (…). Versurile Marianei Marin au
produs o stupoare cum arareori se \ntåmpl`
\n asemenea \mprejur`ri. Se auzea acolo
un rechizitoriu \nfrico[`tor asupra unei
realit`]i atroce. Nu aluzii la realitatea
contemporan`, ci denun]area ei expres`, \ntr-
o poezie de o expresivitate crud` [i
sarcastic`. Poeta \ns`[i, o brunet` de o
frumuse]e natural` [i intens`, afi[a furoarea
teatral` a unui Savonarola feminin, p`rånd
s` transforme lectura \ntr-un recital
apocaliptic. Aceasta era prima intrare live

a poeziei optzeciste \n spa]iul literar clujean".
Spa]iul literar clujean era al

echinoxi[tilor, ar`ta volumul Efectul
Echinox sau despre echilibru, carte pe care
Irina Petra[ (cred) o include \n volumul
Clujul meu. Echinox trebuie \n]eles, arat`
acest volum, ca afirmare a spiritului tån`r,
pentru buna definire a ora[ului. A acestui
ora[ \n care Universitatea Daciei superioare
\[i avea rolul ei \n Clujul lui Petru Poant`
[i al prietenilor s`i. Excep]ionale sunt
portretele dasc`lilor, judeca]i f`r` p`rtinire:
[i Mircea Zaciu, [i Ion Vlad, [i cei de azi,
[i cei de odinioar`.

Iat`-l pe Constantin Daicoviciu, \ntr-un
superb timp al ora[ului: "Aromele de cafea
proasp`t m`cinat` invadau diminea]a str`zile
din centrul ora[ului. {i parc` niciodat`
efluviile lor nu erau mai persistente ca \n
atmosfera rarefiat` a toamnelor, cu lumina
lor coapt`, de un albastru b`tånd spre ciudate
nuan]e de galben [i vioriu. |n memoria mea
ele au r`mas toamne unice ale unui interval
aureolat. Mi-l amintesc trecånd prin aerul
lor matinal pe marele Constantin Daicoviciu.
Mergea regulat la cafeneaua Silva (Verde)
din strada Memorandului, unde avea o mas`
re]inut` \n permanen]`. Nu ap`rea pur [i

simplu, ci ca o erup]ie patetic-jovial`, cu
masivitatea sa nobil` de patrician. Ora[ul
\l adjudecase drept figura sa tutelar`…".

Echilibrul e men]inut [i \n judec`]ile
consacrate lui Adrian Marino sau cerchi[tilor
– lui Radu Enescu, de pild`: "La Arizona
venea frecvent Radu Enescu, cel mai mare
b`utor de cafea [i cel mai cultivat literat al
urbei…|[i salvase pielea cu mici compromi-
suri ideologice, \ns` tr`ia cu obsesia
persecu]iei. |[i construise o biografie paralel`
de aiurit [i nevropat “…‘. Era cu siguran]`
un inadaptat a c`rui experien]` intelectual`
autentic` se consuma \ntr-o atitudine
sfid`toare Scria \n acea perioad` studiul s`u
fuindamental despre Franz Kafka, probabil
sarcastic amuzat de fervorile inocent-
prim`v`ratice ale genera]iei mele".

Pentru cine vrea s` \n]eleag` Geografia
literar` a Romåniei, dar [i istoria ei, dar [i
via]a literar` din a doua jum`tate a secolului
XX, poate [i din vremurile postdecembriste,
Clujul meu e o carte de referin]`. Una dintre
c`r]ile memorabile ale acestor ani.
___________

Petru Poant`, Clujul meu, Editura
{coala Ardelean`, Cluj, 2016 (volum \ngrijit
de Irina Petra[).

ROMANUL NEGRU {I RO{U,DE IOAN T. MORAR,|N LIMBA SPANIOL~
RomanulÊNegru [i Ro[uNegru [i Ro[uNegru [i Ro[uNegru [i Ro[uNegru [i Ro[u, de Ioan T. Morar, a fost publicat în limba spaniol` la

Editura Xorki, Spania, în traducerea lui Joaquin Garrigós. Negru [i Ro[uÊa ap`rut în
anul 2013 în colec]ia "Fiction Ltd." a Editurii Polirom – [i în edi]ieÊdigital`digital`digital`digital`digital`Ê–, [i a
fost nominalizat la Premiul "Cartea anului 2013", acordat de revista România literar`.

Georgian Nicolau este un tîn`r promi]`tor: elev frunta[ al Liceului Militar din
Câmpina, admirat de colegi [i apreciat de profesori, î[i dore[te cu ardoare o carier`
de ofi]er. Aceasta l-ar ajuta s` se rup` de trecutul s`u, de colonia de ]igani din care
provine [i de casa mizer` în care au r`mas mama [i fra]ii s`i. Nimeni nu-i [tie secretul
[i nici nu-l poate b`nui, c`ci Georgian are tenul deschis la culoare [i ochi alba[tri [i,
în plus, [i-a inventat un trecut de român. Iar visul i se îndepline[te. Georgian urc` pe
scara ierarhic`, particip` la cucerirea Odessei [i ajunge chiar un apropiat al idolului
s`u, mare[alul Antonescu. Îns` trecutul pe care s-a str`duit atît de mult s`-l ascund`
îl ajunge din urm` cînd mama [i sora sa sînt deportate în Transnistria, împreun` cu
mul]i al]i ]igani, din ordinul mare[alului. Atunci Georgian va trebui s` ia o decizie,
iarÊvia]a lui î[i va schimba cursul odat` cu istoria.

Ilustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri din colec]ia Muzeului BanatuluiIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri din colec]ia Muzeului BanatuluiIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri din colec]ia Muzeului BanatuluiIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri din colec]ia Muzeului BanatuluiIlustra]iile din acest num`r reproduc lucr`ri din colec]ia Muzeului Banatului
[i din colec]ia privat` Andrei Herczeg[i din colec]ia privat` Andrei Herczeg[i din colec]ia privat` Andrei Herczeg[i din colec]ia privat` Andrei Herczeg[i din colec]ia privat` Andrei Herczeg
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ALTELE-S ARTELE

MARCEL TOLCEA

C~LIN-ANDREI MIH~ILESCU
C\nd s` cad` ghilotina, lui Jacques

Lapierre i s-a umflat deodat` a[a de tare g\tul
c` lama nu a putut cobor\ mai mult de un
centimentru-doi. Mul]imea a \nceput s`
aplaude nebune[te. Dar cum g\tul nu i-a mai
putut ie[i dintre bra]ele ghilotinei, de atunci
a c`rat-o cu el ca ram`.

*  *  *
Duminic`, \n timpul finalei mondialelor

de la den Bosch, c\[tigat` de echipa Olandei,
maseurul [i psihanalistul na]ionalei feminine
malaieziene de hockei pe iarb` s-au \nc`ierat
din nou.

*  *  *
Un camion cu porcine s-a r`sturnat \n drum

spre abator. O comunitate de cre[tini ontarieni
a ]inut o noapte de veghe pentru sufletele celor
patruzeci de animale decedate \n accident.

*  *  *
Un Valencia – c` s\nt at\]ia \n fotbal –

s-a accidentat serios \ntr-un meci [i a fost scos
cu targa de pe teren. |n drum spre spital, poli]ia
a reu[it s`-l chestioneze \n problema nepl`]ii
unei pensii alimentare.

*  *  *
Campania preziden]ial` a orelistei Carla

Filliucci se va desf`[ura sub sloganul Vox
populi rauca est.

*  *  *
Invazie de clowni pe Coasta de Est. Unii

\i speriau pe pre[colari, al]ii furau telefoane
mobile, unii chiar \ncercau s` g`seasc` hran`
prin culele m`n`stire[ti. Totul s-a rezolvat c\nd
clownii au fost confrunta]i de c\teva comandouri
de Mo[i Cr`ciuni.

*  *  *
Sub sloganul "Eternitatea s-a n`scut la

pat", fabrica de saltele din Huang-zo ofer`
produse cu garan]ie pe via]` celor concepu]i
pe ele.

*  *  *
Avea patruzeci [i unu de ani c\nd s-a

\mbarcat, ca s` nu mai aud` de nimeni, dar
Columb a fost primul om care a descoperit
India prin ocheanul Bibliei.

*  *  *
Neagoe B. \n dialog cu fiul
—Ce-i socialismul, tat`?
—O n`luc`, fiule.
—{i are vreun viitor?
—N-are dec\t viitor.
—P`i, parc` ziceai c` nici viitorul nu mai

e ce era.
—Ei, te-ai prins! ~la e socialismul.

*  *  *
|n 1979, a doua recolt` din orez`riile din

C|ND S~ CAD~ GHILOTINA,
A DAT PESTE EI MA{INA

sudul Chinei s-a maturizat prea devreme, astfel
\nc\t prima nu a mai putut fi recoltat`, iar
responsabilii regionali, dup` o judecat` sumar`,
au fost executa]i pentru cauzarea unui num`r
totu[i prea mare de cazuri de canibalism.

*  *  *
Pe un genunchi, prostituata avea tatuat

afaceri; pe cel`lalt, pl`ceri.
*  *  *

Dintr-o eroare de organizare, la congresul
mondial al pacien]ilor bipolari din Maputo,
cei \n stare hiperactiv` au fost caza]i la etajele
superioare, iar depresivii la parterul hotelului
"Sonora Sonoma Est", poli]ia neput\nd
interveni la timp.

*  *  *
Pompa de eliminat traume infantile cons-

truit` de Emil Popescu a fost "lansat` la ap`"
duminic` de pre[edintele republicii la R\mnicu
S`rat, locul na[terii marelui inventator.

*  *  *
Ieri mul]i parizieni au putut vedea cum

un stol de ra]e s`lbatice, urm`rite de doi ulii
[i d\nd pe cerul capitalei franceze un spectacol
demn de Roland Garros, [i-a g`sit ad`post \n
buc`t`ria restaurantului "La Tour d'argent".

*  *  *
|ntr-o cald` diminea]` de octombrie, Paulo

Coelho s-a trezit cu o idee extraordinar`, ceva
cu adev`rat mare, cum niciodat` nu putuse
s` n`scoceasc` p\n` atunci \n multele lui
romane de succes. Febril, s-a a[ezat la birou,
a deschis computerul [i, c\nd nu apucase s`
pun` nici m`car dou` cuvinte pe ecran, t\n`ra
lui iubit` a dat buzna \n birou:

—E unul din Suedia la telefon, baby. Zice
c` ai primit Nobelul pentru literatur`.

*  *  *
Cadavrul cet`]eanului malaiezian Luq-

man Khan, psihanalistul na]ionalei feminine
de hockei pe iarb`, a fost pescuit l\ng` zidul
de sud al termocentralei Savannaharam. G\tul
victimei nu prezenta urme de strangulare, dar
pe lan]ul brelocului i-au fost g`site medalionul
lui Freud, cheile de la cantina echipei [i o
sticlu]` cu cianur` \n solu]ie de 75%.

*  *  *
Noaptea trecut` vechiul turn al prim`riei

a c`zut \n timpul cutremurului, rezult\nd c`
unele dintre exponate, chiar dac` se afl` \n
varii stadii de avarie, mai pot fi recunoscute.
Astfel, cele dou` piane Steinway [i statuia
baroc` a Paia]ei Independen]ei plutesc pe apele
[an]ului de ap`rare, iar ghilotina din secolul
al XIX-lea e deasupra Mercedesului prim`riei,
pe care l-a strivit \n c`dere.

Cu Nichita St`nescu m-am v`zut prima oar` \n 1980. Am primit atunci unul dintre
premiile de poezie ale revistei Amfiteatru [i am ajuns la Bucure[ti. Din Timi[oara, mai
era premiat, la proz`, Daniel Vighi. Dup` premiere, am sunat la Sorin Titel, dar el
pleca de acas` [i nu ne putea primi. A[a c` am ales s` mergem la Nichita St`nescu, la
sfatul lui Titel. Nichita St`nescu st`tea \n Pia]a Amzei, \ntr-un bloc de lång` Teatrul
}`nd`ric`, la etajul 3, dac` nu m` \n[el. Am ajuns acolo \mpreun` cu Mircea Doru
Lesovici, un excelent critic literar de la Ia[i, disp`rut prematur, autor al unei excelente
c`r]i despre ironie. Am intrat \n bloc [i l-am c`utat pe poet \n lista de locatari. Unde
figura cu o identitate aproape secret`: St`nescu Nichita. Am urcat, am sunat \ndelung,
dar nu am avut nicio reac]ie din partea locatarului. Cånd am ajuns \n fa]a blocului, o
voce de femeie ne-a interpelat de sus, de la apartamentul lui Nichita. Era Dora. {i am
reurcat.

Nichita era \n form`, dar nu exagerat. Ne-a \ntrebat cine suntem, [i Vighi, care
conducea ostilit`]ile, i-a spus c` eram laurea]ii revistei Amfiteatru [i m-a ar`tat ca fiind
poetul. Nichita vorbea \n dodii, ca de obicei. Cred c` m-ar fi enervat dup` dou`-trei
zile de asemenea poeme ad-hoc pe care el le recita cam teatral. |n fine, atunci eram
paralizat de emo]ie [i, evident, de admira]ie. A[a c` Nichita m-a invitat s` spun o poezie.
Am recitat un poem despre frizer, care, \n textul meu era c`l`ul imperfect din subcon[tientul
ora[ului [i care \]i taie p`rul f`r` s` te doar`, fiindc` el \l taie cu adev`rat \n apa din
oglind`. Nichita a ascultat concentrat, apoi a spus t`ios: "|nc` o dat`!" Am crezut c` e
surd. Am mai spus \nc` o dat` textul, mai rar [i mai tare. M-a mai pus s` \l spun \nc`
de vreo cinci ori, apoi a exclamat cu putere: "Perfect!" {i m-a invitat s` mai spun poezia
la el \n poal`.

Nici nu [tiai cåt e autentic sau cåt e, cum spuneam, cabotinism. {i, ca s` dau \ntregul
context al episodului, Nichita era mai mult decåt generos. Dac` te l`uda Nichita nu te
mai b`ga nimeni \n seam`. Am uitat s` spun c` noi, la sfatul lui Sorin Titel, veniser`m
cu ni[te sticloan]e de vodc`. Eu, la un moment dat, am mers la toalet` [i, cum u[a
dormitorului era deschis`, am v`zut c`, pe oglind`, era scris un poem cu rujul, dedicat,
evident, Dorei. |n fine, am plecat [i Nichita ne-a condus pån` \n fa]a blocului. La plecare,
Daniel i-a spus a[a: "Nichita, ai grij` s` nu mori!"

(Din cartea de convorbiri cu Robert {erban, \n curs de apari]ie)

O AMINTIRE DIN
ANII LUI NICHITA

Retras pentru c\teva zile din v\rtejul
de praf, noxe, asfalt, tabl` pe ro]i, plastic
[i sticl` al ora[ului \n care zgomotul stri-
dent al sirenelor [i sunetul iritant de sintetic
al clopotelor setate pe calculator, undeva
la poalele Rolului, la vreo 400 de metri
altitudine, nu tocmai high, dar nici \mp`m\n-
tenit, m-am trezit. Am revenit la suprafa]a
peliculei diurne dintr-un vis \n care eram,
nici mai mult nici mai pu]in, fiul lui Bob
Dylan. Aveam 18 ani [i eram atins de spiritul
rebel al v\rstei, cu dorin]a de a fi independent
[i cu dor de duc`. Am hot`r\t s` plec, s`
m` duc, s` zbor c\t mai departe de acas`
(nedefinit acest acas`, dar probabil undeva
\n Europa, c`ci destina]ia aleas` a fost
America, United States of America).

Pentru a nu m` aventura haotic \n
necunoscut, am \ncercat s`-l contactez prin
internet pe Paul Simon, despre care [tiam
vag c` mi-ar fi o rud` mai \ndep`rtat` —
un fel de unchi, dar el nu cred c` avea habar
despre asta — [i l-am \n[tiin]at printr-un
mail c` voi trece oceanul. Nu [tiu de ce
mi-a ap`rut \n acest chip tocmai el. Probabil
pentru c` citisem, cu c\teva zile \nainte de
a visa, interviul \n care povestea cum a
\ncercat s`-i propun` lui Dylan s` colaboreze
la un c\ntec pe albumul ce-l preg`tea \n
acea perioad` (e vorba de discul So Beautiful
Or So What). N-a primit nici un r`spuns.
Poate acesta s` fi fost motivul pentru care,
\n visul meu, consideram c` un mail de la
cineva din familia Dylan ar putea s`-i
st\rneasc` interesul lui Simon, s`-mi
r`spund` [i s`-mi ofere sprijin \n primii
pa[i pe care urma s`-i fac \n lumea nou`.

|n vise lucrurile nu urmeaz` un fir logic

VIS     CU BOB DYLAN...
MIMO OBRADOV

a[a c` urm`toarea scen` m` plaseaz` \n
fa]a unui tour bus (varianta luxoas` a
autocarelor turistice). Ini]ial m` aflam \n
p\ntecul monstrului \ntr-un fel de vestiar
cu dulapuri \nalte. |ntr-unul din acestea \mi
pusesem bagajele. L-am deschis ca s`
verific, s` caut ceva... dar ce? Ah, da! Mi-
am amintit c` eram deja pe drumul
destinului [i ma[ina oprise undeva l\ng`
o plaj`, iar c`l`torii au ie[it s` \nt\mpine
valurile oceanului. De fapt, \mi c`utam
slipul. L-am g`sit, am ie[it din dulap, din
vestiar, din autocar. Pe u[a din spate. |n
acel moment a glisat silen]ios u[a elegant`
din fa]`, iar pe sc`rile acoperite cu catifea
a cobor\t agale, a[a cum p`[ea c\ndva Clint
Eastwood \n faimoasele filme spaghetti
western regizate de Leone [i sonorizate de
Morricone, nimeni altul dec\t tata. Adic`
Bob Dylan. Purta un costum negru, cu
cus`tur` din fir aurit, pantaloni cu vipu[c`
[i o p`l`rie elegant` , crem, cu dou` boruri
(!?). L-am privit surprins, \ns` f`r` s`-mi
fie team`. I know, a spus, cu vocea lui u[or
g\j\it` [i cu privirea \n dep`rtare, f`r` s`-i
tresar` mu[chii fe]ei. P`i da, m` g\ndeam,
obvios c` [tie, doar mi-a verificat
coresponden]a. El este de c\teva decenii
\n "Never Ending Tour". Am sim]it nevoia
s` m` justific cumva. Am plecat [i eu...
a[a, pentru dou` luni sau poate doi ani, nu
pentru totdeauna. M` voi \ntoarce. Cam
pe aici visul s-a \ntrerupt, a[a cum se
\nt\mpl` de obicei c\nd ]i se \nf`]i[eaz` ceva
fascinant, de neimaginat \n stare de veghe.

M-am \ntors. Ca s` mai ascult o dat`
Every Grain Of Sand [i s`-i citesc versurile
c\ntecelor traduse de C`rt`rescu.

bana(R)t
ADRIAN BODNARU

În prezen]a lui Adrian Bodnaru am
sim]it c` pot privi lumea printr-un oblon
prin care visele se desprind [i se proiecteaz`
pe str`zi, iar imaginea unui pasaj prea
aglomerat [i [lefuit de praf se transform`
într-un conglomerat de senza]ii. Cum poate

o suprafa]` de sticl` atât de firav` s` reflecte
o multitudine de am`nunte cotidiene precum
un infim bob de rou`? Doar o voce blând`
[i un spirit intuitiv pot reda detaliile in-
time ale unei experien]e vizuale, plin` de
empatie într-o suit` de versuri sorbite ca
un fum.

CLAUDIA BUCSAI
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Capital` Cultural` European`. Apoi, \]iCapital` Cultural` European`. Apoi, \]iCapital` Cultural` European`. Apoi, \]iCapital` Cultural` European`. Apoi, \]iCapital` Cultural` European`. Apoi, \]i
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– Capital` Cultural` European`", care ne-a– Capital` Cultural` European`", care ne-a– Capital` Cultural` European`", care ne-a– Capital` Cultural` European`", care ne-a– Capital` Cultural` European`", care ne-a
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Simona NeumannSimona NeumannSimona NeumannSimona NeumannSimona Neumann: |]i mul]umesc, Ro-
bert, \n numele echipei de candidatur` pentru
gåndurile bune. Am sentimentul c` timi[o-
renii au avut nevoie de acest titlu pentru a
continua o Revolu]ie ne\ncheiat` \n decem-
brie 1989, [i anume schimbarea de menta-
litate, de comportament. Este vorba, dac`
vrei, de [ansa unui nou \nceput pentru ora[ul
nostru, \n demnitate [i respect din partea
Europei [i a Romåniei. Am \ncheiat o c`l`-
torie lung`, care a durat ceva mai mult de
cinci ani, de la primele taton`ri ale oportu-
nit`]ii de a ne \nscrie \n concurs, pån` la
finalizarea demersului, timp \n care am
construit candidatura de "jos \n sus", cum
s-ar spune, adic`, din comunitate, trecånd
prin oamenii de cultur` [i deciden]ii politici.
Pentru c` un asemenea program presupune
[i necesit` o implicare [i amploare la toate
nivelurile. S` nu uit`m c` vorbim despre o
nou` abordare \n dezvoltarea durabil` a ora[e-
lor, bazat` pe cultur`, care din "Cenu[`reas`"
devine "Prin]esa balului", principalul element
care pune \n mi[care idei, oameni, creativitate,
inova]ie, energie civic`, toate menite s` gene-
reze indirect nu doar dezvoltare economic`
[i social`, dar [i o calitate mai bun` a vie]ii
[i cet`]eni mai implica]i \n soarta comuni-
t`]ilor \n care tr`iesc, mai responsabili fa]`
de ei \n[i[i, fa]` de ora[ul lor.

|n urm` cu aproape patru ani, cånd am
preluat conducerea Asocia]iei Timi[oara-
Capital` Cultural` European`, am g`sit \n
Timi[oara un poten]ial imens pentru a contura
acest program: de aceea am crezut mereuam crezut mereuam crezut mereuam crezut mereuam crezut mereu
\n [ansa ora[ului de a cå[tiga titlul\n [ansa ora[ului de a cå[tiga titlul\n [ansa ora[ului de a cå[tiga titlul\n [ansa ora[ului de a cå[tiga titlul\n [ansa ora[ului de a cå[tiga titlul. De fapt,
dac` ar fi s`-]i r`spund cu precizie, nu s-a
pus problema vreodat` c` m-a[ fi \ndoit sau
nu de faptul c` vom cå[tiga, ci am fost mereu
\ncrez`toare \n [ansele [i oportunit`]ile care
meritau s` fie valorificate. Chiar [i atunci
cånd al]ii \n jurul nostru erau sceptici, ori
ne d`deau drept exemple alte ora[e mai "cul-
turale" sau mai bine mediatizate, chiar [i
atunci cånd am fost lua]i \n derådere ori
ridiculiza]i dac` aveam o idee mai non-
conformist`, am [tiut mereu c` tocmai
datorit` acelor demersuri eram pe drumul
cel bun. Pentru c` puneam degetul pe ran`,
pentru c` \i provocam pe conservatori [i pe
aceia care tr`iser` experien]a alterit`]ii [i
se compl`ceau \n iner]ie [i a[a-zise critici
prin care, de fapt, \[i mascau neputin]a. Cu
atåt mai mult am [tiut mereu c` trebuie s`
ne juc`m cartea cu \ncredere [i perseveren]`
pån` la cap`t. {i a meritat!
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principal \n regiune, de data asta prin cultur`".principal \n regiune, de data asta prin cultur`".principal \n regiune, de data asta prin cultur`".principal \n regiune, de data asta prin cultur`".principal \n regiune, de data asta prin cultur`".

|N 2021, TIMI{OARA VA OFERI
EUROPEI UN AN FANTASTIC
SIMONA NEUMANN

Te \ntreb: \n loc de Te \ntreb: \n loc de Te \ntreb: \n loc de Te \ntreb: \n loc de Te \ntreb: \n loc de nostalgianostalgianostalgianostalgianostalgia nu ar fi fost nu ar fi fost nu ar fi fost nu ar fi fost nu ar fi fost
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Timi[oara a cå[tigat titlul, a lipsit reac]iaTimi[oara a cå[tigat titlul, a lipsit reac]iaTimi[oara a cå[tigat titlul, a lipsit reac]iaTimi[oara a cå[tigat titlul, a lipsit reac]iaTimi[oara a cå[tigat titlul, a lipsit reac]ia
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— Nu m` mir` lipsa reac]iei spontane
din partea oamenilor. Dar lucrul acesta nu
\nseamn` c` nu s-au bucurat de aflarea
rezultatului. Doar c`, probabil, fiecare a f`cut-
o \n felul lui, s-a bucurat \n cercul s`u intim
de prieteni, neavånd curajul de a-[i \mp`rt`[i\mp`rt`[i\mp`rt`[i\mp`rt`[i\mp`rt`[i
bucuria \n public cu ceilal]icu ceilal]icu ceilal]icu ceilal]icu ceilal]i. Lucrul acesta
confirm` \nc` o dat` faptul c` am identificat
cu precizie o problem` a societ`]ii noastre,
[i anume pasivitatea.pasivitatea.pasivitatea.pasivitatea.pasivitatea.

Timi[oara se confrunt` cu problemele
comune ale oric`rui ora[ central-european
de dimensiune medie [i stabil economic: o
stare pasiv` de confort, respingerea noului,
un consumism f`r` implicare social`. Reac]ia
cet`]enilor la \ntreb`rile noastre, ob]inut`
pe durata procesului de candidatur`, a scos
\n eviden]` cåteva urgen]e ale ora[ului, printre
care men]ion`m: sc`derea interesului civic,
intoleran]a fa]` de grupurile marginale, pier-
derea spa]iului public, lipsa unei viziuni de
dezvoltare urban` comun` [i profilul interna-
]ional insuficient de dezvoltat al ora[ului.

Pe de alt` parte, nostalgia, nostalgia, nostalgia, nostalgia, nostalgia pe care o
men]ion`m \n acela[i document de refer`
la atitudinea fa]` de trecutul ora[ului [i al
zonei. Este important s`-l cunoa[tem pentru
ca s` [tim de unde venim [i cu ce instru-
mente suntem \nzestra]i, dar s` nu r`månem
ancora]i \n el, ci s`-l valorific`m \n cheia
european` a secolului pe care \l tr`im.
Spuneam acolo c` Timi[oara trebuie s`-[i
scrie un destin contemporan pentru a deveni
din nou un lider \n regiune, de data aceasta
prin cultur`. De fapt, trebuie s` admitem [i
s` recunoa[tem rolul culturii de a schimba
atitudini [i comportamente. Politicul ne
influen]eaz` opiniile, dar cultura ne
modeleaz` comportamentul. Iar acum avem
nevoie mai mult ca oricånd de schimbarea
de atitudine, de comportament.

Prin asumarea candidaturii [i cå[tigarea
titlului, Timi[oara \[i propune s` devin` un
ora[ \n care excelen]a cultural` le va conferi
cet`]enilor \ncredere de sine [i puterea de a
provoca schimb`ri prin participare [i
implicare, contribuind prin aceasta la o
Europ` revitalizat`. Viziunea artistic` a
programului artistic al anului 2021 traseaz`
o c`l`torie cultural` cu scopul de a dep`[i
pasivitatea [i nostalgia. |ncepe cu energia
interioar` a fiec`rui individ [i cu puterea
inerent` a cet`]enilor de a produce schimbarea
\n cercurile lor imediate. Aici trebuie aprins`
noua lumin` pentru a radia mai departe \n
comunitate, \n \ntreg ora[ul, \n Europa.

Poate a[a, \n anul 2022, oamenii vor fi
mai implica]i din punct de vedere social,
mai participativi [i, de ce nu, poate vor reu[i
s` se uneasc` mai u[or \n jurul unei ve[ti
bune sau al unui ]el comun, ca s` revenim
la \ntrebarea ta. |n orice caz, vorbim despre
un proces, nu despre o schimbare peste
noapte, iar titlul acesta este un foarte bun
stimulent.
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— Lumineaz` ora[ul prin tine! este atåt
ideea conceptului, cåt [i sloganul anului
cultural [i \[i propune s` creeze condi]iile
pentru a pune \n mi[care curajul cet`]enilor
de a participa [i de a se implica \n actul
cultural. Ne propunem s` reaprindem
"Spiritul Timi[oarei", de aceast` dat` prin
cultur`. {tim cu to]ii c` Banatul [i Timi[oara
au cultivat de-a lungul secolelor valori
importante pentru \ntreg continentul:
interculturalitatea, multiconfesionalismul,
spiritul civic [i antreprenoriatul fiind doar
cåteva dintre acestea. Acest spirit civic este
diluat ast`zi din cauza proceselor sociale [i
demografice prin care a trecut regiunea
noastr`, dar [i a apatiei rezultate ca urmare
a lipsei modelelor [i a unei viziuni politice,
economice [i sociale de dezvoltare pe termen
lung. Poate e vorba [i de o anumit` lips` de
leadership ([i) \n råndul societ`]ii civile.

Europa se confrunt` azi cu problema
particip`rii cet`]enilor \n chestiuni care \i
privesc, absenteismul la vot – unicul ins-
trument democratic de care cet`]enii dispun
\n mod direct – fiind un semnal foarte serios.
Apoi, se mai confrunt` cu diferite crize
(economic`, a migra]iei, a statelor na]ionale,
a integr`rii europene). |ntre acestea, criza
de valori pare s` fie numitorul comun, de
aceea tema abordat` de noi prin acest program
al capitalei culturale este atåt de
contemporan` [i vizionar` \n acela[i timp,
pentru cine [tie s`-l \n]eleag`. Practic, dac`
ar fi s` rezum foarte simplu mesajul TM2021,
noi spunem c` avem aici, \n Timi[oara, \n
Banat [i \n regiunea extins` un set de valori
pe care o mas` critic` de oameni \l
\mp`rt`[esc la nivel individual, sau \n grupuri
mici, [i c` dorim s` ne folosim de ace[tia
pentru ca prin cultur` s`-i inspir`m [i pe
ceilal]i s` ias` din pasivitate.
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Timi[oara s` intre \ntr-o competi]ie din careTimi[oara s` intre \ntr-o competi]ie din careTimi[oara s` intre \ntr-o competi]ie din careTimi[oara s` intre \ntr-o competi]ie din careTimi[oara s` intre \ntr-o competi]ie din care
nu poate ie[i cå[tig`tor decåt un singur ora[nu poate ie[i cå[tig`tor decåt un singur ora[nu poate ie[i cå[tig`tor decåt un singur ora[nu poate ie[i cå[tig`tor decåt un singur ora[nu poate ie[i cå[tig`tor decåt un singur ora[
european, doar unul, ce argumente dineuropean, doar unul, ce argumente dineuropean, doar unul, ce argumente dineuropean, doar unul, ce argumente dineuropean, doar unul, ce argumente din
programul deja existent ai extrage pentru aprogramul deja existent ai extrage pentru aprogramul deja existent ai extrage pentru aprogramul deja existent ai extrage pentru aprogramul deja existent ai extrage pentru a
pleda, trei minute, \n fa]a unui juriu din…pleda, trei minute, \n fa]a unui juriu din…pleda, trei minute, \n fa]a unui juriu din…pleda, trei minute, \n fa]a unui juriu din…pleda, trei minute, \n fa]a unui juriu din…
America de Sud, s` zicem?America de Sud, s` zicem?America de Sud, s` zicem?America de Sud, s` zicem?America de Sud, s` zicem?

Tot programul nostru e construit pe ideea
european`, deci nu [tiu dac` ar fi relevant
pentru un juriu sud-american. Dar cred c`
\n]eleg \ntrebarea ta, [i voi prelua pledoaria
din argumenta]ia pe care am prezentat-o \n
concurs. Pe de o parte, este vorba de

tr`s`turile unice ale programului culturaltr`s`turile unice ale programului culturaltr`s`turile unice ale programului culturaltr`s`turile unice ale programului culturaltr`s`turile unice ale programului cultural,
[i anume c`: TM2021 va fi un fenomen
transfrontalier, situat \ntr-o regiune european`
complex` [i uneori problematic`, la hotarele
Serbiei [i Ungariei, construind o punte cul-
tural` \ntre UE [i Vecin`tate; TM2021 va
pune accent pe multiconfesionalitate [i
interculturalitate, \ntr-un context european
de fragmentare [i fric`; TM2021 recunoa[te
poten]ialul corel`rii ini]iativelor antrepreno-
riale [i culturale \ntr-o regiune care are mare
nevoie de oameni capabili [i creativi,
amenin]at` de emigrarea excesiv` a tinerelor
talente; TM2021 se dezvolt` \ntr-un mediu
politic [i economic stabil, \ntr-o ]ar` \n care
liderii politici nu ac]ioneaz` \ntotdeauna cu
responsabilitate [i sensibilitate fa]` de nevoile
\ntregii comunit`]i; TM2021 este realizat de
o echip` profesionist`, condus` de femei,
\n contextul unui sector preponderent mas-
culin, fiind un poten]ial exemplu de egalitate
[i valen]e noi; TM2021 se axeaz` pe spa]iile
publice, recuperåndu-le [i redåndu-le arti[tilor
[i cet`]enilor; TM2021 recunoa[te nevoia
protej`rii mediului [i atrage aten]ia asupra
Canalului Bega, restabilind leg`tura
Timi[oarei cu sursa ei de transport facil c`tre
Ungaria [i Serbia.

Apoi mai este vorba de pozi]ionareapozi]ionareapozi]ionareapozi]ionareapozi]ionarea
strategic` a ora[uluistrategic` a ora[uluistrategic` a ora[uluistrategic` a ora[uluistrategic` a ora[ului, pe o raz` de 300 km
\n jurul Timi[oarei aflåndu-se [ase ]`ri
(Bulgaria, Bosnia [i Her]egovina, Croa]ia,
Ungaria, Serbia [i Romånia \ns`[i), toate
contribuind la peisajul cultural al Banatului.
|n prezent, aceste ]`ri se reg`sesc pe rutele
de migra]ie dinspre Asia [i Orientul Mijlociu
\n Europa. |n acest context, Timi[oara poate
deveni un centru de schimb cultural [i
stabilitate \n regiune.

Un alt argument este cel care se refer`
la setul de valori europenesetul de valori europenesetul de valori europenesetul de valori europenesetul de valori europene promovate prin
acest proiect, la care f`ceam referire \ntr-o
\ntrebare anterioar`. Cu ajutorul acestora,
conceptul nostru contest` mecanismele
excluziunii [i elitismului.

Nu \n ultimul rånd, a[ eviden]ia [i credi-credi-credi-credi-credi-
bilitateabilitateabilitateabilitateabilitatea pe care o organiza]ie nou`, format`
\n urm` cu cinci ani din råndul societ`]ii
civile, dar care \nglobeaz` [i administra]ia
public`, mediul academic, mediul de afaceri
[i, bine\n]eles, sectorul cultural institu]ional
[i independent, [i-a cå[tigat-o \n timp.

Continuare \n pagina  6
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Cristian P`tr`[coniu: Cum l-a]i \nt\lnit pe MateiCristian P`tr`[coniu: Cum l-a]i \nt\lnit pe MateiCristian P`tr`[coniu: Cum l-a]i \nt\lnit pe MateiCristian P`tr`[coniu: Cum l-a]i \nt\lnit pe MateiCristian P`tr`[coniu: Cum l-a]i \nt\lnit pe Matei
C`linescu?C`linescu?C`linescu?C`linescu?C`linescu?

Hans G. Klemm:Hans G. Klemm:Hans G. Klemm:Hans G. Klemm:Hans G. Klemm: S-a \nt\mplat \n perioada \n care
am studiat la Universitatea Indiana. Am fost implicat \ntr-un
program legat de studiile est-europene – mai precis, un
program interdisciplinar. |n sensul acesta, \mi amintesc
bine c` am avut cursuri de economie, de istorie. De
asemenea, am avut un curs de literatur` comparat` – [i
aici l-am \nt\lnit pe profesorul Matei C`linescu. |n week-
end-ul care a precedat discu]ia noastr` de acum, am \ncercat,
c`ut\nd pe internet, s` descop`r titlul exact al acestui curs.
Dar nu l-am putut g`si. |mi amintesc \ns` perfect c` una
dintre temele majore ale acestui curs a fost legat` de rolul
marxismului \n literatura contemporan`. |mi amintesc,
de asemenea, multe detalii legate de tematica freudian`
[i de influen]a acesteia asupra literaturii – tot din cursul
la care fac referire.

Pentru mine, a fost un curs extrem de provocator. Eu
studiasem economia [i istoria [i aici, la cursul profesorului
C`linescu, am g`sit un tip de instruire foarte consistent`,
foarte provocatoare, cum spuneam. A[a a decurs, \n linii
mari, prima \nt\lnire: una ca de la student la profesor.

— Ce fel de profesor era Matei C`linescu? Ce fel de— Ce fel de profesor era Matei C`linescu? Ce fel de— Ce fel de profesor era Matei C`linescu? Ce fel de— Ce fel de profesor era Matei C`linescu? Ce fel de— Ce fel de profesor era Matei C`linescu? Ce fel de
om era acesta pentru dumneavoastr`, domnule Ambasador?om era acesta pentru dumneavoastr`, domnule Ambasador?om era acesta pentru dumneavoastr`, domnule Ambasador?om era acesta pentru dumneavoastr`, domnule Ambasador?om era acesta pentru dumneavoastr`, domnule Ambasador?

— Ca instructor, ca pedagog, era, f`r` \ndoial`, foarte
provocator. Era, din punctul de vedere al preg`tirii, un
profesor foarte consistent. |n clasa la care intra, interac]iona
\ntr-un mod foarte dinamic cu studen]ii [i \i st\rnea, \i
incita mereu pe ace[tia. Avea un stil de a lucra pe care
l-a[ numi "socratic". |mi amintesc de un moment, nu mai
]in minte exact care era tematica acelui curs, c\nd a formulat
o \ntrebare c`tre clas`. {i s-a uitat pe mine [i a spus di-
rect – "Hans, tu ce p`rere ai despre aceasta?". Era o \ntrebare
cu o miz` important`, eu am \ncercat s` ofer un r`spuns,
nu [tiu dac` a fost cel mai satisf`c`tor cu putin]` – dar a
p`rut c` este mul]umit de el.

Tot ca profesor, dar la un nivel mult mai personal,
\mi amintesc c` l-am abordat \n c\teva situa]ii \n mod
direct, \n biroul s`u, \ntr-o manier` informal`. Am apreciat
foarte mult cursul s`u, l-am g`sit foarte instructiv [i l-am
rugat \n mai multe r\nduri s`-mi dea ni[te sfaturi, ni[te
direc]ii \n leg`tur` cu cele abordate la clas`. |n acele
circumstan]e era o persoan` foarte cald`, cu un sim] grozav
al umorului, plin de idei [i de energie. Un personaj care
inspir`! Matei C`linescu a fost cu adev`rat un om care
m-a inspirat [i care m-a \ncurajat foarte mult s` merg \n
direc]ii pe care nu le-am anticipat c\nd am \nceput acele
cursuri.

— A fost Matei C`linescu, pentru dumneavoastr` \n— A fost Matei C`linescu, pentru dumneavoastr` \n— A fost Matei C`linescu, pentru dumneavoastr` \n— A fost Matei C`linescu, pentru dumneavoastr` \n— A fost Matei C`linescu, pentru dumneavoastr` \n
mod personal, "profesorul de Romånia"?mod personal, "profesorul de Romånia"?mod personal, "profesorul de Romånia"?mod personal, "profesorul de Romånia"?mod personal, "profesorul de Romånia"?

— Oh, da. Este dincolo de orice dubiu aceasta. A[
pune o nuan]`: poate c`, \ntr-o anumit` m`sur`, Matei
C`linescu \mparte acest titlu – de "profesor de Romånia"
pentru mine – cu un alt profesor special, Nicolas Spulber.
Am urmat [i cursurile domnului Spulber – [i dumnealui,
ca [i Matei C`linescu, era un profesor preten]ios \n privin]a
cerin]elor de lectur`. Am f`cut istoria economiei cu Ni-
colas Spulber. Foarte consistente lec]ii [i, de asemenea,
foarte provocatoare!

Dar, ca s` revin la \ntrebare – a[ spune, totu[i, di-
rect, c` DA, Matei C`linescu a fost profesorul meu de
Romånia. Fiindc` abia dup` mai mul]i ani, am descoperit
c` profesorul Spulber avea origini romåne[ti. De altfel,
cel care mi-a clarificat acest aspect a fost \nsu[i profesorul
C`linescu. |n acele reuniuni informale pe care le-am
men]ionat [i pe care le-am avut cu Matei C`linescu, atunci

MATEI C~LINESCU A FOST
PROFESORUL MEU DE ROMÅNIAHANS G. KLEMM
AMBASADORUL STATELOR UNITE ALE
AMERICII |N ROMÅNIA

am aflat multe lucruri despre Romånia. |n mod particular,
\mi amintesc c` \n acele vremuri era foarte popular un
film – iar muzica acelui film era compus` de Gheorghe
Zamfir, celebrul c\nt`re] la nai. {i Matei C`linescu a fost
acela care mi l-a prezentat pe Gheorghe Zamfir – care
m-a familiarizat cu muzica lui.

— Cum v-a provocat, \n ce fel v-a incitat Matei— Cum v-a provocat, \n ce fel v-a incitat Matei— Cum v-a provocat, \n ce fel v-a incitat Matei— Cum v-a provocat, \n ce fel v-a incitat Matei— Cum v-a provocat, \n ce fel v-a incitat Matei
C`linescu s` fi]i atent la Romånia? La c\teva decenii dup`C`linescu s` fi]i atent la Romånia? La c\teva decenii dup`C`linescu s` fi]i atent la Romånia? La c\teva decenii dup`C`linescu s` fi]i atent la Romånia? La c\teva decenii dup`C`linescu s` fi]i atent la Romånia? La c\teva decenii dup`
ce l-a]i avut ca profesor, a]i ales s` veni]i aici ca Ambasador...ce l-a]i avut ca profesor, a]i ales s` veni]i aici ca Ambasador...ce l-a]i avut ca profesor, a]i ales s` veni]i aici ca Ambasador...ce l-a]i avut ca profesor, a]i ales s` veni]i aici ca Ambasador...ce l-a]i avut ca profesor, a]i ales s` veni]i aici ca Ambasador...

— A[a este. Am venit aici. Felul \n care a[ fi \nclinat
s` caracterizez influen]a profesorului Matei C`linescu asupra
mea a fost [i \n direc]ia respectului fa]` de Romånia: m-a
\ncurajat s` o descop`r, m-a introdus \n literatura, arta,
muzica de aici. De asemenea, mi-a spus c\teva ceva despre
istoria Romåniei. S` ne g\ndim: erau anii '80. Rela]iile
dintre Statele Unite ale Americii [i Romånia erau din ce
\n ce mai dificile. Cu franche]e spus, reputa]ia Romåniei
\n USA [i \n genere \n lumea vestic` devenise, cum s`
zic, problematic`. Romånia devenea tot mai \nchis`, tot
mai izolat`. Ei bine, Matei C`linescu m-a ajutat s` fac un
fel de "sp`rtur`" \n aceast` "Romånie interzis`" [i s` \n]eleg
din ce \n ce mai clar cum erau lucrurile cu adev`rat acolo.

|n anul urm`tor, dup` ce mi-am terminat studiile de
la Universitatea Indiana, am ales s` intru \n serviciul
diplomatic, \n Departamentul de Stat. Apoi mi-am petrecut
o bun` parte a carierei mele de diplomat \n Asia. Am
avut, de asemenea, ocazia de a lucra \n Germania. Am
lucrat, de asemenea, \n Washington, ca responsabil pe
Uniunea European`. {i, \n cele din urm`, am avut
oportunitatea, s-a \nt\mplat anul trecut, de a experimenta
direct ceea ce profesorul Matei C`linescu mi-a spus despre
aceast` zon` – c\nd pre[edintele Obama m-a nominalizat
ca Ambasador la Bucure[ti. Pentru mine, a fost ca [i cum
un cerc s-ar fi \nchis: [i pentru aceasta a fost nevoie s`
treac` 35 de ani!

— V` aminti]i, fie [i \n linii mari, ce spunea Matei— V` aminti]i, fie [i \n linii mari, ce spunea Matei— V` aminti]i, fie [i \n linii mari, ce spunea Matei— V` aminti]i, fie [i \n linii mari, ce spunea Matei— V` aminti]i, fie [i \n linii mari, ce spunea Matei
C`linescu despre Romånia politic` la acea vreme?C`linescu despre Romånia politic` la acea vreme?C`linescu despre Romånia politic` la acea vreme?C`linescu despre Romånia politic` la acea vreme?C`linescu despre Romånia politic` la acea vreme?

— Da. Nu pot spune \n mod foarte concret – dar \n
mod clar, ceea ce spunea era negativ. A spus foarte clar
c` a p`r`sit ]ara sa natal` din motive foarte puternice –
pentru acele vremuri erau, \n Romånia, foarte problematice,
at\t pentru el, c\t [i pentru familia sa ori carier`. Era foarte
critic fa]` de regimul Ceau[escu – a [i vorbit despre aceasta
\n fa]a noastr`, la curs. Pe de alt` parte, despre istoria
Romåniei, despre tradi]iile ei, despre cultura ei, c\nd vorbea,
o f`cea cu mult` afec]iune [i cu mult` c`ldur`.

— "Dac` Matei C`linescu nu era, nu a[ fi fost ast`zi— "Dac` Matei C`linescu nu era, nu a[ fi fost ast`zi— "Dac` Matei C`linescu nu era, nu a[ fi fost ast`zi— "Dac` Matei C`linescu nu era, nu a[ fi fost ast`zi— "Dac` Matei C`linescu nu era, nu a[ fi fost ast`zi
\n Romånia" – a]i spus aceasta relativ de cur\nd. Cum\n Romånia" – a]i spus aceasta relativ de cur\nd. Cum\n Romånia" – a]i spus aceasta relativ de cur\nd. Cum\n Romånia" – a]i spus aceasta relativ de cur\nd. Cum\n Romånia" – a]i spus aceasta relativ de cur\nd. Cum
a[a?a[a?a[a?a[a?a[a?

— Ceea ce am spus acum probabil c` este comun
pentru mul]i dintre cei care aleg s` mearg` [i s` studieze
la universitate. Profesorii de la universitate s\nt, nu \ncape
discu]ie, foarte buni, dar, \n mod particular, exist` 3-4
profesori care \i marcheaz` pe studen]i. Pentru fiecare
student exist` c\]iva, nu mul]i, profesori care \l influen]eaz`
\n mod special, \l incit` s` \nve]e, \l \ndrum`. Profesori
care au, cum s-ar spune, o influen]` particular` [i foarte
puternic` asupra studentului. Pe tot parcursul meu de studii,
pot s` num`r [i eu 3, poate 4 profesori de acest tip. Profesori
cu un impact puternic asupra mea – [i ca student, [i \n
plan personal. Ei bine, Matei C`linescu a fost unul dintre
ace[tia.

Ceea ce a f`cut profesorul C`linescu fa]` de mine nu
a fost \n primul r\nd ceva legat de Romånia. Influen]a sa
asupra mea ]ine de pasiune, de provocarea intelectual`
[i, foarte important, de disciplin`. A fost ceva legat de

insisten]a de a pune \ntreb`ri mari, \ntreb`ri cu miz`, de
insisten]a de a nu accepta \n]elepciunea conven]ional`.
Experien]a mea al`turi de Matei C`linescu ]ine de ceea
ce se nume[te s` faci cu adev`rat treab`, s` munce[ti foarte
sus]inut, s` cite[ti c\t mai mult, s` cau]i drumuri noi,
neb`t`torite, \n privin]a cunoa[terii.

Aceasta este influen]a sa asupra mea, acesta este felul
\n care a[ descrie-o: da, el m-a introdus \n tematica
romåneasc`, dar, mai important pentru mine, m-a motorizat
[i m-a ajutat s` devin un individ matur, capabil s` g\ndeasc`
cu mintea lui. {i s` fiu c\t pot eu de bun \n ceea ce am
ales s` fac. Ceea ce am \nv`]at de la Matei C`linescu a
fost, de altfel, foarte pre]ios [i pentru cariera mea de
diplomat: s` fiu atent la ce e nou, s` fiu interesat de
diversitate, inclusiv de diversitatea cultural`.

— C\nd un intelectual \[i p`r`se[te ]ara [i alege s`— C\nd un intelectual \[i p`r`se[te ]ara [i alege s`— C\nd un intelectual \[i p`r`se[te ]ara [i alege s`— C\nd un intelectual \[i p`r`se[te ]ara [i alege s`— C\nd un intelectual \[i p`r`se[te ]ara [i alege s`
emigreze \n alt` ]ar`, el devine un poten]ial "contact" –emigreze \n alt` ]ar`, el devine un poten]ial "contact" –emigreze \n alt` ]ar`, el devine un poten]ial "contact" –emigreze \n alt` ]ar`, el devine un poten]ial "contact" –emigreze \n alt` ]ar`, el devine un poten]ial "contact" –
s`-i spunem, un poten]ial "intelectual de contact". Dins`-i spunem, un poten]ial "intelectual de contact". Dins`-i spunem, un poten]ial "intelectual de contact". Dins`-i spunem, un poten]ial "intelectual de contact". Dins`-i spunem, un poten]ial "intelectual de contact". Din
punctul dumneavoastr` de vedere, a fost Matei C`linescupunctul dumneavoastr` de vedere, a fost Matei C`linescupunctul dumneavoastr` de vedere, a fost Matei C`linescupunctul dumneavoastr` de vedere, a fost Matei C`linescupunctul dumneavoastr` de vedere, a fost Matei C`linescu
a[a ceva – un "intelectual de contact" \ntre SUA [i Romånia?a[a ceva – un "intelectual de contact" \ntre SUA [i Romånia?a[a ceva – un "intelectual de contact" \ntre SUA [i Romånia?a[a ceva – un "intelectual de contact" \ntre SUA [i Romånia?a[a ceva – un "intelectual de contact" \ntre SUA [i Romånia?

— Dincolo de orice dubiu, da. Doar dac` ne uit`m la
succesul pe care l-a avut la studen]i \n SUA, la reputa]ia
sa extrem de puternic` – [i aceasta, nu \n fa]a unor studen]i
romåni, ci a unor studen]i str`ini, interesa]i de literatur`
comparat`. Sau la opera sa, dar [i la pozi]ia sa \n comunitatea
academic`. Sigur c` a fost a[a ceva, a fost [i a[a ceva...

|n ce m` prive[te, à propos de aceast` idee a contactului,
unul din marile mele regrete este c` nu am men]inut
contactul cu el. M-ar fi putut ajuta [i mai mult dec\t a
f`cut-o. C\nd am venit aici, ca Ambasador, m-am \nt\lnit
\n luna martie a acestui an cu so]ia sa – a fost foarte,
foarte generoas` cu mine. A fost un fel de a m` re\nt\lni
cu el...

— De asemenea, a]i spus recent c` Matei C`linescu— De asemenea, a]i spus recent c` Matei C`linescu— De asemenea, a]i spus recent c` Matei C`linescu— De asemenea, a]i spus recent c` Matei C`linescu— De asemenea, a]i spus recent c` Matei C`linescu
"\mi ghideaz` chiar [i ast`zi eforturile mele de a \n]elege"\mi ghideaz` chiar [i ast`zi eforturile mele de a \n]elege"\mi ghideaz` chiar [i ast`zi eforturile mele de a \n]elege"\mi ghideaz` chiar [i ast`zi eforturile mele de a \n]elege"\mi ghideaz` chiar [i ast`zi eforturile mele de a \n]elege
Romånia". |n ce fel? Cum anume?Romånia". |n ce fel? Cum anume?Romånia". |n ce fel? Cum anume?Romånia". |n ce fel? Cum anume?Romånia". |n ce fel? Cum anume?

— Am spus aceasta dup` ce am avut pl`cuta ocazie
de a citi unele eseuri despre anii 1927-1928 din Romånia.
Despre acea genera]ie intelectual` excep]ional` care a tr`it
acele vremuri at\t de intense [i de problematice. Matei
C`linescu m` ajut`, deci, [i acum s` \n]eleg...

Continuare \n pagina  6
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|N 2021, TIMI{OARA VA OFERI
EUROPEI UN AN FANTASTIC

— Legat de faptul de "a \n]elege Romånia" – este— Legat de faptul de "a \n]elege Romånia" – este— Legat de faptul de "a \n]elege Romånia" – este— Legat de faptul de "a \n]elege Romånia" – este— Legat de faptul de "a \n]elege Romånia" – este
aceasta o ]ar` greu de \n]eles, Domnule Ambasador?aceasta o ]ar` greu de \n]eles, Domnule Ambasador?aceasta o ]ar` greu de \n]eles, Domnule Ambasador?aceasta o ]ar` greu de \n]eles, Domnule Ambasador?aceasta o ]ar` greu de \n]eles, Domnule Ambasador?

— Exist` o vorb` de-a lui I. L. Caragiale (o spune \n
romåne[te, nota mea, C.P.): "Domnule, sunt vechi!". {i
este adev`rat. Este o ]ar` veche, cu o tradi]ie cultural`
veche, cu o diversitatea extraordinar` a surselor de influen]`
\n istoria sa. {i, deasupra acestor influen]e at\t de diverse,
a fost capabil` s` rezist`, s` prospere, s` \nfloreasc`. E,
cum o spune]i [i dumneavoastr`, o insul` de latinitate
\ntr-o mare slav` – [i e situat` \ntr-o parte a lumii foarte
problematic`. E o ]ar` cu o complexitate extraordinar`.
{i foarte provocatoare, desigur.

— Ce fel de "diplomat" a fost Matei C`linescu?— Ce fel de "diplomat" a fost Matei C`linescu?— Ce fel de "diplomat" a fost Matei C`linescu?— Ce fel de "diplomat" a fost Matei C`linescu?— Ce fel de "diplomat" a fost Matei C`linescu?
"Diplomat" nu \ntr-un sens specific, formal, ci \ntr-unul"Diplomat" nu \ntr-un sens specific, formal, ci \ntr-unul"Diplomat" nu \ntr-un sens specific, formal, ci \ntr-unul"Diplomat" nu \ntr-un sens specific, formal, ci \ntr-unul"Diplomat" nu \ntr-un sens specific, formal, ci \ntr-unul
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— E o \ntrebare foarte interesant`. {ti]i – exist` un
lucru care nu cred c` este pe deplin \n]eles de unii
comentatori: el prive[te rolul unui diplomat. De pild`,
c\nd Pre[edintele SUA alege un diplomat s` reprezinte
aceast` ]ar`, prima func]ie a acestuia este exact aceasta:
s` reprezinte Statele Unite! |n Japonia, \n Canada, \n Peru,
\n Romånia! Unde e trimis s` o fac`! Ambasadorii nu
s\nt trimi[i \n acele ]`ri – [i pu]ine s\nt \n aceast` privin]`
excep]iile – pentru cunoa[terea pe care o au \n privin]a
]`rii \n care s\nt trimi[i \n misiune. Ei s\nt ale[i [i trimi[i
\n acele misiuni pentru abilitatea lor de a reprezenta [i de
a promova interesele [i valorile americane.

