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Pe vremea aceea era aproape imposibil s` lucrezi
în bronz. Ca s` faci lucr`ri din bronz trebuia s` furi
bronzul de undeva. La prim`rie era un tip, [i el artist,
care f`cuse rost de un bust al lui Stalin de vreo 200
de kg. Mi-a spus c` mi-l d` la topit dac`-l facem
juma/juma. Zis [i f`cut. M-am dus la prim`rie întro duminic` cu o ma[in` manual` de t`iat metal [i
am t`iat bustul în buc`]i. Capul l-am t`iat în dou`,
ca s` nu se vad` c` a fost Stalin [i dup` aceea am
început împ`r]eala. Unul a luat un um`r, altul o ureche,
unul musta]a, altul c`ciula. L-am transportat cu ma[ina
la atelier [i am ascuns buc`]ile de bronz în gr`din`
printre b`l`rii. Era ca un ritual sacru. Am f`cut rost
de creuzete [i am început topitul cu musta]a, c` prea
era un semn distinctiv.

4-5, 31
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IULIAN B~ICU{
ELIADE {I NOICA |N ARHIVA
C.N.S.A.S.
… Efectul secundar, pervers chiar al acestei
opera]iuni de filaj [i de înc`lcare a dreptului la intimitate a fost de fapt ob]inerea unei cantit`]i foarte mari
de informa]ii, care altfel s-ar fi pierdut. Tot din coresponden]a dintre Constantin Noica [i Sanda Stolojan
afl`m câteva momente semnificative ale meciului
dintre filosof [i Securitate, inclusiv momentul când
acesta a fost întors de la grani]` [i acuzat c` a vrut
s` scoat` clandestin din ]ar` mai multe obiecte din
patrimoniul cultural na]ional, [i c` de fapt Constantin
Noica ar fi pl`nuit s` scrie o carte despre opera
amicului s`u de tinere]e, c` lectura tuturor c`r]ilor
ar fi durat aproximativ doi ani [i c` nu era atât de
familiarizat cu conceptele de istoria religiilor, pentru
care ar fi trebuit s` depun` un efort suplimentar în
vederea document`rii.
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PROVINCIA C~RTURARILOR
MOMENTE
ANIVERSARE
CORNEL UNGUREANU
1) DESPRE DIMITRIE
FARA, CU DRAGOSTE
Mai mul]i prieteni aten]i la întâmpl`rile
zilnice ale vie]ii noastre îmi atrag aten]ia
c` s-au împlinit nu doar 100 de ani de la
înfiin]area Uniunii Scriitorilor (a Societ`]ii
scriitorilor
scriitorilor), ci [i 75 de ani de la înfiin]area
Societ`]ii Scriitorilor din Banat
Banat. Cum cei
o sut` de ani s-au s`rbatorit în prezen]a dlui
B`sescu, cu televiziunile al`turi, cum
scrisorile mustr`toare ale Pre[edintelui nostru
atrag aten]ia asupra necesit`]ii de a acorda
Istoriei literare ceea ce i se cuvine, trebuie
s` insist`m asupra datei de 27 mai 1933,
ziua întemeierii primei societ`]i literare a
scriitorilor din Banat nu pornind de la
telefoanele amicale, ci de la documente. Cel
mai important dintre ele poate fi citit în
num`rul din mai 1977 al revistei Semenicul
[i este semnat de Dimitrie Fara, jurnalistul,
prozatorul [i dramaturgul care a avut
ini]iativa. El ar fi fost cel care a decis totul.
Iat` ce scrie, pe pagina 51 a numitei reviste,
memorialistul: "Interlocutorii mei, dup` câte
îmi aduc aminte, erau: profesorul Gheorghe
Atanasiu, profesorul Traian Topliceanu [i
locotenentul Grigore Popi]i. Dân[ii au fost
imediat de acord asupra acestui lucru. La
scurt` vreme dup` aceast` întâmplare, s-a
format un grup restrâns al scriitorilor locali,
cu gândul de a se manifesta public, pentru
întâia oar`, în Capitala Banatului, cu prilejul
Zilei C`r]ii, printr-o [ez`toare literar`. Astfel
ne-am adunat câ]iva încep`tori în ale scrisului
la {coala de surdo-mu]i, la care Gheorghe
Atanasiu era director. Am stabilit, în aceast`
prim` [edin]`, s` ]inem [ez`toarea la Teatrul
Comunal – respectiv la Teatrul Na]ional din
localitate, unde s` fie invitat [i publicul
timi[orean, intrarea fiind liber`". {ez`toarea
are mare succes, a[a c` ini]iatorii se vor
duce la restaurantul Loyd s` se s`rb`toreasc`.
Acolo se hot`r`sc [i, în ziua de 29 mai
1933 se adun` la Gr`dina de var` Ciocârlia
[i decid înfiin]area Societ`]ii literare "Altarul
c`r]ii". Sunt 11, dar peste un an, în 1934,
vor fi 31. Va exista [i un Comitet de
conducere format din Volbur` Poian`
N`stura[, pre[edinte, Dion Mârdan [i Ion
Ro[u-Ro[ioru, vicepre[edin]i, Grigore Popi]i,
secretar, Aurel Contrea, bibliotecar, Gheorghe Atanasiu, casier. Membrii comitetului
de conducere sunt Aurel Cosma junior,
Dridri Goroni]`, Iosif Velceanu, Aurel
}în]ariu, Mia Cerna, Gheorghe B`lteanu,
Aurel Peteanu, Lucian Costin, Damian Izverniceanu. Cenzorii sunt Ioachim Miloia [i
Traian Topliceanu. Cum Volbur` Poain`
N`stura[ se mut` la Arad, va prelua conducerea directorul fabricii de ]ig`ri, epigramistul Dion Mârdan. Lucrurile cap`t` o gravitate
nou` dup` ce Virgil Birou devine pre[edinte.
Pe Dimitrie Fara l-am cunoscut în 1969
când, referent literar la Teatrul de stat (înc`
nu Na]ional) din Timi[oara, am fost abordat
cu oarece violen]` de un domn care m`
întreba, furios, de ce nu i se joac` piesele.
Func]ionar con[tiincios al Institu]iei, le-am
citit de dou` ori, ca s` ajung la concluzia
c` dl. Fara n-are, în chestiunea dramaturgic`, nici o brum` de talent. Peste un an
(eram redactor la Orizont
Orizont) m-a abordat cu
sporit` sup`rare (o sup`rare exploziv`, ca
a lui Romul Ladea sau a lui Virgil Birou)
ca s`-mi spun` c` el este întemeietorul

Asocia]iei scriitorilor din Banat [i c` noi
suntem tri[orii istoriei literare. Dar nu doar
noi, cei de la Orizont
Orizont, falsificam istoria
literaturii din Banat, ci [i ceilal]i, care, de
demult, au scris prin reviste despre el...
Consult azi dic]ionarele, nu-l g`sesc în
niciunul. Omul ar merita totu[i un paragraf
nu doar pentru initia]ivele de acum 75 de
ani, ci [i pentru jurnalistica anilor treizeci,
patruzeci în care s-a manifestat cu nerv.

2) DE LA DIMITRIE FARA
LA ION COCORA.
Despre Volbur` Poian` N`stura[ au scris
pe larg ar`denii, fiindc`, a[ezat la Arad,
poetul avea autoritate: [i ca poet, [i ca vrednic
ofi]er superior (colonel). Epigramistul Dion
Mârdan
Mârdan, director al fabricii de ]ig`ri, era
generos [i participan]ii la via]a literar` a
Timi[orii aveau la dispozi]ie ]ig`ri de foi.
Cele mai bune dintre cele produse de fabrica
din Timi[oara reprezentau un omagiu [i
onorau profesiunea de scriitor al Banatului.
Grigore Popi]i, [i el ofi]er, a fost director
al Arhivelor [i poet luat în seam` de reviste
importante. A scris studii de istorie comentate
de speciali[ti. Despre Gheorghe Atanasiu
Atanasiu,
director al {colii de surdo-mu]i am scris [i
eu, dar a scris un studiu publicat cu succes
în Germania, Dan M`nuc`. În ceea ce m`
prive[te, anun]am în Imediata noastr`
apropiere (primul volum) o carte despre
Gheorghe Atanasiu [i despre {coala de
surdo-mu]i din Timi[oara, pe care a p`storito cu vrednicie. Cartea mea ar fi trebuit s`
fie o replic` la celebrul Raport despre orbi
al lui Sabato. L-am cunoscut în anii [aptezeci
pe Gheorghe Atanasiu, i-am citit (cu efort)
romanele [i am abandonat dialogul cu el
dup` ce i-am parcurs manualele pentru surdomu]i. Aurel Cosma junior a fost un om
politic notabil, prieten al lui Adrian Maniu,
Ion Pillat, Victor Eftimiu, apropiat al lui
Titulescu. Cuno[tea istoria cultural` a
Timi[orii cum n-o cuno[tea decât, poate,
Franz Liebhard. A întemeiat [i a condus
revista Luceaf`rul
Luceaf`rul. Poate prin vreo arhiv`
exist` memoriile sale. Cei din Cara[ Severin
au încercat o retip`rire/actualizare a poeziilor
lui Gheorghe B`lteanu
B`lteanu, eu, dar [i al]ii, a
lui Aurel Peteanu
Peteanu, decorat cu Legiunea de
onoare de francezi, autor a numeroase c`r]i/
bro[uri despre personalit`]ile culturale ale
Banatului. A întemeiat reviste în care a
publicat poezii Ani[oara Odeanu, fiica lui.
Care era un copil precoce [i, la 12 ani, semna
pagini notabile. Despre Lucian Costin am
scris (mai multe pagini) în Istoria secret`
a literaturii, fiindc` reprezint` un caz special de afirmare a poetului: reu[e[te s` fie
agent secret, colaborator special al poli]iilor
român`, german`, austriac`, poate
comunist`/sovietic`, sub câteva regimuri
diferite. Scriitor abundent, Lucian Costin
i-a bruftuluit pe confra]ii b`n`]eni, fiindc`
laudele se cuveneau aduse doar Bucovinei
imperiale. Pe Damian Izverniceanu l-am
evocat [i eu, dar [i al]ii la centenarul
înv`]`torului Iosif Cre]u din Ciclova Montan`, fiindc` Iosif Cre]u, de la na[terea c`ruia
s-au împlinit în luna trecut` 100 de ani, dar
[i fiul s`u, eminentul Silviu Cre]u Or`vi]an,
au încercat o înviere a satului în care Damian
Izverniceanu a fost înv`]`tor. {i despre care
a scris pove[ti, povestiri, care i-au pl`cut
lui Iorga. Ioachim Miloia a fost coleg la

Roma cu G. C`linescu [i [tirile despre el
încep s` se adune gra]ie fiilor s`i, dar [i
c`r]ilor editate de Aurel Turcu[. A fost un
întemeietor de institu]ii [i reviste, autor de
studii citabile despre istoria [i cultura
Banatului. Personalitate complex`, literat
[i critic de art`, Ioachim Miloia a murit prea
tân`r pentru a-[i împlini mesajul. Traian
Topliceanu a propus studii importante de
istorie a literaturii Banatului, între care de
referin]` r`mân cele consacrate lui Ion
Popovici B`n`]eanul [i Victor Vlad
Delamarina. Profesor în anii 50 la {coala
medie nr. 1 din Caransebe[, a avut (poate)
un rol decisiv în a[ezarea în literatur` a lui
Sorin Titel, Horia P`tra[cu, Horia Vasilescu,
George Suru, Cornel Ungureanu. Remarcabili întemeietori de institu]ii, Virgil Miloia
[i Traian Topliceanu sunt spirite modelatoare
care, ca [i Sorin Titel, Ani[oara Odeanu,
Vasile Cre]u [.a.m.d. au plecat prea devreme
dintre noi pentru a-[i pune în valoare, cum
se cuvine, destinul de homo aedificator.

3) ÎN FINE, ION COCORA
Ion Cocora iese în lume, la începutul
anilor [aizeci, pe aripile Stelei [i a prieteniei
cu marii scriitori ai Clujului tân`r. Lec]iile
de zbor le ia nu doar din grupul poetic stelar,
ci [i de la echipele itinerante de cronicari
ai teatrului în ascensiune. E un b`n`]ean
deturnat, de[i în revista Scrisul b`n`]ean
se pot citi, totu[i, jur`minte de fidelitate fa]`
de Doamnele ]inutului natal. Devine un
cronicar dramatic ofensiv [i c`r]ile sale de
cronicar trebuie recitite: e un critic calificat
care [tie s`-[i apere [i s`-[i afirme
provincialii, mereu pu[i sub semnul întreb`rii
de dictatura Centrului. Revolu]ia îl a[eaz`
în Bucure[ti, unde, ca to]i transmuta]ii
Clujului literar, devine lider. Va conduce
un teatru care î[i va afirma ale[ii. Va publica,
dup` desp`r]irea de teatru, c`r]i de poezie.
Într-una dintre ele, severul Marin Mincu
descoper` un mare poet. Nu poetul (marele
poet) sau reg`situl Cocora ne intereseaz`
aici, ci voca]ia de constructor a c`rturarului.
Scriitorul a întemeiat o editur`, Palimpsest
Palimpsest,

.

(IV)

care ar trebui analizat` cu aten]ie fiindc`
are proiecte culturale clare, dintre care ne
intereseaz` aici cel filo-b`n`]ean. Editorul
a observat c` ner`bdarea este principalul
defect al literatorilor provinciali care, dup`
1989, sporesc îngrijor`tor
num`rul
apari]iilor. Sunt nu numai litera]i, ci [i
produc`tori infatigabili de c`r]i, de bro[uri,
de pagini care vor succes. Ion Cocora ia
c`r]ile de poezie ale unor autori re[i]eni,
realizeaz` antologii, selec]ii [i solicit` prefe]e
unor autori cu autoritate. Mircea Martin,
Ion Pop sunt cei care prefa]eaz` c`r]i de
poezie girate de ilu[tri care demonstreaz`
c` autorii selecta]i de Ion Cocora ar merita
mai mult` aten]ie. Romanele lui Titus Suciu
sau ale lui Ion Jurc` Rovina publicate de
Ion Cocora – citite de directorul editurii
Palimpsest – sunt cele mai bune c`r]i ale
autorilor lor. Dar cea mai spectaculoas` carte
"b`n`]ean`" publicat` de poetul nostru este
Paznicul cerului
cerului, semnat` de Vasile Bogdan
[i Iulian Vitalis Cojocaru. Iulian Vitalis
Cojocaru poveste[te istorile sale de activist
cultural în lumea de saltimbanci [i oamenide-treab` a anilor [aizeci-nou`zeci, Vasile
Bogdan ascult` [i confrunt` amintirile
plasticianului n`zdr`van cu ale sale. Sau
cum scrie, în prezentarea de pe ultima
copert`, însu[i
Domnul Director:
"Performan]a celor doi e una ie[it` din
comun: dac` nu am fi avertiza]i c` e vorba
de o via]` real`, cu oameni din realitate,
nebuni, boemi, gata s` n`scoceasc` farse
[i n`zbâtii savuroase, dar [i s`-[i asume cu
luciditate tragicul existen]ial... am crede c`
ne afl`m în plin` fic]iune".Pot depune
m`rturie c` a[a e: pe o pagin` m-am
descoperit, împreun` cu {erban Foar]`, într-o
istorie întâmplat` la oaste, în urm` cu 45
de ani. A[a a fost cum zic cei doi. {i, evident,
dup` 45 de ani totul pare un decupaj SF.
Cum Ion Cocora împline[te anul acesta 70
de ani, dup` ce Uniunea scriitorilor a ajuns
la o sut`, Societatea literar` a b`n`]enilor
la [aptezeci [i cinci, nu ne r`mâne decât
s`-i preg`tim cum se cuvine aniversarea.
La mul]i ani!, între oglinzi paralele.

CÅR}ILE LUNII IUNIE
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ADA
MILEA
{ERBAN FOAR}~

PREMIILE

– Ada? Care Ada?
– Cum care Ada? Ada!
– Ada?!
– Ei bine, Ada!
– A, da, domnule, Ada!
– A[a, da! Nu-i a[a?
– Ba da, a[a e: Ada.
– Ada, de la a da!
– De la a “se‘ da-n spectacol, b`nui.
– {i de la a “se‘ da-n spectacol.
– {i de la mai ce?
– De la a da.
– P`i, parc`, am mai vorbit de asta.
– De asta, da; dar nu de-a da în dar. Or, asta face Ada: d` în dar.
D`ruie [i se d`ruie cu totul. D` recitale te miri unde: pe strad`,-n câteo
pivni]`, prin cur]i. Ai face bine s-o ascul]i. Sunt anii scur]i, sunt anii scur]i.
Ascult-o,-n strad`,-n pod, prin cur]i. Cei ce-o ascult`-s oameni cul]i, întâi
pu]ini, apoi mai mul]i, dar cul]i, iar unii foarte cul]i. Nu trebui', totu[i, s-o
ascul]i de parc-ar da, doar pentru cul]i, concerte-n strad`, beciuri, cur]i:
ea cânt` [i pentru descul]i. Atâta numai: s-o ascul]i, cântând pe str`zi, în
pod, prin cur]i; [i, ascultând-o, s` exul]i, – c`ci ai motive s` exul]i, când
cânt` pentru-`i mici [i-adul]i, pentru descul]i [i pentru cul]i; [i-atuncea
vremea "face bur]i" [i se dilat`,-n str`zi, prin cur]i, în ciuda anilor prea
scur]i, [i ]i-ar surâde s-o ascul]i un sfert [i-o zi din via]a ta, pe Ada, ce-i
un fel de-a da; a da în dar, a da...
– A, da!

Juriul pentru acordarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, alc`tuit din
criticii: Gabriel Dimisianu (pre[edinte), Daniel Cristea-Enache
Cristea-Enache, Mircea A. Diaconu
Diaconu,
Dan C. Mih`ilescu [i Cornel Ungureanu – membri, a acordat urm`toarele premii pentru
c`r]ile publicate în anul 2007:
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI: Mircea C`rt`rescu, Orbitor (roman), Editura
Humanitas
Cartea Psalmilor/ Pre stihuri
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI: {erban Foar]`, "Cartea
retocmit` acum de {erban Foar]`
Foar]`", Editura Brumar
Asediul Vienei
PREMIUL PENTRU PROZ~: Horia Ursu, "Asediul
Vienei", Editura Cartea
Româneasc`
Centura de castitate
PREMIUL PENTRU POEZIE: Nichita Danilov, "Centura
castitate", Editura
Cartea Româneasc`
PREMIUL PENTRU CRITIC~ LITERAR~, ESEU {I ISTORIE LITERAR~: Paul
Avangarda româneasc` [i complexul periferiei: primul val
Cernat, "Avangarda
val", Editura Cartea
Româneasc`
America [i acustica
PREMIUL PENTRU DRAMATURGIE: Vlad Zografi, "America
acustica",
Editura Humanitas
PREMIUL PENTRU TRADUCERE DIN LITERATUR~ UNIVERSAL~: Lumini]a
Cartea neagr`
Munteanu pentru "Cartea
neagr`" de Orhan Pamuk, Editura Curtea Veche
PREMIUL PENTRU TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZ~ "ANDREI BANTA{":
B`trânul [i marea
Radu Pavel Gheo, pentru "B`trânul
marea" de Ernest Hemingway,, Editura Polirom
Limpopo
PREMIUL PENTRU LITERATURA MINORIT~}ILOR: Szöcs Geza, "Limpopo
Limpopo"
(roman, în limba maghiar`), Editura Magneto
Fotograme
PREMIUL DE DEBUT: Tatiana Dragomir, "Fotograme
Fotograme" (proz`), Editura Casa
O istorie ™glorioas`¤ - Dosarul protocronismului
C`r]ii de {tiin]` [i Alexandra Tomi]`, "O
românesc
românesc" (istorie literar`), Editura Cartea Romåneasc`

C

DESPRE POLITE}EA
LITURGIC~
MARCEL TOLCEA
● Am înv`]at s` m` rog de la bunicii mei din Comlo[ul Mare. În comuna lor,
Sabina [i Ion erau enoria[i de n`dejde [i fiindc`, tot la 4-5 ani, mol`reau biserica
ortodox`. O zugr`veau, adic`. Oameni buni, cu fric` de Dumnezeu, bunicii mei aveau
o singur` problem` teologic` în via]a de zi cu zi: fr`tu]ii. Neoprotestan]ii, adic` acei
ce î[i ziceau fra]i. Pentru mine, "fr`tu]ii" erau de neocolit, fiindc` strada lor de atunci,
de dinainte de Lunga, era inundat` de nesfâr[itul [ir de copii, fra]i [i surori de sânge,
cu nume vechi [i ciudate. Unul singur îmi st`ruie [i acum în memorie, ca un mot de
passe: Beniamin. ● Tot de atunci dateaz` [i întâia mea nel`murire cre[tin`: de ce îi
spunem lui Dumnezeu Tu? Dac` mai e nevoie s` nuan]ez, mi se p`rea ciudat s` m`
adresez înv`]`toarei mele cu Dumneavoastr`, în vreme ce rela]ia cu El era mult mai
colocvial`. E drept, eram la vârsta intermedierilor angelice, când, seara, vorbeam
mai ales cu îngera[ul dat de la Cer. {i totu[i, tutuitul acela m` obseda. Tutuitul de
atunci, ]in s` subliniez. Mi se p`rea o impolite]e. Peste ani, am vrut s` în]eleg c`
rug`ciunea e a gândului, fiind d`ruit` definitiv persoanei a II-a singular, în vreme ce
vorbitul e oarecum exilat în distan]a pluralului. ● La 17 ani, via]a mea a luat un alt
curs. L-am cunoscut pe P`rintele Mihail Avramescu. Evreu convertit la ortodoxie,
P`rintele Mihail m-a aruncat în volbura unor c`r]i de unde Dumnezeu e mai degrab`
absen]`. Ierarhie, distan]are fa]` de un moralism excesiv, solidaritate a simbolurilor
[i a reflexelor metafizice, iat` ce descopeream eu atunci la Guénon, Coomaraswamy,
Schuon sau Matgioi. Dar [i necurmate trimiteri la Palama, Lossky sau Florenski. {i
acum m` fr`mânt` r`spunsul P`rintelui Avramescu la o întrebare a lui {erban Foar]`:
"Ce pierd, P`rinte, dac` nu sunt ortodox, ci romano-catolic?" "Lumina increat`."
● La toate astea m` gândesc de câteva zile, de când P`rintele Mitropolit se afl` sub
greumântul unor acuze legate de un gest liturgic: acela de a se fi împ`rt`[it în cadrul
unei liturghii greco-catolice. Nu am c`derea [i nici nu vreau s` m` exprim în leg`tur`
cu aspectul dogmatic ce face referire la omologarea tainelor dup` Conciliul Vatican
II. Vreau s` spun, mai întâi, c` un asemenea gest mi se pare firesc în siajul vizitei
Papei Ioan Paul al II-lea în România. Dup` cum ]in s` spun c` am fost sâmb`t` la
Filarmonic`, al`turi de nume importante ale societ`]ii civile din Timi[oara, nu pentru
a polemiza cu un Comunicat lipsit de polite]e liturgic` al Patriarhiei ori al Mitropolitului
Bartolomeu. Nu, m-am aflat acolo pentru a fi al`turi de P`storul meu P`rintele Mitropolit
Nicolae. Pentru a spune c` Î.P.S. Nicolae Corneanu a avut curajul s` înfrunte, cu
polite]e [i profund ritualic,
ritualic 50 de ani de furt comunist. Din altar.

I.Q.

UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÅNIA

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA

6 iunie
iunie. A avut loc lansarea volumului Pic`turi de Monica Rohan. Despre prezen]a
poetei în via]a literar` a Banatului au vorbit Rodica B`rbat, Eugen Dorcescu, Eugen
Bunaru, Viorel Marineasa, Cornel Ungureanu.
12 iunie
iunie. A avut loc lansarea romanului (în limba maghiar`) Boldogság Delibábja
(Fata Morgana fericirii) al scriitorului Bárányi Ferencz. Despre romanul tinerei genera]ii
de medici de la începutul anilor 1960 au vorbit: Anavi Ádám, dr. Albert Ferencz, dr.
Gyalai Korpos István [i dr. Sándor István.

LECTURI PUBLICE
În cadrul programului de lecturi publice
"S` ne cunoa[tem scriitorii" ini]iat de Uniunea Scriitorilor din România, în ziua de 19
iunie 2008 scriitorul Simion D`nil` a fost
invitat la o întâlnire cu publicul la Casa de
Cultur` a municipiului Lugoj – manifestare
organizat` cu sprijinul Bibliotecii Municipale Lugoj. În acest context, Simion D`nil`
a vorbit despre autorii europeni pe care i-a
transpus în române[te în ultimii treizeci de
ani, dup` cum [i despre câteva figuri
emblematice ale literaturii române moderne.

Despre activitatea de traduc`tor, dar [i de
eseist [i filolog a lui Simion D`nil` au
vorbit, printre al]ii, Lucian Alexiu, Rodica
B`rbat, Mircea Buiciuc, Dan Flori]a-Seracin, Dorin Murariu (moderatorul întâlnirii), Cristian Ghinea, Constantin Stan,
Henriete Szabo. Cei prezen]i au purtat un
instructiv dialog cu autorul [i criticii invita]i
despre literatura român` [i european` a
secolului dou`zeci, despre o seam` de personalit`]i de prim rang ale momentului
literar actual.

IN MEMORIAM

DELIA GIURGIU COTRU{
Nu s-a vorbit înc` de "spiritul feminin" al Cercului literar de la Sibiu, de extraordinarul
devotament al marilor doamne fa]` de proiectul cultural împlinit în anii '40 de oameni
tineri într-o studen]ie extraordinar`, de o cultur` [i o inteligen]` rarisim`. În marea
familie a Cercului literar, Delia [i Ovidiu Cotru[ deveniser` nu doar pentru cei din
România, ci [i pentru Mircea Eliade, Emil Cioran, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
legende vii, personalit`]i ale unei existen]e morale, f`r` pat`. Ei exprimau partea bun`
a unei lumi în stare de criz`.
Dup` moartea lui Ovidiu Cotru[, în septembrie 1977, Delia i-a pus în valoare, prin
întâlniri, dialoguri, c`r]i, existen]a postum`. Prietenii de odinioar`, de la Mircea Eliade
[i Monica Lovinescu la I.D. Sârbu [i {tefan Augustin Doina[, i se adresau ei ca [i cum
cei doi r`m`seser` pentru eternitate împreun`.
Profesor de literatur` englez`, c`rturar eminent într-o Timi[oar` a scrisului, Delia
Giurgiu Cotru[ a împlinit cu un devotament exemplar o devenire moral` a Cercului.
Dup` moartea lui Deliu Petroiu, a lui Eugen Todoran, a lui Victor Iancu [i a lui Ovidiu
Cotru[, Timi[oara î[i ia r`mas-bun prin Delia Giurgiu Cotru[ de la ultimii c`rturari
care au exprimat în cultura român` o tradi]ie [i o devenire spiritual`.
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ARTA, O INTRARE PE CARE
NU
O
PO}I
FOR}A
DORU COVRIG
Doru Covrig s-a n`scut la 29 octombrie 1942 la Deta. În anul 1982 s-a stabilit la
Paris, unde s-a ilustrat printr-o prodigioas` activitate creativ`, dezvoltînd cu consecven]`
o serie de concepte elaborate înc` din ]ar` [i abordînd de asemenea noi moduri sculpturale,
care i-au adus o reputa]ie artistic` interna]ional`. Doru Covrig a participat la numeroase
expozi]ii de grup (precum Bienala de la Vene]ia din 1995), a avut expozi]ii personale
în Fran]a, Japonia, Olanda, România [i este autorul unui num`r însemnat de lucr`ri
monumentale aflate în Austria, Slovenia, Marea Britanie, Belgia [i România.
Fragmentul de mai jos face parte din proiectul editorial Povestea zilelor noastre,
care însumeaz` biografiile povestite a 13 creatori n`scu]i în România.
Doru Covrig este un nume pe care îl auzeam frecvent în mediile artistice din Timi[oara
[i pe care am continuat s`-l aud chiar [i dup` ce am plecat din ]ar`. {tiam c` este un
sculptor extraordinar, c` tr`ie[te la Paris [i c` la origine este timi[orean. Odat`, demult,
fusesem la un vernisaj la Bastion, unde expunea împreun` cu un grup de arti[ti din
Bucure[ti, dar nu ne-am cunoscut atunci. La începutul lui 2007, în timpul interviului
de la Amsterdam, Eugen Gondi mi-a sugerat s`-l integrez pe Doru în Povestea zilelor
noastre. "F`-i o vizit`, sînt sigur c` are multe s`-]i spun`".
Dup` cîteva telefoane [i intense schimburi de email-uri Doru m` a[teapt` într-o
sear` de decembrie la Gare de l'Est. Nu m-am concentrat asupra fotografiei de pe web,
pentru c` voiam s` v`d dac` voi putea deslu[i acel ceva românesc din atitudinea lui. Îl
z`resc la cap`tul peronului. {tiu imediat c` e el. Ne apropiem [i ne îmbr`]i[`m simplu.
Îmi propune s` facem un tur prin Parisul poleit de umezeal` [i de apropierea s`r`b`torilor.
Accept cu bucurie. În Saint-Maur, casa lui de pe malul Marnei este un castel al p`l`rierului,
cu o arhitectonic` solar`, u[or suprarealist`. Etajul înalt pare o felie dintr-un tort de
nunt`; terasele ce înconjoar` partea interioar` sînt drapate în valuri verzi de passiflore.
În lumina felinarului din col]ul str`zii fructele coapte lucesc ici [i colo ca ni[te globuri
oranj. Casa se nume[te Le Père Tranquille. A fost cîndva hotel cu salon [i are o istorie
frumoas`. Cin`m împreun`, la început u[or încurca]i de neobi[nuitul situa]iei, mai apoi
captiva]i de reperele pe care ni le oferim cu ner`bdarea pentru a crea un fond comun
de referin]`. Constat`m c` am locuit amîndoi în perimetrul Pie]ei Maria [i c` avem
multe cuno[tin]e comune. Într-un tîrziu, Doru m` duce la etaj [i-mi spune s`-mi aleg
o camer`. Aleg camera cu num`rul 7, care d` direct spre rîu.
A doua zi, cînd cobor în salon, micul dejun e preg`tit [i Doru lucreaz` deja la
computer. Începem s` vorbim. Am o u[oar` stînjeneal`. De abia ne-am cunoscut, iar
eu sînt gata s` dau buzna în amintirile lui. Doru î[i începe povestea [i pe m`sur` ce el
vorbe[te eu m` relaxez. Spa]iul pe care îl evoc` creeaz` puntea de leg`tur` dintre noi;
g`sim surse comune, convergen]e, intersec]ii. Mai tîrziu, m` conduce în dou` înc`peri
albe, unde o armat` de figuri din metal, lemn [i hîrtie se a[az` solemn în structuri
suprapuse ca faliile de [ist, ad`ugate, înmul]ite sau vidate; în ordini dictatoriale, totemice,
ordini ale literei. Într-un col], un pîlc de domni]e cu capul înclinat. Lucr`rile ilustreaz`
un drum creativ care se întinde de-a lungul a 25 de ani. Îmi amintesc pe loc de vorbele
lui Gondi, "Cînd a deschis u[a atelierului parc` am intrat într-un mormînt egiptean".
Gr`dina - un spa]iu înc`rcat de semnifica]ii - este un labirint de vegeta]ie luxuriant` [i obiecte de art` dominat de dou` grupuri sculpturale, o pereche de mîini [i un ou
galactic culcat pe o rîn` duc spre atelierul acum t`cut. Doru îmi spune c` se afl` întro pauz` creativ`; în ultimii doi ani via]a l-a solicitat altundeva. Ne relu`m convorbirile
pe care le vom purta în jurul prînzurilor delicioase preg`tite cu pasiune [i rafinament,
în timpul plimb`rilor cu bicicleta pe malul Marnei sau în restaurantele [i cafenelele din
Montmartre. Doru poveste[te cu umor [i o u[oar` nostalgie chiar [i atunci cînd recheam`
evenimente nepl`cute. Din cînd în cînd chipul i se anim` cu sclipiri copil`re[ti, de
parc` s-ar reg`si pentru o clip` în fragmentul de via]` evocat. Vorbe[te mereu despre
munc`. A muncit mult.
La cap`tul celor patru zile ne dorim amîndoi s` mai fi avut m`car înc` o zi pentru
a merge împreun` la un vernisaj organizat de Institutul Cultural Român [i pentru a mai
vorbi pu]in. Seara, la gar`, ne desp`r]im cu o îmbr`]i[are fr`]easc`.
Adriana Cârcu: Doru, tu cînd ai plecat
din Timi[oara?
Doru Covrig
Covrig: Am plecat în 1960 la
Bucure[ti ca s` studiez art`. Am f`cut mai
întîi Institutul pedagogic [i apoi Institutul
de Arte, sec]ia de sculptur`. În total, nou`
ani. La început am tot dat examen de admitere
la Institutul N. Grigorescu. Mi-era ru[ine,
to]i prietenii mei intrau pe la facult`]i, la
medicin`, la politehnic`, numai eu nu. A[a
c` la un moment dat m-am reorientat spre
Institutul pedagogic. Dup` ce am terminat
institutul, chiar am [i lucrat ca profesor de
desen într-un sat din B`r`gan, de pe lîng`
Urziceni. Nu m-am mai întors la Timi[oara,
pentru c` p`rin]ii mei se mutaser` între timp
la Gala]i. La 24 de ani m-am apucat într-o
doar` s` dau din nou admiterea la institut [i
cînd nu m` mai a[teptam, am reu[it, a[a c`
eu am terminat studiile în 1972, cînd aveam
deja 30 de ani.

— Cî]i ani ai stat în Bucure[ti?
— În Bucure[ti am stat 20 de ani, pîn`
în 1982, cînd am plecat din ]ar`. Dup`
cutremurul din 1977 m` b`tea gîndul s` m`
reîntorc la Timi[oara, dar nu mai aveam acolo
pe nimeni. Nu aveam cordon ombilical.
— Tu te consideri timi[orean?
— Bineîn]eles c` sînt timi[orean. În
Timi[oara m-am format; acolo am fost de
fapt fericit. Acolo am f`cut liceul, am jucat
rugby, am început s` fumez [i am avut primele
iubiri. Am amintiri foarte frumoase din
vremea aceea. Probabil c` cea mai
semnificativ` este o amintire legat` de primul
meu contact cu arta. Odat`, dup`
antrenamentul de rugby, un coleg de echip`
m-a luat cu el la atelierul unui artist c`ruia
obi[nuia s`-i stea ca model. De cum am intrat
am fost complet fascinat de tot ce vedeam.
Peste tot se aflau busturi. Era atelierul
sculptorului Maxim. Domnul Maxim mi-a

ar`tat un bo] de lut [i mi-a spus c` dac` m`
plictisesc în timp ce colegul meu pozeaz`
pot s` modelez ceva. M-am apucat s` fac
un model dup` un bust cu barb` a[a cum
m-am priceput eu, iar cînd ora s-a terminat
domnul Maxim l-a privit [i mi-a spus,
™ÊB`iete, ai talentÊ¤. Aceasta a fost revela]ia
mea la 17 ani.
– P`rin]ii t`i erau timi[oreni?
— Mama e ardeleanc`, iar tata era
moldovean. Eu sînt un personaj metisat; nici
ardelean [i nici moldovean. Faptul c` vin
din Timi[oara cred c` m-a ajutat s` m` adaptez
u[or peste tot; la Bucure[ti, la Paris sau la
Tokio. M-a ajutat s` devin interna]ional.
România este o ]ar` estic`, dar Timi[oara
apar]ine Europei centrale. Se afl` la acee[i
distan]` de Bucure[ti ca [i de Viena. În alte
vremuri probabil c` mi-a[ fi f`cut studiile
la Viena.
— Unde-]i petreceai vacan]ele?
— Vacan]ele de var` le petreceam la
bunicii din partea mamei, în Bihor, pe Cri[ul
Negru, într-un sat numit Talpo[, un sat
românesc foarte bogat, la vreo 15 km de
Salonta [i la vreo 20 km de la frontiera cu
Ungaria. Vacan]ele în casa aceea mare cu
gr`dina imens` [i cu atelierul de tîmpl`rie
al bunicului mi-au r`mas prezente în
memorie. Eu am crescut cu mirosul a[chiilor
de rindea în n`ri. Bunicul îmi d`dea cîte
ceva de lucru, iar eu dintr-o bucat` de lemn
[i cîteva rondele f`ceam un camion, un
trenule] cu locomotiv`, te miri ce juc`rele.
Amintirile cele mai interesante le am despre
sicrie. Din cînd în cînd f`ceau cîte un stoc
de sicrie din diferite feluri de lemn. Noi,
copiii, ne b`gam în sicriele acestea
închipuindu-ne c` sînt b`rci. Cînd am mai

crescut oleac` bunicul m` l`sa s` le decorez,
sarcin` de care eram foarte mîndru.
Decora]ia consta din ni[te benzi de carton
aurit care trebuiau fixate pe capac cu cuie
mici. Fixam benzile, puneam ni[te îngeri
deasupra [i cî[tigam un ban de buzunar.
Pe la 10-12 ani am început s` am serios de
lucru; chituiam lemnul [i-l d`deam cu
galspapir, ba chiar [i pictam pe lemn.
Bunicului îi pl`cea foarte mult s` m` vad`
ocupat.
Îmi amintesc de vecinii no[trii, Baci Petre
[i Nana Iuli[ca, ni[te ]`rani mari [i bine înfip]i
în p`mînt, care poate c` mi-au insuflat pentru
prima dat` ideea emigr`rii. Erau deja b`trîni
[i obi[nuiau s` stea pe lavi]` în fa]a casei.
Umblau mereu descul]i, nu i-am v`zut
niciodat` cu pantofi, aveau ni[te picioare
imense cu degetele înc`lecate. Iuli[ca, cu
c`lcîiele ei cr`pate, avea ni[te labe ca de urs.
El purta c`ma[` de in, p`l`rie de paie [i avea
o ceaf` crestat` de ]`ran. Ara p`mîntul cu
ni[te boi mari - pe m`sura lui - albi cu coarnele
negre de vreun metru [i jum`tate; m` uluia
mereu gra]ia cu care reu[eau s` treac` prin
poarta îngust` a grajdului. Erau ca ni[te
personaje din Faulkner. Tr`iser` o vreme în
America, unde el a lucrat ca docher [i ea ca
femeie de serviciu. Au strîns bani [i dup`
10 ani s-au întors acas` [i au cump`rat p`mînt.
Acum erau destul de înst`ri]i. Îmi pl`cea s`
vorbesc cu ei. Îi întrebam cum e în America,
iar ei r`spundeau într-un mod destul de
confuz, "E acela[i lucru: aici spunem bani,
acolo spunem money; aici spunem pîine,
acolo bread. Tot aia e". Pe la zece ani mi se
n`scuse ideea s` plec ca [i baci Petre în
America.
În sat existau foarte mul]i ]igani pe care
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bunicul îi respecta [i chiar îi angaja pentru
anumite munci la cîmp. Existau dou`, trei
familii care erau ata[ate de gospod`ria
bunicului [i c`rora le d`dea porumb, cartofi
sau alte produse. Îmi amintesc de un ]igan
pe care-l chema Mursa [i de nevasta lui, o
bab` [tirb`, Mursoaica. Mur[ii, cum le ziceam
noi, aveau o fat` de vreo 13-14 ani, frumoas`
foc, care a venit într-o zi la noi ca s` tencuiasc`
cuptorul de pîine pe din`untru, cu chirpici.
Era o zi str`lucitoare de var`, parc` v`d [i
acum cuptorul din mijlocul cur]ii [i pe unchiul
meu în picioare lîng` el, uitîndu-se mut la
fata asta ar`mie ca o zvîrlug`, cum se dezbrac`
în pielea goal`, ia o lumînare aprins` [i cu
o naturale]e de nedescris se strecoar` în cuptor
ca în fundul p`mîntului. Cred c` a f`cut un
[oc, pentru c` momentul acesta de frumuse]e
se b`tea cap în cap cu bigotismul lui [i cu
prejudec`]ile pe care le avea fa]` de ]igani,
iar eu am avut un [oc estetic, dovad` c`
aceast` întîmplare îmi este [i acum foarte
vie în memorie.
De fapt, lumea de la Talpo[, pentru mine
este o lume magic` de ]`rani coco[a]i de
munca grea a p`mîntului, o lume de meseria[i,
f`c`tori de ferestre [i sicrie, potcovari, ]uicari
de bodeg`. O lume de cer[etori [i ]igani paria,
nu chiar arti[ti, dar ducînd o via]` de artist,
total lipsit` de materialism. M` întreb mereu
dac` bunicul îi iubea.
— Cum au fost anii de la Bucure[ti?
—În Bucure[ti, mai ales în anii din urm`,
aveam mereu senza]ia c` nu e loc sau c` nu
pot s`-mi g`sesc eu locul. Cîteodat` se iscau
situa]ii de-a dreptul hazlii prin absurdul lor.
Dup` o vreme primisem cu chiu cu vai un
atelier la Podul Grand. Nu-l voia nimeni,
dar cum eu nu aveam nici o [ans` s` primesc
unul mai bun, l-am acceptat. Era o înc`pere
de vreo 25 m2. ce f`cea parte dintr-o fost`
pr`v`lie aflat` într-un un imobil foarte bine
scuturat de cutremur. Într-un col] se vedea
cerul printre c`r`mizi. Am cîrpit cr`p`tura
cu ghips [i cîl]i, am dat totul cu var [i gata,
aveam un atelier. Vara mai mergea, iar cînd
a venit iarna am inventat o sob` [i am f`cut
rost de motorin`. În spatele cl`dirii era un
teren viran, a[a c` am împrejmuit spa]iul din
spatele casei cu un gard din ]evi [i tabl`.
Deci aveam o gr`din` cu un [opron. Am
construit un cuptor [i curînd am f`cut o
turn`torie de bronz. Pe vremea aceea era
aproape imposibil s` lucrezi în bronz. Ca
s` faci lucr`ri din bronz trebuia s` furi bronzul
de undeva. La prim`rie era un tip, [i el artist, care f`cuse rost de un bust al lui Stalin
de vreo 200 de kg. Mi-a spus c` mi-l d` la
topit dac`-l facem juma/juma. Zis [i f`cut.
M-am dus la prim`rie într-o duminic` cu o
ma[in` manual` de t`iat metal [i am t`iat
bustul în buc`]i. Capul l-am t`iat în dou`,
ca s` nu se vad` c` a fost Stalin [i dup` aceea
am început împ`r]eala. Unul a luat un um`r,
altul o ureche, unul musta]a, altul c`ciula.
L-am transportat cu ma[ina la atelier [i am
ascuns buc`]ile de bronz în gr`din` printre
b`l`rii. Era ca un ritual sacru. Am f`cut rost
de creuzete [i am început topitul cu musta]a,
c` prea era un semn distinctiv.
— Cum s-a n`scut hot`rîrea de a pleca?
— Hot`rîrea de a pleca a fost de fapt
un proces destul de îndelungat [i de complex. Dup` cutremurul din 1977, lucrurile
se agravaser`; începeai s`-]i pierzi prietenii,
nu mai puteai s` faci bancuri politice, toat`
lumea se ascundea, totul mergea numai prin
aranjamente, era o atmosfer` general` de
suspiciune, de nemu]umire. La televizor îl
vedeai numai pe Ceau[escu. Cînd mai aveai
contacte între arti[ti, nu mai aveai o baz`
comun` de discu]ie, nu se mai putea discuta
constructiv. Gondi se mutase înapoi la
Timi[oara. Deci începeam s` nu mai am nici
prieteni [i nici colegi, m` retr`sesem în familie
[i m` sim]eam tot mai str`in, iar ca artist
aveam un sentiment crescînd al lipsei de
perspectiv`.
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— Doru, care consideri c` este tr`s`tura
definitorie a unui artist?
— Dificil de r`spuns, s` fii artist nu înve]i
niciunde, arta nu se înva]`. Într-un fel trebuie
s` te sim]i artist. Arta este un domeniu destul
de incert. E o u[` care se deschide de cele
mai multe ori de la sine, o intrare pe care
nu o po]i for]a. Este foarte important s` fii
tu însu]i [i s` ai o formul` creativ` original`. Prima condi]ie este s` te remarci prin
ceva cît de cît original [i apoi s` dezvol]i o
amprent` personal`. Ca artist, î]i trebuie [i
o doz` bun` de clarviziune.
— Anii de studiu devin o platform` de
limbaj, o baz` de modalit`]i. Eu m` întreb
cînd intervine la un artist momentul în care
el p`r`se[te aceast` platform` [i atinge
unicitatea.
— Începi s` prive[ti in jur, s` compari,
s` verifici. La început conteaz` aprecierea
colegilor de breasl`. Exist` desigur o dinamic`
intern`, un angrenaj. Dac` e[ti încurajat [i
apreciat, faci progrese, începi s` ai idei, prinzi
aripi. Cînd o lucrarea aflat` într-un col] de
atelier treze[te interes, incit` la dialog, acela
este momentul bun ce pune în valoare un
artist. Cei care au ajuns s` se afirme sînt cei
care intr` în contact cu publicul pe un sistem
de feedback. Tu lucrezi pentru tine însu]i,
dar nu po]i aprecia singur dac` ceea ce ai
f`cut e bine, ai nevoie de o confirmare. Dac`
placi unui public mic, selectiv, înseamn` c`
ideea ta treze[te interes. Cînd începi s` placi
la toat` lumea trebuie s` începi s` te îngrijorezi
[i s` tragi un semnal de alarm`. Pe de alt`
parte nu trebuie s` ai nici o clip` îndoieli.
Este important s` fii sigur de tine, ceea ce
nu e u[or. Trebuie s` te prive[ti în oglind`,
s` continui s` fii încrez`tor în propriile tale
for]e [i s`-]i zici c` fiecare lucrare pe care
o faci poate fi o capodoper`. Este important s`-]i men]ii spiritul larg deschis [i s`
fii sincer cu tine însu]i.
— În virtutea acestul mecanism, cred
c` plecarea ta a poten]at valoarea pozitiv` a
feedback-ului [i implicit capacitatea ta artistic`.,
— Plecarea mea a fost clar pozitiv`,
pentru c` mi-a dat o [ans` de a ie[i dintr-un
univers meschin, de a tr`i în lumea mare.
În anii din urm`, Bucure[tiul m` sufoca pur
[i simplu, m` sim]eam ca strîns într-o
menghin`. Lupta aceea pentru pr`jitur` pentru micile avantaje - o v`d acum ca o
nebunie, ca pe o îmbulzeal` grotesc` în care
riscai s` te pierzi complet, s`-]i pierzi busola.
Aceast` lupt` m` exaspera. Dac` erai pu]in
filozof sau cît de cît echilibrat, trebuia s` te
mul]ume[ti cu pu]inul pe care-l aveai [i s`
nu dai din coate depersonalizîndu-te. În Fran]a
este pr`jitur` pentru to]i, tot omul are dreptul
la o felie. Situa]ia din România a fost mai
degrab` o situa]ie de tranzi]ie în care se
pierdea mult timp f`r` s` se ajung` la o
concluzie favorabil` sau la o adev`rat` reu[it`.
Aici, unde era loc mai mult, dar [i mul]i arti[ti,
am devenit vizibil nea[teptat de repede. Ca
prin miracol, totul a devenit dintr-o dat`
posibil. Spa]iul de aici fiind mai mare, mai
generos, m-am încumetat s` fac lucr`ri mai
mari, mai ambi]ioase.
— Cum î]i explici acest lucru?
— Aici am putut s` m` concentrez mai
bine asupra muncii mele [i am primit feedback-ul necesar ca s-o continui. Eu nu fac
meseria asta pentru succes. Sînt mai multe
aspecte în meseria de artist care azi m` pun
pe gînduri. Marea pl`cere este s` "produci"
piese, [i s` func]ionezi bine cu tine însu]i.
Bineîn]eles c` e pl`cut s`-]i vezi sculpturile
pe socluri, s` le vezi într-o expozi]ie, dar
partea comercial`, chiar [i atunci cînd publicul
te aplaud`, este un aspect efemer. Nu succesul,
care desigur c` nu este nepl`cut sau negativ,
d` satifac]iile cele mai profunde. Cred c`
satisfac]iile cele mai mari sînt date de
continuitate. Ideea de a nu putea continua
îmi d` un sentiment de triste]e.