Matei C`linescu a fost un fel de ambasador – dar el
a fost mult mai mult dec\t at\t. A devenit parte dintr-o
tradi]ie academic`, \nceput` \n Romånia [i continuat` \ntr-
un mod exemplar \n Statele Unite.

— Cum poate cultura s` consolideze Parteneriatul— Cum poate cultura s` consolideze Parteneriatul— Cum poate cultura s` consolideze Parteneriatul— Cum poate cultura s` consolideze Parteneriatul— Cum poate cultura s` consolideze Parteneriatul
Strategic dintre Statele Unitea ale Americii [i Romånia?Strategic dintre Statele Unitea ale Americii [i Romånia?Strategic dintre Statele Unitea ale Americii [i Romånia?Strategic dintre Statele Unitea ale Americii [i Romånia?Strategic dintre Statele Unitea ale Americii [i Romånia?
Este o idee pe care a]i mai men]ionat-o \n lu`rileEste o idee pe care a]i mai men]ionat-o \n lu`rileEste o idee pe care a]i mai men]ionat-o \n lu`rileEste o idee pe care a]i mai men]ionat-o \n lu`rileEste o idee pe care a]i mai men]ionat-o \n lu`rile
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— Este una dintre priorit`]ile mele. S\nt trei puncte
importante: s` promov`m securitatea ]`rilor noastre, s`
promov`m democra]ia [i o guvernare deschis` [i, de
asemenea, s` promov`m prosperitatea. Eu cred c` una
dintre c`ile de a ob]ine prosperitatea este s` ne punem \n
acord valorile, s` ni le \n]elegem c\t mai bine, unii altora.
De aceea cred c` cultura este foarte important`.

— Legat de aceast` direc]ie – cea cultural` – ce este— Legat de aceast` direc]ie – cea cultural` – ce este— Legat de aceast` direc]ie – cea cultural` – ce este— Legat de aceast` direc]ie – cea cultural` – ce este— Legat de aceast` direc]ie – cea cultural` – ce este
"American Corner"? Care este profilul acestui proiect?"American Corner"? Care este profilul acestui proiect?"American Corner"? Care este profilul acestui proiect?"American Corner"? Care este profilul acestui proiect?"American Corner"? Care este profilul acestui proiect?

— |n 2005 a fost lansat acest program. A fost un fel
de a face mai atr`g`toare [i de a maximiza resursele pentru
tineri. |n Romånia s\nt foarte fericit s` spun c` avem p\n`
acum 9 asemenea "Col]uri Americane". De obicei,
colabor`m cu alte biblioteci – fie afiliate unor universit`]i,
fie ale altor institu]ii publice romåne[ti. Exist` acolo ceva
de genul unei mici "camere de conferin]e"; exist` resurse
de mai multe feluri, materiale scrise sau posibilitatea de
a instala diverse platforme. Prin urmare, utlizatorii care
decid s` mearg` \n "American Corner" pot, de asemenea,
s` acceseze informa]ii electronice.

— Cum aprecia]i importan]a diasporei intelectuale— Cum aprecia]i importan]a diasporei intelectuale— Cum aprecia]i importan]a diasporei intelectuale— Cum aprecia]i importan]a diasporei intelectuale— Cum aprecia]i importan]a diasporei intelectuale
romåne[ti din SUA – importan]` pentru Romåniaromåne[ti din SUA – importan]` pentru Romåniaromåne[ti din SUA – importan]` pentru Romåniaromåne[ti din SUA – importan]` pentru Romåniaromåne[ti din SUA – importan]` pentru Romånia
democratic`? Ce trebuie s` facem cu ace[ti oameni?democratic`? Ce trebuie s` facem cu ace[ti oameni?democratic`? Ce trebuie s` facem cu ace[ti oameni?democratic`? Ce trebuie s` facem cu ace[ti oameni?democratic`? Ce trebuie s` facem cu ace[ti oameni?

— E o tem` foarte important` [i o provocare pe m`sur`.
R`spunsul este, prin urmare, unul dificil de dat. Experien]a
mea limitat` cu privire la comunitatea romåneasc` din Statele
Unite \mi spune c` aceasta \nc` nu a atins nivelul optim
pentru a influen]a politicile publice americane. Exist`, desigur,
eforturi de a unifica asemenea comunit`]i de oameni de
origine romån` din America, dar intui]ia mea \mi spune c`
aceast` comunitate, acum, nu e foarte coeziv` [i c` nu vorbe[te
pe o singur` voce. Prin urmare, nu are influen]a asupra
politicilor publice americane a[a cum au alte comunit`]i.

— Bun`oar`, Polonia...— Bun`oar`, Polonia...— Bun`oar`, Polonia...— Bun`oar`, Polonia...— Bun`oar`, Polonia...
— Exact. Este un foarte bun exemplu. Comunitatea

polonez` este foarte puternic` \n SUA [i este un excelent
exemplu pentru aceast` discu]ie. Comunitatea romåneasc`
de acolo, \n schimb, nu are o putere comparabil` cu aceea
a comunit`]ii poloneze asupra politicilor publice. S` v` dau
numai un exemplu, dar foarte relevant: la noi, \n sistemul

nostru, Pre[edintele nume[te un nou ambasador, iar Senatul
trebuie s` confirme aceast` numire. |nainte de a o face,
exist` o audiere la care s\nt invita]i cei nominaliza]i s` vin`
\n Senat pentru a-[i prezenta m`rturia [i pentru a r`spunde
la \ntreb`ri. Anul trecut, la audierea mea, am fost la aceste
audieri cu al]i cinci nominaliza]i. Unul dintre ei a devenit
ambasador la Var[ovia. Am stat \mpreun` [i [eful comisiei
care g`zduia aceast` audiere l-a \ntrebat pe colegul meu
care urma s` mearg` la Var[ovia care este viziunea lui cu
privire la Programul de Vize. Dar aceea[i \ntrebare nu a
fost pus` celui nominalizat pentru Romånia – adic`, mie!
Care ar fi fost viziunea mea cu privire la acest program de
vize. L-a \ntrebat pe colegul meu nominalizat pentru Polonia
pentru c`, acolo, \n SUA, comunitatea americano-polonez`
are leg`turi cu senatorii americani [i pune, \n mod cons-
tant, \n discu]ie aceast` tematic`.
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— Fondurile care ar trebui atrase din sectorul privat
repezint` cam 9% din totalul bugetului propus pentru cei
[ase ani. Strategia de strångere de fonduri se bazeaz` pe
o abordare clasic` [i pe una inovativ`, cel pu]in pentru
contextul din Romånia, [i care este bazat` pe strategia de
dezvoltare a publicului. Sponsorii sunt publicul, dar [i
publicul devine sponsor. Ne vom baza, \mpreun` cu
institu]iile care vor trebui s` atrag` aceste fonduri, pe
implicarea unor firme cu tradi]ie \n Timi[oara, care au
deja o viziune de dezvoltare \n plan interna]ional [i care
vor s`-[i consolideze imaginea. Apoi, este vorba [i de
firme interna]ionale cu filiale aici, care sunt interesate s`
atrag` [i s` p`streze \n ora[ for]a de munc` activ`, care
s` beneficieze de o mai bun` calitate a vie]ii pentru a
r`måne \n ora[ S` nu uit`m c` principala problem` cu
care se confrunt` acum sectorul economic [i de afaceri
este nevoia acut` de angaja]i.

O aten]ie special` va fi acordat` promov`rii conceptelor
de responsabilitate cultural` a mediului de afaceriresponsabilitate cultural` a mediului de afaceriresponsabilitate cultural` a mediului de afaceriresponsabilitate cultural` a mediului de afaceriresponsabilitate cultural` a mediului de afaceri [i de
economie social`, economie social`, economie social`, economie social`, economie social`, cel de-al doilea \nc` pu]in r`spåndit \n
Romånia. |n cazul economiei sociale, finan]atorii devin co-
de]in`tori ai proiectelor [i ini]iativelor finan]ate. Acest lucru
\nseamn`, de asemenea, co-responsabilitate [i participare
\n procesul de luare a deciziilor. Desigur, mai exist` [i alte
elemente ale strategiei de atragere de fonduri, care sunt
descrise \n dosarul de candidatur`, eu am c`utat s` eviden]iez
aici doar cåteva, mai pu]in obi[nuite \n context local.

— Timi[oarei \i lipsesc o mul]ime de institu]ii cultu-— Timi[oarei \i lipsesc o mul]ime de institu]ii cultu-— Timi[oarei \i lipsesc o mul]ime de institu]ii cultu-— Timi[oarei \i lipsesc o mul]ime de institu]ii cultu-— Timi[oarei \i lipsesc o mul]ime de institu]ii cultu-
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— Cu prilejul acestei candidaturi, dar [i al conceperii
strategiei culturale pe termen lung, au fost cartografiate
55 de institu]ii de cultur` \n ora[ul nostru. Tendin]a
european` este la ora actual` s` se eficientizeze folosirea
resurselor existente \nainte de a construi ceva nou. Nimeni
nu are preten]ia, \n ziua de azi, ca s` fie f`cute investi]ii
spectaculoase \n infrastructur` cultural` nou`, m` refer
la filozofia programului CEaC. Asta din cauza crizei
economice, dar [i pentru c` no]iunea de infrastructur`
cultural` cap`t` noi \n]elesuri, transferåndu-se, par]ial,

\n spa]iul virtual cu ajutorul instrumentelor digitale. Noi
am fost foarte \ndr`zne]i cånd am afirmat c` prin programul
TM2021 ne propunem s` transform`m ora[ul \ntr-un spa]iu
unde oamenii devin ra]iunea dezvolt`rii sale.

Acest lucru nu \nseamn` c` trebuie s` ignor`m
problemele acute de infrastructur` cultural` cu care se
confrunt` Timi[oara. O persoan` public` afirma zilele
trecute c` o capital` cultural` nu ar avea nimic \n comun
cu infrastructura. Cu siguran]` c` a omis s` se documenteze
\nainte de a se exprima pe marginea acestui subiect. Ba
da, are [i fiecare ora[ \[i stabile[te priorit`]ile. Pre[edintele
Kalus Iohannis, aflat \n Timi[oara \n 3 octombrie a.c., la
Muzeul de Art`, \ntr-o dezbatere cu echipa TM2021 [i
operatorii culturali, a dat cåteva exemple din experien]a
Sibiului. |n cazul nostru, dac` avem dou` muzee aflate
\n construc]ie de peste 20 ani, acum e momentul ca aceste
lucr`ri s` fie deblocate la nivel central. Dac` avem nevoie
de o sal` multifunc]ional` \n ora[, dac` ne trebuie noi
s`li pentru teatre, dac` vrem s` restaur`m sinagogi [i s`
le red`m circuitului cultural, dac` avem nevoie de o cl`dire
pentru toate industriile culturale creative, acum trebuie
s` facem demersurile pentru ca toate lucrurile acestea s`
se \ntåmple. Vorbim de un imens poten]ial pe care de]inerea
acestui titlu \l aduce cu sine. El trebuie valorificat de c`tre
to]i pentru c` e o [ans` \ntr-un secol, probabil.

— Pentru ca un proiect s` fie cu adev`rat cå[tig`tor,— Pentru ca un proiect s` fie cu adev`rat cå[tig`tor,— Pentru ca un proiect s` fie cu adev`rat cå[tig`tor,— Pentru ca un proiect s` fie cu adev`rat cå[tig`tor,— Pentru ca un proiect s` fie cu adev`rat cå[tig`tor,
el trebuie transformat \n fapte. Iar pentru asta e nevoieel trebuie transformat \n fapte. Iar pentru asta e nevoieel trebuie transformat \n fapte. Iar pentru asta e nevoieel trebuie transformat \n fapte. Iar pentru asta e nevoieel trebuie transformat \n fapte. Iar pentru asta e nevoie
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— Echipa va cre[te \n timp, de-a lungul celor 5-6 ani
care vor urma. Fiind vorba de implementarea unui proiect
amplu, la \nceput va exista o echip` temporar`, pentru \nc`
aproximativ un an, care va preg`ti aspectele legate de
programare, de recrutare, de atragere de fonduri, de scriere
de proiecte europene pentru o prim` etap`. Criteriile de
selec]ie vor diferi de la caz la caz, fiind vorba de experien]e
[i competen]e variate (scriere de proiecte [i cå[tigare de
fonduri europene, atragere de fonduri din mediul privat,
recrutare local`, na]ional` [i interna]ional`, comunicare [i
PR \n plan interna]ional); apoi, realizare de coproduc]ii la
scar` european` [i expertiz` \n punere \n aplicare a viziunii
artistice a programului [i multe altele. Desigur, spre deosebire
de etapa candidaturii, nu doar echipa Asocia]iei va trebui
s` pun` \n aplicare toate acestea, ci, de data aceasta, operatorii
culturali [i arti[tii vor fi \n prim plan. {tiu c` sun` cople[itor
tot ce spun eu aici [i mai [tiu c` unii vor \ncepe iar s` se
\ndoiasc` de reu[ita unui asemenea demers [i s` fie sceptici.
A[a a fost [i \n timpul candidaturii. Dar \n fond e vorba de
atitudini marginale, nu-i a[a? Pentru c`, la urma urmei,
trebuie s` avem \ncredere c`, \n 2021, Timi[oara va putea
s` ofere Europei un an fantastic.
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acestui proiect de cercetare? Cum s-a alc`tuitacestui proiect de cercetare? Cum s-a alc`tuitacestui proiect de cercetare? Cum s-a alc`tuitacestui proiect de cercetare? Cum s-a alc`tuitacestui proiect de cercetare? Cum s-a alc`tuit
echipa?echipa?echipa?echipa?echipa?

— Proiectul s-a n`scut ca urmare a unui
seminar de succes dedicat Europei Cen-
trale, pe care Marius Turda [i Robert Pyrah
l-au organizat \mpreun` la Universitatea
Oxford, \ncepånd din anul 2006. Aceast`
colaborare a avut ca rezultat publicarea unui
volum co-editat de cei doi, Re-
Contextualising East Central European
History, ap`rut la Oxford \n 2010. Jan
Fellerer ni s-a al`turat \n 2011, \n ipostaza
de co-organizator, [i a[a s-a format practic
echipa. To]i trei am lucrat \ns` pe teme
legate de Europa Est-Central` \nc` de la
mijlocul anilor '90, [i am asistat la mai multe
modific`ri de abordare, atåt \n domeniul
istoriografic, cåt [i \n cel politic.

|n intervalul scurs de atunci, numai
dou` metodologii au r`mas neschimbate:
cea bazat` pe concep]ia c` statul-na]iune
este un factor determinant \n procesul de
formare a identit`]ilor culturale [i istorice,
respectiv cea referitoare la rolul indivizilor,
al minorit`]ilor [i al regiunilor de grani]`
\n contestarea statului-na]iune. |n anii '90,
cei mai mul]i speciali[ti \n chestiunea
Europei Est-Centrale priveau construc]ia
identitar` fie "de sus \n jos", de la nivelul
statului-na]iune sau al regiunii ca agen]i
ai procesului de formare identitar`, fie "de
jos \n sus", c`utånd s` disting` rolul
indivizilor sau al minorit`]ilor, care \l
contest`. Noi am pornit de la ideea c` aceast`
\mp`r]ire binar` e insuficient` pentru a
\n]elege complexitatea for]elor implicate
\n generarea identit`]ilor culturale \n regiune
[i am \ncercat s` propunem o perspectiv`
diferit` asupra rela]iei dintre minorit`]i [i
culturile majoritare. Exist` grupuri [i
comunit`]i care sunt \n acela[i timp [i
"minoritare", [i "majoritare" (\n termeni
politici, dar [i culturali, sociali sau

DESPRE SUBCULTURI, IDENTIT~}I {I
DESTINUL EUROPEI EST-CENTRALE
UN DIALOG CU JAN FELLERER, ROBERT PYRAH {I MARIUS TURDA

Despre proiectul intitulat Subculturile ca for]e integratoare \n Europa Est-Cen-
tral` de la 1900 pån` \n prezent am aflat \n iunie 2013, cånd am luat parte pentru
prima oar`, la Universitatea Oxford, la unul dintre evenimentele derulate sub coordonarea
unei triplete academice deja exersat` \n colabor`ri de succes, alc`tuit` din istoricii
Marius Turda [i Robert Pyrah, \mpreun` cu lingvistul Jan Fellerer. Situat la intersec]ia
studiilor de istorie, istorie cultural` [i socio-antropologie, acesta nu dezvoltase \nc`
o component` literar`, \ns` m-am bucurat s` descop`r afinit`]i [i preocup`ri comune
cu mai vechiul proiect al grupului de cercetare timi[orean "A treia Europ`". Interesul
cercet`torilor britanici [i al partenerilor lor din mai multe ]`ri central- [i est-europene
vizeaz`, aveam s` observ, un perimetru geografic cu grani]a simbolic` deplasat`
c`tre Est, pentru a include [i Ucraina, iar abordarea, de asemenea multidisciplinar`,
favorizeaz` istoria propriu-zis`, istoria cultural`, antropologia social` [i comparatismul
lingvistic – spre deosebire de formula "A treia Europ`", care este literaturo-centrat`,
cu o extensie de istorie oral` [i o deschidere c`tre studiile culturale \n sens larg.

De-a lungul celor patru ani de desf`[urare, programul de la Universitatea Ox-
ford a presupus nu doar un volum impresionant de munc` \n biblioteci [i arhive, ci
[i realizarea de interviuri pe teren, organizarea de seminarii comune, conferin]e [i
simpozioane. Principalul aspect care \l diferen]iaz` de demersul grupului timi[orean
este existen]a unui singur concept-cheie, care \i d` coeren]` [i totodat` disciplineaz`
[i ordoneaz` atåt eforturile individuale, cåt [i pe cele de echip`: el pleac` de la o
accep]iune particular` a no]iunii de subcultur`, \n]eleas` prin prisma identit`]ilor
"intermediare" formate \n zonele de contact etnic, [i analizeaz` toate aspectele relevante
ale acesteia \n contextul dat, rezultatul fiind, pe lång` radiografia intelectual-academic`
a fenomenului, nu lipsit` de spectaculozitate, o pledoarie original` pentru integrarea
european`, \n favoarea c`reia se argumenteaz` dintr-un unghi neobi[nuit.

Dar cine sunt cei trei cercet`tori [i profesori care nu doar au avut ini]iativa, ci
[i-au asumat [i coordonarea \ntregului program? Primul \ntr-o \n[iruire aleatorie,
istoricul Robert Pyrah, cercet`tor la Wolfson College de la Universitatea Oxford,
este specialist \n identit`]ile politice post-habsburgice din Europa Est-Central` de
dup` 1918, preocupat \n mod deosebit de cazurile Austriei, Poloniei [i Ucrainei. A
participat anterior \ntr-un program postdoctoral al St Antony's College, Oxford (2007-
2011), iar \n 2012 a fost membru al Centrului Cultural Interna]ional din Cracovia.
Printre volumele pe care le-a publicat se num`r` Recontextualizing East-Central
European History. Nation, Culture and Minority Groups (semnat \mpreun` cu Marius
Turda, 2010) [i monografia The Burgtheater and Austrian Identity (2007).

Jan Fellerer pred` limbi slave la Wolfson Colege al Universit`]ii Oxford, dup`
mai mul]i ani petrecu]i \n Elve]ia la Departamentul de Limbi Slave al Universit`]ii
Basel. Este interesat \n principal de evolu]ia limbilor ucrainean`, ceh` [i polon` \n
perioada modern`, din secolul al XVIII-lea pån` \n prezent. A publicat studii pe
teme de sintax` slavon`, analiza discursului \n limbile men]ionate, contacte lingvistice
[i socio-lingvistic` istoric`, un volum despre multilingvism \n Gali]ia secolului 19
[i un altul despre discursurile rezisten]ei \n Monarhia Habsburgic`. |n prezent,
preocup`rile sale se concentreaz` pe rolul limbilor \n formarea identitar` \n ora[ele
plurilingve ale Europei Est-Centrale la \nceputul secolului XX.

Marius Turda, al c`rui nume \ncepe s` devin` din ce \n ce mai cunoscut \n
Romånia, este directorul fondator al Institutului Cantemir de la Universitatea Ox-
ford [i directorul Centrului de Studii Umaniste Medicale de la Universitatea Ox-
ford Brookes, membru al Societ`]ii Regale de Istorie, al Academiei pentru Educa]ie
Superioar` [i al Institutului Galton. Domeniile de care se ocup` sunt rasa [i rasismul,
istoria eugeniei, teoriile specificit`]ii etnice [i ale caracterului na]ional \n Europa
Est-Central`. |n ultimii ani, i-au ap`rut volumele: Ideea de superioritate na]ional`
\n Imperiul Austro-Ungar (2016), The History of Eugenics in East-Central-Europe,
1900-1945 (2015) [i Eugenics and Nation in Early 20th Century Hungary (2014).

|n decemberie 2016, acest proiect dedicat subculturilor ca for]e integratoare \n
Europa Central` [i de Est se apropie de final: dup` o serie de evenimente organizate
la Oxford, Londra, dar [i \n Polonia, la Cracovia, sau \n Ucraina, la Liov, penultimul
act s-a consumat \n 12-13 septembrie la Wolfson College, unde s-a vorbit, o dat`
mai mult, despre "Identit`]ile intermediare \n Europa Est-Central` dup` 1900". Din
dorin]a de a-l face cunoscut cititorilor romåni \nainte ca rezultatele cercet`rilor s`
fie publicate \ntr-un pl`nuit volum ([i, poate, traduse cåndva [i \n romåne[te), am
luat acest interviu imediat dup` terminarea conferin]ei. Precizez c` cei trei interlocutori
au decis ei \n[i[i, cu un frumos gest de solidaritate intelectual`, ca vocile s` le apar`
indiscernabile. (Daciana BraneaDaciana BraneaDaciana BraneaDaciana BraneaDaciana Branea)

economici), a[a cum exist` grupuri care
nu sunt nici una, nici alta; adesea, aceste
grupuri exist` \n intersti]iile proiectelor de
construc]ie identitar`, par]ial adoptånd,
par]ial respingånd agenda majorit`]ii [i/sau
practicile culturale ale altor minorit`]i.

Jan Fellerer, care e lingvist, era interesat
de cazul ora[elor Liov [i Lodz, cu
comunit`]ile lor multilingvistice, la
\nceputul secolului XX; Marius Turda, al
c`rui domeniu este istoria intelectual`, dorea
s` arunce o privire comunit`]ilor german`
[i evreiasc` din Cluj (Transilvania) [i
Timi[oara (Banat) din perioada interbelic`;
iar Robert Pyrah, care se ocup` de istoria
cultural`, era interesat de identitatea
"minoritar`" a polonezilor din Liov,
respectiv a germanilor din Wroclaw post-
1989/'91. Dup` o serie de \ntålniri [i de
discu]ii, am convenit c` utilizarea no]iunii
de subcultur`, referitoare la grupurile so-
ciale cu un sentiment al apartenen]ei cul-
turale multiple, care adeseori se suprapun
cu sau integreaz` culturile majoritare [i
minoritare, ne poate conduce la o mai bun`
explica]ie a identit`]ilor plurale de acest
fel, urm`rite pe perioade lungi de timp. De
fapt, multe dintre acestea vin \n contradic]ie
cu proiectele de construc]ie identitar`
elaborate la nivelul statelor, f`r` a le nega
\ns` \n mod automat. A folosi termenul
subcultur` \n aceast` accep]iune ne poate
ajuta s` \n]elegem mai bine schimb`rile
fundamentale la care au fost [i continu`
s` fie supuse identit`]ile etnice \n Europa
Est-Central`, prin adoptarea unor discursuri
[i practici apar]inånd atåt culturilor
majoritare, cåt [i celor minoritare.

Am decis apoi, pentru a putea explora
conceptul \n profunzime, s` aplic`m pentru
o burs` oferit` de Arts and Humanities
Research Council (AHRC), una dintre cele
mai importante organiza]ii din Marea
Britanie ce finan]eaz` proiecte de cercetare
de acest tip.

Continuare \n pagina 8

Interviu realizat de
DACIANA BRANEA

Robert Pyrah, Marius Turda [i Jan Fellerer la ICR Londra
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|n 2013, am ob]inut sprijinul financiar
pentru un proiect de patru ani, cu tema
Subculturile ca for]e integratoare \n Europa
Est-Central` de la 1900 pån` \n prezent,
ce urma s` se desf`[oare sub egida
Universit`]ii Oxford (detalii despre acesta
pot fi g`site pe internet la adresa http://
subcultures.mml.ox.ac.uk/).

— Pute]i preciza care sunt defini]iilePute]i preciza care sunt defini]iilePute]i preciza care sunt defini]iilePute]i preciza care sunt defini]iilePute]i preciza care sunt defini]iile
(sau defini]ia) no]iunii de subcultur` pe care(sau defini]ia) no]iunii de subcultur` pe care(sau defini]ia) no]iunii de subcultur` pe care(sau defini]ia) no]iunii de subcultur` pe care(sau defini]ia) no]iunii de subcultur` pe care
le-a]i folosit? Care este leg`tura dintrele-a]i folosit? Care este leg`tura dintrele-a]i folosit? Care este leg`tura dintrele-a]i folosit? Care este leg`tura dintrele-a]i folosit? Care este leg`tura dintre
subcultur` [i identitate?subcultur` [i identitate?subcultur` [i identitate?subcultur` [i identitate?subcultur` [i identitate?

— Noi nu definim termenul subcultur`
la modul tradi]ional, ca f`cånd referire la
grupuri subalterne, alc`tuite preponderent
din tineri, de exemplu, ci ca referindu-se
la grupuri cu forme de expresie cultural`
mai largi, compozite (practici lingvistice,
religioase [.a.), [i cu apartenen]e multiple
simultane. Acestea traverseaz` [i integreaz`,
a[adar, culturile "majoritare", "minoritare"
[i "grupurile etnice". Subculturile astfel
\n]elese au existat [i continu` s` existe \n
paralel cu statele [i cu structurile regionale,
formånd o re]ea complex` de identit`]i
etnice plurale, aflate \ntr-un continuu proces
de modificare, [i fiind tipice pentru Europa
Est-Central` a secolului 20. Ele nu sunt
comunit`]i "hibride", \n sensul unor
identit`]i amestecate din punct de vedere
etnic, ci folosesc limbaje "hibride" sau exist`
\n situa]ii ce pot fi caracterizate ca "hibride".
Mai mult, nu sunt nici "subalterne", \n sensul
\n care e utilizat termenul \n studiile
postcoloniale, [i nici "ne-normative", \n
sensul \n care apare acesta \n studiile socio-
logice, pentru a descrie cum interac]ioneaz`
identit`]ile sexuale cu identitatea de gen
[i statutul social. |n contextul Europei Est-
Centrale, subculturile sunt identit`]i cu mai
multe straturi simultan, care s-au dezvoltat
\n timp \n umbra proiectului identitar do-
minant, f`r` a se afla totu[i \ntr-o pozi]ie
subordonat`: nici opunåndu-se majorit`]ii,
nici excluzånd-o neap`rat. Pe scurt, felul
\n care folosim termenul subcultur` are ca
scop o \n]elegere mai nuan]at` a acestor
forme complexe, mobile [i adesea
contradictorii ale identit`]ii etnice.

Rela]ia dintre subcultur` (a[a cum o
definim noi) [i identitate are mai multe
fa]ete. Am ales cinci ora[e din Polonia,
Romånia [i vestul Ucrainei [i am \ncercat
s` oferim o perspectiv` pe longue durée,
care transcende limit`rile temporale [i care
pune \n lumin` proiectele de construc]ie
identitar` din Europa Est-Central` de-a lun-
gul \ntregului secol 20, alc`tuite din ele-
mente eclectice rezultate din experien]e
istorice diferite: imperial`, republican`, a
r`zboiului, comunist`, post-comunist`.
Aceasta nu doar ne ajut` s` distingem speci-
ficul construc]iilor identitare din ]`ri precum
Polonia, Romånia [i Ucraina, ci ne pune
la dispozi]ie o abordare mai sofisticat`,
relevant` pentru lumea contemporan`, \n
m`sur` s` retraseze harta experien]elor isto-
rice occidentale dincolo de grani]ele Vestu-
lui. Noua perspectiv` sugereaz` c` nu putem
vorbi despre un conflict al culturilor (de

tipul majoritate-minoritate), ci de construc]ii
culturale simultane ce dep`[esc atåt frontie-
rele na]ionale, cåt [i perioadele istorice.
Accentul pe micro-contextele urbane speci-
fice, decelabile la un moment dat, scoate
la iveal` o serie de detalii pe care abordarea
generic` a "minorit`]ilor" le poate trece cu
vederea.

Este, de exemplu, cazul polonezilor din
Liovul ucrainean sau al germanilor din
Wroclaw-ul polonez, ora[e \n care cåndva
existau majorit`]i etnice, care \[i construiesc
[i negociaz` acum identitatea "minoritar`"
\ntr-un mod complex [i subtil ce scap` aten-
]iei atunci cånd e privit din perspectiva
tradi]ional`. Interesul nostru pentru contex-
tul aflat la intersec]ia dintre vectorii spa]iu
[i timp face ca pozi]ia lor s` apar` cu claritate
ca fiind undeva la mijloc, \ntre discursurile
minorit`]ii [i, respectiv, majorit`]ii. Gåndi]i-
v`, de pild`, la greco-catolicii romåni din
Timi[oara, care vorbeau maghiara sau ger-
mana; ori la ]`ranii a[chenazi din Maramu-
re[, vorbitori de idi[ - ace[ti evrei erau foarte
diferi]i, lingvistic [i cultural, de evreii vorbi-
tori de maghiar` din Cluj, ca s` lu`m un
alt exemplu. Tocmai aceast` situa]ie
intermediar`, aceast` dubl` apartenen]` care
\nseamn` de fapt "nici, nici", define[te ceea
ce noi numim subcultur`.

— Proiectul combin` analiza istoric`Proiectul combin` analiza istoric`Proiectul combin` analiza istoric`Proiectul combin` analiza istoric`Proiectul combin` analiza istoric`
[i studiul socio-antropologic cu cercetarea[i studiul socio-antropologic cu cercetarea[i studiul socio-antropologic cu cercetarea[i studiul socio-antropologic cu cercetarea[i studiul socio-antropologic cu cercetarea
lingvistic` [i analiza de discurs, inclusivlingvistic` [i analiza de discurs, inclusivlingvistic` [i analiza de discurs, inclusivlingvistic` [i analiza de discurs, inclusivlingvistic` [i analiza de discurs, inclusiv
literar. Care sunt avantajele unei astfel deliterar. Care sunt avantajele unei astfel deliterar. Care sunt avantajele unei astfel deliterar. Care sunt avantajele unei astfel deliterar. Care sunt avantajele unei astfel de
abord`ri pluri- [i interdisciplinare?abord`ri pluri- [i interdisciplinare?abord`ri pluri- [i interdisciplinare?abord`ri pluri- [i interdisciplinare?abord`ri pluri- [i interdisciplinare?

— Propria noastr` defini]ie a subcul-
turilor atrage automat dup` sine o abordare
multidisciplinar`, c`ci suntem interesa]i atåt
de modul \n care aceste grupuri interac-
]ioneaz` cu defini]iile istorice care le-au
fost aplicate sau pe care le-au formulat sin-
gure, cåt [i de modul \n care aceste defini]ii
se traduc \n practic` – de exemplu, prin
utilizarea unor forme de limbaj "amestecate"
sau atunci cånd apare necesitatea contur`rii
unui anumit proiect identitar. Altfel spus,
multidisciplinaritatea e o precondi]ie pentru
ceea ce urm`rim prin proiectul nostru, iar
la baza acestuia stau diversele tradi]ii politi-
ce, culturale [i lingvistice ale Europei Est-
Centrale. Aceasta reprezint` un punct foarte
important, \ntrucåt presupune o seam` de
schimburi academice [i o colaborare inter-
disciplinar` real`, care dep`[e[te grani]ele
fizice dintre ]`ri, ca [i grani]ele dintre dis-
cipline.

— Cum apar aceste identit`]i comple-— Cum apar aceste identit`]i comple-— Cum apar aceste identit`]i comple-— Cum apar aceste identit`]i comple-— Cum apar aceste identit`]i comple-
xe? Prin ce elemente se caracterizeaz` ele?xe? Prin ce elemente se caracterizeaz` ele?xe? Prin ce elemente se caracterizeaz` ele?xe? Prin ce elemente se caracterizeaz` ele?xe? Prin ce elemente se caracterizeaz` ele?

— — — — — |n contexte na]ionale [i
(post)imperiale diferite, detaliile fiec`rui
studiu de caz (na]ional) [i ale fiec`rui context
urban/regional difer` inevitabil, a[a \ncåt
e nevoie s` le acord`m o aten]ie special`.
Cu alte cuvinte, putem spune c` similarit`]ile
dintre subculturi, care le definesc, sunt mai
curånd formale, nu neap`rat \ntemeiate pe
con]inut. Apoi, cazurile se deosebesc \n
ce prive[te implicarea: de exemplu, polo-
nezii din Liov tind s` accentueze aspectele

ce ]in de caracterul na]ional, \n timp ce pun
sub semnul \ntreb`rii primordialitatea etnic`;
germanii din Wroclaw \[i subliniaz`, pe
de o parte, apartenen]a etnic`, iar pe de
alta, refuz` orice categorisire prin apelul
con[tient la practici culturale hibride.
Modelele sunt similare (ambele sunt
deopotriv` subculturi [i minorit`]i, gra]ie
acelei situ`ri intermediare la care ne
refeream), dar detaliile difer`.

Cu toate acestea, presupozi]ia noastr`
a fost aceea c` subculturile, a c`ror prezen]`
este specific` Europei Est-Centrale, apar
datorit` anumitor procese istorice, caracte-
ristice secolului XX, \ns` care au [i o evolu-
]ie pe termen lung, determinat` de faptul
c` \n regiune diversitatea [i "amestecul"
au existat de-a lungul mai multor secole.
Diverse grupuri etnice au tr`it unele lång`
altele [i, \n m`suri diferite, s-au combinat
\ntre ele. Trezirea na]ionalismelor, sl`birea
leg`turilor dinastice tradi]ionale, precum
[i indiferen]a la nivel micro au constituit
impulsuri pentru separarea acestui aliaj
istoric; colapsul imperiilor dup` Primul
R`zboi Mondial [i, \ntr-un mod \nc` mai
radical, retrasarea for]at` a frontierelor na]io-
nale de dup` cel de-al doilea au contribuit
decisiv la tulburarea amestecului specific
acestei regiuni diverse.

|n primul rånd, reloc`rile \n mas` ale
popula]iilor de-a lungul [i de-a latul regiunii,
care au urmat celui de-al Doilea R`zboi
Mondial, au dus la formalizarea proceselor
de separare etnic` [i la apari]ia unor popula]ii
"orfane", cu identit`]i mixte, dar nedeclarate
ca atare. A fi la mijloc nu era nici pe placul
regimurilor comuniste, nu se potrivea nici
cu proiectele na]ionale din ]`rile postcomu-
niste, cu excep]ia unor cazuri izolate (de
exemplu, componenta folcloric` a profilului
unor sub-etnii a putut fi folosit` pentru a
sublinia particularit`]ile anumitor na]ionalis-
me, ca \n cazul polonezilor sau maramu-
re[enilor din zonele montane). |n unele
cazuri, printre care [i Transilvania [i Bana-
tul, fostele majorit`]i au devenit minorit`]i,
iar alte grupuri, ale c`ror identit`]i proto-
etno-na]ionale au e[uat pur [i simplu s`
ob]in` statutul de na]ionalit`]i, continu` fie
s` se lupte pentru recunoa[tere (precum
unii dintre locuitorii Sileziei Superioare din
Polonia), fie s` se considere "la mijloc",

aflate \ntr-o situa]ie intermediar` \ntre pro-
iectele na]ionale oficiale, \ncercånd s`-[i
pun` \n lumin` "diferen]a" (este, de pild`,
cazul unor locuitori din Silezia Inferioar`
pe care i-am intervievat pentru proiectul
nostru, care oscileaz` \ntre identitatea ger-
man` [i cea polon`, f`r` s` o \mbr`]i[eze
\ntru totul pe vreuna dintre ele, dar c`utånd
\n schimb o formul` care s` le integreze
pe amåndou`).

MEMORIA CA
PROVOCARE

— Care este rolul memoriei, dar [i alCare este rolul memoriei, dar [i alCare este rolul memoriei, dar [i alCare este rolul memoriei, dar [i alCare este rolul memoriei, dar [i al
imagina]iei/ fic]iunii \n formarea [iimagina]iei/ fic]iunii \n formarea [iimagina]iei/ fic]iunii \n formarea [iimagina]iei/ fic]iunii \n formarea [iimagina]iei/ fic]iunii \n formarea [i
(auto)definirea identit`]ilor intermediare,(auto)definirea identit`]ilor intermediare,(auto)definirea identit`]ilor intermediare,(auto)definirea identit`]ilor intermediare,(auto)definirea identit`]ilor intermediare,
hibride sau de tip palimpsest?hibride sau de tip palimpsest?hibride sau de tip palimpsest?hibride sau de tip palimpsest?hibride sau de tip palimpsest?

— Se [tie c` felul \n care ne raport`m
la trecut, ca indivizi sau ca grupuri, e foarte
important pentru modul \n care ne \n]elegem
pe noi \n[ine. Lucrurile devin mai
complicate, dar [i mai interesante, atunci
cånd memoria proprie nu corespunde cu
versiunea oficial` asupra trecutului, cea
exprimat` la nivel de societate sau care ne
vine, de exemplu, dinspre p`rin]i sau
politicieni sau sursele mainstream. Mul]i
oameni descoper` ast`zi, \n Europa Cen-
tral` [i de Est, c` trecutul lor nu e chiar
atåt de "polonez", "german", "romånesc"
sau "maghiar" pe cåt au fost \ncuraja]i sau
obi[nui]i s` cread`. Poate c` au avut un
bunic evreu sau vreo rud` mai misterioas`
despre care tocmai afl` c` era ortodox`,
nu romano-catolic`. Oamenii dintr-un sat
oarecare pot descoperi, s` zicem, c` \n trecut
aproape to]i locuitorii localit`]ii erau evrei
sau c` unele dintre obiectele din jur arat`
ciudat [i nefamiliar.

Acesta e momentul \n care apelul la
memorie devine o provocare, \n care e nece-
sar ca ea s` fie reimaginat` [i rearanjat` pentru
a face loc unui trecut mai complex. Nu e,
probabil, o coinciden]` c` una dintre temele
frecvent \ntålnite \n literatura postbelic` a
Europei Est-Centrale [i de Sud-Est este
memoria, personal` [i colectiv`. Primele
nume de scriitori polonezi, ucraineni, cehi
[i romåni care vin imediat \n minte \n acest
context sunt Iuri Andruhov\ci, Pawel Huelle,
Stefan Chwin, Ota Pavel [i Herta Müller.

DESPRE SUBCULTURI, IDENTIT~}I {I
DESTINUL EUROPEI EST-CENTRALE
Urmare din pagina 7
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— Care este contribu]ia limbilor laCare este contribu]ia limbilor laCare este contribu]ia limbilor laCare este contribu]ia limbilor laCare este contribu]ia limbilor la
construc]ia identitar`?construc]ia identitar`?construc]ia identitar`?construc]ia identitar`?construc]ia identitar`?

— Limbile sunt esen]iale pentru ceea
ce credem c` suntem [i pentru cum ne
exprim`m. |n Europa zilelor noastre, e larg
r`spåndit` concep]ia c` fiecare om
"apar]ine" unei limbi, c` are o singur` limb`
matern`; desigur, putem \nv`]a limbi str`ine,
putem ajunge chiar s` le folosim foarte bine,
dar limba matern`, care ne define[te, r`måne
unic`. Totu[i, monolingvismul astfel \n]eles
nu reprezint` \n realitate norma, ci excep]ia,
din perspectiv` istoric`, dar [i
contemporan`. Peste tot \n lume, mul]i
oameni sunt, \ntr-o form` sau alta, bi- sau
plurilingvi [i simt c` apar]in mai multor
comunit`]i lingvistice. Acest fapt a fost -
[i \ntr-o oarecare m`sur` continu` \nc` s`
fie - adev`rat \n mod special \n Europa
Central` [i de Est, chiar dac` politicienii,
media sau opinia public` sus]in altceva.
Dac` exist` oameni care se identific` nu
cu una, ci cu dou` sau mai multe limbi ([i
e cazul multora), probabil c` ei au \nv`]at
s` le vorbeasc` pe fiecare de la unul dintre
p`rin]i sau au vorbit o limb` acas` [i o alta
la [coal` sau la serviciu; sau au \nv`]at o
doua limb` mai tårziu, cånd au luat de so]/
so]ie o persoan` provenit` dintr-o alt`
comunitate lingvistic` [i au format cu
aceasta o familie bilingv`. Ei pot s`
foloseasc` aceste limbi separat, \n func]ie
de context, sau pot s` treac` de la una la
alta \n vorbirea curent` ori s` le combine
dånd na[tere unui idiom cu totul nou.

Exist` mari diferen]e \ntre modalit`]ile
\n care \nv`]`m, fiecare dintre noi, o limb`
sau alta, ca [i \ntre felurile \n care le folosim
sau \n care ne raport`m la ele. Din punct
de vedere lingvistic, noi, cercet`torii, ne
str`duim s` decel`m structuri tipice, apoi
s` le descriem [i s` le analiz`m \n termeni
de specialitate. Ceea ce observ`m \ns` c`
r`måne neschimbat este, cum spuneam,
faptul c` limbile sunt esen]iale pentru ceea
ce credem c` suntem [i pentru evolu]ia
noastr` \n spa]iu [i timp. E fascinant s`
\ncerci s` afli cum anume poate influen]a
o secven]` lingvistic` foarmarea tuturor
acestor percep]ii [i sentimente. Bi- [i
multilingvismul pot uneori s` func]ioneze
armonios; alteori, pot constitui un cåmp
de b`taie simbolic, un spa]iu de manifestare
a antagonismelor [i chiar a urii sociale.

— |n ce m`sur` este, a[a cum amintea]i,— |n ce m`sur` este, a[a cum amintea]i,— |n ce m`sur` este, a[a cum amintea]i,— |n ce m`sur` este, a[a cum amintea]i,— |n ce m`sur` este, a[a cum amintea]i,
prezen]a acestor subculturi caracteristic`prezen]a acestor subculturi caracteristic`prezen]a acestor subculturi caracteristic`prezen]a acestor subculturi caracteristic`prezen]a acestor subculturi caracteristic`
spa]iului central- [i est-european? Difer`spa]iului central- [i est-european? Difer`spa]iului central- [i est-european? Difer`spa]iului central- [i est-european? Difer`spa]iului central- [i est-european? Difer`
el, privit din aceast` perspectiv`, de alteel, privit din aceast` perspectiv`, de alteel, privit din aceast` perspectiv`, de alteel, privit din aceast` perspectiv`, de alteel, privit din aceast` perspectiv`, de alte
spa]ii geografice [i culturale?spa]ii geografice [i culturale?spa]ii geografice [i culturale?spa]ii geografice [i culturale?spa]ii geografice [i culturale?

— R`spunsul la prima parte a \ntreb`rii
cred c` l-am dat deja, atunci cånd am vorbit
despre unde [i cum apar subculturile. Cåt
despre partea a doua, referitoare la diferen]e,
putem aduce \n discu]ie, desigur, [i alte
cazuri, din alte spa]ii - cum ar fi cazul frizo-
nilor din partea de nord a Germaniei sau
Danemarcei, care au acela[i tip de identitate
intermediar`, sau al memelanderilor de pe
grani]a Lituaniei, care au o identitate semi-
germanic` datorat` vechilor a[ez`ri germane
din Prusia R`s`ritean`. Din motive evidente,
aceste cazuri nu sunt "central"-europene,
experien]a identit`]ilor hibride sau interme-
diare fiind, cu siguran]`, un fenomen uman

rezultat din orice tip de amestec ap`rut \n
contexte \n care o comunitate etnic` cu
posibilit`]i normative nu se gr`be[te s` [i
le exercite: putem men]iona chiar exemplul
locuitorilor din Cornwell, din sud-vestul
Angliei, vorbitori ai unei limbi foarte vechi
- o popula]ie care se consider` diferit`, dar
nu dore[te separarea de Marea Britanie.

Ceea ce face specificul Europei Est-
Centrale este, probabil, intensitatea [i rezo-
nan]a istoric` a experien]elor de acest fel,
datorate unor evenimente violente, precum
[i duratei [i caracterului considerat "nor-
mal" al procesului de formare a ameste-
curilor, \naintea schimb`rilor majore aduse
de secolul XX. Un alt aspect ce se cuvine
subliniat este acela c`, \n Europa Est-Cen-
tral`, proiectele de construc]ie identitar`
din secolul trecut au avut la baz` o mare
diversitate de elemente generate de
experien]e istorice diferite: imperial`,
republican`, conflictual`, comunist`,
postcomunist`. Acesta ne ofer` nu doar o
cheie pentru a \n]elege specificitatea
procesului de formare a identit`]ilor \n zona
est-central` a Europei, ci [i o abordare mai
sofisticat`, relevant` \n contextul actual,
a influen]ei occidentale \n regiune [i dincolo
de ea. A[a cum am mai spus, perspectiva
pe care am \mbr`]i[at-o sugereaz` c` \n
realitate, \n Europa Est-Central`, nu a existat
un conflict al culturilor, potrivit formulei
propuse de Samuel Huntington, ci o mul]ime
de construc]ii identitare ce s-au manifestat
simultan, dep`[ind deopotriv` grani]ele
na]ionale [i perioadele istorice.

INTEGRAREA,
O CONSECIN}~
FIREASC~     A
AMESTECULUI

— Am observat c` multe dintreAm observat c` multe dintreAm observat c` multe dintreAm observat c` multe dintreAm observat c` multe dintre
analizele pe care le propune]i suntanalizele pe care le propune]i suntanalizele pe care le propune]i suntanalizele pe care le propune]i suntanalizele pe care le propune]i sunt
fundamentate empiric, pornesc de la studiifundamentate empiric, pornesc de la studiifundamentate empiric, pornesc de la studiifundamentate empiric, pornesc de la studiifundamentate empiric, pornesc de la studii
de caz, unele sunt ancorate chiar \n realitateade caz, unele sunt ancorate chiar \n realitateade caz, unele sunt ancorate chiar \n realitateade caz, unele sunt ancorate chiar \n realitateade caz, unele sunt ancorate chiar \n realitatea
contemporan`. Privind \n sens invers, carecontemporan`. Privind \n sens invers, carecontemporan`. Privind \n sens invers, carecontemporan`. Privind \n sens invers, carecontemporan`. Privind \n sens invers, care
este aplicabilitatea concret`, dac` a]i luat-oeste aplicabilitatea concret`, dac` a]i luat-oeste aplicabilitatea concret`, dac` a]i luat-oeste aplicabilitatea concret`, dac` a]i luat-oeste aplicabilitatea concret`, dac` a]i luat-o
\n considerare, a rezultatelor acestor\n considerare, a rezultatelor acestor\n considerare, a rezultatelor acestor\n considerare, a rezultatelor acestor\n considerare, a rezultatelor acestor
cercet`ri academice?cercet`ri academice?cercet`ri academice?cercet`ri academice?cercet`ri academice?

— Ne-am propus de la \nceput s` facem
cunoscute rezultatele cercet`rilor noastre
unui num`r cåt mai mare de oameni, din
mediul academic [i din afara lui, [i am
\ncercat s` ne atingem acest scop prin
organizarea de workshop-uri, de \ntålniri
academice interna]ionale, dar [i de
conferin]e destinate publicului larg. Ne place
s` credem c` proiectul nostru este relevant
[i \n afara mediului universitar, de exemplu
pentru activitatea institutelor culturale (atåt
din Marea Britanie, cåt [i din regiune),
pentru consiliile locale din zona est-cen-
tral-european` (acei oameni care iau decizii
referitoare la subiecte sensibile precum
drepturile minorit`]ilor, construirea sau
conservarea siturilor memoriale, organizarea
de evenimente culturale [.a.m.d.), exper]ii
\n probleme de politic` extern` din spa]iul
statelor devenite recent membre ale Uniunii
Europene, dar [i publicul larg din Marea
Britanie, a c`rui expunere la culturile est-
central-europene a sc`zut dramatic ca
urmare a evenimentelor politice din ultimii
dou`zeci de ani precum c`derea
comunismului, aderarea unora dintre statele
din regiune la Uniunea European`, emigra]ia

\n mas` c`tre Marea Britanie [i Irlanda,
dup` anul 2004, iar acum, Brexit-ul.

— Una dintre conferin]ele care au avutUna dintre conferin]ele care au avutUna dintre conferin]ele care au avutUna dintre conferin]ele care au avutUna dintre conferin]ele care au avut
loc pe parcursul celor patru ani de derulareloc pe parcursul celor patru ani de derulareloc pe parcursul celor patru ani de derulareloc pe parcursul celor patru ani de derulareloc pe parcursul celor patru ani de derulare
a proiectului, a proiectului, a proiectului, a proiectului, a proiectului, Identit`]i intermediare.Identit`]i intermediare.Identit`]i intermediare.Identit`]i intermediare.Identit`]i intermediare.
Apartenen]a etno-na]ional` [i provoc`rileApartenen]a etno-na]ional` [i provoc`rileApartenen]a etno-na]ional` [i provoc`rileApartenen]a etno-na]ional` [i provoc`rileApartenen]a etno-na]ional` [i provoc`rile
eieieieiei, a fost organizat` la \nceputul anului, a fost organizat` la \nceputul anului, a fost organizat` la \nceputul anului, a fost organizat` la \nceputul anului, a fost organizat` la \nceputul anului
2016, la Institutul Cultural Romån din2016, la Institutul Cultural Romån din2016, la Institutul Cultural Romån din2016, la Institutul Cultural Romån din2016, la Institutul Cultural Romån din
Londra, printr-o colaborare \n care s-auLondra, printr-o colaborare \n care s-auLondra, printr-o colaborare \n care s-auLondra, printr-o colaborare \n care s-auLondra, printr-o colaborare \n care s-au
implicat [i institutele culturale polonezimplicat [i institutele culturale polonezimplicat [i institutele culturale polonezimplicat [i institutele culturale polonezimplicat [i institutele culturale polonez
[i austriac, \n fa]a a peste 100 de persoane.[i austriac, \n fa]a a peste 100 de persoane.[i austriac, \n fa]a a peste 100 de persoane.[i austriac, \n fa]a a peste 100 de persoane.[i austriac, \n fa]a a peste 100 de persoane.
Ce a]i urm`rit [i ce a]i ob]inut de fapt prinCe a]i urm`rit [i ce a]i ob]inut de fapt prinCe a]i urm`rit [i ce a]i ob]inut de fapt prinCe a]i urm`rit [i ce a]i ob]inut de fapt prinCe a]i urm`rit [i ce a]i ob]inut de fapt prin
deschiderea c`tre un numeros publicdeschiderea c`tre un numeros publicdeschiderea c`tre un numeros publicdeschiderea c`tre un numeros publicdeschiderea c`tre un numeros public
nespecialist?nespecialist?nespecialist?nespecialist?nespecialist?

— E important ca rezultatele studiilor
noastre s` fie prezentate [i unor publicuri
neacademice, nu numai pentru a ob]ine un
anumit feedback, ci [i pentru c` ar putea
stimula un nou val de interes fa]` de Europa
Est-Central`, sco]ånd la lumin` aspecte mai
pu]in sau deloc cunoscute ale existen]ei
regiunii \n secolul 20. |n contextul \n care
\n Europa se vorbe[te despre integrare, [i
totu[i pare s` se revin` mult prea des la
nara]iunile nativiste, mai cu seam` \n
actualul climat politic, am dorit s` atragem
aten]ia asupra acelor identit`]i care, din
motive istorice complexe, nu se
conformeaz` \ntotdeauna acestor proiecte
na]ionale [i care, cu toate acestea, le \nt`resc,
le \mbun`t`]esc [i le celebreaz` indirect
prin practicile culturale proprii.

Cu alte cuvinte, acestea reprezint`
fenomene culturale de o mare bog`]ie, pline
de nuan]e, care trebuie \n]elese [i l`sate
s` se dezvolte \n specificitatea lor. |n cele
din urm`, sper`m s` contribuim la råndul
nostru la procesul de revizuire academic`
a istoriei ]`rilor din aceast` parte a Europei,
punånd \n discu]ie abord`rile tradi]ionale,
a[a cum sunt ele predate la universit`]ile
din Budapesta, Var[ovia sau Bucure[ti. Am
fost \ncånta]i de nivelul [i aria de cuprindere
a discu]iilor ce au urmat interven]iilor
noastre la conferin]a de la Institutul Cul-
tural Romån din Londra [i pl`nuim s` mai
organiz`m astfel de evenimente, prin care
s` ne promov`m \n continuare ideile \n
contexte neacademice cåt mai largi.

— Care crede]i c` este relevan]aCare crede]i c` este relevan]aCare crede]i c` este relevan]aCare crede]i c` este relevan]aCare crede]i c` este relevan]a
discu]iilor pe aceast` tem` \n actualuldiscu]iilor pe aceast` tem` \n actualuldiscu]iilor pe aceast` tem` \n actualuldiscu]iilor pe aceast` tem` \n actualuldiscu]iilor pe aceast` tem` \n actualul

context politic, \n care principala chestiunecontext politic, \n care principala chestiunecontext politic, \n care principala chestiunecontext politic, \n care principala chestiunecontext politic, \n care principala chestiune
aflat` \n dezbatere se refer` la identitateaaflat` \n dezbatere se refer` la identitateaaflat` \n dezbatere se refer` la identitateaaflat` \n dezbatere se refer` la identitateaaflat` \n dezbatere se refer` la identitatea
suprana]ional` european` [i acceptarea sausuprana]ional` european` [i acceptarea sausuprana]ional` european` [i acceptarea sausuprana]ional` european` [i acceptarea sausuprana]ional` european` [i acceptarea sau
respingerea apartenen]ei la Europa unit`?respingerea apartenen]ei la Europa unit`?respingerea apartenen]ei la Europa unit`?respingerea apartenen]ei la Europa unit`?respingerea apartenen]ei la Europa unit`?

— A[a cum am mai afirmat, din
perspectiva noastr` subculturile sunt, prin
\ns`[i natura lor, for]e ale integr`rii. Ele
refuz` s` fie, [i nici nu pot fi \ntru totul,
subsumate unui proiect na]ional sau altuia,
de[i aceasta se \ncearc` adesea. A[adar,
a \n]elege cum func]ioneaz` subculturile
\nseamn` a promova integrarea ca o conse-
cin]` fireasc` a amestecului (prin mariaje
interetnice, contacte culturale [i lingvistice
sau diverse alte practici, dezvoltate de-a
lungul secolelor). Ca s` fie limpede, nu
dorim s` suger`m c` proiectele na]ionale
ar fi lipsite de validitate; \n ciuda eforturilor
uria[e f`cute de istorici \n ultimele decenii
pentru a deconstrui conceptul de
na]ionalitate, nara]iunile identit`]ii
na]ionale s-au dovedit nu doar solide, ci
[i rezistente. |n loc s` submineze
specificitatea [i diferen]a, subculturile, \n
accep]iunea pe care noi am folosit-o, nu
fac decåt s` le \nt`reasc`, dar o fac \ntr-
un mod aparte, ce trimite la un anumit
tip de schimburi [i de rela]ii care se
stabilesc \ntre culturi \n spa]iile de margine,
de contact.

Altfel spus, demersul nostru nu este
o tentativ` postmodern` de a relativiza
chestiunea, ci dimpotriv`, \ncerc`m s`
descriem, s` \n]elegem [i s` scoatem \n
eviden]` beneficiile studierii acestor
leg`turi specifice, care unesc [i despart
\n acela[i timp - a pune accentul doar pe
cele din a doua categorie ar fi primejdios,
fapt uitat din p`cate adesea. Pentru a putea
recunoa[te [i a fi \n stare s` analiz`m
rena[terea curentelor na]ionaliste [i
etniciste ce are loc \n Europa zilelor
noastre, ca de altfel peste tot \n lume,
trebuie s` ne \ndrept`m aten]ia c`tre
tradi]iile istorice ale fiec`rei ]`ri \n parte,
dar \n acela[i timp avem nevoie de un nou
cadru metodologic comparativ, care s` ne
ajute s` abord`m chestiuni precum cele
referitoare la identit`]ile colective,
minoritare [i individuale \ntr-o Europ` din
ce \n ce mai polarizat` [i mai divizat`.

Oxford-Londra, septembrie 2016
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La finalul acestei luni are loc cea de a
V-a edi]ie a Festivalului Interna]ional de
Literatur` de la Timi[oara (FILTM), un
proiect interna]ional dedicat literaturii, cu
accent pe zona Europei Centrale [i de Sud-
Est. Sub sloganul "La Vest de Est/ La Est
de Vest", peste 15 evenimente vor avea
loc \n ora[ul de pe Bega \n perioada 25-
28 octombrie: lecturi publice, dezbateri,
\ntålniri ale scriitorilor invita]i cu elevii de
la cele mai importante licee din Timi[oara,
conferin]e la Universitatea de Vest.

Pe lång` satisfac]ia de a vedea, \n ultimii
patru ani, cum proiectul FILTM a crescut
[i s-a impus ca un eveniment de marc` al
Timi[oarei, organizatorii festivalului \mp`r-
t`[esc anul acesta bucuria timi[orenilor la
aflarea ve[tii c` ora[ul a fost desemnat
Capitala European` a Culturii \n 2021.

"Cea de-a cincea edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Literatur` de la Timi[oara
se va desf`[ura sub semnul victoriei
Timi[oarei, capital` cultural` european` \n
2021. E o victorie [i pentru cei care
organiz`m FILTM fiindc` am reu[it, [i de
data aceasta, s` invit`m la Timi[oara nume
sonore ale literaturii europene. Este o
victorie [i pentru pasiona]ii de literatur`,
\ntrucåt, timp de patru zile, vor avea al`turi
prozatori, poe]i, esei[ti, critici literari de
prim` m`rime. Va fi o edi]ie \n care vom
\mp`rt`[i unii cu al]ii, ca niciodat` pån`
acum, bucuria de fi \n`untrul culturii", a
declarat Robert {erban, Robert {erban, Robert {erban, Robert {erban, Robert {erban, Pre[edintele
Festivalului.

Edi]ia a V-a FILTM vine cu o serie
de nout`]i nout`]i nout`]i nout`]i nout`]i menite s` atrag` noi categorii
de public: \n primul rånd, amintim
parteneriatul cu Université de Paris-Sor-parteneriatul cu Université de Paris-Sor-parteneriatul cu Université de Paris-Sor-parteneriatul cu Université de Paris-Sor-parteneriatul cu Université de Paris-Sor-
bonne (Paris IV)bonne (Paris IV)bonne (Paris IV)bonne (Paris IV)bonne (Paris IV), anume, cu centrul Cul-Cul-Cul-Cul-Cul-
tures et sociétés d'Europe orientale, bal-tures et sociétés d'Europe orientale, bal-tures et sociétés d'Europe orientale, bal-tures et sociétés d'Europe orientale, bal-tures et sociétés d'Europe orientale, bal-
kanique et médiane – EUR'ORBEMkanique et médiane – EUR'ORBEMkanique et médiane – EUR'ORBEMkanique et médiane – EUR'ORBEMkanique et médiane – EUR'ORBEM, care
face posibile o serie de evenimente dedicate
lumii universitare, realizate cu sprijinul
Universit`]ii de Vest.

Mai exist` o literatur` central-Mai exist` o literatur` central-Mai exist` o literatur` central-Mai exist` o literatur` central-Mai exist` o literatur` central-
european`?,european`?,european`?,european`?,european`?, aceasta este \ntrebarea la care
una dintre dezbaterile dezbaterile dezbaterile dezbaterile dezbaterile organizate \n cadrul
Festivalului \[i propune s` ofere r`spunsuri.
Evenimentul, a c`rui amfitrioan` este
scriitoarea Adriana Babe]iAdriana Babe]iAdriana Babe]iAdriana Babe]iAdriana Babe]i [i la care iau
parte: Xavier GalmicheXavier GalmicheXavier GalmicheXavier GalmicheXavier Galmiche (Université de Paris
IV - Sorbonne), Kazimierz JurczakKazimierz JurczakKazimierz JurczakKazimierz JurczakKazimierz Jurczak
(Universitatea Jagiellon`, Cracovia), BalázsBalázsBalázsBalázsBalázs
ImreImreImreImreImre (Universitatea Babe[-Bolyai) [i RaduRaduRaduRaduRadu
Pavel Gheo Pavel Gheo Pavel Gheo Pavel Gheo Pavel Gheo (Universitatea de Vest din
Timi[oara) va avea loc miercuri, 26miercuri, 26miercuri, 26miercuri, 26miercuri, 26
octombrie, ora 10octombrie, ora 10octombrie, ora 10octombrie, ora 10octombrie, ora 10, \n Amfiteatrul A12 al
UVT.

De departe, unul dintre cele mai
a[teptate evenimente \l reprezint` conferin]aconferin]aconferin]aconferin]aconferin]a
cu titlul     Cenzura invizibil`Cenzura invizibil`Cenzura invizibil`Cenzura invizibil`Cenzura invizibil`, , , , , sus]inut` \n
prima zi a Festivalului de Jacques Le Ri- Jacques Le Ri- Jacques Le Ri- Jacques Le Ri- Jacques Le Ri-
derderderderder, un nume de referin]` \n istoria Europei
Centrale [i de Sud-Est. Conferin]a va avea
loc mar]i, 25 octombrie, ora 17, mar]i, 25 octombrie, ora 17, mar]i, 25 octombrie, ora 17, mar]i, 25 octombrie, ora 17, mar]i, 25 octombrie, ora 17, \n Aula
BCUT.     Moderator – Vasile PopoviciVasile PopoviciVasile PopoviciVasile PopoviciVasile Popovici.
"Timi[oara este un microcosmos fascinant
al pluralit`]ii culturale, etnice [i religioase,
care red` bog`]ia civiliza]iei europene, \n

FILTM 2016

aceast` regiune a Europei Centrale, cl`dit`
de c`tre monarhia habsburgic`: amprentele
otomane, interculturalitatea german`,
maghiar`, sårb`, slovac` [i prezen]ele
evreie[ti au f`cut din aceast` capital` a
culturii romåne o paradigm` a Europei",
ne-a declarat profesorul Le Rider.

Una dintre nout`]ile edi]iei din acest
an a FILTM o reprezint` evenimenteleevenimenteleevenimenteleevenimenteleevenimentele
dedicate celor mai mici dintre cititoridedicate celor mai mici dintre cititoridedicate celor mai mici dintre cititoridedicate celor mai mici dintre cititoridedicate celor mai mici dintre cititori, prin
\ntålnirile cu trei dintre cei mai cunoscu]i
scriitori de literatur` pentru copii [i tineret
de la noi: Ioana NicolaeIoana NicolaeIoana NicolaeIoana NicolaeIoana Nicolae, Adina PopescuAdina PopescuAdina PopescuAdina PopescuAdina Popescu
[i Florin BicanFlorin BicanFlorin BicanFlorin BicanFlorin Bican. De asemenea, \n lista
evenimentelor pl`nuite s` aib` loc \n cele
patru zile ale Festivalului se afl` [i o
dezbatere dedicat` promov`rii scriitorilordezbatere dedicat` promov`rii scriitorilordezbatere dedicat` promov`rii scriitorilordezbatere dedicat` promov`rii scriitorilordezbatere dedicat` promov`rii scriitorilor
europeni ast`zieuropeni ast`zieuropeni ast`zieuropeni ast`zieuropeni ast`zi, la care iau parte scriitorul
Vasile ErnuVasile ErnuVasile ErnuVasile ErnuVasile Ernu [i editorul Seid SerdarevicSeid SerdarevicSeid SerdarevicSeid SerdarevicSeid Serdarevic,
reprezentantul uneia dintre cele mai active
edituri croate de ast`zi, Fraktura.

Unul dintre momentele de greutate ale
Festivalului \l constituie cele 3 seri de lecturi3 seri de lecturi3 seri de lecturi3 seri de lecturi3 seri de lecturi
publice [i dezbateripublice [i dezbateripublice [i dezbateripublice [i dezbateripublice [i dezbateri pl`nuite s` aib` loc \n
Sala Baroc` a Muzeului de Art` din
Timi[oara, \n perioada 26-28 octombrie,
zilnic, \ncepånd cu ora 18.00.

Prima sear` \i va a[eza fa]` \n fa]` pe
doi dintre cei mai cunoscu]i scriitori ai
momentului, Ludmila Uli]kaiaLudmila Uli]kaiaLudmila Uli]kaiaLudmila Uli]kaiaLudmila Uli]kaia [i MirceaMirceaMirceaMirceaMircea
C`rt`rescuC`rt`rescuC`rt`rescuC`rt`rescuC`rt`rescu, \ntr-un dialog moderat de
Mircea VasilescuMircea VasilescuMircea VasilescuMircea VasilescuMircea Vasilescu.

Cea de a doua sear` este dedicat`
poeziei, \n cadrul c`reia publicul va putea
s`-i asculte pe: Nikola MadzirovNikola MadzirovNikola MadzirovNikola MadzirovNikola Madzirov (Republica
Macedonia), Delimir ResickiDelimir ResickiDelimir ResickiDelimir ResickiDelimir Resicki (Croa]ia) [i,
din Romånia, pe Ioana NicolaeIoana NicolaeIoana NicolaeIoana NicolaeIoana Nicolae, RuxandraRuxandraRuxandraRuxandraRuxandra
CesereanuCesereanuCesereanuCesereanuCesereanu [i Adrian Bodnaru.Adrian Bodnaru.Adrian Bodnaru.Adrian Bodnaru.Adrian Bodnaru. Amfitrion:
scriitorul Ioan T. MorarIoan T. MorarIoan T. MorarIoan T. MorarIoan T. Morar.

Oaspe]ii din str`in`tate ai celei de a
treia seri a festivalului, dedicat` prozei, sunt:
Clara UsonClara UsonClara UsonClara UsonClara Uson – scriitoarea spaniol` despre
care se spune c` ar fi scris cel mai puternic
roman dedicat Balcanilor (Fiica Estului)
[i georgianul Zaza Burciuladze Zaza Burciuladze Zaza Burciuladze Zaza Burciuladze Zaza Burciuladze – lider al
genera]iei tinere \n ]ara sa, exilat la Ber-
lin. Partenerii lor de dialog din Romånia
sunt prozatorii Marius ChivuMarius ChivuMarius ChivuMarius ChivuMarius Chivu [i Borco IlinBorco IlinBorco IlinBorco IlinBorco Ilin,
ambii cu volume nou ap`rute – un dialog
moderat de scriitorul [i criticul literar
Bogdan-Alexandru St`nescuBogdan-Alexandru St`nescuBogdan-Alexandru St`nescuBogdan-Alexandru St`nescuBogdan-Alexandru St`nescu.

Festivalul Interna]ional de Literatur`Festivalul Interna]ional de Literatur`Festivalul Interna]ional de Literatur`Festivalul Interna]ional de Literatur`Festivalul Interna]ional de Literatur`
de la Timi[oara (FILTM) este un proiectde la Timi[oara (FILTM) este un proiectde la Timi[oara (FILTM) este un proiectde la Timi[oara (FILTM) este un proiectde la Timi[oara (FILTM) este un proiect

realizat cu sprijinul Prim`riei Municipiuluirealizat cu sprijinul Prim`riei Municipiuluirealizat cu sprijinul Prim`riei Municipiuluirealizat cu sprijinul Prim`riei Municipiuluirealizat cu sprijinul Prim`riei Municipiului
Timi[oara.Timi[oara.Timi[oara.Timi[oara.Timi[oara.

OrganizatoriOrganizatoriOrganizatoriOrganizatoriOrganizatori: Funda]ia Politehnica [i
Headsome Communication.

Cu sprijinul urm`toarelor institu]ii:Cu sprijinul urm`toarelor institu]ii:Cu sprijinul urm`toarelor institu]ii:Cu sprijinul urm`toarelor institu]ii:Cu sprijinul urm`toarelor institu]ii:
Consiliul Jude]ean Timi[, Universitatea
Politehnica din Timi[oara, Muzeul de Art`
din Timi[oara, Asocia]ia Timi[oara Capi-
tal` Cultural` European` 2021, Ambasada
Spaniei, Consulatul Onorific al Spaniei,
revista Orizont, Universitatea de Vest din
Timi[oara, Université de Paris IV - Sor-

bonne, Universitatea Jagiellon`,
Universitatea Babe[- Bolyai.

Parteneri:Parteneri:Parteneri:Parteneri:Parteneri: Institutul Cervantes, Institutul
Francez din Timi[oara, Editura Humanitas,
Editura Polirom, Editura Charmides, Editura
Cartier, Editura Diacritic, Editura Brumar,
Editura Datagroup, Uniunea Scriitorilor din
Romånia (Filiala Timi[oara), Iulius Mall
Timi[oara, Openville, Libr`ria "La Dou`
Bufni]e", Librarium Cartea de Nisip.

Sponsori: Sponsori: Sponsori: Sponsori: Sponsori: Dosetimpex, Zoppas,
Enoteca de Savoya, Via Rumania, Hitch
and Mosher, Grafoprint, Clinica de bere.
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ORA{UL |MP~R}IT LA {ASE
ALEXANDRU BUDAC

În critica literar` româneasc` a ultimilor
ani, femeile abordeaz` teme mai interesante,
îndr`zne]e, ie[ite din tiparele noastre
patriarhale: eros, corp, amazoane, ora[e de
odinioar`, schimbarea sistemului de valori
în curriculumul american. M` gândesc la
c`r]ile Adrianei Babe]i, Ioanei Pârvulescu,
Cosanei Nicolae, Mihaelei Ursa, Simonei
Sora, lista nu se încheie aici. Pasionate de
subiectul investigat [i receptive la metodele
de studiu literar din Occident, autoarele
nu scap` de paradoxul autohton: de[i ro-
buste sub aspectul document`rii [i scrise
captivant, volumele se adreseaz` unui public
incert. Cititorii cu cartea în locul frunzei
de smochin, vorba lui Humbert Humbert,
câ]i or mai fi r`mas prin "Gr`dina Car-
pa]ilor", acest Paradis cultural, au reflexe
conservatoare, când nu r`mân indiferen]i.
Critica literar` [i filozofia sunt primele pe
lista cu pieze rele ale editorilor. Dincolo
de tam-tamul lans`rilor [i zumzetul con-
spirativ-bârfitor din preajma premiilor se
las` t`cerea. M-am a[teptat ca studiul din
2013 al Andreei R`suceanu despre Bucu-
re[ti în fic]iunea lui Mircea Eliade s`
genereze apetit pentru reprezentarea literar`
a spa]iilor urbane. Iat` c` a revenit cu o
carte [i mai ambi]ioas`, dar tot singur` pe
culoarul de alergare.

ÎÎ
n Bucure[tiul literar. {ase lecturi
posibile ale ora[ului, publicat de
curând la Humanitas, Andreea

R`suceanu completeaz` geografia literar`
a capitalei cu un sextet de scriitori. A[adar,
acela[i topos, spre care converg configura]ii
diferite, perioade istorice distincte, stiluri
particulare, idiosincrazii auctoriale. Invo-
când "catalogul formelor posibile", metafora
lui Calvino din Ora[ele invizibile – ce-mi
aminte[te de transform`rile biologului [i
matematicianului sco]ian D'Arcy Went-
worth Thompson, expuse în fabuloasa On
Growth and Form (1917) –, Andreea
R`suceanu î[i propune s` surprind` "cum
ora[ul real devine peisaj interior, al
scriitorului" [i "cum lumea proiectat` de
opera acestuia devine imagine mental` a
cititorului". Cu alte cuvinte, în ce fel se
transfer` imagini, gra]ie textului literar,
dintr-o minte într-alta. Numai c` nimeni
nu are de unde s` [tie ce se petrece în
capetele noastre de scriitori sau de cititori
[i, întrucât "interioritatea", ca sinonim pentru
"sine", este o iluzie, iar preten]ia obiectivist`
cade, semnalez a treia instan]`, cea mai
însemnat` din demers: mintea Andreei
R`suceanu. Odat` a[ezat între noi [i
fic]iunile selectate, Bucure[tiul literar ar
trebui citit ca o confesiune a criticului despre
modul cum raporteaz` propriile reprezent`ri
la imaginarul urban transpus în c`r]i.

Tema a ajuns la o vârst` venerabil`.
În secolul al XVII-lea, poe]ii metafizici au
folosit spa]iul ca s` exprime abstrac]ii –
procedeu recuperat mai târziu de romantici
–, [i au f`cut acest lucru fie manierist-urban,
precum Ben Jonson sau John Donne, fie
resemnificând tropii tradi]iei pastorale, ca
Andrew Marvell, ale c`rui gr`dini verzi

pe unde zburd` cosa[ul Damon au o
geometrie ideatic` cât se poate de ermetic`
("We, like augurs, only measure countries
in our mind, and know not how to invade
them", scria [i Francis Bacon, la începutul
aceluia[i veac). Comentând, într-un eseu
despre Abraham Cowley, particularit`]ile
estetice ale poe]ilor metafizici, Samuel
Johnson i-a numit oameni extrem de educa]i
în cazul c`rora imita]ia aristotelic` nu poate
fi invocat`, întrucât arta lor nu imit` nimic,
ci exprim` un epicurism erudit, analitic,
ce se alimenteaz` constant din desf`[urarea
procesului de gândire. Ei descriu frumuse]ea
dup`-amiezii de var` descompunând raza
de soare în spectrul cromatic cu o prism`,
exemplific` Dr. Samuel Johnson. Pe scurt,
criticul englez observ` c`, odat` cu poe]ii
de dup` Shakespeare – unii i-au fost
contemporani [i prieteni de pahar –, suntem
îndrept`]i]i s` vorbim atât despre o literatur`
explicit mimetic`, cât [i despre o literatur`
care pare s` imite natura, de[i vehiculeaz`
imagini familiare, preponderent contradic-
torii, cu scopul de a ordona pure con]inuturi
mentale.

Citind în cartea Andreei R`suceanu
despre formele textualit`]ii spa]iale enu-
merate de Marie-Laure Ryan ("ramele spa-
]iale", "cadrul", "spa]iul povestirii", "lumea
narativ`", "universul narativ"), nu mi-am
putut reprima puseul ironic la gândul c`
se reiau superficial, într-un jargon taxonomic
ce se vrea nou-nou], sensurile conceptului
platonic de chora, consecin]ele distinc]iilor
lui Aristotel din Poetica, referitoare la artistul
ce imit` lucruri situate în afar` (pictorul)
[i cel care imit` lumea pl`smuit` de propria
imagina]ie (aedul), plus o aproximare conve-
nabil` a spa]iului [i timpului din estetica
transcendental`. {i al]i teoreticieni cita]i
în Bucure[tiul literar lanseaz` afirma]ii sus-
pecte, la o examinare filozofic`/ neuro[tiin-
]ific`: Bertrand Westphal sus]ine c` mirosul,
pip`itul [i gustul sunt "sim]uri corporale",
pe când v`zul [i auzul sunt "sim]uri cerebra-
le", iar D. Pocock vorbe[te despre peisaje
ce se adreseaz` inimii, nu creierului, f`r`
s` recurg`, din câte în]eleg, la o simpl`
metafor`.

AA
ltminteri, Andreea R`suceanu
echilibreaz` conving`tor cele
dou` probleme, acordând

aten]ie, în fiecare caz, reprezent`rilor realiste
ale Bucure[tiului, dar [i ora[ului imaginar,
construit din nostalgii, amintiri [i aspira]ii.
Investiga]ia topografic` e completat` de
psihogeografie, harta urban` oglinde[te
cartarea afectiv` a personajelor. În exersarea
dublei analize, criticul demonstreaz`
virtuozitate [i fler. În interviurile ce conchid
capitolele – o idee de structurare a volumului
foarte inspirat` – prozatorii îi confirm`
intui]iile. Totu[i, am avut impresia c` se
simte mai confortabil cu Bucure[tiul d'antan,
decât cu versiunea postmodern`. E firesc.

Putem vorbi despre Bucure[ti, ca de
altfel despre orice ora[ din România sau
din Europa Central` [i de Est ca fiind
postmodern, a[a cum argumenteaz`

Andreea R`suceanu în sec]iunea dedicat`
trilogiei Orbitor [i romanului Solenoid de
Mircea C`rt`rescu? Nu am un r`spuns
tran[ant. "Postmodernitate" a devenit un
concept atât de uzat, încât fiecare îl în]elege
cum vrea. Con]ine note ideologice, etice,
ontologice, tehnologice, epistemologice [i,
de[i rezultanta ar trebui s` fie o consonan]`,
nu se întâmpl` asta. Dac` e[ti nominalist,
[i vezi un simplu nomen pentru moder-
nitatea târzie c`reia probabil îi vor g`si al]ii,
în viitor, descrierea adecvat`, stârne[ti
rumoare, c`ci în mediul academic briciul
lui Ockham s-a tocit de mult. Pe de alt`
parte, odat` ce define[ti postmodernitatea
în termeni economici, tehnologici, episte-
mologici, mai are sens s` invoci estetica
aferent` acolo unde nu exist` capitalism
corporatist, metropole, gentrificare, sute de
canale tv, supraînc`rcare informa]ional`,
vitez` digital`, puzderie de subculturi, relati-
vism valoric [i multe altele, absente în
spatele Cortinei de Fier, [i nu numai acolo?

SS
unt Julio Cortázar [i Guillermo
Cabrera Infante postmoderni
(scriitorii din ]`rile Americii

Latine, se [tie, nu au manifestat niciodat`
interesul fa]` de tehnologie al colegilor de
breasl` din nordul continentului)? Se reduce
postmodernismul literar la contamin`ri
formale? Pân` [i teoreticienii consacra]i
se încurc` în [tiin]`: Brian McHale consider`
c` The Crying of Lot 49 se înscrie în
modernitate, în vreme ce Gravity's Rainbow
e post- (când teoretizezi de dragul teoriei,
iar literatura r`mâne pretext, începi s` emi]i
bazaconii). Prive[ti înspre R`s`rit, la o
cultur` mai bol[oi decât a noastr`, unde
ai prilejul s` observi tranzi]ii stranii în timp
real. Prozatorii ru[i care au trecut din era
sovietic` la ]arismul oligarhic al lui Putin
duc tradi]ia local` a parabolei [i satirei
distopice în direc]ii nea[teptate, a[a cum
fac Vladimir Sorokin [i preferatul meu,
Victor Pelevin. Cel din urm` îi refuz`
diegezei tocmai ancorarea spa]io-tempo-
ral`, imaginând personaje cu dileme bulga-
koviene prinse în ac]iuni ce se petrec într-
un vid de sorginte budist` (postmodernitatea
rus` î]i d` fiori).

Chestionat frontal de Andreea R`su-
ceanu în ce m`sur` se recunoa[te drept
postmodern, Mircea C`rt`rescu ocole[te
r`spunsul lipsit de echivoc, revendicându-
[i în schimb un ethos romantic [i kafkian
totodat`. A[a m` gândeam [i eu.

Schimbarea la fa]` a Bucure[tiului din
proza Gabrielei Adame[teanu presupune
alt` miz`. În capitala deceniilor ceau[iste,
proiectele arhitecturale specifice socialis-
mului multilateral dezvoltat [terg istoria
locului. Protagoni[tii din Var`-prim`var`
[i Provizorat flaneaz` printre betoane [i
statuile lui Lenin, protejându-[i memoria
afectiv`. Ca s` explice în ce fel ora[ul pri-
me[te o configura]ie particular` în con[tiin]a
celui care-l locuie[te, Andreea R`suceanu
recurge la hodologie – termenul îi apar]ine
lui Jean-Marc Besse –, adic` la surprinderea
efectelor generate de schimb`rile de infra-

structur` asupra percep]iilor concitadine.
Alegerea scrierilor lui Stelian T`nase

drept depozitare ale imaginii capitalei în
tranzi]ie m-a nedumerit. Nu vreau s`-mi
amintesc de Maestro. Tot despre trecere e
vorba [i în Hotel Universal, romanul
Simonei Sora, îns` aici se ascunde un tâlc
spiritual, un pasaj între lumi, în accep]iunea
dat` sintagmei de Eliade. Suprapunând
hotelul [i modelul (fostul Han Gabroveni),
Andreea R`suceanu descifreaz` empatic
alegoria intim` a celei care a scris [i un
remarcabil studiu literar, Reg`sirea
intimit`]ii. De altfel, r`spunsurile Simonei
Sora din interviu te l`muresc cel mai bine
de ce rela]iile interumane [i predispozi]iile
afective ne leag` de un anumit loc, [i nu
invers.

MM
icrocosmosul Bucure[tiului
vechi e decupat mai întâi de
percep]iile dentistului Jo-

seph Strauss din Zilele regelui de Filip Flo-
rian, apoi în vinietele culese de c`l`torii
prin timp ai Ioanei Pârvulescu, din Via]a
începe vineri [i Viitorul începe luni. Filip
Florian reface ora[ul de secol XIX imagi-
nându-[i perspectiva str`inului sosit pe
t`râm valah. Andreea R`suceanu identific`
mig`los reac]ii surprinse sau contrariate,
sim]uri stârnite de mirosuri, culori, zgomote,
întocmind h`r]i sinestezice. Ioana Pârvu-
lescu, excelent` cunosc`toare a Bucure[tiu-
lui din Belle Époque, contrapune delicat
în fic]iuni, prin joc perspectivist, situa]ia
unui contemporan ajuns în ora[ul de demult,
[i a unei fete din trecut, pierdut` printre
bucure[tenii de azi. Plasând cele dou`
romane în subgenul retro-futurist, criticul
eviden]iaz` însemn`tatea toponimelor în
fixarea identit`]ii urbane, atât a ora[ului
ca atare, cât [i a locuitorilor.

Întotdeauna cu textul prozelor în fa]`
[i f`r` s` se piard` în divaga]ii – Bucure[tiul
literar are con]inut compact, dar forma e
supl` –, Andreea R`suceanu a deschis în
critica literar` româneasc` o zon` de cerce-
tare aparte, ofertant`, unde, deocamdat`,
nu îi face nimeni concuren]`.
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vocea reu[e[te s` se ridice peste pulsiunile
momentului spre un ideal poetic al "cumin-
]eniei", al destinderii expresiei [i anularea
presiunilor imediatului. Caracterul liminar
al existen]ei pare centrul ideatic al volumului
Biata mea cumin]enie: "Aceasta e marginea.
S-o tot l`ud`m -/ mortul-lungime, mortul-
l`]ime, mortul-\n`l]ime/ (…) Nimic nu se
roade din margine. Doar din adånc./ Egal`
cu sine, r`måne o dung` de somn/ sub care,
\ncet, se viseaz`".

|nc` de la primele sale versuri, Gramatic`
tårzie (1977) dovede[te o complexitate a eului
ca instan]` pe deplin st`pån` a materiei poeti-
ce. |ncepånd cu poezia din acest volum, Ion
Pop \ncepe s` cultive o interoga]ie metafizic`
\n subiacentul textului, fapt ce poten]eaz`
semnifica]iile care se nasc nu numai prin
imaginile poetice expuse, ci [i \n spa]iul dintre
cuvinte. Textele sunt produsul unui minima-
lism concentrat; cuvintele sunt alese din voca-
bularul fundamental, \ns` \nl`n]uirea lor rever-
bereaz` puternic \n con[tiin]a cititorului. |n
completare, elegia [i recuren]a unor motive
fac din Gramatic` tårzie o piatr` de hotar \n
crea]ia lui Ion Pop: "Cum s` te iubesc, cum
s` te pot iubi,/ \n fa]a unei ferestre, mereu,
/ pe tine, ce stai / sub ochii tuturor lucrurilor?"

Fereastra ca simbol al caracterului de
observator al tensiunilor lumii apare [i \n
Soarele [i uitarea (1985), \ns` de aceast` dat`
ea nu mai func]ioneaz` ca element separator,

ci, dimpotriv`, ancoreaz` instan]a poetic` \n
lumea din care extrage seva crea]iei. Poetul
nu se mai mul]ume[te cu statutul de obser-
vator, ci plonjeaz` f`r` ezitare \ntr-un ocean
al imaginilor poetice \nregistrate cu implicare
afectiv` \n planul crea]iei. Memoria [i timpul
devin preocup`ri adånci, n`sc`toare de an-
goas` [i de medita]ie: "Memoria e un fel de
nor,/ o lent` evaporare/ \n soarele care [tie
totul". Motivul imposibilit`]ii cunoa[terii ab-
solute e acompaniat de un ton reflexiv [i de
un fragmentarism al imaginilor ce subliniaz`
caracterul limitat al fiin]ei umane. Dorin]a
de cunoa[tere [i de iluminare este prezent`
\n numeroase trimiteri c`tre toposul templului
din Delphi [i spre imaginarul asociat acestuia.
Transgresarea barierelor umanit`]ii se dove-
de[te a fi un demers pernicios, reflectat \n
versuri splendide despre ap`sarea timpului:
"Toat` noaptea am ascultat/ cum c`dea pic`-
tura de sånge -/ i-au spus chinezeasc`/ \n
lips` de alt atribut./ Noaptea \ntreag`/ am
auzit Metronomul". Tånjirea spre evadare
\ntr-o irealitate imediat` devine posibil` printr-
o deplin` asumare a propriei condi]ii: "S`
chemi,/ s` strigi,/ s` ]ipi pån` ce/ urletul t`u/
va \ncepe/ s` te aud`".

Publicat \n 1990, un timp al tumultului
generalizat, volumul Amånarea general` pro-
pune renun]area la contempla]ie [i o abordare
direct` a tensiunilor proxime. Poeziile adunate
aici dovedesc cea mai pronun]at` dimensiune

FILIALAFILIALAFILIALAFILIALAFILIALAUNIUNEA
SCRIITORILOR
DIN ROMÅNIA
CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2016
SEPTEMBRIE-OCTOMBRIESEPTEMBRIE-OCTOMBRIESEPTEMBRIE-OCTOMBRIESEPTEMBRIE-OCTOMBRIESEPTEMBRIE-OCTOMBRIE

- 21 septembrie 1942 s-a n`scut Ion {erban-DrinceaIon {erban-DrinceaIon {erban-DrinceaIon {erban-DrinceaIon {erban-Drincea
- 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

TIMI{OARATIMI{OARATIMI{OARATIMI{OARATIMI{OARATIMI{OARA

23 septembrie.23 septembrie.23 septembrie.23 septembrie.23 septembrie. Anul literar 2006-2017 a fost inaugurat de un amplu dialog cu Acad.
Ion Pop cu privire la poezia român` de azi. Au participat Ioan Gro[an, Tudor Cre]u, Ro-
bert {erban, Daniel Vighi, Vasile Marineasa, Cornel Ungureanu [i al]ii. Ion Pop a insistat
pe larg asupra momentului literar [i asupra evenimentelor care se cuvine aniversate: Centenarul
Dada, de pild`

30 septembrie30 septembrie30 septembrie30 septembrie30 septembrie. La întâlnirea cu Slavco Alm`jan, lider important al mi[c`rii culturale
din Serbia, au fost lansate volumele Picnic de ziua unui înger [i Ningea odat` în Banat.
Despre opera lui Slavco Alm`jan a ]inut un amplu referat Marian Odangiu. Cornel Ungureanu
[i Slavco Alm`jan au vorbit despre literatura de limb` român` din Serbia. În încheiere,
Slavco Alm`jan a citit/ recitat din poeziile sale.

7 octombrie.7 octombrie.7 octombrie.7 octombrie.7 octombrie. A avut loc o întâlnire cu poeta japonez` Shizue Ogawa, profesor unversitar
la Kioto. Poeta a fost tradus` în limba român` de Manolita Dragomir Filimonescu. Despre
Manolita Dragomir Filimonescu, despre poezia doamnei Shizue Ogava, dar [i despre poezia
Cameliei Nakagara, poet` timi[orrean` cu trei decenii în urm`, fixat` din anii ‚80 la Tokio
(prezent` la Timi[oara în octombrie 2016) au vorbit Eugen Dorcescu, Silvia Negru, Mirela
Borchin, Cornel Ungureanu. {edin]a a fost moderat` de Marian Odangiu

14 octombrie.14 octombrie.14 octombrie.14 octombrie.14 octombrie. A fost lansat volumul Mirelei-Ioana Borchin, Etern într-o etern` noapte-
zi, dialog cu Eugen Dorcescu. Despre volum, despre poezia lui Eugen Dorcescu au vorbit
Adriana Babe]i, Marcel Tolcea, Mircea L`z`rescu, Iosif Cheie-Pantea, Vasile ]âra, Mirela-
Ioana Borchin, Eugen Dorcescu. Întâlnirea a fost moderat` de Cornel Ungureanu.

19 octombrie19 octombrie19 octombrie19 octombrie19 octombrie. Libr`ria "Cartea de nisip" din Timi[oara a fost gazda primei lans`ri a
volumului Ulysses 732. Romanul unui roman de Mircea Mih`ie[ (editura Polirom). Au
vorbit despre carte Adriana babe]i, Cornel Ungureanu [i, desigur, Mircea Mih`ie[.

Dac` cineva ar realiza o analiz` a rapor-
tului dintre poezie [i critic` literar` \n opera
aceluia[i scriitor, Ion Pop ar constitui un caz
cel pu]in intrigant. Fin comentator de poezie,
st`ruitor mai cu seam` \n zona avangardei
literare, criticul [i istoricul literar Ion Pop
se distinge printr-o disec]ie minu]ioas` a tex-
telor supuse analizei [i caut` s` exploateze
filonul de originalitate care distinge poezia
avangardist` de poezia de factur` tradi]ional`.
Prin contrast semnificativ, poetul Ion Pop
poate fi \nscris \ntr-o tradi]ie care merge \napoi
pån` la Octavian Goga sau Lucian Blaga,
\ns` nu este exclusiv tributar acestei direc]ii.
Poezia lui Ion Pop, antologat` \n volumul
Poeme. 1966-20111, vorbe[te despre o via]`
tr`it` \n poezie [i \nf`]i[eaz` o oper` poetic`
insuficient cunoscut`, \n cert` evolu]ie [i
deschidere de la un volum la cel`lalt. Poezia
are [ansa de a ie[i din umbra criticului literar
numai printr-o parcurgere secven]ial` a texte-
lor [i prin trasarea unor coordonate \n care
pot fi \nscrise poemele antologate.

CC ritica literar` a remarcat aproape
\n unanimitate cåteva constante
ale liricii lui Ion Pop. Cuvinte

precum "livresc", "(auto)referen]ialitate",
"confesiv" [i tonalitatea filologului sunt men-
]ionate frecvent, de[i se \ntrev`d [i anumite
diferen]e de abordare de la un volum la altul.
|ns`, privit` ca un corpus poetic unitar, crea]ia
poetic` a lui Ion Pop se deta[eaz` cu prisosin]`
prin dou` elemente care genereaz` tensiunea
la nivelul fiec`rui text \n parte: poezia pare
modern` tocmai prin caracterul ei tradi]ional,
atåt \n teme [i motive, cåt [i \n formalismul
ei, iar ancora \n materia poetic` este repre-
zentat` de o contemplare atent` a naturii sub
toate aspectele ei. Multe din medita]iile lui
Ion Pop \[i au punctul de plecare \ntr-un
element din natura \nconjur`toare, \ns` care
este apropriat [i integrat \n substan]a eului
liric. Trecerea de la exterior la interior [i
pendularea constant` \ntre cele dou` spa]ii
poetice tr`deaz` o contiguitate [i o policen-
tricitate novatoare a operei lui Ion Pop. Natura
e surprins` cu o inocen]` aparent`, dup` care
urmeaz` debu[eul epifanic: o atingere a esen-
]ei fiin]ei umane, captat` \n versuri reconfigu-
ratoare pentru eu ca ansamblu. |n toat` crea]ia
poetic` a lui Ion Pop se poate vorbi astfel
de o natur` epifanic`, multifa]etat` \n spa]iu
[i timp.

Volumul de debut, Propuneri pentru o
fåntån` (1966), con]ine poeme ce configu-
reaz` o expresie poetic` de inspira]ie blagian`,
\ns` cu epitete [i inversiuni care uneori \ngreu-
neaz` f`r` rost textul. Motivul ferestrei, recu-
rent \n toat` opera lui Ion Pop, \[i face o
prim` ([i izbutit`) apari]ie. |nc` din acest
punct, apare conturat` capacitatea poetului
de a vedea lumea printr-un [ir succesiv de
ferestre, \n fapt ni[te filtre care pot servi drept
m`[ti poetice [i mecanisme de decantare a
impulsului liric. "Ferestrele" lui Ion Pop sunt
ni[te receptacule ale materiei vii [i punct de
plecare pentru construirea unei poetici a realu-
lui imediat din exteriorul [i interiorul fiin]ei
umane. Pozi]ionarea \ntre ferestre reprezentat`
\n unul din poemele volumului aduce cu sine
o vulnerabilizare a instan]ei poetice, sinonim`
cu o deschidere spre analiz` [i reflec]ie. Adre-
sarea la persoana a II-a, care ar conferi un
dram de modernitate textului, de fapt este
\ndreptat` c`tre sine [i func]ioneaz` ca un
ecou \ntors la emi]`torul s`u. Ap`sarea expre-
siei poetice face din Propuneri pentru o
fåntån` o plachet` cu gravitas a unui poet
\n plin` formare.

Biata mea cumin]enie (1969) propune
o doz` de ironie atent gestionat`, laolalt` cu
o limpezire a direc]iei poetice. Poemele par
ancorate \ntr-o materie infinit` a sinelui, iar

social-istoric` din toat` crea]ia lui Ion Pop.
Poetul trece dincolo de limitele (auto)impuse
ale "ferestrei" sale [i adopt` o pozi]ionare
implicat` pe scena lumii \nconjur`toare. Amå-
narea general` con]ine poeme care nu ar fi
putut s` apar` ca atare \nainte de 1989, \n
care "poetul s-a prostit, [i-a ie[it din min]i,/
nu mai vede/ decåt/ ce vede./ |n locul oric`rei
metafore/ prefer`/ påine [i ap`". Con[tien-
tizarea efemerit`]ii \l determin` pe poet s`
\nregistreze gånduri [i considera]ii din afara
propriei sale fiin]e, s` coboare poemul la
nivelul expresiei maselor [i s` exorcizeze
marile probleme imediate prin intermediul
harului s`u: "Dåndu-mi seama c` via]a-i destul
de scurt`,/ m-am hot`råt s` ies \n sfår[it \n
pia]a/ acestei pagini albe/ [i s` strig aici cu
toat` gura/ o [oapt` sfå[ietoare". Astfel apare
un val agresiv \n expresia lui Ion Pop, rod
al unor acumul`ri \ndelungate care nu mai
puteau fi st`vilite.

AA ceea[i tonalitate este prezent` [i
\n Elegii \n ofensiv` (2003),
volum abil intitulat, \n fapt o

consonan]` a multiplelor direc]ii din poezia
lui Ion Pop. Poemele sunt contrastante \ntrucåt
posed` dimensiunea tradi]ional livresc`, dar
[i imagini de acut` rezonan]`. Din toat` opera
poetic` a lui Ion Pop, crea]ia cea mai [ocant`
prin franche]ea sa este poemul Acum [i aici,
datat "Cluj, 22 decembrie 1989": "Un creier
de om/ r`mas \ntreg, pe marginea trotuarului,/
\ntr-o pia]` a Libert`]ii.// Doar cu sångele
lui/ [i cu o påine.// |ntre cåteva lumån`ri.//
Ca un altar \n descompunere.// |l scriu acum
[i aici,/ ca s` nu pot spune cåndva/ c` nu l-
am v`zut".

Litere [i albine (2010) [i |n fa]a m`rii
(2011) func]ioneaz` ca un diptic \n care
imaginile poetice se nasc ca reverii \n urma
contempl`rii unor peisaje mai mult sau mai
pu]in cunoscute, supraimpuse peste o tot mai
acut` con[tientizare a limit`rii existen]ei \n
timp [i spa]iu. O fragilitate nativ` a fiin]ei
umane pare mai evident` ca niciodat` \n aceste
\nsemn`ri lirice, care servesc atåt ca jurnal
de c`l`torie, dar [i ca medita]ii asupra unor
timpuri demult apuse. Natura, ipostaziat` mai
ales de simbolistica m`rii, este singura instan]`
absolut`, iar cartografierea contactului cu
imaterialitatea devine o constant` \n poezia
de ultim` or` a lui Ion Pop.

Argument indispensabil pentru integrarea
[i consacrarea autorului s`u \ntr-o poten]ial`
istorie a poeziei romåne[ti, Poeme. 1966-
2011 este o recuperare necesar` a unui poet
ascuns sub masca criticului.
___________

1  Editura {coala Ardelean`, Cluj-Napoca,
2015, 556 p.
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Recenta antologie2 Gellu Naum vine \n completarea unei
colec]ii (Antologia Tracus Arte, coordonator: Teodor Dun`) \n
care au ap`rut pån` acum antologii ale unor poe]i romåni de prim`
mån`, iar aici m` gåndesc la nume ca Mazilescu (O precizie cu
adev`rat \nsp`imånt`toare, 2013), Mu[ina - Lucrurile pe care le-
am v`zut (1979-1986), 2013, Mariana Marin (O singur`tate feroce,
2015) sau Ioan Es. Pop (C`derea-n sus a corpurilor grele, 2012).

Incluzånd grupaje extrem de variate ca \ntindere, selec]ia lui
Dun` (a c`rui poezie, \n treac`t fie spus, nu e str`in` de influen]a
sound-ului naumian) se opre[te asupra celor mai multe dintre
volumele de poezie publicate de Naum, de la Drume]ul incendiar
(1936) la Baraca de tir (2000). Sub raport strict numeric,
antologatorul \[i manifest` preferin]a net` pentru c`r]ile publicate
\n perioada post-interdic]ie, \n special pentru Athanor (1968),
Copacul-animal (1971), Descrierea turnului (1975), Partea cealalt`
(1980) [i Malul albastru (1990), intervalul 1937-1944 r`månånd,
prin compara]ie, \ntr-un con de umbr`. Discutabil` (ca mai toate

selec]iile, de altfel) [i uneori contrariant` ([tiu c` pentru admiratorii
necondi]iona]i ai lui Naum ar putea suna ca o blasfemie, dar mi-
e greu s` \n]eleg de ce Athanor e mult mai bine ,,reprezentat"
decåt Drume]ul incendiar sau chiar decåt Libertatea de a dormi
pe o frunte), Poheme reu[e[te totu[i s` avanseze o imagine de
ansamblu a unui traseu poetic influen]at nu doar de muta]ii estetice,
ci [i de accidente istorico-biografice.

La ceva mai mult de cincisprezece ani de la moarte, Naum
mi se pare periculos de aproape de a-[i consolida pozi]ia \n ul-
tra-antipatica lig` a poe]ilor mereu cita]i, dar prea pu]in sau chiar
deloc citi]i. De[i p`strez destule rezerve cånd vine vorba de poezia
lui, nu pot contesta faptul c` o antologie precum cea de fa]` ar
putea fi infinit mai util` pentru cititori decåt orice encomion
aniversar.
_________

1 C`t`lin Pavel, Trecerea, Cartea Romåneasc`, 2016, 256 p.
2 Gellu Naum, Poheme, Editura Tracus Arte, 2016, 183 p.
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UMOR & MORE
ALEXANDRU BODOG

N-a fost nevoie s` parcurg mai mult
de cåteva zeci de pagini pentru a cons-
tata c` cel mai recent roman1 al lui C`t`lin
Pavel nu e unul de duzin`. La finalul
lecturii, n-am fost surprins s` verific [i
s` v`d c` primele sale dou` romane,
Aproape a [aptea parte din lume
(Humanitas, 2010) [i Nicio clip` Portasar
(Cartea Romåneasc`, 2015), au avut parte
de cronici favorabile, iar criticii par s` fi
c`zut de acord asupra faptului c` Pavel e
un prozator \nzestrat, lucru pe care Trecerea
nu face decåt s`-l reconfirme.

PP
lasat` \n fictiva m`n`stire de la
Respetea, prima parte a
romanului este, \n spiritul unei

compara]ii inspirate de pe coperta a IV-a,
o excelent` fotografie sepia a vie]ii mona-
hale, o imagine ale c`rei contururi sunt
departe de-a se mula pe cele ale mentalului
comun, fixate cu acel gen de rigurozitate
habotnic` ce desfide orice nuan]are. Ajuns
la m`n`stire ca urmare a unui accident
(variant` clarificat` abia \n a treia parte)
[i p`strat ca slujba[ bun la toate, Artiom e
protagonist [i, poate mai important,
personaj-filtru: prin intermediul lui, fie c`
se afl` \n postura de reparator, buc`tar sau
mån` dreapt` a stare]ului Gherman, ajung
s` fie descrise excesele, bizareriile [i cele
mai intime convingeri ale c`lug`rilor.

De[i se presupune c-ar trebui s`-[i
dedice timpul rug`ciunii [i reculegerii,
c`lug`rii de la Respetea nu dau doi bani
pe rigorile monahismului. |ngrozindu-l pe
Gherman la spovedanie cu p`catele lor
("Mirenii aveau \ndeob[te p`catele lumii.
C`lug`rii aveau [i p`catele lumii, [i
p`catele sih`striei") [i fortificåndu-[i
credin]a cu ajutorul toc`ni]elor, al [ni]elelor
[i mai ales al sarmalelor (\nfrupt`rile
pantagruelice sunt consfin]ite [i chiar
\ncurajate de stare], care nu ezit` s` lanseze
observa]ii mai mult sau mai pu]in
duhovnice[ti \n privin]a calit`]ii
preparatelor: "de fiecare dat` Gherman
avea ceva de zis, carnea de porc ori era
prea gras`, ori prea f`r` gr`sime, sim]ea
ori c` lipsea dafinul, ori c` lipsea cimbrul,
ori c` nu era ceapa c`lit` ori orezul
umflat"), toate excesele monahilor par s`
stea sub semnul necesit`]ii: \n`l]area
spiritual` nu ar fi posibil` \n absen]a unor
regretabile, dar altfel indispensabile
compromisuri. Comicul de extrac]ie
satiric` pånde[te la tot pasul, dar parc`
niciodat` nu izbucne[te cu mai mult` for]`
decåt atunci cånd Gherman ajunge la
concluzia c` aspectul cimitirului nu se
ridic` la prestigiul m`n`stirii, a[a \ncåt
decide c` e nevoie de patruzeci de cruci
noi: "Vin pelerinii la moa[te [i v`d un
pr`p`dit de cimitir, de parc` la noi aici
nu s-a murit ca lumea! Adic` noi nu avem
continuitate?". Farsa macabr` pl`nuit` de
Artiom, care trece numele c`lug`rilor vii
[i al cåtorva oaspe]i pe cele dou`zeci de
cruci care ar fi r`mas goale, arunc` \ns`,
urmuzian, pån` [i moartea \n derizoriu:
"Cine avea s` bage de seam` c` existau
dou` cruci pentru fratele Algazy, dou`
cruci pentru fratele Grummer?!".

Satiricul [i grotescul las` totu[i loc [i
pentru fr`månt`rile thanatice ale unui
c`lug`r aproape normal, al`turi de care
Artiom treb`luie[te la buc`t`rie. Spre
deosebire de Paraschiv, straniul ascet adåncit
\n studiul Talmudului, al Coranului [i al
pildelor zen, {tefan Ateu', poreclit astfel
pentru a ironiza fervoarea evlaviei sale, are
o influen]` considerabil` asupra lui Artiom.
Printre supe aburinde [i sarmale care dau
\n clocot, {tefan \[i explic` scopul suprem,
acela de a reu[i s`-[i formuleze din timp
gåndul de dinaintea mor]ii, care ar trebui
s` fie nu doar o form` de a te desp`r]i cu
sufletul \mp`cat de propria via]` [i de lume,
ci [i un prim pas c`tre ceea ce ar urma dup`
moarte. M`cinat de \ndoieli [i båntuit, \n
mod nu tocmai "recomandabil" pentru un
c`lug`r, de scepticism, el nu e deloc sigur
c` demersul s`u va ajunge la bun sfår[it.
Toat` aceast` prim` parte graviteaz`, de
altfel, \ntre nevoile sufletului [i blocajele
min]ii, \ntre cele mai \nalte aspira]ii ale
spiritului [i imperativele trupului; pe scurt,
\ntre sacru [i profan. |n acela[i timp, ea
poate fi citit` ca o parodie romåneasc` la
Numele trandafirului sau, la limit`, ca un
comentariu lucid pe marginea metehnelor
BOR. Indiferent ce gril` de lectur` i s-ar
aplica, aceast` sec]iune include cele mai
bune pagini ale romanului.

CC
ea de-a doua parte este ocupat`
de perioada pe care Artiom o
petrece ca angajat (cu toate c`

atribu]iile pe care le are \i sunt pån` [i lui
neclare) al Fabricii de Bere Azuga. Spre
deosebire de m`n`stire, care era aproape
un personaj \n sine, fabrica nu se bucur`
de prea mult` aten]ie. Cu excep]ia aparen]ei
sale labirintice de la \nceput, despre care,
aspect semnificativ, nu se poate spune clar
dac` se datoreaz` dispunerii haotice a
halelor sau doar dezorient`rii lui Artiom,
ea constituie doar un pretext narativ pentru
a plasa r`t`cirea protagonistului \ntr-un
context favorabil adåncirii angoaselor sale.
Privit cu suspiciune de colegi \nc` din
"miraculosul" moment \n care un muncitor
\[i recap`t` cuno[tin]a chiar dup` ce el
terminase de spus rug`ciunea pe care fusese
obligat s-o rosteasc` (am`nunt care va sta

la baza \ntregului subtext mistic al p`r]ii
a doua), Artiom tinde s`-i evite [i s` se
concentreze asupra unor sarcini despre
care, a[a cum aminteam deja, nici m`car
el nu [tie prea multe. Cu excep]ia lui
Pinteleu, care oricum va sfår[i prin a nu-
i mai vorbi, Artiom se ]ine la distan]` de
to]i ceilal]i angaja]i, iar vestea c` fabrica
urmeaz` s` intre \n faliment pare o u[urare
pentru el.

Dou` lucruri ar fi de re]inut din aceast`
parte secund`: personajul Chi]imescu [i
scurtul interludiu \n care nara]iunea este
plasat` la persoana a II-a. Pensionar singur
[i nefericit, Chi]imescu ajunge, \ncurajat
[i de indiferen]a fostului frate de la Respetea,
un adev`rat maestru \n procesul de
convertire a propriei vie]i \ntr-o fic]iune
dezirabil`. Victim` a indiferen]ei lumii, dar
[i a propriei neputin]e de a spune adev`rul,
el moare singur, abandonat de propria fiic`,
\ntr-o cas` \n care, suprem paradox, ordinea
n-a putut opri instalarea mizeriei. |n ceea
ce prive[te interludiul men]ionat, importan]a
lui const` \n faptul c` reu[e[te s` prind`,
\n mai pu]in de dou` pagini, conflictul
interior pe care Artiom nu pare s`-l poat`
gestiona; prins \ntre dorin]a de-a evada [i
imposibilitatea de a-[i dep`[i propria
condi]ie, el se complace \n amånare: "]i
se pare c` pentru a schimba ceva nu exista
alt` solu]ie dec\t o plecare. Cum altfel, cum
altfel dec\t plec\nd? Dar poate c` exist` [i
alte sfori de care po]i s` tragi pentru ca
via]a ta s` o ia pe drumul bun, poate e
suficient s` stai pu]in locului, s` spui
cuvintele corecte, sau s` str\ngi pu]in din
din]i, cine [tie, ca s` vezi deodat` c` via]a
ta ia un alt curs".

PP
artea a treia r`stoarn` complet
datele problemei. Ie[it din spital,
unde fusese internat \n urma

unui accident grav, Artiom p`r`se[te
Bucure[tiul [i se stabile[te, al`turi de Ina
(invocat` fulgurant \n primele dou` p`r]i),
la Frumu[anii Patrului. De[i insignifiante
\ntr-o prim` faz`, ne\n]elegerile dintre cei
doi sunt accentuate de \nver[unarea cu care
Artiom \[i ap`r` trecutul fabulatoriu: de[i
eviden]ele \l contrazic, el continu` s` sus]in`,
chiar cu riscul de a fi considerat nebun,

c` [i-a petrecut unsprezece ani din via]`
la m`n`stire [i al]i unsprezece ca angajat
al fabricii. De[i trece cu u[urin]` peste
argumentele iubitei ("Ina \l \ntrebase
exasperat` cum \[i explic` faptul c` ea nu
s-a schimbat deloc \n cei dou`zeci de ani
c\t el pretindea c` tr`ise la Respetea [i \n
Azuga?") [i mai ales peste cele ale socrului
s`u ("™B` b`iatule, \n]elege, ai avut un
accident, ai fost c\teva zile mort acolo la
spital, noi am venit [i te-am luat... Asta,
cu Fabrica de Bere, ai visat tu \n coma aia,
de la medicamente... C\t o s` ne mai
prefacem to]i, c\t o s` te mai trat`m cu
m`nu[i?¤"), Artiom \[i cunoa[te foarte bine
scopul.

LL
uånd exemplul lui {tefan Ateu',
el vrea s` ating` precizia
absolut` \n formularea gåndului

de dinaintea mor]ii; cu deosebirea c` al lui
se va baza pe un trecut falsificat, Artiom
sper` c` va reu[i astfel s` p`c`leasc` moar-
tea, trecånd dincolo de ea f`r` s` fie nevoie
s-o mai \nfrunte. Dar dac` planul va e[ua?
Dac` gåndul nu va fi suficient de convin-
g`tor? Dac` totul se va \ntoarce \mpotriva
lui? Romanul se \ncheie pe aceast` not`
de ambiguitate, iar finalul deschis e, \n cazul
de fa]`, nu doar cea mai cinstit` solu]ie, ci
[i, literar vorbind, cea mai avantajoas`.