— Acesta este sentimentul pe care-l ai
acum?
— Nu, dar simt c` epoca se schimb` [i
nu mai am acelea[i posibilit`]i fizice sau chiar
tehnologice. Sculptura pare s`-[i piard` din
importan]`. Pe de o parte, exist` din ce în
ce mai pu]ini sculptori, pe de alt` parte, toat`
lumea încearc` s` se exprime în 3D, în volum.
Chiar îmi place ideea c` fac parte din ultima genera]ie de sculptori. Epoca se schimb`,
sculptura nu mai intereseaz` [i nu prea mai
este rentabil`. F`cut` bine, manufacturat`
bine, ea implic` un proces tehnologic complex. Azi mul]i arti[ti nu mai sunt confrunta]i
cu aspectul material; lucr`rile lor sînt
executate de meseria[i artizani specializa]i.
— Tu ai fi dispus s` cau]i un alt mijloc
de expresie?
— Eu trebuie s` m` exprim prin mijoacele mele proprii. Sînt legat obiectele pe care
le fac cu mîna mea, cu tehnologia sumar` a
atelierului meu. Nu pot s` dau comenzi de
execu]ie exterioar` sau s` func]ionez ca o
manufactur` de inspira]ie industrial`.
— Care consideri c` a fost epoca ta cea
mai prolific`?
— Epoca anilor 80 a fost o epoc` bun`.
În epoca aceea m-am format [i am început
s` func]ionez bine.
— Aceia au fost anii t`i cei mai buni?
— To]i anii au fost buni, pentru c` am
lucrat mult. În anii 90 nu am expus mult,
dar am lucrat enorm. În 1999 am început s`
lucrez în bronz. Aceea a fost epoca mea de
bronz. Am cam început s` încetinesc acum
doi ani, dar în timpul din urm` am expus
destul de mult.
— Exist` anumite afinit`]i pe care le ai
cu arti[ti plastici contemporani?
— Desigur c` exist` convergen]e. De
exemplu cu Giuseppe Penone, un artist unanim venerat, pe care l-am cunoscut mult mai
tîrziu. Pomul pe care-l eu îl f`cusem la Arcu[
în 1975 era o sculptur` ca [i pomul lui Giuseppe Penone din Jardin de Tuileries. Aveam
toate ideeile din universul lui creativ f`r`
s`-i fi cunoscut arta. Penone utilizeaz` elemente naturale într-o manier` poetic`. În
studiile mele de integrare a naturalul în arhitectural sau de cercetare formal` a cre[terii
eu am tratat aceste elemente mai sculptural.
— Te consideri artist român?
— Mai degrab` artist francez de origine
român`. Eu m-am format în România, dar
ca artist m-am afirmat, sau mai bine spus
am ajuns la adev`ratul meu poten]ial aici,
în Fran]a.
— Ai vrea s` faci un parcurs cronologic
expozi]ional, s` marchezi cîteva sta]iuni care
au avut o semnifica]ie special` pentru tine?
— În România, semnificativ` a fost participarea la Atelier 35, unde se mai f`cea ceva
avangard`; o munc` timid`, un joc de cercetare. Îmi amintesc c` una dintre expozi]ii
a fost interzis` gra]ie unui ziarist care semna
CRC [i care a scris în "Scînteia" un articol,
Semnal de alarm` la o art` periculoas`. Ex-

pozi]ia se numea "Autoprotretul". Eu f`cusem un cap ca un mulaj din patru felii de
carcas` fixate cu [uruburi. Colegii mei au
f`cut lucr`ri similare, autoportretizîndu-se
parc` în glum`. Apoi importante au fost
taberele de sculptur`, unde puteai face lucr`ri
mari [i mai ales mai libere. La Paris totul a
devenit dintr-o dat` u[or. Aveam atelier,
materiale, spa]iu de expus, un public competent [i în fine nu exista cenzur` [i nici
autocenzur`. Singura lucrare pe care am
vîndut-o în România a fost o lucr`ric` pe
care mi-a cump`rat-o artistul Constantin
R`ducan de la Lugoj. Ceea ce vreau s` spun
este c` nu eram în circula]ie, nu trezeam

interes. În Fran]a am avut satisfac]ii mari
de la bun început, de exemplu în momentul
cînd o lucrare de a mea fost cump`rat` de
FNAC - Fondul Na]ional de Art` Contemporan`, sau o alta de FRAC Normandie. Am
lucr`ri în Germania, la Muzeul din Duren
[i la Muzeul Po[tei din Paris. Bienala de la
Vene]ia a fost un alt moment semnificativ.
Am participat de asemenea la o expozi]ie
interna]ional`, Sculptura în fier a secolului
XX, sponsorizat` de Uniunea European` [i
onorat` cu un catalog monumental, care
con]ine lucr`ri ale celor mai reprezentativi
sculptori ai secolului trecut.
— Doru, tu ai avut mae[tri?
— Desigur. De exemplu, César. În atelierul meu de la Bucure[ti aveam prins` în pioneze un o pagin` de revist` cu el, în care César
]inea în fiecare mîn` cîte un cap de al s`u
f`cut din pîine, ca într-un un triptic. Aveai
mereu impresia c` te priveste, te urm`re[te,
ca un fel de Giocond`. Obi[nuiam s` vorbesc
cu el, "Maître, ce zici? Salut, Maître. La revedere, Maître." Prin '83, la Paris, l-am întîlnit
întîmpl`tor la un vernisaj. Intru pe un coridor
[i din sens invers venea chiar César în persoan`.

Interviu realizat de
ADRIANA CÅRCU
Continuare \n pagina 31
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ELIADE {I NOICA ÎN ARHIVA
C.N.S.A.S.
IULIAN B~ICU{
Prietenia literar` care s-a stabilit în
perioada interbelic` între cei doi mari oameni
de cultur` avea s` se cimenteze în timp [i
s` continue dincolo de grani]ele unor lumi
separate de considerente strict geopolitice.
an
Astfel, cine va cerceta atent dosarul Dan
Nica din arhiva C.N.S.A.S. ar putea avea
surpriza s` descopere multe elemente
valoroase de istorie literar`, care vor arunca
o lumin` nou` asupra personalit`]ii extrem
de controversate a filosofului [i maestrului
{colii de la P`ltini[. Astfel, putem, de pild`,
constata cercetând aceast` arhiv` c` un studiu
editat recent de editura Humanitas1 [i inclus
în volumul Despre l`ut`rism dedicat lui
Dimitrie Cantemir [i intitulat Modelul
Cantemir în cultura noastr` Sau Memoriu
c`tre Cel de Sus asupra situa]iei spiritului
în cele trei ]`ri române[ti a fost scris ini]ial
pentru un colocviu Cantemir, organizat la
Universitatea din Freiburg de profesorul de
origine român`, Paul Miron2 [i ar fi fost
publicat într-o revist` str`in`, Prodromos,
editat` în colaborare cu Ioan Cu[a3. Paul
Miron a fost arestat în timpul rebeliunii
legionare, în decembrie 1941, dar a reu[it
s` evadeze în mai 1944 din penitenciarul
din Alba Iulia [i a urmat armata german`
în retragerea ei, stabilindu-se în Germania
de vest. Dup` studii la Universitatea din
Bonn, la Sorbona, [i la ENLO, devine doctor
la universitatea din Bonn în istoria limbii
române, cu un studiu contrastiv al limbii
române [i al latinei populare, [i ob]ine gradul
de profesor habilitat în 1974. Nu era pentru
prima oar` când Constantin Noica acorda
aten]ie anume acestui subiect, speciali[tii
în domeniu [tiu c` acesta acordase o mare
aten]ie domnului c`rturar, de-ar fi s` amintim
numai articolul publicat în revista Steaua,
nr. 6 din iunie 1975, în care analiza fie
valen]ele limbii sale literare, fie structura
[i valoarea Istoriei ieroglifice. Pentru mai
mult` siguran]`, Securitatea a p`strat la dosar
chiar o copie dactilografiat` a con]inutului
acelei scrisori trimise lui Paul Miron, unul
din promotorii majori ai culturii române[ti
în str`in`tate.
oarte mul]i tineri cercet`tori
români au primit recomand`ri
pentru burse sau stagii de
specializare la universit`]i
germane pornind tocmai de la aceast`
prietenie dintre Paul Miron [i Constantin
Noica, despre care [tim, totu[i, foarte pu]in.
Profesorul Kim Song Ki, [eful catedrei de
literatur` român` de la Hankuk University
of Foreign Studies în perioada cât eu am
fost lector de limb` [i civiliza]ie româneasc`
la Seul a studiat românistica la Universitatea
din Freiburg cu profesorul Paul Miron, ca
s` dau doar un singur exemplu din afara
]`rii. Manuscrisul publicat de editur`
apar]inea arhivei personale a lui Noica, [i
a fost scris în toamna anului 1973, dar arhiva
C.N.S.A.S. poate s` ne ajute s` dat`m foarte
exact, din moment ce într-o not` raport din
3 februarie 1974 articolul figureaz` ca fiind
deja publicat. Nu am avut la dispozi]ie arhiva
acestei reviste ca s` pot verifica informa]ia;
e posibil ca ea s` fie fals`, ca multe din
datele con]inute în aceste dosare. Nu cred
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c` Noica s-a deplasat personal la
Universitatea din Freiburg ca s` participe
la colocviu, nu exist` informa]ii c` ar fi
solicitat [i un pa[aport [i nici date c` i s-ar
fi permis s` ias` din ]ar`. În articol Constantin
Noica î[i exprima chiar îngrijorarea pentru
acest fenomen al l`ut`rismului, al lipsei de
speciali[ti în domenii cât mai înguste ale
profesionaliz`rii oamenilor de cultur`. Acest
fapt atest` leg`turile care existau între
scriitorii români [i membrii exilului literar
în ciuda barierei ideologice a Cortinei de
Fier. Printre l`utari, adic` printre cei care
cântau partituri dup` ureche, îi identific`
pe l`utarii de geniu Nae Ionescu sau Mihai
Ralea, sau pe cei de mai joas` extrac]ie,
cum ar fi fost Nechifor Crainic. Din pricina
r`spândirii excesive a eseului [i a eseisticii
acest risc exista [i în 1973, Constantin Noica4
avertizându-ne c` eseul este o specie literar`
în care marile spirite ale culturii se joac`,
se odihnesc [i c` "eseul nu reprezint` cu
adev`rat un gen, ci o relaxare, o concesie,
aproape o sl`biciune a spiritelor mari. Nu
faci eseu de jos în sus, de la ignoran]` spre
cultur`, ci de sus în jos, de la cultur` spre
joac` [i gra]ie, precum [i spre cititorul mai
pu]in avizat" dar c`, odat` intrat pe mâinile
celor incul]i acesta conduce automat spre
l`ut`rism. Defini]ia dat` de Constantin Noica
eseului coincide cu cea a lui Mircea Eliade
pe care am avut ocazia s` o cit`m cu un alt
prilej.
Printre marii esei[ti din secolul XX, C.
Noica îi citeaz` pe matematicianul Henri
Poincaré, istoricul Toynbee, matematicianul
[i logicianul Russell, Ortega y Gasset sau
Norbert Wiener, Borges sau Mircea Eliade.
Martin Heidegger se pare c` îi privea cu
simpatie pe cei câ]iva români care [i-au luat
doctoratul cu el [i îi numea "die Lateiner",
unul fiind chiar amintit în text, filosoful
Alexandru Dragomir, drept model de antil`ut`rism, a c`rui oper` va fi restituit` integral cititorilor editurii Humanitas, [i s-a
interesat chiar ce opere au mai publicat
ace[tia dup` ce au studiat cu el. Nu au scris
nimic, i s-a r`spuns, s-au rezumat la aceste
eseuri, [i s-au retras în aceast` lupt` cu Istoria,
care, în final, a reu[it s`-i înving`. Cred c`
aici C. Noica formuleaz` o judecat` cam
excesiv`, dup` schimbarea de regim din 1947
nemaiexistând practic acel climat interbelic
favorabil dezvolt`rii unei filosofii autohtone.
Din acela[i dosar afl`m c`, la un moment
dat, în urma unei recomand`ri a lui C. Noica,
care participase în tinere]e la trei seminarii
ale lui Martin Heidegger, trei tineri scriitori
români i-au fost prezenta]i lui Martin
Heidegger, un critic literar, Nicolae
Manolescu [i doi poe]i, Ioan Alexandru [i
Marin Sorescu, dat` fiind tocmai sensibilitatea acestuia pentru poezia lui Hölderlin.
Cu evlavia specific` bisericii ortodoxe poetul
Ioan Alexandru ar fi îngenuncheat [i i-ar
fi s`rutat pios mâna filosofului, iar efectul
a fost devastator. Se pare c`, spirit ironic
[i postmodern, nesuportând priveli[tea,
Marin Sorescu i-ar fi tras un [ut în fund, în
timp ce criticul literar, transformat într-un
martor mut al scenei, ar fi r`mas f`r` replic`.
Scena i-ar fi înt`rit lui Martin Heidegger

convingerea c` noi, românii, die Lateiner,
ca s` cit`m m`rturia lui Alexandru Dragomir,
trebuie s` fim un popor foarte ciudat. Din
dosarul Dan Nica poate fi reconstituit`, de
altfel, [i lupta dus` de Constantin Noica
pentru salvarea caietelor eminesciene, c`ci
Eminescu ocup` în imaginarul filosofic al
lui Noica exact aceea[i pozi]ie pe care
Hölderlin o ocupa în cel al lui Heidegger.
Eforturile sus]inute depuse de acesta pentru
a publica manuscrisele eminesciene sunt [i
acestea urm`rite pas cu pas în dosarul de
la C.N.S.A.S.
onstantin Noica ofer`
cititorilor s`i virtuali [i trei
exemple de anti-l`ut`rism,
pe Emil Cioran, Alexandru
Dragomir [i pe istoricul Alexandru Elian,
to]i trei fiind exemple de oameni care au
reu[it s` se specializeze, de[i Al. Dragomir
a scris filosofie de sertar. Cu toate acestea,
C. Noica nu pare s`-[i fi pierdut speran]a;
crede c` Mircea Eliade avea dreptate când
afirma c` el savantul crede mai mult în
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destinul culturii române decât în cel al culturii
europene, în celebrul interviu acordat lui
Adrian P`unescu, [i propune drept solu]ie
de ie[ire din impas înfiin]area unei Asocia]ii
de Studii Orientale Dimitrie Cantemir, care
s` transforme România într-o plac` turnant`
între Occident [i Orient. De[i avea un respect enorm pentru personalitatea uria[` a
lui Mircea Eliade, care urma s` împrumute
acestui institut o mare parte din prestigiul
s`u interna]ional, Noica credea c` exist`
totu[i o und` de l`ut`rism în opera lui, [i
anume faptul c` nu ar vrea s` renun]e la a
scrie opere de fic]iune într-o limb` f`r` viitor,
în limba român`. E doar una din zecile de
prejudec`]i ale lui Constantin Noica, filosoful
fiind absolut convins c` literatura sau câmpul
fic]iunilor ar fi inferioare oric`rei alte forme
ale muncii [i gândirii intelectuale; de aici
provine pozi]ia sa cam m`rginit` fa]` de
efortul lui Mircea Eliade de a cultiva genul
prozei fantastice. Prietenul s`u, Alexandru
Paleologu5, vorbea [i el în Amicus Plato
sau desp`r]irea de Noica despre
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"idiosincraziile" acestuia.
Mult mai generos mi se pare Nicolae
Steinhardt, cel care a favorizat întotdeauna
opera beletristic` a lui Mircea Eliade în
raportul ei cu cea [tiin]ific`, apropiindu-se
astfel cel mai mult de viziunea cam literarocentrist` a studiului de fa]`. Citându-l pe
Gide, care î[i exprima rezerva fa]` de Hercule
pentru c` acesta [ov`ise între viciu [i virtute, î[i exprima în schimb admira]ia pentru
Mircea Eliade care nu [i-a pus niciodat`
problema unei alegeri între [tiin]` [i
literatur`. Între opera literar` [i cea [tiin]ific`
a existat întotdeauna o continu` perihorez`.
Literatura lui Mircea Eliade nu ar fi pur [i
simplu o beletristic` oarecare, nu trateaz`
teme tradi]ionale, ci are un substrat numenal,
parapsihologic, e o literatur` axat` pe extra sensorial perception [i pe descoperirea
unor chei. Mircea Eliade s-ar fi l`sat învins
de irealitatea imediat`, conceptul inventat
de Max Blecher la sugestia lui Geo Bogza.
To]i tinerii care l-au vizitat în timp pe
Constantin Noica în c`m`ru]a de la P`ltini[,
descris` magistral de Gabriel Liiceanu în
Jurnalul de la P`ltini[, [tiu c` acesta le
recomanda s` înve]e limba german` [i/sau
o limb` clasic`, greaca sau latina. Unul dintre
ei era chiar regretatul critic [i istoric literar
Mircea Scarlat, pe care Constantin Noica6
l-a convins s` înceap` studiul limbii germane, înscriindu-se la cursuri la Facultatea
de limb` german`, dar la f`r` frecven]`, doar
pentru a traduce în limba român` opera lui
Goethe. Idealul lui Noica, afl`m din ultimul
eseu înserat în acela[i volum, era s`
alc`tuiasc` dou` echipe de intelectuali,
alc`tuite din câte unsprezece indivizi,
echivalente cu componen]a a dou` echipe
de fotbal, pe care s` le antreneze chiar el.
Celor care au uitat le reamintesc c` în tinere]e
Constantin Noica a iubit foarte mult sportul,
la un moment dat reu[ind s` se între]in`
chiar din traduceri, medita]ii la filosofie sau
limbi str`ine sau dând medita]ii la... atletism.
Dac` nu m` în[el, apostolul Pavel a folosit
într-una dintre epistolele sale aceast`
compara]ie dintre cursa de atletism [i via]a
cre[tin`, deci compara]ia utilizat` de C.
Noica nu ar trebui s` ne mire prea mult.
el de-al doilea episod foarte
interesant al rela]iei NoicaEliade
via
dosarul
C.N.S.A.S. este cel al
memoriului, r`mas f`r` r`spuns, adresat de
filosof unui andrisant implicit, {efului
Statului Român, pre[edintelui R.S.R.,
Nicolae Ceau[escu. Acesta se g`se[te, de
asemenea, reprodus în dosar. Constantin
Noica a fost primit prima dat` în audien]`
de Constantin Dulea, c`ruia i-a solicitat
sprijinul în iulie 1972 pentru înfiin]area
acestui Institut, iar apoi a fost reprimit în
audien]` de Cornel Burtic` pe data de 15
noiembrie 1977 [i a discutat din nou despre
crearea acestui Institut de studii orientale
[i readucerea lui Mircea Eliade în ]ar`.
Evident c` cei doi demnitari i-au oferit numai
promisiuni. În memoriul adresat personal
lui Nicolae Ceau[escu Constantin Noica
pornea chiar de la afirma]ia lui Mircea Eliade
c` acesta crede în soarta culturii române,
pornind de la premisa c` pozi]ia geopolitic`
a ]`rii este una absolut special`, de ]ar` pivot,
în care se întâlneau practic toate marile
curente spirituale ale lumii [i formula ipoteza
c` aceasta ar putea avea o func]ie de mijlocire
în apropierea culturii europene [i nordamericane de culturile Orientului. În al doilea
rând modul în care în opera lui Mircea Eliade
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sunt prezentate culturile tradi]ionale (inclusiv
cele ]`r`ne[ti sau folclorice) este singurul
care va scoate cultura român` din anonimat
[i o va feri de l`ut`rism. În memoriu Constantin Noica precizeaz` c` opera [tiin]ific`
a lui Mircea Eliade, tradus` în Cehoslovacia,
Serbia, U.R.S.S., Ungaria sau Bulgaria r`mânea cvasi-necunoscut` în ]ara natal`, spre
exemplu în clipa când Adrian Marino tip`rea
studiul Hermeneutica operei lui Mircea
Eliade majoritatea citatelor erau preluate
din edi]ii fran]uze[ti. Noica amintea în memoriu [i faptul c` Mircea Eliade refuzase
s` accepte publicarea în presa român` a unor
considera]iuni laudative la adresa regimului
[i pre[edintelui, oferindu-[i în schimb colaborarea sa [tiin]ific`, în ciuda reticen]ei unor
cercuri literare. Cea de-a doua parte a memoriului reia câteva idei din studiul s`u despre
Dimitrie Cantemir [i despre l`ut`rism, asupra
c`rora nu are sens s` mai revenim.
Recent, editura Humanitas a editat cele
80 de scrisori trimise de Sanda Stolojan lui
Constantin Noica [i primite de la acesta,
dintre care o parte se g`sesc foto-copiate
[i în dosarul de la C.N.S.A.S. sau transcrise
de un scris de mân`, dup` ce au fost deschise
[i apoi lipite la loc. Sanda Stolojan7 este [i
autoarea unui jurnal cu remarcabil` valoare
literar` dar [i memorialistic`, în care
personajul principal este chiar comunitatea
exilului românesc, iar lectura lui este absolut
esen]ial` pentru cercet`tori care doresc s`
în]eleag` rela]iile subtile stabilite între
scriitorii români din ]ar`, Constantin Noica,
Nicolae Steinhardt sau Gabriel Liiceanu [i
membrii exilului românesc, care tr`iau
dincolo de Cortina de fier. Jurnalul doamnei
Stolojan, care a c`l`torit chiar [i în România
în pozi]ia ei privilegiat` de translator al
pre[edintelui francez Charles de Gaulle, va
fi prelungit pân` în perioada contemporan`,
pân` în anul 2001, chiar în epoca postCeau[escu. De altfel structura volumului
e mai special`, scrisorile sunt înso]ite de
scurte evoc`ri cu caracter memorialistic, iar
datele pot fi perfect coroborate cu cele din
dosarul Dan Nica. Doamna Sanda Stolojan8
poveste[te c`, la un moment dat, a pornit-o
într-o plimbare de filosofi peripateticieni
al`turi de Constantin Noica pe str`zile din
Bucure[ti, în timpul c`reia filosoful i-ar fi
povestit o întâlnire cu un securist în cartierul
B`neasa c`ruia i-ar fi povestit în am`nunt
despre toate contactele sale cu membrii diasporei din Paris. Dup` aceast` convorbire,
reprodus` în dosar sub forma unei note informative, ofi]erul respectiv ar fi luat act de
memoriul pentru înfiin]area Institutului de
Orientalistic`, înso]it de zeci de pagini de
bibliografie a operei lui Mircea Eliade, extrase din edi]ii în limba francez` sau englez`,
care au fost, de asemenea, anexate la dosar.
Metoda aceasta a discu]iilor peripatetice
[i-a dovedit, în final, utilitatea, pentru c`
ofi]erii de Securitate nici nu [i-au dat seama
c` Sanda Stolojan l-a întâlnit pe Noica, [i
ideea ne pune pe gânduri; probabil c`
filosoful [tia c` aproape toate camerele unde
locuia erau dotate cu instala]ii de ascultare.
Astfel, exista câte un microfon montat în
sufrageria familiei Noica, apoi au montat
unul [i la P`ltini[, [i, în final, au cerut s`
fie instalat un al treilea în casa Siminei Noica,
nepoata filosofului. Dispozitivul de ascultare
se numea A.T.M. [i costa exact o sut` de
lei, chitan]a fiind [i ea inclus` în dosar,
securi[tii fiind scrofulo[i la datorie, ca
Pristanda. Prin aceast` ac]iune de urm`rire
securi[tii au reu[it s` documenteze ceas cu

ceas via]a cotidian` a unuia dintre cei mai
importan]i oameni de cultur` din acea epoc`,
oferind astfel cercet`torilor de istorie recent` un document tulbur`tor al vie]ii de
zi cu zi în România comunist`. Nu toate
datele sunt reale, unele transcrieri de nume
sunt gre[ite, alte alter`ri provin din nivelul
sc`zut de cultur` al celor care operau datele,
dar, în linii mari, informa]iile par a fi corecte.
S-au salvat astfel prin fotocopiere sau prin
simpla transcriere de mân` zeci de scrisori
expediate de Constantin Noica unor prieteni
din tinere]e sau unor cunoscu]i dar care, în
eventualitatea c` ar fi scanate sau publicate
de un editor profesionist, ar avea nevoie
de o verificare din partea unuia din membrii
familiei, poate a doamnei Alexandra-Noica
Wilson, care ne-a oferit recent o extraordinar` carte de memorii.
iica filosofului era con[tient`
c` scrisorile erau desf`cute [i
citite, plicurile o demonstrau
cu prisosin]`, dar efectul
secundar, pervers chiar al acestei opera]iuni
de filaj [i de înc`lcare a dreptului la intimitate
a fost de fapt ob]inerea unei cantit`]i foarte
mari de informa]ii, care altfel s-ar fi pierdut.

F

Tot din coresponden]a aceasta dintre Constantin Noica [i Sanda Stolojan afl`m câteva
momente semnificative ale meciului dintre
filosof [i Securitate, inclusiv momentul când
acesta a fost întors de la grani]` [i acuzat
c` a vrut s` scoat` clandestin din ]ar` mai
multe obiecte din patrimoniul cultural na]ional, [i c` de fapt Constantin Noica ar fi
pl`nuit s` scrie o carte despre opera amicului
s`u de tinere]e, c` lectura tuturor c`r]ilor
ar fi durat aproximativ doi ani [i c` nu era
atât de familiarizat cu conceptele de istoria
religiilor, pentru care ar fi trebuit s` depun`
un efort suplimentar în vederea document`rii.
O alt` surs` indirect`, dar foarte interesant` (am l`sat inten]ionat la o parte scrisorile
trimise de Mircea Eliade lui Noica [i pe
cele primite de la acesta, despre care am
mai vorbit în acest studiu, dar care au fost
utilizate [i de al]i comentatori) r`mâne Jurnalul de la P`ltini[ în care numele lui Mircea
Eliade revine obsesiv în luna noiembrie 1978,
fie c` Noica face aluzie la acel memoriu
pe care l-a depus fie c` doar îi trimite pe
mai tinerii înv`]`cei s` citeasc` fragmente
sau c`r]i scrise de prietenul s`u.
Continuare \n pagina 31

orizont

www.revistaorizont.ro

8

INSERT
insert

MEDICIN~
{I
PULP
FICTION
ALEXANDRU BUDAC
Considerat unanim de critic` drept
maestrul de necontestat al prozei scurte
române[ti de ast`zi, R`zvan Petrescu a devenit
o prezen]` foarte discret` pe scena literar`.
Cititorilor revistei Dilemateca le sunt f`r`
îndoial` cunoscute recenziile lui R`zvan
Petrescu din cadrul rubricii intitulate sugestiv
"Cartea de noapte". M`rturisesc c` e una dintre
primele pagini pe care le parcurg când deschid
revista, deoarece încerc de fiecare dat` s`
m` dumiresc prin ce fel de miracole stilistice
reu[e[te autorul s` exceleze în severitate, dar
[i în savoare, s` st`pâneasc` deopotriv`
discern`mântul critic [i umorul sc`pat din
les`, ca s` nu mai spun nimic de r`bdarea
necesar` pentru a selecta [i lectura toate acele
c`r]i, dintre care mai bine de jum`tate se
încadreaz`, în cel mai fericit caz, la categoria
pulp fiction. Reala provocare a recenziilor
nu o reprezint` atât volumele alese, cât felul
cum R`zvan Petrescu te face s` cite[ti [i s`
recite[ti pe ner`suflate lucruri despre ni[te
c`r]i de necitit.
Antologia Foxtrot XX este un volumfestin cum demult n-am mai g`sit prin libr`rii.
Medita]ii poetice asupra spaimei de moarte,
confesiuni de iubire p`rinteasc` pentru fiul
Andrei, amintiri de la Cenaclul "Universitas", fragmente de publicistic` alese pe
sprâncean`, scurte, dar percutante episoade
de familie, un interviu plin de ironie, cu
structur` de fug`, satir` politic`, mostre de
erudi]ie [i imagina]ie s`n`toase, pasiuni
melomane [i multe, foarte multe impresii
cinefile. R`zvan Petrescu percepe lumea cu
o acuitate a sim]urilor uluitoare. Nimic nu-i
scap`, iar sensibilitatea r`mâne adesea ocultat`
de o masc` a cinismului, a[a cum gustul rafinat
în materie de c`r]i, muzic` [i filme se ive[te,
contrapunctic, tocmai în mimarea cli[eelor
prozei pornografice sau a striden]ei vulgare
a tabloidelor. Imensa capacitate de satir` e
rezultatul controlului des`vâr[it asupra unui
conglomerat informa]ional demn de invidiat
[i a preschimb`rii zgomotului cultural
autohton într-un stil spectaculos prin resursele
lui cameleonice. Unei societ`]i cu tr`s`turile
risipite, doar anevoie po]i s`-i faci un portret
credibil.
Scriitorul R`zvan Petrescu, medic cu
voca]ie de prozator – primele complexe în
fa]a grupului de filologi de la cenaclu sunt
amintite cu nostalgie - se consider` un
"neuroromantic" [i folose[te o metafor`
vizual` pentru a surprinde rela]ia problematic`
dintre artist [i realitate: "Ca s` (de)scrii pe
hârtie, fotografic` sau velin`, trebuie ca
subiectul s` stea nemi[cat. Altfel, poza nu

TIMI{OARA |N C~R}I

iese artistic. Se pierd contururile, detaliile
relevante, porii, linia nasului. Subiectul
scriitorului fiind societatea, literatorului îi
este absolut necesar` o societate bine fixat`
în [uruburi în fa]a obiectivului, nu una care-o
ia la fug` dup` ce ai potrivit cu r`bdare
distan]a, timpul de expunere [i deschiderea
diafragmei, ce-ar mai fi s` vezi fotografi
alergând din r`sputeri odat` cu subiectele.
Doar un subiect nemi[cat poate activa reac]ii,
fixator, ur`, dragoste, developare." Con[tient
c`, pân` la urm`, cea mai fix` imagine este
autoportretul [i c` singurele norme morale
în literatur` sunt cele impuse de rigorile
stilistice, R`zvan Petrescu prive[te lumea
scrutându-se în oglind`.
În prima parte a volumului, Jurnal 4x4.
În loc de Epilog, sec]iunile au titluri menite
a epuiza registrul introductiv (Cuvânt înainte,
Prefa]`, Introducere, Preambul, ...), dar ele
abordeaz` subiecte foarte generoase precum
motiva]ia de a scrie, flirtul cu metafizica, via]a
în comunism, chipurile prietenilor, spectrul
unei boli ce-l amenin]` pe autor cu
imposibilitatea de a-[i vedea fiul cum se
maturizeaz`, experien]a de medic la ]ar`,
debutul literar sau crezul artistic. Dac`
justificarea nevoii de a scrie acoper` pagini
întregi cu lungi fraze autobiografice, op]iunea
pentru proza scurt` e explicat` în propozi]ii
concise: "Îmi plac lucrurile care nu pot fi
tratate decât scurt. Rapid. Prin knock-out.
Mi-ar fi pl`cut s` fiu boxer. “…‘ Prefer totu[i
munca unui artizan, a unui ceasornicar
elve]ian, a unui sp`rg`tor de b`nci, de loz
în plic, celei prestate de directorul b`ncii ori
de-un constructor de baraje. Fiindc` nu am
for]a unui romancier-fluviu, zic [i eu c` g`sesc
mai interesant individul, casiera, nu masa.
Masele m` indispun, îmi creeaz` sentimentul
de nesiguran]` a zilei de mâine, de

insignifian]`, de ulcer."
Cinemaului [i muzicii li se acord` aceea[i
aten]ie ca literaturii. R`zvan Petrescu nu face
critic` de film sau critic` muzical`, [i e u[or
s` intri în dezacord cu el dac` ignori acest
lucru. El e un connaisseur pasionat, visceral
chiar, [i scrie p`tima[, negru pe alb, despre
ceea ce-l încânt` [i ceea ce-i displace. Lynch,
Kubrick, Pasolini, Fincher, Pintilie, Stone,
Eastwood, Kurosawa, Forman, Scott,
Daneliuc, Lumet, Cimino sunt doar câ]iva
dintre regizorii asupra c`rora z`bove[te în
Foxtrot XX. Unii sunt admira]i, al]ii taxa]i
f`r` mil`, îns` ceea ce m-a surprins a fost
familiaritatea cu produc]ii de calibre diferite,
de la C`l`uza lui Tarkovski la seria Rambo.
Petrescu nu men]ioneaz` nume [i titluri, ci
are o venerabil` experien]` cinefil`, sesizeaz`
discontinuit`]ile [i inegalit`]ile dintre filmele
aceluia[i cineast (de pild`, Ridley Scott),
compar` abord`rile diferite ale aceleia[i teme
(cum ar fi r`zboiul din Vietnam), transcrie
pe hârtie emo]ia provocat` de imagine, ia în
zeflemea locurile comune [i patosul ridicol,
e atent la coloana sonor`. Consecin]ele
stiliz`rii violen]ei extreme la Tarantino [i Kim
Ki-duk sunt opuse atrocit`]ilor prezentate de
mass-media, iar un singur cadru dintr-un
western de Sergio Leone se dovede[te
suficient pentru a anula preten]iile lui Sergiu
Nicolaescu.
Bâlciul presei, sec]iunea de satir` politic` [i cultural`, concureaz` cu succes tonul
caustic din Cartea de noapte, prezent` în
volum cu câteva recenzii de top. Al`turarea
unor declara]ii ale politicienilor, gafe
jurnalistice [i mitoc`nie la nivel înalt, cu fraze
extrase din revistele pornografice din anii
'90, pun în lumina meritat` spa]iul public
autohton [i te fac s`-]i aminte[ti de faimoasa
remarc` a lui Tudor Arghezi, care considera

c` în bordelul politicii române[ti se schimb`
doar paturile.
Dac` e nereu[it, un roman de Philip Roth
nu beneficiaz` de un tratament mai blând decât
jurnalul pretinsei prostituate Belle de Nuit.
Celebritatea unui titlu ca Venus în bl`nuri
nu înseamn` c` trebuie s` te pleci în fa]a lui
Sacher-Masoch: "Dac` a[a se vorbea spre
sfâr[itul secolului XIX, când a fost scris`
capodopera, nu m` mir c-a început Primul
R`zboi Mondial."
{tim, înc` de la Socrate, c` ironia e
semnul distinctiv al inteligen]elor de excep]ie.
Lectura c`r]ii lui R`zvan Petrescu ne
împrosp`teaz` aceast` înv`]`tur` veche.

FRAGMENTE PENTRU UN PORTRET
ELENA CRA{OVAN

Din mansarda lui Cioran, ultimul volum al reputatului critic
Constantin Cuble[an, a ap`rut recent în vecin`tatea unor nume nu
mai pu]in sonore: tot în 2007 Irina Mavrodin propunea un studiu de
po(i)etic` în Cioran sau marele joc, iar Livius Ciocârlie în Caietele
lui Cioran (reeditat la Humanitas) inventa un joc (auto)biografic, o
analiz` literar-filosofic` a operei scriitorului parizian.
Demersul criticului clujean are ca punct de pornire ideea unui
portret al lui Cioran, "a[a cum reiese el, proiectat pe fundalul ideatic
al operei sale, din m`rturisirile proprii, din caietele de însemn`ri
zilnice, din interviuri [i din coresponden]`". De[i ideea de portret
pare desuet` [i facil`, în cazul lui Emil Cioran ea poate deveni
imposibil`. Portretul implic` existen]a unor tr`s`turi esen]iale constante,
o imagine clasic`. Iar "biografia intelectual`" realizat` "în mansarda
lui Cioran" presupune sinteza unei opere care sfideaz` tocmai unitatea
[i coeren]a, cultivând fragmentarul [i paradoxul.
Asumându-[i aceste dificult`]i, criticul î[i alc`tuie[te studiul
tot într-un mod fragmentar, reunind în treisprezece capitole autonome, analiza unor texte mai pu]in comentate, precum scrisorile [i
convorbirile scriitorului parizian. Firul de leg`tur` dintre capitole
este tocmai încercarea de a suprinde imaginea autorului, premisa
implicit` fiind c` exist` un model care "pozeaz`", de la autorul
volumului din 1934, Pe culmile disper`rii, pân` la semnatarul scrisorilor
din cartea lui Friedgard Thoma, Pentru nimic în lume (2000/2005);
c`r]i care au scandalizat deopotriv`, de[i în modalit`]i atât de diferite,
intelectualii de azi sau de acum [aptezeci de ani.
Op]iunea pentru coresponden]` [i interviuri se bazeaz` [i pe
faptul c`, în textele mai degrab` intime, confesive, "adev`ratul Cioran",
"individualitatea uman`... dincolo de orice fel de poz` sau morg`
intelectual`", este mai u[or de (sur)prins decât în volumele canonice.
C`utarea detaliului literar cu relevan]` biografic` [i aten]ia pe care
o acord` contextelor de redactare a operei este una din caracteristicile
studiului lui Constantin Cuble[an.
Din abunden]a de texte selectate se contureaz`, în primul capitol, un Cioran atras de arta morali[tilor francezi, prin împ`rt`[irea
valorilor [i a stilului de via]` (o "lene asumat`", formuleaz` criticul),
prin practicarea scrierii aforistice de o elegan]` stilistic` des`vîr[it`.
Schimbul epistolar cu prietenii r`ma[i în ]ar` este considerat o posibil`
biografie paralel`: "Coresponden]a reface... din frânturi disparate,

biografia lui Emil Cioran, ne ofer` complexul moral al tr`irilor
esen]iale": o via]` de vis, o via]` de lene[, în care se al`tur` oximoronic
fascina]ia [i lehamitea.
Îns` ponderea cea mai mare o au capitolele dedicate rela]iei lui
Cioran cu propriul trecut [i cu istoria României interbelice. Din analiza
volumului Istorie [i utopie (1960), a amplei confesiuni târzii }ara
mea (1995) sau a "Scrisorii c`tre un prieten îndep`rtat" adresat` lui
Constantin Noica (1957), criticul creioneaz` portretul unui Cioran
matur, sceptic distan]at de "p`catele tinere]ii": Entuziasmul este o
form` de delir. Noi am suferit de boala asta [i nimeni nu vrea s`
cread` c` ne-am vindecat".
Selectarea fragmentelor din interviuri [i din Caiete... relev` un
Cioran diferit de autorul scrierilor eseistice sau aforistice, prin "vioiciunea [i pasionalitatea cu care între]ine dialogul, prin lipsa total`
de morg` ... prin pitorescul verbului precis [i totu[i colorat". Cioran,
cel care detest` s` explice [i, mai ales, s` se explice, ofer` în însemn`rile
zilnice din Caiete propriile portrete, crochiuri ale autorilor îndr`gi]i
(Pascal, Kierkegaard, Beckett) sau, dimpotriv`, detesta]i (Sartre, Camus,
Breton), iar aceste înrudiri devin parte a caracteriz`rii pe care o
realizeaz` Constantin Cuble[an.
Ideea central` a c`r]ii, cea a "operei ca biografie mascat`", este
îns` [i sursa a ceea ce nou` ne apare a fi un e[ec critic: profesorul
clujean cade tocmai în capcana pe care Emil Cioran o ocolise: încercarea
didactic` de a explica resorturile scrierilor, de a ordona cauzal o
oper` eterogen`, prin colajul de citate ample ([i, pentru a facilita
demonstra]ia, nu de pu]ine ori redundante).
Volumul reprezint`, totu[i, o analiz` complet` a unei p`r]i mai
pu]in explorate din opera lui Cioran, eviden]ierea pertinent` a unor
rela]ii de adâncime între scrierile antume [i Caiete, între volumele
de eseuri [i cele de coresponden]` sau de interviuri. Iar portretele în
miniatur`, cu rol rezumativ, oferite la finalul fiec`rui capitol, sunt,
poate, cele mai izbutite fragmente ale c`r]ii, colajul lor alc`tuind
imaginea de ansamblu, acel "amplu portret al gânditorului" pe care
Constantin Cuble[an îl realizeaz` în paginile prezentului studiu.
_________________
1
Constantin Cuble[an, Din mansarda lui Cioran
Cioran, Bucure[ti, Editura
EuroPress Group, 2007
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2. LITERATURA ROMÂN~ ÎN CONTEXT EUROPEAN.
IDENTITATE. ALTERITATE. CONEXIUNI
(I) Cel socotit de Mircea Eliade drept
"una dintre figurile cele mai complexe [i
captivante din istoria cre[tinismului",
cardinalul celebrei coincidentia oppositorum
înmormântat la parohia roman` San Pietro
in Vincoli, lâng` celebrul Moise al lui
Michelangelo, apare într-o nou` edi]ie
româneasc`: Nicolaus Cusanus
Cusanus, Pacea între
religii. Dumnezeul ascuns, pref., note Anca
Manolescu, trad., note Wilhelm Tauwinkl
[i Bogdan T`taru–Cazaban, Editura
Humanitas, Bucure[ti, 2008, 142 p. Micile
tratate teologice De pace fidei [i De Deo
abscondito au fost scrise, primul, ca o
încercare de armonizare a credin]elor dup`
dramatica invazie a Constantinopolului, iar
al doilea ca o sintez` a diversit`]ii religioase
a veacului XV. Cu aceast` ocazie se
inaugureaz` noul format al utilei colec]ii
"În]elepciune [i credin]`", cu care cei ce o
apreciaz` de peste un deceniu vor trebui
s` se familiarizeze.
(II) Un frumos florilegiu patristic de
buzunar, pe o tem` peren`, este Slava de[art`.
Apoftegme al Sfin]ilor P`rin]i selectate [i
comentate de ierom. Savatie Ba[tovoi,
Editura Cathisma, Bucure[ti, 2007, 184 p.
Dorindu-se "o lectur` ziditoare, bogat` în
informa]ii [i totodat` relaxant`" extras` din
Patericul egiptean, cartea pare destinat`
îndeosebi monahilor, dar [i cititorul deprins
cu literatura spiritualit`]ii orientale poate
g`si pasaje profunde cu privire la vr`jma[ul
perfec]iunii cre[tine care a fost dintotdeauna
orgoliul pompos, în`l]area de sine a celui
pe care avva Siluan îl deplângea: "vai omului
aceluia, care are numele mai mare decât
fapta"!
(III) Cu bucurie marc`m o nou` apari]ie
itropolitului Nicolae Corneanu
editorial` a Mitropolitului
Corneanu,
Pentru mai binele ob[tesc, Editura Învierea,
Arhiepiscopia Timi[oarei, 2008, 188 p. Ierarhul ortodox b`n`]ean î[i propune îmbog`]irea
duhovniceasc` a cititorilor printr-o serie de
studii [i articole publicate anterior în
"Gândirea", "Jurnalul literar" sau chiar în
"Orizont", câteva fiind inedite. Pe lâng`
medita]iile teologale denotând recunoscuta-i
fine]e intelectual` [i distinc]ie spiritual`,
întâlnim câteva eseuri teribil de incitante,
ce contureaz` rela]ia sinuoas` cu sacrul –

ori, mai pe române[te, cu "cele sfinte" – a
unor mari scriitori români: Ion Creang`,
Tudor Arghezi, Ion Agârbiceanu, Emil Cioran, Nicolae Breban sau a unor savan]i reputa]i precum Iosif Popovici, Ion Simionescu,
Simion Mehedin]i. Paseismul tonic al
autorului îndr`gostit iremediabil de valorile
clasice reiese [i din numele celor dou` p`r]i
ce compun lucrarea de fa]`: "Gândind la
cei de odinioar`" [i "S` ne urm`m înainta[ii".
(IV) O continuare specializat` a
cercet`rilor autohtoniste este cartea poetului
eseist Zenovie Cârlugea, Dacoromânia
profund` – studii de dacologie (Ed. C. J.
pentru Conservarea [i Promovarea Culturii
Tradi]ionale Gorj, Târgu–Jiu, 2005, 160 p.)
ce con]ine comunic`ri [tiin]ifice [i exerci]ii
de studiu al imaginarului local, grupate
tematic în jurul zeului Zalmoxis, al epopeii
dacice eminesciene sau al unor colegi de
pasiune etnologic` precum Pr. Dumitru
B`la[a ori Mihail Diaconescu. Cele mai
pasionante pagini sunt evident cele dedicate aspectelor mai insolite [i mai umbratice
ale dacismului: t`bli]ele de la T`rt`ria,
Codexul Rohonczi sau monografia
Zamolxis, primum getarum legislator,
tip`rit` la Uppsala, în 1687, de eruditul
Carolus Lundius. Cum zice însu[i autorul,
nu este o carte de istorie cultural`, ci una
de suflet, de reconsiderare a str`vechimii
spiritualit`]ii noastre înc` nedescifrate.
(V) Reeditarea unui volum din
comediile plautine în seria nou` a "Bibliotecii
pentru to]i" (nr. 89) reprezint` o a[teptat`
umplere a unui gol din scrierile celebrului
itus Maccius Plautus
dramaturg latin (Titus
Plautus,
Comedia m`garilor, trad. Nicolae Teic`,
Editura Minerva, Bucure[ti, BPT 1619, 2008,
560 p). Varianta, f`r` modific`ri de substan]`,
a c`r]ii ap`rute ini]ial în 1970, era volumul
al II-lea din cele cinci cuprinzând integrala
corpus-ului plautin autentic [i con]ine, al`turi
de Asinaria din titlu, comediile Curculio
(G`rg`ri]a), Stichus [i Pseudolus. Absen]a
oric`rei introduceri [i foarte pu]inele note
de subsol ne fac s` credem c` fie primul
volum ne-a sc`pat din vedere, fie c` trebuie
s` le a[tept`m r`bd`tori în continuare pe
celelalte patru (sper`m doar c` nu alte tot
atâtea decenii).
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- competen]e de a desf`[ura activitate didactic` în înv`]`mântul liceal [i universitar;
- competen]e de a urma studii doctorale;
- abilit`]i de folosire a culturii dobândite [i a cuno[tin]elor practice pentru activit`]i
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- abilit`]i de cercetare în ]ar` sau alte ]`ri ale spa]iului comunitar în domeniul rela]iei
literaturii române cu literatura european`;
- competen]e complementare de ini]iere în cercetarea spa]iilor regionale de interferen]`
cultural`.
Perioada de înscriere: 14 – 19 iulie 2008.
Admitere: Nota de admitere este nota medie ob]inut` din media anilor de studii [i
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CORPUL PROFESORAL: prof. univ. dr. Cornel Ungureanu
Ungureanu; prof. univ. dr. Marcel
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Tolcea; prof. univ. dr. Alexandru Jivan
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Daniel Vighi
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Prada, lect. dr. Ion Imbrescu, lect. dr. Gabriela Gl`van.
GRUP }INT~: absolven]ii cu diplom` de licen]`.
COMPETEN}E {I ABILIT~}I:
- competen]e de a desf`[ura activitate didactic` în înv`]`mântul liceal [i universitar;
- redactarea proiectelor pentru finan]area activit`]ilor culturale din [coal`
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- pia]a c`r]ii [i sistemul de difuzare al c`r]ii.
- publicitate [i advertising
- No]iuni de fundraising (ob]inerea fondurilor prin sponsorizare)
- Sistemul ONG-urilor culturale [i organizarea evenimentelor culturale
Perioada de înscriere: 14 – 19 iulie 2008.
Admitere: un interviu (sistemul admis/respins) din aria de competen]` a diplomei
de licen]`; nota de admitere este nota medie ob]inut` din media anilor de studii [i nota/
media de la licen]`.
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DIRECTOR MASTERAT:: prof. dr. Iosif Cheie
COORDONATOR AL ACTIVIT~}ILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2008-2009:
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- participarea în proiectele de cercetare coordonate de cadrele didactice care predau
la acest masterat,
- preg`tirea pentru studii doctorale pe tematici diverse (literatur`, studii culturale,
antropologie cultural`).
Perioada de înscriere: 14 – 19 iulie 2008.
Admitere: Nota de admitere este nota medie ob]inut` din media anilor de studii [i
media de la licen]`.
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TRANSATLANTICELE
LUI LIVIU GEORGESCU
MIRCEA A. DIACONU