Dens [i cursiv, de o versatilitate stilistic`
ce \i permite s` survoleze medii [i regis-
tre diferite, Trecerea e, \n peisajul literar
romånesc, un roman-OZN demn de toat`
aten]ia.



orizont

14DELTAdelta

POEZIA. MOD DE |NTREBUIN}ARESNEJANA UNG

Senza]ia de bun`stare definitorie pentru
noua lume se dovede[te a fi una exacerbat`.
Gravarea \ntr-o tonalitate ironic` a emble-
melor acestei societ`]i scoate la lumin`
imperfec]iunea lor. Consumul devine astfel
elementul princeps, mecanismul primar de
manipulare: "Societatea de consum te ui-
me[te iarna cu pepeni/ iar vara te spete[ti
c`rånd cu pufoaica ou`/ pentru solistele
de la Metropolitan". Insuccesul afacerilor
este conturat printr-o succesiune de efecte
drastice: "O sut` de femei fug \n fiecare
lun`/ din c`minul fabricii de m`tase/ r`zboa-
iele de ]esut latr` \n gol/ graficul se tår`[te
pe du[umea/ directorul albe[te/ telefonul
\njur`/ dolarii verzi de sup`rare se-ntorc
på[-på[ \n Occident".

De cealalt` parte, radiografia perioadei
comuniste aduce \n prim-plan o realitate
crud`, \n care fiecare aspect al existen]ei
rutiniere poart` amprenta nelini[tii [i a
tragicului. Aceea[i coloratur` define[te chiar
[i perioada de dinaintea s`rb`torilor de iarn`:
"dar presimt c` z`pada ni se va distribui
pe cartel`,/ sunt dispus \n continuare s`
accept plictisul \nzorzonat/ dar magii
para[uta]i \n ora[/ prevestind parc` na[terea
unei lipicioase stele de cinema/ vånd pe
sub mån` s`punuri de lux/ ]ig`ri mirosind
a paradis [i pierzanie". Mizånd pe tonul
ludic [i narativitatea titlului, poemul Scurt
reportaj \n sprijinul profesorului de limba
romån` care cere mai multe ore de predare
pe s`pt`mån` inventariaz` o imagine a
profesorului de romån` prin prisma
multiplelor servicii pe care acesta e nevoit
s` le presteze: "Vara \nso]e[te elevii la
atelierul mecanic/ toamna num`r` råndurile
de porumb/ iarna zvårle z`pada din fa]a
[colii/ prim`vara cånt` la c`minul cultu-
ral". La antipod se situeaz` poezia Ziduri,
aici problema libert`]ii nemaifiind tratat`
\n cheie ludic`, ci grav`, textul devenind
astfel un soi de defini]ie paradoxal`:
"Stupid` iluzie:/ s` te-nconjuri cu ziduri/
[i s` te sim]i dintr-odat`/ atåt de liber".

Percutant` \ntåi de toate prin titlu, Bio-
grafie s`rac` reflect` identitatea prefabricat`
[i reduc]ionist` ce \i este atribuit` indivi-
dului, sugeråndu-se totodat` maniera abuzi-
v` \n care regimul pune st`pånire pe om.
De fapt, imaginea acestuia e limitat` doar

O LUME |N DERIV~
Poet [aptezecist, Mircea Dinescu a

r`mas \n con[tiin]a public` drept primul
care a anun]at \n direct revolu]ia din 1989.
Asemenea rezonan]e contextuale nu se
limiteaz` \ns` doar la memorabila secven]`
biografic`, ci cunosc reverbera]ii [i la nivel
textual. Vino \n rochia ta simpl` de stamb`1,
antologie ce cuprinde poeme din perioada
2014-1967, reflect` cum nu se poate mai
bine predilec]ia poetului de a radiografia
realitatea sordid` ce caracterizeaz` perioada
comunist`.

EE
xplorarea minu]ioas` a
existen]ei [i for]a imagistic`
ajut` la creionarea ferm` a unei

societ`]i [ablonarde, \n care privarea de
libertate, permanentizarea fricii, uniformiza-
rea [i obedien]a constituie tr`s`turile sine
qua non. Mai mult, acurate]ea descrierii
consist` [i \n explorarea existen]ei indivi-
duale, existen]` ce nu e decåt o reproducere
\n miniatur` a nivelului societal: "eu mem-
bru de partid [i tu simpatizant`,/ despre
dragostea noastr` delirant`/ ar fi scris \n
Sc\nteia Popescu-Dumnezeu./ Cånd ]i-ai
fi scos sticla de whisky din portjartier/ ]i-a[
fi cerut pe loc cotiza]ia,/ ]i-a[ fi vorbit despre
devia]ionismul din [antier/ pån` mi-ai fi
[optit dulce: kakaia devia]ia?". Aparenta
linearitate a vie]ii este perturbat` constant
de amenin]area individualit`]ii. Precaritatea
vie]ii e redat` nuan]at \ntr-un poem precum
Vila artistului: "Dosarul meu cre[te ca
påinea bun`/ se umfl`, påråie, dospe[te lin
“…‘ e toamn`-n vorbe [i ne plou`-n linguri/
[i cad din pomi agen]ii de la fisc".

Focalizarea asupra existen]ei
individuale determin` identificarea unui alt
nucleu tematic: spaima de moarte. Recurent
\n poeziile lui Dinescu, sentimentul
iminen]ei [i prezen]ei mor]ii reflect`
disperarea ce pune st`pånire pe individ. Ba
mai mult, se ajunge chiar la convivialitatea
individului cu moartea. Ilustrativ este
poemul Dans, aici ea devenind cu adev`rat
personaj: "Moartea \n strad` cite[te ziarul/
a[ezat pe fa]a cer[etorului mort/ moartea
\n cårcium`-[i umple paharul/ moartea-i
pe cåmpuri, moartea-i \n cort". De o
gravitate aparte este maniera abuziv` cu
care aceasta se infiltreaz` \n via]`. Mizånd
pe mixtiunea tragicului cu grotescul, poetul
creioneaz` imagini ce transpun cu acurate]e
nu doar ac]iuni, ci [i st`ri, senza]ii. Astfel,
\n vreme ce versuri precum "poart` la gåt
bomboane de coliv`" se caracterizeaz` prin
plasticitate, redånd un fragment al unui
portret fizic, altele, cum e, spre exemplu,
"carnea-mi miroase de pe acum/ a
scånduric` de salcåm" conduc \nspre o
materializare, prin intermediul metaforei,
a unor sentimente, spaime.

O alt` imagine percutant` este (cea din)
Pumnal \mpodobit. Luat monolit sau
disparat, poemul reflect` o lume degradant`:
"s` umbli deci cu groapa \n spinare/ [i s`
te na[ti de parc-ai vrea s` mori,/ s` lup]i
cu umbra traversat de sil`/ [i ce iube[ti de-
a pururi s` nu ai/ s`-]i joace-n ochi doar
lacrimi de pr`sil`/ [i cånd ]i-e dor de fån

s` intri-n cai". Existen]a devine a[adar una
\ncorsetat`, generatoare de angoas` [i
disperare. Nimic nu pare a-i mai putea salva
pe oameni, ei fiind supu[i iremediabil
procustianiz`rii. Edificatoare \n acest sens
sunt versurile-defini]ie din Ora[ cu pånze:
"Aici ca-ntr-o conserv` de beton/ ne na[tem
to]i sub zodia furnicii".

Ceea ce mai define[te scriitura lui
Mircea Dinescu este ironia, aceasta fuzio-
nånd \n poemele de fa]` cu grotescul [i
gravul ("La nunta mor]ii mele dac`-i nunt`/
s-or bucura mai mult viermii s`racii/ priete-
nii mi-or l`uda colacii"). De fapt, poetul
nu face altceva decåt s` spun`, dincolo de
aparenta luare \n derådere, adev`rul: "Ce-
a]i f`cut cu nebunii din g`ri?/ M`car ei n-
aveau limba de cårp`./ Saci cu påine, su-
doare, ]ig`ri/ [i t`cerea complice [i tårf`./
I-au cam tras \nspre polul lor cald/ institutele
de binefacere?". La antipod se situeaz` poe-
zia Lentil`. Seriozitatea f`]i[` este de aceast`
dat` cea care domin`. De aici deriv` [i
aspectul de medita]ie, de reflec]ie asupra
propriei condi]ii absurde: "Oh din oglind`
moartea m` imit`:/ aur copil cenu[` rånd
pe rånd./ Nu sunt decåt lentila pr`fuit`/ prin
care timpul a privit råzånd".

O anumit` distan]are de realitatea
sordid` e ob]inut` prin tonul ludic, dar [i
prin descrierea unui spa]iu domestic.
Totodat`, jocurile cu/ de cuvinte \nscriu
poezia lui Dinescu \n rånd cu cea a altor
poe]i [aptezeci[ti. Angrenajul culinar [i
sexualitatea identificabile \n Vino \n rochia
ta simpl` de stamb` apropie o serie de poeme
din aceast` antologie de cele ale lui Emil
Brumaru: "|n seara cånd tu umfli cozonacii/
o s` m` vår pe horn ca s`-]i ling cracii/
pudra]i cu zah`r candel [i fistic/ [i-o s`-]i
extrag stafida din buric".

DD
inamic` [i prinzånd realitatea
\n nuan]ele ei [terse, poezia
lui Mircea Dinescu reprezint`

f`r` doar [i poate o m`rturie a unei lumi
apuse.Coexisten]a ludicului lingvistic [i a
gravului la nivel tematic spore[te sugesti-
vitatea imaginilor, facilitånd [i \ncurajånd
totodat` lectura.

RADIOGRAFII
MULTIPLE

O dubl` radiografie a lumii define[te
antologia |ntoarcerea barbarilor2. Dac` Vino
\n rochia ta simpl` de stamb` el red` cu
acurate]e via]a sub comunism, acest volum
exploreaz` deopotriv` societatea comunist`
[i cea postcomunist`. De[i separate net,
cele dou` lumi se \nscriu \ntr-un irevocabil
proces de degradare. Intitulat sugestiv
Discurs la intrarea unei ]`ri estice \n Europa,
poemul cu care se deschide antologia
anticip` nuan]ele grave [i ironice \n care
va fi ulterior creionat` societatea de consum:
"Bine-ai venit, Societate de consum,/ f`-
ne [i tu felul “…‘ De ast`zi, curului n-o
s`-i mai spunem tovar`[e,/ de måine o s`
m` scoate]i afar` din cårcium`/ mai greu
ca pe Shakespeare din Enciclopedia
Britanic`".

la cåteva etichete: "virus muzical/ bacterie
purt`toare de lacrimi/ cåine cu efect
\ntårziat".

OO
 alt` coordonat` a antologiei
|ntoarcerea barbarilor e
reprezentat` de metatextua-

litate. Poeziile lui Mircea Dinescu vorbesc,
nu de pu]ine ori, despre condi]ia literaturii
[i a scriitorului. Ceea ce se remarc` \n astfel
de poeme este lipsa oric`rei utilit`]i prag-
matice a literaturii: "Meseria poetului e la
fel de rentabil`/ ca o vån`toare de bizoni
acolo unde au disp`rut bizonii". Compa-
ra]iile utilizate \n descrierea ineficien]ei
poeziei sunt duse \ns` la extrem, urm`rindu-
se astfel eviden]ierea ridicolului ce pune
st`pånire pe scriitor [i scriitur`: "Dulce
naivitate/ s` crezi c` poezia poate face lumea
mai bun`/ E ca [i cum, azvårlind o bucat`
de zah`r/ \n cu[ca tigrului,/ s-ar apuca s`
citeasc` Shakespeare". Revolta resim]it`
fa]` de poezie atinge paroxismul \n cåteva
versuri-manifest: "Ca s` cobori cu arta \n
strad`/ s` nu folose[ti [i tu acela[i lift hodo-
rogit/ \n care s-au pus la cale atåtea afaceri
cu cåntec.../ Renun]` \n primul rånd la
poezie/ [i te va durea stomacul mai pu]in".

Tot astfel e tratat` [i critica literar`.
Superflu` [i facil` asemenea poeziei, aceasta
e redus` \n Artist uitat afar` \n ploaie
exclusiv la imaginea unui ornament.
Discrepan]a dintre instrumentele criticii [i
obiectul ei este [i cea care (\ntåmpl`tor sau
nu) \nchide volumul: "Pssst!/ V` rog, pu]in`
lini[te./ |n spatele cortinei/ criticul/ cu o
balan]` de bijutier cånt`re[te/ mucii de pe
batista lui Dumnezeu".

Tensionate [i persiflatoare, versurile
libere ale lui Mircea Dinescu vorbesc
deopotriv` despre avatarurile Istoriei [i ale
poeziei. Societ`]ii (post)comuniste i se
adaug` a[adar o radiografie a literaturii,
marcat` la råndu-i de grav [i tragic.
Sintetizånd, s-ar putea spune despre aceast`
antologie c` reflect`, a[a cum o arat` tocmai
titlul, o \ntoarcere a barbarilor.
__________

1 Mircea Dinescu, Vino \n rochia ta
simpl` de stamb`, Bucure[ti, Editura Litera,
2014, 184 p.

2 Mircea Dinescu, |ntoarcerea barbari-
lor, Bucure[ti, Editura Litera, 2013, 112 p.
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ELEFANTIAZISUL SERVILISMULUIDESPRE CULTUL LUI NICOLAE CEAU{ESCU
VLADIMIR TISM~NEANU

KARAOKE
ADRIAN BODNARU
P`s`rile strångeau crengile \nainte de cin`:P`s`rile strångeau crengile \nainte de cin`:P`s`rile strångeau crengile \nainte de cin`:P`s`rile strångeau crengile \nainte de cin`:P`s`rile strångeau crengile \nainte de cin`:
din fericire,din fericire,din fericire,din fericire,din fericire,
ar`tau 12 cu ochiul marear`tau 12 cu ochiul marear`tau 12 cu ochiul marear`tau 12 cu ochiul marear`tau 12 cu ochiul mare
[i 7 cu cel mic.[i 7 cu cel mic.[i 7 cu cel mic.[i 7 cu cel mic.[i 7 cu cel mic.

Fetelor li se aprindeau c`lcåieleFetelor li se aprindeau c`lcåieleFetelor li se aprindeau c`lcåieleFetelor li se aprindeau c`lcåieleFetelor li se aprindeau c`lcåiele
dup` codrii no[tri;dup` codrii no[tri;dup` codrii no[tri;dup` codrii no[tri;dup` codrii no[tri;
aveau [i de ce:aveau [i de ce:aveau [i de ce:aveau [i de ce:aveau [i de ce:
stejarii apleca]i \nainte ca ni[te mineristejarii apleca]i \nainte ca ni[te mineristejarii apleca]i \nainte ca ni[te mineristejarii apleca]i \nainte ca ni[te mineristejarii apleca]i \nainte ca ni[te mineri
le a[teptau s`n`to[i \n adåncuri.le a[teptau s`n`to[i \n adåncuri.le a[teptau s`n`to[i \n adåncuri.le a[teptau s`n`to[i \n adåncuri.le a[teptau s`n`to[i \n adåncuri.

Ele treceau printre comentarii,Ele treceau printre comentarii,Ele treceau printre comentarii,Ele treceau printre comentarii,Ele treceau printre comentarii,
luau treptele \n co[uriluau treptele \n co[uriluau treptele \n co[uriluau treptele \n co[uriluau treptele \n co[uri
[i c`utau lumini[uri.[i c`utau lumini[uri.[i c`utau lumini[uri.[i c`utau lumini[uri.[i c`utau lumini[uri.

Acolo a[terneau mesele \n primele trei luni,Acolo a[terneau mesele \n primele trei luni,Acolo a[terneau mesele \n primele trei luni,Acolo a[terneau mesele \n primele trei luni,Acolo a[terneau mesele \n primele trei luni,
cånd ro[iile scuturau cåinii de ploaiecånd ro[iile scuturau cåinii de ploaiecånd ro[iile scuturau cåinii de ploaiecånd ro[iile scuturau cåinii de ploaiecånd ro[iile scuturau cåinii de ploaie
[i becurile se ardeau \n dulii;[i becurile se ardeau \n dulii;[i becurile se ardeau \n dulii;[i becurile se ardeau \n dulii;[i becurile se ardeau \n dulii;
la mijloc,la mijloc,la mijloc,la mijloc,la mijloc,
florile din glastre beau p`måntflorile din glastre beau p`måntflorile din glastre beau p`måntflorile din glastre beau p`måntflorile din glastre beau p`månt
cu cincizeci de grame,cu cincizeci de grame,cu cincizeci de grame,cu cincizeci de grame,cu cincizeci de grame,
a[a c` drumurile se f`ceau mai mult pentru ele.a[a c` drumurile se f`ceau mai mult pentru ele.a[a c` drumurile se f`ceau mai mult pentru ele.a[a c` drumurile se f`ceau mai mult pentru ele.a[a c` drumurile se f`ceau mai mult pentru ele.

Fetele chemau stejariiFetele chemau stejariiFetele chemau stejariiFetele chemau stejariiFetele chemau stejarii
[i-i s`rutau pe scorbur`[i-i s`rutau pe scorbur`[i-i s`rutau pe scorbur`[i-i s`rutau pe scorbur`[i-i s`rutau pe scorbur`
pån` li se goleau coroanele de fulgerepån` li se goleau coroanele de fulgerepån` li se goleau coroanele de fulgerepån` li se goleau coroanele de fulgerepån` li se goleau coroanele de fulgere
[i li se t`iau trunchiurile[i li se t`iau trunchiurile[i li se t`iau trunchiurile[i li se t`iau trunchiurile[i li se t`iau trunchiurile
de-atåta pl`cere.de-atåta pl`cere.de-atåta pl`cere.de-atåta pl`cere.de-atåta pl`cere.

Se iubeau cu gemete de drujb` \n iarb`Se iubeau cu gemete de drujb` \n iarb`Se iubeau cu gemete de drujb` \n iarb`Se iubeau cu gemete de drujb` \n iarb`Se iubeau cu gemete de drujb` \n iarb`
[i rumegu[ul ]å[nea pe fereastra lunii[i rumegu[ul ]å[nea pe fereastra lunii[i rumegu[ul ]å[nea pe fereastra lunii[i rumegu[ul ]å[nea pe fereastra lunii[i rumegu[ul ]å[nea pe fereastra lunii
ca un motan cu p`rul \ntreg,ca un motan cu p`rul \ntreg,ca un motan cu p`rul \ntreg,ca un motan cu p`rul \ntreg,ca un motan cu p`rul \ntreg,
\n ultima clip`.\n ultima clip`.\n ultima clip`.\n ultima clip`.\n ultima clip`.

Toat` vara caietele r`måneau albeToat` vara caietele r`måneau albeToat` vara caietele r`måneau albeToat` vara caietele r`måneau albeToat` vara caietele r`måneau albe
[i, chiar dac` se sp`la de mån`,[i, chiar dac` se sp`la de mån`,[i, chiar dac` se sp`la de mån`,[i, chiar dac` se sp`la de mån`,[i, chiar dac` se sp`la de mån`,
nimeni nu se-ntreba de ce,nimeni nu se-ntreba de ce,nimeni nu se-ntreba de ce,nimeni nu se-ntreba de ce,nimeni nu se-ntreba de ce,
nici m`car pe 15 septembrie,nici m`car pe 15 septembrie,nici m`car pe 15 septembrie,nici m`car pe 15 septembrie,nici m`car pe 15 septembrie,
cånd absen]ele nu se puneaucånd absen]ele nu se puneaucånd absen]ele nu se puneaucånd absen]ele nu se puneaucånd absen]ele nu se puneau
niciodat`.niciodat`.niciodat`.niciodat`.niciodat`.

Abia a doua zi trebuiau compuneri:Abia a doua zi trebuiau compuneri:Abia a doua zi trebuiau compuneri:Abia a doua zi trebuiau compuneri:Abia a doua zi trebuiau compuneri:
prea tårziu pentru frunzeleprea tårziu pentru frunzeleprea tårziu pentru frunzeleprea tårziu pentru frunzeleprea tårziu pentru frunzele
din anul acela.din anul acela.din anul acela.din anul acela.din anul acela.

Din punctul de vedere al filosofiei poli-
tice, stalinismul a fost o form` paroxistic`
de voluntarism, iar aceast` caracterizare este
perfect valabil` [i pentru regimul lui Ceau-
[escu. Este vorba de o form` de totalism
(corolarul politico-filosofic al totalitarismu-
lui), o doctrin` care afirm` superioritatea
\ntregului asupra p`r]ilor componente, prima-
tul ineluctabil al societ`]ii asupra individului.
Pentru regimul comunist din Romånia, dar
[i pentru cel sovietic, individul era un simplu
element de raportare abstract`, o roti]` din
Marele Mecanism. Sursa puterii era monolitul
de partid, dictatul colectiv al birocra]iei de
partid reflectat \n postulatele secretarului gene-
ral. Pentru a-[i consolida hegemonia, Ceau-
[escu a accelerat maniacal rota]ia cadrelor,
umilindu-i astfel pe baronii birocra]iei parti-
dului-stat, care erau priva]i de posibilitatea
de a-[i crea propriile fiefuri. Liderul romån,
urmånd modelul lui Stalin, nu a \ng`duit apari-
]ia unor centre alternative de autoritate, iar
cei care au ignorat aceast` realitate au pl`tit
scump chiar [i pentru [ov`itoare \ncerc`ri
de a introduce dezbateri minimale \n areopa-
gul de partid (Gheorghe Apostol, Constan-
tin Pårvulescu, Virgil Trofin, Cornel Burtic`).

CC hiar dac` mo[tenirea teoretic`
leninist` nu era invocat` foarte
des \n Romånia de dup` Decla-

ra]ia din 1964, spre deosebire de alte ]`ri
comuniste, Ceau[escu n-a renun]at niciodat`
la regulile spartane instituite de partidul bol[e-
vic dup` martie 1921 (eliminarea oric`rei
forme de democra]ie intra-partinic`, interzice-
rea frac]iunilor, centralismul birocratic, omni-
poten]a secretarului general). El nu putea nici
m`car s` conceap` posibilitatea unui conflict
"frac]ionist", criminalizat aprioric, [i \ncuraja
o perspectiv` ierarhic-militarist` asupra rolului
[i structurii partidului. |n condi]iile \n care,
\n mintea sa sectar`, partidul [i liderul se
suprapuneau, cultul partidului presupunea
zeificarea liderului.

Ritualuri bizantine de glorificare erau
astfel contopite cu preten]ii de ortodoxie
marxist-leninist`, \n timp ce \nsp`imånta]ii
lachei rivalizau \n elogierea neegalatei
"creativit`]i" [i "vizionarismului" prea iubi-
tului Conduc`tor. Cu excep]ia lui Enver
Hoxha, niciun alt lider est-european din
perioada post-stalinist` nu a reu[it s`
construiasc` un cult al personalit`]ii atåt de
coercitiv, sistematic [i teatral. |n chip ironic,
tocmai acest ubicuu, ubuesc [i sufocant cult
al personalit`]ii l-a consacrat pe Ceau[escu
pentru eternitate \n istoria credin]elor marxiste.

Cultul nu \l viza doar pe Ceau[escu, ci
[i pe al]i membri marcan]i ai clanului prezi-
den]ial (Elena [i Nicu Ceau[escu). |n noiem-
brie 1985, la primul Congres al {tiin]ei [i
|nv`]`måntului, Elena Ceau[escu a fost
"desemnat` \n unanimitate" ([i nu aleas`)
pre[edinta proasp`t creatului Consiliu Na]io-
nal al {tiin]ei [i |nv`]`måntului. Membr` a
Comitetului Politic Executiv, [efa Comisiei
de Cadre a partidului, prim-vicepremier, pre-
[edinta Consiliului Na]ional pentru {tiin]`
[i Tehnologie, Elena se bucura de un cult al
personalit`]ii paralel, existånd volume de
pseudopoezie care \i glorificau "m`re]ele reali-
z`ri [tiin]ifice" [i "duioasa-i generozitate".
Cu ocazia aceluia[i Congres, Nicolae Ceau-
[escu a fost identificat drept strategul politicii
economice globale a Romåniei, iar Elena a
fost sl`vit` drept principalul executant al
strategiei [i garantul implement`rii sale \n
viitor.

Ceremoniile organizate cu ocazia zilei
de na[tere a Elenei au reprezentat un apogeu
al adul`rii publice a acesteia. Elena [i Nicolae
Ceau[escu au fost prezenta]i drept "cuplul
istoric a c`rui existen]` se contope[te cu

destinul ]`rii". Referin]ele la o "trinitate" [i
la "cele trei dimensiuni" ale "unit`]ii sacre"
dintre Nicolae Ceau[escu, Elena Ceau[escu
[i p`måntul str`mo[esc, sub semn`tura
poetului Ion Gheorghe, erau pur [i simplu
delirante. Acest elefantiazis al slug`rniciei
culmina \n descrierea transfigurat` a Elenei
Ceau[escu f`cut` de un jurnalist de curte:
"femeia care ast`zi, al`turi de b`rbatul de
la cårma ]`rii, ia pe umerii ei, fragili precum
cei ai oric`rei femei, dar puternici, f`r` tremur,
cople[itoare datorii [i responsabilit`]i, servind
na]iunea cu un devotament pe care nicio
femeie vreodat` nu l-a dovedit…"

Ana Blandiana, \n poemul ei "Totul",
surprindea dimensiunea real` a disper`rii
generalizate din Romånia lui Ceau[escu:"…
Frunze, cuvinte, lacrimi/ Cutii de conserve,
pisici/ Tramvaie cåteodat`, cozi la F`in`/
G`rg`ri]e, sticle goale, discursuri/ Imagini
lungite la televizor/ G\ndaci de/ Colorado,
benzin`/ Stegule]e, Cupa Campionilor
Europeni Ma[ini cu butelii, portrete cunoscute
…./ Zvonuri/ Serialul de S\mb`t`, cafea cu
\nlocuitori/ Lupta popoarelor pentru pace,
coruri/ Produc]ie la hectar/ Gerovitalul, b`ie]ii
de pe Calea Victoriei/ C\ntarea Romåniei,
adida[i/ Compot bulg`resc, bancuri, pe[te
oceanic/ Totul."

Acesta a fost sumbrul climat socio-politic
\n care halucinantul cult al lui Ceau[escu a
putut s` prind` fiin]` [i s` prospere. Fiul s`u,
Nicu, p`rea destinat, conform acestui scenariu,
s` mo[teneasc` tronul tat`lui (scand`ri menite
s` anticipeze acest viitor moment puteau fi
auzite la reuniunile Cenaclului Flac`ra ("al
Tineretului Revolu]ionar"): "Ceau[escu Ju-
nior/ Viitor Conduc`tor". Urmånd exemplul
mamei sale, mezinul familiei devenise "om
de [tiin]` de reputa]ie interna]ional`" [i autor
al unor c`r]i de fizic` nuclear`.

NN u exagerez \n niciun fel afirmånd
c` odat` cu Ceau[escu bizan-
tinismul a triumfat \n cultura

politic` a comunismului romånesc: intrigile,
eliminarea du[manilor prin intermediul unor
conspira]ii de culise, \ncurajarea gåndirii dedu-
blate (doublethink) [i discursul paralel, dema-
gogia ca patologie na]ional`, dispre]ul pentru
autenticele preocup`ri etice, manipularea [i
dela]iunea, toate aceste caracteristici ale unei
direc]ii din mo[tenirea Imperiului de la R`s`-
rit, recuperate [i impuse de c`tre Stalin, au
fost \mbr`]i[ate de Ceau[escu [i [i-au atins

apogeul \n travestiul care a fost cultul persona-
lit`]ii sale. Membrii aparatului de partid erau
uneori deranja]i de tot acest carnaval, dar
nu puteau decåt s` se bucure de efectele psiho-
logice ale cultului, \n special de cauterizarea
oric`rei gåndiri critice. Ei nu trebuiau decåt
s` asculte orbe[te indica]iile Conduc`torului
[i, atåt timp cåt nu \i aduceau vreo ofens`,
li se permitea s`-[i p`streze privilegiile (sau
cel pu]in o mare parte din acestea). Din acest
punct de vedere, regimul din Romånia nu
era decåt un gen al speciei politice corect
definit` drept dictatura nomenclaturii.

II nteresul lui Ceau[escu \n materie de
ideologie era destul de elastic,
depindea de variile schimb`ri de direc-

]ie \n politica sa intern` [i extern`. Mitul esen]ial
al doctrinei sale poate fi inclus \n categoria
"romånismului socialist", concentråndu-se
asupra specificit`]ilor percepute drept
caracteristice pentru romåni: (a) trecutul istoric
[i tradi]iile, (b) interesele, [i (c) valorile comune.
Interna]ionalismul era invocat doar sporadic
(fiind puternic instrumentalizat). Secretarul
general prefera s` se considere oracol al
exploziei revolu]ionare din Lumea a Treia,
apropiat de Tito, Fidel Castro, Robert Mu-
gabe, Juan Domingo Perón, Agostinho Neto,
Amilcar Cabral, decåt un simplu lider comunist,
integrat \n "comunitatea statelor socialiste"
dominat` de Uniunea Sovietic`.

Eugen Barbu, unul dintre cei mai acerbi
lachei propagandistici ai dictaturii, publica
astfel \n "Sc\nteia" din 26 ianuarie 1989, deci
de ziua "Conduc`torului", un text encomiastic
intitulat "Erou al p`cii". Iat` un fragment
care ar trebui citit de c`tre cei care au uitat
acele timpuri, precum [i de cei care, spre
norocul lor, nu le-au tr`it: "Vizitele peste
hotare ale tovar`[ului Nicolae Ceau[escu \n
Lumea a Treia, unde ramura de m`slin a sosit
la vreme, odat` cu prezen]a Pre[edintelui
Romåniei, se constituie \n importante contri-
bu]ii la cauza p`cii, a destinderii interna]io-
nale. Lista acestor c`l`torii diplomatice, desf`-
[urate practic pe toate continentele, face din
tovar`[ul Nicolae Ceau[escu un adev`rat 'OM
al p`cii', al c`rui prestigiu nu poate fi clintit
\n niciun fel". Cu o zi mai devreme, Manea
M`nescu, membru al Comitetului Politic Exe-
cutiv [i vicepre[edinte al Consiliului de Stat,
semna, tot pe prima pagin` a "Sc\nteii",
articolul "Concep]ia [tiin]ific` a ilustrului
conduc`tor al partidului [i poporului privind
strategia dezvolt`rii multilaterale a Romåniei".

PP e 7 ianuarie 1989, de ziua Elenei
Ceau[escu, marcat` de festivit`]i
na]ionale, "Sc\nteia" publica,

evident pe prima pagin`, poemul lui Nicolae
Dan Fruntelat`, intitulat "Cuvånt de cinstire".
{chiop`tånd din toate punctele de vedere, o
submediocr` \ncercare [col`reasc`, textul era
emblematic pentru paupertatea de imagini
a unui cult deopotriv` aberant [i ridicol:
"Aceste cuvinte nu se pot traduce/ Aceste
cuvinte nu se pot tr`da-/Carpa]i [i dor, acas`
vie]ii noastre/{i dreptul nostru-n veci de a
spera./…Cånd ne omagiem Conduc`torii/ Noi
fiin]a patriei s`rb`torim,/ Lumina vie]ii care
ne d` via]`,/ Puterea de a fi [i-a vrea s` fim".
De re]inut c` aceste panegirice ap`reau \n
1989, \n plin` perioad` de deschidere (glas-
nost) [i destalinizare \n URSS.

|n orice caz, indiferent ce ar spune fostul
ministru de Externe {tefan Andrei \ntr-o carte
de dialoguri cu Lavinia Betea, acesta a fost
principalul motiv al revoltei lui Ceau[escu,
atåta cåt` a fost, \mpotriva tutelei sovietice.
Pentru o astfel de persoan` megaloman` era
practic imposibil` \ncuviin]area unei autorit`]i
superioare, acceptarea legitimit`]ii unei alte
instan]e de ra]iune [i putere. El prefera s`
ri[te totul, urmånd calea unei autarhii de tip
albanez, decåt s` devin` un lider comunist
banal, precum Honecker, Jivkov, Kádár sau
Husák. Deliranta imagologie a cultului, inspi-
rat` de modelele stalinist, maoist, albanez
[i nord-coreean, era menit` s` poten]eze narci-
sismul conduc`torului pretins providen]ial,
a c`rui carism` era de fapt o construc]ie extrem
de efemer`, [ubred` [i \ndoielnic`.
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UN EROU ELIBERATOR
KONRAD KRAMAR, GEORG MAYRHOFER

Volumul Eugeniu de Savoia. Eroism. Nevroz`. Erotism
de Konrad Kramar [i Georg Mayrhofer apare \n aceast` toamn`
la editura Brumar, cu prilejul \mplinirii a 300 de ani de la
cucerirea cet`]ii Timi[oara de c`tre prin]ul Eugeniu de Savoya,
\n 18 octombrie 1716, eveniment care a \nsemnat un moment
de cotitur` \n istoria Banatului, deschizåndu-i calea spre civiliza]ie
[i dezvoltare.

Cei doi autori austrieci \[i propun o trecere \n revist` a
vie]ii complicate a prin]ului Eugeniu de Savoya din perspectiva
prezentului, \ncercånd s` p`trund` dincolo de documentele
istorice p`strate [i s`-i \n]eleag` comportamentul [i ac]iunile
[i din perspectiv` psihologic`. Mai mult decåt atåt, ei analizeaz`
modul \n care personalitatea complex` a prin]ului a marcat,
pe termen lung, istoria Europei. Cartea este scris` \ntr-un stil
alert, accesibil publicului larg. Bine documentat, volumul con]ine,
de asemenea, excursuri ample \n domenii variate (istorie so-
cial` [i economic`, evolu]ia [tiin]elor [i artelor, arta r`zboiului
\n perioada Barocului). Autorii faciliteaz`, astfel, \n]elegerea
vie]ii lui Eugeniu de Savoya \n contextul istoric \n care acesta
a tr`it, f`r` a c`dea \ns` \n capcana unui limbaj academic greoi,
ci p`strånd un ton relaxat, cu nuan]e fine de umor.

TIMI{OARA 300timi[oara 300

“…‘
Calul a c`zut sub el, lovit de moarte. Eroul s-a pr`bu[it cu

capul \nainte \n tran[ee. Acolo, aproape de el, \[i d`deau duhul
servitorul s`u [i un paj, str`pun[i de baionetele francezilor. Prin]ul
\ns` a r`mas nev`t`mat [i, c`]`råndu-se afar` din [an], s-a luptat
pentru a ie[i din \nv`lm`[eala b`t`liei [i pentru a ajunge la
comandan]ii s`i. Apoi a cerut alt cal. Doar cåteva clipe mai
tårziu era, din nou, \n prima linie, \ncurajåndu-[i trupele, care
tocmai amenin]au s` dea \napoi \n fa]a superiorit`]ii du[manului,
s` nu renun]e acum. “…‘

EE ste doar una din nenum`ratele legende eroice pe care
le povesteau raportori contemporani, cronicari [i
diploma]i despre prin]ul Eugeniu pe cåmpul de lupt`.

Ea urmeaz` modelul obi[nuit: situa]ia aparent f`r` ie[ire a armatei
imperiale, r`nirea prin]ului, care, ignoråndu-[i suferin]a, intr`
\n prima linie [i \[i conduce trupele spre victorie. Sigur, la toate
aceste descrieri trebuie luat \n considerare entuziasmul ce pare
adesea aproape standardizat cu privire la eroismul lui Eugeniu
[i faptul c` aceste scrieri sunt, cel pu]in \n parte, pur` propagand`
a cur]ii imperiale de la Viena [i chiar a prin]ului \nsu[i.

Totu[i, din ele se contureaz` o imagine \n oarecare m`sur`
realist` a r`zboinicului Eugeniu. Prin]ul de Savoya a fost \ntr-
adev`r un lupt`tor temerar, dac` nu chiar nes`buit, care nu le
cerea totul pe cåmpul de lupt` nu doar solda]ilor, ci [i sie[i. |n
campaniile baroce, denigrate adesea ca "r`zboaie de cabinet",
aceast` implicare personal` l-a transformat \ntr-o apari]ie de
excep]ie, \ntr-un adev`rat star al artei r`zboiului. Autoritatea
pe care [i-a cå[tigat-o la curtea din Viena o avea [i asupra oamenilor
s`i, chiar dac` uneori le cerea performan]e incredibile [i nu se
zgårcea nici cu pedepsele, care puteau merge pån` la execu]ie.

“…‘ Prin]ul a fost multe — colec]ionar de art`, om de stat,
sus]in`tor al [tiin]ei —, \ns` \n comandantul de o[ti g`sim tot
ce se ascundea \n aceast` personalitate \n materie de neobi[nuit,
geniu, curaj, dar [i e[ec. Mai mult decåt atåt: putem recunoa[te
unde anume urma spiritul acelei epoci care considera r`zboiul
o stare normal`, unde se pozi]iona deschis \mpotriva lui, unde
era doar un copil al acestui spirit, unde era reformator [i unde
era, \ntr-adev`r, vizionar. Nu este vorba despre "Prin]ul Eugenius,
nobilul cavaler", despre acea figur` de staniu cu care au fost
chinuite genera]ii \ntregi de copii la [coal`, ci despre omul care
s-a definit atåt de mult prin r`zboi, pån` cånd, la b`tråne]e, s-
a s`turat definitiv de el, \n sfår[it distrus de ceea ce el \nsu[i
cl`dise, [i anume, propriile principii.

Sigur c` o oarecare faim` pe cåmpul de lupt` era un accesoriu
cu care trebuia oricum s` te \nzorzonezi la curte, ca tån`r nobil,
dar, \n cazul lui Eugeniu, pasiunea a mers mult mai departe.
Acest b`rbat scund a devenit, pe front, un uria[; acolo era aproape
de sine \nsu[i, probabil mult mai aproape decåt la curtea imperial`,
constråns de eticheta pe care o controla rutinat, dar fa]` de care
p`stra tot timpul o anumit` distan]` interioar`. B`rbatul descris
de atå]ia curteni drept arogant [i resping`tor, era iubit de solda]ii
s`i mai mult decåt oricare alt comandant, reu[ind s`-i preg`teasc`
militar pentru situa]ii disperate \n a[a m`sur` \ncåt, \mpreun`,
au \nvins armate net superioare.

“…‘ La \nceput a fost un rebel orgolios, cu aspira]ii mari,
adesea furios, \ns` \n final a devenit factorul de decizie suprem,
\nc`p`]ånat [i egocentric, peste a c`rui p`rere nu putea trece
nimeni. La fel cum ascensiunea sa militar` a adus glorie monarhiei,
a[a cum puterea crescånd` a acesteia a fost \nso]it` de renumele
s`u personal, tot astfel aceasta a stagnat mai tårziu, a[a cum
stagna [i el, iar str`lucirea ei militar` a \nceput s` se sting` \n
paralel cu cea a Prin]ului. |n cele din urm`, el a dinamitat exact
ceea ce realizase \n tinere]e. Eugeniu de Savoya a fost \ntotdeauna

personalitatea central` \n b`t`lii, \n victorii, \n negocierile
\ncununate de succes, dar [i complicate \n mod absurd tot de
el, ca lupt`tor, diplomat, unic decident \nc`p`]ånat [i, uneori,
arogant. Ani de zile, r`zboaiele Habsburgilor au fost, pur [i simplu,
afacerea sa.

“…‘ |n primii ani \nsemna]i ai carierei sale, el a dinamizat
o serie de sectoare. Reformele sale de ocupare a posturilor au
dat curånd roade. Traficul [i \ntreaga afacere cu posturile au
fost, cel pu]in, limitate. M`car unit`]ile armatei care \i erau direct
subordonate se puteau baza pe existen]a soldei, a echipamentului
[i a armelor. Unit`]ile de elit`, ca dragonii [i, mai ales, grenadierii,
au putut face astfel fa]` cu succes trupelor franceze, excelent
dotate. Iar succesul nu s-a l`sat a[teptat. Cucerirea Belgradului
— cea mai mare [i cea mai important` victorie a lui Eugeniu de
Savoya— este [i rezultatul tuturor acestor \ncerc`ri de reform`.

“…‘ Dac` e s` prive[ti azi, trei sute de ani mai tårziu, toat`
coresponden]a jubilant` dintre Carol al VI-lea [i Prin], dup`
victoria de la Belgrad, se g`sesc, desigur, zeci de fraze ca
"Mul]umirea \ntregii cre[tin`t`]i", "Ajutorul lui Dumnezeu" [i
alte stiliz`ri ale victoriei, dar fanatism religios nu s-ar putea
deduce de aici, cel pu]in nu din partea lui Eugeniu. Prin]ul, crescut
la curtea francez`, l`sase demult \n urma sa acest [ablon de
gåndire. Numai a[a s-a putut ob]ine din aceast` mare victorie [i
o pace rezonabil` prin tratatul de la Passarowitz, care le-a deschis,
\ntr-adev`r, Habsburgilor calea spre Balcani — \n stråns` cooperare
cu du[manul. C`ci la tratatul politic s-a ad`ugat un acord comercial
ce a putut fi parafat doar datorit` faptului c` prin]ul a cerut \n
permanen]` \n timpul negocierilor "s` nu se insiste asupra unor
dorin]e inutile sau chiar prea dure, aducåndu-l pe du[man la o
disperare prea mare". La un an dup` victoria de la Belgrad,
negustori austrieci au c`l`torit \n Imperiul Otoman, iar sultanul
le-a acordat libertate deplin` de comer] [i naviga]ie.

“…‘ Eugeniu [i-a jucat din nou punctele forte. Cu aceast`
victorie [i cu negocierile pe cåt de pricepute, pe atåt de norocoase
ce i-au urmat, a scris, \ntr-adev`r, istorie. Belgradul a fost apogeul
carierei sale militare. La 1717 Eugeniu era cel mai venerat
comandant al Europei, \mp`ratul \i urma orbe[te instruc]iunile
\n chestiuni militare, iar Consiliul Aulic de R`zboi fusese
transformat \n totalitate, \n anii \n care i-a fost pre[edinte, \ntr-
un instrument al politicii sale. “…‘ |ns` dup` saltul militar uria[
pe care Eugeniu l-a f`cut aproape de unul singur [i, adesea,
\mpotriva voin]ei unor cercuri influente, a urmat, \n anii ce au
venit apoi, noul declin al armatei imperiale — iar prin]ul a fost
\n mare m`sur` singurul r`spunz`tor [i de acesta. Elanul cu care
a luptat, \n primii s`i ani, \n pozi]ii de conducere \mpotriva
sl`biciunilor armatei habsburgice, \mpotriva corup]iei, a vånz`rii
de posturi [i a subfinan]`rii cronice a disp`rut \n anii de mai
tårziu. Dup` victoria de la Belgrad a urmat o perioad` lung` de
pace, \n care monarhia s-a putut consolida [i \n care ar fi fost
vremea potrivit` pentru reforme. Iar prin]ul era acea personalitate
care ar fi avut autoritatea [i puterea politic` de a le impune.
Avea \n måna sa armata, putea s` o conduc` datorit` centraliz`rii
de la Viena. Dar din partea lui n-a mai venit nicio ini]iativ`
notabil`.

BB
`rbatul care \l bombardase pe \mp`rat la Viena, luni
\n [ir, cu propuneri adesea radicale pentru noi impozite
g`sea acum de prisos discu]ia despre acestea. {i \n

chestiuni militare ne lovim brusc de indiferen]`. Armata, pentru
a c`rei prestan]` luptase odinioar`, a \nceput s` decad` tot mai
mult, pentru c` domnea pacea. De[i trupele au r`mas \n caz`rmi
[i \n posturi, totu[i n-au existat exerci]ii regulate, manevre [i
antrenamente, cum se obi[nuia demult, iar Prin]ul a fost cel care
a boicotat toate \ncerc`rile de revitalizare militar`. Pentru el,
r`zboiul continua s` fie singurul antrenament de care avea nevoie
soldatul. “…‘ Atitudinea lui a devenit \ns` cu adev`rat o problem`
abia \n momentul \n care nu a mai existat nimeni care s`-l
contrazic`. Consiliul Aulic de R`zboi era de mult` vreme compus
\n totalitate din colaboratori de-ai s`i. Corup]ia, vånzarea de
posturi, acordarea de func]ii importante unor favori]i incompeten]i,
dac` e s` crezi bårfele de la curtea vienez`, atunci, sub b`trånul
Eugeniu, au revenit \ncet-\ncet, ca mari probleme de administrare
defectuoas`, \mpotriva c`rora luptase el \nsu[i odat` cu atåta
furie.

“…‘ Eugeniu de Savoya a fost un tactician genial [i, fiind
\ntotdeauna \n prima linie, putea pune imediat \n practic`, \n
momentele decisive, tacticile necesare. Dar marea strategie,
planificarea pe termen lung pentru viitorul armatei, nu l-a interesat.
Cel pu]in, nu dup` ce primele sale atacuri furioase \mpotriva
re]elelor puterii de la Viena au r`mas f`r` un succes r`sun`tor.
Comandantul care putea mobiliza cele mai multe for]e \n cele
mai dificile momente ale b`t`liei, care \[i mobiliza solda]ii [i
\n situa]ii aparent disperate s-a s`turat rapid de meciurile cu
birocra]ia. Iar aceasta s-a \ntåmplat [i pentru c` \[i putea satisface
deja de mult` vreme vanitatea altundeva decåt \n dificila co-
guvernare de la Viena.

*  *  *
“…‘ "De n-ar p`]i nimic gr`dina!" Autorul unor asemenea

rånduri trebuie s`-[i fi f`cut griji serioase. Aproape zilnic \i scria
unui prieten bun de la Viena, cu tot soiul de rug`min]i: "Ocupa]i-
v` de lucr`rile din gr`dina mea", "V` las \n grij` gr`dina" sau
"V` recomand gr`dina mea, c`ci a[ vrea neap`rat s` mai fie
cultivat` \n aceast` iarn`". Iar prietenul cel bun de la Viena
rezolva problemele cu bucurie v`dit` — [i relata, de asemenea,
\n scrisori, despre garduri vii [i jardiniere, portocali ce trebuiau
salva]i de la \nghe] [i despre diverse t`ieri dibace de arbu[ti.“…‘

PP asiunea pentru gr`dini l-a \nso]it pe Eugeniu o via]`
\ntreag` [i probabil c` a devenit tot mai puternic`
pe m`sur` ce anii [i numeroasele r`zboaie au \nceput

s`-i apese din ce \n ce mai greu umerii [i sufletul. Dar [i pe
cånd m`r[`luia din victorie \n victorie prin \ntreaga Europ`, \n
calitate de comandant [i diplomat, grijile [i gåndurile legate de
ceea ce l`sase acas` l-au \nso]it mereu. {i nu era vorba doar
despre gr`dini [i menajerii pline de animale exotice, ci, mai
ales, despre proiecte gigantice de construc]ii. La cå]iva ani dup`
Pacea de la Rastatt, care a \nsemnat sfår[itul R`zboiului Succesiunii
Spaniole, \[i avea tab`ra \mpreun` cu armata sa \n Petrovaradinul
ast`zi sårbesc, preg`tit s` le dea turcilor o lovitur`, poate, decisiv`.
{i, cu toate acestea, Prin]ul Eugeniu folosea fiecare clip` liber`
pentru a compune depe[e c`tre arhitectul s`u, Johann Lukas
von Hildebrandt, [i pentru a le expedia la Viena. Gianluca, dup`
cum \l numea cu prietenie, tocmai era ocupat \n ora[ul imperial
cu Palatul de Var`, care ne este cunoscut ast`zi ca Unteres
Belvedere (Belvedere de Jos). “…‘ B`rbatul care [i-a dispre]uit
o via]` \ntreag`, aproape ostentativ, aspectul, care ap`rea la ocazii
oficiale \ntr-o uniform` pr`fuit`, decorat cu pete uråte de tutun
de mestecat, voia s` aranjeze mediul \n care se prezenta lumii
cåt mai str`lucitor posibil, voia s`-i eclipseze pe to]i ceilal]i, nu
numai la curtea vienez`. Iar dac` istoricii de art` sunt pån` \n
ziua de azi de acord \n vreo privin]`, atunci ea este \n leg`tur`
cu faptul c` acest lucru i-a reu[it la perfec]ie.

|ntreaga sa måndrie, \ncrederea \n sine, care, la acest b`rbat
scund [i uråt, era adesea supradimensionat`, dar care trebuie s`
fi fost [i deseori r`nit` \n profunzime, se reflect` \n splendoarea
construc]iilor, a gr`dinilor [i a colec]iilor sale de art`. An dup`
an tot mai \nst`rit, Prin]ul a putut s` joace perfect jocul preferat
al principilor Barocului — s` construiasc` [i s` colec]ioneze.
Dar a vrut mai mult: a creat lucruri ce \ntreceau de zeci de ori
crea]iile conven]ionale cu care se \mpodobea Europa princiar`,
\ntr-o competi]ie uneori aproape isteric`. |n construc]iile sale
se g`se[te aceea[i voin]` lipsit` de compromis care a f`cut din
\nving`torul de la Zenta pån` la Belgrad cel mai mare conduc`tor
de o[ti al Austriei: voin]a de a fi deasupra celorlal]i — [i, pentru
aceasta, gustul artistic al vremii i-a oferit premiza perfect`.

Prezentare [i traducere de
ALINA MAZILU
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Situat la frontiera fostelor regate [i imperii ungar, otoman
[i habsburgic, la aceea a trei state na]ionale contemporane, romån,
sårb [i ungar, \ntr-o zon` geografic` \n care s-au \ntålnit cele
trei mari religii monoteiste, cre[tin`, mulsulman` [i iudaic` [i
unde au coabitat culturi comunitar-lingvistice [i confesionale
diverse, Timi[oara este ora[ul central-sud-est european care se
singularizeaz` de-a lungul timpurilor prin multi- [i
interculturalitate, plurilingvism, competi]ie [i spirit novator. El
este unul dintre ora[ele europene ale Romåniei de ast`zi ale
c`rui \nceputuri coboar` pån` \n secolul al XIII-lea. Istoria lui
vorbe[te despre diverse straturi culturale [i de civiliza]ie medieval`
[i modern`. De-a lungul istoriei, Banatul a jucat un rol impor-
tant \n arealul Europei Centrale [i de Sud-Est, iar Timi[oara a
fost centrul s`u politico-administrativ, militar, industrial, cul-
tural [i comercial. Banatul Timi[oarei a devenit cunoscut Europei
sub aceast` denumire \ncepånd cu secolul al XVIII-lea, \n urma
integr`rii lui \n posesiunile Casei de Habsburg [i mul]umit`
descoperirii [i descrierii lui de c`tre c`l`torii [i exploratorii
ilumini[ti.

Timi[oara a intrat masiv \n sfera de influen]` occidental`
\n perioada cuprins` \ntre anii 1719-1779. Un secol mai tårziu,
istoricii romåni – un exemplu str`lucit \n acest sens este acela
al lui August Treboniu Laurian – au sesizat faptul c`, de\ndat`
ce deveniser` posesiuni ale Monarhiei habsburgice, ora[ul
(Timi[oara) [i regiunea (Banat) au intrat \ntr-o nou` ordine a
lucrurilor. Administra]ia austriac` avea s` transforme cetatea,
reformånd \ntreg ]inutul. Idealul iluminist cultivat de Casa de
Habsburg a f`cut posibil` nu numai restaurarea vechilor a[ez`ri
din Banat, ci [i fundarea unora noi. Guvernatorul Claudius
Florimund Mercy a fost cel care a \nfiin]at multe sate, popul\ndu-
le cu germani, italieni [i spanioli. |n privin]a coloniz`rii satelor,
inten]ia lui Mercy a fost aceea de a exploata p`m\nturile bogate
din c\mpia Timi[oarei prin promovarea unor noi ramuri ale
agriculturii, stimularea me[te[ugurilor [i practicarea unui comer]
activ cu Europa.

CINE A FOST EUGENIU
DE SAVOYA?

Cunoscut sub mai multe nume, François Eugène de Savoy,
Eugenio di Savoya Carignano, Eugen von Savoyen, prin]ul prefera
semn`tura trilingv` Eugenio von Savoy. Aceasta din urm` era
consonant` cu apartenen]a multi- [i intercultural` a familiei sale.
S-a n`scut la Paris, la 18 octombrie 1663, ca fiu al lui Eugen
Maurice de Savoy, prin] de Savoy, conte de Soisson [i conte de
Dreux. Mama sa, Olimpia Mancini, fusese nepoata cardinalului
Mazarin. Eugeniu de Savoya avusese leg`turi de familie cu Casa
de Habsburg. Bunicul s`u, Thomas Francis, fondatorul liniei
Carignan din Casa de Savoy, a fost fiul Caterinei Michelle, fiica
regelui Filip al Spaniei. S-a f`cut remarcat ca militar \n anul
1683, atunci cånd otomanii asediaser` Viena. Eugeniu i-a solicitat
\mp`ratului Leopold I dreptul de a lupta \n armata imperial` [i
ca urmare a acceptului acestuia luase parte la marea b`t`lie
antiotoman` a Habsburgilor condu[i de ducele de Lorena [i
sus]inu]i de polonezii regelui Ioan al III-lea Sobieski. Fusese
contextul \n care a debutat str`lucita carier` a prin]ului.

Rånd pe rånd general maior (1685), general locotenent (1687),
general de cavalerie (1690), mare[al (1693), Eugeniu de Savoya
s-a remarcat ca lider de prim rang \n anul 1697. Atunci, pre[edintele
Consiliului de R`zboi al Imperiului, contele Max Stahremberg,
\i atribuise func]ia de comandant suprem al trupelor imperiale.
Avea s` devin` liderul militar care a restructurat armata prin
mai multe reforme radicale, ceea ce s-a v`zut atunci cånd \mp`ratul
Leopold I i-a ordonat s` opreasc` mar[ul sultanului Mustafa al
II-lea spre Transilvania. Lui Eugeniu i-au fost atribuite merite
precum acelea de organizator riguros, adept al disciplinei cazone,
tr`ind sub influen]a ideii de onestitate [i liber de sentimente de
ur`, gelozie [i mali]ie. Dintre toate cele enumerate, calit`]ile de
militar l-au definit cel mai bine. Exager`rile au tendin]a de a
induce \n eroare. (Ce fel de r`zboinic e un personaj liber de
sentimente de ur`?)

EUGENIU DE SAVOYA
{I CULTURA ILUMINIST~

Al`turi de marea carier` militar`, un merit al lui Eugeniu
de Savoya rezult` din interesul s`u pentru arte [i [tiin]e, arhitectur`
[i filozofie. Av\nd o avere impresionant`, a cultivat rela]ii cu
enciclopedi[tii ilumini[ti Montesquieu, Voltaire, Rousseau,
Leibniz, cump`r\nd manuscrise [i c`r]i scrise de unii dintre ace[tia.
Palatul Belvedere din Viena, monument al arhitecturii baroce,
este rezultatul unuia dintre cele mai apreciate proiecte arhitecturale
ale vremii c`rora prin]ul le-a dat curs. Preocuparea pentru art`
[i filozofie [i care s-a soldat cu fundarea unor adev`rate colec]ii,
indic` o educa]ie [i un bun gust dobåndite \ntr-o cas` nobiliar`
european` de prestigiu, dar [i putere politic` [i o avere extraodinar`.