Jurnal sau crea]ie liric`? Altfel spus,
confesiune epic` a unui sine concret sau
proiectare în ]es`tura de adîncime a nelini[tii
unui eu abisal, explorat cu aviditate?
Transatlantice (Editura Paralela 45, 2007),
ultima carte a lui Liviu Georgescu, se
construie[te pe schel`ria jurnalului de
c`l`torie. Dar, în vreme ce parcurge cu ochii
[i cu pasul locuri tot mai diferite [i, mai mult,
în vreme ce traseaz`, enciclopedic [i eseistic,
traiecte culturale, poetul problematizeaz`
rostul fiin]ei în istorie. Ba chiar modul în
care istoria încorporeaz` fiin]a. Din acest punct
de vedere, ca [i alt`dat`, Liviu Georgescu
prive[te, ca într-un memento mori, spectacolul
lumii, în a[a fel încît, nu numai prin logica
înregistr`rii succesive impuse de c`l`torie,
ci [i printr-o viziune de ansamblu, fragmentele
articuleaz` un sens. Propriul sens [i sensul
istoriei.
ricum, Liviu Georgescu
dep`[e[te astfel ruptura dintre
jurnal [i lirism, semn al
angaj`rii
eului
s`u
interogativ-nelini[tit, care dubleaz` simpla
înregistrare a faptelor [i decorurilor lumii.
F`r` îndoial`, paginile c`r]ii pot fi citite [i
pentru a c`l`tori, la mîna a doua, prin Londra,
Fran]a, Amsterdam, Germania, Viena, Petersburg sau prin America Latin`, prin Spania,
Ven]ia, Roma sau, finalmente, prin Grecia.
Prilejul unei anecdotici din care r`zbate uneori
ironia, alteori scepticismul amar sau mirarea.
Avid de trecut, Liviu Georgescu c`l`tore[te
prin locuri care-[i relev`, mai mult decît
prezen]a concret`, substratul cultural. Cu riscul
unui enciclopedism livresc, Liviu Georgescu
prive[te în spatele cortinei prezentului
spectacolul istoriei. Lumi care cresc [i se
transform` în ruin`, vie]i reale devenite muzeu,
tot felul de referin]e culturale care denot`
un spirit avid s` în]eleag`. Principiul este acela
al palimpsestului. Sau, uneori, al amestecului
între trecut [i prezent. Un poem chiar se
nume[te Palimpsestul de piatr`: "Roma – vuiet
zilnic [i legend`. Virgiliu reînnoad` trecutul
pierdut în neguri. Timpul trece în quadrig`
printre ruinele puterii. Pe str`zi, la marginea
ploii, vise ca firele de a]` n`p`desc prin
str`lucirea figurilor antice, cu sentimentul
celor pierdute pentru totdeauna sub pavajul
mut. “…‘ Roma – mar[ul arcurilor de triumf
printre ruine. Dram` [i circ, neorealism [i
vis, extaz [i hemoragie. Pelicule rostogolesc
clovni în rîpele iluziei. În Colosseum, Fellini
îmblînze[te bestiile din vis, r`t`ce[te din
camer` în camer` pe spiralele timpului dincolo
de cadrele celuloidului. Motocicletele scurm`
str`zile, coroziuni de claxoane î[i las`
amprenta pe fa]adele caselor [i fe]ele
oamenilor". Iat`, trecut [i prezent, într-o
suprapunere de sensuri [i consecin]e. Dar un
poem despre de[ert`ciunea puterii. Volumul
însu[i pare a fi unul despre de[ert`ciune, în
general. Tema declinului este, oricum, una
dintre articula]iile fundamentale ale c`r]ii.
Nu-i vorb`, [i coborînd în trecut, Liviu
Georgescu e preg`tit s` înregistreze
spectacolele ororii, fapt care suspend` opozi]ia
trecut/prezent prin interogarea îns`[i a fiin]ei
umane. C`ci dincolo de declinul istoric este
vorba despre c`derea fiin]ei în istorie. Oricum,
"cultura sufer` peste tot", citim într-un loc,
Altundeva, iat`: "Ne plimb`m pe canale cu
vapora[ul. Vene]ia nordului, f`r` gondole.
Ceva putregai [i pe aici". Cumva deta[at, Liviu
Georgescu c`l`tore[te, prive[te, coboar` în
enciclopedii [i în istorie, mirarea e întemeiat`
pe scepticism, în fine, pitorescul face loc
medita]iei implicite. Citim: "În jocul Tamisei
se ive[te turnul normand, The Tower,
fort`rea]` [i închisoare unde multora le-au
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sfîrîit bojocii la pro]apul capriciului [i al intrigii
politice. Pe un dîmb lîng` turn aveau loc
execu]iile publice: deliciul gurilor [tirbe.
Gloata se bucura, avea distrac]ii, nu se [tie
cît` pîine. Dar acum Turnul e o bestie
îmblînzit`, o mascot` pentru vizitatori, o
poveste înfrico[`toare la Halloween". Sau,
un alt exemplu: "Cogito, ergo sum. Descartes
a început prin a se îndoi de toate [i a terminat
prin a-[i g`si sensul [i existen]a în gîndul
activ. Cogito, ergo sum. Nu [tiu dac`
Dumnezeu exist`, dar [tiu c` e bun, [i dac`
e bun, exist`; încerc s` îmi dovedesc propria existen]` prin El [i existen]a Lui prin
mine. Actul gîndirii ini]iaz` fiin]area. În omul
îmbibat de logic`. Fiin]area în Omul Ma[in`.
Despuiat de tradi]ii [i revela]ii, de miracole,
de intui]ia esen]ei. Nimicul deasupra. {i dac`
omul nu crede, nu respect`. / Apoi
extremismul [i teroarea ra]iunii. Punerea la
îndoial` a existen]ei a stimulat excesele. Frica
de sine [i de incertitudine împinge individul
în materie. Scepticismul [i tradi]ionalismul
îl neag` deopotriv` pe Dumnezeu". În fine,
e aici un întreg complex restaurator, care
incrimineaz`, cum face o bun` parte din
gîndirea modern`, partea subteran` a ei,
ra]ionalismul. Dar nu ideologia fondatoare
ne intereseaz` aici, ci experien]a traumatizant`
a tr`irii într-un timp c`zut sau, mai exact,
într-un timp al istoriei.
De fapt, exist` cîteva teme care
func]ioneaz` ca veritabile leit-motive de-a
lungul întregii c`r]i. Nu [tiu dac` structura
ei e cu adev`rat muzical`, dar volumul e gîndit
compozi]ional [i nu întîmpl`tor secven]ele
c`l`toriei sînt intersectate cu cîteva epistole
din New York. Or, temele acestea fac parte
din arsenalul celor care, avînd con[tiin]a c`
tr`iesc într-o lume a fragmentului [i a
inconsisten]ei ontologice, deplîng pierderea
orizonturilor pline, înc`rcate cu sens. În fond,
Transatlantice, acest fals jurnal de c`l`torie,
e un mic tratat despre adev`r, istorie [i glorie.
Volumul debuteaz` cu un poem, Impulsuri
[i lumin`, al c`rui subtitlu spune totul: "Prin
luneta întoars` vezi urzeala imperiilor vezi
cariul s`pînd milenar în pere]ii de lut [i m`tase
în pietre: pasul [i masca de aur". Pasul [i
masca de aur sînt emblemele acestor c`l`torii
care devin prilejul descoperirii sub iluzia
existen]ei, deseori sclipitoare, a h`ului. Mai
mult, primele secven]e ale poemului con]in
explicit suma acestor leit-motive. Iat`:
"™Adev`rul nu e ceea ce s-a întîmplat, dar
ceea ce apreciem c` s-a întîmplat¤. "™Istoria
nu e cercetarea realit`]ii, ci originea ei¤.
™Gloria e o neîn]elegere, [i poate cea mai
rea dintre toate¤". De ce va fi pus Liviu
Georgescu aceste veritabile apoftegme între
ghilimele? Nu pentru c` le va fi transcris din
cineva, ci, pur [i simplu, pentru c` ele exprim`
adev`ruri obiective ale lumii. Adev`ruri aflate
dincolo de subiect. Astfel, înc` din primele
secven]e ale c`r]ii, aceste teme sînt reluate,
ca [i cum ar avea nevoie, pentru a deveni
credibile, de asumarea unui subiect care,
înainte chiar de a se dezv`lui pe sine,
proiecteaz` totul în imagine. Iat`: "Furnicile
cutreier` h`r]ile f`rîmi]ate. Pe hîrtia lor
învechit` grani]ele sînt ca zefirul, spulberate
la fiecare pal` de vînt. Fiecare loc e pîn` la
urm` unul [i acela[i. Construite din nisip
colorat, figuri fragile refac lumea. Apoi sînt
r`sfirate cu o singur` mi[care în cele patru
vînturi. Iluzia se între]ine din propria materie
cenu[ie". Într-un spa]iu al iluzoriului, istoria
nu mai e, din nefericire, un dat obiectiv. De
fapt, în descenden]` nietzschean`, Liviu
Georgescu [tie c` "interpret`rile istoriei sînt
infinite". Dar, [tiind acest lucru, care înseamn`
c` accesul la adev`r e imposibil, este el un

postmodern?! A[a încît, dac` ar trebui s`
explic`m nevoia lui Liviu Georgescu de a
c`l`tori ar trebui s` invoc`m nevoia lui de
adev`r, care sfîr[e[te pe jum`tate cu un e[ec.
C`ci în]elegerea [i asumarea neputin]ei de
a cunoa[te sînt ele însele cunoa[tere. Doar
c` acest e[ec nu stîrne[te euforii ale
evanescen]ei, ci, dimpotriv`, nostalgii sau
revan[e. "Omul a cucerit Luna, dar a pierdut
sentimentul cosmosului", citim într-un loc,
vers aflat în miezul sensibilit`]ii lui Liviu
Georgescu, sau: "Poe]ii spun de multe ori
adev`rul, chiar f`r` s-o [tie". Oricum, o carte
despre identitatea lumilor, de ieri [i de azi,
v`zute, dar, mai ales, aflate dincolo de vedere,
dar [i despre identitatea unui subiect care-[i
reîntemeiaz` criza. Într-o lume în care totul
pare s` devin` iluzie ("Totul pentru ochi,
pentru retina înnebunit` [i a[a de flash-urile
din fiecare secund`", citim într-un loc), poetul
invoc` criza de identitate: "E real, nu e real,
devine din ce în ce mai greu de în]eles, cum
bine striga poetul, m-am obi[nuit a[a de mult
cu irealul din mine / încît realitatea e ciudat`".
De b`nuit c` apeten]a lui Liviu Georgescu
pentru lumi alternative e poate chiar semnul
unei nelini[ti mai adînci. "Moare cîte pu]in
cine nu c`l`tore[te", citim într-un loc. Nu-i
vorb`, c`l`toria, dincolo de implicarea în
prezent pe care o implic`, adînce[te deseori
sentimentul de irealitate, deci de inconsisten]`.
În fine, a[ mai glosa pu]in pe tema aceasta.
Citim într-un loc: "De la aeroport în ora[
drumul [erpuie pe autostrad`. Îmi place s`
c`l`toresc f`r` informa]ii, f`r` hart`. Unde
v`d cu ochii. Coborînd din dealuri sim]i fiorul
[i p`trunzi eternul încastrat în cele [apte
fort`re]e, în cimitirele paradisului". Altundeva,
acestei lunec`ri f`r` ]el i se opune parc`
lunecarea îns`[i a lumii. "Ah, dar ce spun
aici?!", se mir` poetul într-un loc, pentru a
continua: "Totul se contureaz` mai bine cînd
e[ti departe. {i tu e[ti departe acum, într-o
]ar` necunoscut`. // Stau [i m` uit la rîu".
Postur` heraclitean`, c`ci poetul trece din
ipostaza de c`l`tor în aceea de contemplator. {i ceea ce contempl` este, dincolo de
suprafe]ele lumii, c`derea, curgerea ei.
Oricum, în spatele c`l`toriilor consemnate
în jurnal se afl` alte c`l`torii, interioare:
"În`untrul fiin]ei e o arheologie secret` în
care pîlpîie grani]ele imperiilor apuse".
Dincolo de toate acestea, de re]inut
imaginarul lui Liviu Georgescu, amintind nu
o dat` de apeten]a lui veche pentru infernal.
Ceea ce ne ofer` el cu predilec]ie este
"informa]ie [i disec]ie", "extaz [i hemoragie".
Evident, disec]ia e de tip expresionist. Iat`:
"Secolul în care motorul [i sufletele ca boabele

de linte se rostogolesc pe uli]i [i autostrad`
în burta unui monstru de beton [i o]el. Secolul
în care avionul [i internetul au distrus nostalgia, au mutilat sentimentul spa]iului [i
timpului comprimate în cutii de conserve
pîlpîitoare". Sau: "Dar prezentul e o hydr`
cu mai mul]i ochi, cu mai multe guri [i bra]e.
P`rosul prezent dep`nu[at [i puii lui alergînd
oriunde în jocul identit`]ii [i reliefului,
ideologiilor [i mitologiei". Altundeva: "De
la Hamangia [i Gumelni]a caierul s-a dep`nat:
cohorte din toat` lumea au venit s` jefuiasc`,
nu aurul din inele, cercei [i pocale, nu din]ii
de aur. Au jefuit sacralitatea de metalul ei,
au provocat avortul lunii peste cîmpiile cu
maci agonici, hemoragia unui popor prin
cariatidele regelui decapitat [i rostogolit în
fa]a altui popor". Viziunile acestea se
întemeiaz` pe un fundament moral; dincolo
de imagine se afl` conceptul. Liviu Georgescu
face din discurs un prilej de întemeiere a
propriului sens, în a[a fel încît, peste toat`
imaginea lumii exterioare, el a[eaz` viziunea
unui sine fundamentat pe adev`r. Nu
întîmpl`tor m`rturise[te: "™Cerul înstelat
deasupra [i legea moral` în mine¤, ™Adev`rul
[i Binele Absolut – Dumnezeu¤. Idei cu care
ne na[tem".
stfel, Liviu Georgescu
încearc` s` se salveze: "Cînt
Bach, pictez turnuri în
fl`c`ri". Pentru a completa un
citat folosit fragmentar mai devreme, a[ relua:
"Moare cîte pu]in cine nu c`l`tore[te, cine
nu cite[te, cine nu ascult` muzic`, cine nu
caut` harul din el însu[i". Mai mult, el se
raporteaz`, chiar în timp ce c`l`tore[te [i
percepe iluzia existen]ei, la legea moral` din
sine însu[i. Acesta este sensul jurnalului s`u,
expresia unei con[tiin]e lucide [i angajate.
De altfel, Infernului marii metropole Liviu
Georgescu îi opune viziunea unei Grecii în
care pulseaz`, înc` vie, credin]a. Întîmpl`tor
s`-[i fi încheiat el volumul cu imaginea
reinstituirii sensului? Iat`: "Str`luce[te
dep`rtarea reg`sirii noastre. Rug`ciunea
inimii. Frumuse]ea e miezul credin]ei. / Se
simte extazul sub cupola unei mari schimb`ri.
// În fum minunea mu[c` soarele. / Din cer
se scurg umbre încinse: icoane îmbr`]i[îndune". Cl`dit` pe spectacolul c`derii,
convingerea aceasta este a unui vizionar de
factur` romantic`, care crede c` verbul poate
institui lumi.
A[adar, în continuare provocator, Liviu
Georgescu transform` pagina de jurnal în
viziune liric`, iar viziunea liric` în devo]iune
etic`. Suficiente motive pentru a fi crezut
pe cuvînt.
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"...SPRE SFÂR{IT, VINE O CORABIE
{I-L
DUCE
DE
UNDE
A
VENIT."
ALEXANDRU RUJA
Lauren]iu Cerne] este un prozator prolific, cu un apetit al scrisului, fapt ce a f`cut
ca între debutul editorial cu volumul Omul
de un milion (1966) [i romanul Voia
Domnului (1999) s` se întind` drumul unei
crea]ii care cuprinde mai mult de dou`zeci
de volume. Crea]ie încheiat`, proza lui
Lauren]iu Cerne] este una impresionant`
ca dimensiune. Înclina]ia spre [arj` [i umor
r`mâne o eviden]` a prozei sale. Dar nu
singura. De[i una la care prozatorul ]inea
destul de mult înc` de la începuturile
scrisului s`u. Nu rareori, umorul r`mâne
doar o masc` pentru dramatic. De[i
prozatorul este capabil de realiz`ri în spa]iul
unei literaturi unde s` domine umorul, î[i
tr`deaz` adeseori perspectiva estetic`.
Romane ca Ar[i]a sau Câteva luni de tr`it
au o structur` epic` mai complex`, iar
umorul, sclipirea expresiei [arjate sunt
deduse din context, fiind mascate de
transferul spre dramatic.
auren]iu Cerne] (11 mai 1931,
Cerne]i, jud. Mehedin]i – 26
aprilie 2008, Timi[oara) [i-a
tr`it via]a sub imperiul unui
destin literar. Chiar [i atunci când destinul
existen]ei directe, reale, a fost crud [i a frânt,
înc` din tinere]e, un drum. Avem prin
literatura lui Lauren]iu Cerne] o lume
paralel`, închipuit` [i construit` de prozator.
Literatur` a experien]elor (existen]iale,
culturale, sociale, familiale, cotidiene),
crea]ia lui Lauren]iu Cerne] proiecteaz` alte
lumi, în care realul [i imaginarul coexist`.
În ultimele volume libertatea scrisului,
atitudinea direct`, necenzurat`, conturarea
dramei existen]iale sunt elemente de o mai
acut` eviden]`. Romanul Jocul de-a
Robinson (1997) propune o experien]`, prin
motivul omului amnezic. Romanul trebuie
observat prin dou` coordonate – una care
urm`re[te modul de a-]i construi o nou`
lume, un alt traiect existen]ial, iar cealalt`
care surprinde momentele de revenire ale
memoriei. Prima este prospectiv`, a doua
retrospectiv`. Mitul robinsonian se asociaz`
cu cel al demiurgului, al omului creator,
întemeietor de civiliza]ie. În romanul lui
Lauren]iu Cerne], proiec]ia mitologic` se
împlete[te cu experien]a social`, anterioar`
momentului amnezic. Un individ c`ruia,
pentru început, nu-i [tim numele, este izolat
pe o insul`. Romanul problematizeaz`
mereu. Prozatorul adaug` mitului, pe care-[i
construie[te proza, noi conota]ii. Locul unde
a ajuns personajul este, oare, un spa]iu al
libert`]ii sau unul concentra]ionar? Mereu
aceast` dualitate exist` într-o stare de
ambiguitate. Prin extensie voit`, p`mântul
însu[i poate simboliza un spa]iu închis.
"Totu[i, admi]ând c` starea de încarcerat
se refer` la imposibilitatea de a dep`[i
marginile unui loc anume, prin extensie,
a[ putea s` afirm c` orice p`mântean este
un pu[c`ria[. Pentru c`, de[i p`mântul are
ni[te dimensiuni incomparabil de mari fa]`
de ale insulei, nici el nu-i altceva decât un
loc închis, iar libertatea este o iluzie."
Romanul devine [i o medita]ie asupra acestei
iluzii prin libertate.
Între realitate [i oniric, medita]ia asupra
destinului uman prime[te accente tragice,
printr-o viziune a inutilit`]ii. Filosofia vie]ii,
în varianta lui Tudor, personajul romanului,
st` sub semnul pesimismului. Personajul
Tudor duce cu el multe din experien]ele
existen]iale ale autorului. Este alteritatea
literar` a unui personaj real. Orice om este
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"un Robinson Crusoe" supus presiunilor
supravie]uirii. "Se zbate ca s` supravie]uiasc`, trude[te toat` via]a, iar, spre sfâr[it,
vine o corabie [i-l duce de unde a venit.
Asta e tot. F`r` nici o urmare. F`r` nici un
rost." Istoria [i morala î[i relativizeaz` valoarea. "Am putea calcula câ]i oameni au
suferit, câ]i au fost în[ela]i, chinui]i, uci[i,
numai de când exist` Decalogul."
În desf`[urarea robinsoniadei, sunt
momente când reapare memoria, iar
personajul, care a tr`it în spa]iul natural,
este plasat (prin retrospec]ie) în contexte
ce ]in de existen]a social`, care poate fi
pervertit` prin ideologizare. În perimetrul
social, suspiciunea intr` în comportamentul
cotidian. "De fapt, f`ceam cas` bun` cu
b`nuielile. Nu aveam încredere în nimeni.
Vedeam în orice ins un spion, un om pus
s` m` urm`reasc`, s` m` supravegheze."
Roman scris cu intensitate dramatic` [i
pasiune problematic`, Jocul de-a Robinson
are un final deschis. Refuzând pe a[a-zi[ii
salvatori, Tudor î[i consolideaz` încrederea
în propriul destin.
Avatarurile personajului Tudor se
deruleaz` [i în romanul Voia Domnului. Nu
sunt mul]i scriitori contemporani care au,
ca [i Lauren]iu Cerne], talentul de a imagina
genealogii, trecându-le prin timp, urm`rindu-le existen]a dramatic` în schimb`rile
sociale ale veacului. Voia Domnului este
un roman ce condenseaz` etape, urm`rind
destine ridicate ori coborâte de vârtejurile
[i schimb`rile istoriei. Construc]ia este solid`,
prozatorul scrie cu dezinvoltur`, are
derularea epic` fixat` mental. Structura
narativ` [i specificul nara]iunii se p`streaz`
mereu la nivel valoric. Povestea devine
element esen]ial în structura romanului.
"Spre b`trâne]e, când avea chef, Florian
povestea. Î[i alegea cuvintele [i vorbea ca
din carte" – sunt propozi]iile de început ale
romanului, fixând statutul privilegiat al
nara]iunii. De aici, cititorul este introdus
în istoricul satului Focuri, în specificul s`u;
cunoa[te oameni [i îndeletniciri, op]iuni
politice [i atitudini civice. Din tensiunea
mitic` întâlnit` în Jocul de-a Robinson s-a
coborât în drama timpului istoric. Florian
Cudava din Focuri [tie istoria locului [i a
tr`it multe evenimente din cele pe care le
rememoreaz`. Dar personajele ce vor sus]ine
tensiunea epic` în roman sunt Gena, {tefan
Mohora [i Tudor. C`s`torit`, dup`
terminarea {colii Normale, cu Andrei Nancu,
Gena r`mâne, de timpuriu, v`duv`. Prozatorul se descoper` ca un fin observator
al mentalit`]ilor colective, al reac]iilor
oamenilor. În condi]ia de v`duv`, Gena nu
poate sc`pa de "gura satului". "Condi]ia de
v`duv`, la ]ar`, nu era de invidiat. O v`duv`,
frumoas` mai cu seam`, orice-ar fi f`cut,
orice-ar fi vorbit, lumea tot ar fi judecat-o,
gurile ar fi meli]at zile întregi pe marginea
[an]ului, pe st`noagele pode]elor din fa]a
por]ilor, pe b`ncile de la drum, c`utând
în]elesuri ascunse unui gest sau unui cuvânt
sau unui zâmbet, ori unei lacrimi. Scurta
ei via]` de femeie c`s`torit` nu declan[ase
în Gena resorturile acelea subtile care pot
dezl`n]ui furtuni." Rec`s`torit` cu preotul
{tefan Mohora, Gena devine înv`]`toare în
Prund. Romanul urm`re[te, de aici înainte,
via]a într-o familie de intelectuali de la sat
[i existen]a unei familii în plan social, sub
presiunea unor evenimente sociale [i politice.
Prozatorul cunoa[te foarte bine lumea
pe care o surprinde în roman, nu lipsesc

am`nuntele revelatoare, nici proiec]iile, mai
largi, în planul mi[c`rii sociale. Gena r`mâne
surprins` de lumea întâlnit` în Prund.
e pare c` via]a din Prund de
desf`[oar` lini[tit, f`r` mari
seisme. Dar, o istorie
zbuciumat` love[te [i în lini[tea din Prund. Romancierul îmbin` descrierea cu analiza, comentariul cu prezentarea
direct` a faptelor. Arhiva memoriei lucreaz`
împreun` cu presiunea clipei. "Toate r`mâneau undeva în urm`, strivite, clasate, p`strate ca-ntr-o arhiv` a memoriei, uitate pentru
un timp, apoi reînviate brusc, dureros [i inutil.
Nimic nu putea fi schimbat. Cele implicate
apar]ineau unui destin implacabil. {i apoi
mereu n`v`leau alte fapte, alte vorbe, care
sufocau zilele [i sufletul. Dup` concentr`rile
ce goliser` de b`rba]i satul, veni vestea
incredibil` c` marii [i tarii continentului
hot`râser` s` rup` buc`]i din trupul ]`rii.
Ap`rur` refugia]ii, cu pove[ti de groaz`
despre ce se petrecea acolo." R`zboiul a
intrat în via]a lor ca o stare aproape fireasc`
[i au ap`rut grijile pentru Tudor. De aici,
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în cursul epic intr`, mai accentuat, existen]a
lui Tudor Mohora. O întâmplare copil`reasc`
a fost interpretat` politic, iar Tudor arestat.
Nimeni nu [tia cu exactitate unde se afl`;
p`rin]ii intr` în alert`, c`utând neamuri, cuno[tin]e care le puteau oferi vreo informa]ie.
Lumea se schimbase [i suspiciunea devenea
aproape general`. "B`ie]ii au fost aresta]i
de securitate, în]elege]i? Treaba e politic`.
Înc` o lun` sau dou` în ora[ au fost împr`[tiate manifeste... La noi e zon` periculoas`,
de frontier`... Î]i aduci aminte, în vara trecut`
spre toamn`, trei b`ie]i au fost împu[ca]i
la munte. Voiau s` fug` la partizani...". Dac`
nu existau, vinova]ii trebuiau inventa]i, iar
Tudor Mohora cunoa[te o asemenea
experien]`. Este arestat [i dus prin mai multe
închisori (Craiova, Bicaz). În unele pasaje
romanul ia alura unui jurnal. Uneori aglomerarea prea multor evenimente atenueaz`
tensiunea necesar` într-o desf`[urare epic`.
Titlul romanului – Voia Domnului –
preia cuvintele lui {tefan Mohora, repetate
în diverse împrejur`ri, preotul punând mai
presus de orice for]a divin`.

ALEXANDRU LUNGU
(1924-2008)

În apropierea solsti]iului de var`, pe care ani la rând l-a înso]it de apari]ia caietului
de poezie [i desen Argo (1990 – 1999), editat împreun` cu so]ia sa Micaela, medicul
Alexandru Lungu ( 1924, Cetatea Alb` – 2008, Bonn), poet [i artist (grafician [i pictor)
de mare fine]e [i for]`, a p`[it în lumea nev`zutului, deschis` la r`spântie spre luminiscen]a
alaiului de îngeri, atât de des invoca]i în poemele sale.
C`r]ile lui Alexandru Lungu sunt adev`rate obiecte de art`, în care imaginea [i
textul î[i corespund, sus]inând ceremonialul unei rostiri poetice inconfundabile. Ultimele
volume pe care le-a publicat, Îngerul [i îngera (ed. Vinea, 2008) [i Clepsidra oarb`
(Galateea, 2008) stau sub semnul timpului împu]inat, al amintirii [i al preg`tirii pentru
misterul trecerii. În cre[tetul firii moartea fo[ne[te/ o frunz` nem`rginit` spune poetul
cu resemnarea celui ce vede clepsidra spart`, pustie [i oarb`. Cine va vrea s`-i redescopere
sunetul stins [i s`-i perceap` rostirea în toate formele în care ea se articuleaz` în discurs
sau imagine, va putea s` o fac` recitind de pild` antologia publicat` în anul 2000 de
Nicolae Tzone, Ninsoarea neagr`, dar [i multe altele dintre cele 40 de volume pe care
Alexandru Lungu ni le-a d`ruit. (Smaranda Vultur)
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COINCIDEN}ELE
TULBUR~TOARE
OTILIA HEDE{AN
Momentul care m-a determinat cândva,
la sfâr[itul copil`riei, s`-mi plac` atât de
mult s` citesc s-a suprapus peste una dintre
primele intui]ii care, în cazul meu, a ]inut
loc de judecat` naiv naratologic`: m` fascinau nenum`ratele coinciden]e care asigurau
suspansul din romane. Îmi amintesc exact
cum st`team cu sufletul la gur`, convins`
c` lucrurile alunec` pe o pant` iremediabil`,
pentru ca atunci când m` a[teptam mai pu]in
s` se iveasc` o întâmplare atât de fericit`,
o intersectare atât de favorabil` a faptelor,
încât s` se rezolve ca prin farmec totul.
Aceast` observa]ie dateaz`, cum e absolut
evident, din epoca lecturilor din Dumas, îns`
chiar [i atunci când am în]eles c` ea ]ine
de vârsta literar` când povestirea captivant`
poate rezolva tensiunile prin solu]ia oarecum
simplist` a lui deus ex machina, tulburarea
pe care mi-o induc coinciden]ele nu s-a estompat. Ce s-o fi ascunzând, oare, dincolo
de ceea ce poate fi numit a[a de simplu
hazard?
Poate c` de aceea stau înc` sub impresia
c` ceea ce am tr`it acum câteva zile la Zolt
nu se poate s` nu aib` o semnifica]ie, de[i…
M` rog, doar povestirea are relevan]`.
espre Zolt am auzit prima
dat` în anul întâi de
facultate, la lec]iile de
Folclor ale lui Vasile Cre]u.
Cu pu]in timp înainte de a ne vorbi la curs
despre na[tere ca rit de trecere, profesorul
avusese — ori provocase — o experien]`
de teren excep]ional`. Filmase ceea ce se
petrecea în a treia zi de la na[terea unui
copil: scalda ritual`, cu v`ni]a nou` plin`
de obiecte simbolice puternice, menite s`l a[eze pe nou-n`scut pe cel mai de succes
drum cu putin]`, trecerea copilului prin colac
[i, apoi, preg`tirea mesei speciale pentru
ursitori. Ei bine, toate acele lucruri pe care
le-am v`zut într-o zi rece de toamn`, în
studioul micu] de la etajul doi [i jum`tate
al cl`dirii de pe bulevardul Pârvan 4, se
petreceau la Zolt.
Nu am avut atunci nici vreun habar [i
nici vreun interes privitor la satul al c`rui
nume îl re]inusem doar din întâmplare. C`
e un sat izolat în care, iat`, aproape la anul
1980 se mai p`strau obiceiuri str`vechi [i
extrem de ofertante sub aspect ritual [i
simbolic era evident din întregul discurs
explicativ care înso]ea imaginile, îns`, a[a
cum se obi[nuia în epoc`, Zoltul nu preocupa
(iar eu nu f`ceam excep]ie) ca localitate
concret`, a[ezabil` pe hart`, ci în primul
rând ca sat – idee.
Dealtfel, cazul absolut incredibil care
fusese filmat acolo, acela al pasajului
copilului printr-un uria[ colac circular, prin
trecerea sa din mâinile mamei [i ale bunicii
în acelea ale moa[ei de neam [i ale na[ei,
f`cuse în epoc` subiect de discu]ii aprinse
între speciali[ti, orientate cu toate c`tre
virtuale, chiar dac` greu de acceptat, reflexe
simbolice. Revista "Steaua" din Cluj,
bun`oar`, a g`zduit rapid materialul unui
mic muzeograf de provincie care vedea în
scena filmat` la Zolt nici mai mult nici mai
pu]in decât suportul gestual clar al ritului
de trecere dintr-o stare în alta, truvabil ca
atare [i în hiper-încifratul vers din Miori]a:
"mândru ciob`nel / tras printr-un inel"…
Speran]a c` într-o bun` zi, nu prea îndep`rtat`, un asemenea set de gesturi l`muritoare
pentru multe secven]e-reper ale culturii
noastre populare p`rea c` se resuscit` printre
altele [i gra]ie acelor înregistr`ri.
Numai c`, pân` la urm`, povestea copilului de la Zolt care trece prin inelul de pâine
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poate asemenea ciob`na[ului mioritic, poate
doar a[a cum îl trec rudele sale, dup`
cuviin]`, a glisat cu discre]ie în uitare, ca
atâtea alte lucruri tulbur`toare, pentru care
nu se g`sesc explica]ii conving`toare. Am
verificat cu o serie de colegi de genera]ie…
Am verificat cu o serie de colegi de profesie.
Cei mai mul]i au uitat complet imaginile,
ca s` nu mai pomenesc despre regiune…
ersonal nu le-am uitat nu doar
pentru c`, în calitate de
gestionar (cu decizie de numire
[i cazier) al Arhivei de Folclor
a Universit`]ii din Timi[oara nu-mi puteam
permite acest lucru, nu le-am uitat mai ales
pentru c` de ele m` leag` o alt` scen` scurt`
dar la fel de plin` de înv`]`minte. Era 1985,
cred c` prima var` din seria acestora extrem
de fierbin]i din ultima vreme. Vasile Cre]u
imaginase pe cont propriu ideea pe care azi
o cunoa[te toat` lumea drept anthropologie
partagée, sau, în al]i termeni, "comunicarea
rezultatelor unei cercet`ri de teren membrilor
comunit`]ii investigate". M-a trimis, a[adar,
la Zolt, cu rola de film [i cu sfatul de a face
ca el s` fie v`zut de oameni.
Sigur c` m-am gândit de o sut` de ori
în rata care m` ducea de la F`get c`tre sat
c` nimeni nu va avea chef s` proiecteze
filmul. Era 1985, cinematografele ori caravanele cinematografice aveau propriul program, cum era s`-l perturb? Dar lucrurile
au mers ca unse, fiindc` proiec]ionistul din
Zolt era nimeni altul decât tat`l copilului
filmat. Domnul …escu, mi-am amintit atunci
instantaneu numele, a renun]at f`r` s` mai
consulte alt` autoritate la filmul programat,
mai ales c` fiind o sear` de var`, era pu]in
probabil ca cineva s` vin` s`-l vad`, iar
pelicula ar fi rulat de una singur` în sala
de c`min cultural. A potrivit cu mi[c`ri cam
bru[te filmul nostru în aparat [i i-a dat drumul
într-o sal` în care nu intrase ]ipenie. Spre
mirarea mea, care nici nu intuiam dinspre
bibliografia simplificator – structuralist` pe
care o frecventam pe atunci ce se va petrece,
pân` s-a sfâr[it filmul s-a umplut sala. Nu
cred c` a r`mas vreo bab` la poarta sa atunci:
erau toate la "cinematograf", doar c` ajunseser` prea târziu. Dar cum pentru toate exist` un remediu, au a[teptat cumin]i ca domnul …escu s` potriveasc` iar filmul [i s`-i
dea drumul din nou. Ceea ce s-a [i petrecut,
astfel c` reprezenta]ia s-a dat bis pe fondul
unei rumori st`ruitoare. Apoi filmul a mai
rulat o dat` [i în sal` s-a f`cut o t`cere mormântal`. Toate babele descoperiser` ce le
intrigase de la bun început: ritualul avusese
fisuri, bebelu[ul atinsese cu mânu]a colacul… Toate sup`r`rile familiei …escu, faptul
c` pu[tiul fusese mult` vreme suferind, î[i
dezv`luiser` brusc motiva]ia…
ând am intrat din nou în Zolt,
acum câteva zile, purtam cu
mine aceast` poveste en
miettes, dar m-am gândit c`
o dep`[isem de mult` vreme, nu b`nuiam
c` mai poate avea o continuare. Nu am pus
nici o întrebare despre familia proiec]ionistului [i nici nu m-am str`duit s` aflu dac`
televiziunea prin cablu ori digital` nu uciseser` [i acolo institu]ia cinematografului.
M-am pref`cut a fi pur [i simplu o turist`
dornic` s` r`mân` câteva ore în afara ariei
de acoperire a telefoniei mobile. Am descins
la biserica veche, monument de patrimoniu
[i am a[teptat s` soseasc` vreun localnic
s`-mi deschid` sau m`car s`-mi povesteasc`
ceva. La mai pu]in de zece minute a venit
crâsnicul care s-a scuzat c` aflase atât de
târziu c` îl a[teapt` cineva. L-am auzit doar
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îng`imând ceva de genul "[ti]i, am fost la
biserica nou`, unde avem azi [i nunt` [i
botez…"Asta era, la biserica veche, unde
venisem eu, nu se mai aduceau decât
mor]ii…
iindc` m` decisesem s` fiu doar
turist`, nu am spus nimic, oricât
de mi[cat` am fost s` aflu c`
exist` o biseric` pentru opulen]a lumeasc` [i o alta – monument, pentru
eternitate… Doar c` în acest timp crâsnicul
mi-a întins pripit un registru cam zdren]uros
în care c`ta s` scriu ca trec`toare pe acolo…
Cum nu aveam altceva mai bun de f`cut,
m-am a[ezat pe pragul bisericii cu caietul
pe genunchi. În fa]a mea, la mai pu]in de o
sut` de metri, era casa în care se f`cuse
filmul. La dreapta, cam la aceea[i distan]`,
era c`minul cultural, probabil fost cinematograf… Am deschis caietul preg`tit` s`
îns`ilez ceva [i am citit prima sa fil`: era
scris` în 1978 de Vasile Cre]u, cu ocazia
acelor film`ri.
Cunoa[te]i pe cineva din cei care au
scris aici? – m-a întrebat crâsnicul în vreme
ce eu am presupus c` [i el a[tepta o
coinciden]` fericit`, despre care s` aib` ce
s` povesteasc` acas`, alor s`i, ca s` se explice
de ce a umblat pe uli]` într-o sâmb`t` de
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diminea]a.
P`i, cuno[team… {i casa din fa]`, [i
povestea copilului din ea [i pe cel care scrisese primul în caiet… {i câte alte lucruri
care f`ceau haloul tuturor acelor locuri [i
oameni… Da, a dat din cap crâsnicul, [i el
[tia acele lucruri, chiar dac` nu le înv`]ase,
ca [i mine, la [coal`… Iar eu am în]eles
brusc c` asta se nume[te joc al perspectivelor,
ori puncte de vedere încruci[ate… Eram
în plin procedeu narativ de restituire a
adev`rului…
Ce nu [tiam eu [i mi-a spus crâsnicul
era c` bebelu[ul acela care stârnise atâtea
discu]ii în semiotica anilor optzeci era chiar
în aceea[i zi na[ de nunt` [i de botez. Crâsnicul m` invita în numele Dumnezeului coinciden]elor s` r`mân s`-l v`d [i s`-i povestesc
ce [i cum… S-ar fi bucurat cu siguran]` [i
el.
În ce m` prive[te, am l`sat o bancnot`
la capul bebelu[ului de acum, de la 2008,
am privit la tat`l s`u italian, patron de
calzaturificio în satul vecin [i nu l-am mai
a[teptat pe cunoscutul meu, de[i tot satul
m-a tratat vreme de jum`tate de ceas ca pe
o adev`rat` cuno[tin]` a na[ului, adus` acolo
de neb`nuitele capricii ale destinului… E
eliadesc, nu malinowskian, dar asta este…

NOU
la HUMANITAS
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ALEGERI DIN
SUBTERAN~
DANA CHETRINESCU
Lipsa diverselor tipuri de infrastructur`
în mediul rural românesc nu mai este o
surpriz` pentru nimeni. La sat nu e canal,
nu e telefon mobil, nu e calorifer, nu e
microbuz pentru transportul [colarilor, nu
e medic de familie decât de dou` ori pe
s`pt`mân`, iar farmacia se deschide doar
o dat` pe lun`. Dar s` nu existe un loc unde
s` mearg` s`tenii la vot, mai ales în alegerile
locale, n-am mai pomenit. Multe ini]iative
nu se iau niciodat` la noi, nici la sat, nici
la ora[, dar nu când e vorba de campanie
electoral`. Atunci totul este posibil: se
asfalteaz` str`zile dac` e frig sau se stropesc
cu ap` dac` e cald, se repar` leag`nele în
parc, ba chiar se amenajeaz` un parc nou,
pentru pensionari – cei mai disciplina]i
aleg`tori merit`, nu-i a[a, un loc unde s`
joace [ah –, [i multe alte idei utile pentru
comunitate prind contur acum mai mult sau
mai pu]in eficient. Cum se poate, atunci,
s` nu fi g`sit o prim`rie de sat loc pentru
urne, barem pentru cele mobile?
[a se face c` un cet`]ean cu
ini]iativ` [i-a invitat cons`tenii
s` voteze la el în pivni]`. Subsolul casei vajnicului fermier devine, îns`, un
simbol minunat, cu totul adecvat sensurilor
pe care le-a c`p`tat experien]a electoral`
din mai 2008. Nu trebuie s` scotocim prea
mult în c`utarea unei pilde. Ea ne sare în
ochi, strident [i grotesc, de fiecare dat` când
aprindem televizorul. Totul a început când
o vedet` foarte des v`zut` [i auzit` pe post,
pe numele s`u adev`rat Adrian Simionescu,
[i-a anun]at candidatura la un fotoliu de
consilier local într-o comun` din Ilfov. Neam minunat de ce s-a spus atunci la televizor,
dar [i mai tare ne-am minunat în duminica
alegerilor, când satul {tef`ne[ti a devenit
cel mai celebru punct pe harta României.
A trebuit s` apar` inclusiv Pre[edintele pe
sticl`, s` ne asigure c` acest caz nu
caracterizeaz` – nu în mod special, oricum
– modul în care ]ara noastr` (se) alege.
Mai demult, avea Dan Negru o emisiune
la Antena, în care se confruntau, cu mare
tam-tam, dou` tabere: de exemplu blondele
cu brunele, slabele cu grasele, soacrele cu
ginerii [i multe alte perechi la fel de relevante
pentru societate. Cu o asemenea ocazie, sau certat o dat`, ca la u[a cortului, clasicii
cu maneli[tii. Nu mai [tiu care din ei au
ie[it pân` la urm` înving`tori. La {tef`ne[ti
– nume c`ruia Pre[edintele, cu aceea[i ocazie
televizat`, i-a ursit s` devin` cel pu]in la
fel de celebru ca antemerg`torul s`u într-ale
infamiei, Coste[ti – au ie[it înving`tori, dup`
o b`t`lie crâncen`, fanii Taraf TV. Domnul
Simionescu, alias Minune, alias de Vitto,
le-a oferit cet`]enilor din comuna ilfovean`
un spectacol pe cinste, gratis. A descins din
limuzin` în aplauzele prostimii (atât a celei
simpatizante, cât [i a celei din tab`ra
advers`), le-a cântat aleg`torilor despre PSD
– partid de partid, mai precis: "Pesedeee,
mare partid eee", pe ritmurile binecunoscute
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– apoi a refuzat s` se supun` directivelor
prefectului (de a nu face campanie electoral`, chiar [i muzical`, dup` ce aceasta
s-a încheiat) – discurs indirect (foarte) liber:
un arbitru al elegan]ei cum e el, Adi, nu
poate primi sfaturi de la un arbitru de alt`
natur`, fie ea [i politico-administrativ`, dac`
acesta este înc`l]at, altundeva decât pe terenul
de fotbal, cu [osete albe etc.
La dou` zile dup` scandalul propriuzis [i dup` compara]ia Pre[edintelui cu Coste[tii de alt`dat`, spiritele s-au înfierbântat
din nou. Încuraja]i de zvonul sosirii lui Dan
Diaconescu în localitate, pentru filmarea
unui reportaj inedit [i senza]ional, cet`]enii
{tef`ne[tilor [i-au manifestat în fel [i chip
nemul]umirea provocat` de deschiderea anchetei privind mita în valoare de EUR 300
(treisutedeeuro) pe cap de aleg`tor pesedist,
încasat`, pare-se, chiar [i de unii cet`]eni
f`r` buletin de {tef`ne[ti. Mai mult, zice
ancheta, autorit`]ile (i.e. doi jandarmi) nu
numai c` au încurajat un vot PSD, dar au
[i descurajat un alt soi de vot, ]inând oamenii
de alt` culoare pe culoare, cum ar veni.
Rezultatul? Candidatul astfel sus]inut a ob]inut 50%+1 voturi – asta dup` ce, paradoxal,
doar 39% din cet`]enii cu drept de vot din
{tef`ne[ti au trecut pe la sec]ie. Investigând
cazul, poli]ia [i Ministerul de Interne au cerut
toate înregistr`rile pe care televiziunile leau f`cut la {tef`ne[ti. Adic`, de la comisar
la tambur major, deruleaz` to]i cu mare aten]ie filmul manelist de tip stand-up comedy
oferit de acela[i domn Simionescu mai sus
men]ionat. Vorba unei localnice mai pa[nice:
"Suntem oameni civiliza]i, dar din cauza
lui Minune [i-a Jandarmeriei ne-au dat la
TV ca ni[te s`lbatici". Când s-a mai bucurat
oare acest de Vitto autohton de o audien]`
atât de mixt`? La trei zile dup` interpretarea
epocal` [i live din u[a sec]iei de vot ilfovene,
"Pesedee" se vede nevoit s`-[i ia r`mas bun
de la candidatul s`u la prim`rie. De cum
se anun]` acest lucru, mare buluceal` pe
[oseaua din {tef`ne[ti. De data asta au venit
toate televiziunile: este vorba de o premier`
absolut`, nu doar ilfovean`, ci na]ional`,
de anularea unor alegeri într-o localitate din
România. Cet`]eni de toate culorile politice
[i de toate gusturile muzicale sunt intervieva]i
cu sârg. To]i sunt nemul]umi]i, to]i asud`
din greu – c`ldur` mare, asfalt [i declara]ii
încinse pe [oseaua ce duce spre Buftea –,
nimeni nu vrea s` mai mearg` o dat` la vot
peste dou` s`pt`mâni.
M` gândesc din nou la declara]ia
s`teanului care a votat într-un subsol în lips`
de alt spa]iu mai adecvat: în pivni]`, în pod
sau în rai, tot un drac. {i îmi amintesc de
o replic` memorabil` dintr-o comedie a lui
Tudor Mu[atescu, în care personajul principal, modest [i cinstit (ca s` nu spun s`rac
[i cinstit), candideaz` pe listele Partidului
din or`[elul natal numai de gura soacrei:
în urn` intr` cine vrei; din urn` iese cine
trebuie.