TIMI{OARA {I EUGENIU DE SAVOYA
CEA DINTÅI MODERNIZARE A CET~}II {I A ORA{ULUI
VICTOR NEUMANN

Eugeniu de Savoya reprezint` un caz singular \n istorie, cånd
un geniu al armelor are [i o preocupare deosebit` pentru carte,
pentru dialogul cu filozofii [i scriitorii celebri ai timpului, pentru
promovarea [i sus]inerea financiar` a acestora. Una dintre cele
mai frumoase biblioteci ale lumii din toate timpurile, Biblioteca
Imperial` din Viena (num`r` 200.000 de volume [i reprezint`
colec]ia de valoare istoric` a Bibliotecii Na]ionale a Austriei
(Österreichische Nationalbibliothek). A fost construit` dup`
planurile arihtectului Johann Bernhard Fischer von Erlach, execu]ia
apar]inånd lui Joseph Emmanuel Fischer von Erlach. Prin
intermediul unui librar profesionist pe care \l angajase, prin]ul
a selectat [i cump`rat numeroase c`r]i rare, fundånd a[a-numita
Bibliotheca Eugeniana, al c`rei fond num`r` 15.000 de volume
(pentru note [i bibliografie vezi Victor Neumann, Timi[oara
sub semnul prin]ului Eugeniu de Savoya. Trei sute de ani de
europenitate/Timi[oara under the sign of Prince Eugene of Savoy.
Three hundred years of Europeanism, Centrul de Studii Avansate
\n Istorie al Universit`]ii de Vest&Editura Balcanic, Timi[oara,
2016).

.
EUGENIU DE SAVOYA
{I TIMI{OARA

Timi[oara avea s` fie asediat`, cucerit` [i integrat` valorilor
Europei de c`tre legendarul Eugeniu de Savoya, de c`tre \mp`ra]ii
Habsburgi [i reprezentan]ii lor. Fusese \nceputul unui secol \n
care individualit`]ile europene descoperiser` pentru \nt\ia oar`
Estul, Sud-Estul [i Estul profund al Europei, redesen\nd harta
acestor spa]ii. |n aceea[i epoc` fusese realizat` cea dint\i hart`
topografic` a Banatului Timi[oarei. Ce au g`sit Eugeniu de Savoya
[i armatele sale la Timi[oara [i \n \mprejurimi ? O cetate ce
necesita o urgent` reconstruire; o localitate care avea nevoie de
institu]ii administrative, de locuin]e [i de ap` potabil`; o cetate
care nu avea biserici pentru credincio[ii cre[tini, catolici [i
ortodoc[i; \n regiunea limitrof` Timi[oarei descoperiser` resurse
naturale, un p`månt m`nos, p`duri seculare, p`[uni \ntinse
"n`p`dite pretutindeni de crånguri [i stuf`ri[uri"; o regiune cu
un poten]ial agricol enorm; ]`rani producånd doar cåt era necesar
familiilor lor, c`rora vånzarea produselor agricole le era str`in`;
un ]inut \n care nu p`trunseser` [tiin]a, tehnicile [i me[te[ugurile
profesate \n Europa. (Nu toate neajunsurile s-au datorat Imperiului
Otoman, dar o parte dintre ele trebuie v`zute \n rela]ie cu dec`derea
acestuia \n secolul al XVII-lea). |n [ase decenii, sub domnia
Casei de Habsburg, respectiv sub \mp`ra]ii Carol al VI-lea, Maria
Theresia [i Iosif al II-lea, oamenii [i ]inutul s-au schimbat,
\nregistr\nd un progres similar altor ora[e [i regiuni europene
ce tranzitau spre modernitate. Prin]ul Eugeniu \ncredin]ase contelui
Franz Paolo von Wallis comanda cet`]ii, contelui Claudius
Florimund Mercy – guvernarea regiunii, via]a religioas` – iezui]ilor
de limb` german` din Societatea lui Isus, care au condus eparhia
Timi[oarei [i c`rora le-au urmat episcopii Ladislau Nádasdy
(1711-1729), Adalbert Freiherr von Falkenstein (1730-1739),
Nicolas Stanislawich (1739-1750), Franz Anton Engel von
Wagrein (1750-1777).

Cum Banatul era subordonat Vienei, biserica catolic` din
Timi[oara din perioada amintit` a func]ionat \n temeiul unei
administra]ii independente fa]` de aceea din Ungaria. Biserica
ortodox`, reprezent\nd cre[tin`tatea bizantin`, acceptase
subordonarea fa]` de administra]ia de la Viena. Sub Habsburgi,
ea a fost un reper fundamental al vie]ii spirituale a vechilor locuitori
ai ora[ului [i a majorit`]ii celor care populau regiunea. Pe tot
parcursul secolului al XVIII-lea, Mitropolia de Karlowitz a fost
o puternic` institu]ie a ortodoxiei din \ntreg imperiul, recunoscut`
de Viena [i care r`spundea de comunit`]ile de limb` sårb` [i de
limb` romån`. Rolul s`u a fost unul egal cu al episcopiilor ro-
mano-catolice. Mul]i dintre cei ce populaser` cetatea turc` a
Timi[oarei au preferat s` r`mån` pe loc dup` ce aceasta intrase
\n posesia Habsburgilor. Aidoma coloni[tilor, ace[tia vor deveni
coparticipan]i la reformele prin care va trece Timi[oara [i Banatul.
|n reconstruc]ia cet`]ii/ora[ului [i a regiunii, coloni[tii catolici
ai lui Eugeniu de Savoya [i Claudius Florimund Mercy i-au
avut ca parteneri pe ortodoc[ii majoritari ai Banatului, precum
[i pe evreii spanioli [i germani care - f`r` s` fi f`cut parte din
politicile coloniz`rii - au fost accepta]i/ "tolera]i" \n aceste locuri
de imperiali din ra]iuni social-economice [i profesionale (cf.
Victor Neumann, Evreii Banatului. O m`rturie a multi- [i
interculturalit`]ii Europei Est-Centrale, Edi]ia a II-a, Centrul
de Studii Avansate \n Istorie&Editura Brumar, Timi[oara, 2016).

RECONSTRUC}IA CET~}II
TIMI{OARA

Contribu]iile lui Eugeniu de Savoya [i Claudiu
Florimund Mercy

Distrus` \n timpul b`t`liilor austro-turce, Timi[oara fusese
practic re-\nfiin]at`/ reconstruit` \n timpul guvern`rii militare

[i civile exercitat` direct de c`tre Viena \ntre anii 1719-1779.
|n urma integr`rii Timi[oarei \n Imperiul Habsburgilor au fost
construite: o administra]ie plurilingv`; au fost colonizate di-
verse comunit`]i lingvistice de pe \ntreg cuprinsul Europei; a
fost programat` o dezvoltare economic` f`r` precedent [i un
experiment social. De asemenea, fusese promovat` o cultur`
comportamental` [i civic` similar` cu aceea din alte spa]ii
europene. Fiind un ora[ de grani]`, au fost ridicate importante
edificii militare. Cet`]ile Banatului au necesitat o total` sau par]ial`
reconstruc]ie, motiv pentru care au fost introduse regulile de
administrare ale imperiului. Conducerea regiunii a fost atribuit`
unui guvernator militar [i civil, direct subordonat Vienei. Re[edin]a
\ntregii regiuni – la vremea aceea se \ntindea p\n` la intrarea \n
Belgrad - a fost stabilit` la Timi[oara. Cåteva decenii de guvernare
militar` au fost necesare pentru a dep`[i retardarea economic`,
administrativ`, respectiv a moderniz`rii.

Priorit`]ile celei dintåi guvern`ri (1719-1734) au fost
reorganizarea regiunii Banat, aceasta fiind \mp`r]it` \n 12
districte, subordonate Comandamentului General B`n`]ean
(Timi[oara, Becicherecul Mare, Cenad sau Sånnicolau, Ciacova,
Lugoj. Vår[e], Lipova, F`get, Caransebe[, Or[ova sau Mehadia,
Panciova [i Palanca Nou`); construc]ia canalului Bega
(finalizat` \ntr-o prim` etap` \n anul 1730); asigurarea [i
aprovizionarea cu ap` potabil` a locuitorilor Timi[oarei;
transportul pe ap` a surplusului de produse realizat \n Ba-
nat. La reconstruc]ia cet`]ii [i a viitorului ora[ a contribuit
enorm contele Claude Florimond de Mercy, socotit un genial
conduc`tor [i un mare prieten al oamenilor. El s-a n`scut \n
Fran]a, a luptat la Viena \n asediul otoman, dup` care a primit
brevetul de ofi]er al armatei imperiale. |n timpul campaniilor
antiotomane din Ungaria a devenit c`pitan de cavalerie, mai
tårziu, feldmare[al. A fost mult pre]uit atåt de locuitorii
Banatului Timi[oarei, cåt [i de curtea de la Viena. I se datoreaz`
conceperea proiectului de restructurare a Timi[oarei [i a
Banatului, unul care avea s` dea nea[teptate roade.

Sub guvernarea sa au loc cele dintåi coloniz`ri ale Banatului
cu popula]ii din \ntreaga Europ` (1717-1724, 1724-1727 [i
1727-1734): comunit`]i de limbile german`, francez`, italian`,
spaniol`, ceh`, slovac`, maghiar` (majoritatea coloni[tilor a
reprezentat-o comunitatea [vabilor, una de limb` german`).
|n Timi[oara sosesc meseria[i: (argintari, cositorari, fierari,
pantofari, croitori, p`l`rieri, post`vari). Se deschid o moar`
de hårtie, o trefil`rie pentru sårm` de fier, ateliere de teascuri
olandeze de stors uleiul, o fabric` de postav, cuptoare pentru
prelucrarea m`t`sii, ma[ini pentru depanarea [i adunarea firelor
pe mosor, r`zboaie de ]esut [i se construiesc locuin]e. |n regiune
se cultiv` extensiv gråul, porumbul [i vi]a de vie. Marea inova]ie
a barocului \n plan urbanistic a fost corso-ul, spa]iul \nt\lnirilor,
plimb`rilor [i al socializ`rii [i care particulariza ora[ele barocului
austriac.

Continuare \n pagina 22
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|N CE EUROP~
TRECUT~ TR~IM (II)

MIRACULOSUL
LA |NDEMÅN~,
EDI}IA A XI-A
DANIEL VIGHI

Nimic mai interesant, dintre lucrurile
miraculoase pe care le avem la \ndemån`,
ca [ansa s` c`l`tore[ti \n timp pe care ]i-o
ofer` arta, fie ea muzic`, poezie sau cutare
tablou din vechime. S` spunem c` acest voiaj
este pe m`sura fiec`ruia dintre noi [i-l putem
face oriunde, oricånd, \n orice loc sau \mpre-
jurare. Cum am predat la "faculta de litere"
ani de zile literatura veche, pot depune m`rtu-
rie despre un lucru uluitor, pe care nu-l b`g`m
\n seam`, pentru c` nu ne este la \ndemån`,
pentru c` nu strig` destul de tare, pentru c`
nu ne-am gåndit la el sau n-am avut perspi-
cacitatea [i ascu]imea recept`rii lui. Arta,
domnilor, vorbe[te despre un ceva anume
al omenescului, la fel \n toate timpurile, adic`
iubirea este iubire, fie p`c`toas`, fie rafinat`,
fie deplin erotic`, a[a ca \ntr-o clasic` \m-
preunare iubitoare cu frumoasa Corrina din
vremea poemului ovidian din Ars amandi.
Nu e mai pu]in altfel. La fel \n Evul Mediu,
care \l omagia pe fiul cet`]ii Sulmona pentru
poemele sare obraznice [i erotic-sexuale. |n
Rena[tere, ce s` mai vorbim! Ori \n vremurile
lui Charles Bukowski. Oricånd.

AA
[a [i \n seara din 12 septembrie
2016, la deschiderea Festiva-
lului de muzic` veche de la

Timi[oara, edi]ia XI, cu François Lazarevitch,
fondatorul ansamblului Les Musiciens de
Saint-Julien. O desf`[urare de energii, de
vitalitate dintotdeauna, de ritmuri care aduc
\n memorie paji[tile irlandeze, dar [i ritmurile
vag maramure[ene sau de vioar` ungureasc`
(cel pu]in a[a mi-au r`s`rit \n memoria
afectiv`, stranie [i capricioas` ca orice
memorie proustian` care te cuprinde deodat`,
te \nv`luie [i nu [tiI de unde po]i s` o apuci
ra]ional). Un \nceput fast! Succes Festivalului,
\i vom fi al`turi!

*
Au continuat la Biserica Evanghelic`

Luteran` concertele din cadrul celei de a
unsprezecea edi]ii a Festivalului de muzic`
veche, de data aceasta sub egida proasp`t`
a Capitalei culturale europene 2021. Din nou
prezen]e de top, muzic` de o virtuozitate
fermec`toare sub bagheta concert-maestrului
Alessandro Tampieri [i a excep]ionalului
"team" Academia Bizantin` din Ravenna.
Forma]ie cameral` impun`toare prin virtuozi-
tatea remarcabil` a membrilor ei, o ma[in`rie
muzical` vie, energic`, vivace, care [tie s`
sublinieze excep]ional importan]a ritmului
etern \n muzic`. Frumuse]ea ritm`rii muzicale
a vie]ii pe care o remarca la b`tråne]e marele
conte Lev Tolstoi, urm`rind uimit ritmul
gra]ios [i elegant al baletului rusesc, \ntrebån-
du-se la ce este nevoie de toate aceste "inutili-
t`]i". Frumuse]ea ca inutilitate måntuitoare,
\[i zicea sie[i [i lumii largi, contele. Chiar
a[a, cui ar putea ajuta excep]ionalul talent
al lui Alessandro Tampieri, al ciracilor dom-
niei sale, \ntr-o lume n`p`dit` de refugia]i,
de r`zboaie la fruntarii, de na]ionalisme [i
de ura dintre noi pe care o aduc acestea.

Aceste irepresibile \ntreb`ri te pot n`p`di
oricånd la vremea audi]iei \n auster-eleganta
biseric`, bun`oar` \n seara urm`toare, din
18 septembrie, derulat` muzical sub mirajul
sudului napoletan [i al tarantellei cånd vifo-
roase, cånd spectaculos ritmat`, configurånd
ca fulgura]ie magic` profunzimile sufletului
istoric al locurilor lui Lampedusa [i al
Ghepardului aristocratic [i crepuscular. Prim

VIOREL MARINEASA
|ncepusem s` scriu \n num`rul precedent despre o carte a lui Dan Predescu, Europa

trecut`, Asia viitoare sau Na[terea regiei teatrale (Niculescu, Bucure[ti, 2016). Deci o
carte despre Teatru, dar [i despre Lume. Autorul crede c` singura civiliza]ie valabil` este
cea european`, una integral artificial`, contradictorie, pentru care "personalitatea (e) mai
important` decåt apartenen]a la grupul etnic sau la structurile sociale", iar "bun`starea
terestr` (e) mai urgent` decåt måntuirea sufletului". Numai Europa ar fi putut genera simboluri
ca Prometeu, Icar, Faust, Golem. Or, secolul al XX-lea se arat` neeuropean, "gregar, fanatic,
ira]ional, tribal, fundamentalist [i asiatic", dup` o previziune \n r`sp`r a lui Malraux, dar
[i dup` semne de care te \mpiedici peste tot. Civiliza]ia european`, aflat` la apus, [i-a
abandonat valorile [i idealurile, l`såndu-se prad` valului de supersti]ii. Dar cu teatrul cum
r`måne?

MM ai \ntåi, la semnalul dat de Richard Wagner, arta spectacolului se retribalizeaz`,
punånd \n parantez` cuvåntul [i f`cånd pa[i \napoi spre sincretismul originar.
De aici mont`rile fastuoase pentru mul]imile \n delir, pe gustul lui Wagner

[i al lui Jean-Michel Jarre, dar [i al unor Hitler, Stalin, Kim Ir Sen, Mao, Ceau[escu, unde
"nimic nu va fi criticat, pentru c` nimic nu se va propune judec`]ii". Verbalismul \n exces
a dus la pierderea treptat` a \ncrederii \n cuvånt, mai mult, ra]ionalismul a fost surclasat
\n confruntarea cu o realitate imprevizibil`, iar arta teatral`, atent` la aceste muta]ii, s-a
\ndreptat spre limbaje non-verbale, fiind permeabil` la arhaic [i la exotic, la "habitudini
comunica]ionale extrem de discutabile, produse ale unor sub- [i anti-culturi".

De aceea, cånd vorbim de teatru experimental, de avangard`, ar trebui s` punem
respectivele vocabule \n ghilimele, c`ci un asemenea teatru ne livreaz`, de fapt, " 'nout`]i'
din Epoca de Piatr`". |n mod paradoxal, doar teatrul bulevardier ar mai miza pe virtu]ile
cuvåntului. Chiar [i cånd e vorba de capodopere, acestea, ca s` ]in` pasul cu vremurile,
\[i pun \n valoare abilit`]ile prin a recurge la nonverbalitate, prin excluziunea "dimensiunii
discursiv-logice". Dan Predescu ia \n discu]ie un caz-etalon, Fragmente dintr-o trilogie
antic`, \n regia lui Andrei {erban (Teatrul Na]ional Bucure[ti, 1990) [i admite c` marele
s`u succes nu vine doar dintr-atåt. Actorii au \nv`]at pe de rost textul \n elin` [i \n latine[te,
la care s-au ad`ugat ni[te graiuri obscure, ne\n]elegånd ce spun vorb` cu vorb`, adic`
avånd pentru uz numai sensul general: "Trilogia nu s-a propus, ci s-a impus brutal [i
peremptoriu, adresåndu-se direct neurovegetativului, ocolind intelectul, cu tot bagajul s`u
inutil de conota]ii clasice, livre[ti", iar "noi, oameni ai unei civiliza]ii tårzii, am reac]ionat
extatic la stimulii Trilogiei".

MM ai mult, eseistul a avut privilegiul de a asista la dou` reprezenta]ii \n Brazilia,
unde reac]ia publicului a fost de-a dreptul "delirant`" \n compara]ie cu primirea
([i aceea comprehensiv`, c`lduroas`) spectatorilor de la Bucure[ti. Montarea

lui Andrei {erban ar fi "exemplar` [i premonitorie", avånd calitatea c` "ne ajut` s` ne
adapt`m" la potopul ce va s` vin`. (|n ce m` prive[te, am \ndoieli c` numai asta a vrut
regizorul [i c` la atåta se limiteaz` virtu]ile spectacolului s`u.) Iat` c` d`m de un alt paradox
scornit de regia de teatru contemporan`, care dore[te "s` transmit` un mesaj propriu unei
civiliza]ii foarte evoluate cu mijloace \n mod evident \mprumutate de la configura]ii so-
cial-istorice mult mai rudimentare". Dan Predescu devine drastic atunci cånd taxeaz` iluzia
unora c` vechea cultur` european` s-ar revitaliza prin asemenea "sinteze", care, \n fond,
sunt "caricaturi neviabile", rezultat al unor grefe neizbutite. E ca [i cum l-ai restaura pe
Vermeer, zice autorul, cu pistolul de vopsit.

Dar discu]ia merge mai departe. O capodoper` (sau chiar o \nl`n]uire de capodopere)
nu poate modela mentalit`]i. Acestea r`mån la dizpozi]ia kitsch-ului, mult mai agresiv [i
mai fascinant. Båntuie "o frisonant` acultura]ie invers`, \n care cel evoluat preia de la cel
neevoluat", a[a cum s-a mai petrecut cåndva, la c`derea Imperiului Roman. (Da, a[a este,
dar lumea nu s-a sfår[it atunci. Pån` la urm`, barbarii au f`cut treab`.) Prognosticul sumbru
al lui Dan Predescu nu se opre[te la teatru [i la art` \n genere, ci se revars` peste lumea
\ntreag`: nu asist`m la un r`zboi intra-civiliza]ional, ci la unul \ntre Civiliza]ie [i culturi,
prima semnificånd "respect` via]a", iar celelalte - "dispre]uie[te via]a", culturi care ar
\nmagazina "mo[tenirea l`sat` de vremurile preistorice, adic` un putregai periculos [i
toxic". Argumenta]ie seduc`toare (dac` se poate zice a[a), dar cu concluderi excesive.

vedet` a fost, din nou, la a treia prezen]`
timi[orean`, minunatul tenor Marco Beasley,
cu cei care l-au \nso]it \n prefigurarea unei
magii de arome exotice, incursiune de neuitat
\ntr-un loc prin ghidaj explicativ realizat cu
me[te[ug chiar de maestrul Marco, pentru
mai buna educa]ie a publicului, pentru a \nso]i
muzica de o consistent` hermeneutic` pentru
spectatori, o poveste prin rostire a ceea ce
aceasta (muzica veche) a fost cåndva [i pentru
a pricepe simplitatea ei rafinat`.

S` mai adaug, pe lång` binevenita, \n
trend mondial, interac]iune cu publicul pentru
educa]ie, formare [i implicare, momentele
(cåteva) de lirism ale tenorului, ne\nso]it de
nimic [i de nimeni, doar lini[tea nep`mån-
tean` a pasajelor de mister, greu de adus \n
vorbe, prin care publicul a participat prin
crearea unei t`ceri expresive de \nceput de
lume, de genez`, de facere a tot, cånd doar
undeva, ca din dep`rt`ri ne[tiute, vocea
tenorului se ridica u[or, asemenea ivirii zorilor
pe un cåmp, o lini[te cum poate o fi existånd
undeva prin pleroma gnostic`, un soi de pleni-
tudine debordant` a divinit`]ii (a muzicii!)
din care se na[te totul printr-o eliberare
dincolo de orice.

*

A fost o sear` de luni, 3 octombrie 2016,
la Festivalul de muzic` veche din Timi[oara,
edi]ia a XI-a, cu parfum fran]uzesc din a
doua jum`tate a secolului lui Ludovic al XIV,
cu poeme recitate \n pandantiv cu momentele
de muzic` de prin gr`dinile de la palatul
Versailles. Protagoni[tii serii din Biserica
Evanghelic` Luteran`: Eugénie Warnier,
sopran`, Salomé Haller, sopran`, Silvia De
Maria, viola da gamba, Jérôme Correas,
clavecin, org`. Compozi]iile [i autorii, printre
al]ii: Marin Marais (1656 – 1728) - Suita
in mi minor din Second livre pour viole de
gambe et basse continue (1701): Prélude/
Fantaisie, Marc-Antoine Charpentier (1643-
1704) - Les Quatre Saisons: Le Printemps,
Jean-Henry d'Anglebert (1629 – 1691) - Suite
pour clavecin en Sol Majeur: Sarabande.

AA d`uga]i poeziile pastorale, cu
iz anacreontic [i ve]i avea
adierea din spectacol, de o fru-

muse]e desuet-triumf`toare, a[a cum se impu-
ne tot mai mult pe scena muzical` european`.
{i nu numai. O lume ca \n filmul din 1994
pe nume Farinelli, [tiut cu numele Il castrato,
\n regia lui Gérard Corbiau, cu decoruri faste,
amintind de alt film, Amadeus, al lui Milos
Forman - un manierism superb, desuet, erotic,
plutind \n paradisuri sonore transsexuale.

Mi-a m`rturisit Codrin Emandi, fonda-
torul [i managerul Festivalului, c` una dintre
dorin]ele sale [i ale celor care \ntre]in edi]iile
este s` umple un gol de muzic` \n cetate, \n
vremea cånd Timi[oara a fost vilayet \n
\mp`r`]ia otoman`, adic` taman \n vremea
lui Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
sau Jean-Henry d'Anglebert (1629 – 1691).
A[adar, \naintea cuceririi acesteia [i dup`
ce ultimul pa[` a predat cheile de la Poarta
Forforoza prin]ului Eugeniu de Savoia, dup`
o sut` [i [aizeci [i patru de ani de administra]ie
otoman`. De atunci ora[ul a intrat \n circuitul
muzical central-european, al`turi de marile
ora[e muzicale Viena, Budapesta sau Praga,
a ]inut aproape cu premiere, concerte [i spec-
tacole de oper`.
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P`durea [i copacul singuratic, mestea-
c`nul de pe colin`. Priveam o lucrare a unui
pictor, care, dup` modelul anilor optzeci,
nou`zeci, \[i nota cuvinte acolo unde ar fi
trebuit s` fie culoare, atmosfer`, volum,
cer senin [i nori, s` zicem, ca \n lucr`rile
pictorilor romantici sau reali[ti din veacul
al XIX-lea, [i m` gåndeam ce deosebire e
\ntre ceea ce vedeam [i o lec]ie de botanic`,
unde pe o schem` simpl` li se explic`
elevilor dubla valen]` a unui arbore, cu
coroana \ndreptat` spre cer [i r`d`cinile
spre centrul p`måntului, sau radial, \nso]ite
de nota]iile: "natura l-a f`cut pe om, natura-
ve[nic`, copacul – simbol al naturii, simbol
al nemuririi, simbolul vie]ii... Omul este
o fiin]` trec`toare..." |ntre coroan` [i
r`d`cin` e un trunchi, ca un cilindru f`r`
personalitate, pe un fond gri \nchis, de
noapte ce r`sare ca o perdea \ntunecat`.

OO  lucrare de art` sau o simpl`
schem` de \nv`]are a naturii
imediate? E nevoie de [ase ani

de studiu universitar [i poate \nc` de vreo
[apte de liceu de specialitate pentru a desco-
peri un copac f`r` identitate, redus la cea
mai elementar` reprezentare, \nso]it` de
cåteva medita]ii la \ndemåna oricui \ncepe
s` descopere lumea? Poimåine acela[i va
scrie [i \[i va \nso]i nota]iile eseistice cu
schi]e la fel de aride care nu vor duce
niciodat` spre o pictur`. Apoi poate c` va
renun]a [i la acele desene minimale [i va
umple pagini pentru a ne revela nou` esen]a
arborelui, ca element generic, [i nu ca stare
de spirit, cum ar trebui s` i se reveleze lui,
[i s` transmit` vizual a[a ceva privitorului.

O r`d`cin` \n cer [i alta \n p`månt,
\ntre care se petrece schimbul biologic
printr-un cilindru impersonal, drept, [i nu
contorsionat, f`r` amplele trimiteri la com-
plexa simbolistic` a pomului, care pån` [i
\n cele mai simple reprezent`ri r`mase \n
memoria colectiv` face trimitere la "arborele
genealogic" cu toate ramifica]iile neamu-
rilor, a[a cum se p`streaz` \n c`r]ile vechi
despre marile familii cu sånge albastru.

Ar putea s` existe cel pu]in dou` idei
asupra c`rora ar trebui s` ne aplec`m la
vederea acestei reprezent`ri: prima ar viza
dezr`d`cinarea artei pe \n]elesul ei
tradi]ional, iar a doua ar putea trimite la
marile aglomer`ri urbane, unde milioanele
de locuitori \nstr`ina]i unul de altul [i redu[i
la rela]iile de serviciu, de familie, dac` e
prin apropiere, sunt un fel de p`duri
dezr`d`cinate de oameni veni]i de aiurea.

Prima dintre trimiterile amintite duce
spre ceea ce azi se caut` cu osårdie, anume
un fel de interferen]` a artelor, realizat`
deja printr-un sincretism perfect de
cinematografie. Interferen]` pån` \n clipa
\n care domeniul artei respective e dep`[it
de imixtiunile altei arte. Pentru c` o pictur`
nonfigurativ`, chiar, va fi format` din
raporturi de linie, pat`, punct, culoare,
eventual volum, ce reconstituie \n planul
subiectiv al artistului realitatea imediat`,
cea care l-a determinat s` se opreasc` la
un anume subiect, la o anume idee
obsedant`. |n acela[i timp cuvintele pot s`
se constituie \n eseuri (adic` un fel de
\ncerc`ri) mizånd pe aceea[i idee, aceea[i
obsesie. Modul de receptare al celor dou`
mijloace artistice difer`, amatorul de pictur`
putånd sau nu s` fie un bun cititor de eseuri,
mai mult sau mai pu]in filozofice.

Cånd pe aceea[i tem` se insinueaz`
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[i muzica, deocamdat` nu v`d cum decåt
ca un fel de fond sonor, am avea de-a face
cu ceea ce noii este]i \ncearc` s` ne conving`
c` e arta viitorului. E mai u[or de crezut
c` aceste manifest`ri complexe se desf`-
[oar` \ntr-un acela[i spa]iu, fiec`reia dintre
arte l`såndu-i-se propriul domeniu de mani-
festare. Altminteri ar \nsemna ca aceste
rånduri s` fie \nso]ite de schi]a lucr`rii la
care fac referire, apoi ar trebui s` adaug
un CD cu muzic` de jazz, sau Vivaldi, \ncor-
porate toate \ntr-o lucrare scanat`, c`reia
s`-i urm`resc desf`[urarea pe micul ecran
al calculatorului. Un mixtum-compositum
imposibil de receptat de sim]urile noastre,
mai mult sau mai pu]in artistice. Adic` v`zul
[i auzul. O grafic` pe calculator \nso]it`
de muzic` [i text este e[afodajul oric`rui
clip publicitar. Textul e stereotip, muzica
e cum e, iar imaginea vizual` e fie un film
construit didactic, fie un cub sau sfer` jucate
pe calculator. Ar trebui ca CD-ul respectiv
s` aib` \ncorporat [i un anume miros, pentru
a se adresa celui de al treilea dintre sim]uri
[i, din aproape \n aproape, ar putea s` apar`
nevoia introducerii unui gust, apoi a unei
forme u[or de pip`it.

Iat` idealul artistic al mileniului! Toate
artele dezr`d`cinate din locul lor tradi]ional,
din tipurile de mesaje pe care trebuie s` le
trimit` unui anumit fel de percep]ie. Arta
culinar`, arta olfactiv`, artele vizuale, arta
muzicii, arta scrisului, pornite deodat` s`
ia cu asalt o fiin]`, s` o covår[easc`, s` o
sufoce cu mesajele trimise dintr-odat`
tuturor sim]urilor, s` conving`, s`-l scoat`
pe om din stres, s`-l catapulteze \n zone
ira]ionale, s`-l destind` sau mai degrab`
s`-i distrag` aten]ia de la problemele fiin]ei
sale. Ceea ce filmele de televiziune trans-
mise non-stop, zi [i noapte, reu[esc s` fac`
deja adresåndu-se doar min]ii, ochilor [i
urechilor.

O dezr`d`cinare a artelor ce trebuie
s` loveasc` cu ghemotocul lor sincretic \n
creierul cet`]eanului, s`-l fac` s` uite de
sine, de condi]ia sa de dezr`d`cinat, locuitor
al unui mega-ora[ cåt o ]ar`, unde \[i
descoper` cel mai u[or singur`tatea sa pe
p`månt. S`-i ofere posibilitatea de a nu mai
judeca, de a nu mai medita asupra vreuneia
dintre arte, de a nu mai contempla o lucrare
de art` din secolele trecute, de a nu mai
recepta mesajele scrise \n c`r]i, anume f`cute
s` trezeasc` imagina]ia celui ce cite[te
gåndurile lui.

LL umea marilor ora[e arat` la fel
cu cea a ora[elor industriale,
ap`rute peste noapte [i la noi,

unde nota dominant` o formau cei veni]i
direct de la sat, de pe tot cuprinsul ]`rii,
l`sånd \n urm` tradi]ii, rituri [i obiceiuri,
un anume fel de a \n]elege via]a [i dragostea,
un anume fel de a \n]elege locul lor de pe
p`månt \n raport cu natura [i dumnezeirea.
Adaptarea lor la noile condi]ii s-a f`cut lent,
prin \ndobitocirea egalizatoare a banilor
cå[tiga]i de pe urma unei munci extenuante,
complet str`in` de adev`ratele lor aspira]ii.
Aceia nu aveau nevoie de o art` complex`
care s` le atenueze sentimentul dezr`d`-
cin`rii. |[i cåntau melodiile lor la o bere,
la un vin, iar cånd aveau posibilitatea fugeau
s`-[i mai revad` codrii [i råurile de acas`,
singurele peisaje ce le puteau da un alt tonus
de via]`. Raporturile cu Dumnezeu, anulate
de mediul politic, se desf`[urau \n cea mai
mare tain`, dar existau.

PIA BR|NZEU
24 decembrie 1958.24 decembrie 1958.24 decembrie 1958.24 decembrie 1958.24 decembrie 1958. Ritualul de Cr`ciun se repet` \n fiecare an la fel. Este deja un

lucru bine a[ezat [i mereu acela[i. Eu trebuie s` m` duc cu bunica la cimitir, \n timp
ce ai mei \mpodobesc bradul \n spatele unei u[i z`voråte deja de diminea]a. Cånd m`
\ntorc [i sun` clopo]elul, u[a se deschide [i [tim c` a venit Christkindl. Pentru linia
matern` [i catolic` a familiei mele, mo[ Cr`ciun este doar un fraged prunc \n iesle.

DD
e[i anul acesta sunt mai multe lumån`ri [i artificii, mai multe saloane [i
inele mari de bezea \n pom, bradul nu este deloc vesel. Are o form` obosit`,
e nelini[tit, iar aerul din jurul lui nu cånt` a[a cum o f`cea \n anii trecu]i.

Crengile \i sunt \ncålcite, de parc` ar ascunde un neadev`r, o team`, un complot. Nu-mi
place chiar deloc. Ar fi trebuit s` \l rog pe tata s` ne procure un alt pom, s` \l certe pe
domnul Simion c` ne-a adus unul a[a de trist anul acesta [i s` \l roage s` fie mai atent
pe viitor dac` alege bradul pentru noi. Nici lumån`rile variat colorate nu-l fac s` par`
mai viu. |n al]i ani, pomul zvåcnea de frumuse]e, era impun`tor [i m`re], cu toate podoabele
pe el. Nu \n]elegeam niciodat` de unde \i vine puterea, dar cetina parc` \nflorea atunci
cånd era \mpodobit cu beteal`. Pån` dup` Anul Nou era mereu proasp`t [i plin de
via]`, apoi \ncepea treptat s` se usuce. Dar [i ve[ted, verticala sa f`cea leg`tura cu cerul
[i cu to]i \ngerii coborå]i de Ajun s` ne mångåie blånd pe cre[tet cu aripile lor.

Oare de ce m` mai fr`månt eu acum, m` \ntreb nedumerit`, dup` ce bradul a fost
deja \mpodobit [i aprins? Mama nu observ` nimic din gåndurile mele. |nvårte manivela
patefonului [i ne pune o plac`, invitåndu-ne s` cånt`m \mpreun` Stille Nacht, Heilige
Nacht. |ntre timp, privesc cadourile cu emo]ie. Sunt cl`dite frumos, unele peste altele,
pe du[umea. Abia a[tept s` le deschid. {tiu c` bunica le \mpacheteaz` \n hårtiile p`strate
de la alte cadouri, primite de-a lungul anului cu diverse ocazii festive. Iar panglicile
sunt [i ele reciclate, uneori mai mul]i ani la rånd. De pild`, cea de m`tase ro[ie, din
Austria, e p`strat` de cinci ani \n sertarul din sufragerie. Anul trecut bunica a folosit-
o pentru a lega penarul fratelui meu. Acum ea \mpodobe[te pachetul cu Aventurile lui
Habarnam de Nikolai Nosov.

Deodat` sun` la u[a de la intrare. Tata se duce s` deschid` [i o grup` de studen]i
g`l`gio[i n`v`le[te \n hol. Cånd \n]elege c` au venit s` ne colinde, tata \nlemne[te. Se
bucur` s` aud` cåntecele lui romåne[ti, dar cum de au venit tocmai la noi? Oficial nu
ai voie nici s` \mpodobe[ti bradul de Cr`ciun, nici s` mergi la biseric` sau s` cån]i
colinzi. Atunci de ce nu l-au anun]at \nainte? Ar mai fi putut cumva s`-i opreasc`.
Ochii tatei privesc nedumeri]i \n jur, obrajii \i sunt palizi, iar tonul \i devine din ce \n
ce mai grav cånd vorbe[te cu tinerii. Nu [tie ce s` fac`, sunt studen]ii lui [i nu poate
s`-i goneasc`. |i pofte[te \n`untru dup` ce au cåntat, dar nu reu[e[te decåt prea tårziu
s` \nchid` u[a spre camera unde se afl` bradul. |i tremur` degetele pe clan]` cånd to]i
v`d c` s`rb`torim Cr`ciunul.

DD
e fapt, studen]ii au fost ale[i de trei colegi medici, nemul]umi]i c` tata
avea mai mul]i pacien]i decåt ei. Studiile lui \n Fran]a [i dragostea pentru
medicin` i-au f`cut mai mult r`u decåt bine. Colegii aveau nevoie de un

motiv pentru a sc`pa de el [i voiau s`-l concedieze [i de la Institutul de Medicin`, unde
preda, [i de la spitalul "Clinicile Noi", unde opera. Nu le-a fost greu s` oblige cå]iva
studen]i s` intre \n jocul lor, ca apoi s`-l declare du[man al poporului.

Dac` tata ar fi [tiut s` citeasc` triste]ea pomului de Cr`ciun, poate c` nu le-ar fi
deschis colind`torilor u[a. Dar mai bine c` s-a \ntåmplat a[a, pentru c` altminteri nu ar
fi ajuns nici s` dezvolte spitalul C.F.R., unde a fost angajat dup` cåteva luni de [omaj,
[i nici s` lupte pentru \nfiin]area Spitalului Jude]ean, care azi \i poart` numele. Habent
sua fata hospitia. {i spitalele au destinul lor, legat uneori, dup` cum se vede, de un
lucru atåt de simplu ca un brad de Cr`ciun [i ni[te colinzi cåntate cu mai mult sau mai
pu]in drag de studen]i.
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JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN

Unul dintre paradoxurile cu care
de-acum ne-am obi[nuit este acela c`, de[i
cinematografia romåneasc` traverseaz` cea
mai bun` perioad` din istoria ei, una cum
nu [tiu dac` o s` mai avem prea cur\nd,
num`rul cinematografelor [i al spectatorilor
din ]ar` e rizibil de mic. Filmele regizorilor
romåni s\nt proiectate [i premiate \n \ntreaga
lume, dar ele au adesea mai mul]i spectatori
\n str`in`tate dec\t \n ]ara de origine. La
Cluj se desf`[oar` an de an unul dintre cele
mai importante festivaluri de film din estul
Europei, dar din zestrea de cinematografe
a epocii comuniste n-a mai r`mas aproape
nimic.

|ntr-un text publicat nu demult \n
Dilema veche, Matei Martin men]iona o
statistic` dezolant`: din cele [ase sute de
s`li de cinema existente \n 1990, la ora
actual` au mai r`mas vreo dou`zeci.
Desigur, \ntre timp \n mallurile din Romånia
au ap`rut cinematografele multiplex, doar
c` ele nu compenseaz` dispari]ia s`lilor
tradi]ionale. Exist` – sau exista – o cultur`
cinefil`, a mersului la cinema. {i, dac`-mi
pot permite s` fiu subiectiv, multiplexul
\mi e nesuferit \nc` de la primul contact
cu el, care a fost h`t demult, \n 2002, \n
Statele Unite. Nu mi-am schimbat opinia
nici azi: s`lile mi se par meschine, sonorul,
mult prea puternic, iar oferta de filme e
mai mereu centrat` pe block busters.

Statistica amintit` de Matei Martin m-a
f`cut s` \mi amintesc de s`lile de cinema
timi[orene de dinainte de 1989 [i de soarta
lor postrevolu]ionar`. Nu le mai re]in pe
toate, de[i \n anii optzeci le frecventam cu
s\rg, \ncerc\nd s` aleg din s`rmana ofert`
de filme unul c\t de c\t acceptabil, la care
puteai merge cu prietenii sau cu iubita. Cu
un pic de noroc, g`seai s`pt`m\nal m`car
o pelicul` decent` sau, \n caz extrem, una
la care puteai pierde o or` [i jum`tate
ridiculiz\ndu-i stupizenia. {i aici exist` un
paradox: acum, c\nd difuzarea filmelor nu
mai e \ngr`dit` ideologic, s`lile de cinema
care s` le distribuie se pot num`ra pe degete,
\n vreme ce \n anii comunismului filmele
erau pu]ine, rareori valoroase, \n schimb
cinematografe existau din bel[ug. Destinul
lor ulterior reflect` destul de bine
transform`rile din societatea romåneasc`
\n evolu]ia sa liber`, democratic` [i haotic`.

Dintre cinematografele timi[orene,
unele func]ionau din perioada interbelic`
sau chiar de dinainte de Primul R`zboi
Mondial. Multe au rezistat [i \n anii
comunismului; abia noua ordine postrevolu-
]ionar` le-a f`cut s` dispar`. |n cartierul
Fabric, de exemplu, exista \nc` dinainte
de Primul R`zboi Mondial cinematograful
Apollo, redenumit apoi Parc. Era un cinema
de cartier tipic [i mi se p`rea c` va r`måne
ve[nic acolo. Cl`direa, ce-i drept, a r`mas,
dar dup` revolu]ie Apollo-Parc a devenit
cl`dire de birouri, club [i parcare. Ceva
mai \ncolo, \n Complexul Studen]esc, se
construise \n anii [aptezeci un cinematograf

Duminic`, 18 septembrie 2016Duminic`, 18 septembrie 2016Duminic`, 18 septembrie 2016Duminic`, 18 septembrie 2016Duminic`, 18 septembrie 2016
Am fost azi cu Tudor la Teatrul Merlin, unde am v`zut un spectacol grozav, \n

premier`, Magazinul cu juc`rii. Unul dintre personaje, un pitic, era r`u [i mincinos.
{i se recomanda chiar a[a: r`u. La un moment dat, iepura[ul Teofil, dup` \ntålnirea
cu acest pitic, \i spune la plecare R`måi cu bine!". Tudor, foarte intrigat, \mi [opte[te:

- "R`måi cu r`u", trebuia s` \i spun`, dac` e a[a de r`u!

Mar]i, 20 septembrie 2016Mar]i, 20 septembrie 2016Mar]i, 20 septembrie 2016Mar]i, 20 septembrie 2016Mar]i, 20 septembrie 2016
Unii oameni \]i devin simpatici fiindc` sunt \njura]i de in[i mai antipatici decåt

ei.
Gradele de compara]ie de pe Facebook sunt a[a: frumos, foarte frumos, cel mai

frumos [i uit`-te la mine!

Miercuri, 21 septembrie 2016Miercuri, 21 septembrie 2016Miercuri, 21 septembrie 2016Miercuri, 21 septembrie 2016Miercuri, 21 septembrie 2016
- Cum a fost la [coal`, Tudor?
- Fain.
- Ce m` bucur! Ce-a]i f`cut?
- Nimic...
- Cum a fost fain dac` n-a]i f`cut nimic?
- P`i pauzele au fost faine!

Såmb`t`, 24 septembrie 2016Såmb`t`, 24 septembrie 2016Såmb`t`, 24 septembrie 2016Såmb`t`, 24 septembrie 2016Såmb`t`, 24 septembrie 2016
- Tudoric`, hai s` te culci, c` e[ti obosit...
- Nu, nu sunt obosit, sunt energizant!
Tudor, mistuind ni[te pl`cint` cu mere f`cut` de maic`-mea, de Buni lui, adic`:
- Tata, [tii un motiv pentru care m` bucur c` a venit toamna?
- Care, Tudor?
- Pot s` m`nånc pr`jituri cu fructele pe care vara le m`nånc a[a..., goale.

Duminic`, 26 septembrie 2016Duminic`, 26 septembrie 2016Duminic`, 26 septembrie 2016Duminic`, 26 septembrie 2016Duminic`, 26 septembrie 2016
Tudor m` studia \n timp ce m` b`rbieream. I-am explicat cum se face, ce rol are

spuma de ras, mai exact gelul, cum se folose[te, cum moaie el barba, cåt de atent
trebuie s` fii cu aparatul de ras, care taie ca… lama, cum dai de dou` ori, la dus [i la
\ntors ca s` ai obrazul ca hårtia etc. La un moment dat, mititelul zice:

- Dintre toate b`rbile mari, doar una singur` \mi place. Aia a lui Mo[ Cr`ciun.

Mar]i, 4 octombrie 2016Mar]i, 4 octombrie 2016Mar]i, 4 octombrie 2016Mar]i, 4 octombrie 2016Mar]i, 4 octombrie 2016
F`cui 46. S`rb`toresc conducånd, diminea]a, de la Cluj spre Timi[oara, iar dup`-

masa, cu copiii \n mall. Unde, mai bine de un ceas, ne-am jucat cu Lego [i am f`cut
c`]ei, robo]ei [i c`su]e. Apoi, pentru c` am meritat, salate, \ngheta]e [i sucuri. Noroc!

Såmb`t`, 9 octombrie 2016Såmb`t`, 9 octombrie 2016Såmb`t`, 9 octombrie 2016Såmb`t`, 9 octombrie 2016Såmb`t`, 9 octombrie 2016
Lui Tudor \i place cåntecul Oaia mic`. |l are pe telefon. |l ascult`m [i rådem. |i

spun conspirativ:
- {tii c` o cunosc pe fata care cånt` piesa asta? O cheam` Ada Milea, e cea care

cånt` [i Apolodor...
- Da?! Dar pe Rihanna o [tii? Pe Rihanna, nu pe Ariana...
Seara, \n pat, dup` ce i-am spus dou` pove[ti [i-un banc:
- Tata, s` m` iei \n bra]e cånd dorm, da?
- Da, Tudor, te iau. Dar s` nu-mi spui c` ]i-e... pu]in fric`.
- Ba da...
- Tudor, nu cred! Dar de ce ]i-e fric`?
- Fiindc` a[a sunt eu, cam sensibil.

AU FOST ODAT~ NI{TE
CINEMATOGRAFE
RADU PAVEL GHEO

nou, cu un nume proletcultist: Constructorul.
Prin anii nou`zeci s-a transformat \n sal`
de bingo [i, mai t\rziu, \n restaurant, club
sau ceva asem`n`tor. Sal` de bingo a devenit
repede [i cinematograful Arta (fostul
Cinema Regal) din cartierul Iosefin, dup`
care, c\nd ciudat` febr` bingo i-a p`r`sit
pe romåni, s-a \nchis pur [i simplu: gratiile
de fier l`c`tuit ruginesc acolo de ani buni.
|n Iosefin mai exista [i cinematograful
Melodia, fost Corso, care a disp`rut tot \n
anii nou`zeci. Acum la parterul cl`dirii,
acolo unde era intrarea, s\nt c\teva spa]ii
comerciale care [i-au tot schimbat chiria[ii,
dar de sala propriu-zis` nu [tiu ce s-a ales.

Tot \n anii comunismului s-a construit
un cinematograf destul de ur\]el \n noul
cartier Dacia. Sala de cinema a preluat
nu-mele cartierului, iar dup` revolu]ie a
r`mas pur [i simplu \n p`r`sire: pe acoperi[ul
ei cresc buruieni [i arbu[ti. Nou era [i
cinematograful Victoria din zona B`lcescu-
Lahovary, care \nlocuise o sal` de cinema
interbelic`, demolat` de autorit`]ile comu-
niste. Acum parterul s`u, acolo unde se
vindeau odinioar` biletele la ghi[ee, e \nchi-
riat de o clinic` privat` de analize medicale.
Cinema Victoria, desigur, nu mai func]io-
neaz`, cu toate c` [i el, [i altele, s\nt \n
continuare \n proprietatea RADEF-ului.

|n cartierul Mehala func]iona cinemato-
graful Steaua Ro[ie, fost Concordia. Pe locul
lui e azi un restaurant. |n zona {agului exista
cinematograful Unirea, care a devenit bise-
ric` baptist`. |n Fratelia cl`direa fostului
cinematograf e obiectul unui proces de retro-
cedare. {i mai existau cele trei cinemato-
grafe din centrul ora[ului, din Pia]a Operei
(Victoriei pe stil nou), dintre care mai func-
]ioneaz` unul singur: Cinema Timi[. Al
doilea, Studio (fost Thalia, fost Timpuri
Noi), a mai func]ionat mult` vreme, dar
f`r` prea mult succes, iar ulterior cl`direa
fost retrocedat` sau atribuit` cuiva printr-
o decizie judec`toreasc` dubioas`. Cei care
trec pe acolo pot vedea \nc` vechea firm`
[i panourile de sticl` unde se instalau afi[ele.

|n fine, tot \n centrul ora[ului s-a aflat
cinematograful Capitol, unde func]iona \n
paralel [i filarmonica Banatul. Dup` multe
procese [i polemici, spa]iul a fost cedat
definitiv filarmonicii, \ns` intermitent se
mai difuzeaz` filme la gr`dina de var` a
fostului cinematograf, unde odinioar` se
pare c` era plasat Cinematograful din Cetate,
prima sal` de cinema timi[orean` (deschis`
\n 1908).

Cam at\t a r`mas din cinematografele
unuia dintre marile ora[e ale Romåniei: o
sal` (una!) [i o gr`din` de var`. Plus un
bine-venit sediu stabil pentru filarmonica
ora[ului. Celelalte au devenit magazine sau
"buticuri", s`li de bingo falimentare, biserici
neoprotestante, laboratoare medicale,
cluburi. S\nt lucrurile care conteaz` azi [i
n-are rost s` ne punem \n calea schimb`rii.
{i-apoi azi avem multiplexurile, nu? Ca
\n Occident, a[a cum ne visam.
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UN MIRAJ
Nebun dup` Paris (Editura Brumar, Timi[oara, 2016) nu este

un jurnal de c`l`torie, nu este nici o simpl` carte de proz`, nici
m`car o reac]ie literar` la incitante provoc`ri culturale, chiar generate
de capodopere, nu este doar o medita]ie existen]ial` [i o inser]ie
pasional`, nu este doar o c`l`torie pe calea visului [i o introspec]ie
\n cercul vårstelor, pån` spre lumea mirific` a copil`riei. Este ceva
din toate acestea, dar nimic individualizat [i canalizat doar spre o
direc]ie, este mai mult decåt acestea toate, un mixtum care le
\nglobeaz`, dar nu le individualizeaz`, este o construc]ie, \n esen]`
epic`, dar care sparge regulile construc]iei epice obi[nuite. Am citit
din c`r]ile lui Aurel Gheorghe Ardeleanu (teatru [i proz`), dar niciuna
nu mi-a creat aceast` senza]ie de neobi[nuit, de nou, de inedit ca
aceast` carte — Nebun dup` Paris.

Este o carte care s-a a[teptat scris` [i care mereu a beneficiat
de supliciul pl`cut (asumat) al amån`rii (autorul \nsu[i se supune
acestei autoflagel`ri intelectuale), pentru c` \n acest fel iluzia [i
bucuria puteau exista \n continuare. |n fond, momentul auroral al
artistului este dat de timpul \n desf`[urarea actului artistic — inclusiv
al scrierii unei c`r]i —, [i nu de finalizarea lui, de \ncheierea actului,
care devine unul static, de contempla]ie, [i nu de inspira]ie. Aurel
Gheorghe Ardeleanu, artist care vine nu doar dinspre literatur`, ci
[i dinspre alte arte, [tie foarte bine acest lucru. Iar amånarea scrierii
c`r]ii nu este un abandon, nici chiar un truc literar, ci, cred, mai
degrab` o prelungire a tr`irii \n timpul (\n actul) crea]iei artistice.

Deci nu despre Parisul cu Champs Elysées, nici cu celebrul
Luvru ori cu "sala Marchizei de La Solana", cu Musée d'Orsay ori
cu Montparnasse, Versailles ori Palais de l'Élysée, Musée d'Art

Moderne ori "Atelierul" lui Bråncu[i, Notre Dame ori Tour Eiffel
este vorba aici, pentru c` dac` ar fi doar a[a ceva, ar fi dep`[it` de
atåtea [i atåtea simple ghiduri care vorbesc mai exact [i aplicat
despre toate acestea. Pornind, \ns`, de la toate acestea ca pretext
— \n esen]` cultural — este vorba despre Parisul interior, despre
un ideal, despre o dorin]` pornit` din imaginarul ludic al copil`riei
[i \ntins` ca un fir de fata morgana de-a lungul existen]ei. |n fond,
despre un miraj.

{i atunci, comentariile f`cute, cu o evident` participare afectiv`,
despre locurile emblematice din Paris, despre opere de art` [i arti[ti
(Goya, Courbet, Picasso, Van Gogh, Bråncu[i, Leonardo, Tizian,
Monet, Matisse [.a.), despre evenimente (Tårgul de Poezie) [i
\ntåmpl`ri, toate r`spund unui imbold mai profund, unei tr`iri la
alt palier, mai \nalt decåt al unei simple plimb`ri prin Paris, chiar
consemnate \n pagini de jurnal. Ipostaza \n care se pune cel care
se confeseaz` se creioneaz` din elemente ale realit`]ii, dar urc` \n
imaginar, pentru c` numai aici poate fi \n]eleas` confesiunea \n
adev`rata ei sinceritate dramatic`. "Doamn`, nu te lua dup` aparen]e.
Nu sunt ceea ce cred unii c` a[ putea fi...[...]. Motivul c` ar`t a[a
de jalnic e unul foarte simplu: sunt un artist al vremii mele! Unul,
e drept, atipic. Ie[it din uz. Unul care continu` s` pun`, stimat`
doamn`, afectele deasupra logicii. Arta, deasupra mercantilului.
Lumea spiritului, deasupra celei materiale."

Seduc]ia artistic` nu se sfår[e[te, dimpotriv`, ac]ioneaz` perfid
[i insistent, \n a[a fel \ncåt o alt` revenire la Paris ar fi condi]ionat`
de dorin]a revederii Marchizei de La Solana. Drumul revenirii este
tot unul de \ntålnire cultural`, de tr`ire \n imaginarul artistic. Nu
am citit de mult timp o carte \nc`rcat` de atåta sens [i disipat` \n
atåtea tehnici/ modalit`]i literare ca Nebun dup` Paris.

EPISTOLE DE DRAGOSTE (2)
ALEXANDRU RUJA

Nae Ionescu — Elena Margareta Fotino
Coresponden]a de dragoste
Edi]ia a doua, rev`zut` [i ad`ugit`: Dora

Mezdrea. Editura Muzeul Literaturii Romåne,
Bucure[ti, 2016, vol. I — 607 p.; vol. II —
549 p.

VV olumul I cuprinde 253 de scrisori
din perioada 1911/1914, iar al
doilea volum include 554 de

scrisori din intervalul 1915 - (1932-1937).
Este normal ca num`rul scrisorilor s` scad`
dup` 1930, cånd cei doi s-au desp`r]it. Volu-
mul al II-lea mai cuprinde la sfår[it fotografii,
h`r]i (jude]ul Br`ila - 1928, harta mo[iei
regale Slobozia-Zorleni), documente (certifi-
cate de studii emise de Universitatea din
Bucure[ti, diploma de Doctor \n Filosofie
de la Universitatea ™Ludwig-Maximilian¤
din München, 1919) etc. |n Not` asupra edi-
]iei, Dora Mezdrea d` suficiente date despre
alc`tuirea edi]iei, ca [i informa]ii despre cele-
lalte lucr`ri, cu prec`dere despre: Opere de
Nae Ionescu; Nae Ionescu. Biografia; Nae
Ionescu [i discipolii s`i \n arhiva Securit`]ii.
Edi]ia beneficiaz` de note la fiecare scrisoare,
fapt ce faciliteaz` atåt \n]elegerea mai exact`
a acesteia, cåt [i descifrarea din punct de
vedere istoric. Dora Mezdrea a cercetat arhi-
ve, a parcurs presa interbelic`, a comparat
[i rela]ionat informa]ii [i date pe care le folo-
se[te \n note. Edi]ia este, deci, bine realizat`
[i documentat`, cu note de istorie literar`/
cultural`, care completeaz` informa]iile din
scrisori [i \n afara c`rora \n]elegerea con]i-
nutului scrisorilor ar fi \ngreunat`.