CONCURSUL DE PROZÅ SCURTÅ
"FLORIN BÅNESCU"
Revista "Orizont" anun]` Concursul de proz` scurt` "Florin B`nescu",
destinat tinerilor de pân` în 25 de ani, debuta]i sau nu.
Textele de pân` în 10.000 de semne
vor fi trimise pe adresa redac]iei
(Timi[oara, P-]a Sf. Gheorghe nr. 3)
pân` în data de 1 august a.c.

Un juriu alc`tuit din speciali[ti va
acorda urm`toarele premii:
Premiul I
350 EURO
Premiul II
200 EURO
Premiul III
150 EURO

GIOCONDA
CONGELAT~
CIPRIAN V~LCAN
Un reportaj despre satul Buba din Ilfov în care, din lips` de spa]ii adecvate, oamenii
voteaz` în pivni]a celei mai înst`rite familii din zon`. |ntrebat ce p`rere are despre o
asemenea situa]ie, un ]`ran r`spunde: "Putem s` vot`m [i în paradis sau în biseric`, c`
`[tia tot nu fac nimic".
Aleg`torul fatalist din Ilfov mi-a amintit de un text cvasi-necunoscut al lui Arminius
Bieltz, un predicator luteran din Leipzig, care a scris în jurul anului 1600 o carte despre
adev`rata geografie a paradisului. Acesta pretindea c` numai cre[tinii au reu[it s` în]eleag`
importan]a p`tratului pentru descrierea structurii universului, dep`[ind idolatrizarea cercului
de care se f`ceau vinova]i anticii. Tocmai de aceea lor li s-a permis s` vad`, gra]ie unor
revela]ii cu totul speciale, c` paradisul e construit asemenea unui p`trat gigantic din
c`r`mizi mereu fierbin]i, ce îi împiedic` pe necredincio[i s` se apropie de marginile
sale. Dincolo de descrierile adesea paradoxale [i luxuriante ale lui Arminius Bieltz, asupra
c`rora ne vom opri în alte circumstan]e, amintind aici doar afec]iunea lui special` pentru
pantere [i leoparzi, animale plasate în imediata apropiere a divinit`]ii, trebuie s` pomenim
strania sa viziune asupra celor admi[i în paradis. Astfel, el socotea c` Dumnezeu le ofer`
[ansa de a-i contempla etern chipul numai rebelilor, marginalilor, declasa]ilor [i ereticilor,
adic` doar acelora care au îndr`znit s` se desprind` de plictiseala c`ilor b`tute, [ocînd
sim]ul comun prin faptele ori vorbele lor socotite abominabile. Nu sfin]ii, fecioarele sau
martirii î[i vor g`si r`splata în paradis, ci c`m`tarii, ho]ii de cai, be]ivii, curvarii ori
jonglerii. Divinitatea le va oferi ve[nicia în compania sa numai acelora capabili s` fie
mereu imprevizibili, guralivi [i amuzan]i, în vreme ce posacii, taciturnii ori plîng`cio[ii
vor fi l`sa]i la p`strare în purgatoriu.
anibalul, îmblînzitorul de [erpi, ventrilocul, vr`jitorul, spi]erul sînt personajele
preferate ale divinit`]ii lui Bieltz, divinitate ce pare s` se amuze copios la
poznele copiilor s`i n`stru[nici, f`r` s` ]in` deloc seama de recomand`rile
teologilor ori ale diver[ilor morali[ti locali. Uneori, acest Dumnezeu juc`u[ prime[te
al`turi de el [i cîte un rege nebun, un principe desfrînat ori un baron ce-[i pierde averea
la c`r]i. Nu-i plac îns` împ`ra]ii sobri, adev`rate maimu]e ale duhovnicilor pe care-i ]in
prin preajm`, la fel cum nu-i plac r`zboinicii cu mu[chi de o]el care-[i mîngîie toat` ziua
sabia, cu gîndul la noi cruciade. Mai degrab` îng`duie pe lîng` el cîte un la[ sincer, un
neobr`zat cu [arm, un m`gar care cite[te ori o balen` zbur`toare, gata s` aterizeze la
comand` în Pia]a Ro[ie din Moscova ori pe Champs Elysées. Dac` am în]eles bine, nici
politicienii contemporani nu par s`-i displac`, a[a c` ne-am putea a[tepta ca, din cînd în
cînd, s` asist`m la alegeri locale în paradis. Berlusconi se va bate pentru Paradisul de
Nord cot la cot cu mult mai corpolentul Vadim, Sarkozy î[i va disputa acela[i electorat
cu B`sescu, în vreme ce Tony Blair va rosti discursuri înfl`c`rate la {tef`ne[ti, str`duinduse s` atrag` electoratul captiv al maneli[tilor cu cîteva bine ]intite citate din Shakespeare.
Pentru Paradisul de Sud se vor înfrunta Angela Merkel [i atleticul Haider, în vreme ce
Hrebenciuc va încerca s` încline balan]a în favoarea unui candidat portughez îmbr`cat
în i]ari [i opinci. Paradisul de Vest e fieful lui Radu Maz`re, în a[a fel încît nici m`car
mobilizarea masiv` a tuturor saxofoni[tilor americani nu va putea s` m`reasc` [ansele
de cî[tig ale unui Bill Clinton obligat s` vorbeasc` în finlandez`. Pentru Paradisul de Est
b`t`lia se d` între gemenii polonezi Kaczynski [i un fost fotbalist grec sus]inut de Partidul
Pensionarilor Lascivi, condus din umbr` de Cicciolina.
Iar dac` divinitatea va îng`dui s` fie rostit un discurs al înving`torilor, acesta va fi
pronun]at cu siguran]` de cel mai gras dintre poe]i, un Adrian P`unescu de peste 250 de
kilograme, îmbr`cat într-un splendid chimono fabricat la Kyoto [i purtînd pe cap o coroni]`
de premiant împletit` într-un efort comun de Veta Biri[ [i Nana Mouskouri.
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PRECUM ZARURILE
ARUNCATE
PE
MASA
DE
JOC
BRUNO MAZZONI
Afrodita Cionchin: Domnule Profesor,
sunte]i unul dintre cei mai cunoscu]i [i activi
români[ti din Italia. A[ începe prin a v`
întreba cum v-a]i apropiat de limba [i cultura
român`?
Bruno Mazzoni: Când eram student în
primul an al facult`]ii de Litere [i Filozofie
de la Universitatea "Federico II" din Napoli,
am avut fericita ocazie s` urmez cursurile
lui Alberto Vàrvaro, un tân`r [i captivant
profesor de Filologie Romanic`; el ne-a
deschis orizonturile lingvisticii [i literaturilor
medievale, oferindu-ne deopotriv` o inedit`
deschidere spre diferite limbi neolatine,
prezentându-le din punct de vedere [tiin]ific,
adic` f`r` o gril` de ierarhie valoric`. El a
fost cel care – specializat fiind în Germania,
la marea [coal` a Romanische Philologie,
con[tient, a[adar, de limitele care
caracterizau aceast` disciplin` în Italia –
mi-a sugerat s` urmez cursurile de român`
pe care le ]inea profesorul Theodor
Onciulescu [i elevul s`u, Pasquale (Lino
pentru prieteni) Buonincontro, la prestigiosul
Institut Oriental Universitar din Napoli.
— Care a fost, apoi, traiectul uman [i
profesional care v-a legat de România?
— Începând din anul al doilea de
universitate, gra]ie unor burse de studiu
oferite de guvernul român, am avut
posibilitatea s` frecventez faimoasele Cursuri
de var`, magistral organizate la Sinaia de
c`tre neobositul dialectolog Boris Cazacu
[i de echipa Universit`]ii din Bucure[ti. În
luna august a anului 1967 m` aflam întrun formidabil mediu de tineri romani[ti
provenind din multe ]`ri ale lumii, pentru
a urma cursurile de limb` coordonate de
profesoara C.G. Chiosa, dar [i o serie întreag`
de prelegeri ]inute de floarea intelighen]iei
române: lingvi[tii Iordan, Rosetti, Graur,
istoricii Giurescu [i Daicoviciu, critici literari
[i critici de art` de cel mai înalt nivel. Dar
nu trebuie s` uit`m c` aceasta se întâmpla
într-o conjunctur` anume a dictaturii
socialiste: erau anii relax`rii ideologice [i
ai relu`rii dialogului cu Occidentul european,
astfel c` se redeschidea în sfâr[it Accademia
di Romania din Roma. Îmi amintesc cu
emo]ie elita profesorilor oaspe]i în acel an
la Sinaia, nume mitice pentru un tân`r iubitor
de humaniora: Carlo Tagliavini, cu al c`rui
volum, Originile limbilor neolatine, s-au
format genera]ii de romani[ti; V. Väänänen,
mare cercet`tor finlandez al inscrip]iilor de
la Pompei; P. Guiraud de la Paris, cunoscutul
specialist în lingvistic` general`, [i apoi
tinerele speran]e, precum J. Mondéjar, A.
Mioni, Lorenzo Renzi [i mul]i al]ii...
— Una dintre principalele dv. direc]ii
de cercetare vizeaz` literatura român` [i
prezen]a ei în Italia. În acest sens, a]i
coordonat, în perioada 1999-2000, programul
de cercetare la nivel na]ional "Geografia
[i istoria civiliza]iei literare române[ti în
context european", sub egida Ministerului
italian al Înv`]`mântului universitar [i al
Cercet`rii [tiin]ifice [i tehnologice, la care
au colaborat speciali[ti de la universit`]ile
din Padova, Pisa, Roma, Torino [i Udine,
precum [i al]i exper]i europeni. Care ar fi,
a[adar, din perspectiva unui literat italian,
imaginea de ansamblu despre receptarea

literaturii române în Italia?
— Un r`spuns la aceast` întrebare
trebuie s` fie în mod necesar par]ial... Prea
pu]ine s-au f`cut în aceast` direc]ie, dac`
excludem cele dou` lucr`ri bibliografice
extrem de utile, realizate în urm` cu dou`zeci
de ani de P. Buonincontro [i de Ioan Gu]ia,
despre prezen]a literaturii române în Italia.
În ultimele luni, în acord cu prorectorul
Universit`]ii "Babe[-Bolyai" din ClujNapoca [i cu catedrele de Italienistic` din
Cluj [i Bucure[ti, am relansat proiectul,
conceput de regretatul Marian Papahagi, al
unei ample Enciclopedii a rela]iilor culturale
italo-române. Constituirea unui comitet
român [i a unui comitet italian sper s` fie
condi]ia suficient` pentru a duce la bun sfâr[it
aceast` întreprindere, necesar` acum poate
mai mult decât niciodat`.
— Aprofundând subiectul, s` ne oprim
la articolul Ideologia "culturii" în literatura
român` contemporan`: lecturi la cump`na
dintre genera]ii
genera]ii, în seria "Romània
Orientale", vol. XVII, Bagatto Libri, 2004.
Care este cheia lecturii pe care o propune]i?
— Am c`utat s` surprind [i s` ilustrez,
prin lectura textelor poetice ale autorilor
apar]inând unor genera]ii diferite, diversitatea
procedeelor stilistice, dar [i ideologice [i
programatice, care a caracterizat spa]iul
scriiturii din decenii cronologic apropiate,
îns` foarte variate în op]iunile publice [i
nu numai.
— Sunte]i unul dintre cei mai
experimenta]i traduc`tori de limb` român`
din Italia, al c`rui nume se leag` de Ana
Blandiana [i, în mod deosebit, de Mircea
C`rt`rescu. V-a[ propune s` deschidem
aceast` parte a discu]iei noastre cu Ana
Blandiana [i antologia de poezie Un tempo
gli alberi avevano occhi (Donzelli, 2004),
edi]ie bilingv` îngrijit` [i tradus` de
Biancamaria Frabotta [i Bruno Mazzoni.
V-a[ întreba care este raportul traduc`torului
cu autorul [i cu textul? Mai exact, care ar
fi principalele aspecte [i, eventual,
dificult`]ile pe care le-a]i înfruntat în
traducerea poeziilor Anei Blandiana [i cum
au fost ele primite în Italia?
— Încep prin a spune c` volumul Anei
Blandiana editat de Donzelli a fost o surpriz`
pentru to]i, de la traduc`tori – a[ men]iona
contribu]ia pe care a avut-o Biancamaria
Frabotta, excelent profesor la Universitatea
"La Sapienza" din Roma [i deopotriv` poet
de mare sensibilitate [i rigoare intelectual`
– pân` la editor. Gra]ie volumului citat, Anei
Blandiana i-au fost acordate Premiul special "Giuseppe Acerbi" pentru Poezie [i
prestigiosul Premiu interna]ional Camaiore
pentru Poezie, cu recenzii extrem de
favorabile c`rora le-au urmat numeroase
invita]ii la manifest`ri literare [i festivaluri
în Italia. Problema cea mai dificil de înfruntat
în traducerea unui poet prive[te capacitatea
de a restitui, într-o m`sur` mai mic` sau
mai mare, vocea liric` f`r` a "tr`da" excesiv
timbrul sau tonalitatea identit`]ii sale poetice.
Aici trebuie s` relev textura dulce-grav` a
crea]iilor Anei Blandiana, în care se intuiesc
sugestiile [i ecourile tradi]iei lirice blagiene...
ca [i acea ars combinatoria – despre care
ea îns`[i scrie – în care o anumit` obscuritate

"slav`" se conjug` cu solaritatea "roman`".
— Pentru a r`mâne în acela[i cadru al
istoriografiei literare, v-a]i ocupat în mod
special de exegeza critic` a marilor poe]i
români din secolul XX (Tudor Arghezi, Ion
Barbu, Nichita St`nescu) [i de analiza poeziei
ultimelor decenii ale secolului XX. M-a[
referiri aici la un alt studiu, Poesia romena
di fine millennio
millennio, în volumul Poesia '98
'98,
Anuar îngrijit de Giorgio Manacorda,
Castelvecchi, Roma, 1999, în colaborare
cu Rodica Zafiu. Care sunt considera]iile
despre poezia româneasc` de sfâr[it de
mileniu?
— Este vorba, evident, despre autori
care s-au format cu prec`dere în facult`]i
umaniste, cu numerus clausus [i profesori
de elit`. La Bucure[ti erau pe bun` dreptate
faimoase Cenaclurile de poezie [i proz`
conduse de doi critici de excep]ie: Nicolae
Manolescu [i Ovidiu Crohm`lniceanu. De
aici provin poe]ii [i scriitorii (m` gândesc
la antologia Desant '83, de curând retip`rit`)
care nu au avut prea mult de negociat cu
un regim aflat deja într-un stadiu pre-agonic, ceea ce le-a dat libertatea maxim
consim]it` de scriitur`. Cum spunea
C`rt`rescu într-un cunoscut interviu: "Am
tr`it realmente în literatur`, am mâncat, cum
s-ar spune, 'pâine [i poezie', am iubit mai
mult în poeme decât în realitate, am locuit
mai mult într-un Bucure[ti închis într-un
vers – care în acest fel sem`na mult cu New
York-ul – decât în întunericul [i în frigul
capitalei reale. “…‘ Noi nu am tr`it nici
m`car pentru o clip`, pân` dup` vârsta de
treizeci de ani, în realitate, ci într-un submarin
galben unde ne ]ineam c`r]ile, casetele,
întâlnirile din fiecare zi de luni. Noi am fost
liberi în acei ani, liberi în subteran, [i eram
ferici]i s` ne scriem, f`r` ca m`car s` ne
gândim la publicare, poezia 'underground'.
Noi am instituit normalitatea într-o mic`
parte a României [i cred c` prin aceasta am
f`cut foarte mult".
—Ajungem, a[adar, la Mircea
C`rt`rescu [i o prim` întrebare vizeaz`

rela]iile umane [i profesionale care v` leag`.
Cum s-a n`scut aceast` colaborare [i cum
evolueaz` în timp – [i carte dup` carte –
raportul traduc`tor-scriitor?
— Nu îl cuno[team personal pe Mircea
C`rt`rescu, dar crea]ia lui literar` mi-a
suscitat interesul înc` de la prima lectur`
din Nostalgia, care în realitate a ap`rut mai
întâi într-o versiune trunchiat` cu titlul Visul.
Din ra]iuni strict editoriale am început s`
traduc romanul mai scurt, Travesti, care la convins apoi pe editor s` înfrunte [i alte
romane ale sale, mai voluminoase. Fine]ea
tr`s`turilor, în deplina con[tiin]` a propriei
staturi literare, [i blânde]ea persoanei mau cucerit atât pe mine, cât [i publicul de
cititori care a avut posibilitatea s` îl asculte
cu prilejul întâlnirilor [i prezent`rilor în toat`
Italia.
— S` continu`m cu volumul s`u de
poezie Quando hai bisogno d'amore. CD
doppio
doppio, edi]ie bilingv` [i traducere de Bruno
Mazzoni, Ed. Pagine, Roma, 2003. Care este
caracteristica poeziei lui Mircea C`rt`rescu
[i cum se reflect` ea în procesul traducerii?
— Intertextualitatea prezent`, s`
spunem, în texte precum Poema chiuvetei
sau O sear` la Oper` este o adev`rat` piatr`
de încercare pentru cititorul care
nefamiliarizat cu istoria poeziei române[ti
[i cu limba acesteia; cu atât mai mult pentru
traduc`torul care "transpune" pentru un
public care nu are nimic în comun cu
respectiva tradi]ie cultural` [i literar`. Dar
nici numeroasele expresii idiomatice ori de
jargon nu sunt, cu siguran]`, aspecte de
neglijat. În esen]`, în actul traductiv,
adev`ratul nod al problemelor de limb` care
trebuie înfruntate într-un text cum este, de
pild`, cel c`rt`rescian, îl constituie complexa
mixtur` stilistic`.
— Contribu]ia dumneavoastr` la
difuzarea în limba italian` a prozei lui
C`rt`rescu este remarcabil`: Travesti
Travesti,
Nostalgia
Nostalgia, Abbacinante. L'ala sinistra
sinistra, toate
ap`rute la editura Voland din Roma, între
2000 [i 2007. Cum recepta]i, ca exeget [i
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traduc`tor, scriitura sa narativ`?
— Este o proz` fascinant`, seduc`toare,
în care se întrep`trund registrele înalte [i
joase, un metalimbaj [tiin]ific, neuronal sau
doar medical, expresii cotidiene [i uneori
de jargon. Ceea ce îmi pare c` define[te
caracterul original specific este capacitatea
de a crea universuri fic]ionale perfect
coerente [i credibile, fantastice [i totu[i reale,
ca [i lumea întruchipat` în jocul prim în
care cineva ne-a proiectat s` tr`im, precum
zarurile aruncate pe masa verde de joc.
— Cum vede]i, în general, interesul [i
implicarea editurilor italiene în proiecte
privind cultura român`?
— Mi se pare c` zidul de dezinteres
fa]` de valorile culturii române a început
s` se clatine, ar`tând [i semne pozitive...
Pe lâng` Mircea C`rt`rescu [i Ana
Blandiana, ori autorii consacra]i prin filiera
"european`" (Eliade, Ionesco, Cioran,
Celan), au avut, de asemenea, ecou operele
lui Norman Manea – câ[tig`tor al celebrului
Premiu Nonino, ca [i unele scrieri ale lui
Paul Goma, Vasile Andru, Ioan Vieru,
Andrei Oi[teanu, Lena Constante, Constantin
Noica, Panait Istrati, iar de acum încep s`
devin` cunoscu]i [i autorii a[a-numitei lecturi
"migrante", ca, de exemplu, Mihai Butcovan.
— S` ne întoarcem la traducerea
volumului Nostalgia
Nostalgia, prin care Mircea
C`rt`rescu a ob]inut Premiul Literar
Interna]ional "Giuseppe Acerbi" –
Nara]iunea pentru cunoa[terea [i apropierea
popoarelor, Castelgoffredo, Mantova, 2005,
în vreme ce Anei Blandiana i-a revenit
premiul special de poezie, pentru traducerea,
de asemenea citat`, a antologiei Una volta
gli alberi avevano occhi
occhi. V-a[ întreba care
a fost importan]a, în ansamblu, a edi]iei din
2005 a premiului "Giuseppe Acerbi",
dedicat` României?
— Sunt convins c` a fost o ocazie fericit`
nu numai pentru faptul c` organizatorii
Premiului "Giuseppe Acerbi" au selec]ionat
[i au oferit spre lectur` 300 de exemplare
din c`r]ile fiec`ruia dintre autorii selec]iona]i,
promovând, spre exemplu, publicarea la
editura Humanitas a traducerii italiene a c`r]ii
lui R`svan Popescu Prea târziu, ci [i pentru
c` [i-au asumat editarea unui excep]ional
volum miscellaneu de eseistic` – Literatura
din România – care constituie o excelent`
introducere la civiliza]ia româneasc` nu doar
în manifest`rile sale literare.
— În aceea[i linie a difuz`rii literaturii
române în Italia se înscrie [i prezen]a lui
Mircea C`rt`rescu [i a Anei Blandiana la
manifest`ri literare de amploare precum
târgul de carte de la Torino ori festivalul
de carte de la Pisa. Ce ne pute]i spune în
acest sens?
— Pe lâng` invita]iile în cadru
universitar [i prezent`rile la libr`riile din
diferite ora[e ale Italiei, am încercat mereu
s` punem autorii români sub un reflector
mai puternic cu ocazia unor prestigioase
festivaluri na]ionale, Târguri de carte, cum
este Salonul de la Torino, ca [i prin interviuri
la radio [i televiziuni. La începutul lui
septembrie, C`rt`rescu va fi oaspete al
Festivalului Interna]ional de Literatur` de
la Mantova.
– Vorbind despre traduceri, se cuvine
s` men]ion`m Premiul Na]ional pentru
Traducere al Ministerului Bunurilor si
Activit`]ilor Culturale pentru anul 2004, care
v-a fost conferit de Pre[edin]ia Republicii
Italiene. {i, pentru întregul demers [tiin]ific
[i cultural, titlul de Comandor al Ordinului
pentru Merit al României în 2002. Ce
reprezint` aceste distinc]ii?
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— Bucuria cea mai mare, în ceea ce
prive[te prima distinc]ie, este c` am luat
act de faptul c`, metaforic vorbind, pietricica
pe care am aruncat-o în apa relativ stagnant` a belles lettres italiene, pentru a face
cunoscute anumite opere – pe care le consider importante – din literatura român`, a
creat ni[te valuri m`car la suprafa]`, în
oglinda apei. Pentru distinc]ia care mi-a fost
oferit` de c`tre guvernul român sunt
recunosc`tor cercului larg de prieteni [i
colegi români care mi-au alimentat [i
amplificat interesul în cursul celor patru
decenii de îndelung` fidelitate.
— În acela[i spirit al promov`rii culturii
române, a[ aduce apoi în discu]ie o important` ini]iativ` care v` apar]ine: Propunere
pentru un "Buletin Interna]ional de Studii
Române"
Române", prezentat` la Congresul
interna]ional "Cultura român` în
Universit`]ile lumii" (Sibiu, 1996) [i
publicat` în "Romània Orientale" XI (1998)
[i "Studi Italo-Romeni" II (1999). Care sunt
rezultatele acestui proiect?
— Acesta este, din p`cate, un punct
sensibil... De[i au existat multe promisiuni,
nu a fost posibil s` se dea curs propunerii
mele integrale. Par]ial, îns`, prin ini]iativa
colegului academician Marius Sala, Institutul
de Lingvistic` din Bucure[ti a început s`
adune titlurile a ceea ce se public` în lume
în domeniul respectiv, în timp ce Catedra
de Literatur` român` a Universit`]ii din
Bucure[ti a ob]inut un grant pentru studierea
[i monitorizarea a ceea ce se face la catedrele
din str`in`tate unde î[i desf`[oar` activitatea
lectorii de schimb români.
— Cum caracteriza]i, ca românist în
Italia, politicile culturale ale României [i
strategiile privind difuzarea culturii române
în Peninsul`, din anii '90 pân` în prezent?
Cum vede]i evoluând lucrurile în viitor?
— Dup` o lung` perioad` de stagnare,
Institutul Cultural Român a ini]iat, de câ]iva
ani, o serie de proiecte de finan]are, utile
[i oportune, nu numai pentru traduceri, ci
[i pentru mobilitatea profesorilor [i a arti[tilor
din diverse domenii, precum [i pentru
organizarea de expozi]ii, concerte etc. Sper
ca activitatea celor dou` importante institu]ii
române de cultur` prezente în Italia,
Accademia di Romania din Roma [i
Institutul Român de Cultur` [i Cercetare
Umanistic` din Vene]ia, s` se orienteze spre
o mai bun` colaborare, pentru a propune
proiecte comune [i evenimente culturale cu
o periodicitate constant`.
— De cealalt` parte, care considera]i
c` este rolul Asocia]iei Italiene de
Românistic` (AIR) în difuzarea culturii
române în Italia?
— AIR este cu prec`dere o asocia]ie
cu caracter "profesional", unul dintre
obiectivele sale principale fiind valorificarea
studiilor universitare de romånistic`,
cunoa[terea reciproc` a celor care opereaz`
în acest sector, inten]ia de a reprezenta, în
fa]a organismelor [i a autorit`]ilor competente, exigen]ele comunit`]ii [tiin]ifice.
Aceasta prevede întâlniri periodice organizate în diferitele universit`]i unde se pred`
româna sau în cadrul celor dou` institu]ii
române prezente în Italia, ca [i un congres
anual cu o participare deschis` în general
[i celor care nu fac parte din asocia]ie.
— Spre final v-a[ întreba ce proiecte
editoriale ave]i pentru viitor?
— Trebuie s` predau editurii Voland
traducerea volumului De ce iubim femeile,
apoi, împreun` cu colega Angela Tarantino
de la Universitatea din Floren]a, ne ocup`m
de revizia celui de al doilea volum din Geo-

grafia [i istoria civiliza]iei literare române[ti
în context european. Am, de asemenea, în
lucru un eseu [i o antologie despre psalmul
de autor în poezia româneasc`.
— O ultim` întrebare vizeaz` o chestiune de stringent` actualitate: imaginea românilor în Italia, între realitate [i percep]ie.
Care este, a[adar, opinia intelectualului despre felul în care presa italian` reflect` –
formând [i deformând – aceast` imagine?
— Este de ajuns s` fi înv`]at lec]ia marii
Revolu]ii franceze pentru a avea clar faptul
c` nici o pozi]ie etnico-na]ionalist` nu poate
s` aib` audien]` la un intelectual modern.
În mod evident este foarte regretabil felul
în care se procedeaz` la generalizare, luânduse dou` sau trei cazuri izolate pentru a
demoniza figura "diferitului", care este diferit
în m`sura în care nu se face nimic, din partea
comunit`]ii, ca [i la nivel individual, în
vederea deschiderii spre cunoa[terea celuilalt
[i a culturii în care "ceilal]i" se autoreprezint`,
în bine ca [i în r`u.
Presa cotidian` este aproape pretutindeni
dominat` de stereotipuri, îns` nu lipsesc nici

revistele [i periodicele de prestigiu care
dedic` aten]ie [i spa]iu acestei probleme.
"Internazionale", spre exemplu, în urma
cazului Mailat, a g`zduit un magistral articol
al lui C`rt`rescu asupra temei Rom/Români,
care poate fi citit [i pe site-ul Asocia]iei
Italiene de Românistic` (http://cisadu2.let.
uniroma1.it/air/interventi.htm); un periodic
de profil universitar, [i anume "Rivista italiana di comunicazione pubblica", a dedicat
în 2007 un întreg num`r temei legate de
imaginea Italia-România... R`mâne de sperat
[i în ecoul spontan pe care îl poate avea
activitatea con[tiincioas` [i invizibil` a zecilor de mii de asisten]i sociali care au grij`
de b`trânii no[tri [i ne cresc copiii [i nepo]ii,
a numero[ilor muncitori care lucreaz` pe
[antiere, în construc]ii, adesea la negru, f`r`
prea multe garan]ii privind normele de siguran]`, a miilor de lucr`tori concentra]i în
Nordul opulent [i, într-un fel, greu de în]eles
în aviditatea sa de a cre[te f`r` limite.

Interviu realizat [i tradus de
AFRODITA CARMEN CIONCHIN
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ADEV~RATA
NOASTR~
MALADIE
CLAUDIO MAGRIS
Claudio Magris – reputat scriitor, germanist [i specialist în problematica Europei Centrale
– se remarc` [i printr-o sus]inut` [i variat` activitate publicistic`, în special în cunoscutul
cotidian "Corriere della Sera". Despre motiva]ia complex` a scrisului s`u ne-a m`rturisit,
într-un interviu din 2002 publicat la vremea respectiv` în "Orizont": "De ce scrie cineva, de
ce scriu eu? Din mai multe motive: din credin]`, pentru a face ordine, de team`, ca s` lupt
împotriva uit`rii, pentru a protesta. În acest din urm` caz nu scrii din pl`cere, ci din sentimentul
c` trebuie s` scrii, aproape dintr-un imperativ moral categoric. Orice ac]iune moral` este
nepl`cut` [i am prefera s` nu fim obliga]i s-o îndeplinim; în anumite cazuri, cele extreme,
este necesar chiar s` ne risc`m via]a, îns` nimeni nu-[i dore[te acest lucru, decât, poate,
dac` este un orator exaltat. Bonhoeffer, teologul spânzurat de nazi[ti pentru c` le-a opus
rezisten]`, nu avea nici un chef s` fie martir ori s` se întâlneasc` atât de devreme cu Dumnezeu,
dar nu a ezitat s` fac` ceea ce a sim]it c` trebuie. {i s` aju]i un om la nevoie, pe strad`, este
nepl`cut; am prefera ca acea persoan` s` nu fie în dificultate sau s` se sacrifice al]ii ca s`
o ajute, îns` trebuie s` fim gata s-o facem dac` nu se poate altfel.
Acest lucru este valabil, la scar` mic`, bineîn]eles, [i pentru interven]iile etico-politice
în ziare. Când – eronat sau pe bun` dreptate – cred c` trebuie s` denun], s` ap`r sau s`
contest pe cineva sau ceva, încerc s` o fac, de[i a[ prefera s` scrie altcineva articolul în
locul meu, pentru ca eu s` m` pot dedica unor subiecte mai pl`cute, precum, s` zicem,
marea ori insulele adriatice. Numai predicatorii plini de emfaz` iubesc filipicele; morala
este ca s`n`tatea: când te sim]i bine, nu te gânde[ti la ea – la din]i sau la stomac. Dar dac`
te dor din]ii ori stomacul, nu mai ai ce face, trebuie s` te concentrezi asupra lor. Am înv`]at
acest lucru [i din dialogul foarte intens pe care îl am de mul]i ani cu cititorii, ale c`ror
nenum`rate scrisori, sfaturi, repro[uri sau încuraj`ri – pe lâng` fixa]iile maniacilor sau maniacelor,
nici acestea pu]ine la num`r – au contribuit mult la evolu]ia mea. Când cineva scrie, are
uneori senza]ia c` se pierde, alteori c` se reg`se[te. Pentru mine a scrie înseamn`, de cele
mai multe ori, a povesti istorii adev`rate [i destine reale, pentru c` pove[tile adev`rate,
oamenii care le-au tr`it, m` intereseaz` mult mai mult decât roadele imagina]iei. Cred c`
a scrie înseamn` a transcrie ceva care iese mult în afara noastr`, dep`[indu-ne".
{i în contextul prezent al realit`]ii sociale din Italia, caracterizate de complexa [i îndelung
disputata problematic` a imigra]iei [i siguran]ei, Claudio Magris nu a ezitat s` exprime, în
editorialul din 26 mai 2008 al lui "Corriere della Sera", pozi]ia unui intelectual profund
angajat moral. Red`m mai jos versiunea româneasc` a acestei semnificative interven]ii cu
titlul Adev`rata noastr` maladie:
O cuno[tin]` de familie, coleg de birou
cu tat`l meu, avea mania r`celii; era atent s`
nu stea în curent [i î[i lua toate m`surile de
precau]ie contra gripei [i a bron[itelor, convins
c` boala îl putea lovi numai din direc]ia aceea.
A murit de cancer la intestin sau, cum se spunea
pe atunci, de un "r`u incurabil". Domnul
respectiv f`cea foarte bine s` nu neglijeze
eventualele amenin]`ri ale faringelui sau
bronhiilor, de cele mai multe ori nepl`cute [i
în unele cazuri fatale, dar gre[ea atunci când
subaprecia pericole mult mai grave. Corpul
social î[i are [i el propriile maladii, declan[ate
sau la pând`. S`n`tatea lui depinde de felul
în care înfrunt`, previne [i combate tarele care
îl asalteaz`; de capacitatea de a reprima
ilegalit`]ile – prin autorit`]ile abilitate în acest
sens – în m`sura stabilit` de lege, f`r`
indulgen]e boniste sau pseudo-umanitare [i
f`r` isterii demagogice ori prejudec`]i fa]` de
vreo categorie de persoane.
Într-un stat liber [i democratic nu se
suspecteaz` apriori [i nu se maltrateaz` nici
kulaki, adic` ]`ranii chiaburi, cum se f`cea
odat` în Uniunea Sovietic`, nici evreii, nici
negrii, nici imigran]ii, cum se întâmpl` adesea
în multe state ale lumii. Ast`zi sunt etnicii
romi cei care ocup` titlurile de-o [chioap` ale
ziarelor pentru ilegalit`]ile comise de unii dintre
ei ori pentru ilegalit`]i care le sunt doar atribuite,
ca [i pentru violen]a persecu]iilor suferite de
unii dintre ei. În ambele cazuri Statul – [i doar
Statul, care de]ine monopolul utiliz`rii for]ei
– trebuie s` identifice [i s`-i urm`reasc` în
justi]ie pe autorii infrac]iunilor, pe delincventul
care fur` [i molesteaz`, precum [i pe acela
care scoate cocteilurile Molotov, împotriva
poli]iei în anii '70 [i împotriva romilor ast`zi.
Codul nostru de comportare, mai bine zis
civiliza]ia noastr`, permite pedepsirea doar
a indivizilor – care s-au f`cut vinova]i de delicte
verificate [i a c`ror responsabilitate este personal` – [i sub nici o form` pedepsirea grupurilor ori comunit`]ilor, fie ele etnice, sociale,
politice sau religioase. A atenta la acest principiu – a se înver[una împotriva romilor, a evreilor sau a celor care locuiesc pe malurile râului
Po, în locul unui vinovat concret prins în flagrant, fie el n`scut în Timbuktu sau la Abbiategrasso – mineaz` de la r`d`cin` universalitatea
uman` [i în mod special civiliza]ia noastr`,
Occidentul. Cine neag` acest fundament al
umanit`]ii [i dreptului este adev`ratul barbar
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[i nu ne intereseaz` de unde vine, din gr`dina
din spatele casei noastre ori din îndep`rtatul
de[ert. Romi, norvegieni, triestini ori senegalezi
surprin[i în delict trebuie pedepsi]i f`r` a ]ine
cont de diversitatea sau s`r`cia lor. Acei
microbi[ti s`lbatici care comit violen]e
împotriva altor persoane sau lucruri în numele
unei echipe de fotbal – provocând adesea daune
grave comercian]ilor cinsti]i, sp`rgând
magazinele sub efectul st`rii de ebrietate, de
stupiditate subuman` [i delincven]ial` – trebuie
pedepsi]i cu toat` duritatea consim]it` de lege
[i constrân[i s` pl`teasc` pân` la ultimul b`nu]
daunele provocate, f`r` vreo mil` motivat`
de cine [tie ce probleme existen]iale care ar
sta la baza comportamentului lor reprobabil.
Justi]iarii improviza]i [i autonumi]i care
se dedau reprim`rii vandalice trebuie pedepsi]i
cu severitate exemplar`, deoarece reprezint`
un virus [i mai nociv, din punct de vedere
social [i moral, decât tâlharii reali sau presupu[i
pe care vor s` îi pedepseasc`: Ku-Klux-Klanul, care se spune c` a luat na[tere la sfâr[itul
r`zboiului de secesiune pentru a-i proteja pe
albii din sudul Americii de violen]ele la care
se dedau anumite grupuri de sclavi negri
proasp`t elibera]i, s-a transformat în scurt timp
în cea mai oribil` criminalitate. Un infractor
român trebuie pedepsit pentru fapta sa, îns`
nu-i
poate
compromite
în
mod
nediscriminatoriu pe to]i cona]ionalii, dup`
cum recentele acte de agresiune de la Verona
nu pot autoriza brig`zi de "vân`tori" pe urmele
tuturor veronezilor. Actualul ministru de Interne, care promite pumn de fier, [tie c` pumnii
distribui]i cu dezinvoltur` ajung uneori s`
loveasc` [i oamenii de bine, dat fiind c`, în
urm` cu câ]iva ani, când nu mai era [i nu va
fi ajuns s` fie din nou ministru de Interne,
câ]iva poli]i[ti pripi]i l-au lovit [i pe el. A[a-zisa
micro-criminalitate nu e o r`ceal`, ci o plag`
social`; ho]ii de buzunar care ac]ioneaz` asupra
b`trânilor ce abia [i-au scos pensia pun familii
întregi în dificultatea de a ajunge la sfâr[it
de lun`. Siguran]a este un bun primar, iar
necesara tutel` ferm` a acesteia nu este expresia
unor r`uvoitoare sentimente filistinice sau a
unor meschine prejudec`]i împotriva imigran]ilor [i a marginaliza]ilor, a[a cum s-a
sus]inut de multe ori cu suficien]`. Orice
problem` uman` [i social` nerezolvat` comport` o rat` de deviere [i de ilegalitate, chiar
[i numai pentru faptul c` legile existente nu

reu[esc s` o rezolve. Globalizarea e cea care
produce mi[c`ri crescânde de mase de oameni
s`raci spre ]`ri mai bogate, cu toate consecin]ele
care deriv` de aici. Globalizarea ia na[tere
din c`derea comunismului [i din noile forme
ale sistemului capitalist; nu pare nici de dorit,
nici posibil`, restaurarea comunismului [i
blocarea dezvolt`rii capitalismului [i, de altfel,
nu putem fi [i cu mândra [i cu draga, cum
spune proverbul.
Universalitatea [i dificultatea acestui
fenomen planetar ne ajut`, ne constrânge s`
atingem cu mâna interdependen]a dintre
oameni, esen]iala unitate a speciei umane,
diversificat`, îns` organic unitar`, precum un
uria[ copac cu r`d`cinile, ramurile [i frunzele
lui; ne face s` sim]im la modul fizic c` oricare
dintre noi, cum spune Biblia evreilor, s-a aflat
str`in în ]ara Egiptului [i poate înc` s` mai
fie, într-un viitor tot mai incert [i mai global,
[i, deci, c` str`inii sunt parte a destinului nostru.
Ni se aminte[te, pe drept, emigrarea italienilor,
dura [i admirabila odisee a emigran]ilor no[tri,
str`ini nu de pu]ine ori ultragia]i în ]`rile mai
bogate la acea vreme [i mai ostile. Tocmai
de aceea trebuie s` [tim cât este de greu, pentru
to]i, s` fie str`ini. Retorica diversit`]ii eludeaz`
în plan sentimental aceast` problem`. To]i –
oameni [i culturi – suntem diferi]i [i de aceea
e inutil s` repet`m precum papagalii acest
cuvânt. În plus, diversitatea, particularitatea
nu reprezint` în sine o valoare; este un dat, o
identitate (na]ional`, politic`, cultural`,
religioas`, sexual`), pe ale c`rei baze se pot
construi valorile [i care o transcend mai mereu,
pentru c` a fi italieni, africani, budi[ti,
homosexuali nu e un merit [i nici un defect,
nu e un lucru de care s` fim mândri sau s` ne
fie ru[ine – este o realitate care trebuie
respectat` [i tutelat` împotriva cui nu o respect`. Cu siguran]`, diversitatea îmbog`]e[te,
deoarece cre[tem atunci când ie[im din noi
în[ine pentru a-i întâlni pe ceilal]i; orice
endogamie este asfixiant` [i regresiv`, nu doar
cea sexual`. Îns` diversitatea devine o retoric`
în[el`toare atunci când este invocat` pentru
a eluda con[tientizarea faptului c` exist`
conflicte reale care se pot na[te în orice moment
din contactul între culturi diverse – de exemplu,
între o cultur` fondat` pe principiul egalit`]ii
în drepturi a b`rba]ilor [i femeilor [i o alta
care neag` acest principiu. {i astfel de posibile
conflicte trebuie abordate cu echilibru [i
responsabilitate – nu exacerbate prin patosul
spectaculos al înfrunt`rii între civiliza]ii, care
seduce cu viziunea sa "tehnocolor" – [i nu
excluse sau subestimate. Huliganii porni]i
împotriva câmpurilor nomade [i ecoul mediatic
care le face publicitate îndep`rteaz` con[tiin]a
de la probleme mult mai arz`toare decât
"urgen]a rom`".
Dimensiunile numerice ale imigra]iei ar
putea cre[te în viitor pân` ajunge practic
imposibil`, deoarece, pentru a da un exemplu
ast`zi absurd, nu este fizic posibil` primirea
a milioane de oameni în c`utarea unei vie]i