Prima scrisoare a lui Nae Ionescu c`tre
Elena-Margareta Fotino este datat` 11 iulie
1911, Urla]i, iar ultima epistol` are datarea
7 august 1931, Bucure[ti. |ntåia scrisoare a
Margaretei Fotino c`tre Nae Ionescu are
datarea 23 iulie 1911, Bårlad, iar ultima –
12 iulie 1930, Karlsbad-Fürstenhof. Intervalul
acesta nu \nseamn` doar trecerea unui timp
relativ \ndelungat, ci [i trecerea [i uscarea
sentimentelor. Din con]inutul scrisorilor se
poate observa c` mult mai \nc`rcate de afect
sunt formulele de adresare din primele
("Domni[oar` Fotino...", respectiv "Domnule
Ionescu..."), de[i par ceremonios-politicoase
[i u[or distante, decåt cele din ultimele
("Drag` Ilenu]`...", "Drag` Nae..."), \n care
problema sentimental` a fost \nlocuit` de
problema rece, exact`, f`r` divaga]ii, a
banilor, a problemelor financiare. Rela]ia
lui Nae Ionescu cu alte femei (M`ruca
Cantacuzino, Cella Delavrancea) este
cunoscut`, s-a scris despre acest lucru [i nu
face obiectul acestei cronici. Urm`rim aici
rela]ia dintre Nae Ionescu [i Margareta
Fotino, a[a cum reiese din scrisori [i felul
\n care un epistolar se poate transforma \ntr-
un roman de dragoste. Am mai scris despre
asemenea romane de dragoste ale scriitorilor.
Nae Ionescu nu a fost propriu-zis un scriitor,
nici Margareta Fotino. Epistolarul lor poate
fi privit, \ns`, ca un roman de dragoste.

Dup` prima scrisoare, Margareta Fotino
schimb` formula de adresare (a contribuit,
probabil, la aceasta [i observa]ia
destinatarului, pe care formula "Domnule
Ionescu" l-a f`cut s` se simt` \n fa]a unei
"peti]ii", [i nu a unei scrisori prietene[ti) [i,
\ntr-o viitoare scrisoare i se adreseaz` cu
"prietenul meu scump" (datat` 19 mai 1912,
Bucure[ti). Pentru c` la "Slobozia cånt` cucul
[i ]åråie greierii. Totul e t`cut [i trist", este
interesat` de orice semn primit de la un prieten
— "acea scrisoare interesant` mi-e drag`
mai presus de toate. Fiecare \ntors`tur` de
fraz`, fiecare vorb`, tot, pån` la ultimul punct
m` intereseaz` [i m` atrage". De[i ea folose[te

formule de adresare mai afectuoase [i care
accentueaz` prietenia ("dragul meu prieten"),
b`rbatul mai r`måne un timp la... "domni[oar`
Fotino", pentru ca s` treac`, apoi, la "buna
mea prieten`".

De aici \ncolo, z`gazul se rupe [i
adresarea arat` cre[terea sentimentului,
apropierea, afectivitatea. "Ilenu]o, drag`
Ilenu]o;“…‘ Ilenu]o, te iubesc, te iubesc o
gr`mad`, te iubesc \ngrozitor; [i, cånd m`
gåndesc c` e posibil s` ne vedem la Steyr,
e a[a de dulce [i a[a de bine, c`... nu-mi
vine s` cred. {i totu[i, de ce nu a[ crede?
Ce e a[a de imposibil \n asta? Nu e[ti tu
fata mea? Atunci de ce s` se pun`, adic`,
toate lucrurile de-a curmezi[ul, ca s` nu ne
lase pe noi s` ne \ntålnim?" (Scrisoare datat`
23 ferbuar [1914], Muenchen).

Formule de adresare ca "Nae, \ngera[ule"
(14 martie “1914‘, Bucure[ti)"; "Nae, iubitul
meu drag" (9 aprilie [1914] Bucure[ti);
"Scumpul meu Nae" (28 iunie [1914],
Bucure[ti); "|ngera[ul meu bun [i drag;
Scumpul meu Nae, prietenul meu minunat"
(1 august “1914‘, Azuga); "Dragul meu, Nae
(3 august “1914‘, Azuga); "Iubitul [i cel mai
bun prieten al meu" (Scrisoare din 13 ianuarie
1917, [Muenchen]) sunt frecvente (chiar [i
dup` c`s`torie) [i declara]iile de dragoste,
la fel (scrisorile sunt semnate Ilenu]a). "O,
Nae, Nae, sufletul meu, dumnezeul meu, ce-
a[ putea face eu, ca s`-]i dovedesc cåt de
des`vår[it te iubesc?“…‘ Am un singur bun:
dragostea ta; [i asta este mai presus de toate.
Te \mbr`]i[ez lung, lung de tot, [i-]i s`rut
ochii t`i frumo[i [i buni, [i måinile, [i
picioarele — da, Nae, las`-m` s` ]i le s`rut,
fiindc` sunt ale tale [i le iubesc —, [i p`rul,
[i buzele tale, [i sunt a ta, pentru totdeauna."
(Scrisoare datat` 14 iunie 1914, Bucure[ti).

AA flat la studii \n Germania, tån`rul
amorezat cade \n triluri poetice
[i \[i roste[te iubirea \n tirade

care curg \ntr-un ritm u[or delirant, care
tocmai prin dezl`n]uirea necontrolat` fac s`
fie fracturat` sinceritatea. "O, dac` ai putea
s` vii, s` vii pentru totdeauna, s` te simt
aproape de mine \n fiecare clip` a zilei, cånd
lucrez, cånd stau, cånd dorm chiar, s` simt
dragostea ta aproape, plutind ca o odhn` dulce
deasupra mea, \nv`luindu-m` [i furåndu-m`

\nspre tine, tot mai \nspre tine, izvor nesfår[it
de lumin` [i de via]`." (Scrisoare datat` 27
iunie 1914, Muenchen). Studen]ia avånd [i
momente u[or hazlii, scrisorile le
\nregistreaz`, Ilenu]a povestindu-i \ntåmpl`ri
de la examenul cu Mihail Dragomirescu.

{{ i Ilenu]a prime[te ve[ti din lumea
studen]iei, dar la alt nivel. Din
München, Nae Ionescu aflat la

studii doctorale, \i face, pe parcursul a dou`
lungi scrisori, teoria conceptului, trecånd prin
p`rerile unor ilu[tri filosofi, esteticieni [i
fenomenologi. "Toat` lumea spune, dup`
Kant, c` un concept reprezint` unitatea \n
multiplicitate, iar Boutroux a ad`ugat \nc`
— [i Bergson s-a gr`bit s-o [terpeleasc`:
fixitatea \n devenire. Dar ce valoare are acest
concept fa]` de realitatea pe care o reprezint`?
Bergson zice: conceptul ™decupeaz`¤ \n reali-
tate. Adic`, cum? Eu nu \n]eleg ce e aici
a[a de mare spus [i desfid pe al]ii s`-mi arate
ce e nou [i ce e bun." (Scrisoare datat` 7
iulie [1914], Muenchen; idem scrisoarea data-
t`: Muenchen, 10 iulie “1914‘, \n care \[i
continu` teoria asupra conceptului, se vede
c` este una esen]ial` pentru ini]iatul \n filoso-
fie). Se observ`, deja, seduc]ia viitorului
profesor (care a influen]at o genera]ie), care
vrea s` impresioneze, creåndu-[i o aur` mitic`
— "se refugiaz` \n mitul personalit`]ii sale,
preferånd s`-[i \nsceneze \n penumbre filo-
zofia, \n fa]a unui grup de fanatici, evitånd
sistematic lumina crud` a c`r]ii", scrie G.
C`linescu. Inteligen]a nu-i lipse[te tån`rului
\ndr`gostit, doar c` retorica lui amoroas`
merge, nu rareori, pe [abloane, iar epistola
nu prinde valen]e literare.

Tån`rul student era conectat la eveni-
mentele contemporane, se vede c` le urm`rea
[i le cuno[tea. O anun]` pe Ilenu]a s` nu se
impacienteze dac` nu va primi regulat scri-
sorile, fiindc` \n Austria s-a introdus cenzura
("...tu [tii c`, \n Austria, e cenzur`.“…‘ À
propos de cenzur`: s` nu te alarmezi, drag`
Ilenu]o, dac` scrisorile nu ]i-or veni la timp;
eu le scriu regulat." — Scrisoare din 28 iulie
“1914‘, Muenchen. De la informa]ii despre
cenzur`, un semn c` de la atitudini de restric]ie
se poate u[or ajunge la interdic]ie, scrisorile
cuprind informa]ii despre iminen]a r`zboiului
[i imposibilitatea de a r`måne \n Germania.

"Dac` asta o s` fie, atunci, aici, universit`]ile
se \nchid. Eu r`mån aci? Nu cred. Nu v`d
cu ce folos. M` \ntorc \n ]ar`, probabil, [i
fac armata." (Scrisoare din 31 iulie “1914‘,
Muenchen). Revine \n ]ar`, face armata ("Eri
am intrat \n armat`. Sunt, prin urmare, soldatul
cu termen redus Ionescu Nicolae din
Reg“imentul‘ 38 de infanterie ™Neagoe Basa-
rab¤, compania a cincia."(Scrisoare datat`
5.X.“19‘14), iar scrisorile vor fi din acest
mediu, inserånd [i informa]ii din spa]iul cazon.

DD up` c`s`torie (sfår[itul anului
1915), merge \mpreun` cu so]ia
sa \n Germania pentru a-[i con-

tinua studiile, dar \n 1916, cånd Romånia
renun]` la neutralitate [i intr` \n r`zboi, este
luat prizonier. Scrisorile vor fi trimise din
lag`r: "Lt. Nae Ionescu, Lag`rul de ofi]eri
prizonieri de r`zboi Celle-Schloss i.
H“annover‘" (Scrisoare din 1 noiembrie “19‘16
trimis` pe adresa: Frau Margarethe Ionescu,
41 Schellingstr. München). Dup` revenirea
\n ]ar` scrisorile sunt, evident mai pu]ine (din
1918 nici nu exist` scrisori), unele au antetul
"Noua Revist` Romån`" sau "Cuvåntul". Spre
final, epistolele devin liniare [i conformiste.
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TIMI{OARA {I EUGENIU DE SAVOYA
Urmare din pagina 17

Corso-ul a contribuit enorm la schimbarea Timi[oarei. A f`cut posibil`
emanciparea persoanei [i articularea diversit`]ii segmentelor sociale, a
[lefuit mentalul colectiv [i l-a orientat spre cultura comportamental`
european`. Pe una dintre str`zile paralele Pie]ii Domului, unde arhitectura
dominant` o reprezentau bisericile catolic` [i ortodox`, precum [i palatul
guvernatorului, \n anii 1760-1770 fusese ridicat` (cu aprobarea
administra]iei imperiale a Banatului Timi[oarei) cea dintåi sinagog` pentru
credincio[ii comunit`]ilor evreie[ti sefard` [i a[kenaz`. Era o favoare
imperial` [i ea se datora interven]iei baronului Diego d'Aguilar (Moses
Lopez Pereira), administrator [i intendent general al monopolului de
tutun austriac, protector [i mecena al evreilor sefarzi din Timi[oara.

Nu toate lucrurile au evoluat potrivit planului de reconstruc]ie. Totu[i,
ora[ul [i regiunea deveniser` cunoscute la nivel european, contribu]iile
intelectualilor afla]i sub influen]a administra]iei [i reformelor europene
ini]iate de Eugeniu de Savoya [i continuate de Iosif al II-lea fiind notabile.
De exemplu, acelea ale lui Claudius Florimund Mercy, cel dintåi [i cel
mai longeviv guvernator al regiunii, Ignaz von Born, renumitul om de
[tiin]` [i func]ionar superior al administra]iei imperiale de la Viena, cel
care a ini]iat cercet`rile legate de Banatul Timi[oarei, Francesco Griselini,
autorul celei dintåi scrieri istorice despre Banatul Timi[oarei, Johann
Jakob Ehrler – autorul unei alte scrieri despre regiune, Mathäus Heimerl,
ziaristul care a publicat \n 1771 cel dintåi ziar din Europa Est-Central`,
Temeswarer Nachrichten, {tefan Stratimiroviæ, mitropolitul ortodox s\rb

de Karlowitz, Nicolae Stoica de Ha]eg, Paul Iorgovici, Constantin
Diaconovici-Loga, Nicolae Tincu-Velea, cei dintåi intelectuali romåni
care au elaborat opere literare [i istorice sub influen]a eugeniano-iosefinist`.

|N LOC DE CONCLUZIE
Cucerirea Timi[oarei a figurat \ntre planurile importante ale lui Eugeniu

de Savoya [i nu numai ale lui. Astfel de cuceriri trebuie v`zute [i ca o
extindere a culturii [i civiliza]iei europene. Dincolo de exploatarea
oportunit`]ilor \n beneficiul cuceritorului, de o ordonare a lucrurilor \n
spiritul s`u, are loc [i \ntemeierea [colilor, r`sp\ndirea [tiin]elor, artelor,
culturii umaniste create de occidentali. La Timi[oara a avut loc nu numai
\nlocuirea unei suprema]ii militaro-politice cu alta, ci [i o prim` modernizare,
ora[ul [i regiunea beneficiind de noile "coridoare culturale" central- [i
vest europene. Spre deosebire de alte ora[e din zon`, proiectul urbaniz`rii
Timi[oarei elaborat de Viena [i de guvernatorii numi]i aici de Casa de
Habsburg \n perioada 1719-1779 n-a \ntåmpinat nici o opozi]ie din partea
localnicilor. Dimpotriv`, el a fost v`zut ca o [ans` a schimb`rii lucrurilor,
ca un impuls pentru dep`[irea condi]iei \napoiate a regiunii.

(Fragmente din volumul Timi[oara sub semnul prin]ului Eugeniu
de Savoya. Trei sute de ani de europenitate/Timi[oara under the sign of
Prince Eugene of Savoy. Three hundred years of Europeanism, Centrul
de Studii Avansate \n Istorie al Universit`]ii de Vest &Editura Balcanic,
Timi[oara, 2016).

PREAMBUL
Apartenen]a la genera]ia descul]` - cum inspirat o numea, nu de mult, Dumitru Radu

Popescu -, una "f`r` familii poten]ate, f`r` neamuri cu elocvente studii ideologizante,
f`r` cumetrii politice", din care fac parte [i Nicolae }ic, Radu Cosa[u, Petre S`lcudeanu,
F`nu[ Neagu, Ion L`ncr`njan, Ion B`ie[u, Teodor Mazilu, Paul Anghel, Ilie Purcaru,
Ion Arie[eanu, Pavel Aioanei, Nicolae M`rgineanu -, a radicalizat, de-a lungul vremii,
aceast` bipolaritate. Avånd, \n imediata vecin`tate, ca modelele, pe Titus Popovici, Francisc
Munteanu, A.E. Baconsky, Petru Dumitriu, Eugen Barbu, Marin Preda, componen]ii
acestei genera]ii, spune acela[i D.R. Popescu, s-au str`duit "s` arate c` structura timpului
lor nu se baza pe absurdul lipsei oric`rui adev`r – [i c`, \nainte de absurdul existen]ial
paradigmatic, absurdul social, politic, naturalist, palpabil, poate ie[i de sub pre[". Proiectat`
ini]ial ca o genera]ie de asumare a unei literaturi contraf`cute, "la comand`", consacrat`
omului nou [i m`re]elor sale \nf`ptuiri socialiste (cooperativizarea agriculturii, industrializarea
[i urbanizarea for]at`, ideologizarea masiv` a educa]iei [i culturii [.a..m.d.), genera]ia
descul]` a devenit, mai degrab`, prin nesfår[itele "derapaje" de la rigorile impuse de
"comandamentele" epocii, o genera]ie de conexiune. Una care a deschis drumul c`tre
reconectarea la tradi]iile interbelice [i a b`t`torit, totodat`, calea afirm`rii genera]iilor
literare urm`toare ('60, '70 [i, de ce nu?, chiar '80).

Startul ei "ratat" avea s` fie compensat, \n timp, cu/de un efort de permanent` diversificare,
de extindere continu` a suprafe]elor de exprimare, de — pån` la urm` — supravie]uire,
literar` [i nu numai. Pre]ul pl`tit a fost, adesea, unul semnificativ: contesta]i cu destul`
vehemen]` pentru c`r]ile de \nceput, marcate de schematismul obligatoriu impus de
"teoreticienii" momentului, a[adar, incrimina]i pentru "compromisurile" f`cute [i (\n
opinia unora) prea u[or acceptate, mul]i dintre scriitori s-au trezit cu c`r]ile tip`rite [i
trimise la topit \nainte de a fi difuzate (precum Nicolae }ic), ori, pur [i simplu, refuzate
din acelea[i ra]iuni extraestetice, precum Alecu Ivan Ghilia, al c`rui roman |ntoarcerea
b`rba]ilor, respins de cenzur` \n 1980, a fost publicat abia \n 1991. |n treac`t fie spus,
\n Decembrie '89, scriitorul s-a num`rat, al`turi de Ion Murgeanu [i Florin Iaru, printre
primii aresta]i ai Revolu]iei Romåne. Ceea ce spune multe despre "subordonarea" lui ([i
a \ntregii genera]ii!) la ideologia unic`...

ROMANUL VIZUAL
MARIAN ODANGIU

de a fi unul cinematografic, [i un roman
simbolic, \nainte de a fi unul istoric. E
parabola unei Istorii intrat` \n deriv`, \nainte
de a fi o poveste \n care, \n confruntarea
Binelui cu R`ul, a Diavolului cu Bunul
Dumnezeu, comunit`]ile umane sunt cele
afectate profund, cele care sufer`,
supravie]uitorii fiind/devenind doar indivizii
\nzestra]i cu puterea de a \nvinge prin omenie
[i, mai ales, prin nestr`mutat` \ncredere \n
dimensiunea cre[tin` a umanit`]ii. Banatul
istoric din stånga [i din dreapta Dun`rii [i
amurgul Imperiului Austro-Ungar sunt
coordonatele spa]io-temporale ale romanului.
Pe acestea sunt proiectate destinele a dou`
comunit`]i umane emblematice, Elemir
(sårbeasc`) [i Meleu] (romåneasc`): \n fapt,
comunit`]i multietnice, locuite, depotriv`,
de romåni, sårbi, evrei, unguri [i aromåni,
[i \ntemeiate pe legi [i reguli ale conve]uirii
prestabilite de veacuri. Dou` comunit`]i care
intr` \ntr-un conflict aparent, indus de stihiile

Ajuns la o vårst` venerabil`, cu o oper`
literar` a c`rei consisten]` e sus]inut` nu doar
de num`rul mare de c`r]i publicate, ci, mai
ales, de diversitatea lor (nuvele, povestiri
[i schi]e, romane, poezii, eseuri, reportaje,
scenarii de film, documentare etc.), Alecu
Ivan Ghilia s-a pozi]ionat dintotdeauna la
intersec]ia dintre dou` universuri estetice:
cel literar [i cel plastic. Elev [i discipol al
lui Corneliu Baba, el s-a exprimat ([i)
printr-un volum impresionant de lucr`ri pic-
turale r`spåndite pe \ntreg mapamondul \n
colec]ii personale, muzee [i expozi]ii. Ceea
ce, \ntr-un fel, explic` esen]a vizual` a crea]iei
sale literare, apeten]a expresionist`, gustul
pentru culorile tari, violente chiar, pentru
scenele [i \mprejur`rile [ocante, pentru
experien]ele epice inedite, ce oscileaz` \ntre
o construc]ie narativ` minimal` [i o ima-
gerie ampl`, crud`, neverosimil`.

PP entru Alecu Ivan Ghilia,
componenta plastic` a talentului
s-a dovedit, \n repetate rånduri,

salvatoare: i-a asigurat autorului un t`råm
securizat de retragere ori de cåte ori ambian]a
literar` i se ar`ta potrivnic` [i, totodat`, i-a
pus la \ndemån` o experien]` estetic` ce putea
servi oricånd ca surs` de \mprosp`tare a
narativit`]ii. Exerci]iul \ndelungat pe t`råmul
romanului social [i de investigare a profun-
zimilor psihologice individuale - \n romanul
de debut, Cuscrii (1958), premiat de Aca-
demia Romån`, dar [i \n Ie[irea din Apocalips
(1960), |ngeri biciui]i (1967) ori Nop]ile
Negostinei (1976) —, al reconstituirii epice
de tip de istoric [i documentar: Asediul
(1969), Appassionata (1971), Recviem pentru
cei vii (1972), |ntoarcerea b`rba]ilor (1991)
etc., al proiec]iilor onirice [i al sond`rii st`rilor
obsesive, la care s-a ad`ugat experien]a
colabor`rii cu importan]i regizori de film
precum Horea Popescu, Lucian Bratu, Virgil
Calotescu, Mircea Veroiu ori Ion Filip a
asimilat, \n crea]ia lui Alecu Ivan Ghilia,
aceast` component` plastic` transformånd-o
\ntr-o amprent` inconfundabil`.

Nici recentul mini-roman de nici dou`
sute de pagini, Diavolul [i pelerinul*, nu
face excep]ie: este un roman vizual, \nainte

paroxistice ale naturii (seceta devastatoare,
pe de-o parte, [i abunden]a unor inunda]ii
apocaliptice, de cealat` parte), dar [i, mai
ales, de venalitatea unor st`påni de p`månturi
[i a unei adminstra]ii corupte [i servile.

AA lunga]i de rev`rsarea apelor,
locuitorii din Meleu] pornesc pe
un lung drum de bejenie spre

valea Timocului, fiind nevoi]i s` traverseze
]inuturile — cople[ite de secet` — ale celor
din Elemir. Oamenii se (re)cunosc, sunt gata
s` se ajute, s` se sprijine, "s`-[i \mpart`
s`r`ciile". |i \nvr`jbe[te, \ns`, atitudinea
rapace a st`pånilor: p`månturile din Elemir
sunt proprietatea unui personaj bizar,
\ntruchipare a Diavolului, boierul Turbete
Grozovici, care sufer` de boala lui Carol al
II-lea [i care \[i propusese s` impun` pe mo[ia
sa "statornicirea [i regularizarea" vie]ii
sexuale: "sexul, sexul, foamea [i sexul,
acestea sunt marile probleme ale omenirii,
ale existen]ei". De aici, atmosfera de
decameron agresiv [i caricatural a c`r]ii,
scenele de orgie, de erotism grotesc \n va-
riante extreme (zoofilie, necrofilie etc.) ce
o populeaz` mai la tot pasul: "|not`tor de
for]`, cu cel de-al treilea picior de-acum
\ncepånd s`-i creasc` sub burt`, diavolul
Turbete Grozovici \ncepu s` ia \n st`pånirea
poftelor [i for]elor lui toat` cuprinderea apei,
a piscinei, a gr`dinii [i Palatului, \ncepånd
s` bage groaza \n fete prin undele reci [i
calde, reci [i calde pe care le transmitea prin
aer [i ap`. |not` pån` \n mijlocul fetelor
adunate lång` fåntåna-havuz din centrul
piscinei, lång` tulpinile de nuferi, [i,
r`sucindu-se pe spate s` fac` pluta, l`s` s`
ias` la suprafa]`, ca un catarg de submarin,
\n toat` splendoarea lui arm`s`reasc`,
m`dularul vånos, alb-rozaliu, cu m`ciulia
gata s` plesneasc`, \nvine]it` de efortul
st`pånirii s` nu erup` ca un gheizer"...

Ca majoritatea c`r]ilor lui Alecu Ivan
Ghilia, nici aceasta nu beneficiaz` de o
construc]ie epic` suficient de elaborat` pentru
a da consisten]` foarte generoaselor premise
narative pe care se \ntemeiaz` [i care, de
departe, puteau face din Diavolul [i pelerinul
un roman important despre destinul, adesea
tragic (inclusiv \n contemporaneitate!) al unei
zone de interferen]` etnic` — Banatului
istoric. De[i nara]iunea se deruleaz` pe
"repede-nainte", sus]inut` de segmente [i
efecte vizuale cu un puternic impact, \nc`rcat
pån` la sa]ietate de o simbolistic` religioas`

[i de sugestii livre[ti, romanul nu reu[e[te
s` se \nchege stilistic altminteri decåt o aglo-
merare descriptiv`, cu dialoguri relativ s`race,
poten]ate de imagini (e adev`rat, unele, sec-
ven]ial, foarte pregnante), de incursiuni super-
ficiale \n psihologia abisal` a personajelor,
de trimiteri [i evoc`ri c`rtur`re[ti v`duvite
de conexiuni plauzibile. Viziunea maniheist`,
perspectiva alb/negru nu se poate salva nici
m`car prin prezen]a unui personaj precum
studentul tolstoian Vitalie (Gri[a) Ia]eniuc.
El e pelerinul, martorul, care, \n c`utarea
måntuirii, pleac` pe jos din Moscova, str`bate
pe jos Basarabia, Romånia [i Serbia, \n drum
spre o m`n`stire din Kosovo.

PP rip`[it la conacul/palatul
Diavolului (id est: boierul Turbete
Grozovici) [i g`zduit de acesta,

personajul putea deveni un veritabil raison-
neur al evenimentelor. El se intersecteaz`,
\ns`, doar accidental cu evenimentele [i eroii
din roman, contribuind, ce-i drept, decisiv,
la deznod`måntul \nfrico[`tor al acestuia.
|ns` "implicarea" sa r`måne la suprafa]`,
desele referiri la opera marelui scriitor de
la Iasnaia Poliana nereu[ind s` imprime c`r]ii
nota de tolstoism aflat`, probabil, \n inten]ia
autorului. Fluid, alert [i, deci, u[or de parcurs,
Diavolul [i pelerinul e un roman incitant
mai ales prin ceea ce ar fi putut fi: un decupaj
dintr-o Istorie a Balcanilor de vest \nc`
departe de a fi valorificat` estetic pe m`sura
dramelor umane care o populeaz`.

___________________
*Alecu Ivan Ghilia, Diavolul [i pelerinul,

Editura Eikon, 2015



orizont

23 HARFA DE IARB~harfa de iarb`

SOMNUL
Cum nu auzi tu
\ngrozita t`cere?
Nu vezi tu
cum negura
funii \nnoad`
peste ora[ul pierdut ?
Silabise[ti sacadat
s` nu cazi \n mrejele mor]ii,
\ngåni mugurii reteza]i
din epitalamul z`naticei ploi.
Cu duioas` limb` de [arpe
iarba moale [terge iazul vederii
[i-n dou` cuiburi a[az`
iri[ii adormi]i.
T`cerea are un deal \ntre omopla]i
dealul are o turm` de elefan]i
omopla]ii t`cerii se bat cap-\n-cap
cånd pornesc la trap turmele
ca v`l`tucii norilor de bumbac.
Dar tu stai cu urechile \ngropate \n iarb`
cu somnul galben \ncol`cit
\n jurul gr`dinilor tale.

VREMUIRI
E vremea cumsecade
cånd ne putem \nc`l]a cizmuli]ele de cauciuc
fiindc` via \[i flutur` miresmele
baierele solidarit`]ii \nghit solitudini
bumbii cocli]i l`st`resc pe mantaua
soldatului

E o vreme atåt de cum-se-cade
c` aproape se pot descifra mesaje deasupra
miri[tii

]iuituri eliberate prin retezatele capilare
o hart` luminoas` transpare voios
o hart` a sentimentelor verii
\n care speran]ele rodesc dau \n pårg
[i culeg`torii coboar` muntele
[i adun` lumini]ele verzi \n tuneluri
desfundate

"refren":
Ce timp bun ce vreme propice
l`sar`m \n urm` cåmpia cu spice
ciorchini poliglo]i \n vie ne-mbie!

Europa muste[te ca o damigean` cu fructe
fermentate

lungul drum iese la suprafa]`
\[i \nal]` furnalele care coloreaz` norii
[i sufl` acizi \n penajul ciocårliilor.

VEDERI
Amiaz` era [i p`rea nesfår[it` amiaza
roentgen amiaz`
pån`-n \ndep`rtatele voci
strecura unde limpezi
[i-o crud` lumin` deasupra p`måntului
se purta cu inima dezgolit`
molecule puhoi din deal dislocate
ca s`nii rotunde pornir`
rostogolirile groazei
]esuturi rupte-nfloreau
vii [i ]ipåndu-[i numele lor
ascu]i[ul de [i[ al defini]iei trasa orbitor
legea t`iat` \n pragul de sånge –

Omenia palid str`luce
iute o våri \n buzunar
ca pe m`runtele monezi ru[inate
— un rest...

CLAUDIU T. ARIE{AN
(I). (I). (I). (I). (I). Cronica unei admirabile \ntålniri dintre [tiin]` [i teologie petrecute anul trecut

la Timi[oara, \ndeosebi \n cadrul generos al M`n`stirii Timi[eni- {ag din preajma ora[ului
de pe Bega, a prins contururile unui volum de referin]` \n domeniu: Ontologie [i teologie:
un dialog de idei, coord. Pr. Nicolae Morar [i Daniel Lemeni, Editurile Paideia (Bucure[ti)
[i |nvierea (Timi[oara), 2015, 313 p. Publicat \n formul` bilingv`, romån` [i francez`,
tomul adun` comunic`rile din cadrul Simpozionului Interna]ional cu acela[i nume, organizat
de Colectivul de Teologie Ortodox` de la Universitatea de Vest \n colaborare cu Facultatea
de Filosofie din Bucure[ti [i cu Mitropolia Banatului.     Invita]ii de onoare ai mirabilei
\ntåmpl`ri intelectuale orchestrate \n bun` m`sur` de ilustrul metafizician [i "gånditor
al fiin]ei" Corneliu Mircea au fost savan]ii francezi Jean-Louis Vieillard Baron [i Alexandra
Roux, \n jurul c`rora s-au cristalizat interven]iile unor universitari romåni de prestigiu,
ca Dumitru Meghe[an, Vasile Vlad, Vasile Itinean], Constantin Jinga, Cosmin Pan]uru
et alii. Cum sintetiza Mitropolitul Ioan al Banatului \n preambulul recentei apari]ii:
"cercetarea \ntreprins` \n volumul de fa]` vizeaz` un r`spuns la teoria descompunerii
spiritului religios [i metafizic \n epoca modernit`]ii noastre reflexive, cu sublinierea
faptului c` omul nealienat continu` s` fie un om al credin]ei, un om preocupat de coordonatele
fundamentale ale destinului s`u istoric". Iar replicile participan]ilor merit` \ntreaga aten]ie
a specialistului din ambele fronturi ale cunoa[terii, teologic [i filozofic.

(II). (II). (II). (II). (II). O \ndelung a[teptat` culegere de studii [i documente dedicate unui mare spirit
al ortodoxiei din Vestul ]`rii este Chipuri de duhovnici din Banat. P`rintele Ioan Negru]iu,
perla duhovniceasc` a Banatului (2016, 214 p.), editat` de Pr. Cornel Toma [i Eufemia
Toma la Arhiepiscopia Timi[oarei [i mai sus evocata M`n`stire Timi[eni-{ag, sub o
\nf`]i[are tipografic` impecabil` [i cu o bogat` iconografie de final, spre a comemora
un secol de la na[terea eroului spiritual evocat. Dup` Schi]a biografic` [i selec]ia de
"cuvinte de folos" extrase din interviuri sau m`rturii consemnate de jurnali[ti sau preo]i
de renume, urmeaz` dramatica sec]iune a evoc`rilor consacrate anilor petrecu]i de P`rintele
Ioan \n pu[c`riile comuniste [i cea pe deplin edificatoare consacrat` m`rturiilor
contemporane ce dau m`sura caracterului s`u luminos, precum [i momentelor relevante
ale activit`]ilor umane [i duhovnice[ti din ultima durat` a zbuciumatului s`u traiect
biografic. Nume prestigioase, precum scriitorii Vartan Arachelian [i Ana Blandiana,
academicienii Marius Sala [i Mircea Mali]a, medicul Lucian Petrescu, o serie de monahii
[i numero[i confra]i de preo]ie sau teologhisire alc`tuiesc un admirabil mozaic evocativ
al ilustrului prelat [i \n]eleptului m`rturisitor timi[ean, veritabil "P`rinte din Pateric",
cum \l catalogheaz` editorul s`u devotat. Iar justificarea titlului decurge firesc dintr-un
memorabil \n simplitatea [i pregnan]a sa aforism tr`it al celui omagiat: "Suferin]ele
noastre pentru Hristos se transform` \n perle duhovnice[ti. Cine sångereaz` \n suferin]`
pentru Hristos, pentru Biserica lui [i pentru neamul lui realizeaz` perle. Se [tie c` perlele
sunt sångele scoicii r`nite. Nu suferin]a \n sine, ci suferin]a \n cauza lui Hristos aduce
måntuire".

(III). (III). (III). (III). (III). Celebrånd cum se cuvine momentul aniversar al celor 150 de ani de la \nfiin]area
Academiei Romåne ("prima structur` institu]ional` romåneasc` care \i aduce pe to]i
romånii, indiferent de ]`rile sau de provinciile \n care se aflau, sub aceea[i cupol` –
cupola spiritualit`]ii romåne[ti") [i cei 65 de existen]` a Filialei timi[orene ca parte
indelebil` a venerabilei institu]ii printr-un simpozion cu participare de marc`, acad.
P`un Ion Otiman, ca editor principal, [i colaboratorii s`i au mai scos la lumin` o serie
de volume referen]iale, absolut remarcabile pentru istoria locului (asupra c`rora vom
reveni \ntr-o edi]ie viitoare a rubricii noastre), dar [i cåteva reedit`ri (\n colec]ia "Restituiri")
ale unor tomuri clasice dedicate primilor academicieni d`rui]i panteonului na]ional de
aceste meleaguri: George Cip`ianu, Vincen]iu Babe[ (1821-1907), edi]ia a II-a, Editura
Academiei, Bucure[ti, 2015, 240 p., respectiv Teodor Boti[, Monografia familiei Mocioni
(1939), edi]ia a III-a, Editura Academiei, Bucure[ti, 525 p. Repunerea lor \n circula]ie
\n variante actualizate tipografic, chiar dac` anastatice \n esen]a lor, reprezint` un act
de justi]ie cultural` [i prilej de reconsiderare a unor repere de neocolit ale parcursului
vie]ii academice (la propriu) de la noi din zon`.

CARTEA VIE

POEME DE
MONICA ROHAN

PU}INE VORBE
Nu-mi cere]i s` leg dou` vorbe
c` voi dezlega trei
[i-astfel un tango s-o-nchega
numai din dantel`rii [ubrezite
ca o tuf` de trandafiri sub]iri
cu spuma petalelor sfå[iat`
\n våntul serii verii.
De-mi ve]i cere pe estrad` s` viu
viu nu voi ajunge
fiindc` discursul uns cu saschiu
zgårie inimii m`t`soasa lucrare
smulge impresii
\mpunge
[i nu-i agreabil
la ar`tare.

VOCEA MEA SE
DESPRINDE
Nu am vocea aspr` precum
fier`str`ul alb
al incisivilor zilei,
s` m` judec cu umezeala f`cliei de cea]`
nu
nici \n beciul inimii unde rana uscat`
scap`r` alb`stria iasc` [i lumineaz` amar
–

Prin ferestre våntul azvårle stropi
[i mirosul de sånge al m`rii inund` odaia.
Cobor \ncovoiata spinare a timpului meu,
dus`-i luntrea cu pånzeturi solare
ciupercile peste ziduri gelatinoase
onduleaz` roiuri luminiscente,
vocea mea \n cascade freatice zguduie
ghea]a

desprinde solzii de fier din vinele pietrei,

sub munte crisalida molatec`
desp`turindu-[i m`tasea.

ZOB
Am fost spontan`,
dar cred c` bine n-a fost.
Acuma \mi cur`]
dintre coastele frånte, emo]iile-zob
[i, cu penseta, u[or, extrag inimii
schije arse, alice din limbaje de lemn.

|n[iruitele s`vår[iri
se usc` sub norii de ambr`.
Ziua e nou`. Ea \ndr`zne[te a fi.

ALUNGAREA
Bate un vånt sub]ire
\mi alung` pa[ii
zidurile moi se dau la o parte
mångåietoare ca aerul
resemnate ca o provincie supus`
mocnind aburii vicleniei.
Pa[ii s-ar \ntoarce
de nu s-ar \nnopta atåt de curånd
[i dac` zidurile n-ar fi \nd`r`tnice
[i ca o provincie cucerit`
expulzåndu-m`
cetatea de azi nu m` mai recunoa[te.
Bate un vånt t`ios
biciuie[te zidurile ne\nduplecate
urmele pa[ilor nu se mai v`d
numai urmele \n]epenite ale frigului.
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AVENUE D'ESPAGNE
ILIE GYURCSIK

desigur, de va trebui s`-mi ofere legiuita
liber` trecere cånd... m-am trezit cu fruntea
pe asfalt, apucånd — totu[i — s-o mai
protejez pu]in cu cele dou` bra]e, instinctiv
desf`[urate ca amortizoare (urmele r`nilor
de pe måini se mai v`d [i ast`zi \n timp ce
fruntea pare s` nu se fi aplecat niciodat`
la p`månt/ asfalt).

Ma[ina \ncetinise de fapt, era [i oprit`,
dar pe 'zebr`', eu fiind r`sturnat chiar \n
timpul från`rii dintr-o vitez`, considerat`
mai apoi excesiv`. N-am apucat s` m` ridic
de-a binelea singur, c`ci am fost \nconjurat,
cum mi s-a p`rut mie: instantaneu, de vreo
patru persoane, alte patru-cinci repezindu-se
la ma[in` [i nepermi]åndu-i [oferului s`
ias`, dup` ce — \n prealabil — i-au confiscat
cheile de contact (voi afla mult mai tårziu
c` era [oferi]`, o tån`r` negres` sau mulatr`
din ora[ul relativ vecin, Montpellier, c` avea
18 ani [i c` \[i luase carnetul de [ofer doar
cu cåteva luni \n urm`).

M-am ridicat f`r` nici un efort [i m`
gr`beam s` golesc cåt mai repede peisajul
de prezen]a mea (a[teptam un musafir drag,
nu?), dar am fost ]inut cu for]a de o mul]ime
— cum mi se p`ruse mie — de persoane
din cele mai binevoitoare, dar foarte hot`råte
s` nu m` lase din måini (la propriu!) pån`
nu sosesc salvarea [i poli]ia, urgent
contactate prin telefoane mobile. Degeaba
le spusesem c` nu am nici o preten]ie, c`
sunt str`in [i gr`bit, c` locuiesc doar la cå]iva
pa[i (le-am putut ar`ta chiar [i geamurile
salonului de la Résidence 'Passio Vella',
\n catalan` "pasiune veche/ b`trån`"; cåt
de minunat [i de potrivit pentru mine mi
s-a p`rut [i mi se mai pare [i ast`zi acest
nume!). |mi amintesc c` le-am spus c` vin
dintr-o ]ar` \n care oamenii reac]ioneaza
acut la 're]ineri for]ate' [i, deci, la orice
'\ngr`dire a mi[c`rii libere', drept care unul
din hot`rå]ii [i mult-binevoitorii mei
temniceri de ocazie se lumineaz` la fa]`:
— Eram sigur c` sunte]i englez (englezii,
dup` cum aflasem, sunt de vreo doi-trei
ani \n plin`... invazie, c`utånd s`-[i cumpere
case [i gr`dini \n Perpignan [i minunatele-i
\mprejurimi, de parc` ar fi dat de o nou`
Florid`, european`, dar tot \n ipostaza de
'rai al pensionarilor'). Am [i eu cå]iva
prieteni buni englezi!, a mai ad`ugat el.

Cånd i-am spus c` sunt romån, s-a uitat
la mine cu suråz`toare ne\ncredere [i —
cum to]i p`reau convin[i c` zburasem literal-
mente prin aer, lovindu-m` cu capul de
asfaltul dur — sunt aproape sigur c` vor
fi conchis c` deliram. Priveam cu oarece
interes [i umor foiala din jurul persoanei
mele, vånzoleala absolut neobi[nuit` pentru
mine, gåndindu-m` la dorin]a omeneasc`
(\n fond, occidental`) de a participa direct,
ca 'actori' (cu 'roluri' cåt de cåt importante),
\ntr-o via]` v`zut` ca spectacol [i despre
care — mai ales! — vei avea ce s` poveste[ti
altora...

(M` amuz` cumplit faptul c`, la
insisten]a unei prietene dragi, fac acum [i
aici acela[i lucru: povestesc, transformån-
du-m` \n personaj, \ntr-un fel 'central',
privindu-mi via]a ca spectacol, iar pe fiin]ele
care, iat`, sunt \ngrijorate de cum m` voi
sim]i, ce sechele a[ avea de n-ar avea ei
hot`råtoarea grij` s` m` dea — chiar [i
contrar voin]ei mele — cåt mai urgent [i
mai sigur pe måna medicilor pricepu]i, pe
aceste fiin]e ce-[i manifest` umanitatea

O dup`-amiaz` de februarie. Seara urma
s` soseasc` Pierre-Yves cu ma[ina de la
Toulouse (tot cu un Peugeot de ultim`
genera]ie, ca acelea atåt de apreciate —
cum voi afla mult mai tårziu — [i de c`tre
o persoan` drag`, dar afla]i cu domnia sa
pe atunci \n reciproc` ignorare unul fa]`
de altul [i a tot ceea ce \nc` urma s` advin`
[i pentru noi...) Cum mai era timp destul
pån` la sosirea musafirului drag, Margot
se hot`råse s` treac` pe la Universitate ca
s`-[i xeroxeze nu [tiu ce materiale pentru
cursurile ei foarte populare (printre) [i
populate de (c`tre) studen]ii ei, plus nu pu]ini
'auditeurs libres' ([i unii, [i al]ii cu vårste
cuprinse \ntre 18 si 81 de ani), \ntrucåt urma
s` lipsim din Perpignan vreo dou`-trei zile,
fiind purta]i de Pierre-Yves pe la cele mai
spectaculoase din zecile de chateaux ca-
thares, r`sfirate pe cåteva sute de kilometri
primprejur. Una sau chiar dou` nop]i urma
s` fim g`zdui]i \n c`su]a proprie a lui Pierre-
Yves, \ntrucåt nu pu]ine monumente ca-
thare se g`sesc [i pe lång` Toulouse.

CC
um, pentru a putea pleca de cu
noaptea-n cap \n 'vadrouille
chez les cathares', Pierre-Yves

urma s`-[i petreac` noaptea la noi, ocazie
pentru care am solicitat [i ni s-a [i instalat
prompt un pat suplimentar care a transformat
'salonul' nostru \n 'chambre d'hôte' (sau,
mai potrivit [i la propriu: 'chambre d'ami'),
doar c` ceva m` deranjase, \nc` de la sosirea
mea, la 'salonul' (sala de studii, sufragerie-
buc`t`rie, garderob` etc., acum [i virtual`
'chambre d'ami') din Résidence: becul 'ca-
zon' (singurul aspect ce putea fi astfel numit
pe acolo), de vreo 60 de wa]i, pe care tot
uitam s`-l \nlocuiesc (pe Margot nederan-
jånd-o prea mult, noi avånd fiecare la birou-
rile noastre cåte o 'lampe de chevet' transfor-
mat` peste zi \n 'lampe de bureau').

M-am gåndit, deci, s` m` folosesc de
temporara absen]` a unei tutele grijulii
(uneori excesive) pentru a m` duce pån`
pe Avenue d'Espagne s` cump`r un bec
ceva mai puternic pentru salon. La Darty,
magazin de minun`]ii electronice [i electro-
casnice, a c`rui cl`dire o vedeam zilnic de
la fereastra 'salonului nostru', aflat`, deci,
la nici vreo sut` de pa[i de noi, nu se g`seau
becuri vulgare, ci numai din cele folosite
la complicatele ma[in`rii [i aparate pe care
le [i comercializau, a[a c` am trecut cele
patru benzi carosabile (izolate una de alta
prin bråuri de ciment [i verdea]`) ale
magistralei de ie[ire din Perpignan spre
Spania, numit` \n consecin]` Avenue d'Es-
pagne [i m`rginit` pe sute de metri de
enorme hale comerciale ('Les grandes
surfaces'), pentru a intra la Castorama, hala
ce ar putea g`zdui vreo duzin` de avioane
Concorde (sau tot atå]i din noii gigan]i pe
care \i produc acum uzinele de la Toulouse),
dar umplut` cam cu tot ce ]i-ai putea ima-
gina ([i \nc` multe de neimaginat) c` ai
avea nevoie \ntr-o cas` sau pe lång`, inclusiv
adev`rate cabane/ c`soaie... pliante.

Am g`sit foarte u[or becurile dorite
[i m` gr`beam spre cas` ca nu cumva s`
ajung` Pierre-Yves \n fa]a unui interfon
mut. |n timp ce m` angajam pe zebra ce
unea cele dou` ]`rmuri destul de dep`rtate
unul de altul ale lui Avenue d'Espagne am
z`rit, \nc` departe de mine, la vreo [aizeci
de metri, o ma[in` neagr`, eu fiind con-
vins c` voi putea trece \nainte ca ea s` ajung`
\n dreptul meu [i, oricum, va \ncetini,

\ntr-un mod mai activ decåt b`nuiesc c`
ar fi f`cut-o unii din concet`]enii mei, \i
transform \n... personaje secundare, ni[te
figuran]i).

LL a nici cinci-zece minute sosesc,
aproape simultan, ma[ina
salv`rii [i cea a poli]iei [i sunt

aproape purtat pe bra]e \n cea a salv`rii
(nu \nainte ca mai to]i s`-i fi oferit poli]istului
legitima]iile pentru ca acesta s`-i \nscrie
ca "martori", fiecare comunicåndu-i totodat`
solid-rotofeiului, dar frumosului [i
preasimpaticului poli]ist numerele de telefon
la care pot fi contacta]i) [i apoi dus am
fost la cap`tul opus al ora[ului, la spitalul
de urgen]e. De[i mereu \ngrijorat c`, poate,
Pierre-Yves va fi sosit deja, iar Margot \nc`
nu va fi terminat cu treburile ei din cl`direa,
altfel apropiat` de 'La Résidence', a
facult`]ii, priveam foarte amuzat la cei din
jur, acum la cei nu mai pu]in de trei asisten]i
sanitari sau ce vor fi fost, care \mi spal`
[i-mi bandajeaz` 'r`nile', de fapt ni[te
julituri, iar cånd ajungem la spital \ncearc`
aproape cu for]a s` m` a[eze pe o targ`,
apoi m` oblig` s` fac cåteva salturi pe loc
[i s` umblu ap`sat-teatral ca s`-i conving
c` nu am nimic.

Medicul \mi cerceteaz` atent fruntea,
apoi vån`taia care se formase deja la piciorul
stång [i constat` c` nu e cazul s` fiu inter-
nat, iar colega lui m` spal` din nou [i m`
badijoneaz`, \mi elibereaz` re]eta pentru
tratamentul ambulatoriu, apoi \mi comand`
un taxi ca s` m` pot duce — \n sfår[it —
'acas`'. Pån` sose[te ma[ina, falnicul Charles
Lopez, simpaticul poli]ist, \mi ia [i mie
datele [i m` roag` s` trec a doua zi pe la
el, la birou sau s` trimit formularul primit
gata completat. |i spun c` voi fi plecat dou`-
trei zile. — Nu-i bai, \mi zice, mi le aduce]i
imediat dup` ce v` \ntoarce]i... (|ntålnin-
du-se mai tårziu cu Margot, eu fiind deja
plecat \ntre timp \n ]ar`, Domnul Lopez \i
spune c` simpatia a fost reciproc` [i c` abia
a[teapt` la var` s` m` duc` la pescuit...)
|n ma[in` \i povestesc [oferului ce [i cum,
\i spun c` dac` nu erau concet`]enii lui atåt
de \nc`p`]åna]i a[ fi fost demult acas`...
— N-ai ce-i face, \mi spune [oferul, a[a

sunt catalanii: c`po[i! {i nici acum nu [tiu
dac` va fi fost vorba de o expresie vag-
xenofob` din partea unui francez sau de
(auto?)ironia sub]ire a unui catalan... Mai
degrab` ultima variant`!

Ajuns la poarta lui Passio Vella, cånd
s` pl`tesc [oferului, constat c` nu am la
mine destui bani (luasem la plecare doar
cåt crezusem c` m-ar costa becurile, acum
abandonate \n carapacea lor de plastic dur
pe Avenue d'Espagne). Fug pån` la noi,
la etajul I. Desigur, Pierre-Yves sosise
demult, iar Margot nu mai putea de \ngrijo-
rare, care devine una [i mai acut` cånd d`
cu ochii de mine, cu fa]a plin` de urme
\nc` ro[ii de sånge. Iau repede banii, \i
pl`tesc taximetristului [i m` \ntorc s` poves-
tesc, \nc` o dat` (!), 'ce [i cum'.... O rog
pe Margot s`-mi fac` o poz`. Sunt refuzat.
Tot a[a m` refuz` [i Pierre-Yves. Iau atunci
aparatul jetabil (cu care am f`cut — totu[i
— multe poze bunicele!) [i m` pozez singur.
Dac` va fi cazul, mi-am zis, nara]iunea
ulterioar` s`-mi fie m`car [i ilustrat`.

AA
 doua zi ne-am sculat devreme
[i am plecat "chez les catha
res". Pe drum am oprit la o

farmacie ca s` \mi ia Margot cele de oblojit
victime ale accidentelor rutiere, dar cum
am fost sf`tuit s` nu-mi bandajez fruntea,
acum proasp`t rebadijonat`, ar`tam ca dracu'
[i atr`geam privirile intrigate ale autoh-
tonilor, ca de obicei aten]i la lume si oa-
meni... Am vizitat un singur castel, apoi
Pierre-Yves ne-a dus la ni[te prieteni de-ai
lui, tot din Les pays cathares (doamna, fost`
asistent` medical`, pe lång` chirurgul de
so] al ei, dup` pensionare a f`cut — la zi!
— [i cursurile facult`]ii de filologie, avån-
du-l drept profesor, apoi bun prieten, [i pe
Pierre-Yves). |n cursul zilei am sim]it tot
mai insistent durerea de la picioare, mai
ales cånd eram a[ezat pe vreun scaun. Nici
vorb` s` mai pot continua proiectata
excursie, prietenul meu aducåndu-ne seara
\napoi acas`.

(Din Nara]iuni epistolare I)

Perpignan-Timi[oara, 2005
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ARHIVE, OAMENI, |NTÅMPL~RIANALIZ~ DE CAZ: ROMOS
OTILIA HEDE{AN

la birou [i am fost c`utat` de fo[ti studen]i
din satele de lång` Or`[tie cu aceea[i rug`-
minte: ce se poate face pentru a trimite filmul
la Romos. |n forme diferite, mi s-a trans-
mis [i c` localnicii nu ezit` s` \l cumpere,
dac` acest lucru le faciliteaz` accesul la
film. |n cursul verii lucrurile p`rea s` stag-
neze, iar eu clasasem deja episodul [i m`
preg`team s` \l taxez ca pe o \ntåmplare
neobi[nuit`, cånd unul dintre oamenii din
Romos mi-a scris un mesaj care m-a marcat.

Chiar din toamna aceasta urmeaz` s`
se constituie la Romos o nou` ceat` de
colind`tori – c`lu[ari, care va \ncepe s`
\nve]e repertoriul de texte [i de figuri de
dans. |n ultimii ani, \ns`, una dintre figurile
c`lu[arului de la Romos fusese uitat` sau,
[i mai exact, nimeni nu mai putea asocia
\ntre tehnicile corporale [tiute diferite pasaje
muzicale disparate [i cåteva denumiri de
figuri, iar dup` rezumatul din catalogul
arhivei noastre, p`rea c` figura respectiv`
se reg`se[te pe pelicul`. Accesat de departe,
prin rezumatul s`u extrem de sumar, filmul
p`rea ultimul p`str`tor al memoriei acelei
figuri. Piesa lips` din e[afodajul local al
practicii ar fi putut fi reconfigurat` gra]ie
filmului.

Parte esen]ial` a acestei pove[ti stufoase
despre ob]inerea filmului, scrisoarea primit`
de la Romos m-a f`cut s` reanalizez rela]iile
dintre etnolog [i, \n mod particular, dintre
etnologul care filmeaz` sau fotografiaz`
o practic` tradi]ional`, pe de o parte, respec-
tiv comunitatea studiat` [i, de asemenea,
\n mod specific, filmat`, pe de alta.

Imediat dup` anii 1970, Jean Rouch,
unul dintre pionierii filmului etnologic din
Fran]a, vorbea despre nevoia moral` [i
epistemologic` de a prezenta popula]iilor
studiate filmele realizate \n comunit`]ile
lor [i plasa acest demers, pe care \l socotea,
de altfel, extrem de anevoios, sub semnul
acelei anthropologie partagée. Rezultatele
cercet`rii ar fi trebuit \mp`rt`[ite cu subiec]ii
observa]i, cel pu]in prin aceast` revenire
\n comunit`]i [i prin prezentarea unei p`r]i,
poate a celei mai superficiale, dar f`r`
\ndoial`, a celei mai spectaculoase p`r]i
din rezultate, cu popula]ia studiat`. Dup`
1990, odat` cu "democratizarea" accesului
la aparatura de \nregistrare, respectiv la
suportul de stocare a memoriei, lucru datorat
mai ales ieftinirii aparaturii de \nregistrare
[i cre[terii cantit`]ii de informa]ie stocabil`,
revenirea \n comunit`]i \n scopul prezent`rii
rezultatelor cercet`rii a devenit mult mai
facil`.

||
n ceea ce m` prive[te, am participat
la dou` proiec]ii de filme realizate
\n interiorul unei comunit`]i unde

fusese f`cut` o filmare de tip etnografic:
prima dat`, \n 1985, la Zolt, \n jude]ul Timi[,
am prezentat filmul lui Vasile Cre]u [i Sandu
Drago[ despre Obiceiuri la na[tere, la zece
ani dup` filmare, \n sala C`minului Cul-

tural din localitate, care servea [i ca sal`
de cinematograf; a doua oar`, \n 1994, la
Mehadica, \n jude]ul Timi[, am \nregistrat
reac]iile familiei unei persoane decedate
cu mai bine de dou`zeci [i cinci de ani \n
urm`, \n timp ce viziona filmul ceremoniilor
funerare.

|n ambele cazuri, ca [i \n toate cele
imaginabile sub semnul antropologiei
partajate, ini]iativa prezent`rii materialului
este a cercet`torului. Ca un adev`rat autor
omniscient, acesta a observat faptele, le-a
organizat \ntr-un material finit prin selec]ie,
dar mai ales prin obturarea a numeroase
detalii, pentru ca, \n final, s` decid` tot el
dac` [i ce poate s` prezinte comunit`]ii
studiate. |n fapt, partajarea cercet`rii era
mai degrab` un ritual de privire discret` a
celui studiat c`tre studiul care \l refer`.