mai bune. S-ar putea crea – din necesitatea
[i imposibilitatea primirii – situa]ii obiectiv
dramatice în care – ca într-o tragedie – orice
ac]iune devine într-un fel culpabil`. De aceea
problema nu poate fi tratat` cu criterii diferite
de fiecare Stat în parte, ci poate fi gestionat`
doar la nivel global de întreaga Europ`, c`ci
nu e o problem` a italienilor sau a spaniolilor,
ci a europenilor, oricum a occidentalilor în
general. E greu de spus dac` noul capitalism,
care a introdus acest mecanism prin globalizare,
va [ti s`-l guverneze sau se va l`sa cople[it
ca un simplu încep`tor. E o chestiune prezent`
în cartea lui Giulio Tremonti, Team` [i
speran]`. Etnicii romi [i ceilal]i imigran]i par
s` fie ast`zi amenin]area major` a siguran]ei
noastre. "Minciun` sfruntat`, distragere în mas`
de la realitatea în ansamblul ei", a scris Mariapia
Bonanate în s`pt`mânalul "Nostro Tempo".
Comercian]ii [i industria[ii jefui]i de camorra
sau de mafie ar schimba cu pl`cere r`ul,
intimidarea – nu în pu]ine rânduri moartea –
la care sunt constrân[i, cu nepl`cerile celor
care locuiesc în apropierea câmpurilor nomade.
Cum a scris Riccardo Chiaberge în cotidianul
"Il Sole 24 Ore", nu s-au v`zut brig`zi de
cet`]eni indigna]i ridicându-se împotriva
cartierelor de camorri[ti si nu am auzit
vorbindu-se de patrule gata s`-i apere pe
comercian]i de mafio]ii care vin s` le cear`
bani. Sigur, e mai riscant s`-i înfrun]i pe
camorri[ti (decât pe imigran]i) [i unii dintre
ei ar putea fi elimina]i, dar asta n-ar trebui s`
descurajeze pe cine se laud` cu propriile
atribute virile [i trei sute de mii de pu[ti.
În ziua de ast`zi, mafia [i mai ales camorra
– prin for]a c`r]ii lui Roberto Saviano – sunt
prezente cu pregnan]` în opinia public`: c`r]i,
filme, articole, emisiuni de televiziune, dezbateri. Nu revolu]ioneaz` îns` opinia public`;
nu trezesc, spre deosebire de extracomunitari,
nici o furoare, nici o team` în rândul cet`]enilor.
Au devenit aproape literatur`, o tragedie exorcizat` de propria sa reprezentare, dup` care
oamenii merg lini[ti]i acas` – cu excep]ia celor
amenin]a]i cu moartea. Precum acea cuno[tin]`
a mea, suntem mai vigilen]i în cazul unei tuse
sâcâitoare decât al unui cancer. Cancerul este
mai pu]in vizibil, poate pentru c` a invadat
deja mare parte din corp, s-a infiltrat în organele
[i în sim]urile pe care le distruge încet, astfel
încât, cel pu]in pân` la un anumit punct al
lucr`turii sale, e dificil de perceput, a[a cum
nu putem s` ne vedem propria privire. Un
imperiu al crimei, ale c`rui profituri sunt cele
ale unei puteri economice mondiale [i ale c`rui
victime sunt numerose cât cele ale unui r`zboi,
este un cancer infiltrat într-o zon` din ce în
ce mai mare a realit`]ii. Este drept, este o datorie
s` trat`m cu severitate furturile, jafurile, agresiunile, molest`rile [i orice ilegalitate cât de
mic`, având îns` con[tiin]a adev`ratei noastre
maladii mortale.
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Lorenzo Renzi, profesor la Universitatea din Padova, este unul dintre cei mai importan]i
romani[ti [i români[ti din Italia. A publicat în 1973 lucrarea Introducere în filologia
romanic` (Padova, Libreria Editrice Universitaria Patron), tradus` în limbile spaniol`
[i german`, reeditat` [i completat` în repetate rânduri – men]ion`m doar Nuova introduzione
alla filologia romanza (în colaborare cu Giampaolo Salvi; Bologna, Il Mulino, noua
edi]ie din 1994) – fiind, de asemenea, unul dintre autorii – al`turi de Giampaolo Salvi
[i Anna Cardinaletti – ai fundamentalei Grande grammatica italiana di consultazione,
tip`rit` la Editura Mulino din Bologna, în 3 volume distincte, între 1988 [i 1995, ulterior
retip`rite de mai multe ori.
În 1999 a ap`rut studiul Proust e Vermeer. Apologia dell'imprecisione (Bologna,
Il Mulino), finalist al premiului Viareggio, care a cunoscut [i versiunea româneasc` –
Proust [i Vermeer. Apologia impreciziei, Cluj-Napoca, Clusium, 2006, în traducerea
Gabrielei Lungu. În române[te a mai ap`rut Cum se cite[te poezia (Constan]a, Pontica,
2000), traducerea, semnat` de George Popescu, a volumului Come leggere la poesia
(Bologna, Il Mulino, 1985). În 2007 a publicat studiul Le conseguenze di un bacio
(Bologna, Il Mulino), dedicat episodului Francesc`i din Infernul lui Dante.
Profesor de Filologie romanic`, Lorenzo Renzi a predat la Universitatea din Padova
[i cursuri de limba [i literatura român`, continuând [i revigorând o tradi]ie important`,,
de peste [aptezeci de ani, ale c`rei începuturi se leag` de personalitatea lui Ramiro
Ortiz care, în perioada 1933-1947 (anul dispari]iei sale), a ]inut anual un curs de literatur`
român` în cadrul cursului de Filologie romanic`. Lectoratul de limba român` a fost
inaugurat în anul universitar 1937-1938, primul "lector" fiind profesoara Nina Façon.
În continuare, predarea limbii române la Padova vede alte nume reprezentative precum:
Carlo Tagliavini (1948-1964), Alexandrina Mititelu (din 1948 pân` în 1964, anul dispari]iei
sale), care a fost, începând din 1938, asistent` a lui Ortiz, Alexandru Niculescu (19651971), Sorin Stati (1971-1976), Cicerone Poghirc (1976-1979), Ion Nea]` (1979-1984),
Lorenzo Renzi (1984-1993) [i, în prezent, Roberto Scagno [i Dan Octavian Cepraga.
În aceea[i tradi]ie se înscrie Societatea de studii române "Miron Costin", fondat` de
profesorul Renzi în 1986, care func]ioneaz` pe lâng` Departamentul de Romanistic`
(Facultatea de Litere) de la Universitatea din Padova.
În calitate de consultant [tiin]ific al Editurii Mulino din Bologna, Lorenzo Renzi
a contribuit activ la publicarea unor autori români de prestigiu, precum Constantin
Noica, Emil Cioran, Adrian Marino, Nicolae Steinhardt.
Interesul cercet`torului italian pentru literatura popular` româneasc` a manifestat
o aten]ie predilect` pentru balada "na]ional`", Miori]a, în mai multe studii, pân` la una
dintre cele mai recente interven]ii, Miori]a a Padova – consultabil` în italian` pe siteul Asocia]iei Italiene de Românistic` (AIR): http://cisadu2.let.uniroma1.it/air/interventi.htm
– [i pe care o propunem în continuare în versiunea româneasc`.
În 9 octombrie “2007‘, într-o parohie s`rb`toare, nu de înmormântare, [i prima
din Padova, a avut loc înmormântarea unei citanie din Cântarea Cânt`rilor ("Iubirea ca
tinere de treizeci de ani, pe nume Camilla, moartea e de tare [i ca iadul de grozav`
la care a participat mult` lume [i a fost mare este pasiunea"), în general aleas` pentru
durere din cauza circumstan]elor extraor- ceremoniile nup]iale. Cântul final, "si
dinare în care [i-a g`sit sfâr[itul (circumstan]e quaeris" al Sfântului Anton, este tocmai ceea
la care vom face referire în continuare). ce Camilla ar fi vrut pentru nunta ei¤.
Ziarul "Il Padova" din 10 octombrie menAceast` relatare nu are cum s` nu sur]iona c` înmormântarea a fost celebrat` "ca prind` pe oricine a citit Miori]a româneasc`
[i când ar fi fost ziua nun]ii". Titlul articolului [i cunoa[te interpretarea etnologic` pe care
este: "Cântece [i citanii nup]iale Ca în ziua au dat-o, în anii '30 [i '40, Ion Mu[lea, Henri
nun]ii". Subtitlu: "Clopote în s`rb`toare". H. Stahl [i Constantin Br`iloiu. În versiunea
Iat` scurtul text (semnat DO.L.):
lui Alecsandri [i în multe alte versiuni (chiar
™Clopote în s`rb`toare, citanii din dac` nu în toate), ciobanul, resemnat în aCântarea Cânt`rilor, cântul final: totul ca [i accepta moartea provocat` de ceilal]i doi
în ziua nun]ii. "Mai mult decât o tovar`[i, o roag` pe miori]a cu puteri miracuînmormântare, ne pare momentul nun]ii ei", loase s` nu-i spun` mamei c` a murit, ci c`
a explicat parohul, p`rintele Giancarlo s-a c`s`torit. Urmeaz`, în cântecul popular,
Zamengo, în cursul slujbei, în fa]a trupului reprezentarea nun]ii ciobanului în mijlocul
neînsufle]it al Camillei. O nunt` care trece naturii.
dincolo de via]`. "Ast`zi Domnul te-a chemat
Etnologii au notat c` moartea unui tân`r
[i te-a ales, Camilla", a continuat p`rintele nec`s`torit este într-adev`r reprezentat` ca
Zamengo. Tipice nun]ii au fost [i cele câteva o nunt` în vechile tradi]ii ale multor popoare
semne din cadrul celebr`rii de ieri diminea]`, din Balcani, ca [i la chinezi, arabi ori alte
precum clopotele care b`teau ca de popoare. Exist` o explica]ie pentru acest
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ritual. În concep]ia arhaic`, mor]ii, pentru
a se desprinde de lumea celor vii, înfrunt`
cu dificultate o lung` c`l`torie. Cei vii, pentru
a-i u[ura plecarea, pun lâng` corpul neînsufle]it mâncare, un baston, o mantie, adesea
o moned` pentru cel care va înso]i mortul
în cealalt` lume. Îns` mortul s-ar putea
întoarce. Ar putea-o face mai ales cine nu
[i-a încheiat socotelile cu viii, ca, de exemplu,
un tân`r nec`s`torit. Revenant-ul le-ar putea
cere celor vii ceea ce nu a avut. Astfel, viii,
încercând s`-i dea tân`rului ce i-a lipsit,
celebreaz` pentru el o nunt`, adesea odat`
cu înmormântarea. Îi fac, precum don Zamengo, o înmormântare care pare o nunt`.
Aceast` uzan]` arhaic` îi putea fi
cunoscut` parohului de la biserica din
Padova? Ar fi chiar posibil ca sacerdotul
s` cunoasc` Miori]a româneasc` [i
interpretarea ei etnografic`? Pare greu de
crezut. Explica]ia ar trebui s` fie alta. Cum
a sus]inut Mircea Eliade, arhetipurile arhaice,
care reprezint` puncte de reper esen]iale în
societatea tradi]ional`, nu dispar odat` ce
aceasta a apus. Arhetipurile î[i pierd, cu
siguran]`, rolul central în lumea modern`,
îns` ele r`mân latente [i, în anumite
circumstan]e, pot s` renasc`. Acest lucru,
în viziunea noastr`, s-a întâmplat la parohia
din Padova. Sub efectul unui puternic impuls
emotiv, parohul va fi redescoperit în sine
însu[i vechiul ritual mioritic, propunându-l
într-o întreag` coregrafie, cum arat` textul
citat, credincio[ilor.
Amintim faptul c` s`rmana Camilla a

avut o moarte tragic`, fiind ucis`. Precum
ciobanul din Miori]a, ba mai mult, ucis`
de propriul ei tat`. Motivele, dac` se poate
vorbi de a[a ceva în cazul unui omor atât
de teribil, r`mân necunoscute. O crim` mai
oribil` nici c` se poate. Iar înmormântarea
ca o nunt` putea da, cel pu]in pentru moment,
iluzia – se va fi gândit parohul – c` existen]a
tinerei continu`, încununându-se, sub semnul
vie]ii [i al tradi]iei, prin nunt`.
Dar cu cine se va fi c`s`torit Camilla?
În textul citat nu era nici o referire la vreun
tân`r logodnic. În realitate, a[a cum se
întâmpl` adesea în reprezent`rile cre[tine
ale arhetipurilor primitive, [i în ritul din
Padova intervine un element nou. Tân`ra,
pentru paroh, este în cer, unde o a[teapt`
Isus care, spune în continuare, "a ales-o".
Se întrez`re[te nunta Camillei, ca [i a altor
mistice cre[tine, cu Cristos1.
Astfel, în existen]a noastr` modern` din
ce în ce mai laicizat`, în cartierul Arcella
din Padova, prind via]` pentru o clip`
arhetipuri precre[tine [i cre[tine. Le-a
reinventat un paroh. Le-a scris în câteva
rânduri un jurnalist într-un ziar care se
distribuie gratuit în ora[. Am luat acest ziar,
l-am citit [i am încercat s` dau o interpretare
surprinz`torului con]inut al acestui scurt
articol, prin prisma gândirii marelui Eliade.
1

V. Cioran, Lacrimi [i sfin]i.
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DE
CEALALT~
PARTE
SAU DESPRE IMAGINEA ROMÂNILOR ÎN ITALIA:
ÎNTRE REALITATE {I PERCEP}IE
Suita de dialoguri pe care le-am ini]iat st` sub semnul metaforic al conceptului ™de
cealalt` parte¤, un concept lansat de Claudio Magris, complex, cu multiple conota]ii
complementare: identitate, frontier`, comunicare, mediere, cunoa[tere [i recunoa[tere
reciproc`, colaborare [i confruntare, pozi]ii [i contrapozi]ii, acord [i polemic`. Este un
demers sus]inut de un întreg discurs despre comparatism [i imaginea comparatist`,
despre rela]ia cu Cel`lalt, cu Diferitul, cu Str`inul. Într-o asemenea perspectiv`, ™de
cealalt` parte¤ presupune o c`l`torie dificil`, care vede finaluri fericite, deschise benefic,
dar [i naufragii [i e[ecuri: c`l`torul se dovede[te de cele mai multe ori în stare s` treac`
frontiera, s` înving` teama [i tendin]a de a p`stra distan]a fa]` de Cel`lalt, de cel Diferit,
[i s`-i vin` în întâmpinare, s`-l întâlneasc`; alteori îns`, nu reu[e[te s` fac` acest pas
[i se închide în sine însu[i, victim` a propriilor prejudec`]i, idiosincrasii [i incertitudini.
De o extrem` acuitate a analizei este interven]ia lui Umberto Eco din 16 mai 2008,
din cunoscutul cotidian "La Repubblica", intitulat` Arta sublim` de a denigra inamicul:
"A avea un inamic este important nu numai pentru a ne defini propria identitate, ci [i
pentru a ne crea un obstacol în func]ie de care s` ne m`sur`m sistemul de valori [i,
înfruntându-l, s` ne demonstr`m propria valoare. Iar atunci când inamicul nu exist`,
trebuie s` îl construim. “…‘ Extinzând la o întreag` etnie caracteristicile unora dintre
membrii s`i care tr`iesc într-o situa]ie de marginalizare, se construie[te ast`zi în Italia
imaginea inamicului român, ]ap isp`[itor ideal pentru o societate care, cople[it` de un
proces de transformare inclusiv etnic`, nu mai reu[e[te s` se recunoasc`".
De la aceast` abordare a problemei în cheie identitar` "crizologic`" ar putea începe
o întreag` discu]ie.

LORENZO RENZI
Profesor de filologie romanic`, Universitatea
din Padova.

— Cum vede]i evolu]ia comunit`]ii
române[ti din Italia, cu toat` problematica
pe care aceasta o impune în contextul
formelor de integrare socio-economic`?
— Istoria recent` a marcat schimb`ri
rapide, statele ex-comuniste au fost integrate
într-un timp relativ scurt în Uniunea
European` [i, ca atare, aceste ]`ri – care
p`reau atât de îndep`rtate de noi, mult mai
departe decât o arat` num`rul efectiv de
kilometri care ne separ` – au redevenit
apropiate, vecine. În cazul Italiei, mai întâi
prin migra]ia întreprinz`torilor italieni
dominant în zona de vest a României, apoi
prin afluxul românilor în Italia, cu prec`dere
în regiunile nord-orientale ale Peninsulei.
Într-o evaluare viitoare se va putea vedea
mai bine c` aceste noi raporturi au fost [i
continu` s` fie importante [i pozitive. Este
îns` necesar` o viziune mai cuprinz`toare
[i pe termen lung, pentru c` la privirea pe
termen scurt se v`d mai degrab` problemele.
A[a s-a întâmplat, de exemplu, cu imigra]ia
în România a întreprinz`torilor italieni, care
a fost ini]ial perceput` într-o lumin` nu
tocmai bun`, unii fiind considera]i, nu pe
nedrept, oameni de afaceri f`r` scrupule,
apoi aceste aspecte au fost redimensionate
[i cred c` ast`zi se poate vorbi despre o
contribu]ie util` României, dup` cum a fost
cu siguran]` util` celor care au investit
plecând din Italia. Un fenomen important,
a[adar, a c`rui dinamic` pare a înregistra
o treptat` diminuare.
În ceea ce prive[te imigra]ia românilor
în Italia, aceasta a comportat diverse
probleme care, în parte, nu puteau fi
prev`zute. S-a crezut c` va fi o imigra]ie
mai u[or de gestionat decât aceea a altor
popoare, în special din aria mediteranean`,
ale c`ror probleme de natur` religioas` [i
de mentalitate presupun o integrare mai
dificil`, care nu poate eluda, în unele cazuri,
chiar chestiunea complex` a terorismului
în Europa. Cu toate acestea, [i imigra]ia
românilor în Italia a cunoscut momente
dificile, mai ales, în mod paradoxal, dup`
intrarea României în Uniunea European`.

Dac` vrem s` spunem lucrurilor pe nume,
cred c` dificultatea major` se datoreaz`
imigra]iei popula]iei rome, a[a cum s-a
întâmplat în Germania cu mul]i ani în urm`.
Dat fiind c` etnicii romi sunt cet`]eni români,
a existat în Italia o percep]ie a întregii
comunit`]i române[ti în leg`tur` direct` cu
numeroasa prezen]` a romilor. Italienii îi
cunosc bine pe "]igani", pe care îi identific`
în continuare cu acest nume, în special pe
cei nomazi, în mi[care între Italia [i ]`rile
vecine, [i totu[i, din ideea gre[it` de a nu
opera distinc]ia dintre rom [i, în acest caz,
români, s-au amestecat lucrurile creând
confuzie [i provocând o problem` enorm`.
Aceasta, în contextul în care Italia, de[i
se a[tepta la o sosire în mas` a romilor pe
teritoriul s`u, nu a preg`tit acel tip de primire
necesar` pentru aceast` popula]ie care are
nevoie de un tratament specific, adecvat unui
modus vivendi diferit de cel al altor etnii
[i care nu s-a schimbat (sau s-a schimbat
pu]in) de-a lungul secolelor. De aceea,
necesit` o form` de sus]inere permanent`,
a[a cum se face pentru nomazii de prin p`r]ile
noastre. În Italia exist` de mult timp asocia]ii
cu caracter na]ional, ca Opera Nomadi, care
se ocup` de aceste aspecte. Astfel, dac` Italia
ar fi cerut [i primit un ajutor [i sprijin
financiar din partea Europei, orientat spre
problematica romilor români (dar guvernul
italian nu l-a cerut!), s-ar fi putut ac]iona
în problema romilor în timp util [i, cred,
cu un relativ succes. Acest lucru nu s-a
întâmplat [i, în schimb, prezen]a romilor a
cauzat un num`r de incidente care au fost
atribuite tout court comunit`]ii române[ti,
declan[ând un adev`rat "caz" interna]ional.
În acest "incident" interna]ional, consider
c` guvernul italian a ac]ionat f`r` pruden]a
care se impunea [i, probabil, f`r` cunoa[terea
temeinic` a situa]iei, ceea ce, personal, mia provocat o durere profund`.
— Cum caracteriza]i evolu]ia rela]iilor
culturale italo-române în perioada de dup`
1989?
— Am v`zut cu pl`cere, citind ziarele,
nu doar c` produsul intern brut al României
a crescut semnificativ, ci [i c` perioada de
mare dificultate – care p`rea insuperabil`
dup` c`derea comunismului, dat fiind c`
se tot prelungea – se poate spune c` a fost
dep`[it`. Este, cu siguran]`, un proces

complex, în cadrul c`ruia o parte din
popula]ie î[i îmbun`t`]e[te nivelul de via]`,
iar o alt` parte risc` s` tr`iasc`, dimpotriv`,
mai greu chiar decât înainte, cel pu]in pe
termen scurt, îns`, în ansamblu, se poate
actualmente vorbi de o cre[tere intens` a
economiei române[ti, de o îmbun`t`]ire a
nivelului de via]` pentru o bun` parte a
popula]iei, [i aceasta s-a reflectat imediat
[i în ceea ce prive[te activitatea cultural`.
În anii de s`r`cie [i triste]e din timpul
comunismului, erau pu]ine lucrurile pe care
România le îndrepta spre Italia, îns` dup`
1989 s-a înregistrat o mare deschidere,
ini]iat` prin activitatea promovat` de
Institutul Român de Cultur` [i Cercetare
Umanistic` din Vene]ia [i de Accademia
di Romania din Roma. Aceste institu]ii
reprezint` pentru mine adev`ra]i poli ai
culturii române în Italia, am participat de-a
lungul timpului la diverse manifest`ri pe
care le-au organizat [i pot spune c` activitatea
lor a devenit tot mai articulat` [i vivace,
sus]inut` fiind de persoane de valoare;
num`rul ini]iativelor culturale pe care le
propun este, de asemenea, remarcabil, ceea
ce constituie, evident, un motiv de bucurie.
Se simte o atmosfer` nou`, dup` cum se
simte dispari]ia acelui complex de
inferioritate care s-a creat [i s-a acumulat,
desigur, în cursul anilor, a[adar impresia
general` este c` lucrurile merg din r`u în...
bine, c` exist` o evolu]ie ascendent`.
La scar` mai larg` se poate observa,
în acela[i timp, c` îns`[i linia cultural` este
în schimbare, de la o cultur` în trecut poate
prea 'elitist`' la formele actuale de cultur`
în direc]ia opus`, de multe ori facil`, care
urm`re[te un succes superficial. Acestea sunt
probleme cu caracter general care privesc
Italia, România, dar [i lumea contemporan`
în ansamblul s`u, aspecte inerente
globaliz`rii, desigur, interesant de analizat
[i care ar merita o discu]ie aparte.
— Ce ne pute]i spune despre presa
periodic` româneasc` existent` actualmente
în Italia [i rolul pe care îl are în agregarea
[i reprezentarea comunit`]ii române[ti?
— Nu sunt, desigur, un expert în aceast`
chestiune, îns` am încercat în mai multe
interven]ii s` atrag aten]ia asupra existen]ei
unei prese periodice constituite din publica]ii
s`pt`mânale sau lunare care apar la Roma
[i în alte câteva centre ale Italiei septentrionale. Cump`r, în general, aceste ziare,
a[a cum cred c` fac [i românii de aici, la

chio[curile din zona g`rii, cump`r câte [ase[apte de fiecare dat` [i le citesc cu aten]ie,
g`sesc c` sunt de un real interes, de[i unii,
probabil, le-ar putea privi cu îng`duin]`.
Am aici în vedere faptul c`, atunci când
Italia a avut o emigra]ie – eram tân`r în
perioada aceea – care a atins, dac` nu m`
în[el, circa patruzeci de milioane de persoane
în decursul a numai câteva decenii, indiferen]a Italiei oficiale pentru fenomenul emigra]iei era cvasi-absolut`, sau, mai bine zis,
erau [i persoane care se ocupau cu seriozitate de aceast` problematic`, îns` nu cultura
oficial`, iar aceasta a fost, cu siguran]`, o
atitudine injust`. Aten]ia pentru concet`]enii
care tr`iesc în afara grani]elor ]`rii trebuie
s` fie vie [i constant`, iar aceste publica]ii
reflect` procesul de formare a unei comunit`]i române[ti în Italia, destinat` fie stabiliz`rii, fie întoarcerii. În vremurile anterioare
emigra]ia era, în general, f`r` întoarcere,
demonstrându-[i caracterul permanent. Ast`zi, îns`, situa]ia poate s` se dovedeasc`
total diferit`, dat fiind c` exist` o mult mai
mare mobilitate, o mai mare flexibilitate a
fluxurilor migratorii, cum se întâmpl` în
cazul românilor care se îndreapt` spre Italia
apoi spre Spania sau viceversa, acestea fiind
]`rile cele mai frecventate, existând [i probabilitatea ca mul]i s` se reîntoarc` în România,
odat` cu realizarea condi]iilor concrete de
îmbun`t`]ire a nivelului de via]`, care este
deja în act. Toate acestea consider c` sunt
aspecte interesant de urm`rit, nu numai pentru a nota italienismele din presa româneasc`
– care suscit` interesul lingvi[tilor – ci [i
pentru a vedea în ce m`sur` se poate vorbi
de o comunitate [i care ar fi tr`s`turile sale
specifice. Trebuie s` subliniez c` am apreciat
în mod deosebit spiritul de echilibru al acestor ziare în abordarea [i tratarea unor probleme critice, asumându-[i atât responsabilitatea
de "ghid" al cona]ionalilor în chestiunile
practice, de via]` cotidian`, cât [i, mai ales,
responsabilitatea major` de reprezentant al
propriei comunit`]i în cadrul societ`]ii
italiene.

ROBERTO SCAGNO
Profesor de limba [i literatura român`,
Universitatea din Padova.
— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia
românilor din Italia, între realitate [i
percep]ie?
— Succesul Olimpiadei de iarn` de la
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Torino (din februarie 2006) probabil nu ar
fi existat f`r` aportul muncitorilor români,
indispensabil în ceea ce prive[te colaborarea
la construirea, într-un interval de timp extrem
de scurt, a unor noi structuri sportive [i de
cazare pentru turi[ti, atât în ora[, cât [i în
zonele montane unde s-au desf`[urat
competi]iile sportive, ca [i la amplificarea
[i îmbun`t`]irea infrastructurilor. Totul s-a
desf`[urat f`r` victime [i incidente grave.
{i, totu[i, o asemenea [tire a avut foarte
pu]in ecou în Italia [i a fost practic ignorat`
în România. În schimb, în ultimul an, spa]iile
ziarelor [i ale emisiunilor de televiziune au
fost adesea ocupate de dezbateri furibunde
între sus]in`torii "pumnului de fier" [i
"toleran]ei zero" împotriva criminalilor
provenind din România, în majoritate
identifica]i ca apar]inând comunit`]ii rome,
[i sus]in`torii principiului just al responsabilit`]ii juridice personale [i ai normei
democratice, fundament al civiliza]iei
occidentale, care interzice orice fel de
discriminare bazat` pe "diferen]a" etnic`,
social` [i religioas`. Aceste dezbateri sunt
aproape întotdeauna caracterizate de
contrastul intolerant între pozi]ii ideologice
care sfâr[e[te prin a ajunge în prim-plan
atunci când argumentarea ra]ional` este
substituit` de mitologiile totalizante [i de
emotivitatea ira]ional`.
Înainte de orice alt` considera]ie se
impune, în opinia mea, s` fie bine stabilite
câteva puncte de reper: aten]ia fa]` de orice
abatere periculoas` spre forme extinse de
intoleran]` rasist` [i de criminalizare a
"diferitului", [i, deci, sanc]ionarea imediat`
a oric`rei tendin]e de "a-[i face singuri
dreptate"; [i, în acela[i timp, garantarea
siguran]ei pentru to]i cet`]enii, nu numai
printr-o ac]iune mult mai eficient` a
magistraturii [i a for]elor de ordine, ci [i
printr-o activitate preventiv` de control social
[i de colaborare interna]ional`. Dincolo de
acest cadru general care ar trebui s` fie
acceptat f`r` nici un fel de rezerv`, începe
dezbaterea f`r` prejudec`]i, spa]iul necesar
pentru pluralitatea argumenta]iilor.
Oamenii de cultur` italieni care, într-un
fel sau altul, au avut contacte nesporadice
cu realitatea româneasc`, ar trebui s` încerce
s` ob]in` o mai mare vizibilitate a interven]iilor pe care le fac, inclusiv în presa
româneasc`, f`r` îns` a c`dea în gre[eala
– opus` celei tenden]ial "rasiste" – [i anume
gre[eala "mitologiz`rii pozitive". Consider
profund eronat` contrapunerea, la stupiditatea rasist`, a miturilor literare romanice/
romantice, de la Cervantes la Budai-Deleanu,
sau a celor "ambiguu pozitive" ale
melodramei italiene, de la Rossini la Verdi.
De asemenea, îmi pare cu totul nepotrivit`
utilizarea paradigmei "etnice" (a[a cum fac
adesea anumi]i jurnali[ti, esei[ti [i
academicieni din Peninsul`) sau de-a dreptul
evocarea umbrei teribile a Shoah-ului, cu
riscul unei incon[tiente [i iresponsabile
"banaliz`ri a r`ului", care este anticamera
"nega]ionismului". Cu siguran]`, nu trebuie
culpabilizat un întreg popor sau întregi
grupuri etnice, dar în acela[i timp nu trebuie
s` închidem ochii în fa]a unor practici sociale
aberante precum exploatarea minorilor [i
a femeilor pentru furturi [i jafuri, sau a
b`trânilor, a persoanelor mutilate sau
handicapate pentru cer[etorie. Lupta
împotriva superputerii mafiilor italice [i a
organiza]iilor camorristice nu exclude lupta
împotriva traficului interna]ional de fiin]e
umane care îi are adesea ca protagoni[ti pe
etnicii romi din România. Dac` la dou`zeci
de ani de la c`derea regimului ceau[ist
"problema rom`" nu este înc` rezolvat`, vina
nu este în principal a institu]iilor italiene
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care nu au utilizat fondurile europene, ci a
autorit`]ilor [i a societ`]ii civile române,
pu]in sensibile, în general, la gravele
probleme sociale interne ([i nu doar la cele
privind minoritatea rom`).
Ceea ce a[ vrea s` eviden]iez în mod
special este, totu[i, un alt aspect. Mi se pare
utopic s` ne a[tept`m de la pres` ori de la
televiziunile na]ionale la un interes constant
[i constructiv fa]` de rezultatele pozitive
ale imigra]iei române în Italia. Barbarizarea
informa]iei spre exacerbarea a tot ceea ce
este negativ, pervers, macabru [i sângeros,
constituie, din p`cate, o direc]ie de mers
accelerat` [i de neoprit... Ca atare, este
datoria imperioas` a oamenilor de cultur`
– proveni]i din mediul academic, dar [i
scriitori, poe]i, esei[ti etc. – de a ie[i din
"turnul de filde[" [i din propriile "fort`re]e"
mitologice [i a intra în "for", privind în jur.
În marile ora[e, dar [i în cele mai mici
localit`]i din provincie tr`iesc [i lucreaz`
zeci de mii de familii de români care [i-au
transformat [ederea în Italia din temporar`
în permanent` (cel pu]in în perspectiva
urm`torilor ani), care se sacrific` pentru a
le da posibilitatea de a studia copiilor lor
(prezen]i, de acum, nu numai în clasele
primare [i licee, ci [i în Universit`]i [i
centrele de cercetare), trimit lunar sume
importante rudelor de acas`, contracteaz`
împrumuturi bancare pentru a-[i cump`ra
cas` în Italia, devin întreprinz`tori în cele
mai diverse sectoare (cu prec`dere în servicii,
comer] [i construc]ii), caut` s` p`streze vii
tradi]iile culturale [i religioase ale ]`rii de
origine. Ne revine nou` sarcina de a ie[i
din "turnul de filde[", în primul rând pentru
a-i cunoa[te pe românii din Italia [i apoi
pentru a-i ajuta la o integrare care este în
acela[i timp italian` [i european`.
Ar fi, de asemenea, benefic un dialog
mai sus]inut între oamenii de cultur` italieni
[i români asupra problemelor imigra]iei
române în Italia, dincolo de adeziunea la
mesajele comune de "solidaritate antirasist`",
nu întotdeauna atent formulate. În acest sens
ar fi de dorit ca [i partea român` s` ias`
din "turnul de filde[", dep`[ind frecventa
oscila]ie între închiderea na]ionalist` [i
indiferen]a social`.

DAN OCTAVIAN
CEPRAGA
Profesor de limba [i literatura român`,
Universitatea din Padova.
— Care este opinia unui intelectual italoromân despre felul în care presa italian`
reflect` realitatea românilor de aici?
— Dac` ar fi s` r`spund gândindu-m`
doar la aceast` ultim` perioad`, s` zicem
din ianuarie 2007 pân` azi, n-a[ putea decât
s` constat c` imaginea României [i a
românilor în presa italian` este nu numai
foarte negativ`, dar [i dureros de nedreapt`.
Nu cred c` este cazul s` mai amintesc aici
c` de multe luni to]i românii din Italia se
afl` în centrul unei ru[inoase campanii de
denigrare [i discriminare mediatic`. De[i
aceast` campanie de pres` este f`cut` din
motive efemere, de propagand` politic` [i
electoral`, sunt convins totu[i c` ea reflect`
convingeri [i sentimente mai profunde,
r`spândite la nivel popular. De aceea, a[
vrea s` privesc pu]in mai în urm` [i s` încerc
s` explic, din punctul de vedere al unui român
care a tr`it mai toat` via]a sa în Italia, cum
de s-a ajuns în aceast` situa]ie.
Tr`iesc la Bologna, ora[ bogat [i civilizat
din nordul Italiei, din 1977, de la vârsta de
9 ani. Îmi aduc aminte [i acum de prima
mea zi de [coal` din Italia, de curiozitatea
[i de c`ldura sufleteasc` cu care am fost

primit de c`tre ceilal]i elevi [i de maestra
(în gândul meu, eu proasp`t sosit de la {coala
general` nr. 3 din Bucure[ti, îi spuneam înc`
"tovar`[a profesoar`"). Acum îmi dau seama
c`, de fapt, ei nu v`zuser` niciodat` un
"român", eram ceva ciudat, un copil para[utat
dintr-o lume despre care nu [tiau nimic. Mul]i
ani la rând, eu [i p`rin]ii mei am tr`it cu
senza]ia c` suntem singurii români din
Bologna. Eram considera]i exotici [i
interesan]i, de aceea probabil am [i fost
accepta]i [i r`sf`]a]i de c`tre italieni. În ziare,
la televizor, în c`r]i, despre România pur
[i simplu nu se vorbea. Despre români nu
se cuno[tea aproape nimic, nici ce limb`
vorbesc, nici care este istoria, literatura,
cultura lor, nici m`car înf`]i[area lor sau
felul de via]` pe care îl tr`iesc. De[i
îndep`rtat` [i cu contururi foarte vagi,
imaginea românilor era oricum pozitiv`,
uneori chiar idealizat`, mai ales de c`tre
pa[nica burghezie comunist` din Bologna.
Aceast` situa]ie de necunoa[tere [i ignorare
a r`mas mult` vreme neschimbat`. Chiar
[i dup` 1989, foarte pu]ini, în Occident, au
încercat s` reconstruiasc` o imagine mai
complet`, mai clar` [i des`vâr[it` a Europei,
integrând oamenii [i ]`rile din Est într-o
istorie [i o perspectiv` cultural` comun`.
Între timp, ora[ele din nordul Italiei s-au
umplut de români, bineîn]eles de toate
felurile: buni [i r`i, cinsti]i [i r`uf`c`tori,
cer[etori, ]igani, dar [i studen]i, turi[ti,
profesori, oameni de afaceri. M`rturisesc

c`, eu personal, m` bucur, în sinea mea,
diminea]a când ies pe strad` în centrul
Bolognei [i aud vorbind române[te.
Nevast`-mea, italianc`, uneori declar` cu
un aer orgolios-sfid`tor compatrio]ilor s`i
pu]ini mira]i: Mio marito è romeno! ("So]ul
meu e român!"). În calitate de cuplu mixt
ne sim]im, într-un fel, o avant-gard` socioantropologic`. Pentru majoritatea italienilor,
în schimb, românii au r`mas ni[te
necunoscu]i, un fel de noi barbari care au
ocupat, pe nea[teptate, str`zile, pie]ele,
parcurile [i casele lor, f`r` ca ei, italienii,
s` fi avut timpul [i posibilitatea s`-i cunoasc`,
s`-[i formeze o idee personal`, mai clar`
[i nuan]at` despre noii-veni]i.
Tocmai pe aceast` lips` de cunoa[tere,
am putea spune pe acest vid imagologic,
presa italian` a cl`dit o imagine fals` [i
deformat` despre români. Din fericire, uneori
ziarele mai rezerv` câte o surpriz` pl`cut`.
De exemplu, în Corriere della Sera din 21
aprilie 2008, dup` ce în primele pagini am
citit ca de obicei cu întristare despre decretele
de expulzare a românilor, iar cronicarii m-au
în[tiin]at despre faptul c` aproape to]i românii
din Italia sunt criminali [i r`uf`c`tori, am
ajuns în sfâr[it la paginile culturale. Aici
erau reproduse câteva pasaje din ultima carte,
publicat` postum` în Italia, a lui Gregor von
Rezzori, în care marele scriitor n`scut în
Bucovina vorbea despre tinere]ea sa
petrecut` în Bucure[tiul anilor 30. Acolo,
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scrie von Rezzori, el înv`]ase o mare lec]ie.
Crescut cu mitul civiliza]iei occidentale,
convins de faptul c` din Est au venit barbarii
care au distrus Imperiul roman, pe str`zile
Bucure[tiului a avut revela]ia unui alt adev`r
istoric: c` de fapt occidentalii erau urma[ii
barbarilor care au cotropit o civiliza]ie
rafinat` [i înfloritoare, [i c` Occidentul de
fiecare dat` s-a îmbog`]it de pe urma
contactelor [i aporturilor venite din Orient.
Ce p`cat c` nu numai italienii, dar [i
majoritatea românilor care în fiecare zi ajung
în Italia, nu l-au citit pe von Rezzori!

ANTONELLO BIAGINI
Istoric, Universitatea "La Sapienza" din
Roma.
— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia
românilor din Italia, între realitate [i
percep]ie?
— A[ putea eviden]ia pe scurt anumite
aspecte care nu întotdeauna au fost puse în
lumin` de analizele din aceast` perioad`.
Imaginea românilor în Italia s-a bucurat de
o simpatie "latin`" de fond: îns` coinciden]a
unor episoade de "cronic` neagr`" cu
presiunea alegerilor [i cu alarmismul fa]`
de invazia "perceput`" a unor grupuri de
imigran]i a creat condi]iile unei cvasi psihoze
colective. Ulterioara confuzie între romi [i
români a agravat aceast` percep]ie.
Neîncrederea – mai mult sau mai pu]in
difuz` – fa]` de românii din Italia poate fi
o consecin]` inclusiv a alarmismului indus
în acest sens de mass-media. Este inevitabil`
o tendin]` de ameliorare – chiar dac` aceasta
corespunde unor dinamici nu de scurt` durat`
– datorit` deopotriv` progresului social [i
economic pe care cea mai mare parte a
popula]iei române[ti l-a atins în ace[ti ani.

PAOLO DONÀ
Jurnalist, "Il Gazzettino" din Padova.
— Sunte]i un jurnalist care are [i calitatea
de a se fi licen]iat în limba [i literatura român`
la Universitatea din Padova, în 1982. A[adar,
dintr-o dubl` perspectiv`, cum vede]i reflec
reflec-tarea realit`]ii române[ti în presa italian`?
— Cheia lecturii se g`se[te în însu[i
conceptul de "[tire". Va fi nevoie de mult
timp [i va fi greu s` echilibr`m necesitatea
jurnalistului de a da [tiri despre acte criminale
[i [tiri despre "acte bune". Este normal ca
o [tire despre un act criminal s` fac` mai
mult` senza]ie decât o [tire bun`. Marele
pariu în al treilea mileniu, din acest punct
de vedere, va fi acela de a nu ne mai gândi
în mod automat la un român atunci când
se vorbe[te de o crim` sau de un episod de
violen]`. Este o pecete nedorit`, care dezavantajeaz` [i lezeaz` profund majoritatea
românilor [i care se cere eliminat`: 23 de
milioane de persoane cinstite nu pot s` fie
stigmatizate în fiecare zi, în fiecare or`, în
fiecare minut, de "nebunia social`" a unei
minorit`]i care în primul rând nu-[i stimeaz`
[i nu-[i iube[te propria ]ar`. Istoria, arta,
tradi]ia, folclorul nu pot s` fie umbrite în
percep]ia interna]ional` de câteva mii de
delincven]i. Trebuie îns` mult` r`bdare: este
o zestre pe care românii o au [i care le-a
fost pân` acum câ]iva ani un partener necesar
de via]`. Aceast` r`bdare n-a fost uitat`,
ea este [i va fi de mare folos pentru un viitor
într-o lumin` mai just` [i mai bun`.

ALVARO BARBIERI
Romanist, Universitatea din Padova
— Care este opinia dumneavoastr`
despre felul în care presa italian` reflect`
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realitatea românilor din Peninsul`?
— Senza]ionalism [i dezinformare:
acestea sunt, în general, axele portante ale
presei cotidiene italiene. Asupra situa]iei
[i realit`]ii românilor reziden]i în Italia se
reflect`, din p`cate, defectele vizibile în mod
obi[nuit în publicistica noastr`. Cred c` nu
ar fi multe de ad`ugat aici.

ERVINO CURTIS
Istoric, Pre[edintele Asocia]iei culturale
Italo-Române "Decebal" din Triest.
— În primul rând, a[ dori s` men]ionez
c`, în panorama asocia]iilor culturale create
de români [i italieni în Italia, dup` "Funda]ia
European` Dr`gan", constituit` în 1967,
Asocia]ia Italo-Român` "Decebal" din
Trieste, al c`rei pre[edinte sunte]i, este cea
mai veche asocia]ie activ` din Italia, cu o
bogat` activitate cultural` [i de cercetare.
În contextul prezent al realit`]ii române[ti
din Peninsul`, v-a[ întreba cum caracteriza]i
abordarea presei italiene?
— Presa italian` reflect`, desigur, marea
ignoran]` a poporului italian în ceea ce prive[te România [i românii, cu excep]iile de
rigoare, bineîn]eles. Românii – confunda]i
cu etnicii romi, cu slavii ori pu[i laolalt`
cu ceilal]i imigran]i, marocani, kurzi, tunisieni etc. – sunt, în general, trata]i a[a cum
presa din nordul Italiei îi trata pe italienii
veni]i din sud în anii '50. Este normal ca
totalul semnificativ al românilor din Italia
s` comporte, statistic vorbind, un num`r de
asemenea crescut în cazul delicven]ilor, ca
[i un num`r cu siguran]` mult mai important
de persoane care lucreaz` [i pl`tesc taxe
statului italian, inclusiv cele pentru pensionari, apoi un num`r apreciabil de noi cet`]eni
care umplu clasele în descre[tere ale elevilor
no[tri, împiedicând o redimensionare nu mai
pu]in negativ` a personalului didactic, un
num`r în continuare determinant de asisten]i
sociali, care compenseaz` caren]ele în acest
sens ale societ`]ii italiene [i dificult`]ile
familiilor în îngrijirea persoanelor în vârst`,
un num`r consistent de lucr`tori în
agricultur` [i p`storit ,care au împiedicat
o preocupant` criz` a sistemului agroalimentar italian, un num`r substan]ial de
muncitori în construc]ii [i industrie care
acoper` deficitul de personal determinat de
disponibilitatea sc`zut` a italienilor de a lucra
în acest sector, [i, în consecin]`, un num`r
deloc neglijabil de accidente – uneori soldate
cu moartea – la locul de munc` etc. Ar trebui
ca TO}I ÎMPREUNÃ s` recompunem [i
s` reconsider`m imaginea de ansamblu pe
care o dau aceste remarcabile numere.

MARIO DEAGLIO
Profesor de Economie Interna]ional` la
Universitatea din Torino,
Editorialist la cotidianul "La Stampa".
— În contextul prezent al realit`]ii
române[ti din Italia, îndelung disputat` [i
controversat`, dumneavoastr`, ca editorialist
al cotidianului "La Stampa", sunte]i una
dintre pu]inele voci care au exprimat, în presa
italian`, un punct de vedere complex [i
articulat, bazat pe date [i informa]ii
documentate. Citez, în acest sens, articolul
din 8 noiembrie 2007 intitulat Omul negru,
Rom [i Român. Cum se prezint` ast`zi
imaginea românilor în Italia [i cum este ea
format` [i deformat` de mass-media, inclusiv
în cheie identitar`, etnic` [i cultural`?
— Românii au luat locul albanezilor
ca "oameni negri" în imaginarul colectiv,
mai ales dup` intrarea României în Uniunea
European`, odat` cu afluxul masiv în Italia
al cet`]enilor români de etnie rom`. Mass-

media continu` s` nu fac` nici o distinc]ie
între români [i romi (chiar [i atunci când
etnicii romi nu sunt români, ci originari din
alte zone ale Europei de Est) [i, deci,
deformeaz` în mod grav realitatea. Ini]ial,
în ceea ce prive[te românii, predomina un
sentiment de stim` în special pentru
capacitatea lor de munc` [i u[urin]a cu care
deprind limba italian`.
— Care ar fi, în opinia dumneavoastr`,
consecin]ele a ceea ce, în articolul citat,
numi]i "aten]ie extrem` pentru faptele care
îi implic` negativ pe români" [i "aplatizare
a unei realit`]i complexe"?
— Consecin]ele sunt cele care s-au
verificat [i în trecut în ceea ce prive[te
"demonizarea" unei minorit`]i: se induce,
în rândul popula]iei, un sentiment de team`
[i necesitatea crescut` de ap`rare [i reac]ie.
Trebuie îns` notat c` în Italia exist` un
puternic antidot care const` în cele câteva
sute de mii de români care se comport` legal
[i sunt, în general, foarte bine integra]i, ceea
ce nu a permis (pân` acum) ca românul s`
fie cu adev`rat v`zut ca "om negru".
— Pe de alt` parte, observa]i foarte bine
"extrema lips` de aten]ie fa]` de ceea ce se

întâmpl` în România, cu siguran]` ]ara din
Europa de Est cea mai apropiat` de Italia
nu numai prin antica înrudire lingvistic`,
ci [i prin recentele leg`turi economice". În
acest sens sublinia]i c` "între Italia [i
România s-a realizat o extraordinar`
integrare". În ce const` aceasta [i care sunt
perspectivele de evolu]ie în viitor?
— Este vorba aici despre integrarea
economic` care vede, pe lâng` transferul
for]ei de munc` din România în Italia, [i
transferul de capital dinspre Italia spre
România la scar` mult mai mare decât se
crede în general. Aceasta este cu prec`dere
opera societ`]ilor comerciale italiene mici
[i medii [i, dac` nu vor exista interferen]e
politice, este probabil`, pe viitor, o activitate
mai intensificat` în România a unor mari
societ`]i italiene, mai ales în domeniul energetic [i infrastructural. O alt` responsabilitate a mijloacelor de informare italiene
este aten]ia foarte sc`zut` fa]` de o ]ar`
în care prezen]a italian` este atât de
important`.

Anchet` realizat` [i tradus` de
AFRODITA CARMEN CIONCHIN
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ROMÂNIA,
O
IMAGINE
TR~DAT~
PREJUDEC~}I, CAREN}E {I DISTORSIUNI ÎN PRESA ITALIAN~
GIOVANNI RUGGERI
Afrodita Cionchin: Sunte]i un jurnalist
[i eseist italian apropiat de civiliza]ia [i cultura
român`, dup` cum o dovede[te [i cel mai
recent volum care v` poart` semn`tura, Le
icone su vetro di Sibiel – (Icoanele pe sticl`
din Sibiel), Città Aperta Edizioni, Troina,
2008 – îmbog`]it de prefa]a Arhiepiscopului
de Sibiu [i Mitropolit al Transilvaniei, ÎPS
Dr. Lauren]iu Streza, [i de o m`rturie original` a Pr. Prof. Dorin Oancea, fiul P`rintelui
Zosim Oancea – un volum care propune
publicului italian o alt` imagine a României
[i a românilor, din perspectiva tradi]iilor
populare [i cre[tine ortodoxe, ca [i a
creativit`]ii artistice: istoria icoanelor pe sticl`
din Transilvania, o ampl` [i detaliat`
prezentare a celor mai importante icoane ale
colec]iei din Sibiel, povestea fidel` a na[terii
[i dezvolt`rii Muzeului Zosim Oancea, care
g`zduie[te cea mai mare expozi]ie de icoane
pe sticl` din Transilvania existent` ast`zi.
Cartea a ap`rut [i în edi]iile în englez`,
german`, francez` [i român`. În cele ce
urmeaz`, îns`, a[ dori s` ne oprim la
problematica de stringent` actualitate care
vizeaz` imaginea românilor din Peninsul`
a[a cum este ea reflectat` în presa italian`.
V-a[ propune astfel s` încerc`m, din
perspectiva jurnalistului italian, o analiz` mai
aprofundat` a acestei chestiuni care a fost
prea pu]in tratat` în întreaga ei complexitate.
În ce termeni a]i caracteriza, a[adar, situa]ia
românilor din Italia, între realitate [i percep]ie?
Giovanni Ruggieri: Rom, Mutu, Ramona
B`descu. {i, jolly valabil în orice situa]ie,
Dracula. Imaginea predominant` a României
prezent` în acest moment în opinia public`
italian` – [i prin concursul unei prese care
nu ofer` elemente semnificative de cunoa[tere
în acest sens, nici posibilitatea aprofund`rii
– nu dep`[e[te locurile comune care, în
general, nu au nimic de a face cu realitatea
mult mai complex` ([i bogat`) a ]`rii
dumneavoastr`. Mai mult, s` spunem deschis:
în acest moment, imaginea general` a
României ([i, deci, a românilor) atinge, în
opinia public` italian`, minimele sale istorice.
Vina jurnali[tilor italieni, ignoran]i [i
r`uvoitori? Vina românilor din Italia,
r`uf`c`tori [i ignoran]i? Realitatea iese cu
siguran]` din cadrele comode ale banaliz`rii
[i necesit` o abordare diferen]iat`. În acest
caz, f`r` preten]ia unei competen]e sociologice
– pe care nu o am – ori a unei analize
jurnalistice complete – care ar dep`[i acest
spa]iu – a[ propune câteva chei de lectur` a
actualului scurtcircuit mediatic din Italia în
ceea ce prive[te ™cazul România¤, plecând
de la anumite coordonate interpretative
elementare [i indispensabile deopotriv`.
Ar fi [ase principale puncte de reper.
Primul: zidul Berlinului, înainte înc` de a fi
fost ridicat în realitate, într-un teritoriu bine
determinat, a fost construit în spirit [i prin
ignorarea a ceea ce se afl` "dincolo de"; relativ
u[or de doborât cel dintâi, mai complicat [i
de lung` durat` cel`lalt. Punctul doi: presa
italian` tinde, în general, s` urm`reasc`
imediate]ea, cronica momentului, acordând
maxim` aten]ie la ceea ce chiar din ziua
urm`toare începe s` fie dat uit`rii. Punctul
trei: în mare parte ziarele sunt f`cute "la cald",
ceea ce înseamn` c` reac]ia prim` la un
eveniment (în special când e vorba de "cronica
neagr`") st` aproape exclusiv sub impulsul
momentului [i ]ine de emotivitate, de
senza]ional (care "se vinde bine"); de-abia
dup` aceea, în zilele urm`toare, se fac (în
cazurile serioase) distinc]ii, aprofund`ri; îns`
impactul determinant, cel din prima zi, las`
un semn emotiv greu de modificat. Punctul
patru: redac]iile sunt bombardate zilnic de
un flux de [tiri transmise de agen]iile na]ionale

[i interna]ionale, fa]` de care intr` în func]iune
o serie de automatisme selective ce sfâr[esc
prin a crea cli[ee [i filtre repetitive care, pe
termen lung, se dovedesc contraproductive
(lucru valabil nu doar pentru România [i
Europa de Est, ci [i, spre exemplu, pentru
Orientul Mijlociu, Asia etc.); dac` la aceasta
se adaug` faptul c` spa]iul pentru anchet` [i
reportaj, rod al ini]iativei [i al c`ut`rilor proprii
ale jurnalistului, este din ce în ce mai trunchiat
de necesit`]ile brutale de timp limitat [i
finan]`ri reduse, se poate în]elege cum [tirile
lansate de agen]ii (preluate cu maxim`
emotivitate de televiziuni [i într-o oarecare
m`sur` reelaborate de unele s`pt`mânale mai
"atente") sfâr[esc prin a monopoliza scena
comunic`rii mediatice na]ionale. Mai mult,
în cazurile de "cronic` neagr`" din ultima
vreme care au avut ca protagoni[ti cet`]eni
de na]ionalitate român`, ceea ce complic`
lucrurile – [i acesta ar fi punctul cinci – este
intoleran]a unei p`r]i consistente a opiniei
publice italiene fa]` de actele criminale comise
de imigran]i, într-un crescendo ce a dus la
exacerbarea ([i exagerarea) chestiunii privind
"siguran]a", aspect în care o zon` a politicii
italiene a v`zut un bun motiv de competi]ie
electoral`. În fine, pentru a nu l`sa pe nimeni
la o parte, nu trebuie trecut sub t`cere – [i
suntem la punctul [ase – faptul c` autorit`]ile
din Bucure[ti au f`cut practic prea pu]in pentru
a favoriza (prin evenimente specifice [i
campanii de comunicare care ar fi fost absolut
necesare) difuzarea în Italia a unei imagini
pozitive a României [i a românilor, care s`
corespund` cu marea bog`]ie cultural` [i
uman` a acestei ]`ri.
— S-ar putea vorbi aici, în background,
de "prejudec`]i emotive" în abordarea [i
tratarea acestui subiect?
— Nu trebuie s` uit`m faptul c`, pentru
marea majoritate a italienilor, tot ceea ce pân`
în 1989 (iar pentru unii chiar pân` cu câ]iva
ani în urm`, dac` nu chiar pân` în prezent)
se afla [i se întâmpla dincolo de Triest era
înv`luit de t`cere, excludere, ignoran]`. Europa de est nu exista nici m`car ca [i categorie
geopolitic`: în imaginarul colectiv al italienilor
(iar jurnali[tii nu tr`iesc nici ei într-o alt`
Italie), existau pur [i simplu a[a-numitele ]`ri
comuniste, Cortina de fier, absen]a libert`]ii,
mili]ia care spiona tot [i pe to]i (ca în
excep]ionalul film Vie]ile altora al regizorului
Florian Henckel von Donnersmarck), s`r`cia,
frigul. Un bloc unic care aici era aproape
total ignorat. Nu se concepea c` în aceste
]`ri ar fi putut s` existe o art`, o literatur`,
o muzic`, o cultur`, în fine, ceva frumos [i
pertinent. Aceast` perspectiv` este cu atât
mai valabil` pentru România, cu rigiditate
închis` în timpul comunismului, iar apoi
deschis` aproape exclusiv spre dou` tipuri
de schimburi care vizeaz`, pe de o parte,
imigra]ia economic` – într-o prim` faz` – a
românilor în Italia [i, pe de alt` parte, prezen]a
în România a întreprinz`torilor italieni (nu
în pu]ine cazuri de un dubitabil profil etic [i
cultural), în vreme ce Polonia, spre exemplu,
a avut parte de acel extraordinar [i surprinz`tor
"ambasador" care a fost Papa Wojtyla. Când,
în 2002, a[adar nu în epoca pietrei, am început
s` vin în România pentru a scrie reportaje
cu caracter turistic [i cultural, colegii [i
prietenii – chiar persoane deschise, inteligente
– m` priveau cu un amestec de incredulitate
[i compasiune prost camuflat`. "Pentru ce
mergi în România? Ce ai de v`zut acolo, în
afar` de s`r`cie [i mizerie?"
Aceast` prejudecat` de fond – pe care
a[ defini-o mai degrab` emotiv` [i, bineîn]eles,
rod al unei prelungite [i injustificabile
ignoran]e – ac]ioneaz` puternic în redac]iile
italiene ([i nu numai), chiar dac` exist` [i

în Italia o seam` de figuri remarcabile de
colegi de breasl` spre care se îndreapt`
întreaga mea admira]ie, începând cu Tiziano
Terzani, Ettore Mo, Paolo Rumiz pân` la al]ii
mai pu]in cunoscu]i dar la fel de aten]i [i
eficien]i. R`mâne îns` faptul c` nu sunt ei
cei care "dicteaz`" tonul, unghiul de vedere
[i de prezentare a [tirii: "mecanismul
redac]ional" – responsabilii de rubric`,
redactorii-[efi [i uneori directorii în[i[i – nici
nu î[i imagineaz` cât de frumoase sunt locuri
ca Maramure[ul ori m`n`stirile din Bucovina,
bisericile [i ora[ele fortificate din Transilvania
sau extraordinara Delt` a Dun`rii, [i nu a
auzit vorbindu-se probabil niciodat` de poezia,
muzica [i pictura româneasc`, de Eminescu,
Enescu, Grigorescu, [i nu are idee câ]i oameni
de studiu [i speciali[ti în diferite domenii
provin de la Universit`]ile din Ia[i, Timi[oara,
Bucure[ti, Cluj, Craiova… Victima acestui
"imprinting" despre care am vorbit
(comprehensibil ca origine, nejustificabil ca
durat`) se g`se[te aproape întotdeauna în
situa]ia de a nu se întreba [i deci de a nu
c`uta s` afle dac`, dincolo de negativul
binecunoscutelor [i limitatelor fenomene de
devian]` social`, România poate s` exprime
[i ceva pozitiv. A[adar, dup` cum spune
proverbul, nu reu[e[te s` vad` c` usc`turile
care provoac` mult zgomot stau într-o p`dure
întreag` [i s`n`toas` care cre[te în t`cere.
— Încercând totu[i, s` punem punctul
pe "i", cât este realitate, exasperare [i
instrumentalizare în reflectarea în pres` a
imaginii românilor în Italia?
— E imposibil s` neg`m faptul c` presa
italian` reflect` azi o situa]ie social` obiectiv
delicat`, care cere pe bun` dreptate o mai
mare siguran]`, îns` aceast` tem` a siguran]ei
este adesea instrumentalizat` [i exasperat`
de c`tre o anumit` arie a politicii. F`r` umbr`
de dubiu, Italia a cunoscut în ultimii dou`zeci
de ani un flux imigra]ional care, pe de o parte,
a adus un aport semnificativ economiei na]ionale italiene, îns`, pe de alt` parte, din vina
unei minorit`]i "restrânse" dar generatoare
de prejudicii, alc`tuit` din etnii diferite, a
creat în anumite cazuri probleme serioase
de ordine public` (furturi, jafuri, crime, prostitu]ie) care nu au fost înfruntate întotdeauna
cu fermitatea necesar` de c`tre autorit`]ile
italiene. Din p`cate, imigran]ii români [i cu
atât mai mult romii români au fost, din punct
de vedere cronologic, ultimii care au ajuns
în Italia, intrând într-un context social nu în
pu]ine rânduri exasperat de formele deviante
ale imigra]iei. A trebuit s` se întâmple – pe
nedrept, evident – ca tocmai românii s`-[i
atrag` iritarea [i intoleran]a mai mult sau mai

pu]in latent`, provocat` de ciclurile migratoare
precedente. Dac` ]inem apoi cont de faptul
c` o bun` parte a presei a contribuit, mai mult
nolens decât volens, la înfierbântarea emotiv`
a spiritelor în ceea ce prive[te problema siguran]ei, e u[or de în]eles care sunt consecin]ele
pe care România [i românii – prin aceste locuri
comune nejustificate – trebuie s` le suporte
ast`zi în planul imaginii publice.
— Pân` acum am insistat, pe drept, asupra
rolului presei italiene în aceast` situa]ie. V-a[
întreba, la final: dar de cealalt` parte?
— În cadrul responsabilit`]ilor
circumscrise actualei imagini colective
problematice a României în Italia (de altfel,
sunt sigur c` viitorul va face dreptate
României, pe care personal o iubesc mult),
trebuie s` semnal`m, din p`cate, [i substan]iala
absen]` a guvernului român care – pentru a
r`mâne numai în planul comunic`rii – a f`cut
practic prea pu]in pentru a promova imaginea
României în Italia prin strategii adecvate de
comunicare în mas`. În afara ini]iativelor
l`udabile ale Accademiei di Romania din
Roma [i ale Institutului Român de Cultur`
[i Cercetare Umanistic` din Vene]ia (care
prin natura lor se adreseaz` cu prec`dere
elitelor, unui cerc limitat de speciali[ti), [i,
de asemenea, în afara activit`]ii extraordinare
de promovare turistic` a Oficiului Român
de Turism din Roma (c`ruia m` îndoiesc c`
îi sunt acordate, de la Bucure[ti, resursele
necesare unui marketing sus]inut pe întreg
teritoriul italian), România nu a avut practic
o politic` de comunicare [i promovare pe
scar` larg` în Italia. {i totu[i, ]ara
dumneavoastr` are un mare patrimoniu cultural: la nivel înalt, academic, dar [i popular, dac` ne gândim numai la muzic`, folclor,
tradi]ii (ca s` nu mai vorbim de imensa bog`]ie
a naturii [i a istoriei, de valorizat [i din punct
de vedere turistic). Ne plângem, [i pe bun`
dreptate, c` ast`zi presa italian` nu vorbe[te
(sau vorbe[te prea pu]in) [i de bine despre
România: dar ce face România pentru a vorbi
sau a face s` se vorbeasc` bine despre ea,
pentru a se prezenta în Italia în formele sale
cele mai frumoase [i pre]ioase? Pentru c`
România reprezint` o mare bog`]ie pentru
Europa întreag`, are îns` nevoie de oameni
care s`-i dea voce [i chip. Ar fi bine ca
Bucure[tiul s` se gândeasc` serios la acest
aspect. S` nu uit`m c` responsabilitatea pentru
ignoran]a noastr`, a italienilor (inclusiv
jurnali[ti), nu exclude pe nimeni.
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Marea majoritate a fiin]elor tr`iesc
într-un fel de pace nelini[tit`, de vis-co[mar,
oarbe la ceea ce e în jur, cu ochii întor[i
spre ceea ce ar putea s` le stârneasc` furia
celor din jur, aten]i doar s` nu ajung` s`
fie lovi]i, în[ela]i, învin[i. Cel mai u[or se
împac` cu gândul de a fi învin[i. Î[i doresc
doar s` nu fie lovi]i [i în[ela]i. Dar to]i în[eal`
[i lovesc. To]i încearc` s` câ[tige b`t`lii [i
nu r`zboaie, s` biruie imediat, cu con[tiin]a
scurtimii vie]ii tr`it` subliminal vor s` biruie
imediat [i s` adune sub ei cât mai mult timp,
de parc` ar putea s`-[i lungeasc` via]a furând
zilele celorlal]i. Nu e o lupt` pe via]` [i pe
moarte, ci una pe ho]ie, fals`, inutil`, pentru
c` mai degrab` r`ul din ceilal]i îi spore[te
[i lui voin]a de a tr`i, [i r`ul cu care e lovit
îi m`re[te îndârjirea de a rezista.
Cum se face c` aceia[i oameni, dac`
stau într-un ora[ mic, ori într-un sat arat`
altfel decât dac` stau într-un ora[ mare? Cum
se face c` aceia[i oameni dac` sunt singuri
se contopesc cu pustia verde a naturii [i cred
în for]a lor interioar`, care-i face deopotriv`
cu cerul [i p`mântul [i fiin]ele ce cotropesc
apele [i p`durile [i câmpurile, [i se confund`
cu Creatorul, [i uit` de bani, de d`ri, de
nebunia crimei [i urii dintre semeni? Cum
se face c` aceia[i oameni dac` sunt laolalt`
câ]iva [i se cunosc cu to]ii, ca în satele [i
ora[ele mici, devin fiare, ca ni[te fra]i vitregi
care vor s` mo[teneasc` acelea[i case,
acelea[i p`mânturi, acelea[i r`s`rituri [i
apusuri de soare, iar dac` sunt în ora[ele
mari se ur`sc pân` la ignorare, ca ni[te str`ini,
furându-[i unii altora bruma de aer curat?
Nimeni nu câ[tig` nimic în plus [i tr`iesc
cu to]ii mult mai pu]in.
Cei mai r`i dintre to]i sunt nea[eza]ii.
Unii vin din c`tune [i încearc` s`-[i g`seasc`
un loc cât mai în fa]` într-o mare aglomerare
unde simt c` personalitatea lor, atât cât au
con[tiin]` de ea, dispare. Din ei se aleg
parveni]ii, care n-au p`mânt sub picioare,
sunt aluneco[i [i plutesc ca lemnul pe ap`
pân` putrezesc. Nea[eza]ii din c`tune
încearc` s`-[i dobândeasc` p`mântul [i
cutumele vie]ii lor, umbl` n`uci s`-[i
g`seasc` oameni asemenea lor, s`-[i a[eze
apoi împreun` un bol de p`mânt, cât o insul`
sub picioare, ca din locul acela s` lupte mai
târziu cu ceilal]i, în haite.
Parveni]ii, cei ce vin din ora[ele mici
s`-[i afle loc în fa]`, n-au nevoie de oameni
asemeni lor, ci doar de câte un sprijin din
partea celor între care au intrat, [i pentru
care fac orice, pentru a ie[i mai în fa]`, s`
fie al]ii. Prostia celor ce s-au n`scut [i au
crescut în ora[ele mari este c` se simt acas`
[i c` nu iau în seam` nici pe nea[eza]ii care
umbl` în haite, nici pe parveni]ii care le
alunec` printre degete, [i se cred siguri pe
ei în[i[i, de[i simt c` nici între ei, pu]inii,
câ]i se cunosc din [coli, din cartiere, din
micile universuri ale copil`riei nu se mai
leag` nimic [i a[a ajung s` vorbeasc` aceea[i
limb`, dar s` în]eleag` fiecare altceva. A[a
ajung str`ini în propriul areal, pentru c`,
vorba lui Freud, totul porne[te de la copil`rie
în fiecare dintre oameni. Timpul copil`riei
]ine mai mult ca oricare alt` amintire, este
cel mai l`]it, cu adolescen]` cu tot, peste

toate celelalte timpuri ale vie]ii. Acolo sunt
chei]ele furate nemuririi s` descuie cu ele
ziua de mâine.
Doar c` fiecare dintre locuitorii unui
ora[ mare vine cu propriile amintiri din copil`rie [i adolescen]`, cu chei]ele sale pentru
lac`tele u[ilor în]elegerii universului omenesc. Nea[eza]ii cu copil`ria [i amintirile
lor de oameni capabili de orice, când trebuie
s`-[i ating` un scop al grupului, parveni]ii
cu ambi]iile lor asediind universul aparent
static al ora[ului, c`]`rându-se pe cadavre,
or`[enii cu micul lor univers de cartier, încercând s` fac` fa]` asediului celorlal]i [i
vitalit`]ii lor.
Timp nelimitat, suflet limpede, pentru
fiecare dintre ei copil`ria [i adolescen]a sunt
o amintire reconstituibil` sau o iluzie. Pentru
fiecare dimensiunile lumii sunt altele: o curte,
o strad`, un cartier, o carte, o uli]`, un c`tun...
pomii, animalele, bunicii... To]i par ni[te
oameni care au venit pe lume întâmpl`tor,
nedori]i, chiar dac` nu to]i au crescut în
orfelinate, dar majoritatea au b`tut mai întâi
universul închis al str`zilor, ori al familiilor.
În jurul amintirilor acelora se adun` embrionul
destinului fiec`ruia, al obsesiilor, hot`rârilor
[i pa[ilor de mai târziu, pentru c` acolo sunt
adunate toate cheile nemuririi de trei genera]ii,
care deschid camera, casa, strada, cartierul,
prima idil`, prima liter` citit`, primul s`rut...
Mai departe prieteniile se r`resc. Apare
iubirea, care pârjole[te totul în jur [i teama
de moarte, apoi familia proprie, întemeierea
ei [i din nou teama de moarte.
Asedia]i sau asediatori, to]i î[i doresc
s` se iveasc` în u[a lor str`bunicii, acei str`ini
pe care-i vedem uneori reîncarna]i în semenii
de lâng` noi. Unii, pentru a-i reîntoarce la
lumea pe care-au p`r`sit-o, al]ii pentru a
le demonstra celor veni]i cotropitor, s`-i
apere cu istoriile locului povestite de ei, de
invadatori. |ns` pe str`bunici doar îi vis`m,
dar nu-i recunoa[tem niciodat`, chiar dac`
apare numele lor în monografii ale locului,
sau în c`r]i de istorie. Doar parveni]ii n-au
nici neamuri trecute de mult, sau [i le reneag`
pentru a nu se mai [ti de unde vin, nici
prieteni imedia]i în care s` recunoasc` pe
urma[ii cuiva care a întemeiat cetatea,
mizând pe întâmpl`rile prezentului imediat.
Cel mai lung timp dat omului e copil`ria
[i adolescen]a. Atunci se întâmpl` totul
într-un cerc complet, care vine din neant
[i se întoarce în neant, f`r` frica de moarte.
E îns`[i nemurirea, cu spaime [i bucurii
nem`surate, cu con[tiin]a clar` c` nimic nu
e ireparabil. C` nu exist` un sfâr[it real al
unei fiin]e, al unui obiect. Abia când vârsta
p`rin]ilor ajunge s` fie de dou` ori cât vârsta
ta începi s` vezi în lini[tea nop]ilor str`bunicii, apoi bunicii, iar pe ei, pe p`rin]i, ca
pe ni[te fra]i mai mari îmb`trâni]i înainte
de vreme.
Apoi timpul face ca fiecare suflet s`
se întoarc`, precum somonul ro[u la originile
sale, dar nu pentru a procrea, ci pentru a se
reg`si pe sine, tot mai înstr`inat de ceilal]i,
tot mai rece [i mai atent la amintirile din
copil`rie [i adolescen]`, ca ale unui alt om,
ideal, ce pornise spre lume cu voin]a de a
o cuceri, de a o arde în iubirea [i ura sa.

22

DESPRE
GLEZNE
PIA BRÎNZEU
Interpret`rile mistice, simbolice [i arhetipale ale piciorului, genunchiului sau t`lpii
sunt numeroase în toate culturile. Ele sugereaz` mi[care, putere, autoritate, r`d`cini,
leg`tura cu p`mântul [i unit`]i de m`sur`. Glezna, în general, este omis` [i ne gândim
la ea doar când vizion`m un meci de fotbal, unde jocul fizic al încheieturilor poate aduce
victoria. Una dintre cele mai interesante interpret`ri ale gleznei o putem g`si îns` în
cartea Spânzuratului, a XII carte din Arcana mic` a jocului de tarot.
Arcana mic` este o serie de dou`zeci [i dou` de c`r]i, care spun povestea Nebunului
(cartea 0), adic` a neini]iatului, a inocentului, în drumul lui spre descoperirea adev`rului.
El este ajutat de Magician (cartea I) [i întâlne[te o serie de persoanaje arhetipale, care
îi transmit fiecare un mesaj diferit pentru a deveni un ini]iat atunci când ajunge la cap`tul
periplului s`u [i descoper` Lumea (cartea XXII). Pe la mijlocul c`l`toriei sale, Nebunul
ajunge la un pom, unde z`re[te, legat de glezn` [i cu capul în jos, un om spânzurat. In
ciuda pozi]iei sale, Spânzuratul are o expresie senin` pe fa]` [i pare s` atârne u[or, f`r`
greutate, de parc` ar pluti sub ap`, ceea ce nu-l împiedec` s` observe îns` tot ce se
întâmpl` în jur. Stând cu capul în jos lumea i se relev` din cu totul alt` perspectiv`:
în]elege micimea propriilor limite, percepe leg`turi ce i-au r`mas ascunse pân` atunci [i
intuie[te misterele lumii. Asem`narea cu Odin este evident`. Zeul scandinav a sacrificat
[i el normalitatea pentru a ajunge la adev`r, stând atârnat în arborele Yggdrasil f`r`
mâncare sau b`utur` pân` a perceput semnifica]ia runelor [i a în]eles c` ele con]in întreaga
cunoa[tere uman`.
Cartea Spânzuratului este, prin urmare, cartea a[tept`rii [i a medita]iei, a haltei necesare
oric`rei epifanii. Suspendat între via]` [i moarte, între cer [i p`mânt, între cele lume[ti
[i cele spirituale, Spânzuratul invit` Nebunul [i, dincolo de el, pe cel care î[i caut` norocul
în c`r]ile de tarot s` vad` lumea invers, cu ochii altcuiva, s` pluteasc` dincolo de sine
[i de propriul ego. Mesajul Spânzuratului trebuie c`utat [i în paradoxul pe care îl sugereaz`:
control`m mai bine dac` ced`m, câ[tig`m mai u[or dac` ne supunem [i înaint`m mai
repede dac` r`mânem pe loc. Tot el ne spune s` reflect`m înainte de a ac]iona, c`ci
ac]iunea prin non-ac]iune poate fi mai reu[it`, iar r`bdarea devine o arm` serioas` în
ob]inerea succesului, mai ales atunci când nu [tii ce cale s` alegi. Mesajul s`u subliniaz`
poten]ialitatea uria[` a reflec]iei [i corespunde versului XXXIX din Imnurile sacre ale
lui Pitagora, "cuget` înainte de a trece la fapte". Versul a fost comentat de Hierocles ca
un îndemn la a ne folosi discern`mântul pentru a ne da seama ce trebuie sau nu trebuie
f`cut, sugerând c` alte puncte de vedere decât al nostru pot fi mai bune, c` for]a lipsit`
de în]elepciune devine un du[man, iar drumul aparent potrivit, urmat pripit, se termin`
adeseori cu o fund`tur`.
Lec]ia Spânzuratului st` în glezna piciorului stâng, de care este imobilizat în a[teptare.
Piciorul drept este înclinat în unghi drept, semn al flexibilit`]ii [i al puterii de a se
înclina în fa]a unei con[tiin]e superioare. Gleznele încruci[ate formeaz` cifra 4, tetrada,
care, în numerologia pitagoreic`, este sursa ordinii ve[nice a lumii, divinitatea îns`[i,
c`ci primele patru numere însumate constituie decada, iar decada, combinându-se din
nou cu primele patru numere, z`misle[te toate numerele posibile. Dac` ad`ug`m faptul
c` aceast` carte a Spânzuratului este guvernat` de ap` [i de planeta Neptun, ajungem la
casa a XII a Pe[tilor din zodiac. Este ultima cas` a cercului astrologic, sediul misterelor
nedeslu[ite înc`, al spiritualit`]ii câ[tigate prin deschiderea sufletului spre adev`rurile
interioare [i nu implic` neap`rat moartea prin ap`, a[a cum crede vr`jitoarea lui T. S.
Eliot din T`râm pustiu, atunci când trage cartea Spânzuratului, sau o fac personajele lui
Italo Calvino din Castelul destinelor încruci[ate, atunci când folosesc c`r]ile de tarot
pentru a imagina pove[ti.
Jocul gleznelor din cartea Spânzuratului explic` zâmbetul senin, de bun cunosc`tor
al c`ilor vie]ii, de pe fa]a personajului.

KARAOKE
ADRIAN BODNARU
Era prim`var` [i tot mai îngust` rochia ce le[ina la picioarele femeii,
în camera unde ziua, de neînchipuit de frumoas`, se întorcea în zorii
surorii. Lâng` ea, b`rba]ii albi visau s`-i fac` un semn, a[a, poate ca s`
o recunoasc` mai repede între fetele privite deasupra slipului sub]ire, în
vacan]ele a[ezate cu grij` de-a latul vie]ii. Avea timp destul, pe atunci,
s` r`mân` la fel lâng` mine, pân` ce ei se trezeau din plaja cu soare
înnegrit de c`ldur`, într-o duminic` diminea]a, târziu, când noroiul se
îmbr`ca s` ias` afar`, sub fluturi.
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C~INAREA, ADMIRAREA, BEATIFICAREA,
SANC}IONAREA,
S~PAREA
DANIEL VIGHI
Într-o Simpl` precizare din introducerea
studiului Aide-Mémoire (Ed. Aula), Al.
Cistelecan constat` "explozia depozi]ional`"
care a cuprins literatura român` dup`
revolu]ie. Depozi]ie vrea s` fie literatura
jurnalelor, a memoriilor, a tuturor m`rturiilor
care au fost îngr`dite ideologic de cenzura
vechiului regim. În primii ani de dup`
c`derea comunismului, literatura de fic]iune
a intrat "într-o acut` criz` de receptare".
Autorul concretizeaz` situa]ia cu un exemplu
pe [leau, mustind de umor. Asculta]i ce spune
criticul în leg`tur` cu nemaipomenita criz`
mai sus pomenit`: "Dac`, Doamne fere[te!,
tocmai atunci s-ar fi g`sit cineva care s`
scrie capodopera absolut` a prozei române[ti,
ar fi f`cut mai bine s` nu spun` nim`nui,
nici m`car nevestei sau iubitei. Pentru c`
oricît de mult ar fi ]inut acestea (ori m`car
una din ele) la el, le-ar fi cerut prea mult
pretinzîndu-le pu]in` aten]ie la proasp`ta
capodoper`."
incolo de genurile memorialistice analizate încarte, dincolo de împ`r]irea lor
pe genuri, pe tehnici, pe teme, dincolo de
inventarierea calit`]ilor scripturale ale
autorului, dincolo de [tiuta elegan]` a stilului,
de felul firesc de a fi inteligent, cult f`r`
snobism [i apropiat pîn` la scrutarea
omeneasc` de textul literar, Al. Cistelecan
portretizeaz` [i caracterizeaz`. {i una, [i
cealalt` se reg`sesc în carte ba împreun`,
ba desp`r]ite semnificativ, ba succinte, alteori
se completeaz` (sic!) prin respingere.
Portretizarea apar]ine individului, vie]ii lui
între celelalte vie]i cu care aceasta se
întîlne[te, se sprijin` de acelea sau se
confrunt` dramatic cu ele. Caracterizarea
vrea s` spun` în lectura asta a mea, scrutarea
contextului, fie el politic, sau istoric, sau
cultural, sau ideologic. Tot caracterizare ar
fi s` fie [i judec`]ile de valoare ale criticului
f`r` de care nu avem nici sare [i nici piper
în tainul care ni-l prepar` întru receptare,
ca s`-i folosesc vorba.
Iat` caracterizarea st`rii de post-festum,
pe care o po]i citi, drag` receptorule, [i ca
stare post-coitum a politicianului c`zut de
la putere, c`ruia i se potrive[te paremia cinicolteneasc` la adresa frumoaselor de odinioar`
devenite, prin r`bd`toarea trecere a vremii,
de-a dreptul babe. Formula cu pricina –
fosta-i lele, cît ai fost – se reg`se[te cu o
firesc-elegant` caracterizare a c`derii. O
reproduc pentru izbutita ei exactitate caracterizatoare: "Puterea, zice-se (a zis-o pe [leau
Alessandro Pertini), îi îmb`trîne[te [i-i extenueaz` pe cei ce n-o de]in. Cu atît mai mult
ea trebuie s`-i exaspereze pe cei care au
avut-o. C`derea de la putere e un eveniment
mai dramatic decît o simpl` c`dere din rai.
{i, în plus, e [i un caz mai excep]ional. Toat`
lumea a fost alungat` din rai, a[a încît aceast`
pr`bu[ire s-a banalizat. Dar numai cî]iva
cad de la putere. Efectele trebuie s` fie
melodramatic de traumatice. Poate a[a se
explic`, printr-o brusc` îmb`trînire [i printro irepresibil` nevoie de scris lecuitor,
efervescen]a memorialelor puterii, frenezia
amintirii de care a fost cuprins` aproape
întreaga echip` a guvern`rii Constantinescu
(las'c` nici cele de dinainte nu stau r`u),

D

de la pre[edinte la [eful v`milor. De nu [i
mai departe." Minunat` vorbire despre cum
anume e s` fii la putere: lelea a fost cît a
fost [i i s-a istovit mandatul.
Partea complicat` la noi e c` mai marii
ar sta în jil]uri mult [i bine, le place atît de
mult la comand` c` ar pune oricînd de un
totalitarism salvator. Nu-i las` Uniunea European`, flamura Atlanticului de Nord, organiza]iile civice. Presa. Cu toate acestea r`mîne
o chestiune complicat` ca lelea din politic` s` plece. E greu de asemenea s`-[i dea
demisia. St` fascinat` pe jil], zice tot felul
peste tot, se face c` nu pricepe c`-i groas`
[i c` to]i ar vrea s` o vad` dus`, vorbe[te
cu agita]ie mare pe la toate posturile de radio
[i televiziune doar, doar mai st`. În cele
din urm`, mai de voie, mai de nevoie, pleac`.
O excep]ie avem totu[i: cîteva lele
academice, respectiv anume rectori de prin
universit`]ile noastre care stau cu mandatul
pre mandat c`lcînd, ca s` prafraz`m pricezne
pascale. Mai marii de pe lavi]ele din empireul
academic [i universitar suspend` democra]ia
în venerabile institu]ii care, aiurea, au
n`scut-o din vremuri vechi ca s` adaste tot
acolo, pe lavi]a puterii. Politicianul nu poate
face asta pentru c`, a[a cum zic, nu-l las`

Europa. {i presa. A[a c` se duce acas`.
Acolo i se întîmpl` cîteva lucruri inevitabile
pe care le caracterizeaz` cu aten]ie analitic`
autorul Al. Cistelecan care îi [tie, îi pricepe,
îi c`ineaz`, [i le-o zice analitic de la obraz.
Politicianul c`zut din jil] scrie! Opozi]ia este
momentul prin excelen]` al medita]iei pasca-

liene, al reflec]iei cu iz sapien]ial: în opozi]ie
devii mai în]elept [i de aceea te apropii
inevitabil de masa de scris. Autorul-politician- memorialist, în varianta sapien]ial`
de tip fosta-i lele, are a se lupta cu un h`]i[
uman c`ruia îi face fa]` scriind tomuri.
Continuare \n pagina 27

CHIØINÆU,
APROAPE
DEPARTE
VIOREL MARINEASA
Uneori nu øtii cum sæ procedezi atunci când vrei sæ lauzi zdroaba
unui om, însæ îfli dai seama cæ asta, neîndoios, îi va pricinui
respectivului, acolo unde se aflæ, numai neplæceri. Totuøi te simfli
dator s-o faci, în primul rând pentru cæ meritæ, adicæ te-a impresionat
cu adeværat ce ai væzut, apoi deoarece soluflia de a ignora, de a te
preface cæ anumite lucruri nu existæ fli se pare una laøæ, deloc în
folosul celui ce se zbate sæ ræmânæ el însuøi într-o lume în care
guverneazæ absurdul agresiv. Mæ gândesc la Alexandru Bantoø,
redactor-øef al revistei Limba Românæ din Chiøinæu, pe care l-am
vizitat deunæzi la el acasæ, adicæ la Casa Limbii Române de pe
bulevardul Øtefan cel Mare din capitala Basarabiei. Sæ conduci o
asemenea revistæ øi o astfel de instituflie tocmai acum, când
prezidentul comunist Voronin a hotærât cæ-n statul sæu se poate
græi doar moldoveneøte øi ruseøte, e mai mult decât periculos. De
aceea, gestul de a îndrepta sugestiv degetul cætre perefli, în semn
cæ øi aceøtia au urechi, atunci când ai de comunicat partenerului
de dialog adeværuri neconforme cu ideologia oficialæ, nu s-a øters
încæ din tradiflie pe plaiurile dintre Prut øi Nistru. Darmite sæ rosteøti
ræspicat, aøa cum face academicianul Mihai Cimpoi, cæ "actualii
noøtri guvernanfli nu mai flin cont de nimeni øi de nimic în lume,
mergând cu o ignoranflæ strigætoare la cer chiar øi contra idolilor
lor ideologici – Marx, Engels, Lenin -, care, dupæ cum øtie o lume
întreagæ, vorbeau despre limba românæ a basarabenilor øi despre
basarabeni ca români"; cât despre Dicflionarul moldovenesc-românesc
al prea-plecatei slugi V. Stati, acesta "este o monstruozitate, o
lucrare (øi o lucræturæ!) a unui criminal al culturii, cæruia i-a mers
faima de plastograf øi plagiator" (M. Cimpoi, "Sunt omul dreptei
cumpene româneøti", în Alexandru Bantoø, Retrospectivæ necesaræ,
Casa Limbii Române, Chiøinæu, 2007, p.162).
În ochii puterii de la Chiøinæu nu mai conteazæ nici faptul cæ,
prin anii øaizeci, romaniøti de talia lui Ruben Budagov øi a lui S.
Bernstein au recunoscut cu franchefle: "Autorii acestor rânduri, la
fel ca øi alfli mulfli lingviøti sovietici, au cæzut într-un timp în greøealæ
când se stræduiau sæ depisteze o anumitæ "autonomie" a limbii
moldoveneøti faflæ de limba românæ. Ne-am stræduit cât ne-am
stræduit, dar n-am reuøit sæ arætæm øi sæ demonstræm (...) deosebirile
dintre limbile românæ øi moldoveneascæ. Unitatea de limbæ românomoldoveneascæ s-a cristalizat de foarte multæ vreme, încæ din perioada
de formare a limbilor romanice. (...) Teoria despre douæ limbi

est-romanice a adus mari prejudicii lingvisticii sovietice. S-au irosit
multe forfle øi mult timp pentru a demonstra teza eronatæ cum cæ
moldovenii øi românii vorbesc limbi romanice înrudite, dar diferite"
(apud Al. Bantoø, op.cit., p.170). Nu se pune la socotealæ nici pia
memorie datoratæ lui Eugeniu Coøeriu, savant de prestigiu mondial,
næscut în Basarabia, care, într-un studiu fundamental, a concluzionat
implacabil: "Acfliunea ™moldovenistæ¤ sovieticæ s-a prezentat
totdeauna øi explicit ca având în primul rând un scop politic, în
aparenflæ generos øi nobil: acela de a afirma øi a promova identitatea
naflionalæ specificæ a poporului moldovenesc dintre Prut øi Nistru
(...). Dar de generozitate, noblefle, naflionalitate etc. nu poate fi
vorba dacæ flinem seama de premisele reale ale acestei acfliuni øi
de sensul în care ea a înfleles identitatea (anume ca neidentitate).
Identitatea unui popor nu se afirmæ negându-i-o øi suprimându-i-o.
Nu se afirmæ identitatea poporului ™moldovenesc¤ din stânga Prutului
separându-l de tradifliile sale autentice – reprezentate în primul
rând de limba pe care o vorbeøte -, desprinzându-l de unitatea
etnicæ din care face parte, tæindu-i rædæcinile istorice øi altoindu-l
pe alt trunchi ori în vid. Aceasta nu e afirmare, ci, dimpotrivæ,
anulare a identitæflii naflionale, istorice øi culturale a poporului
™moldovenesc¤: e ceea ce în Republica Moldova se numeøte, cu
un neologism binevenit, ™mankurtizare¤. Øi ™mankurtizarea¤ e
genocid etnico-cultural" (E. Coøeriu, "Latinitatea orientalæ", în
Limba românæ e patria mea. Studii. Comunicæri. Documente, selecflie:
Alexandru Bantoø, Casa Limbii Române, Chiøinæu, 2007, p.32).
Minciuna øi neruøinarea de esenflæ boløevicæ sconteazæ pe uitare,
pe ignoranflæ, pe nepæsare, pe o lume setoasæ mai degrabæ de spectacol
ieftin decât de clarificæri în spiritul adeværului øi al bunului simfl.
Aøa cæ sunt destui cei ce bagæ în seamæ øi iau în serios, chiar øi
în organisme internaflionale, pælævrægeala dogmatismului resurect,
orchestratæ de stæpânitorii de la Chiøinæu. Asta – pe de o parte.
e de altæ parte, continuæ acfliunea brutalæ a autoritæflilor
împotriva mediilor de informare care îndræznesc sæ le
critice (vezi presiunile Serviciului de Informaflii øi Securitate asupra administratorilor portalului UNIMEDIA). Numai cæ,
între timp, bætrâna doamnæ Europa pare sæ se fi dumirit cu cine
are de-a face: dupæ ce a blocat ziarul Timpul, condus de profesioniøti
færæ teamæ precum Constantin Tænase øi Gheorghe Budeanu, guvernul
a înregistrat un insucces ræsunætor în procesul judecat la CEDO.
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NOU~
SONETE
DE
NÁDASDY
ÁDÁM
TRANSPUSE ÎN ROMÂN~ DE ILDIKÓ GÁBOS & {ERBAN FOAR}~
Nádasdy Ádám s-a n`scut la 15 februarie 1947 la Budapesta. Lingvist, poet, traduc`tor,
[i-a ob]inut licen]a în 1970 la ELTE, sec]ia englez`-italian`. A lucrat [i ca profesor de
englez`, elaborând câteva manuale. În prezent este profesor de anglistic` la Universitatea
Eötvös Loránd (ELTE) din Budapesta.
Ca traduc`tor, a publicat, între altele, opt noi versiuni ale unor piese de Shakespeare,
puse în scen` de diverse teatre.
Volume de versuri: Pielea [i ceasurile zilei (1995), Începând s` dea de cap`t lucrurilor
(1998), Ordinea pe care o fac eu (2002), Ar trebui s` fim mai slabi (2005), Gustul acela
(2007).
c` ]i-e otrav` ce-mi e doar gust r`u;

M~RIMEA GEAMULUI

Prea mic, mi-a spus prea-asprul meu prieten,
prea strâmt e geamul ce-l deschizi spre lume,
încât într-însul nu e loc anume
de-n]elepciune. Lacrimi, nici regrete,-n

iar c` acesta, prea nepotrivit
cu gura-mi, s-ar putea s`-mi piar`, dac`
te-ntreb ce poate-atâta r`u s`-]i fac`.

el, nu încap. E[ti un copil cu pung`
abdominal` de p`ianjen. Stai
pândind ce-]i cade-n plas`. Dac` n-ai
har de erou sau ho], – în îndelung`

S` nu se-apropie dac` nu-i dau ghes
fotografiile în care îs
eternizate mutre cu surâs
identic; dac`-l sup`r` c` ies

t`cere, fii doar omniscientul martor,
[i geamu-]i larg deschide-l. E-o eroare
s` mic[orezi. Cuvântu-abia ]i-adie,

din înc`pere, f`r` s` m` bat,
sau ap`r, eu, c`rùia i-ar fi smuls
oche]ii de pe nas; dac` un puls
mai viu anun]u-i d`, nu cel ce-a dat

iar ochiu-]i nu-i mai ager ca al altor.
Scormone-adânc în rana ce te doare:
în miniatur`, nu e tragedie.

R~MASE DE IZBELI{TE,
GAZETE
Pe mas`,-mi zac jurnalele, un vraf
nefrunz`rit, cu lunile, de mine:
se ofilesc ca frunzele, în praf, –
de nu cumva se tot citesc pe sine.
M` simt culpabil c` [i-atunci când pot
s` le parcurg în tihn`, – de la unul
la altul sar [i mi[un peste tot
ca, dintr-un loc într-altul, b`rz`unul.

SERAT~

anun]ul… Sunt [i ager, [i n`tâng.
Dac` va da în mine, am s` plâng,
voi da [i eu, la rându-mi, dac` plânge;
dar am s`-l pun la ad`post de greul
unei singur`t`]i, de care eu îl
scutesc… Cei mie dragi n-au a se plânge.

TEATRU
S`-mi dai detalii: visul cum s` fie,
cum, oare, veghea cea de sine, cum
desfacerea-n buc`]i; pl`tind, acum,
bun pre], – trezirea ta-mi revine mie.

"Are vreo noim`,-mi spune eul jude,
ca, pretutindenea fiind mereu,
s` mesteci carne ca un toc`tor

Ce-i mult, dac` dau curs vis`rii pale,-i
pu]in, în universu-mi neîntreg,
pentru trezire… Voi putea s` trec
examenul am`r`ciunii tale?

pentru alt fel la fel de trec`tor?"
"Da, are – cel`lalt eu se aude –,
nu rasolesc, îns` m` coc mai greu."

Nu; poate m` dai gata. Cump`nesc
cu grij` totu,-n inima-mi pl`pând`, –
cu vorba ta, [i aprig`, [i blând`,

SONET PENTRU IUBIREA
REG~SIT~

de cum m-atingi, m` [i descump`nesc
[i uit c`-i teatru, – îns` bat din palme,
pentru a nu-mi ascunde fa]a-n palme.

S` nu dore[ti acum ce n-ai dorit
s` spui; prea lesne-i s` nu faci s` tac`
ceea ce altcuiva i-ai spus; iar dac`
o spui, s` sune a elan oprit, –
sfios, dar ferm. Nu iscodi de-i bine
sau r`u ce faciÊ; nu a[tepta prilejul
s`-ntrebi, când ]i se usc` brusc gâtlejulÊ:
"M`rturise[te-mi ce sim]i pentru mine?"

O, noapte, m` încarci [i m` descarci!
Armura altora, cu umeri largi,
mi-o pui pe trup, pe frunte – viziera.
Î]i murmuri muzica? Sau eu, la liziera
cea dintre vis [i-aievea, n-aud bine
dac`-i vorbe[ti doar lui? Sau [i cu mine?

MERLIN
Al s`u e bra]ul de femeie, lama
deasupra apei verzi rotind-o, mâna
e-a sa, [i,-adânc`, tot a sa – fântâna
cu ghizdul spart, din care-a b`ut mama
lui Pendragon, [i-ntregul clan al s`u.
El e,-n talaru-i greu de viitor,
supremul mag al nostru,-al tuturor,
prins în stejaru-atins de fier`str`u
[i ros de pietre. Palo[ul, tot el,
în buza stâncii ]uguiate-nfipt,
spre care, ca-ntr-un vis u[or tembel

[i cu puteri neb`nuite, urci
acolo unde afl`-se inscript
cu-Arthurus Rex, – în loc de care,-l smulgi.
(Dintr-un volum în curs de apari]ie la
Editura Brumar din Timi[oara)

FOTOGRAFIE
DE PE O STRADÅ ZURLIE

Quijote, cel care a luat în st`pânire strada lui Mercy acum mai bine de dou` s`pt`mâni,
s-a retras, cu tot cu morile-i de vânt, [i le-a l`sat loc cotropitoarelor ma[ini. Pe durata
scurtei lui domnii, s-a expus total fotografilor [i privitorilor, cu promisiunea c` va l`sa
C`rture[tiului o expozi]ie de fotografie care s` aminteasc` de trecerea sa prin ora[. Ca
atare, Street Delivery cheam` acum din goarn` to]i martorii oculari care au fost prin 78 iunie cu aparate foto la locul "incidentului", pentru a-[i dona peliculele [i pentru a
intra astfel într-un program de ne-protec]ie a martorilor.

|N FA}A UNEI MICI
COFET~RII
Strigatu-m-ai? În zarva-n care orgi
cu glasuri se îmbin`, cum de-i apt`
urechea mea s` dibuie o [oapt`
spre care nu [tii unde s` te-ntorci, –

S` ne îmbr`]i[`m doar, s` ne-atingem
cu gura p`rul, iar apoi s`-mpingem
cât colo, cu piciorul, scrumiera;

ce spune: "Omule!"; iar omul st` pe loc,
se bucur` [i,-apoi, se-ntreab`: "Oare,
sunt vrednic de-o asemenea onoare,
când fi'n]a-mi e pu]in` sau deloc?"

s` ni se-ncing` pielea, s` ne pierdem
unul în cel`lalt, – prizoniera
ta inim`, auzu-mi s`-l dezmierde.

La ce bun ochiu-mi, dac` tu vezi tot?
Vestmântu-mi – când croie[ti cu mult mai
bine?

O SEAR~-N CAMERA
CU FRUNZE CARE CAD

Viea]a-mi, din vecii, ]i se cuvine.

Ca pe-un copil ce-ntâia oar` gust`
din bere, iar aceasta se întâmpl`
s` fie-amar`, nicio alt` zâmbr`
nemaif`când la ceea ce-l dezgust`
acum, dup` ce [i-l va fi dorit,
la fel m-am am`rât, – dar, din ce, nù [tiu;
de-ajuns cât s` m-abat`, ca pe pu[tiu'
cu halba, de la ce eram zorit

La ce bun s` mai lup]i, când ai învins?
Nu, nu-]i sunt omul, dar a[ vrea s` pot
s` [tiu ce-a[tep]i de la a[a un ins.

s` am: o dulce noapte… Te-am privit:
plângeai. Am în]eles din plânsul t`u,

ca nu cumva s`-[i prind` pielea-n zale.
În seara asta, brav, g`sind cu cale
s` spun` ce n-a spus, frumos [i tân`r.