Situa]ia care \mi prilejuie[te aceste
gånduri este una diferit`, \n sensul \n care
toate eforturile menite s` conduc` la privirea
filmului au apar]inut comunit`]ii. Sau, mai
exact, \n condi]iile \n care \ntre momentul
film`rii [i cel al solicit`rii filmului s-a scurs
aproape o jum`tate de secol, demersurile
au fost f`cute de urma[ii persoanelor din
comunitatea studiat`. Activ`, iar nu pasiv`,
dinamic`, iar nu amorf`, noua comunitate
posttradi]ional` pare nu doar mai implicat`
[i mai eficient`, ci mai ales mai pragmatic`.

Astfel, dup` ce decide s` fac` primul
pas \n accesarea materialului care o prive[te,
comunitatea \ncearc` s` interpreteze acest

P.S.: Fotografia apar]ine comunit`]ii din Romos [i poate fi reg`sit` pe blogul
http://calusarulromos.ucoz.ro/. Mi-a fost transmis`, în mai pu]in de zece minute dup`
solicitare, de dl. Marius Evi, administratorul blogului (c`ruia îi mul]umesc [i pe aceast`
cale), al`turi de o întreag` galerie de imagini despre c`lu[ari: poze alb-negru sau color,
vechi [i noi, poze din perioade de evident` opulen]` [i poze din vremuri de criz`,
imagini din ceremonial [i fotografii-amintire f`cute în diverse festivaluri na]ionale
sau interna]ionale, cete sobre [i responsabilizate în fa]a camerei foto sau grupuri dezl`n]uite
surprinse pe str`zile satului… O istorie subiectiv-obiectivat`, din`untru [i din afar`,
a unui obicei care poate fi brand al locului, adic` al satului Romos, st` s` se configureze
dincolo de tot acest du-te-vino cu filme [i fotografii, cu bloguri, re]ele de socializare
[i reviste online, cu arhive [i comunit`]i post-tradi]ionale.

|n Arhiva de Folclor a Universit`]ii de
Vest din Timi[oara/ fondul de filme
etnografice, la nr. 15, se reg`se[te un scurt
documentar realizat, probabil, \n 1970 [i
produs \n 1971 despre obiceiul c`lu[arului
ardelenesc, a[a cum se desf`[ura acesta \n
jude]ul Hunedoara, anume lång` Or`[tie,
la Romos.

Am v`zut prima dat` acest mic film
imediat dup` 1990, cånd am preluat
fondurile de documente etnologice din
Arhiva de Folclor. La scurt timp dup` aceea
am scris, \mpreun` cu Lucian Ionic`, un
catalog complet [i descriptiv al fondului
de film din arhiv`. Mai exact [i mai ales
f`r` prea mult` inspira]ie, am prezentat acest
caz astfel:

C`lu[arii din Romos
Autori: Ion I. Popa, Sandu Drago[
Localitate: Romos, jud. Hunedoara
14 min., alb-negru, sunet mgt
|n noaptea de Cr`ciun, \n curtea unui

gospodar, ceata de fl`c`i, \nso]i]i de m`[ti
(antropomorfe [i masca-cerb) danseaz`
C`lu[ul, C`lu[ul – Roat`, Romana, Banu-
M`r`cine, A Boului. Apoi c`lu[arii sunt
primi]i \n cas` unde, dup` ce li se ofer`
daruri \n bani [i b`utur`, cånt` o colind`
de fat` [i una de b`iat.

PP
ublicat \ntr-unul din ultimele
numere ale periodicului
"Folclor literar", o publica]ie

care \nc` era conceput`, \n linia unei tradi]ii
universitare din perioada comunismului
romånesc, "pentru uz intern" [i care se
adresa \n mod evident doar pu]inilor
speciali[ti dintr-un domeniu de interes,
catalogul filmelor din arhiva de folclor a
fost, o vreme, mai degrab` o raritate
bibliografic`. |n ultimii ani, \ncurajat` de
\ntreb`rile adresate de cele mai diferite
persoane, tot mai numeroase [i tot mai
focusate asupra unor chestiuni specifice
referitoare la practicile tradi]ionale din
regiune, am \nc`rcat catalogul pe un site
academic f`r` preten]ii. Din cånd \n cånd,
fie cu ocazia vreunei s`rb`tori reflectate
de materialul arhivat, fie cånd era evocat`
vreuna din localit`]ile de unde aveam
imagini, am distribuit, pe diferite re]ele de
socializare, link-ul unde se g`sea [i putea
fi consultat catalogul. Cel mai adesea
num`rul de vizualiz`ri [i reac]ii la postarea
mea era mare, \ns` nu m-am gåndit niciodat`
c` cineva ar putea citi efectiv, rånd de rånd,
catalogul, urmånd s` afle din el una sau
alta din puzderia de informa]ii altele decåt
cele pentru care \l scoteam la lumin`.

Un telefon primit la birou, la \nceputul
acestei veri, mi-a semnalat contrariul. Cine-
va care citise catalogul afi[at pe internet
voia neap`rat s` vad` unul din filmele rezu-
mate acolo: C`lu[arii din Romos. Vreme
de cåteva zile, mi s-a scris pe adresa oficial`
de e-mail, am fost contactat` prin mesaje
private pe facebook, am primit telefoane

material \ntr-un sens mai clar decåt ca pe
o simpl` demonstra]ie spectacular`. Filmul
aflat departe, materialul p`strat \n arhiv`
pare a fi ultima urm` a unei realit`]i de
odinioar`. Implicit, el devine un martor al
acelei epoci, de natur` s` conduc` la
restituirea acesteia, dac` nu altfel, m`car
prin \nv`]area unor anumite comportamente
(cum este figura de c`lu[ar uitat`). Prin
demersurile sale, noua comunitate
posttradi]ional` face ca filmul s` se \ntoarc`
acas`, utilizånd arhiva ca pe o resurs` de
informa]ii c`reia i se poate adresa [i de la
care are ceva de preluat, iar nu ca pe o vitrin`
intangibil` unde poate fi conservat` [i
expus` \n totala ignorare a punctului s`u
de vedere.

CC
omunitatea din Romos a pus
repede \n circula]ie filmul.
Acesta a fost accesat de cåteva

sute de ori \ntr-un final de s`pt`mån` [i a
fost distribuit de mai bine de optzeci de
ori. |ntr-un fel sau altul, fiecare privitor
mai avizat sau mai superficial a marcat,
astfel, ata[amentul s`u fa]` de localitatea,
epoca [i valorile prezentate \n film. F`r`
s` fi vorbit neap`rat despre banca de do-
cumente unde fusese conservat atåta vreme
filmul, dar invocånd institu]ia p`str`toare
[i etnologul care facilitase accesul la
informa]ie, membrii noii comunit`]i
posttradi]ionale au tratat filmul ca pe o
resurs` informa]ional` [i mai ales formativ`,
resemnificånd parcursul etnografic clasic.
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UN DRUM F~R~ |NTOARCERE
ILINCA ILIAN

Dou` consider c` sînt principiile
inovatoare cele mai frapante ale poeticii
lui Ricardo Piglia, unul dintre marii discipoli
ai lui Borges [i poate cel mai important
(de[i concuren]a e serioas`!) scriitor
argentinian din actualitate. Pe de o parte,
e vorba de o interpretare liber` a principiului
"desenului din covor" prin conceperea unui
text ca o stereogram`, unde în spatele tramei
evidente, adesea întîmpl`toare, se afl` o
intrig` secret` care, odat` descoperit`,
provoac` în cititorii aten]i [i înzestra]i o
form` de iluminare profan`. Al doilea
element cheie al literaturii lui Piglia este
capacitatea sa de a merge exact în r`sp`rul
tendin]ei contemporane spre un neorealism
documentarist, cel mai adesea narcisic [i
nu de pu]ine ori impregnat de o corectitudine
politic` deloc digest`. Astfel, în locul
"efectului de real" teoretizat de Barthes ca
emblem` a realismului, Piglia tinde spre
crearea unui "efect de falsitate" al c`rui
scop, a[a cum a ar`tat o exeget` a lui
(Inmaculada Donaire del Yerro), este acela
de a se opune fic]iunilor puterii [i preten]iilor
acestora de a încarna adev`rul.

PP
iglia e un scriitor complet, autor
al unor eseuri excep]ionale
despre lectur`, critic literar apt

s` formuleze concepte memorabile, mai ales
în leg`tur` cu autorii s`i venera]i (Borges,
în primul rînd, dar [i Kafka, Joyce, Cehov,
Hemingway, Conrad, Gombrowicz). Ca ro-
mancier, s-a consacrat printr-o capodoper`
tulbur`toare despre tragedia argentinian`
din anii [aptezeci-optzeci, Respira]ie artifi-
cial` (1980), unde ororile torturilor [i "dispa-
ri]iilor" sînt semnificate in absentia, ca tram`
secret`, "imposibil de povestit", pulsînd
t`cut în spatele unor fastuoase conversa]ii
pe teme literare. Totu[i, dac` seria Piglia
ar fi început în român` cu Respira]ia artifi-
cial`, probabil c` depeizarea ar fi fost prea
mare; de aceea, decizia editurii Humanitas
de a-l prezenta pentru prima dat` în româ-
ne[te pe marele scriitor argentinian prin
romanul Calea Idei Brown (El camino de
Ida, 2013) a fost extrem de inspirat`. (De
altfel, la fel de inspirat` a fost [i încredin]area
spre traducere a acestui dens [i subtil ro-
man unei excelente cunosc`toare a literaturii
latino-americane, Alina Cantacuzino, atent`
[i pasionat` traduc`toare).

Alura mai familiar` a romanului
publicat în 2013 de Piglia nu se datoreaz`
doar apelului la formulele romanului de
campus [i ale celui poli]ist, ci provine [i
din localizarea geografic` a ac]iunii în
arealul nord-american, mai bine cunoscut
la noi. Arta lui Piglia este îns` aceea de a
mima formulele încet`]enite [i de a le
întoarce pe dos; de aceea, atent gradat,
romanul îi surprinde pe cititori printr-o
densificare tot mai pronun]at` de-a lungul
celor patru sec]iuni. Dac` primele pagini
par s` anun]e un roman u[or, cu nelipsitele
ingrediente ale unui campus novel, cu notele
sale sarcastice [i galeria de curiozit`]i a
lumii universitare, plus inevitabila poveste
de amor, [i dac` ulterior conflictul duce
spre ideea unui roman poli]ist, încetul cu
încetul ac]iunea se scufund` într-o re]ea
nesfîr[it` de referin]e culturale ce trimit
la trama ascuns` a c`r]ii.

"Cum s` spui o poveste în timp ce se
poveste[te alta", se întreab` Piglia într-un

eseu cu mize poetice. În cazul romanului
de fa]` trama ascuns` se încheag` abil, din
surse diverse [i nota]ii aparent disparate,
care, ca într-un amplu bazin hidrografic,
debu[eaz` într-o stranie metapovestire
despre anticapitalism, respingerea
tehnologiei, terorism [i ecologie. Ida Brown,
o str`lucit` specialist` în opera lui Con-
rad, urm`re[te curentele antisistemice care
v`d în întoarcerea la natur` remediul pentru
relele civiliza]iei, aceast` fantasm`, prezent`
[i la autorul lui Lord Jim, fiind puntea de
leg`tur` între romanticii pasei[ti, populi[tii
ru[i inspira]i de Tolstoi, hippio]i, beatnici
[i ecologi[ti. Pe Emilio Renzi, naratorul
romanului, care de altfel este un alter-ego
constant al autorului, Ida îl invit` s` predea
un curs despre prozatorul [i naturalistul
englez n`scut în Argentina W. H. Hudson,
datorit` paralelismelor dintre acesta [i
marele scriitor britanic de origine polonez`.

Intensa aventur` erotic` care se stîrne[te
între profesoar` [i invitatul s`u este rapid
curmat` de moartea ei în condi]ii bizare,
ceea ce duce la o dubl` anchet`, cea oficial`
[i cea ini]iat` în privat de Renzi, pentru
g`sirea criminalului. Cu o singur` excep]ie,
lumea de personaje care se profileaz` în
prima parte a romanului, începînd de la
universitari pîn` la poli]i[ti, vagabonzi [i
studen]i, e o lume de obsesivi individuali[ti,
adesea cu via]` dubl`, nu de pu]ine ori
nevrotici. Violen]a de fond din spatele
civilit`]ii e de altfel semnul distinctiv al
mediului academic. La rîndul s`u, elitista
universitate de pe coasta de Est nu e de
fapt decît imaginea redus` la scar` a lumii
nord-americane.

Schizofrenia este a[adar marca specific`
a Statelor Unite, care sînt de fapt sinecdoca
unui sistem capitalist total dizarmonic. De
altfel, ca argentinian care a cunoscut
dictatura, Renzi e obi[nuit cu acest clivaj,
fiindc` "în Argentina “…‘ jum`tate din
popula]ie lucreaz` pentru serviciile de
informa]ii, iar cealalt` este supravegheat`
de aceste servicii". Încarnarea culminant`
a acestui sistem scindat, pe cît de
perfec]ionist [i de eficient în exterior, pe
atît de deficient în privin]a capacit`]ii de
rela]ionare, este însu[i uciga[ul Idei, Thomas
Munk, a c`rui tulbur`toare prezen]` domin`
a doua jum`tate a romanului.

MM
atematician genial, care î[i
cî[tig` la nici dou`zeci de
ani o reputa]ie solid` la

Harvard [i care la dou`zeci [i [ase de ani
decide s`-[i abandoneze catedra pentru a
se retrage singur în p`dure, Munk este
r`spunz`tor pentru o lung` serie de asasinate
cu bombe-capcan` puse în scrisori trimise
unor somit`]i din mediul academic, pe care
le vede drept autorii morali ai nedrept`]ilor
sociale [i c`rora le imput` aservirea fa]`
de o ideologie menit` s` perpetueze ordinea
capitalist` în dauna indivizilor în[i[i, cu
nevoile lor "naturale". Curios e c` Munk
nu ucide neap`rat din r`zbunare [i nici nu
î[i concepe crimele ca o form` de a contribui
la asanarea societ`]ii: scopul principal al
crimelor sale e s`-[i fac` auzit Manifestul
despre capitalismul tehnologic, a c`rui
publicare în The New Times este ob]inut`
prin [antaj, cu o justificare de un cinism
aproape involuntar: "Ca s` putem difuza
mesajul nostru, cu posibilitatea ca el s`

produc` efecte pe termen lung, a trebuit
s` ucidem cîteva persoane".

Alternativa retragerii în natur`, în
comunit`]i mici, f`r` stat, e propus` mai
degrab` din ra]iuni de simetrie a textului,
fiindc` autorul e lipsit de speran]a unei
transform`ri radicale [i se mul]ume[te s`
sugereze c` "trebuie s` duci o via]` dup`
chipul societ`]ii la care aspiri". Ecourile
din Thoreau, din Mumford, din genera]ia
beat, dar [i din Tolstoi cu a sa concep]ie
despre izb`virea prin munca fizic` [i
sfin]enie mundan`, se între]es într-o
argumentare care, oricum ar fi interpretat`,
nu poate justifica crima.

PP
aradoxul sistemului capitalist,
bazat pe o inegalitate mon-
struoas` care nu a f`cut decît s`

se acutizeze în ultimele decenii, const` în
faptul c` nici o form` de opozi]ie – prin
ac]iune sau prin renun]are estet` – nu mai
poate conduce la altceva decît la monstruo-
zit`]i. Un alt paradox îl constituie asem`-
narea pîn` la identificare între victim` [i
c`l`u: nu e vorba doar de apartenen]a la
elita intelectual` american`, ci [i de faptul
c` Ida, cercet`toare a curentelor contracultu-
rale, e sus]in`toare în teorie a ideilor lui
Munk [i poate chiar implicat` al`turi de
el în ac]iuni minore de sabotare a statului.

"Iluzia falsit`]ii este literatura îns`[i",
noteaz` scriitorul într-un eseu. Acest
principiu de poetic` al lui Piglia transpare
în romanul de fa]` într-un mod cu totul
insolit, dat fiind c` grani]ele dintre literatur`
[i realitate se dovedesc de o permeabilitate
extrem`, iar dictonul esteticist (de altfel
absurd) "via]a imit` arta" se aplic` perfect
personajelor. Paralelismul cel mai relevant
se dovede[te a fi cel dintre ac]iunile lui
Munk [i discursul ascuns, descoperit cu
subtilitate de exegeta Ida Brown, din
Agentul secret al lui Conrad, tramele
ascunse ale romanelor comunicînd specular.
Matematicianul uciga[, autor al unor lucr`ri
geniale despre logica deciziilor, lucreaz`
constant cu teoria universurilor fictive
multiple, iar experimentele sale vizeaz` [i
încercarea, în care este el însu[i cobai, de
a în]elege cum se pot compatibiliza omul
de [tiin]` [i asasinul, teoreticianul [i
practicianul, individul moral, cel amoral
[i cel imoral: "modurile noastre de via]`
sînt multiple. Fiecare hot`rîre pe care o lu`m
închide o serie de alternative posibile. Ce
se întîmpl` dac` încerc`m s` lu`m mai multe
hot`rîri contradictorii?"

Ecoul din Gr`dina potecilor care se
bifurc` e cît se poate de evident, precum
la fel de vizibil e [i paralelismul dintre Munk
[i Otto Dietrich von Linden, protagonistul
din Deutsches Requiem, pentru care fiin]ele
din carne [i oase sînt reduse f`r` rest la
statutul de reflect`ri ale unei ideologii ce
merit` anihilat`. În fine, un alt motiv cons-
tant al lui Borges, dela]iunea din partea celui
creditat ca persoana cea mai fidel`, este
prezent în roman, împletindu-se cu tema
sistemului de informa]ii paranoic, dar
inoperant, deoarece Munk este deferit
justi]iei în urma unui act de tr`dare din partea
fratelui s`u.

Totu[i, suprema abilitate a lui Piglia
const` în a ascunde pîn` la sfîr[it modelul
real al personajului lui Thomas Munk, care
îi r`mîne cu siguran]` necunoscut unui cititor

mai pu]in familiarizat cu lumea nord-
american`: decupat` într-un mod atît de
inteligent, istoria cît se poate de real` a
lui Theodor Kaczynski, alias Unabomber,
capturat în 1996 [i închis [i ast`zi la
închisoarea de maxim` siguran]` din Co-
lorado, devine aproape de necrezut cînd e
transpus` în roman. Piglia se afl` mereu
în c`utarea elementelor a c`ror realitate
exacerbat` ajunge s` vireze în neverosimil,
iar Statele Unite, unde de altfel, întocmai
ca naratorul Emilio Renzi, a predat timp
de mai mul]i ani, îi ofer` destule mostre
de acest gen.

Titlul original al romanului, El camino
de Ida este cu adev`rat intraductibil, jocul
de cuvinte, o dilogie, bazîndu-se pe
paronimia dintre prenumele eroinei (Ida
Brown) [i cuvîntul spaniol pentru "dus".
"Drumul Idei" este în acela[i timp un drum
cu sens unic, f`r` întoarcere, referin]a fiind
multipl`: moartea tragic` a personajului
feminin, c`utarea nesfîr[it` a mobilului
crimei, autoscopia necru]`toare a naratorului
al`turi de cea a geniului r`u Thomas Munk,
dar mai presus de toate imposibila revenire
la natur` din sînul unui capitalism imposibil
de ]inut sub control sau de redirec]ionat.
Drumul de întoarcere fiind impracticabil,
utopia ap`rând ca un orizont ultim, deliberat
intangibil` pentru a nu fi transformat` în
contrariul s`u, r`mîne deschis` posibilitatea
îndeletnicirii constante cu lumile alterna-
tive, de[i [i aici, ca [i oriunde, saltul în
r`u e oricînd posibil.

AA
utenticitate, consecven]` fa]`
de propria gîndire, curajul de
a te opune nedrept`]ilor so-

ciale, aptitudinea de a manevra concepte
complexe, exersarea capacit`]ii distinctive,
(ne)împotrivirea la r`u... Probabil c` doar
Wittgenstein, a c`rui urm` e mereu prezent`
în universul acestui roman, ar fi putut sus]ine
concomitent atîtea partituri; Munk, emulul
s`u în multe privin]e, alunec` de partea
r`ului. Ve[tile despre posibilit`]ile de
întoarcere, de abandonare a cursei sau de
încercare de a interveni în mersul civiliza]iei
nu sînt îmbucur`toare. De altfel, cum spune
un personaj, "în romanele bune nimic nu
se termin` cu bine".

______________________________
Ricardo Piglia, Calea Idei Brown,

Editura Humanitas, 2016
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CONTINENTUL GRI
DANIEL VIGHI, VIOREL MARINEASA
SCRIITORII |N SUBTERANELE SECURIT~}II
DA}I-MI DOSARUL MEU
DRAG

St` pe gånduri, ca statueta de la Hamangia,
coautorul råndurilor de fa]`, mai-jos-pomenitul
Daniel Vighi, cum, domnule, se poate ca, dup`
mai multe ori prin insistente c`ut`ri ale junilor
cercet`tori de la CNSAS, ace[tia s`-i trimit`
\n plic (\n zece ani de vreo trei ori) c` nici
pomeneal`, c` nici urm` de mai-jos-pomenitul
prin actele Securit`]ii, nici urm` de dosar, mai-
jos-pomenitul este [i a fost cu totul neb`gat \n
seam`, [i el, [i megie[ul de-o via]` Viorel
Marineasa. Nu sunt nic`ieri. Atot[tiutoarea nu-i
[tia. Numai c`, vede]i dumneavoastr`, nu-i deloc
a[a, mai-jos-numitul apare [i \n dosarul de
urm`rire al lui Mircea Pora, \n care tovar`[a
colonel Melnic, care r`spundea de re]elele in-
formative despre buna dispozi]ie a cadrelor
didactice, zice altfel, dup` o informa]ie de la
{coala nr. 15 din Fratelia, aceea cu frumo[ii
]igani gabori, blonzi [i cu p`l`rii mari, din acelea
negre: [coala unde au trudit plictisi]i [i cu voie
bun`, pe ogoarele educa]iei, [i Vasile Popovici,
[i Doina Milin, [i Lia Vighi, [i Dorina Sbårcea,
[i Nia Bulboac`, directoarea, [i r`posatul Mar]i[
Mircea de geografie, [i amicul Szigeti Tibi, proful
de sport plecat la Israel, [i doamna profesoar`
de muzic` Ellbogen, c`reia \i s`reau clapele de
la acordeon de stres c` mai avea, pe atunci, doi
ani pån` la pensia spre care se tåra zi de zi printre
pauze [i larma coridoarelor.

Acolo, [i atunci, a informat careva la dosarul
de securitate al lui Mircea Pora c` to]i ace[tia,
laolalt` cu tinerele \nv`]`toare, fac chef de Ziua
|nv`]`torului \n sala de biologie "la pielea goal`".
Aflånd asemenea groz`vii, doamna colonel pe
dat` a scris cu månu]a ei grijulie ca informa]ia
s` fie pus` la dosarul mai-jos-pomenitului "pentru
a fi folosit`", adic` la momentul potrivit s` fie
luat pomenitul de urechi [i s` i se spun`: "ori
semnezi angajamentul, ori te d`m la mai marii
t`i c` dansezi la pielea goal` de Ziua
|nv`]`torului, \n Fratelia".

A[adar, punem \ntrebare public` la mah`rii
de la SRI: "Cum, domnilor, nu avem [i noi un
dosar cåt de mic, m`car acela \n care tovar`[a
Melnic a trecut informa]ia aceasta \n ce ne
prive[te? Cum? S` nu fi fost noi un pericol -
acolo, [i noi - m`car \n pielea goal`? Chiar nimic?
V` cer s`-mi da]i dosarul despre care face vorbire
doamna colonel! Acela cu pielea goal`! Dac`
nu mi-l da]i \nseamn` c` trebuie s` dau dreptate
vån`torului dumneavoastr` Marius Oprea, care
mi-a spus: "M`, Vighi, ̀ [tia nu-]i dau dosarul,
c` te urm`resc [i acum. De ce te miri ca proasta?
N-ai pus tu patria \n pericol cu Proclama]ia?
Nu ]i-ai b`tut tu gura la revista romåno-maghiaro-
nem]easc` Provincia din Kolosvár? Nu ai scris
tu, negru pe alb, cu tr`d`torii de neam Cistelecan,
Pecican, {tef sau Guszti Molnár, Memorandul
despre regionalizarea ]`rii? N-ai spus tu \n gura
mare c` modelul t`u ar fi landurile Germaniei
cu capitale regionale?" "Ioi", zis-am c`tre
vån`tor, "c` bine zici, te pomene[ti c` sunt [i
azi pericol na]ional!"

Citi]i mai jos cum Atot[tiutoarea, care se
d` Ne[tiutoare, {TIA!

TEATRU LA
MICROFONUL SECU

NR. 2896/1B/002 din 01.02.1984 STRICT
SECRET

Problema: ETERUL Sursa: Tom`neanu
Prime[te: locotenent- colonelul ss. indescifr.
Nota
Sursa informeaz` \n data de 23 ianuarie

a.c. a avut loc o \ntålnire la atelierul sculptorului
Adrian Ioni]`, designer la fabrica de teracot`
Extraceram, \ntålnire la care au participat Da-
niel Vighi [i Nicolae Stoia, discu]iile care au
avut loc s-au \nvårtit \n jurul unor probleme
legate de lingvistic`, art` plastic` [i atitudinea
politic` a creatorului. |n acest sens informez

c` sculptorul Adrian Ioni]` este un element foarte
periculos care \ncearc` \mpreun` cu Nicolae
Stoia s` realizeze o expozi]ie de art` [i un num`r
din revista "Via]a Studen]easc`" care s`
reabiliteze filozofiile de tip transcendental.

Daniel Vighi [i Nicolae Stoia erau pentru
pozi]iile rezisten]ei active, iar Adi Ioni]` pentru
intrarea \n aparatul politic prin orice mijloc:
"oameni ca noi trebuie s` intre \n partid, s` fac`
{tefan Gheorghiu, s` intre \n sistemul politic,
s` schimbe st`rile de lucruri, s` influen]eze
mersul politic."

N.S.: Singura cale de måntuire este
rezisten]a activ`, nu trebuie f`cut nici un com-
promis.

D.V.: Te vei uza, vei putea oare s` lup]i
pentru o cauz` \n care nu crezi? {i apoi canaliile
te vor sim]i, te vor folosi, vor profita de tine [i
la prima ocazie te vor ucide...

A.I.: …bine, dar nu vede]i c` lucrurile se
schimb`, \ntre Iordache1 [i Pot\ng`2, \ntre Pot\ng`
[i Florescu3 exist` diferen]e...

D.V.: Care este diferen]a \ntre Pot\ng` [i
Florescu! Vrei s`-]i spun eu? Florescu este mai
canalie, este mai aproape de cultur` [i mai
\narmat...

N.S.: Adrian, eu te \n]eleg perfect, poate
tot atåt de bine cåt \l \n]eleg pe cel`lalt Adrian...
P`unescu! S` zicem c` ai dreptate! Pentru cine
\ns` tot acest martiraj? Tu nu vezi c` istoria nu
iart`?! Ce s-a ales de Baraschi4, dac` tot am
vorbit de el?

A.I.: Baraschi a fost omul care a intrat la
Gheorghiu Dej [i a b`tut cu pumnul \n mas`
pentru arti[ti.

N.S.: S\nt de acord! {i ce ai s` faci? Ai s`
faci una, ai s` faci alta, dar Moscova n-o s-o
schimbi din loc. Apropo, s` v` povestesc o
chestie "]u]", \n '44, cånd Tito era \ntr-o situa]ie
foarte delicat`, \mpac`-i pe unii, pe al]ii, pe
deasupra presiunile ru[ilor, \i vine o idee
nemaipomenit`, public` toate scrisorile de
amenin]are ale ru[ilor [i \ntreab`: |ncotro? Pe
cine s` ascult? Replica contemporan` - ca s`
vezi ce da]i \n pula mea sunt sårbii ̀ [tia - un
sårb \[i m`rit` fata; la nunt` merge [i scoate
din [ur` un tun nem]esc capturat pe vremea lui
Hitler [i trage 24 de salve \n cinstea
evenimentului. |]i dai seama, ditamai tunul, unul
nou, nou]...

A.I: |n vaselin`...
N.S.: |n vaselin`! Dat \n judecat` pentru

port ilegal de arm`, dr`gu], nu?! – cå[tig`
procesul \n lung de linie. Dup` 30 de ani, legile
nu mai aveau stipula]ii privind "capturile de
r`zboi". (...)

N.S.:Televiziunea iugoslav` reflect` foarte
clar situa]ia intern`. Televiziunea din Zagreb
de cåte ori are ocazia intr` pe programul cen-
tral cu emisiuni de muzic` occidental`, filme
sexy, etc. De Revelion pe generic ap`rea o vitrin`
pe care scrie "la mul]i ani 1984" (bifat ca la
reducerile de pre]uri) ... (la noi) pe la 1990 criz`
economic`... pån` \n 1990! Am citit cu aten]ie
ultimele decrete (din Iugoslavia n.n.) - cånd te
gånde[ti c` ]`ranului i s-a dat p`månt "pe vecie"...
ce frumos sun` "pe vecie". La un seminar, pe
cånd eram la Drept, am pus cåteva probleme
de genul acesta: o s` ajungi cu o butelie de oxigen
de 10 litri pe Lun`. Dup` ce l-ai consumat ]i se
\nchide robinetul... [i te descurci! Nu trebuie
f`cut nici un compromis! Cåt timp am f`cut
tot doctorate pentru al]ii, m-am informat din
bibliotecile [i arhivele noastre, am cåteva
materiale pe care le-am trecut dincolo despre
istoria mi[c`rii muncitore[ti. Aici nu m` mai
p`c`le[te nimeni: am s` scriu o carte despre
ideea comunist`. (...) Acum te \n]eleg perfect,
Bata s` [tii \ns` c` nici nu vrea s` aud` de tine.

A.I.: Nu trebuie s` ui]i c` Bata este sculptor
[i acest lucru este foarte important. Cånd a v`zut
"Paparuda" m-a \ntrebat: "este lucrarea lui Doru
Covrig", nu suport` ideea c` mai exist` un
sculptor \n Timi[oara care poate s` \l concureze
foarte serios. |n fa]a mea r`måne \ns` cel mai
bun sculptor timi[orean al momentului. Noi am
mai avut discu]ii de genul acesta c` am ajuns
s` ]ip`m pe strad`. Ce a f`cut Bata la Uniunea
din Bucure[ti? Nimic! Dac` ajungem s` ne unim
vom dep`[i momente [i mai grele; a[a \ns`, fii
sincer (...) sunt lucruri care trebuiau bine puse
la cale!

N.S.: Bata a f`cut o chestie plin` de
rafinament: v-a spus "domnilor, \n ceasul al 12-
lea apela]i la con[tiint`!" L-a adus pe Sorin
Dumitrescu la mine cånd a fost tab`ra de la
Teremia. Ce-am discutat cu Sorinache nu poate
fi reprodus... Exist` \n Univers… restul sunt
barbarii materialist-dialectice. Dac` pån` [i cu
Nichita St`nescu au procedat porce[te... S`-l
bagi la cåteva zile dup` ce a murit pe posturile
de televiziune vorbind despre Ceau[escu... Pån`
[i pe {tefan Augustin Doina[, care [i-a p`strat
coloana neclintit`, l-am v`zut la televizor... nu-
mi venea s` cred. Porcul de Beniuc care l-a
demolat pe Blaga... am fost la Rotonda 7 cånd
a fost discu]ia aceea cu Octav Onicescu... Nu
exist` nici o cale de ie[ire, sistemul acesta este
atåt de perfid pus la punct. Vrei s` dai \n judecat`
Muzeul pentru c` te-a dat afar`? - ]i se cer actele.
Dac` vrei s` te judeci trebuie s` sco]i actele
originale depuse la Securitate. Le sco]i?! Nu

mai pleci \n str`in`tate! Nu le sco]i? Pierzi
procesul [i ajungi muncitor necalificat!
_____________

1  Marin Iordache, secretar cu propaganda
al Consiliului Jude]ean (CJ) Timi[ al Partidului
Comunist Romån (PCR). Ar fi p`r`sit func]ia
\n urma unui scandal sexual [i a faptului c` l-ar
fi plagiat, \ntr-un volum de teatru, pe un autor
uitat de la \nceputurile dictaturii comuniste \n
Romånia. A fost retrogradat director la fabrica
de påine. Revenit nu de mult \n actualitate: a
publicat un volum autobiografic masiv (400 p),
Epoca putea fi de aur, \n care \l sl`ve[te pe Lenin
[i \[i bag` picioarele \n Revolu]ie. Nota bene:
cartea a ap`rut la o editur` timi[orean` \n 2013,
care a beneficiat de suma de 7000 de lei, ob]inut`
prin Agenda cultural` a Consiliului Jude]ean
Timi[ (v. Florin Pu[ca[, Elogiul comunismului,
pe bani publici, [tiripesurse.ro, 23.03.2014).

2  Constantin Pot\ng`. I-a urmat lui Iordache
\n func]ia de secretar al CJ Timi[ al PCR. Autor
al unor texte propagandistice indigeste,
"specializat" \n cultura de mas`. Coordonator
al volumului Con[tiin]` socialist` [i participare
social`, ap`rut la Editura Academiei Republicii
Socialiste Romånia (RSR) \n 1977. Cenzor acerb
al revistelor timi[orene Orizont [i Forum
studen]esc. |n 30.11.1989 este rechemat din
calitatea de ambasador extraordinar [i
plenipoten]iar al RSR \n Republica Democrat`
Popular` Laos pentru a primi alte \ns`rcin`ri
(Decretul nr. 135/1989).

3  Eugen Florescu (1935-2009). Alt secretar
cu propaganda al CJ Timi[ al PCR, cel mai
sumbru dintre to]i. Fost [ef al Sec]iei Pres` a
Comitetului Central al PCR. Revolu]ia l-a prins
[ef al Cabinetului 2 (Elena Ceau[escu). |l
portretizeaz` magistral Vladimir Tism`neanu
(Revan[a rinocerilor, Hingherul ideologic ca
om totalitar): "obtuz, vehement, insolent,
intolerant [i incult", "patronul politicii de
intimidare a scriitorilor", r`mas celebru prin
aser]iunea c` protocronismul ar fi "viziunea
artistic` a tovar`[ului Nicolae Ceau[escu". Dup`
1990 a fost deputat al Partidului Socialist al
Muncii [i al Partidului Romånia Mare. A condus
imunda gazet` Democra]ia. Culmea ironiei, se
pare c` a murit la Los Angeles, unde \[i vedea
de nepo]i.

4  Constantin Baraschi (1902-1966),
sculptor romån (1902-1966). Autor al unor
proiecte de monumente ecvestre ale regilor
Carol I [i Ferdinand, dar [i al Monumentului
osta[ului sovietic eliberator din Pia]a Victoriei
(1946). A fost rector al Institutului de Arte
Plastice din Bucure[ti.
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Festivalul Interna]ional de Teatru pentru
Publicul Tån`r Ia[i, organizat de Teatrul
"Luceaf`rul" – desf`[urat anul acesta \ntre
6-12 octombrie – este preocupat atåt de
categoria de public copii, cåt [i de cea a
publicului tån`r, definit \n sensul cel mai
firesc cu putin]`. FITPTI este un loc de
\ntålnire, de discu]ii [i un prilej de a ob-
serva cum publicul-barometru este prezent
la \ntålnirea cu spectacolele actuale. E un
festival cu o identitate foarte clar`, cu o
misiune atent asumat` [i cu o amploare care
cre[te de la an la an.

Anul acesta, evenimentul a cuprins
spectacole de teatru [i dans jucate \n s`li
de teatru [i \n aer liber, spectacole-lectur`
pe trei texte inedite pentru publicul din
Romånia: Edgar cel cu paiete de Simon
Boulerice, Pe[tii dorm? de Jens Raschke
[i Ceas de sear` \ntr-o toamn` tårzie de
Friedrich Dürrenmatt, traducere realizat` prin
proiectul InterDramText, atelier organizat
de Catedra de Germanistic` a Facult`]ii de
Litere din cadrul Universit`]ii "Alexandru
Ioan Cuza" Ia[i \n colaborare cu Facultatea
de Teatru din cadrul Universit`]ii de Arte
"George Enescu" Ia[i.

FITPTI continu` [i un important demers
teoretic. Anul acesta a ap`rut sub egida
festivalului bilingv volumul Regia romå-
neasc`, de la act de interpretare la practici
colaborative, coordonat de criticul de teatru
Olti]a C\ntec, selec]ionerul festivalului. A
avut loc o dezbatere pe tema traducerii de
texte de teatru (Traducerea de teatru, \ntre
literar [i scenic), au fost lansate c`r]i despre
teatru: Carte cu pisica verde, volum coordo-
nat de Olti]a C\ntec, Dramaturgi francezi
de {tefan Oprea [i Anca Maria Rusu, Tho-
mas Ostermeier, Teatrul [i frica. Organi-
zatorii au inclus \n program [i trei proiec]ii
de filme documentare care au avut \n prim-
plan importan]i regizori contemporani: Alvis
Hermanis, Mai mult decåt via]`; Eugenio
Barba, ]ara \n care copacii zboar`; Thomas
Ostermeier, Teatrul care nu ne mai ajunge.

Tema edi]iei a fost Nelini[tile
prezentului, nelini[ti concretizate \n boal`,
singur`tate [i \nsingurare, anxietate, violen]`,
transpuse la nivel individual sau de
comunitate. |n råndurile care urmeaz` mi-
am propus un [otron, un scurt "inventar"
al obiectelor din spectacolele v`zute \n edi]ia
a noua a Festivalului Interna]ional de Teatru
pentru Publicul Tån`r, Ia[i, 2016.

1. Cuburile de ghea]` din 1. Cuburile de ghea]` din 1. Cuburile de ghea]` din 1. Cuburile de ghea]` din 1. Cuburile de ghea]` din VertijVertijVertijVertijVertij, regia, regia, regia, regia, regia
Mihai M`niu]iu (Teatrul "Aureliu Manea",Mihai M`niu]iu (Teatrul "Aureliu Manea",Mihai M`niu]iu (Teatrul "Aureliu Manea",Mihai M`niu]iu (Teatrul "Aureliu Manea",Mihai M`niu]iu (Teatrul "Aureliu Manea",
Turda)Turda)Turda)Turda)Turda)

Pentru mine, cuburile de ghea]` folosite
\n Vertij sunt transpunerea \n obiect a
memoriei afectate de "monstrul ̀ la mic [i
nemernic “care‘ uit` tot". Materie "tare",
ele sunt, \n fond, extrem de fragile, la fel
ca memoria care se tope[te, transformånd
realit`]ile din jur, \ncercånd s` g`seasc` noi
c`i de comunicare, a[a cum este ea redefinit`:
plin` de poezie, plin` de sfå[iere. Am rev`zut
cu mare emo]ie spectacolul creat de Mihai
M`niu]iu, un Vertij care \]i tulbur` \ntreaga
fiin]`.

2. M`nu[ile [i p`l`riile din 2. M`nu[ile [i p`l`riile din 2. M`nu[ile [i p`l`riile din 2. M`nu[ile [i p`l`riile din 2. M`nu[ile [i p`l`riile din CabaretCabaretCabaretCabaretCabaret, El, El, El, El, El
Retrete de Dorian Gray, SpaniaRetrete de Dorian Gray, SpaniaRetrete de Dorian Gray, SpaniaRetrete de Dorian Gray, SpaniaRetrete de Dorian Gray, Spania

Cabaret e un spectacol care mizeaz`,
deloc gre[it, pe surprinderea publicului, cu
trucuri mici [i rezultate \mbucur`toare;
folose[te baloane \n forme [i modalit`]i
neb`nuite [i muzic` bun`. Degetele

{OTRON LA FITPTI
DANIELA {ILINDEAN

\nm`nu[ate ale actorilor devin mici omule]i
dansatori cu identit`]i multiple, care se bucur`
de reflectoarele scenei minuscule pe care
sunt vedete "de buzunar". Buna dispozi]ie
vine la pachet cu vizionarea. Deopotriv`
spectatorii mici [i mari råd, chicotesc la
vederea scenelor de cabaret de epoc` \n
desf`[urare sub ochii lor.

3. Aparatul foto din 3. Aparatul foto din 3. Aparatul foto din 3. Aparatul foto din 3. Aparatul foto din AliceAliceAliceAliceAlice, regia Eugen, regia Eugen, regia Eugen, regia Eugen, regia Eugen
Jebeleanu (Teatrul Gong, Sibiu)Jebeleanu (Teatrul Gong, Sibiu)Jebeleanu (Teatrul Gong, Sibiu)Jebeleanu (Teatrul Gong, Sibiu)Jebeleanu (Teatrul Gong, Sibiu)

Aparatul foto e intro-ul pe care \l
propune Eugen Jebeleanu pentru lectura din
Alice \n ]ara minunilor. Alice, "o fat` ca
toate celelalte", cu teme de f`cut, cu lec]ii
[i ore de particulare de absolut toate materiile
(a[a, cam ca elevii de azi), cu o mam` care
o vrea premiant`, dar care nu mai are timp
s-o \ntrebe despre lucrurile pe care [i le-ar
dori ea [i care nu \i las` spa]iul de a se
descoperi. Asta pån` la \ntålnirea cu
obiectivul care o transport` direct \n ]ara
Minunilor, unde e \ntåmpinat` [i distribuit`
direct \n rolul lui Alice cu ajutorul unei echipe
de excep]ie. Cu o energie bun`, o distribu]ie
excelent`, spectacolul ofer` o interpretare
plauzibil` a textului lui Lewis Carroll.

4. C`m`[ile din 4. C`m`[ile din 4. C`m`[ile din 4. C`m`[ile din 4. C`m`[ile din Bizonii. Fabul`Bizonii. Fabul`Bizonii. Fabul`Bizonii. Fabul`Bizonii. Fabul`
urban`#2urban`#2urban`#2urban`#2urban`#2, regia Radu Afrim (Teatrul, regia Radu Afrim (Teatrul, regia Radu Afrim (Teatrul, regia Radu Afrim (Teatrul, regia Radu Afrim (Teatrul
Na]ional "Radu Stanca" Sibiu)Na]ional "Radu Stanca" Sibiu)Na]ional "Radu Stanca" Sibiu)Na]ional "Radu Stanca" Sibiu)Na]ional "Radu Stanca" Sibiu)

Perfect c`lcate, perfect aliniate, c`m`[ile
din spectacolul lui Radu Afrim \]i atrag
imediat aten]ia asupra realit`]ii ciobite pe
care o survoleaz`. |n familia de bizoni
lucrurile par s` ias` u[or-u[or din cotidian
[i s` alunece \n teritorii umbroase, \n care
pierderile [i absen]ele sunt acceptate, dar
ne\n]elese (dispari]ia mamei, apoi plecarea
fra]ilor). Lipsa explica]iilor se cumuleaz`
\n goluri suflete[ti resim]ite peste timp.
Impun`toarele ma[ini de sp`lat care
alc`tuiesc bun` parte din decor contrasteaz`
[i ele cu "limpezimea" [i neclaritatea,
imaginea familiei ale c`rei rufe murdare se
spal` \n interiorul micii sp`l`torii care
serve[te drept cas`.

5. Rola de scotch din 5. Rola de scotch din 5. Rola de scotch din 5. Rola de scotch din 5. Rola de scotch din StartStartStartStartStart, de [i cu, de [i cu, de [i cu, de [i cu, de [i cu
Polina Borisova (Odradek / Cie PupellaPolina Borisova (Odradek / Cie PupellaPolina Borisova (Odradek / Cie PupellaPolina Borisova (Odradek / Cie PupellaPolina Borisova (Odradek / Cie Pupella
Nogue / Centre de Création et de Dévelop-Nogue / Centre de Création et de Dévelop-Nogue / Centre de Création et de Dévelop-Nogue / Centre de Création et de Dévelop-Nogue / Centre de Création et de Dévelop-

pement pour les Arts de la Marionnette,pement pour les Arts de la Marionnette,pement pour les Arts de la Marionnette,pement pour les Arts de la Marionnette,pement pour les Arts de la Marionnette,
Fran]a)Fran]a)Fran]a)Fran]a)Fran]a)

Start e un spectacol impresionant, creat
cu inventivitate [i mult` sensibilitate, care
se transform` de la \nceput \n emo]ie pur`.
O b`trån` juc`u[` \[i consum` singur`tatea
\n mici ritualuri desf`[urate \n lumini [i
umbre, \n realit`]i care iau na[tere sub ochii
no[tri. Trasate din cåteva mi[c`ri, cu ajutorul
rolei de scotch, cadrele u[ii, siluetele care
sunt pentru o clip` readuse din trecut, pisica
imaginat` (pentru c` nici ea nu mai este lång`
st`påna ei). Din toate au r`mas doar amintiri
[i zgomote ale unor lumi care sunt aduse
la suprafa]` nu f`r` durere [i nostalgie.

6. Felia de tort din 6. Felia de tort din 6. Felia de tort din 6. Felia de tort din 6. Felia de tort din 20 noiembrie20 noiembrie20 noiembrie20 noiembrie20 noiembrie, regia, regia, regia, regia, regia
Eugen Jebeleanu (Teatrul Na]ional "RaduEugen Jebeleanu (Teatrul Na]ional "RaduEugen Jebeleanu (Teatrul Na]ional "RaduEugen Jebeleanu (Teatrul Na]ional "RaduEugen Jebeleanu (Teatrul Na]ional "Radu
Stanca")Stanca")Stanca")Stanca")Stanca")

Nu am måncat felia de tort pe care mi-
a oferit-o, parte din spectacol tån`rul furios.
A fost o \ncercare de \ndulcire a unei realit`]i
care nu poate [i nu trebuie s` fie \ndulcit`.
Ea trebuie s` aib` parte de o reflec]ie serioas`:
ce se \ntåmpl` \n [coli, cum pot fi ap`ra]i
copiii de bullying, care este atitudinea
p`rin]ilor [i a profesorilor. Revolta, neputin]a,
indignarea sunt doar cåteva dintre
sentimentele pe care personajul interpretat
de Ali Deac le are \n arsenal. Adolescentul
decide ca, dup` ce a tr`it o istorie a umilin]ei,
s` \[i \mpu[te colegii. Cazul nu e singular.
Spectacolul mi-a adus aminte de Columbinus
(Teatrul Municipal Baia Mare), care aducea
[i el \n fa]a publicului o alt` fil` sumbr`
dintr-o istorie cumplit de \nsångerat`.

7. Baloanele din 7. Baloanele din 7. Baloanele din 7. Baloanele din 7. Baloanele din Show cu baloaneShow cu baloaneShow cu baloaneShow cu baloaneShow cu baloane, regia, regia, regia, regia, regia
Lukasz Jedrzejczak (Teatrul din valizeLukasz Jedrzejczak (Teatrul din valizeLukasz Jedrzejczak (Teatrul din valizeLukasz Jedrzejczak (Teatrul din valizeLukasz Jedrzejczak (Teatrul din valize
Wroclaw, Polonia) Wroclaw, Polonia) Wroclaw, Polonia) Wroclaw, Polonia) Wroclaw, Polonia) [i Omul de z`pad` care[i Omul de z`pad` care[i Omul de z`pad` care[i Omul de z`pad` care[i Omul de z`pad` care
voia s` se-ntålneasc` cu soarelevoia s` se-ntålneasc` cu soarelevoia s` se-ntålneasc` cu soarelevoia s` se-ntålneasc` cu soarelevoia s` se-ntålneasc` cu soarele, regia Ion, regia Ion, regia Ion, regia Ion, regia Ion
Brancu (Teatrul "]`nd`ric`", Bucure[ti)Brancu (Teatrul "]`nd`ric`", Bucure[ti)Brancu (Teatrul "]`nd`ric`", Bucure[ti)Brancu (Teatrul "]`nd`ric`", Bucure[ti)Brancu (Teatrul "]`nd`ric`", Bucure[ti)

|n spectacolul polonez, baloane au venit
\n forme [i culori diferite. Clipeai de dou`
ori [i, \n fa]a ta, se ivea o \ntreag` faun`
acvatic` sau terestr`: caracati]e, pe[ti, lebede,
cåini, cu flori pentru fete [i b`ie]i deveni]i
cavaleri \nvesti]i, care intrau \n posesia unei
s`bii. Måinile dibace ale actorilor reu[eau
un hocus-pocus, \nvårtind de cåteva ori din
\ncheietur`, \n timp ce ochii vorbeau cons-

tant cu publicul. Copiii fascina]i intrau cu
mult entuziasm \n joc, fiind pe scen`, \n
sal`, mereu \n spectacol.

|n Omul de z`pad` care voia s` se
\ntålneasc` cu soarele, baloanele de s`pun
care coloreaz` scena, spre \ncåntarea copiilor,
vin s` sublinieze iluzia dintr-o poveste care
ia sfår[it odat` cu ele. Un text \nduio[`tor
(semnat de Matei Vi[niec), cu o montare
care p`streaz` atåt umorul, cåt [i muzica
istorisii [i care reu[e[te s` mi[te publicul.

8. Cutiile cu c`r]i din 8. Cutiile cu c`r]i din 8. Cutiile cu c`r]i din 8. Cutiile cu c`r]i din 8. Cutiile cu c`r]i din C`r]ile C`r]ile C`r]ile C`r]ile C`r]ile (Teatrul(Teatrul(Teatrul(Teatrul(Teatrul
Municipal "Matei Vi[niec", Suceava)Municipal "Matei Vi[niec", Suceava)Municipal "Matei Vi[niec", Suceava)Municipal "Matei Vi[niec", Suceava)Municipal "Matei Vi[niec", Suceava)

Teatrul "Matei Vi[niec" a scos \n strad`
cutii cu c`r]i, acele obiect periculoase, care
pot fi v`zute exclusiv prin prisma greut`]ii
lor, prafului pe care \l pot acumula, volu-
mului pe care \l ocup`, modalit`]ii \n care
pot afecta sau nu structura de rezisten]` a
blocului \n care sunt mutate, dac` au sau
nu acarieni, dac` sunt scrise \n limbi str`ine
[i dac` da, la ce pot ele folosi. Un spectacol
care se desf`[oar` ca o avalan[`, \n care
personajele refac, parc`, istoria drobului de
sare, spre delectarea publicului.

9. Gardul din 9. Gardul din 9. Gardul din 9. Gardul din 9. Gardul din HUOOOOOOHUOOOOOOHUOOOOOOHUOOOOOOHUOOOOOO, Au`leu,, Au`leu,, Au`leu,, Au`leu,, Au`leu,
Timi[oara, \nscenarea Ovidiu Mih`i]`,Timi[oara, \nscenarea Ovidiu Mih`i]`,Timi[oara, \nscenarea Ovidiu Mih`i]`,Timi[oara, \nscenarea Ovidiu Mih`i]`,Timi[oara, \nscenarea Ovidiu Mih`i]`,

Oricum l-am privi, gardul din
HUOOOOOO desparte dou` lumi, cea a
protestatarei [i cea a autorit`]ii, jandarmul
din spectacolul trupei Au`leu. Mai mult,
imediat ce el este instalat \n spa]iul de joc
(fie el sal` sau \n aer liber), vine s` marcheze
intrarea \n fic]iune, oferind avertismentul
c`, indiferent cåt de real` pare situa]ia, oricåt
de veridice sunt personajele, ele fac parte,
totu[i, din alt` dimensiune. Spectacolul care
a urmat spectacolului propriu-zis (\nregistrat
[i devenit \n scurt timp viral) \n care jandarmii
(reali) chestioneaz` limbajul textului [i
"convingerile" personajelor vine s` confirme
importan]a ideilor care (te) mi[c` [i nevoia
ca acest tip de teatru s` ias` [i \n strad`.
De-a råsu'-plånsu'. M-am bucurat sincer s`
v`d reac]ia publicului, care ia ap`rarea
actorilor, care le explic` oamenilor cu uni-
forme c` un text [i ni[te personaje nu pot
fi [i nu trebuie confundate cu oameni \n carne
[i oase.
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P`]ania unui condamnat gra]iat pentru
c` [tia carte seam`n` cu povestea cu coco[ul
ro[u1. Poate, oare, un criminal s` fie considerat
mai pu]in vinovat pentru c` recunoa[te literele
alfabetului? Poate, oare, un judec`tor s` \ndul-
ceasc` pedeapsa infractorului dac` acesta face
rezumatul ultimei nuvele citite? Nu \n via]a
real` sau, cel pu]in, nu \n lumea de azi, care
este mai \nsetat` de dreptate decåt de lectur`.

DD ar un såmbure de adev`r nu se
poate s` nu sesiz`m \n povestea
englezului cru]at de la spånzur`-

toare. De[i ne[tiin]a de carte nu poate fi o
cauz` direct` a comportamentului infrac]ional,
exist` o rela]ie destul de stråns` \ntre analfabe-
tism [i crim`. Este destul de u[or de presupus
c`, pentru cei f`r` preg`tire [colar`, [ansa
de-a cå[tiga bani buni din propriile lor calit`]i
[i abilit`]i este destul de mic`. Psihologii
consider`, \n acela[i timp, c` cei cu skill-
uri de \nv`]are reduse stau la fel de prost [i
cånd vine vorba de skill-urile foarte practice
de rezolvare a problemelor [i conflictelor.
Iar sociologii au observat, nu o dat`, c`
analfabe]ii se integreaz` mai greu \n
comunitate, nu particip` la activit`]i de grup
[i, fiind izola]i, devin vulnerabili. Devin
victime sigure, deci, deopotriv` atunci cånd
sunt victime propriu-zise [i atunci cånd fac
ei, la råndul lor, victime.

|n contra-partid`, alfabetizarea are efecte
vizibile \n multe zone din existen]a unui om,
inclusiv cånd vine vorba de via]a de familie,
s`n`tatea fizic` [i mental`, aspira]iile
personale, sau participarea, \n interes propriu,
la via]a civic` [i cultural`. Un studiu din 2006
indic` cinci factori majori care probeaz`
aceast` leg`tur` dintre absen]a c`r]ii [i
prezen]a c`tu[elor, \n fapt, un cerc vicios:
lipsa mijloacelor legitime de a face bani
\mpinge spre delict; [omajul, ca form` de
excludere, predispune la consumul de droguri
[i la interac]iunea cu g`[ti infrac]ionale, pe
cånd o slujb` func]ioneaz` adesea ca un factor
de protec]ie; [omajul este direct legat de al]i
factori de risc, precum s`r`cia, apartene]a
la o comunitate vulberabil` etc.; \n ultim`
instan]`, ceea ce \nchide cercul ca un la],
cazierul duce la [omaj [i excludere2.