PE RÂND, FRUMOS
A fost din nou aici, gr`ind în felu-n
care-mi pl`cea: temându-se de lucruri
iar nu de numele acestor lucruri, –
un cavaler c`zut sub, greu, o]elul
armurii, nemi[când nici bra], nici um`r,

C`rture[tiul din Mercy preg`te[te pentru perioada 28 iulie – 28 august expozi]ia
"Fotografie pe o strad` zurlie – remember Quijote", la care sunt invita]i s` adere fotografi
amatori, profesioni[ti, clasici, digitali, ce-au luat cu ei acas` o parte din Quijotead`.
Dintre fotografiile trimise pân` în 14 iulie (pe mail: cosminlungu@carturesti.ro, prin
po[t`: C`rture[ti, strada Mercy nr. 7 sau prin înf`]i[are direct` la libr`rie), un juriu va
alege imaginile cele mai reprezentative [i le va (pre)g`ti de expozi]ie. În amintirea lui
Don Quijote!
Street Delivery de la Timi[oara e un festival – manifest, precum fratele mai mare
cu un an de la Bucure[ti. {i ca un frate mai mic, împrumut` ceva din atitudinile sale.
A[a c` nu trebuie s` fie de mirare de ce lupt`m pentru un centru istoric îngrijit, cu mai
pu]ine ma[ini, mai pu]in` poluare [i neap`rat cu piste de bicicli[ti (Pia]a Unirii nu vrea
s` primeasc` acum roat` de biciclet` pe-acolo). De-asta exist` Street Delivery! Va urma.

COSMIN LUNGU
director libr`riile C`rture[ti Timi[oara
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DEPARTE
DE
OPTZECISM
OCTAVIAN SOVIANY
-"Octavian Soviany e un alchimist suigeneris; beat de cultur`, î[i extrage din
esen]ele livrescului elixirul propriei poezii..."
Am redat un scurt fragment din "caracterizarea", atât de pregnant`, excep]ional`,
zic eu, pe care o semneaz` Nora Iuga,
referindu-se la poetul care sunte]i. Domnule
Octavian Soviany, ce înseamn` – în fapt s` fii "beat de cultur`"?
- Nu [tiu nici eu ce înseamn` foarte exact
s` fii "beat de cultur`", dar [tiu c` Baudelaire
enumera poezia, al`turi de vin [i virtute,
printre lucrurile cu care ne putem îmb`ta.
Cred c` Nora se referea la numeroasele aluzii
culturale din textele mele, pentru care unii
m-au socotit livresc [i lipsit de autenticitate.
S-ar putea s` aib` dreptate, de[i eu consider
lectura una dintre experien]ele umane
fundamentale, care poate constitui, ca [i alte
experien]e la fel de esen]iale (dragostea, boala,
agonia sau moartea), un punct de plecare
pentru textul poetic. N-am în]eles niciodat`
de ce a[ fi mai autentic atunci când vorbesc,
s` zicem, despre umblatul pe strad` decât
atunci când m` refer la c`r]ile sau la autorii
pe care îi îndr`gesc. O carte se poate face [i
din citate. Doar din citate. Dar cu condi]ia
s` le dai acestor citate culoarea sângelui t`u.
- A]i debutat cu versuri în anii '70, anii
studen]iei dumneavoastr` la Facultatea de
Filologie a Universit`]ii Babe[-Bolyai din
Cluj, în revista Echinox. Care era atmosfera
literar` echinoxist` din acea perioad`? Ce
anume datora]i acelor ani de început?
- La Echinox era o atmosfer` foarte
liberal`, foarte deschis`, se putea vorbi
aproape liber despre aproape orice. Cred c`
am avut de înv`]at de la tinerii autori cu care
vorbeam pe atunci în redac]ia revistei clujene.
Erau Ioan Moldovan, Augustin Pop, Aurel
Pantea, Virgil Podoab`, {tefan Borbely, Radu
G. }eposu, Radu S`pl`can, Ioan Gro[an (cu
care m` duceam într-o vreme la toate filmele
române[ti), Traian {tef, Ion Mure[an, Mihai
Dragolea. Ca s` nu mai vorbesc despre
legendara triad` Pop – Papahagi – Vartic
sau despre umbra profesorului Zaciu, care
plana cu discre]ie peste toate adun`rile
echinoxiste. La Echinox mi-am f`cut un fel
de a doua ucenicie, dup` ce în adolescen]`
înv`]asem multe despre poezie în garsoniera
poetului bra[ovean Darie Magheru.
- A]i fost [i sunte]i asociat deseori ca
poet de c`tre criticii literari cu numele lui
Leonid Dimov... Mul]i v-au"v`zut" ca pe un
continuator al onirismului, ca pe un succesor
al maestrului amintit, fire[te nu un epigon,
ci un"dimovian legitim [i original..." V`
reg`si]i în aceste aprecieri, asocieri? Cum
v` "ap`ra]i"?
- Nu am de ce s` m` ap`r, e o onoare s`
fii unul din discipolii lui Dimov. Mult` vreme
el a fost modelul meu, asumat ca atare…
Spre deosebire de al]ii, mai ales spre deosebire
de tinerii poe]i din grupul 2000, eu am înv`]at
s` scriu foarte greu [i mi-am descoperit
propria voce destul de târziu. Acum îns` cred
c` socotelile mele cu Dimov s-au cam ispr`vit
[i c` în ultimele mele c`r]i nu se mai face
auzit` vocea maestrului. Nu po]i s` r`mâi
ucenic toat` via]a.
- Care ar fi, totu[i, poetul pe care l-a]i
recunoa[te, urmare a unor afinit`]i, ca pe un
predecesor admirat/admirabil?
- Din poezia româneasc` a[ aminti trei
nume: Emil Botta, Radu Stanca [i Leonid
Dimov. De asemenea, chiar dac` scriem
lucruri cel pu]in în aparen]` foarte diferite,
am numeroase afinit`]i cu Nora Iuga, de[i
pe ea n-o pot numi un "predecesor".
- A]i scris mai multe volume de poezii:
Ucenicia b`trânului alchimist (Ed. Dacia,

1983), debutul editorial, Cântecele
des`vâr[irii interioare, Turnul lui Casanova,
Textele de la Montsalvat, Cartea lui Benedict,
Provincia pedagogic`, Alte poeme de mod`
veche, Scrisori din Arcadia, Dilecta. C`r]i
unanim elogiate de critici [i confra]i. Sunte]i,
domnule Soviany, un"poet paradisiac" (Al.
Cistelecan), "sedus mai mult de himera
clasicit`]ii"( Radu G. }eposu), un poet a c`rui
poezie î[i are miza, în spe]`, pe "rafinament
livresc" (Al. Cistelecan), pe virtuozitatea [i
elegan]a scriiturii? V` reg`si]i? Nu sunt
oarecum restrictive aceste aprecieri? Adresez
întrebarea/întreb`rile, de data aceasta,
criticului literar Octavian Soviany?
- Criticul pe care îl aminti]i [tie prea
bine, din propria lui experien]`, c` orice
asemenea apreciere este într-o oarecare
m`sur` reduc]ionist`. A[a c` m` pot
recunoa[te par]ial în fiecare din afirma]iile
citate, dar nici una din ele nu cred c` m`
define[te în totalitate. Ar fi de altfel [i anevoie:
sunt un grafoman înr`it [i am publicat multe,
probabil prea multe volume de versuri, scrise
la vîrste diferite [i în circumstan]e diferite.
Oricum, ast`zi m` descop`r mult mai pu]in
paradisiac decât acum un deceniu [i jum`tate,
mai pu]in sedus de himera clasicit`]ii, mizând
poate mai pu]in decât alt`dat` pe virtuozitatea
[i elegan]a scriiturii, de[i detest în continuare
lipsa de stil.
- S-a scris, nu o dat`, despre dumneavoastr` c` sunte]i un optzecist atipic. Ar putea
fi o explica]ie pentru neincluderea dumneavoastr` în celebra Antologie a genera]iei '80
alc`tuit` de Alexandru Mu[ina?
- Nu m-am sim]it niciodat` foarte
apropiat suflete[te de genera]ia mea. Într-un
timp m` socoteam un fel de oniric întârziat,
iar ast`zi m` consider solidar mai degrab`
cu poe]ii ultimului val, chiar dac` pe m`sur`
ce încep s` se "clasicizeze", încep s` sufere
[i ei de p`catele "b`trânilor". A[a c` rezervele
optzeci[tilor fa]` de poezia mea s-ar putea
s` fie pân` la un punct îndrept`]ite, nu cred
c` ne tragem din aceea[i "manta".
- Dar cum v-a]i privit/primit absen]a –
ca s` continu`m dialogul despre antologii.
– din recenta [i voluminoasa Antologie critic`
a poeziei române din secolul XX semnat`
de Marin Mincu? Se [tie c` sunte]i un
hermeneut devotat al operei lui Marin Mincu.
A]i scris o carte numit` Experiment [i angajare
ontologic`. Eseu despre opera lui Marin
Mincu.
- Prefer s` fiu întrebat de ce lipsesc din
aceast` antologie decât s` se cread` c` am
fost inclus acolo doar pentru c` sunt sau am
fost un hermeneut devotat al operei lui Marin
Mincu. Un posibil r`spuns la întrebarea
dumneavoastr` ar fi acela c` probabil autorul
antologiei m` p`streaz` pentru o eventual`
edi]ie a doua (rev`zut` [i ad`ugit`) sau (de
ce nu?) pentru Antologia critic` a poeziei
române din secolul XXI.
- Pe lâng` poezie, opera dumneavoastr`
cuprinde – anticipam în întreb`rile anterioare
aceast` diversitate a valen]elor dumneavoastr`
creatoare – eseistic`, critic` literar`, teatru,
proz`. În c`r]ile de eseuri se deta[eaz`, devine
obsesiv, un anume concept, acela al apocalipticului. Vorbi]i despre un orizont al apocalipticului, despre o cultur` a mor]ii. Face]i
o pledoarie pentru nevoia de asumare a
apocalipticului în actul creator. V-a[ ruga
s` reveni]i, s` nuan]a]i, numind câ]iva scriitori,
câ]iva poe]i români care, în opinia dumneavoastr`, ar ilustra, cu pregnan]`, aceast`
tenta]ie a apocalipticului.
- Am mai avut prilejul s` explic c` pentru
mine cultura apocalipticului este solidar` cu
un model existen]ial nihilocentric, care a

substituit în mod progresiv modelul
antropocentric al modernit`]ii. În cultura
româneasc` semnele apocalipticului se fac
vizibile mai ales dup` 1970, la autori foarte
diferi]i, de la (s` zicem) Angela Marinescu
la Liviu Ioan Stoiciu sau Ion Mure[an. Ele
devin înc` [i mai evidente la poe]ii [i
prozatorii din ultimul val. Dar exist` [i doi
apocaliptici avant la lettre: unul se nume[te
I. L. Caragiale, cel`lalt George Bacovia.
-"Poezia e [tiin]a gândurilor frumoase."
A[a sun` prima propozi]ie din argumentul
care precede poemele din volumul Scrisori
din Arcadia. Este poezia, domnule Soviany,
o iluzie subteran` a celui care o scrie, în
virtutea c`reia "moartea nu mai are ultimul
cuvânt"(O.Elytis)? C`ci iat` ce spune]i în
volumul citat: Sunt aici/deoarece/am urât
totdeauna/realitatea./
- Da, s-ar putea s` fie o iluzie (cel pu]in
a[a încearc` s` ne încredin]eze spiritele
realiste [i pragmatice). Ca [i binele, ca [i
spiritul, ca [i Dumnezeu… Dar în momentul
în care ne vom pierde toate aceste "iluzii",
probabil vom rec`dea în animalitate.
- E binecunoscut [i apreciat ca atare rolul
pe care l-a]i avut în descoperirea unor tineri
poe]i de talent, ast`zi în plin` afirmare, precum
Claudiu Komartin, Miruna Vlada. A]i scris,
cu mult` deschidere [i intui]ie, despre nu
pu]ini dintre poe]ii genera]iei 2000.
Dumneavoastr`, domnule Soviany, ce datora]i
tinerilor poe]i? Sau poeziei noului val?
- Mai mult` sinceritate, o mai mare
libertate a expresiei, de[i sunt departe de a
împ`rt`[i marota autenticismului, care
ascunde uneori o debilitate a imagina]iei.
Ace[ti tineri au adus un aer proasp`t în poezia
ultimului deceniu [i îmi pare r`u c` unii din

ei încep s` dea semne de oboseal`.
- O boal` învins` e orice carte... Subscrie]i, pare-se, prin "Scrisori din Arcadia",
cartea unei experien]e existen]iale unice, la
adev`rul versului blagian. {i, totu[i, care ar
putea fi urm`torul remediu?
- Un remediu mai bun decât poezia?
Evident, dragostea.

Interviu realizat de
EUGEN BUNARU

sTRAdART
"DELIRURI PERIFERICE"
27-29 IUNIE 2008
În acord cu tendinflele vizibile øi în alte
oraøe europene, spafliul urban timiøorean este
tot mai mult valorificat de cætre actorii
culturali locali, dar øi de cætre municipalitate
ca spafliu alternativ pentru manifestæri artistice
diverse. Dacæ atenflia primei ediflii de succes
a fost centratæ spre Piafla Traian, cea de-a
doua ediflie îøi propune sæ lege între ele, prin
tramvai, cele douæ cartiere vechi ale
Timiøoarei: Fabric (Traian) øi Iosefin, ai cæror
locuitori par sæ se distanfleze din ce în ce mai mult. Omul cotidian se depærteazæ din ce
în ce mai mult de artæ, care de cele mai multe ori ræmâne piesæ de muzeu ce-øi aøteaptæ
præfuitæ vizitatorii pentru a o readuce la viaflæ. Ca øi consecinflæ fireascæ a acestei realitæfli,
a apærut preocuparea de a scoate arta din "turnul de sticlæ" al galeriilor øi institufliilor
de profil øi de a o aduce în spafliul public, chiar øi pe stradæ, în calea cetæfleanului græbit.
Pe de altæ parte, în stradæ actul cultural-artistic este încærcat øi cu o responsabilitate
socialæ. El vine în întâmpinarea nevoii de comunicare øi interacflionare socialæ, transmite
valori umane, potenfleazæ sentimentul apartenenflei la comunitate, atrage atenflia asupra
valorilor culturale, a tradifliei ori asupra patrimoniului istoric al oraøului. În acest context, proiectul "stradart" are un dublu rol: pe de o parte de a promova arta contemporanæ
româneascæ øi stræinæ la nivelul publicului larg timiøorean øi în special în rândul generafliilor
tinere, iar pe de altæ parte, de a revitaliza prin acfliuni culturale cartierele Fabric, Iosefin
øi Piafla Traian, în proces de descoperire ca spaflii culturale alternative, aducând totodatæ
în atenflia opiniei publice anumite categorii sociale defavorizate.
Proiectul este realizat cu sprijinul fondului Elysée pentru proiecte culturale francogermane în flæri terfle, al Primæriei Municipiului Timiøoara øi al Consiliului Local Timiøoara,
al Regiei Autonome de Transport Timiøoara (RATT) øi al Societæflii Germane pentru
Cooperare Tehnicæ (GTZ).
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LUMINI}A, NON AMOUR!
ROBERT {ERBAN

Fiic`-mea a început s` vorbeasc`. Câteva cuvinte sunt spuse clar în române[te, restul
compun o limb` pe care doar ea [i tovar`[ii ei din groapa cu nisip o în]eleg. Un fel de
chinez` veche, rostit` repede, repede, extrem de repede, ca-n desenele animate japoneze.
Peste câ]iva ani Crina va înv`]a s` citeasc`, dar nu înainte s` treac` prin perioada... colorat`.
A[a c` am început s` adun c`r]i de colorat. Dar [i de citit. Poate o fi precoce... Rudele
[i prietenii s-au "autosesizat" [i îmi trimit c`r]i de profil. Unele sunt superbe, altele banale,
multe vechi. Un lot de "tip`rituri" pentru copii a venit de la str`bunicii dinspre mam` ai
Crinei. Ele, tip`riturile, au rezistat la trei genera]ii de curiozit`]i infantile [i sper s` scape
cu paginile nev`t`mate din mâinile micu]e, dar frenetice [i rapide, ale propriei odrasle.
M` gândesc îns` dac` va fi cazul s` i le las la dispozi]ie pe toate, fiindc` printre ele sunt
câteva numere din celebra revist` a celor mici, "Lumini]a". Celebr` pentru mine, pentru
v`ru' Liviu, maic`-mea, unchi-su, tata mare, bunu' Avram [i alte rubedenii cu niscai etate,
în niciun caz pentru cei n`scu]i în ultimii 20 de ani. "Lumini]ele" pe care le-am primit
str`lucesc înc` din 1955, fiind "aprinse" prin grija Comitetului Central al Uniunii Tineretului
Muncitor. Peste vreo patru-cinci ani va trebui s`-i explic Crinei ce a fost UTM-ul, de ce
[i unde trebuia s` tr`iasc` "1 Mai", ce dorea tovar`[ul Lenin [i cum de to]i puradeii din
"Lumini]a" era înnebuni]i de dragul lui. Asta dac` o s`-i las la îndemân` revistele.
P`i dac` îi cade în mân` num`rul 4, de exemplu? Acolo unde, dup` poeziile "De 1
Mai", de Else Kornis, [i "Chipul lui", de Mioara Cremene, se i]e[te "Carmela". Nu, nu
caramela. "Povestea aceasta s-a petrecut cu mul]i ani în urm`, sub cerul limpede al Spaniei,
în Madridul asediat de fasci[tii lui Franco". Hai s` v-o spun, pe scurt, c` sigur n-a]i mai
auzit demult basme cu fasci[ti [i comuni[ti. R`zboi, deci, Madrid, deci, iar la marginea
ora[ului o cas` în care patru comuni[ti spanioli rezistau de mama focului asediului fasci[tilor.
Ziua pac-pac-pac din mitralier`, noaptea zong-zong-zong din chitar`. Pac-pac, zong-zong.
{i-ar fi tr`it ferici]i pân` la adânci b`trâne]e, c` posedau [i muni]ie, [i urechi muzicale,
dac` nu ar fi avut o problem` cu alimentarea cu ap`. Mai beau ei rou` diminea]a, dar asta
nu le era suficient` ca s`-[i... urmeze setea. A[a c` "visau un ulcior uria[ cu ap` limpede".
Iar visul [i-l transmiteau printr-un aparat de "radio emisiune": "Casa rezist`.. casa rezist`...
trimite]i-ne ap`... trimite]i-ne ap`...". Un român (p`i cum altfel?), un francez [i un algerian
au încercat, pe rând, s` le duc` tovar`[ilor o g`leat` cu ap`, dar au fost împu[ca]i de
nenoroci]ii de fasci[ti. A[a c` nimeni nu mai avea curajul s` alunge setea asedia]ilor.
Motiv pentru care apare feti]a Carmela, de 12 ani, ce dansa [i cânta atât de frumos, c`
"t`ceau armele". Cu dezinvoltura datorat` vârstei, ea va duce de câteva ori un ulcior plin
cu ap` asedia]ilor. Când du[manii încep s` trag` dup` ea, eroina se pune pe cântat [i pe
dansat, încât gloan]ele par c` o ocolesc. Dar cum nici m`car în Spania ulciorul nu merge
de multe ori la... înseta]i, un fascist mai "clarv`z`tor", ajutat de-un reflector, a ap`sat pe
tr`gaci. "{i deodat` Carmela s-a pr`v`lit. În c`dere a încercat s` apere ulciorul. Dar ulciorul
s-a sf`râmat. Cântecul s-a frânt. Apa [i sângele ei s-au risipit laolalt`". Dar sacrificiul
copilei n-a fost în zadar. De[i fasci[tii au atacat timp de o lun`, casa ap`rat` de cei patru
tovar`[i n-a fost cucerit`. Ast`zi, "obiectivul" e cas` memorial` [i are o gr`din` plin` de
c`p[uni. Nu, nu, asta-i de la mine...
Sigur o s` ascund revista! Dac` o s-o ia fiic`-mea ca model de via]` pe Carmelu]a
[i o s`-[i doreasc` s` viziteze zone de conflict militar? Dac` în loc s` cânte [i s` danseze
pe vreo scen` ori într-un platou de filmare din Occident, ea o s` prefere Orientul Mijlociu?
Sau dac` o s` simpatizeze cu comuni[tii la alegerile din 2026? Pot eu s`-i cer socoteal`
lui Lucian Pintilie, tân`rul "tat`" de atunci (în 1955 viitorul regizor avea 22 de ani) al
Carmelei, pentru povestea sa din "revista celor mici"? Nu. A[a c` mai bine sting "Lumini]a"
la timp. Noapte bun`, copii!

LINIA ORIZONTULUI
DE ION BARBU

NESIM}IRE
SERVI}I?
(PARTEA A DOUA)
RADU PAVEL GHEO

(În ciuda caracterului s`u promo]ional – sau mai degrab` antipromo]ional –, textul de
mai jos reprezint` o percep]ie pur personal` asupra domeniului serviciilor din inima civilizat`
a Banatului: municipiul Timi[oara. El nu beneficiaz` de nici un sponsor oficial sau neoficial.
Ar fi fost prea de tot...)
Dup` cum spuneam [i luna trecut`, Timi[oara îmi place atît de mult, încît încerc permanent s`-mi conving prietenii din alte ora[e c` aici e cel mai bun loc din România. Sau, dac`
nu, cel pu]in c` e un loc care merit` vizitat, c` aici oamenii sînt amabili, bine educa]i, c`
polite]ea e o regul` arareori c`lcat`, c` oriunde ai merge, te sim]i bine, se sim]i relaxat... {i
totu[i ori de cîte ori merg cu vreun bucure[tean, ie[ean sau clujean prin ora[ul nostru minunat
[i îmi propune s` ne oprim undeva, ca s` bem o bere, o cafea, un suc, ceva – ei bine, parc`
m` strînge ceva în spate. Am umblat destul de mult pe la localurile, barurile [i terasele din
Timi[oara ca s` nu-mi dau seama c` mitul b`n`]eanului – sau timi[oreanului – politicos [i
bine-crescut nu e decît un mit ca oricare altul. Ca [i cel al chelnerului ]îfnos de Capital`, de
exemplu, personaj pe care eu nu l-am întîlnit deocamdat` decît în capitala Banatului.
Ca s`-[i fac` toat` lumea o idee, o s` povestesc una din întîlnirile cu indivizii din
specia asta. S-a întîmplat pe undeva prin Timi[oara, în zona Dîmbovi]a, aproape de talcioc.
Exist` pe-acolo un restaurant cu o teras` în stil rustic, acoperit` cu stuf, cu rogojini pe
pere]i, scaune [i mese de lemn, meniu popular [i lume amestecat`. Un local cu oarecare
preten]ii, dar totu[i de cartier... Într-o duminic` z`pu[itoare Alina [i cu mine ne-am refugiat
acolo, cu gîndul s` bem un suc, o limonad` sau chiar o cafea. Ne-am a[ezat la o mas` [i
am a[teptat vreo zece minute, dar f`r` s` ne nec`jim prea tare: era totu[i o teras` de cartier.
În cele din urm` apare un chelner vioi, gata s` ne ia comanda. Aude el "O cafea [i un suc",
noteaz` într-un carne]el, se încrunt` sever [i zice: "Data viitoare o s` v` rog s` v` muta]i
la o mas` de patru persoane". Ne uit`m noi în jur: terasa aproape goal`. Vine omul înapoi
cu comanda, ne-o pune pe mas` [i-atunci îmi adun curajul de client [i zic: "Dar de ce ar
trebui s` ne mut`m?" "Fiindc` ocupa]i o mas` de [ase persoane [i sînte]i doar doi. Dac` vin
[ase persoane s` m`nînce?" Locuri în jur berechet. Atunci m` sume]esc cum rareori fac [i
îi explic: "S` [ti]i c` n-ave]i voie s` le spune]i clien]ilor s` se mute. Exist` o lege de protec]ie
a consumatorilor. Sîntem într-un local public. Fiecare st` unde vrea". "Serios?" se mir`
chelnerul [i continu`: "S` [ti]i c` aici e proprietate privat`, a[a c` patronul hot`r`[te politica
locului. Dac` nu v` place, nu mai veni]i".
Ei bine, cam pîn` aici a ajuns mentalitatea modern` în Timi[oara: avem sim]ul propriet`]ii.
Mai departe e mai greu. {i, dac` tot pomeneam la început de impresia creat` vizitatorilor,
o s` m`rturisesc [i c`, în ciuda eforturilor noastre de gazde grijulii, tot am p`]it-o de cîteva
ori. Odat` chiar în buricul tîrgului nostru cu preten]ii, pe lîng` Pia]a Unirii, într-un local
pl`cut [i comod. Am intrat acolo împreun` cu o prieten` ce lucreaz` la un ONG din Bucure[ti
[i care venise pentru un proiect de amploare, la nivel na]ional, legat de integrarea rromilor.
Prietena noastr` voia s` simt` [i ea pulsul "celui mai civilizat ora[ din România" [i, ca s-o
impresion`m, am intrat [i noi în localul acela elegant. Ne-am a[ezat pe ni[te canapele albe
[i late, unde ne puteam l`f`i în voie, [i am a[teptat chelneri]a. Feti[cana a venit, ne-a privit
[i ne-a zis: "Înainte s` comanda]i, v` rog s` v` muta]i la o mas` cu scaune". Am ridicat din
sprîncene. "De ce?" "Vede]i, sînte]i doar trei persoane [i ocupa]i o canapea de [ase. A[a nea dat indica]ii patronul. Dac` vin [ase persoane care vor s` stea aici?" M-am înfuriat, dar
am t`cut. {tiam c` prietenei noastre îi sare ]and`ra repede [i se pricepe mai bine decît mine
la mu[truluit chelneri]e obraznice, a[a c` am a[teptat cu pl`cere clipa exploziei...
Care n-a venit. Pur [i simplu ne-am ridicat [i am ie[it. Prietena respectiv` mi-a spus c`
abia s-a ab]inut s` n-o porc`iasc` pe chelneri]`, cu tot cu patronul ei, dar, [tiind cît de tare îmi
place Timi[oara, n-a vrut s` m` supere cumva. "Dar po]i s` ]i-i
+
pe b`n`]enii t`i
educa]i!" mi-a pufnit ea. În drum spre ie[irea din localul incomod am z`rit dou` tipe care
st`teau tot pe o canapea de [ase persoane [i p`l`vr`geau vesele cu chelneri]a. Prietene, evident...
{i ar mai fi multe de povestit. Între miturile b`n`]enismului [i realitatea de pe teren
sînt diferen]e mult mai mari decît cele din istorioarele astea cu chelneri [i clien]i, bune de
scenete prerevolu]ionare. Uneori m` întreb dac` n-ar fi bine ca, pentru siguran]`, s` punem
la intrarea în ora[ un panou mai m`ricel, cu textul
BINE A}I VENIT ÎN TIMI{OARA!
NESIM}IRE SERVI}I?
A[a, am sc`pa de-o grij`: oamenii ar fi m`car avertiza]i.
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NADIR
nadir

POEME DE
ANA-MARIA PU{CA{U
****
alergi mai repede ca mine
[i asta o [tiam amândoi
de când
abia atin[i de soare alergam
printre pruni [i focuri
sau desp`tuream întunericul cuib`rit în noi
ca într-o par` închis` cu lac`t

cu jum`tatea de cer care
ne atârna peste ochi
ca o p`l`rie nou`

niciun pariu câ[tigat cu lumea asta
sau trecând prin oameni
ca o presim]ire proast`
ce face pielea s` tremure
dezvelind p`ienjeni[ul nervilor întin[i

ne era cald

****
deschide vasul de lut
îngr`dit între palme
Maria alearg` printre copaci
ea crede c` e un joc fuga asta de oameni
[i adoarme în p`tur`
judecând zâmbetul insulelor
de pe tavan
s` nu ui]i povestea asta
[i linistea asta aspr` ce ]i se scurge
printre degete [i ne bate
câte un cui lung în palme.
****
am v`zut toate zidurile f`r` case
[i niciun tren sau înger pe ro]i
toate dimine]ile chircite-n mine
ca melci umezi
pe parchetul de sub calorifer
]ie î]i pl`ceau melcii
[i strigai dup` ei
a[a cum iarna
botezai scrumierele prin cas`
sau poate cu aceea[i vitez`
cu care te avântai atunci
spre barier`
cu picioarele alergând sub pedale
[i cu mirosul salcâmului
ce-]i descosea pl`mânii
****
adunate
toate dep`rt`rile lumii
n-ar deschide nodurile
ce-]i leag`
secunda pe care o vezi crescând
din t`lpi [i pân` la buric
sau buze
într-o în[iruire cu trepte
din care arunci toamna
lucrurile vechi.
****
clipea u[or ora[ul
scuturându-[i fruntea de cear`
peste prim`rie
noi strângeam iarba [i pomii
ca s` ne facem avioane
strângeam [i palmele
încle[tate în lupt`

dormeam pe atunci distan]e mari
ca de aici [i pân` la noi în sat
dormeam a[a cu ochii
lega]i de stâlpii goi

****
se fugea
se striga adânc dureros
se fierbeau cuvintele mult
în cazane la margine satului
[tiau cu to]ii c` ziua asta
o s` fie ca aia de anul trecut
când a plouat peste ei cu alb
[i cu pene
peste ei [i peste femeile sângerânde
îngenunchiate sub ]ip`tul
îngerului prins
între firele de înalt` tensiune
trei zile dup`
a-nceput s` se decojeasc` satul
****
numai pietrele altarului
spumeg` în cofrage
sau dep`sesc pilelea mea ciobit`
înva]`-m` s`-mi petrec via]a
cu palmele în lumin`
îngâni [optit zgomotul c`nilor
aruncate din cer
[i decupezi ca dintr-o carte de colorat
împ`r]ind via]a între dou` ]ig`ri
[i o lantern` chinezeasc`.
****
a doua prim`var` în care
nu ne r`mâne decât
s` ne privim palmele sudate
în rug`ciunea de sub tei
pot s` uit toate dimine]ile ro[ii
în care m` amenin]ai cu via]a
sau îmi [opteai c` o s` construie[ti
un iglu din be]ele de la înghe]at`
[i o s` m` pui s` locuiesc în el
ca-ntr-o chilie de c`lug`r
alb [i t`cut
****
copilul de[ertului are în ochi
tot nisipul lumiii
toate firele care ne leag`
t`lpile [i gândurile solare
pe [iragul lui de rug`ciuni
caii sunt zei de vânt
care nu înmul]esc pâinea
ci o arunc` doar
peste cre[tetul lui aplecat
[i peste palmele arse de alt soare

C~INAREA,
ADMIRAREA, …
Urmare din pagina 23
Autorul studiului ne [i dezv`luie cîte pu]in
din dimensiunea cu adev`rat impresionant`
a daraverii: "Un om c`zut de la putere are
de-a face numai cu ingra]i care, în loc s`-1
c`ineze pentru c`dere, s`-1 admire pentru fapte
[i s`-1 beatifice pentru sacrificiu, îl sanc]ioneaz` pentru tot felul de fleacuri, nev`zînd
marile realiz`ri. Vine peste toate - [i asta regulat
- c` noua putere (care [i-a scris c`r]ile în legislatura dinainte, cînd se odihnea în opozi]ie) nu
aduce precedentei decît repro[uri din cele mai
grave [i mai nedrepte, aruncîndu-i în spate
tot ce ea nu poate sau nu vrea s` fac`. Cine,
a[adar, s-ar putea ocupa de restabilirea unei
imagini corecte, dac` nu tocmai memorialistica
fo[tilor protagoni[ti? În fine, nici pe a patra
latur` lucrurile nu sînt nemotivate: un om politic
las` mul]i du[mani, atît în via]`, cît [i în activitate. Las`, chiar dac` mai pu]ini, [i destui fo[ti
prieteni sau colaboratori care nu l-au sprijinit
cum trebuia, cum ar fi dorit el însu[i ori, chiar
din contr`, l-au s`pat. Cine va spune adev`rul
despre ace[ti ingra]i pe sfert, pe jum`tate sau
integral? {i care om, fie el cum o fi, tras din
toate patru p`r]ile deodat`, poate rezista? A[a
ceva nu-i omene[te posibil. Ba e chiar imposibil."
M`rturisesc c` lungimea citatelor se
explic` prin juste]ea zicerii autorului lor [i
pentru faptul c` reu[esc cu greu s` tai din
esen]ialitatea caracteriz`rii. De altfel, în chiar
acest citat, oricum succint fa]` de cîte ar fi
de zis, avem o serie de verbe care amestec`
erudit ac]iunea cu starea. Tranzitivitatea cu
intranzitivitatea. Toate aceste reu[ite împletiri
semantico-verbale caracterizeaz` cuprinz`tor
contextul în care avem: c`inarea, admirarea,
beatificarea, sanc]ionarea, s`parea, desigur
sprijinirea sau absen]a ei, a[adar, tr`darea [i,
în cele din urm`, zicerea Adev`rului. Pentru
ca acesta s` fie conving`tor e nevoie de multe
pericope, lungimi sintactice, argumente epice
[i stilistice. Urmarea: o bibliotec` de m`rimea
uneia comunale cu memoriile politicienilor
no[tri postdecembri[ti. Autorul apuc` din raft
pe fostul premier Radu Vasile, pe fostul pre[edinte Emil Constantinescu, pe fostul purt`tor
de cuvînt R`svan Popescu. Fiecare cu ale sale.
Cel de pe urm` este scriitor [i jurnalul lui e
scris "cu mîn` de scriitor". De aici rezult` o
senza]ie de ingratitudine specific` spionilor:
purt`torul de cuvînt este un agent care caut`
culisele ca s` le foloseasc` pe post de muz`
[i de obiect inspirator.
Al. Cistelecan nu ne las` în privin]a lui
prea multe dubii: "R`svan Popescu urc` în
ierarhie cu gîndul de a vedea cît mai mult din
culise". Drumul de la caracterizarea de context la portretul individual îl reg`sim la o
distan]` de cîteva fraze în cazul Radu Vasile.
Iat` fragmentul: "Nu sînt scrise deloc r`u nici
memoriile lui Radu Vasile. Cursa lui pe

contrasens e, dincolo de irepresibile emfaze,
una în vitez`, f`r` îndoial` premeditat`, în
calitatea ei de compozi]ie literar`, ca act tragic:
eroul urc` pe merit [i cade, brusc, pe nedrept:
victim`. Reconstruc]ia evenimentelor e, îns`,
un film în alert`; cuget`rile sînt cum sînt,
analizele pot fi de demnitatea oric`rui alt
analist, observa]iile comportamentale au
destul` mali]ie [i destul umor. Greu de primit
e sentimentul predestin`rii care umfl` rîndurile
pîn` la caricatur`. Dar cum s` sco]i sentimentul
predestin`rii din sufletul unui politician?
Probabil c` orice politician se crede, cîtu[i
de cît, Mesia." Bine zis! Predestinarea [i liberul
arbitru par a fi cele dou` dimensiuni esen]iale
care subîntind reflexiv memorialistica politic` de dup` revolu]ie. Cît e[ti la putere ai la
îndemîn` toat` libertatea pe care o presupune
contractualismul metafizic al liberului arbitru:
po]i face orice, inclusiv s` r`stigne[ti
promisiuni, n`dejdi, idealuri [i principii, po]i
face din c`uza[ii electorali o adun`tur` de in[i
lipsi]i de importan]`, asemenea unui condom
folosit. Pe urm`, dup` c`dere, predestinarea
se încarc` cu discrete nuan]e de providen]ialism
mesianic, a[a cum e cazul fostului pre[edinte
Emil Constantinescu care "a alergat toat` via]a",
dup` cum însu[i se dest`inuie public "™în urma
speran]elor pe care p`rin]ii, profesorii, colegii,
prietenii [i tot mai mul]i cunoscu]i [i
necunoscu]i" [i le puneau, cu rîndul [i de-a
valma, în el, strîngînd ™mai multe datorii decît
dorin]e¤, ca orice om în jurul c`ruia se creeaz`
un cîmp de a[tept`ri mesianice".
Problema se complic`, [i de la
providen]ialitatea mesianic-soteriologic` se
ajunge taman la opusul ei, iar subiectul iubirii
devine obiect al unor a[tept`ri în[elate. Poporul,
c`ci despre el e vorba, de[i i-a fost menit un
destin pe m`sur` al unui conduc`tor aflat sub
patrafirul celest al c`lug`rului Vasile este
nevrednic de atîta aspira]ie mesianic`. De
aceea, vorba lui Cistelecan, pre[edintele "î[i
d` seama c` nu i s-a repartizat bine poporul
[i se întreab`, dramatic [i retoric deodat`, la
p. 55 (a Memoriilor, n.n.), ™ce poate face un
om de stat cu un popor de speran]e care a
pus uneltele ac]iunii în cui? ¤. P`i f`r` îndoial`
c` r`mîne cam descump`nit în prima clip`,
dar în a doua ar putea cere un popor mai apt
pentru misiunea încredin]at`. S` zicem, dac`
alt` solu]ie nu se vede. Doamne, cît mai încurc`
[i popoarele astea destinele ursi]ilor!"
Cartea Aide-mémoire cuprinde desigur
[i alte capitole care se citesc cu interes: destine de scriitori, ierarhi, vie]i frînte prin temni]e:
de la Memorialistica puterii pe care am scrutato mai sus, la Depozi]ii, M`rturii, de acolo la
Memoria artist`. Desigur c` despre ele au [i
zis deja aplicat [i r`spicat, al]ii mai vrednici.
Eu m-am mul]umit cu zugr`virea, în
întîmpinarea de fa]`, a Ministrului memorialist: un concept, vorba autorului, ad hoc!
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ENERGII

FESTIVALUL INTERNA}IONAL
DE TEATRU SIBIU 2008

NOTE DE SPECTATOR
Festivalul Interna]ional de Teatru de la Sibiu s-a desf`[urat anul acesta între 28
mai-8 iunie sub semnul Energii [i a ajuns la cea de-a 15-a edi]ie. FITS este exemplar
prin concept [i organizare: un amplu mecanism de o diversitate [i de o calitate ce
confirm` [i cre[te de la an la an. La Sibiu au fost anul acesta arti[ti din 70 de ]`ri, care
[i-au prezentat crea]iile în 38 de spa]ii, conven]ionale sau inedite; spectacole de teatru,
dans, muzic`, spectacole de strad`, lecturi scenice, expozi]ii, conferin]e, ateliere de
lucru [i lans`ri de carte. Au avut loc 17 lans`ri de carte, patru expozi]ii, opt spectacole
lectur`, opt conferin]e [i zece ateliere de lucru, 44 de spectacole de teatru, dintre care
patru în premier` na]ional` sau absolut`. Pentru prima dat`, publicul din România a
putut vedea un spectacol de kabuki, teatru tradi]ional japonez.

TOKYO ACTING TROUPE
KAZE
Povestea ur[ilor Panda, de Matei
Vi[niec. Regia: Fuminari Nagumo. Scenografia: Zuzannna Piatkowska. Cu: Shigeru
Nakamura, Ai Shibuya.
Spectacolul trupei Tokyo Acting Troupe
Kaze este aproape o recitare, un spectacol
f`cut în litera textului care este respectat
cu sfin]enie. O reprezenta]ie ce face un mare
deserviciu piesei. Povestea ur[ilor Panda
este, cu siguran]`, una dintre cele mai lirice
piese ale lui Matei Vi[niec. Poeticitatea este
respirat` prin replicile personajelor, prin
structura textului [i mai ales prin desf`[urarea
istoriei de dragoste. O poveste tr`it` pân`
la consecin]ele extreme, o poveste care î[i
devoreaz` [i î[i preschimb` la propriu actorii
[i îi transpune în alt` via]`. Cheile de lectur`
permit descifrarea textului ca vis sau fantezie.
Dar spectacolul propus de compania
japonez` este linear, plat, cu o regie aproape
absent`, cu un joc actoricesc inconsistent,
care genereaz` o plictiseal` echivalent` cu
o lectur` incomod`.

TEATRUL NA}IONAL
"RADU STANCA", SIBIU
Via]a cu un idiot, Victor Erofeev. Regia:
Andryi Zholdak. Scenariu: Andryi Zholdak.
Echipa de imagine: Codru]a Vasiu, Sanda
Anastasof, Claudiu Mih`ilescu, Eduard
Patrascu, Liviu Vlad, C`t`lin Scheau. Cu:
Florin Co[ule], C`t`lin Patru, Cristina Flutur,
Cristian Stanca, Ema Vetean, Pali Vecsei,
Mihai Coman, Viorel Rata, Bogdan Saratean.
Controversatul spectacol al lui Andryi
Zholdak impresioneaz` în primul rând prin
halucinanta dispunere de mijloace tehnice;
reprezenta]ia se desf`[oar` pe scen`, direct
sau mijlocit` prin camere de filmat care redau
tot – intruziuni în intimitate, în culise, în
suflet (Big Brother is watching you), adaos
de imagini filmate în exterior. Un spectacol
violent (justificat, m` gr`besc s` adaug) de
la un cap`t la altul: urlete perpetue, b`taie,
cruzime [i dispre]. Trebuie remarcat jocul
uluitor al actorilor, care reu[esc s` duc`
întregul spectacol, constant, cu respira]ia
accelerat`.

TEATRUL NA}IONAL
"RADU STANCA", SIBIU
Hamlet, dup` W. Shakespeare. Regia:
Radu Alexandru Nica. Traducerea: Ion Vinea
[i Rare[ Moldovan. Adaptarea: Oana Stoica
[i Radu Alexandru Nica. Scenografia:
Drago[ Buhagiar. Cu: Ofelia Popii, Mariana
Presecan, Codru]a Vasiu, Adrian Matioc,
Adrian Neac[u, C`t`lin Patru, Vlad Roba[,
Ciprian Scurtea, Pali Vecsei.
Spectacolele foarte bune ale lui Radu
Nica (Vremea dragostei, vremea mor]ii, Chip
de foc, Balul) mi-au l`sat senza]ia de teatru
proasp`t, viu, liber. Anul acesta în cadrul

FITS s-a jucat Hamlet – proiect regizoral
îndr`zne]. Radu Nica ar fi vrut cu aceast`
montare o istorie a reprezent`rilor cu Hamlet.
Din p`cate, spectacolul impresioneaz` numai
prin scenografia ingenioas` a lui Drago[
Buhagiar – explorarea extraordinar` a ideii
de perspectiv` spa]ial` ce impune [i o
perspectiv` interpretativ` (personajele sunt
mici sau mari în func]ie de pozi]ia scenic`
asumat`) [i prin caietul program, iscusit
alc`tuit. Spectacolul cade în capcana
tehnicului, a culorii, f`r` a reu[i s` spun`
povestea lui Hamlet, [i pierde autenticitatea
oric`rei istorisiri.

TEATRUL METROPOLIS
Jocul de-a adev`rul, de Lia Bugnar.
Regia: Dorina Chiriac [i Lia Bugnar.
Scenografia: Drago[ Buhagiar. Cu: Dorina
Chiriac, Marius Manole, Lia Bugnar,
Alexandru Nedelcu.
Un spectacol frumos, ritmat, bazat pe
un text bun, care propune o situa]ie pu]in
neverosimil`: doi str`ini r`mân bloca]i întro înc`pere a unui parc de distrac]ii. Ceea
ce se întâmpl` în continuare seam`n` cu o
sesiune de "Adev`r sau provocare". Cei doi
afl` adev`ruri incomode despre rela]iile lor
(partenerii lor au de mult` vreme o aventur`),
dar î[i dezv`luie (gra]ie unor jocuri din
camera din care nu pot ie[i) cele mai secrete gânduri, cele mai ascunse adev`ruri.
E un sistem de probe care trebuie trecute
pentru a putea ie[i din spa]iu, pentru a-[i
putea câ[tiga libertatea. Montarea
beneficiaz` de un joc actoricesc foarte bun
(Marius Manole [i Dorina Chiriac au un
dialog extraordinar), nuan]at, cu umor,
sinceritate [i gravitate.

TEATRUL NA}IONAL
"RADU STANCA"
Ast`zi nu se fumeaz`. Regia: Gavriil
Pinte, pe texte de Iustin Pan]a [i Mircea
Iv`nescu. Cu: Rodica M`rg`rit, Gabriela
Neagu, Geraldina Basarab, Dana Talo[,
Veronica Popescu, Cristina Flutur, Laura
Ilea, Arina Ioana Trif, C`t`lin Neghin`,
Viorel Ra]`, Florin Co[ule], Adrian Neac[u,
Vlad Roba[, Ciprian Scurtea. Scenografia:
Roxana Ionescu.
"Via]a mea este o mare bucurie, care se
d` de trei ori peste cap [i se transform`
în cea mai adânc` triste]e"
În urm` cu doi ani vedeam la Timi[oara
Un tramvai numit Popescu – un spectacol
de poezie emo]ionant. Anul acesta am
vizionat la Sibiu Ast`zi nu se fumeaz`, un
alt spectacol poem.
Mont`rile lui Gavriil Pinte, fin cititor
de poezie, î]i dau o senza]ie special` de
intimitate. Sunt spectacole care se desf`[oar`
cu pu]ini spectatori, de aici [i sentimentul
r`sf`]ului. Traseul ales pentru Ast`zi nu se
fumeaz` atrage în primul rând prin formatul
neconven]ional. Spectacolul începe în
parcarea Teatrului Na]ional "Radu Stanca"

(cu portavoce [i girofar), continu` în
autobuzul acoperit cu pânz` neagr` [i apoi
în hala Simeron. Traseul odat` stabilit este
ref`cut în sens invers la finalul spectacolului.
Ca spectator trebuie s` a[tep]i dublajul
actorului, c`ci e[ti condus de mân` dintr-un
spa]iu în altul, întreprinzi o c`l`torie
metafizic-rutier` cu ghid.

"Nu noi îl c`ut`m pe Dumnezeu,
Dumnezeu ne caut` pe noi"
Ast`zi nu se fumeaz` vorbe[te despre
via]`, moarte [i poezie. Despre poezia vie]ii
[i a mor]ii; despre imprevizibil [i previziuni,
despre [ans` [i arbitrar, despre ironia sor]ii,
despre intui]ii, despre paradoxurile existen]ei,
despre interdic]ii [i nebunia libert`]ii.
Scenariul conceput de Gavriil Pinte are la
baz` scrierile lui Mircea Iv`nescu [i ale lui
Iustin Pan]a. Caracterul lor autobiografic
este (înc`) o invita]ie la o intimitate
împ`rt`[it`. Traseul parcurs este ini]iatic
[i metatextual (pentru c` în autobuz afl`m
despre accidentul de circula]ie care a cauzat
moartea poetului Iustin Pan]a [i pentru c`
textul vorbe[te despre marea c`l`torie [i
marea trecere).
"Orice ceas care st` arat`
de dou` ori pe zi ora fix`"
În Hala Simeron (spa]iul neconven]ional
de joc) regizorul propune trei înc`peri pe
principiul labirintului: camera poetului,
birtul, spitalul – locurile unde se scrie poezia.
Decorul e minimal, troneaz` senza]ia c`
întâmpl`rile se pot petrece oriunde sau
niciunde. Înc`perile se schimb` cu un sistem
de Sesam, deschide-te. Luat de mân`,
spectatorul exploreaz` distan]ele, figurile,
versurile, muzicalitatea scenelor cu reveniri
de laitmotiv (câteva versuri sunt repetate
obsesiv; ele sunt [i cele care fac trecerile
de la o scen` la alta, î]i sunt spuse cu

convingere de c`tre actori în timp ce î]i indic`
urm`torul pas).