Statistici americane din 20083 arat`,
simplu ca bun` ziua, c`: a) infractorii se
num`r` de trei ori mai mult din råndurile
celor care nu [tiu scrie [i citi; b) 80 din 100
din cei care isp`[esc o pedeaps` oarecare
\ntr-o \nchisoare nu au terminat liceul, iar
65 din 100 nu au nici opt clase. Nu \n ultimul
rånd, cifra suprem` este cea de 1 la 99, adic`
un american din ceva mai pu]in de o sut` a
petrecut un timp, cåt de scurt, la r`coare. E
de r`u, dar europenii stau, \n medie, cu cåteva
sutimi de procent mai bine. De exemplu,
englezii, care au pasiunea a[ez`rii vie]ii \n
statistici [i recens`minte, au ajuns la concluzia
c` 84.000 de oameni din 64 de milioane stau
la \nchisoare. |n sondajele lor de opinie, \ns`,
procentele cap`t` cote apocaliptice.

|ntrebare: "Care este cea mai important`
problem` cu care se confrunt` Marea
Britanie?" R`spuns (\nainte de Brexit, de bun`
seam`): "Legea [i ordinea" (55% din
responden]i, \n timp ce [omajul sau impozitele
prea mari dau b`taie de cap numai la 7%
din popula]ie). |ntrebare: "Sunt infrac]iona-
litatea [i violen]a cel mai teribil prilej de
\ngrijorare?" R`spuns: "Da" (43% din
responden]i, \n timp ce nem]ii se dau de ceasul
mor]ii pe acest subiect doar \n propor]ie de
21%, iar al]ii, nici atåt)4. Colac peste pup`z`,
un procent aproape la fel de mare dintre
britanici declar` c` subiectul infrac]ionalit`]ii
\i va influen]a decisiv cånd se vor duce la
vot data viitoare – oare de aceea au dat UE
pe cioara de pe gard? Avertisment: \ntrebarea

CIPRIAN V~LCAN
"Une loi anglaise vient rendre témoignage de l'ignorance de ces temps, en ordonnant

qu'un malfaiteur condamné à la peine de mort aurait la vie sauvé, s'il pouvait seulement
prouver qu'il savait lire". (Giambattista Vico, La Science nouvelle, Gallimard, Paris, 2006,
p. 188)

Pe vremea c\nd ciutele [i cerbii din p`durile Albionului erau \n num`r mai mare dec\t
[tiutorii de carte, puteai s` ucizi cu u[urin]` c\te animale \]i poftea inima, f`r` ra]ionaliz`ri,
cote de v\n`toare sau calcule de mare fine]e. |n schimb, nu-]i venea la \ndem\n` s` trimi]i
pe e[afod ori \n [treangul ce at\rna la vreo r`scruce un ins oric\t de n`r`vit \ntru desfr\nare
[i f`r`delege, oric\t de putred pe din`untru [i ahtiat dup` s`v\r[irea r`ului dac` el f`cea
parte din categoria at\t de aparte a cunosc`torilor buchilor. Iertai crima, vanitatea insuportabil`,
purt`rile mi[ele[ti, c`ut`tura diavoleasc`, lenevia f`r` seam`n dac` insul ce te \nfrunta
f`r` pic de cuviin]` era \n stare s`-]i demonstreze c` nu se uita la o carte precum paradigmatica
m\]` la paradigmaticul calendar, ci reu[ea s` desc\lceasc`, fie [i dup` mari opinteli, sud`lmi
[i destul` sudoare, sensul din spatele literelor.

Un asemenea om era mai pre]ios dec\t greutatea lui \n aur, trebuia p`strat cu sfin]enie,
]inut departe de pericole, protejat chiar de propriile-i \nclina]ii \nspre autodistrugere. De
era be]iv, trebuia s` i se ia pocalul de la gur`. De era ispitit de \ndestularea cu asupra de
m`sur` a burdihanului, trebuia s` i se smulg` din m\n` claponul bine rumenit. De era
n`r`vit la curvie, trebuia s` i se ascund` din fa]a ochilor muierile cele mai nurlii. De era
atras de sunetul argin]ilor, trebuia s` i se dea argin]i cu m`sur`, c\t s`-i fie m\ng\iat auzul.

Clopot de sticl` sau colivie cu gratii de aur s-ar fi cuvenit pentru un om cu o [tiin]`
at\t de rar`, dar clopotul nu se pl`smuia [i nici colivia nu se construia. Era l`sat s` zburde
prin lume \n c`utarea copitelor de cai mor]i, a elixirelor de dragoste ori a must`]ilor sume]ite
ale unei babe unse pe trup cu catran. Era l`sat s` \nt\lneasc` [time [i balauri, conduri
zbur`tori [i cavaleri zidi]i \n armur`, convins c` dracul nu e a[a de negru [i nici Ierusalimul
at\t de departe, c` porcul se poate \ngr`[a \n Ajun [i credin]a se poate dob\ndi dintr-o
sorbitur`.

Iar de puneau m\na pe el maistorii t\lhari, bine \i mai t`b`ceau pielea, silindu-l apoi
s` le rosteasc` desc\ntece, s` le dest`inuie numele ascunse ale buruienilor de pe c\mpuri,
s` le prepare leacuri \mpotriva dardelor ce str`pungeau f`r` mil` cele mai ginga[e m`dulare.
Iar de ajungea \n apropierea unei aba]ii, era pus s` citeasc` letopise]e dup` letopise]e, s`
rotunjeasc` slove, s` se g\ndeasc` la cai verzi pe pere]i. Ba sufletul trudea ca s`-[i ajung`
din urm` trupul, ba trupul se str`duia s`-[i ajung` sufletul din urm`, dar nicic\nd nu c`deau
la \nvoial`, purt\ndu-l peste m`ri [i ]`ri pe [tiutorul nostru de carte, de parc` i-ar fi ursit
s`-i putrezeasc` oasele pe c\te o insul` a Ferici]ilor ori a Neferici]ilor, \n vreun ostrov cu
tainice ar`t`ri [i miracole, unde era peste putin]` s` fie lini[te [i desf`tare, c`ci nu erau
numai ar`t`ri f`r` trup, ci plodeau f`r` num`r [i nepo]ii cu cap de c\ine ai lui Gog [i
Magog, ba [i fecioarele cu cap de cal ale semin]iilor de uria[i.

{tiutorul de carte visa mult, desf`t\ndu-se ca un prunc cu nes`buitele \nchipuiri ce \i
d`deau t\rcoale \n somn, iar cel mai mult \i pl`cea un vis ce se repeta o dat` la c\teva
s`pt`m\ni. Se f`cea c` lumea se schimbase, c` p`durile nu mai existau, c` vr`jitoarele nu
mai zburau, c` dul`ii nu mai l`trau, c` miresele nu mai pl\ngeau. |n locul fiarelor c\mpului
erau numai oameni [i iar oameni, c\t` frunz` [i iarb`, c\t` iarb` [i frunz`. Iar oamenii
aceia, ur\]i la chip precum Ucig`-l Toaca, nu lucrau c\mpul, nu p\ndeau ursul, nu dezmierdau
ce era de dezmierdat [i nici nu afuriseau ce era de afurisit, ci \[i petreceau ziua \ntreag`
buchisind, urgisi]i, sastisi]i, buh`i]i. Nu g`seai unul care s`-[i ridice privirea spre nori,
unul care s` ia \n palm` vreo g\z` ori care s` simt` mirosul f\nului proasp`t cosit.

To]i \[i ]ineau fa]a \n hrisoave, pergamente, codice, de parc` [tiau c` os\nda \i pa[te
de-ar \ndr`zni s` fac` altfel. {tiutorul de carte sim]ea c` ei a[teptau ceva, dar nu se \nt\mpla
nimic, iar cerul se \nnegura [i iar se \nnegura. Dar \nainte ca bezna s` fie deplin`, ie[ea
dintr-un cotlon neb`gat \n seam` de nimeni un t\n`r frumos la chip [i descul] care \ndr`znea
s` priveasc` \n jur. {tiutorul de carte \n]elegea c` are de a face cu singurul ne[tiutor al
buchilor ce r`m`sese \n lume [i nu avea nici o \ndoial` c` de la el avea s` vin` m\ntuirea.
Aveau s` urmeze vremi c\nd de spinzur`toare aveau s` scape tocmai cei s`raci cu duhul,
oric\t de n`r`vi]i \ntru desfr\nare [i f`r`delege, oric\t de putrezi pe din`untru [i ahtia]i
dup` s`v\r[irea r`ului…

O LEGE
ENGLEZEASC~

LITERA {I LEGEA
DANA CHETRINESCU

cu cioara este o interoga]ie \n termenii puri
[i inocen]i ai fabulei, f`r` urme vizibile de
incorectitudine politic`. Mergånd un pas mai
departe, cu sim] civic dezvoltat, cei interoga]i
nu se pierd \n ce]urile Albionului [i ofer`
solu]ii ferme pentru reducerea infrac]iona-
lit`]ii: dac` 19% cred c` un num`r mai mare
de poli]i[ti ar rezolva totul, 59% cred c` numai
[coala [i educa]ia solid` pot inversa trendul
pe termen lung.

Zis [i f`cut. Pentru c` [i UNICEF trage
un semnal de alarm` (un comunicat al acestei
organiza]ii spune tran[ant c` 1 din 4 copii
cre[te analfabet [i c` un miliard de oameni
de pe glob au intrat \n secolul XXI f`r` s`-
[i poat` semna propriul nume pe un formular,
dou` treimi din ace[tia fiind femei5) s-au pus
to]i pe treab`. 2013 pare s` fi fost un an bun
pentru asta, pentru c` lan]ul de fast food
McDonald's a lansat o campanie de alfabeti-
zare \n SUA [i agen]ia de publicitate DDB
Worldwide i-a ]inut isonul, \n Fran]a.
McDonald's pare s` fi ie[it mai ieftin, decizånd
s` adauge la meniul de copii Happy Meal o
c`rticic` de buzunar cu personajele favorite
din desenele animate Disney [i Pixar. DDB,
sub egida Illetrisme, grande cause 2013, a
f`cut un efort mai mare de imagina]ie [i
investi]ie, lansånd o campanie f`r` precedent.

Reclamele coco]ate pe panouri stradale
uria[e, dar [i cele publicate \n presa scris`,
\[i propuneau s` [ocheze privitorul prin
contrastul dintre a[tept`rile construite \n
imagini [i realitatea comunicat` \n cuvinte.
Imagine: o plaj` \nsorit`, o femeie \n costum
de baie, [i o bulin` galben` mare, cu inscrip]ia
10%, ca \n anun]urile de reduceri. Text, cu
litere de-o [chioap`: "Peste 10% dintre
francezi vor crede, din p`cate, c` e vorba
de reclama unei vacan]e exotice". Apoi, \ntr-o
not` de subsol: "Ajuta]i-ne s` facem din
analfabetism marea cauz` a anului 2013.
Semna]i peti]ia"6. Cam pe acela[i calapod,
alt` reclam`. Imagine: un top model machiat
[i un rimel. Text: "Peste 3 milioane de
fran]uzoaice vor fi sigure c` e vorba de un
nou rimel" etc. Creativ` f`r` s` fie invaziv`,
campania tr`gea un semnal de alarm` \ntr-o
manier` care g`sea echilibrul just \ntre
dramatism [i compasiune, pe de-o parte, [i
umor, understatement, pe de-alta.

PP oate c` un echilibru asem`n`tor
ar trebui c`utat [i \n preocup`rile,
cånd lacrimogene, de campanie

electoral`, cånd pseudo-pragmatice, de proiect
cu fonduri europene pe zona de resurse umane,
ambele heirupiste [i ipocrite, din Romånia,
]ara \n care jum`tate dintre copii nu merg la
[coal` sau abandoneaz` foarte repede din
cauza s`r`ciei [i a lipsei crase a infrastructurii
minimale. La noi, DDB nu face reclame cu
rimeluri [i vacan]e \n Mauritius, fiindc` ar
putea s` fie \n]ele[i foarte gre[it. Un billboard
cu o vedet` sexy \n bikini, spunånd, \ntr-un
nori[or auriu, c` 64% dintre adul]ii care nu
[tiu s` citeasc` \n Romånia sunt femei, ar
putea provoca ambuteiaje, situa]ii conflictuale
cu BOR, confuzii [i \ntårzieri \n desf`[urarea
activit`]ilor de zi cu zi ale unor alfabetiza]i
care citesc \n fiecare zi, dar niciodat` printre
rånduri, scriu rar, dånd oricånd bucuro[i vina
pe condei, [i \mpr`[tie bra[oave, adunånd
apoi potcoave.
______________

1  Giambattista Vico, La Science nou-
velle, Gallimard, Paris, 2006, p. 188.

2  Hurry et al. 2006, Literacy Changes
Lives, National Literacy Trust, 2006.

3  Prison Reform Trust 2008.
4  Ipsos MORI 2010.
5  http://data.unicef.org/topic/education/

literacy/ “accesat octombrie 2016‘
6  CB News, noiembrie 2013.
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Pe 23 septembrie 2016, Roald Dahl ar
fi \mplinit 100 de ani. De[i scriitorul nu se
mai afl` printre noi \nc` din 1990, nu puteam
trece cu vederea centenarul unuia dintre cei
mai populari autori pentru copii [i nu numai.
De fapt, tipul de fantezie (prin defini]ie [i
\n esen]` benevolent`) practicat de Dahl
\n scrierile adresate celor mici nu se plaseaz`
neap`rat, conform a[tept`rilor genului, \n
teritoriul destinderii sau al miraculosului
tipic basmelor cu zåne [i finaluri menite
s`-i ajute s` adoarm` lini[ti]i. Dimpotriv`,
britanicul n`scut \n }ara Galilor din p`rin]i
norvegieni nu se fere[te s` se aventureze
\n teritoriile macabrului, grotescului,
monstruosului, debordånd de un umor negru
ce \l scoate din zona banal`, de ni[` cuminte.
Alerte, pline de tålc, \ntr-o englez` ludic`,
cu jocuri de cuvinte dintre cele mai variate
[i ingenioase, incursiunile sale \n imaginar
stabilesc un echilibru \ntre realitatea
recognoscibil` [i fic]iune, un etern flirt cu
binomul utopie-distopie cu care se poate
rela]iona la orice vårst`.

Curio[ii vor descoperi materiale despre
partea \ntunecat` a autorului unei serii de
lucr`ri clasice, unele ecranizate cu succes
(Matilda, Charlie [i fabrica de ciocolat`).
Desigur, biografia poate, pån` la un punct,
oferi inspira]ie pentru diverse tipuri de
episoade. Pierderile timpurii ale surorii [i
tat`lui, internatele [colilor engleze[ti urmate
f`r` tragere de inim`, moartea fiicei, Olivia,
[i boala fiului, Theo, trebuie s` fi imprimat
o anumit` tonalitate [i s` fi \mprumutat
dimensiuni universului creat de Dahl, ca
refugiu, consolare, r`zbunare etc. Mai mult,
personalitatea controversat` [i stilul de via]`
furtunos, uneori provocator sau nep`s`tor
al scriitorului-pilot adaug` straturi
(pre)judec`]ilor de lectur`: "pentru unii a
fost erou de r`zboi, filantrop, un om extrem
de altruist. Pentru al]ii, un tip h`r]uitor,
misogin [i chiar antisemit"1. Nimic nu
anuleaz` \ns` talentul incontestabil din
spatele unor pove[ti fascinante pentru copii
[i pline de \ntreb`ri, sugestii, dileme adresate
mai degrab` adul]ilor.

Cea c`reia i-a venit råndul la transpunere
cinematografic` apar]ine Marelui uria[
prietenos, cunoscut multora drept BFG
(acronimul titlului ini]ial). Dezvoltat` de
la o simpl` schi]` pentru propriile odrasle,
se \nvårte \n jurul a doi protagoni[ti uni]i
prin marginalitate: Sophie, o feti]` orfan`,
e \n[f`cat` din dormitorul institu]iei de o
creatur` de dimensiuni inimaginabile, pe
care o surprinde \ntr-o noapte pe strad`,
suflånd ceva misterios \n case, prin ferestre.
Pentru a nu fi demascat`, f`ptura o duce
cu sine \ntr-un ]inut necunoscut, populat
de uria[i månc`tori de oameni, ce cutreier`
lumea \n c`utare de hran`. Spre deosebire
de ei, simpaticul r`pitor pare varianta
vegetarian` [i cu principii a speciei. Se ocup`
cu prinderea [i amestecarea viselor, pe care
le r`spånde[te apoi prin min]ile adormite.
Se \mprietene[te cu micu]a, o protejeaz`
[i o ajut` ca, printr-un plan iste], s` o
avertizeze pe Regin` de existen]a
r`uf`c`torilor necunoscu]i umanit`]ii.

Dac` istorisirii \n sine nu \i lipsesc
suspansul, r`sturn`rile de situa]ie, ironia,
personajele extraordinare dar identificabile
drept tipuri - prin vicii, manierisme, (proaste)
obiceiuri -, ce face cu adev`rat deliciul
oric`rei categorii de cititori e limbajul. Croit

Dac` ar fi s` aleg o fotografie care s`
\nso]easc` defini]ia cuvåntului "cinema
hollywoodian" \ntr-un dic]ionar enciclope-
dic, cea a "uria[ului" Spielberg ar fi cu
siguran]` printre cele mai nimerite. Numele
pu]inor al]i regizori func]ioneaz` atåt de
bine ca sinonime ale conceptului de "Hol-
lywood". Cu o carier` \ntins` pe mai bine
de cinci decenii [i cu 3 statuete Oscar la
activ, Steven Spielberg este regizorul care
a dat tonul unei \ntregi genera]ii cunoscute
\n anii '60 sub numele de "New Hollywood"
sau "Noul Val american". Doar pentru ca
apoi s-o apuce \ntr-o direc]ie destul de
diferit`.

E cel care a exercitat o influen]`
asumat` asupra filmelor lui Ridley Scott,
Steven Soderbergh, Quentin Tarantino,
Robert Rodriguez sau David Fincher – dac`
e s` numim doar cå]iva. E "cel mai mare
regizor al tuturor timpurilor", dup` cum
proclama prestigioasa revist` britanic`
Empire Magazine \n 2005. A fost gratulat
cu remarci admirative de oameni ca Martin
Scorsese, David Lynch sau Stanley Ku-
brick. Dar [i criticat, mai ales pe m`sur`
ce cariera sa filmografic` a virat spre un
traseu tot mai "comercial". Adic` tot mai
axat pe expunerea facil` [i melodramatic`.
A fost acuzat c` infantilizeaz` spectatorul,
cople[indu-l cu imagine, sunet [i spectacol,
dar \mpiedicåndu-l s` reflecteze critic1, c`
face filme excesiv de sentimentale [i
moraliste, ba chiar [i c` e responsabil pentru
lipsa de merit artistic a cinemaului american
mainstream.

|n Marele uria[ prietenos (The BFG),
ultimul film al lui Spielberg, numelui s`u
"uria[" \i sunt asociate alte dou` pe m`sur`.
Adaptat dup` romanul celebrului autor de
proz` pentru copii Roald Dahl (Charlie [i
fabrica de ciocolat`, Matilda, Vr`jitoarele
etc.) [i cu un scenariu semnat de Melissa
Mathison (care a scris E.T. Extraterestrul
\n anii '80), filmul are din start de pus pe
afi[ suficiente ingrediente "cu lipici" pentru
copiii cu vårste \ntre 6 [i 99 de ani. La
acestea se adaug` cåteva condimente de
ordin tehnic care nu pot lipsi dintr-un film
cu succes de cas` lansat \n era \n care tr`im.
Mai exact: imagine conceput` pentru redare
\n 3D [i personaje / decoruri generate pe
computer (CGI). Ambele situeaz` filmul
mai aproape de unul de desene animate decåt
de unul turnat pe pelicul` – ceea ce nu e
neap`rat un impediment. La re]eta de succes
"marca Spielberg" se mai adaug` o feti]`
plin` de carism` \n rolul principal (Ruby
Barnhill) [i un actor matur care pare s` aib`
una dintre cele mai expresive priviri din
industrie (Mark Rylance), chiar [i cånd e
ascuns` sub kilograme de machiaj. Ce
rezult` e un film care te cucere[te emo]ional,
te captiveaz` vizual, [i e excelent de vizionat
\mpreun` cu familia. Un film care nu \[i
face prea multe probleme legate de
perceptibilul iz de artificialitate adus de
CGI, care nu are preten]ii de "film de art`"
[i nu \[i propune s` te fac` s` meditezi la
sensul existen]ei. O mostr` simpl` [i bine
f`cut` de divertisment.

Povestea se \nvårte \n jurul micu]ei

URIA{UL DE LA
HOLLYWOOD

ADUC~TORUL
DE VISE

ADINA BAYACRISTINA CHEVERE{AN

pe m`sura unui gigant cu inim` mare dar
educa]ie pu]in` [i \n]elegere alternativ` a
lumii-a[a-cum-o-[tim, \ntregul vocabular,
sistemul gramatical [i fonetic al lui "BFG"
cuceresc prin simplitatea naiv-creativ` a
conexiunilor, inven]iilor, giumbu[lucurilor
lingvistice. Am citit originalul de dragul
acestui "gobblefunk" pe care cu greu mi-l
pot \nchipui tradus cu egal` lejeritate \n vreo
alt` limb`: ineditul amestec de vocabule,
onomatopee, frånturi de cuvånt e cu atåt
mai surprinz`tor cu cåt nu r`måne misterios,
potrivindu-se de minune personajelor. De
altfel, Dahl se dovede[te un maestru al
adecv`rii registrelor; a nu se trece cu vederea,
pe lång` bolboroselile consumatorilor de
carne uman`, interven]iile [efilor Armatei
[i For]elor Aeriene, apari]iile valetului [i
servitoarei Reginei Angliei [i, nu \n ultimul
rånd, presta]ia Suveranei \ns`[i!

Frunz`rind recenziile dou`miiste ale
c`r]ii remarc, nu f`r` amuzament, denun-
]urile la adresa inten]iilor lui Dahl: cli[eele
folosite la descrierea diverselor na]iuni ce
hr`nesc armata de uria[i, indigeste \n lumea
corectitudinii politice, ar putea d`una con-
[tiin]ei copila[ilor, cultivåndu-le \nclina]ii
rasiste; povestea e, de fapt, o transpunere
a unor instincte pedofile, uria[ul [i feti]a
convie]uind ferici]i (pån` la adånci b`tråne]i,
presupunem) pe domeniul regal; confrun-
tarea \ntre "buni" [i "r`i" devine neclar`
din perspectiva globaliz`rii [i a discursurilor
post-coloniale; reprezent`rile schematice
specifice basmului, fie el [i cult, reprezint`
obiectific`ri \njositoare - [i alte asemenea.
Dac` sim]ul umorului [i absurdului, sus-
pendarea ne\ncrederii, prezump]ia de
nevinov`]ie par a lipsi din apanajul multor
comentatori actuali, rare sunt trimiterile
la dimensiunile filosofice, moraliste, edu-
cative ale unei c`r]i pe care Dahl a dedicat-o
memoriei fiicei pierdute, considerånd-o
probabil cea mai apropiat` de propriul
suflet.2
______________

1 Pojana Maneeyingsakul. 'The Man
behind Matilda. The Dark Side of Roald
Dahl.' The New Statesman, 13.09.2016. http:/
/www.newstatesman.com/culture/books/
2016/09/man-behind-matilda-dark-side-
roald-dahl

2 https://www.roalddahl.com/roald-dahl/
stories/1980s

orfane Sophie, a c`l`toriei ei \n "]ara
uria[ilor" [i a rela]iei pe care o dezvolt`
cu personajul care d` (un pic pleonastic)
titlul filmului. {i pentru ca asem`narea cu
un film de desene animate s` fie des`vår[it`,
cei doi devin responsabili pentru "salvarea
lumii" – sau, \n fine, doar a Marii Britanii
– din ghearele unor demonici uria[i
månc`tori de oameni. {i nu oricum, ci cu
ajutorul direct al Reginei Angliei. Filmul
nu e neap`rat liniar din punct de vedere
narativ, cea mai evident` sincop` fiind legat`
de faptul c` \nceputul pare fixat undeva
la \nceputul secolului XX, iar finalul include
interven]ii armate cu elicoptere. Dar mai
conteaz`? Spa]iul de basm \n care e creionat`
povestea apare suspendat undeva \n afara
tiparelor conven]ionale care definesc
anumite vremuri.

Din film nu lipsesc cåteva mostre din
creativitatea plin` de candoare a lui Dahl
– vezi colec]ia de vise a uria[ului prietenos
sau dialectul vorbit \n ]ara uria[ilor (refri[ant
de bine tradus \n varianta dublat` \n romån`
a filmului, gra]ie – f`r` \ndoial` – traducerii
c`r]ii omonime, f`cute de Alexandra
Columban pentru Editura Arthur \n 2015).
Reinventator prolific al limbajului, Dahl
folose[te o serie de cuvinte pe care nu le
traduce, \ns` care sunt u[or de \n]eles de
micii s`i cititori prin prisma asem`n`rilor
cu alte cuvinte sau a referin]elor
onomatopeice. De exemplu, pentru uria[i
oamenii sunt "omle]i", b`utura favorit` a
Marelui uria[ prietenos (MUP) se nume[te
"sifocl`bucel", iar visele sunt ni[te "balona[e
ce]o[ele-aburele".

Regizat de un nume "uria[" al
cinemaului american, Marele uria[ prietenos
al lui Dahl nu e scutit de probleme pentru
ochiul adult. Dar cu toate astea, va fi adorat
de copiii de toate vårstele. Al`turi de E.T.
Extraterestrul (1982), Hook (1991) [i
Aventurile lui Tintin (2011), el \ntrege[te
filmografia lui Spielberg destinat` familiei
[i poate fi pus oricånd ca mostr` \n manualul
de realizare al acestui gen cinematografic.
____________

1 Peter Biskind. 1999. Easy Riders,
Raging Bulls. London: Bloomsbury.
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* * * * * Scriam ceva mai \nainte, a[a cum
mai scriau [i al]ii, despre editorii trecu]i
de 70, 80, 90 de ani, cu \nv`]`cei care au
obosit [i ei. Dar r`mån serio[i, temeinici,
demni de \ncrederea noastr`. Citesc edi]ia
Victor Vlad Delamarina, realizat` de
Gra]iela Benga (dup` ce a scris un volum
– \ndr`znesc s` scriu - monumental despre
Poezia anului dou` mii, dup` ce a scris
cåteva c`r]i despre Mircea Eliade [i una
despre Mircea Dinescu, Gra]iela Benga se
\ntoarce c`tre Banatul de odinioar` [i
realizeaz` o edi]ie, cred, excep]ional` despre
Victor Vlad Delamarina. Deci Victor Vlad
Delamarina. Scrieri, Poezii. Proz`.
Coresponden]`,     ed. David Press Print, 2016,
\ntr-o Edi]ie critic`, text stabilit, studiu
introductiv, tabel cronologic, not` asupra
edi]iei, note, glosar, bibliografie, opinii
critice [i anexe de Gra]iela Benga-}u]uianu
(care semna prin reviste Gra]iela Benga)

* * * * * Ar fi poate nedrept s` spunem c`
Victor Vlad Delamarina n-a mai preocupat,
de mult` vreme, pe nimeni. Dac` spunem
c` ilustrul lugojean a trezit aten]ie, dar nu
prea mult`, ne apropiem de adev`r, fiindc`
manuscrise ale sale s-au pierdut. V.
Vintilescu a editat Documente(le) literare
Victor Vlad Delamarina, Simion Dima a
tip`rit, \n 1972, la editura timi[orean`
proap`t \nfiin]at`, Facla, o edi]ie Victor Vlad
Delamarina, o "edi]ie", s`rind, a[a cum arat`
cu aten]ie Gra]iela Benga, din cånd \n cånd:
o edi]ie selectiv` - prea selectiv` [i prea
rar cercetat`. ***** Trebuie recitit jurnalul
poetului,     Cartea vie]ii mele,     cu pagini care
reconstituie lumea prin care a trecut
Delamarina. Iat`-l pe tån`r proasp`t sosit
la Colegiul Sfåntul Sava din Bucure[ti:
"Paraschievici m-a prezentat la cå]iva colegi
ca "transilv`nean", "student din Transilva-
nia", [i eu \n zadar le spuneam c` sunt b`n`-
]ean; dar nici colegii mei nu g`seau c` e
vreo deosebire \ntre Banat [i Transilvania.
A[a c` \n curånd mul]i m` [tiau de transil-
v`nean. Mie la urm` tot una-mi era – nu
eram eu menit s`-i \nv`] geografia pe cei
tineri - m` mira numai modul lor de a se
mira a[a necomplet. Mai tårziu avui ocaziu-
nea s` \ntålnesc chiar oameni cu pozi]iune
\n societate care nu erau \nc` l`muri]i
dac`…Banatul e \n Bucovina".

* * * * * S` credem c` alte pagini ar fi
guvernate de sup`rarea c` unii dintre colegii
lui nu [tiu ce-i cu Banatul? C` b`nuiesc
c` Timi[oara [i Cluj sunt acela[i ora[? Iat`
c` le zice [i el despre Craiova: "Mie,
Craiova, ca ora[, nu mi-a pl`cut de fel, o
spun f`r` ocolitur` [i ]in de asemenea s`
amintesc c` m` mir cum un cunoscut
compatriot a putut avea motive s` compun`
un vals "Adio, Craiova!": eu dac` aveam
darul de a compune apoi desigur c`
compuneam un galop "Adio, Craiova!" cånd
am plecat din acel frumos ora[". * Ca s`
nu existe b`nuiala c` ar mai exista [i azi
domni (fie ei [i enciclopedi[ti, fie ei
academicieni) care nu [tiu ce-i cu Banatul,
Gra]iela Benga-}u]uianu realizeaz` un
amplu Tablou cronologic, \n care nu numai
Lugojul lui Victor Vlad Delamarina e
prezent, ci toate evenimentele de seam`
ale Lugojului, omagiat \n volume ample
de Du[an Baiszki [i de Vasile Bogdan. Vom
scrie alt`dat` despre cele dou` volume care
pot defini cu folos cultura acestui ora[.

* Fire[te c` [i autoarea edi]iei citate a
descoperit c` \n numeroase pagini dedicate
prin diverse c`r]ulii lui Victor Vlad Delama-

Nu fiindc` este b`n`]ean Vlad T`u[ance
ne-a pl`cut articolul s`u intitulat Dorul de duc`
[i dorul de cas`, ap`rut \n Dilema Veche, ci
fiindc` "povestea" scris` de el are tot ce \i trebuie.
E de g`sit pe internet, citi]i-o cap-coad`. Iat` o
secven]` din ea: "Genera]ia mea a crescut cu
g\ndul la plecare. Liceele bilingve din Timi[oara,
Calderon, Shakespeare sau Lenau, ne preg`teau
nu doar la matematic`, istorie [i fizic`, ci parc`
[i pentru trecut grani]a, o bun` parte dintre fo[tii
mei colegi de hol sau genera]ie \ncerc\nd
Occidentul cu degetul m`car timp de o burs`
de studiu. La fel primii pleca]i, cu o sut` de
ani \n urm`, la fel ca cei fugi]i [i c`li]i \n lag`rele
de azilan]i ai anilor 70 [i 80, majoritatea se \ntorc.
La o strigare amical` pe Facebook, mi-au r`spuns
zeci de oameni, cu pove[ti vechi [i noi despre
care dovedesc c` dorul de duc` [i dorul de cas`
nu se exclud, ba dimpotriv`.

Poate cel mai interesat exemplu de rena[tere,
cea mai frumoas` metafor` a puterii re\ntoarcerii
este G`r\na. Aproape depopulat dup` ce nem]ii
localnici au migrat \n grup la Traunstein, satul
de la poalele Semenicului a ren`scut prin
festivalul de jazz, incontestabil cel mai impor-
tant produs cultural la Banatului, dar [i datorit`
emigran]ilor reveni]i acas`. Casa care g`zduie[te
expozi]ia despre viata pemilor \l are ca proprietar
pe Günter Diemer. Arthouse-Wolfsberg, un
centru cultural cu proiecte consistente din zona
artei, muzicii [i prezerv`rii tradi]iei este proiectul
Elisabethei Ochsenfeld, plecat` din ]ar` \n 1986.
Dac` stai s` prive[ti de aproape, vei descoperi,
\n Timi[oara sau \n tot Banatul, sute de proiecte
de suflet pornite de cei pleca]i [i re\ntor[i:
festivaluri, evenimente de street art, restaurante,
concursuri de enduro, ateliere de produse
tradi]ionale sau ber`rii. Fericit de paradoxal,
identitatea zonei este completat` sau [lefuit`
fix de cei care au abandonat-o pentru o vreme.
Se vede c` nu s\nt singurul care are rela]ii
complicate cu locul de ba[tin`. Se vede c` rela]iile
complicate s\nt [i cele mai constructive. Se pare
c` unele lucruri nu se schimb` nici cu vremea,
nici cu distan]a".

ALURA TRAUMEI {I
ANVERGURA E{ECULUI

Opera Angelei Marinescu, una dintre cele
mai importante scriitoare contemporane, este
subiectul central al revistei Vatra. O excelent`
pledoarie pentru poezia dnei Marinescu face
Florin-Corneliu Popovici \n eseul intitulat
Autoscopia suferin]ei, eseu din care cit`m:
"Angela Marinescu reprezint` pentru poezia
romåneasc` tot ceea ce reprezint` Max Blecher
pentru proza interbelic`. Ceea ce \i une[te pe
cei doi, dincolo de scriitura sub semnul suferin]ei,
este uluitoarea capacitate kafkian` de "a se instala
\n nenorocire", a[a cum inspirat detecta Ovid.
S. Crohm`lniceanu esen]a Inimilor cicatrizate.
Sub aspectul mesajului tern, sumbru, f`cånd

riana sau literaturii dialectale se copiaz`
cu \ncredere [i din Ilarie Chendi, [i din
Nicolae }irioi, [i din V. Vintilescu [i din
Cornel Ungureanu. Cred c` ar trebui s`
r`månem recunosc`tori celor care copiaz`
– de ce s` obosim onoratul cititor cu
bibliografie suplimentar`? De ce s`-l
chinuim cu nume [i c`r]i utile sau inutile?
***** Nu plagiaz` doar nec`ji]ii, cei care iau
1200 de lei pe lun`, plagiaz` milionarii,
miliardarii – ei \[i scriu c`r]ile \n pu[c`rie
fiindc` vor s` ias` mai repede – plagiaz`
deputa]ii, plagiaz` mini[trii, fiindc` [i ei
vor s` fie doctori. {i ca s` afle cine a pla-
giat, dac` domnul deputat, dac` domnul
ministru, dac` doamna Codru]a a plagiat,
se \nfiin]eaz` comisii. Comisii care muncesc
s` afle dac` prim ministrul a plagiat, dac`
dumneaei Codru]a a plagiat.

* * * * * O veste – alert` – de la domnul Victor
Ravini, alias Radu Ni]u: profesorul, fostul
deputat Nicu Vintil` nu l-a copiat, dl. Ravini
l-a citit pe internet. Pe internet lipseau
ghilimelele [i subsolul unde dl Radu Ni]u
era citat!!! A[adar nu mai e nevoie de nici
o comisie, de nici un specialist care s` arate
c` profesorul Nicu Vintil` e curat ca lacrima.
Parc` nu \n]elegem [i noi cum e cu
plagiatele!!!

***** Din Novi Sad a poposit la Timi[oara
pentru dou` zile Slavco Alm`jan, "clasic"
al literaturii romåne din Voivodina. A adus
cu sine mai multe volume \n limba romån`,
dintre care cea mai copiat`, conspectat`,
parafrazat` carte a sa, Ningea odat` \n Banat.
Edi]ia \ngrijt` de Nicu Ciobanu con]ine,
pe lång` celebrul poem, pe lång` p`rerile
admiratorilor competen]i [i mai multe
m`rturii ale autorului puse toate sub
\ntrebarea: Ce ne facem cu ninsorile de
alt`dat`? "|n fraged` copil`rie nu-mi
\nchipuiam c` putea s` ning` [i-n alt` parte
a lumii [i-n Banat". La Timi[oara, am fi
vrut noi s`-i spunem, n-a nins demult. {i
abia plec` b`trånul… [i a \nceput s` ning`.
Dac` a[ fi fost \n locul editorului, ad`ugam
vreo trei poeme despre felul \n care ningea
odat` \n Banat, parafrazate de poe]i mai
mici sau mai mari. Despre felul \n care se
emo]ioneaz` de ninsorile din Banat Petre
Stoica, Anghel Dumbr`veanu, Ioan Flora.

* * * * * Dup` ce plec` b`trånul Slavko a
ap`rut la Timi[oara excelen]a sa Khaled
Rifai din Liban, medic cu loc important
\n ierarhiile din Liban, azi, cu pu]in timp
\n urm` medic foarte important \n ierarhiile
UNESCO. Prima \ntrebare a fost dac` avem
o arhiv` a revistei Orizont \n care publicase
poezii \n vremea cånd era student la
medicin`, cånd era studentul [i prietenul
profesorului Ovidiu Grivu. Ce mai fac
prietenii lui de odinioar`, din vremurile \n
care era aici student? Anghel Dumbr`veanu,
Lauren]iu Cerne]? Nu mai sunt, exclam`
un domn din preajm`. Ne poate trimite
poezii? Cum s` nu, desigur… Primim poezii
[i, prin email, un [ir de diplome din 1984.
Diplome pentru crea]ia artistic`. Mai poate
colabora la revista noastr`? Desigur!!! A[a
i-am r`spuns [i Cameliei Lobon], care a
publicat \n Orizont pe vremea cånd era
student`. De 35 de ani e \n Japonia, dup`
un doctorat str`lucit la Chicago, despre
lumile orientale. Au sprijinit-o [i Aurel
Turcu[, [i Vasile Versavia… N-am zis
nimic, ne-am bucurat de \ntålnire. Doar noi,
f`r` prea mul]i dintre cei de odinioar`. S`
ne mai sup`r`m pe cei care, cu efort, dar
[i cu iubire, ne copiaz`?

abstrac]ie de forma scriiturii, Subpoezie (poemul
care d` titlul celor dou` masive volume adunate
sub auspiciile operelor complete) este un fel
de Inimi cicatrizate \n versuri, un Corp trans-
parent \n care biografia scriitoarei este "la
vedere", f`r` ascunzi[uri [i f`r` ocoli[uri, dup`
cum este [i fotografia alb-negru din debutul
volumului \ntåi care o \nf`]i[eaz` pe Angela,
cu sånul drept extirpat, consecin]a unei
masectomii. Exist` dou` posibile explica]ii ale
semnifica]iei titlului: una, prin care poeta \[i
plaseaz` cu bun` [tiin]` poezia pe un plan
inferior, pe un plan secund, la nivel de
"dedesubt", de underground, de minuspoezie
(a se vedea tonul melancolic, devitaliza(n)t, lipsit
de bucuria lui a fi), de poezie care nu se
recomand` a fi citit` pe stomacul gol sau \n
plin` exuberan]`; a doua, datorit` "contamin`rii"
poemelor cu biografia poetei, de unde [i poezia
"masectomic`", ecor[at`, lipsit` de lirism, de
po(i)etic. |n ambele sensuri, este vorba de o
poezie "masculin`" (deloc \ntåmpl`tor, obsesia
masculinului, dorin]a de a se fi reg`sit \n postura
viril` a sexului opus, traverseaz` \ntreaga poezie
\n discu]ie), defemininul masculinizat: "m` simt
vinovat` c` nu am fost/de la \nceput/aproape
un b`rbat" (Fuga postmodern` XIV). Poemele
Angelei Marinescu au alura traumei [i anvergura
e[ecului generalizat, inclusiv a e[ecului fiin]ial,
existen]ial."

PRIMI}I CU DARU-N
C~R}I?

Num`rul 3/2016 din Mi[carea literar` \i
este dedicat, \n mare parte, lui George Co[buc
[i se deschide cu editorialul directorului
publica]iei, Olimpiu Nu[felean, Mai vrem
Co[buc? Ca \ntotdeauna, multe sunt de citit \n
revista din Bistri]a, de la eseuri [i cronici literare,
pån` la poezie, proz`, interviuri. Nu ocoli]i textul
dlui Zorin Diaconescu, Eu nu sunt mama Omida!,
care e un melanj de nostalgii, umor, date statistice
[i… cårlig. Red`m, pe s`rite, buc`]i din articolul
cu pricina: "A fi publicat era un eveniment, cam
tot atåt de important ca Victoria \n alegerile
locale ast`zi, poate chiar mai important, avånd
\n vedere c` atunci existau cåteva sute de
persoane publicabile, iar azi avem sute de ale[i
locali. (…) Publicarea nu mai presupune decåt
un clic, internetul rezolv` restul, ai ocazia s`
publici orice, de la povestea vie]ii tale pån` la
cea mai recent` poz` cu tine la cafea, \n fa]a
telefonului care fotografiaz` \n ambele sensuri.
Dac` ai noroc apare [i comentatorul. (…) La
lansarea lui C`rt`rescu de la Casa C`r]ii N.
Steinhardt din Bistri]ia au venit zeci de autori
locali, dornici s`-l d`ruiasc` cu cåte o (sau mai
multe) c`r]i, dar nici zece la sut` nu au cump`rat
Solenoid".

RO{IORII DE VEDE
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LOU PROFESSOUR MIÉU DE
PROUVENÇAU. E TAMBÈN D'OULIVIÉ
IOAN T. MORAR

De c\nd m-am stabilit \n La Ciotat, dou`
au fost elementele care m-au atras \n mod
deosebit: provensala [i m`slinii, ca semne
de identitate local`. Lavanda a venit ceva
mai t\rziu [i nu chiar pe acela[i loc. |n
naivitatea mea t`b`cit` m` a[teptam ca m`car
prin sate s` aud oamenii vorbind \n aceast`
limb`. Dar n-a fost a[a. Am avut parte doar
de c\ntece \n provensal`, intonate pe la
diverse s`rb`tori, \n pie]e publice, pe scene,
\n interpretarea unor oameni de v\rtsa a treia,
\nc`p`]\na]i s` poarte pe umeri ni[te tradi]ii
aproape stinse. {i am v`zut, pe t`bli]ele
multor localit`]i, trecut mai mic, sub denumi-
rea oficial`, francez`, numele provensal.

Cu m`slinii e altceva, s\nt mai prezen]i,
dai peste tot de ei [i de produsele lor. Tarabele
de m`sline, tapenade [i uleiuri s\nt nelipsite
\n orice mic sau mare "marché" s`pt`m\nal.
Viile din Provence alterneaz` cu livezile
de m`slini [i aproape fiecare produc`tor de
vin \]i propune, dac`-i vizitezi domeniul,
s` cumperi [i uleiul lui ob]inut prin presare
la rece [i extra virgin (mi se pare cumva
ciudat` expresia "extra virgin": adic` mai
virgin dec\t virginul de r\nd, dar trecem peste
asta).

MM
i-am spus c` ar fi interesant
s` \nv`] provensala, s` prind
un fel de r`d`cini culturale

\n locul \n care am ales s` tr`iesc de c\]iva
ani. Dar n-am g`sit nic`ieri afi[ate cursuri,
nicio [coal` care s` te \mbie cu deprinderea
provensalei. A[a c` am am\nat proiectul [i,
ca s` nu m` \mpiedic de el, l-am pus \n
debaraua cu lucrurile de f`cut mai t\rziu sau
niciodat`.

|n fond, hai s` spunem c` o s` \nv`]
provensala. Dar cu cine o s-o vorbesc? Nu
am \nt\lnit, cum ziceam, vorbitori fluen]i
prin jur. Sigur c` exist`. Dar nu mi-au ie[it
mie \n cale. Prietenul meu, Paul Julien,
pre[edintele Asocia]iei Amitié Franco-
Roumaine, \n]elege provensala. O vorbeau
bunicii lui, dar el nu mai are exerci]iul
conversa]iei. Destul de mul]i de v\rsta a treia
s\nt \n situa]ia asta: au o provensal` latent`,
inactiv`, din care mai ]\[ne[te, ca \ntr-un
zv\cnet al memoriei, amintirea cåte unui
cuv\nt sau a unei expresii…

P\n` c\nd, \ntr-o zi, miracolul s-a
\nt\mplat. Un miracol \n trepte, ca s` zic
a[a. A \nceput \ntr-o sear` de mai (anul
curent) \n care am organizat, \mpreun` cu
poetul Frédéric Ganga, [eful cenaclului local
[i "strig`torul public" al La Ciotatului, [i
cu Paul Julien (mai sus citat cu func]ie cu
tot), o sear` se poezie romåneasc`, \n sala
ciotadian` Le Grand Portique. Selectasem
mai multe poezii traduse (de la Eminescu,
la Robert {erban) [i le trimisesem membrilor
activi ai cenaclului care [i-au ales, fiecare,
un grupaj pe care s`-l citeasc`. Textele
originale, \n romån`, le-am recitat eu, atunci
c\nd audien]a a dorit asta. A fost o sear`
foarte reu[it`, cu mult peste a[tept`rile mele.

La final, \n momentul discu]iilor, cineva,
un domn din public, a cerut permisiunea
s` citeasc`, \n provensal` [i-n francez`, o
poezie pe care poetul Mistral a dedicat-o
Romåniei. Nu se putea o \ncheiere mai pl`-
cut`. Domnul acela, pe numele lui Denis
Roux, este acum profesorul meu de proven-
sal` [i de m`slini. Atunci nu [tiam asta.

Urm`toarea faz` a miracolului a fost
invita]ia pe care Denis Roux mi-a f`cut-o
acas` la el, \n Ceyreste (comun` lipit` de
La Ciotat, cu care \mparte acela[i cod po[tal,

caz mai rar \n Fran]a), s`-l cunosc pe un
bun prieten al s`u care a fost lector de
francez` la Universitatea Bucure[ti pe
vremea lui Ceau[escu. (Existau \n facult`]ile
de litere pe atunci posturi ocupate de str`ini:
lectorul american, lectorul francez, lectorul
spaniol, posturi foarte strict supravegheate
de "organe". Era o opera]iune "la schimb"
pentru lectorii de romån` de la universit`]i
din str`in`tate). A fost o sear` minunat`,
am r\s, ne-am cunoscut mai bine, gazda mi-
a \mprumutat o carte care mi-a servit \n
documentarea despre Varian Fry, personaj
fabulos din Marsilia din anii celui de-al
Doilea R`zboi Mondial, primul american
r`spl`tit cu titlul de "drept \ntre popoare"
(v` intereseaz` personajul? Fuga la Google!)

Dar nici \n seara aceea n-am [tiut c`
fusesem acas` chiar la profesorul meu de
provensal` ([i de m`slini). Urma s`-i restitui
cartea, a[a c` aveam o continuare virtual`
a rela]iei noastre. Ne vom vedea \n toamn`,
ne-am spus. Era, f`r` \ndoial`, un om cu
care aveai multe subiecte de discutat. Fusese
\n Romånia \n tinere]e, cuno[tea bine
atmosfera de dinainte de '89. A circulat \ntre
noi un curent bun, a[teptam s` ne mai
\nt\lnim, m`car c\t s`-i dau cartea \napoi.

{i a venit toamna, acoper`-mi sufletul
cu ceva, vorba aia. {i am primit un e-mail
de la Denis Roux. Care m` anun]a c`, \n
urma eforturilor f`cute de Mireille Benedetti,
prim`ri]` adjunct` \n La Ciotat [i membr`
\n Consiliul Regional PACA, se vor organiza,
\n fiecare mar]i seara, cursuri de provensal`.
M` \ntreba dac` vreau s` m` \nscriu [i eu.
{i abia \n acel e-mail am aflat c` el e profeso-
rul meu de provensal` ([i, mai t\rziu, de
m`slini). {i i-am cerut o scurt` autobiografie:

"M-am n`scut \ntr-un mic sat de pe
Valea Ronului, la limita \ntre Vaucluse [i
Drôme, \n regiunea numit` Tricastin, unde
se cultiv`, ca \n mai toat` Proven]a, vie,
lavand`, trufe, fructe, legume [i se produce
br\nz` de capr` [i ulei de m`sline. Mai pu]ine
acum dec\t \nainte de gerul din 1956. E o
regiune cu biserici [i capele romane. Biserica
din satul meu, Saint-Restitut, cu portalul
inspirat din arhitectura antic`, este clasat`
monument istoric de Prosper Mérimée.
Legenda spune (iar \n Provence legendele
circul`, am constatat, cu mult` u[urin]`, se
simt la ele acas`, n.m.) c` numele satului
vine de la orbul din Evanghelie c`ruia Isus
\i restituie vederea (restitutus).

||
n primii ani ai vie]ii am asistat la
slujbele \n latin`. Era interesant (mi-
am dat seama mai t\rziu) s` aud o

limb` care a func]ionat f`r` \ncetare din
antichitate p\n` azi. Am fost crescut, p\n`
la zece ani, de bunicii, p`rin]ii mei,
func]ionari, fiind muta]i de administra]ie
dintr-o parte \n alta. Genera]ia p`rin]ilor mei
vorbea \n mod curent provensala, \n sat, \n
via]a de zi cu zi, dar se adresau nepo]ilor
\n francez`, ca s` nu-i jeneze \n procesul
\nv`]`rii, s` nu-i tulbure. C\nd erau ei tineri
vorbirea \n provensal` era pedepsit` la [coal`.
Nou` ne-a r`mas liber accesul doar prin
c\ntecele de la s`rb`torile populare, tr`g\nd
cu urechea la dialogurile dintre b`tr\ni.

|nc` din [coala primar`, Roma a fost
pentru mine o referin]`. Eu m` consider
roman, nu gal. Studiile secundare le-am f`cut
la Avignon, acolo unde mama era
\nv`]`toare, iar tata jandarm. Avignon-ul
era, \n fond, cealalt` Rom` [i capitala
revirimentului provensalei. Merg\nd la liceu,

treceam zilnic pe l\ng` o plac` de marmur`
care ne reamintea c` "\n aceast` cas` a fost
imprimat`, \n anul 1859, Mirèio, prima
edi]ie" (poem epic \n versuri datorat lui
Mistral, n. m.). Am urmat studii de litere
clasice aproape natural, de la sine \n]eles.

CC
um nu m` vedeam profesor, am
trecut prin ni[te concursuri
pentru posturi administrative,

dar m-am interesat \n continuare de
provensal`, de literatur` [i de istorie. Mi-am
f`cut studiile universitare la Avignon, apoi
la Aix, unde am f`cut [i armata. Profit\nd
de momentele libere, am urmat cursurile
[i am ob]inut diploma de studii aprofundate
\n limbi regionale, adic` \n provensal`. Dup`
o parantez` profesional`, \n 1993 am venit
de la Paris la Marsilia \ntr-un serviciu
regional al Ministerului Agriculturii. Ajuns
aici, am descoperit, \ntr-un parc al institu]iei,
un mic p\lc de m`slini. {i am sim]it c` am
revenit acas`. Noul post mi-a permis s` m`
apropii de serviciul regional de oliocultur`,
alc`tuit din ingineri [i tehnicieni pasiona]i
de cultura m`slinului. M`slinul antic, clasicii,
simbolurile, toate acestea m` interesau. Am
fost mereu pasionat de m`slini [i de uleiul
lor, ca m`rci identitare ale buc`t`riei
provensale. Dar m`slinul concret, agro-
cultural, \mi era prea pu]in cunoscut.

|n 1993 am vrut s`-mi reiau preocup`rile
intelectuale [i s`-mi preg`tesc un doctorat.
L-am \nt\lnit pe profesorul meu de
dialectologie, care, afl\nd de pozi]ia mea
cea nou`, mi-a propus s` m` ocup de repre-
zent`rile m`slinului. A[a s-a n`scut teza mea
de doctorat Reprezent`rile m`slinului \n Pro-
ven]a [i \n Mediterana. Opinii contemporane
[i forme scurte ale tradi]iei orale. Prima parte
se bazeaz` pe o anchet` proprie pe 150 de
persoane din regiunea noastr` referitoare
la modul de a vedea m`slinul [i produsele
sale. Partea a doua e o colec]ie [i o analiz`
a proverbelor [i dictoanelor din tot bazinul
mediteraneean relativ la acela[i obiect de
studiu. |n paralel, am fost ini]iat de colegii
mmei \n analiza gustativ` a uleiului [i a
produselor oleicole, a[a c` fac mereu parte
din juriile concursurilor de uleiuri care se
desf`[oar` \n regiune. Am renun]at la
Concursul General Agricol de la Paris pentru
c` era prea mare efortul".

Pentru cei care se \ntreab` cam care e
leg`tura dintre provensal` [i m`slini, \n afara

\ngem`n`rii acestor teme \n biografia lui
Denis Roux, iat` o explica]ie: provensala
se \ntinde de la Mediteran` spre interiorul
Fran]ei p\n` acolo unde se \ntind ultimii
m`slini.

La ora la care scriu aceste r\nduri am
fost deja la dou` lec]ii de provensal`. Se
]in undeva la marginea ora[ului, \ntr-o
cl`dire, La Bastide Marin, ce apar]ine
prim`riei. Un domeniu care s-a aflat \n
proprietatea unei familii de mari navigatori,
Cavaleri de Malta, apoi a fost cump`rat de
municipalitate [i a intrat \n patrimoniul local.
O bastid` (oare exist` cuv\ntul `sta \n
romåne[te? p`i, dac` l-am folosit, exist`)
a[ezat` \n mijlocul unei ferme didactice, unde
vin [colarii din localitate s` vad` cum cresc
legumele [i cum ciugulesc gr`un]e g`inile.
S` se \mp`m\nteze, cum ar veni.

AA
ici, \ntr-o \nc`pere nu foarte
mare, s\ntem opt persoane
mature, a[ezate, pe scaune, la

mese. E un pl`cut aer de clandestinitate.
Como ti dien? – Mi dien Ioan. Eu am venit
din curiozitate, ceilal]i au venit pentru c`
vor s` ajute provensala s` nu se sting`. To]i
[i-au auzit bunicii vorbind aceast` limb`.
S\ntem o m\n` de oameni care avem \n
comun acela[i profesor de provensal`. |n
prima or` m-am a[ezat pe scaun, la mas`,
[i, la final, m-am ridicat de pe cadiero [i
de la taula. |ntre aceste momente o ampl`
discu]ie despre langue d'oc, despre occitan`,
care pentru unii e tot una cu provensala,
pentru al]ii, nu, despre provensala maritim`,
cea alpin`, grafia clasic`, grafia mistralian`
etc. O bun` introducere \ntr-un univers pe
care vreau s`-l descop`r.

O mic` dezam`gire la prima lec]ie. I-
am spus lui Denis c` am scris o poezie cu
titlul Lou Paradou — a[a se nume[te locul
unde st` prietenul meu Marius Scarlat, la
Hyères, unde am petrecut multe vacan]e —
crez\nd c` e vorba de paradis. De
cincisprezece ani credeam asta. De fapt,
credeam gre[it c` am fost \n paradis. Paradou
\nseamn` micul lac de acumulare al morilor
de ap` pentru ob]inerea uleiului de m`sline.
{i-l cred pe Denis, nu numai pentru c` e
profesor de provensal`, ci [i pentru c` vreau
s` fie [i dasc`lul meu de m`slini.

______________
*Profesorul meu de provensal`. {i de

m`slini
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