"Singura constant` în via]` este
schimbarea"
Gavriil Pinte propune un spectacol în
oglind` – în oglinzi mereu inegale: doi actori
care joac` complementar rolul Poetului, dou`
actri]e în rol de Poem care-se-face (de parc`
spectacolul ar avea concomitent distribu]ie
dubl`). În cea de-a treia înc`pere spa]iul
este folosit ingenios: vezi pe rând câte un
poet, câte o fa]` a poeziei, o singur` distribu]ie. Apoi se reia traseul ini]iatic, în mers
de rac, pân` când e[ti din nou în sala a doua,
apoi în prima, apoi în autobuz, apoi în parcare, apoi a[tep]i cuminte s` po]i aplauda actorii. Ast`zi nu se fumeaz` este un spectacol
care mi-a l`sat sentimentul de frumuse]e
diafan` [i mi-a stârnit emo]ii puternice. E
p`cat s` nu îl vede]i!

DANIELA BOBOICIOVMAGIARU

ARIERGARDA

BULETIN DE {TIRI LITERARE

■ La începutul lunii iunie Helmut Britz, Alexandru Col]an, Daniel Vighi [i Oana
Dobo[i au f`cut o deplasare la Lipova pentru a c`uta noi informa]ii despre criminalul
de r`zboi Gheorghe Androhov. Am fost la Cartea Funciar` Lipova, unde am vorbit cu
doamna Dorina Miclo[, al c`rei tat` l-a cunoscut pe eroul viitoarei noastre c`r]i. Am
aflat c` Gostatul din Bulci la care a lucrat acesta [i de unde, prin 1960, a ie[it la pensie,
a apar]inut, la vremea aceea, de I.A.S F`get. Pista este important` deoarece de la CNSAS
(Centrul Na]ional de Studiere a Arhivelor fostei Securit`]i) ne-au cerut data na[terii lui
Androhov pentru a-i putea identifica dosarul. Reamintim c` în 1966 Androhov a fost
arestat [i ofi]erii de Securitate veni]i din Bucure[ti au declarat c` personajul nostru este
fost criminal de r`zboi ucrainean, care va fi expulzat în Uniunea Sovietic` pentru a fi
judecat. Androhov avea atunci în jur de 70 de ani. A[adar, este posibil ca acte despre
Gheorghe Androhov s` se afle în arhivele Direc]iei Agricole Timi[.
■ În cadrul Atelierelor de proz` am organizat câteva seri de lectur`. Prima [edin]`
l-a avut ca invitat pe Tudor Cre]u, care a citit un fragment din noul s`u roman în lucru.
De asemenea, a mai citit Alexandru Col]an o proz` scurt` intitulat` C`pitanul Prafului,
care va face parte dintr-un viitor volum de povestiri.
■ În 6 iunie autorii proiectului epic Pe urmele unui criminal de r`zboi (Viorel
Marineasa, Daniela Ra]iu, Adela Dragomir, Lavinia B`lulescu, Cosmina Muscalu, Oana
Dobo[i, Daniel Vighi) au fost invita]i pentru o lectur` public` la Oradea. Lectura a fost
organizat` de Biblioteca Jude]ean` "Gheorghe {incai" [i de revista "Familia". Au participat,
printre al]ii, Traian {tef, Ion Simu], Horea C`bu]i, Radu Mare[, presa [i televiziunea
local`.
■ Tot luna aceasta a luat na[tere [i Atelierul de pres` Ariergarda, alc`tuit din studen]i
de la Jurnalistic`, anul II. Studen]ii au fost selecta]i dintre participan]ii la tab`ra de
jurnalistic` de la Jimbolia (februarie 2008), în care a fost redactat [i tip`rit ziarul
"Studentpress@Jimbolia". Debutul atelierului a avut loc la manifest`rile Street Delivery,
eveniment organizat de Libr`ria C`rture[ti în data de 7 iunie. Jurnali[tii ariergardi[ti au
citit reportaje, anchete [i interviuri despre castelul contelui Florimund de Mercy de la
Carani, o cl`dire de patrimoniu l`sat` în ruin`.
■ Tot la Street Delivery au fost prezen]i [i prozatorii ariergardi[ti care au citit
texte ale proiectului epic Androhov; acestea au fost intercalate cu câte un poem al lui
Alexandru Potcoav`, prezent [i el la acest eveniment. S-a v`zut limpede c` literatura
citit` în spa]ii neconven]ionale atrage interesul [i este mai provocatoare!

OANA DOBO{I
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EXERCI}II
DE
MEMORIE
ADINA BAYA
De[i acest lucru nu e evident din primele
(zeci de) minute de vizionare, ecranizarea
f`cut` de Liev Schrieber dup` cartea lui
Jonathan Safran Foer – Totul e iluminat –
st` f`r` îndoial` sub semnul unui demers
asumat al aducerii aminte. Iar dac` la început
pare s` fie un exerci]iu de memorie personal, întreprins de descendentul unei familii
de emigran]i dintr-o nevoie fireasc` de
descoperire a originilor, în final se dovede[te
a fi o practic` vital` pentru p`strarea vie
(chiar dac` doar la nivel imaginar), prin
rememorare, a unei întregi comunit`]i
evreie[ti din Ucraina.
Filmul Totul e iluminat se afl` de la
bun început sub marca debutului. Are un
scenariu [i o regie semnate de un tip care
nu a mai scris sau regizat vreun alt film
înainte (Liev Schrieber e cunoscut la Hollywood mai degrab` ca un actor marginal,
s` nu zic mediocru, având în portofoliu mai
mult roluri secundare [i prezen]e în seriale
de televiziune decât vreo prezen]` notabil`
într-un film). Are un protagonist a c`rui
experien]` în lumea filmului e, de asemenea,
minimal` (Eugene Hutz – de profesie solist
al trupei Gogol Bordello, n`scut` într-un
bar de imigran]i est-europeni din East Village, New York, combinând oximoronic în
concerte incendiare furia muzicii punk cu
voio[ia ce rezoneaz` inconfundabil din
viorile l`utarilor ]igani). Pe deasupra, are
un al doilea protagonist ce poart` bine lipit
pe frunte ab]ibildul imaginar cu numele
"Frodo", de la personajul de basm din
St`pânul inelelor ce l-a f`cut celebru pe
marile ecrane (Elijah Wood – aflat aici întrun rol cu semnifica]ii diametral opuse fa]`
de cel jucat în populara poveste adresat`
în special audien]elor între 8 [i 15 ani). Nu
în ultimul rând, filmul e ecranizarea
celebrului prim roman al lui Jonathan Safran
Foer, publicat pe când acesta avea doar 24
de ani, [i care l-a ridicat rapid pe valul
celebrit`]ii în lumea literar` american`.
Autor [i protagonist al pove[tii, Jonathan
Safran Foer (interpretat de Elijah Wood)
joac` rolul americanului venit în Ucraina
pentru a descoperi r`d`cinile familiei sale
evreie[ti într-un sat care nu mai apare pe
nicio hart`. Trochenbrod este numele {tetlului din care bunicul lui Jonathan a reu[it
s` scape chiar înaintea invaziei naziste din
1942. Indiciile ce se adun` de-a lungul
pove[tii [i prevestesc o dram` amânat`
culmineaz` la final prin corelarea cu drama
cumplit` a Holocaustului. Din satul în care
bunicul Safran [i-a petrecut cei mai frumo[i
ani ai tinere]ii, în Ucraina actual` a mai r`mas
o singur` cas`. Întregul rest al comunit`]ii
a fost ras de pe fa]a p`mântului de c`tre
trupele naziste.
Descoperind pas cu pas dedesubturile
acestei pove[ti [i punând cap la cap detaliile
sale, Jonathan dezv`luie treptat pasiunea
ce îl caracterizeaz`. Înc` de la început el
ne este prezentat drept "Colec]ionarul" [i
afl`m c` se ocup` cu adunarea minu]ioas`

de obiecte ce faciliteaz` exerci]iul memoriei:
un medalion din ambr`, chei de la u[i care
nu mai exist`, bilete expirate, poze
îng`lbenite, pietricele [i pumni de p`mânt
dintr-un loc în care nu se va mai întoarce
curând – toate închise ermetic în pungi mici
de plastic, datate, numerotate, ag`]ate pe
un perete [i incluse într-un catalog. Într-un
r`zboi angajat cu uitarea, el reconstruie[te
întregi existen]e din detalii m`runte,
strângând obiecte ce vorbesc de la sine despre
momente importante din via]a celor care
le-au de]inut. Medalionul mare din
chihlimbar, cu o l`cust` întreag` imortalizat`
în interior, este punctul de pornire c`tre un
exerci]iu de aducere aminte ce dep`[e[te
pere]ii camerei în care se afl` colec]ia lui
Jonathan. El reg`se[te acest medalion la gâtul
unei femei pozate al`turi de bunicul s`u
înainte de plecarea acestuia din Trochenbrod.
Aventurarea în misterele unui Est
întunecat, marcat de persecu]iile antisemite
prevalente în Europa secolului trecut chiar
[i înainte de ascensiunea nazist`, este privit`
în paralel cu ruptura actual` pe care o resimte
c`l`torul apusean aterizat la Odessa.
Întâmpinarea lui Jonathan la gar` de c`tre
a[a-zisul s`u translator, Alex (vorbitor al
unei engleze ce mi-a amintit de cea a
zâmb`re]ului pre[edinte ce decreta c` "z`
dacs cam from z` tracs" prin anii '90), aduce
filmul în sfera unei veritabile pasti[e la adresa
lui Kusturica. L`utarii care fug pe peron
al`turi de trenul (înc` în mers!) în care se
afl` Jonathan [i cânt` în acela[i timp, fac
parte dintr-o scen` parc` scoas` din Pisica
alb`, pisica neagr`. "Exoticul" atmosferei
balcanice/est-europene e între]inut de-a
lungul întregului film, pigmentat de modul
brutal în care se exprim` afec]iunea în familia ucrainean`, de uimirea cu care e privit
obiceiul lui Jonathan de a evita s` m`nânce
carne (de parc` vegetarianismul ar fi un
comportament de extraterestru) [.a. Melanjul
dintre aceast` ironie, pe alocuri amar`, [i
cumplita soart` a comunit`]ii evreie[ti pe
care Jonathan [i Alex o readuc la via]` prin
rememorare transform` filmul într-un experiment special, la rândul s`u greu de uitat.

"UN EVREU
CA ALBERT EINSTEIN
SAU JERRY SEINFELD"
CRISTINA CHEVERE{AN
Multe recenzii înfl`c`rate ale c`r]ii de
debut semnate de Jonathan Safran Foer
cereau publicului s` lase la o parte fie tot
ce lecturase anterior, fie tot ce auzise deja
despre respectivul manuscris. De ce? Totul
este iluminat sfideaz` a[tept`ri, d` peste cap
canoane, ignor` sau amestec` tipare într-o
poveste de via]` ce sare din pagin` [i se
las` îmbr`]i[at`. Este poate [i motivul ce a
atras reac]ii amestecate la adresa romanului:
exuberant, emo]ionant, uman, se "produce"
ca o serie de focuri de artificii. Dac` la nivel
epic ele nu pot decât servi curt`rii abile a
unui cititor tot mai pasionat, la nivel tehnic
lui Foer i s-au repro[at ambi]ia, jocul programatic, excesul de strategii preten]ioase. Greu
de contestat r`mâne savoarea istoriei captivante, scris` cu talent [i suflet.
Scrisul este protagonist în cartea din
2002 ce câ[tiga National Jewish Book Award
[i Guardian First Book Award. Autorul,
aproape obraznic de tân`r la cei 25 de ani,
absolvent de Princeton, dar deloc stingherit
de orice fel de slujb`, fusese la un moment
dat studentul cunoscutei Joyce Carol Oates.
O scrisoare de la aceasta îi revelase autentica
înclina]ie literar` din spatele energiei pe care
o investea în aparent banalele cursuri de
scriere creativ`. Scurt timp dup` aceea, o
c`l`torie în Ucraina pe urmele amintirilor
bunicului îi oferise punctul de plecare întro aventur` ale c`rei urm`ri nu [i le imagina.
"Doar dup` ce avansasem deja destul
de mult cu proiectul mi-am dat seama c`
avea s` rezulte un roman [i c` am anumite
responsabilit`]i referitoare la form`. Mult`
vreme am crezut c` ar putea fi doar scrisori
c`tre un prieten, non-fic]iune; memorii sau,
poate, o antologie de povestiri. Am crezut
c` e ceva disparat, care nu va ap`rea niciodat`
între coperte, a[a c` i-am îng`duit s` se
dezvolte extrem de intuitiv"1. Astfel î[i
aminte[te Foer experien]a într-un interviu,
pledând pentru inocen]a propriei construc]ii
romane[ti împotriva suspiciunilor criticii.
Ce import` e produsul finit, o relatare pe
voci a încerc`rii "eroului" (un anume
"Johathan Safran Foer", evreu american cu
veleit`]i de romancier “…‘, de a g`si femeia
ce îi salvase bunicul de la uciderea de c`tre
nazi[ti într-un [tetl ucrainean.
C`utarea Augustinei este rememorat`
de Alex Perciov, tân`ra c`l`uz` a lui Jonathan
printr-un ]inut în care contemporaneitatea
frizeaz` absurdul într-un vârtej de peripe]ii
redate alert, cinematografic, à la Kusturica.
Ciocnirea cultural` dintre americanul vegetarian, însufle]it de sloganuri ale
corectitudinii, [i Ucraina post-sovietic`, un
no man's land dominat de mica în]elegere,
stârne[te zâmbete. Cli[eele abund` de ambele
p`r]i, de la admira]ia nest`vilit` a unui Alex
vr`jit de consumerism pân` la scepticismul
occidentalului luat prin surprindere de bizarii
s`i tovar`[i de drum: bunicul Perciov, orb
închipuit [i plin de toane, [i c`]eaua-i
retardat`, Sammy Davis Jr. Jr.!
Dac` la capitolul "comic de situa]ie"
lucrurile par aranjate, hohotele de râs se vor
datora cu siguran]` domeniului în care Foer
face spectacol: limbajul. Felul în care se
exprim` exaltatul june ucrainean, într-o
englez` înv`]at` din dic]ionarele de tip
‚tezaur', f`r` urm` de preocupare pentru
registru, context, pragmatic` sau semantic`,

va amuza de minune cititorul [i va produce
adev`rate delicii cunosc`torilor limbii. Cei
din urm` vor putea parcurge adev`rate trasee
detectivistice în încercarea de a identifica
erorile [i confuziile ce genereaz` o structur`
de suprafa]` adeseori delirant` formal, dar
perfect coerent` ca mesaj.
Atât originalul extrem de atent articulat,
cât [i excelenta traducere atrag aten]ia asupra
muncii minu]ioase din spatele unui asemenea
discurs. "La început e greu, te sim]i pu]in
frustrat, confuz. Nu [tii dac` î]i place sau
nu. La un moment dat devine u[or, cape]i
coeren]`, î]i e chiar greu s` nu te exprimi
a[a"2. Replicile lui Alex în cadrul dialogurilor
[i scrisorile ce-i dau ocazia s` î[i utilizeze
întregul repertoriu încânt` prin abilitatea
scriitorului [i str`daniile personajului: "Eu
tânjesc ca aceast` scrisoare s` fie bun`.
Precum [tii, nu sunt de categoria întâi la
englez`. În limba rus`, ideile mele sunt afirmate anormal de bine, îns` a doua mea limb`
nu este a[a de peste valoarea nominal` “…‘
Voi persevera s` ostenesc în continuare pân`
când ai s` fii împ`cat".
În ciuda componentei ludice, romanul
nu se reduce la umor, nefiind câtu[i de pu]in
frivol. Dimpotriv`, istoria personal` pe care
o retraseaz` este marcat` de tragedie. "Evreii
au [ase sim]uri. Pip`itul, gustul, v`zul,
mirosul, auzul... memoria." Pe acest sim]
suplimentar tipic se bazeaz` partea narat`
cu glasul lui "Jon-fan", o istorie magic-realist` a Trachimbrodului uitat de lume, de
la întemeiere, în 1971, pân` la dispari]ia
din anii 1940. "Foer"-personajul scrie un
roman de familie, un fel de fabul` extins`,
oscilând între lirism nostalgic [i intensitate
a tr`irii. Livrescul elevat pare menit s`
contrabalanseze în registru grav efervescen]a
situa]iilor imediate. Cele dou` planuri ale
pove[tii converg pe nesim]ite, dirijate cu
lejeritate. Surpriza conteaz` mai pu]in.
Talentul punerii în scen` – incomparabil
mai mult. Dup` Totul este iluminat talentul
lui Foer nu mai surprinde pe nimeni.
________________
1
Interviu cu Robert Birnbaum, http:/
/www.identitytheory.com/interviews/
birnbaum108.php, 26 mai 2003.
2
Ibid.
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Cine n-are puterea s`-[i imagineze cum
ar fi fost presa în România dac` în 2004 ar
fi câ[tigat alegerile preziden]iale A. N`stase,
este invitat s` citeasc` dialogul dintre Oleg
Paniflov, directorul Centrului pentru
Jurnalism în situa]ii extreme (cu sediul la
Moscova), [i Vasile Botnaru, publicat de
ontrafort (nr. 5) ● Cine a f`cut pres` pe
Contrafort
vremea când N`stase era premierul României
[tie despre ce vorbim ● Cine nu, poftim –
Paniflov: "Ast`zi, în Rusia, func]ioneaz` [ase
canale de televiziune na]ionale controlate
în totalitate de stat. {i pentru c` în Rusia,
la fel ca în toate ]`rile din spa]iul potsovietic,
televiziunea este sursa cea mai important`
de informare (în cazul Federa]iei Ruse ar fi
vorba, dup` opinia mea, de o cot` de 9495% din popula]ie), autorit`]ile [i-au dat
seama c` nu e nevoie s` fie închise ziare
sau s` fie constrân[i jurnali[tii – m` rog,
poate doar cei mai înd`r`tnici. Este suficient
s` controlezi posturile de televiziune. La fel
cum bol[evicii pe timpuri au avut grij` s`
pun` mâna pe po[t`, telegraf [i gar`, – trei
puncte nevralnice care imobilizeaz` întreaga
]ar`, tot a[a se procedeaz` ast`zi pe teritoriul
fostei URSS cu televiziunea public`, a c`rei
aservire te pune la ad`post". ● {i înc` pu]in,
s` fie limpede: "Actualmente, jurnalismul
care se opune este cel care î[i asum` condi]iile
extreme. Jurnalismul din Moscova a fost
mereu unul suficient de ghiftuit. Dac` pe
timpul guvern`rii lui Boris El]în se mai opunea, în mare parte gra]ie ambasadelor str`ine
[i filialelor din Moscova a unor funda]ii interna]ionale, ast`zi jurnalismul moscovit este
a[ezat cuminte în rafturi, asemenea unor c`r]i
în bibliotec`, [tiind care îi este lungul
nasului." ● Vitalie Sprâncean` anun]` ruptura din clanul Houellebecq. Mama autorului
"Particulelor elementare", Lucie Ceccaldi,
în vârst` de 83 de ani, a scris un roman,
"Inocenta", pe care l-a [i publicat ● Greu,
fiindc` editurile Plon, Grasset [i Stock au
refuzat-o pe motiv de "bun` vecin`tate" cu
M.H. ● Mama îi cam trage bobârnace fiului,
numindu-l, printre altele, mincinos ● Oare
ce editur` din România o va publica pe...
inocenta Ceccaldi? ● Vitalie Ciobanu îi
dedic` dou` pagini lui Mircea C`rt`rescu,
Leo Butnaru "transmite" un reportaj din trenul
regal, iar Andrei Anastasescu traduce din
poeta german` Monika Rinck ● Revista
poate fi lecturat` [i pe internet.

CRITICA CRITIC~
CRITICII
În Noua literatur` (nr. 15), Lumini]a
Marcu î[i exprim` o serie de "nedumeriri
de critic(`)" ● Cu toate c` ele au o am`real`
[i sunt chiar "pe bune", printre litere susur`
[i niscai haz ● "... de ce tr`im înc` într-o
cultur` isteric`, în care nu se discut` despre
c`r]i, ci se înjur`, se face infarct, nu se mai
doarme noaptea? {i mai ales se admir` f`r`
rezerve, definitiv, în alb. Se iube[te [i se
ur`[te ca-n Dostoievski, pân` la crim`". ●
Pân` la rim` poate, c` înc` n-am aflat deun topor uitat în capul unui critic. De[i, am
citit c` ni[te sud-americani i-au pus cu]itul
la gât unui domn de pe la noi, care scrie
despre c`r]i, dar domnul zice c` nu l-au
recunoscut. Adic`, nu pentru c` scrie s-a
petrecut tentativa de petrecanie. ● Mai are
o nedumerire doamna Marcu: "...de ce unii
CRITICI, tineri, nep`ta]i de istorie, în]eleg
cu totul altfel acest scenariu? Adic`: se bucur`
enorm mai întâi pentru c` sunt recunoscu]i.
Apoi pentru c` sunt temu]i. (De parc` am
fi în continuare în jocul de-a ho]ii [i vardi[tii,
jocul acela care se juca înainte de 1989.)
Caut`, în consecin]`, s` scrie în cât mai multe

locuri, ca s` fie recunoscu]i de cât mai multe
ori [i se introduc în cât mai multe jurii, ca
s` fie cât mai temu]i. Ca s` pun` biciul pe
scriitori, ei, criticii. (Culmea e c` exact ace[tia
au [i cel mai pu]in curaj al verdictului sau
poate c` nu-i ajut` expresivitatea! Ei ajung
s` fie temu]i doar în ordine social` [i uman`
[i de aici marea lor frustrare...)" ● Apropo
de critici (înc`) tineri. Trei dintre ei au scris
mai mult decât laudativ – în alte publica]ii
– despre romanul de debut al lui Adrian
Chivu, "Caiet de desen". Motiv pentru care
am luat cartea. Când s` m` apuc s-o citesc,
îmi cad ochii peste o recenzie, din N.L., a
lui Gruia Dragomir, tân`r [i el, care zice:
"Caiet de desen este o carte foarte slab`..."
● A[a c`, deocamdat`, sunt [i necitit, [i
cu banii da]i. A[tept alte reac]ii critice.

DU{MANII DE MOARTE
AI POE}ILOR: CITITORII
O viziune original` [i... nervoas` a rela]iei poet-cititor enun]` Adrian Alui Gheorghe
într-un interviu cu George Vulturescu, din
Poesis (nr.3-4-5): "Poetul nu e fratele mai
mare al cititorului, cum s-ar crede, ci pare
(a ajuns) s` fie slujitorul umil al acestuia.
Spunerea poeziei e un gest de autoflagelare,
în fond. Imagineaz`-]i scena: poetul trude[te
la masa de scris, trage cerul aproape, în[ir`
stele acolo unde nu mai g`se[te cuvinte, ridic`
marea de un col], se uit` dedesubt, în fine,
face o mul]ime de fapte tr`snite [i toate astea
pentru a atrage aten]ia cititorului. Iar el, cititorul, respinge cu un gest plictisit, de om s`tul
de toate în]elesurile [i subîn]elesurile vie]ii,
juc`reaua poetic`, mototole[te pagina, închide cartea, uit`, ignor`. Poetul d` impresia,
prea adesea, c` f`r` cititor e un biet orfan,
un neîmplinit, un paria etc. Se umile[te
nepermis de mult poetul în fa]a cititorului...!
De asta zic: Cititorul este du[manul declarat
al poetului. El este în stare s`-l distrug` pe
poet cu un singur gest, prea adesea o face
cu toat` ingratitudinea. De asta zic iar: S`
lupt`m pân` la moarte împotriva cititorului,
pentru a-i crea disconfort, pentru a-l înjosi,
pentru a-l supune în ultim` instan]`". ● De-ar
citi [i cititorul asta, ce bine ar fi, dar cititorul
– ia-l de unde nu-i...

ÎNTRE PLASME {I
BASME
C` literatura nu se simte prea grozav o
spune chiar un medic, Sebastian A. Corn,
în Suplimentul de cultur` (nr. 181) ●
Adev`rat, diagnosticul nu are paraf`, c`ci
vine de la cel care scrie, domnul Corn
publicând recent romanul "Vindec`torul",
dar nu-i departe de adev`r. ● Doctorul e
alarmat de promisiunea lui Bill Gates de a
desfiin]a hârtia ca vehicul al cuvintelor. De[i
om serios, romancier, adic`, S.A.C. spune
o poezioar` deja r`spus`: "... ar trebui scris`
povestirea care s`-l fac` pe Bill Gates s`
în]eleag` ca displayurile nici nu fo[nesc [i
nici nu pot fi luate în pat, ca s` cite[ti cu
pl`cere" ● Domn' doctor nu [tie c` deja
exist` astfel de displayuri, care eman` chiar
[i miros de hârtie, de cerneal` tipo, de ce
vrea mu[chii nazali ai posesorului, c` ele
pot fi luate [i-n vârful muntelui, nu doar în
cel al patului. {i nu mai [tie medicul c` cei
care vin au o cu totul alt` rela]ie cu cititul
pe ecrane decât avem noi, `[tia, n`scu]i h`t.
{i, ca s-o spunem pe-a dreapt`, suntem de
acord cu Gates: nu mai t`ia]i copacii, bre,
c` de-aia s-au inventat atâtea feluri de plasme
[i alte basme!

RO{IORII DE VEDE

Ilustra]iile din acest num`r reproduc
lucr`ri ale artistului plastic DORU COVRIG

EMO(TIONAL) RESCUE
PETRU UMANSCHI

Nu, nici vorb` de Rolling Stones în materialul de fa]`, chiar dac` pe undeva titlul
acestuia v-ar îndrept`]i s-o crede]i, amintindu-v` de o pies` din repertoriul veteranului
grup. Ceea ce doresc e l`murirea unui lucru declan[ator de confuzii la nivel na]ional
din cauza unor materiale pretins exhaustive publicate de unii confra]i mai pu]in documenta]i.
Iertat` s`-mi fie gre[eala de a v` supune aten]iei ([i) unele lucruri deja cunoscute, ele
fiind adresate publici[tilor "la norm`" de care aminteam mai sus [i nu dumneavoastr`.
Consider firesc semnalul de alarm` pe care presa l-a tras cu ceva timp în urm` în
leg`tur` cu îngrijor`torul val (aici, recunosc, sintagma nu e tocmai potrivit`) de sinucideri
în rândurile minorilor de la noi sau de aiurea. Mul]i suntem p`rin]i, ba chiar bunici, [i
acest lucru nu ne poate l`sa indiferen]i, într-un fel obligându-ne s` afl`m un r`spuns [i
ni[te solu]ii pentru a stopa acest straniu fenomen. Potrivit strâmbei judec`]i a unor
condeieri, totul s-ar datora "curentului muzical" (?!) Emo (abrevierea cuvântului emotion, n.n.), din cauza c`ruia adolescen]ii sensibiliza]i de "aceast` muzic`" (?) cad u[or
în depresii care-i determin` s`-[i curme via]a.
Înainte de a l`muri lucrurile, în deplin` cuno[tin]` de cauz`, declar c` nu exist`
nici un gen sau subgen muzical Emo, iar faptul c` cel pu]in doi sinuciga[i ascultau
frecvent înregistr`rile trupei germane Tokyo Hotel e o simpl` coinciden]`. Câte victime
ale suicidului nu ascultau cu ardoare, s` zicem, muzic` simfonic` sau jazz, country? S`
punem în seama acestui fapt gestul lor necugetat de a-[i lua via]a? Nici vorb`!
Ca s` "închidem cercul", vom încerca s` p`trundem cât putem în universul spiritual al adolescentului de azi, spre a încerca s` descifr`m pe cât posibil mecanismul
mor]ii celor care nu sufer` neap`rat de autism. Dac` nu exist` un curent muzical Emo,
nu neg`m faptul c` putem vorbi despre un trend cu asemenea nume. Potrivit unor psihologi,
o minoritate dintre adolescen]i au o structur` psihic` labil`. Ace[tia sunt victimele unor
emo]ii amplificate atunci când via]a îi pune la încercare, debusolându-i. Cu alte cuvinte,
o emo]ie peste care un copil trece cu u[urin]` altuia îi d`uneaz`, sensibilizându-i pârghiile/
resorturile morale. Am putea spune c` melancolicii nu-s ap]i s` p`[easc` pragul unor
încerc`ri cum ar fi lipsa îndelungat` a mamei ori a tat`lui, într-un moment în care ei
tânjesc dup` un sprijin moral pe care nu au cum s`-l g`seasc` în alt` parte.
Cazuistica subiectului în dezbatere ne ofer`, din p`cate, exemple de copii care-[i
pun cap`t zilelor ap`sa]i de dorul p`rin]ilor pleca]i în alte ]`ri pentru un câ[tig mai
consistent. Criza premerg`toare disperatei decizii se amplific` pe acest fond de singur`tate,
luând propor]ii alarmante când la [coal`, s` zicem, apar probleme aparent obi[nuite (o
not` slab` la tez`, o observa]ie prea aspr` venit` din partea dirigintelui etc.). Dac`
pentru ceilal]i colegi aceste probleme par floare la p`l`rie, pentru copilul m`cinat de
dorul celor dragi ele îmbrac` forme apocaliptice. Lipsit de sprijinul moral al p`rin]ilor,
el va avedea o singur` posibilitate de a sc`pa de calvar: moartea. De fapt, minorul nici
nu-[i prive[te gestul cu implicarea necesar`, excluzând din start consecin]ele dezastruoase
ale actului s`u nes`buit. Nu-i permite acest lucru experien]a sa pauper` de via]` acumulat`
în, s` zic, 12-14 ani. Prea pu]in ca s` cuprinzi în aceast` perioad` multitudinea aspectelor
care "trec" peste un adult.
Psihiatrii sus]in pe bun` dreptate c` minorul labil psihic se teme de singur`tatea
indus` chiar de societatea modern`. Greu de crezut, dar fobiile ce-l macin` pe copil au
ca punct de pornire latura nociv` a Internetului, conflictele familiale [i mai ales climatul
din mediile frecventate de acesta, cercul de cunoscu]i, dezacordul cu majoritatea aspectelor
societ`]ii moderne, pe care adolescentul le prive[te cu ostilitate.
Câteva caracteristici ale trendului Emo tr`deaz` frica de exterior, de tot ce nu-i
convine subiectului. În m`sura în care s-ar interveni la vreme, tarele acestea ar fi anulate,
aidoma ac]ion`rii tastei delete. Tinerii Emo se îmbrac` în culori închise, preferând negrul
care, în concep]ia lor nem`rturisit`, îi ]ine departe de tarele societ`]ii, de violen]a domestic`, dar [i de cea care r`zbate din execrabilele pelicule horror sau chiar din animéurile nipone. În majoritatea acestora, distan]a dintre via]` [i moarte pare un fir de grosimea
a]ei. Se moare cu u[urin]`, a[ zice cu inconsisten]`, într-un animé al c`rui story las` s`
se în]eleag` c` revenirea la via]` a eroului e un lucru posibil. Un veritabil infern al
confuziei între lumea real` [i cea virtual` se na[te în capul copilului.
Dup` premiera filmului Mary Poppins, o feti]` din Manchester a s`rit de la etaj
cu... umbrela deschis`. Din fericire, a sc`pat doar cu o fractur`. Trendul Emo n-are
nimic comun cu muzica de nici un fel. Impulsurile fiziologice din creierul copilului
înclinat spre suicid au cu totul alte cauze, pe care e bine s` le investig`m pentru a putea
preveni acest aspect dramatic al civiliza]iei.
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Urmare din pagina 5
M-a privit a[a de fix de parc` m-ar fi
recunoscut din conversa]iile noastre duse
în micul meu atelier de la Bucure[ti. L-am
cunoscut personal cî]iva ani mai tîrziu. Arti[tii
pe care-i iubesc cu adev`rat nu sînt foarte
mul]i. Nu sînt neap`rat arti[ti de aceea[i
filia]ie. Îmi plac dou` sculptori]e, Louise
Nevelson [i Alicia Penalba din anii '70, anii
de început ai conceptualismului. M` simt
legat de sculptorii britanici, Ani[ Kapoor,
Tony Cragg, iar din vechea gard` Anthony
Caro, Eduardo Paolozzi, ca s` nu mai zic
de clasici, Henry Moore [i Brâncu[i. Ca
student îmi pl`cea pop art [i post pop art.
Îmi pl`cea Robert Indiana, Claes Oldenburg
m` influen]ase o vreme; f`cusem prin anii
70 [i eu litere moi din pînz` pe care le
umpleam cu vat`. Deci ideile mele vin în
parte de la lucruri v`zute.
— Te reg`se[ti în cronicile criticilor,
în vorbele lor, în prezent`rile critice?
— Nu m` prea reg`sesc. Dac` a[ visa
s` am o carte stil monografic, probabil c`
ar trebui s-o scriu eu însumi. Eu care am
un vocabular cu singuran]` s`rac, care am
stîng`cii de exprimare, cred a[ putea s-o fac
totu[i cel mai bine. Criticii din România
f`ceau literatura lor proprie, poetizau art`
plastic` vizual` sau poate o f`ceau ca s` dea
b`taie de cap cenzurii. Scopul nu p`rea s`
fie acela de a pune artistul într-o lumin` bun`
prin cuvinte clare. Cei mai mul]i se pierdeau
într-o be]ie de cuvinte arhaice sau inventate,
îndesate în fraze interminabile. Nu se mai
în]elegea nimic, totul trebuia recitit cu
r`bdare. Criticii francezi scriu simplu [i mult
mai la obiect. Arta este un domeniu complex, un sistem de expresie în sine. Ea nu
trebuie explicat` cu prea multe cuvinte. Dar
cînd vorbe[ti despre art` trebuie s` r`mîi
într-un sistem de conota]ii precis [i f`r` prea
multe floricele.
— Tu ai putea vorbi despre arta ta?
— Este impropriu s` vorbesc despre
sculptura mea cu precizie. Pot s` vorbesc
despre ideea de origine, despre cum am lucrat
[i despre povestea tehnologic` unei lucr`ri,
dar este ceva mai dificil s` transmi]i mesajul
prin cuvinte, f`r` o devia]ie u[oar` spre
literatur`. Am scris o vreme cîte ceva despre
sculpturile mele, dar nu po]i s` le faci pe
toate, cu aceea[i inspira]ie [i cu acela[i
feeling. Aici în Fran]a nu se prea vorbe[te
la vernisaje; la expozi]iile personale, mai
deloc. Îmi aminesc c` în Normandia am avut
odat` o expozi]ie cu al]i doi arti[ti, pictori,
unde trebuia s` ne prezent`m singuri. Primul
a zis c` el nu are darul vorbirii [i picturile
vorbesc de la sine [i cu asta basta. A doua
persoan` era o cucoan` care f`cea peisaje
postindustriale [i a vorbit la nesfîr[it despre
buc`t`ria crea]iei. Eu fiind sculptor, veneam
la urm`. Am vorbit despre sculpturile mele
Guttenberg ca sistem de comunicare, sau
ca motiv; despre domina]ia literelor. Am
amintit de Marshall MacLuhan, un sociolog
din anii '60, care a definit genera]ia noastr`
drept genera]ia Guttenberg, am vorbit despre
noi, cei marca]i de carte, de cuvîntul scris,
de text imprimat. La expozi]ia aceea
expuneam [i totemuri, pe care le-am explicat
ca venind din sursa universal` a artei a
figurativului, a prezen]ei umane. Secolul XX
a avut nevoie de un alt tip de imagine, de
un alt tip de reprezentare. Totemul este un
imn al fiin]ei, al siluetei umane, care are o
dimensiune universal` [i transcendental`.
El este un figurativ simbolic direc]ionat spre
abstact. Acolo la vernisaj erau doi jurnali[ti
care notau fiecare cuvînt. Textul astfel
transcris a ap`rut mai tîrziu într-o revist`
local` drept critic`.
— Vorbind despre semne, despre litere
[i despre c`r]i, constat c` tu e[ti reprezentat

într-o carte despre sculptura în lemn [i întrun impozant catalog de sculptur` în fier.
— Acestea sînt c`r]i specializate pe
materialele respective. Eu am sculptat în tot
felul de materiale, în bronz, în lemn, în piatr`,
în hîrtie, în carton, în pîine [i tot felul de
ready made, dar de fapt materialul nu are
cea mai mare importan]`. Eu sculptez idei.
Ideile pot determina materialele, iar cîteodat`
materialele pot sugera anumite idei la rîndul
lor. Ele se adapteaz` [i se influen]eaz`
reciproc. Sculptura este o art` tehnologic`.
Bronzul sau metalele în general au o
tehnologie foarte complex`. M` bucur c`
am avut ideea de a face sculptur` din carton. Ea s-a n`scut printr-un proces logic
rezultat din lucrul cu lemn lamelat industrial sau cu placaj. V`zînd structura placajului
am încerat s` redau ideea de stratificare prin
carton [i hîrtie. M` duceam cu gîndul la chiar
la forme din natur`, la Babele din Bucegi,
la imagini imprimate în memoria mea, ca
[isturile sculptate de vînt, casele construite
din straturi de piatr`. O alt` idee bun` a fost
aceea de de om-cas`, carcas`-sarcofag, pe
care o aveam înc` de pe vremea cînd eram
la Bucure[ti.
— Doru, care sînt c`r]ile tale de c`p`tîi?
— Nu am prea multe. Am înc` din
copil`rie un atlas geografic cu Romånia Mare,
- îmi place [i acum s` voiajez pe h`r]i - [i
un album ilustrat despre România din anii
30,Ê numit Rumanien, Landschaft, Bauten
de Kurt Hielschner cu o prefa]` de Octavian
Goga. La acest album m-am uitat fascinat
ani de-a rîndul; am desenat foarte multe figuri
[i motive din el. Chiar [i azi îl r`sfoiesc cu
deosebit` pl`cere. O alt` carte important`
este un album cu Tony Cragg, un artist
contemporan [i desigur albume despre
sculptura bunicului Brâncu[i.
— Exist` o fraz` sau cuvinte care te-ar
reprezenta sintetic?
— Eu am avut de-a lungul anilor acela[i
leitmotiv: în tot ce am f`cut, [i sper s` mai
fac, am încercat s` fiu consecvent cu mine
însumi în primul rînd ca om [i apoi ca artist. Poate mi-ar fi pl`cut s` fiu altfel, dar
aceasta ar fi însemnat s`-mi pierd cîte ceva
din integritate, din felul meu de a fi. Eu sunt
cum sunt.
— Ai regrete?
— Nu consider c` am avut un destin
nefavorabil ca persoan` sau ca artist, dar
desigur cu mai mult` continuitate de la bun
început poate c` a[ fi reu[it s` las în urma
mea ceva de importan]` mai mare. Poate
mai am înc` vreme sau [ans`. Nu am fost
poate un bun strateg, sau timonier, nu am
[tiut poate s` fiu mai iscusit în rela]ii. Locul
unui artist este în atelier, dar f`r` s` vrei
devii dependent de factori exteriori. Este
[i o chestiune de conjunctur`, dar lucrurile
s-au întîmplat cum trebuia s` se întîmple.
– E[ti mul]umit?
— Trebuie s` fii mul]umit de ce ai f`cut
[i nemul]umit de ce n-ai f`cut. Dac` exist`
un anturaj favorabil, o conjunctur` favorabil`
în care fiecare pune um`rul, po]i s` ajungi
departe. Ca întotdeauna, aceasta este o
chestiune de [ans`.
— S` te întreb dac` e[ti fericit?
— Nu [tiu dac` a[ putea s` r`spund cu
un da. Fericirea, ca [i mul]umirea, sînt st`ri
care te las` s` prive[ti mereu dincolo [i s`
crezi mereu c` mai lipse[te ceva. R`spunsul
meu ar fi mereu "Oui, mais". Încerc mereu
s` fiu pozitiv; asta m` ajut` s`-mi dep`[esc
nemul]umirea. Visez s` dau o [ans` muncii
mele [i s` buclez astfel cariera cît se poate
de bine. Activitatea mea a fost [i este solitar`,
iar aici trebuie s` fiu st`pîn pe mine. Dar
cîteodat` te sim]i atît de singur încît î]i vine
s` urli.
Saint-Maur, 6 decembrie 2007

Urmare din pagina 7
Astfel Gabriel Liiceanu reia o discu]ie
în care revine [i acel pasaj din finalul volumului al doilea al Istoriei credin]elor [i ideilor
religioase, cel al autobuzului care s-a oprit
la Eleusis, amintit [i de Nicolae Steinhardt
într-o recenzie a volumului, Istoria la rece
rece,
care s-ar p`rea c` s-a întâmplat aievea prin
anii '40 [i care ar fi pus în eviden]` caracterul
sacru al locului respectiv. Pentru a-i împ`ca
cu Mircea Eliade, Noica le recomand` discipolilor s` citeasc` volumul Proba Labirintului,
iar efectul acestor lecturi va fi consemnat
imediat în Jurnalul de la P`ltini[, cu precizarea
clar` a autorului jurnalului, dl. Liiceanu, c`
arhetipurile lui Constantin Noica ar fi totu[i
mai profunde decât cele ale lui Mircea Eliade
pentru c` ar avea un fundament ontologic.
Evident, cartea scris` de domnia sa era un
exerci]iu de admira]ie, subiectiv [i personal.
În fond Jurnalul de la P`ltini[ e o oper` literar`
autofic]ional`, poate cea mai frumoas` pies`
memorialistic` din dosarul fenomenologiei
române[ti sub comunism.
Visez o carte în care Jurnalul de la P`ltini[
va fi înso]it de un jurnal al jurnalului. {i dup`
cum mi-a promis domnul Gabriel Liiceanu,
cineva o va scrie în curând. Va fi un soi de
Falsificatorii de bani, dar în perioada comunist` [i cu o miz` diferit`. Dup` ce am citit
cele zece volume ale dosarului Dan Nica,
plus un alt dosar suplimentar intitulat "Filosoful" am ajuns la concluzia c` Securitatea a
contribuit în mod involuntar la biografia lui
Noica, ad`ugând detalii [i punând la dispozi]ia
biografilor s`i informa]ii absolut extraordinare.
Pe care le vom descoperi abia în deceniile
urm`toare. Adev`r spun vou`, [tim înc` foarte
pu]in despre [coala de la P`ltini[ [i despre
Constantin Noica [i c` mai avem multe lucruri
interesante de descoperit.
________________
1
Constantin Noica, Modelul Cantemir,
în Despre l`ut`rism, Bucure[ti, Editura
Humanitas, 2007, p. 5
2
vezi biografia profesorului Paul Miron
în Florin Manolescu, Dic]ionarul scriitorilor
exil, Editura Compania, 2003,
români din exil
p. 432
3
vezi revista Prodromos în Florin
Manolescu, Dic]ionarul scriitorilor români
din exil
exil, Editura Compania, 2003, p. 583
4
reluat de Mircea Handoca în edi]ia
Constantin Noica, Istoricitate [i eternitate,
Bucure[ti, Editura Capricorn, 1990, p. 73
5
De gustibus non est disputandum, eu
[tiam c` Nechifor Crainic ob]inuse totu[i un
doctorat în teologie în Germania. Este adev`rat
c` spre finalul vie]ii, dup` ce a fost condamnat
politic, a început s`-[i toarne colegii de celul`
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în schimbul câtorva ]ig`ri în plus. De
asemenea se pare c` va colabora la revista
"Glasul patriei", un oficios al Securit`]ii.
6
Constantin Noica, Modelul Cantemir,
în Despre l`ut`rism, Bucure[ti, Editura
Humanitas, 2007, p. 26
7
vezi [i nota din Constantin Noica, Jurnal
filosofic, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1990,
p. 79
8
Afirma]ia e interpretabil`. Adep]ii ideii
c` Mircea Eliade a apar]inut taberei
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9
Alexandru Paleologu, Amicus Platon
sau desp`r]irea de Noica, Bucure[ti, Editura
Liternet, 2005, p. 23
10
vezi articolul Opera literar` a lui Mircea
Eliade
Eliade, Opera literar` ca semnificant
semnificant, în Prin
al]ii, spre sine
sine, op.cit. p.195
11
Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la P`ltini[,
Bucure[ti, Editura Cartea Româneasc`, 1983,
edi]ia a doua, Editura Humanitas, 1991
12
vezi AC.N.S.A.S. 15156, volumul IX,
fila 97
13
vezi AC.N.S.A.S. 15156, volumul VIII,
filele 66, 67, 68, 69
14
Adrian Marino, Hermeneutica lui
Mircea Eliade
Eliade, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1980
15
Sanda Stolojan, Constantin Noica, Sub
semnul dep`rt`rii, Coresponden]a Constantin
Noica- Sanda Stolojan, prefa]` de Matei
Cazacu, Bucure[ti, Editura Humanitas, 2007.
16
Vezi cele trei jurnale publicate pân`
în prezent, Nori peste balcoane, Jurnal din
exilul parizian, traducere din limba francez`
de Micaela Sl`vescu, Bucure[ti, Editura
Humanitas, 1996, Ceruri nomade, Jurnal din
exilul parizian, 1990-1996, traducere din limba
francez` de Micaela Sl`vescu, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1999, [i Amurg senin, Jurnal
din exilul parizian, 1997-2001, traducere din
limba francez` de Sanda Stolojan [i Dan
Petri[or, Bucure[ti, Editura Humanitas, 2007
17
Sanda Stolojan, Constantin Noica, Sub
semnul dep`rt`rii, Coresponden]a Constantin
Noica- Sanda Stolojan, prefa]` de Matei
Cazacu, Bucure[ti, Editura Humanitas, 2007,
p. 81
18
Alexandra Noica-Wilson, Trezi]i-v`,
suntem liberi!, Amintiri, traducere din englez`
de dr. Mihaela- Zdrenghea-Tucker, Bucure[ti,
Humanitas, 2007
19
Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la P`ltini[,
Un model paideic în cultura umanist`, edi]ie
rev`zut` [i ad`ugit`, Bucure[ti, Editura
Humanitas, 1991, pp. 59-64
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