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preamărire 
a viziunii

Prezentul număr se dorește unul dintr-o viitoare serie care va fi să apară o dată la două, 
poate, trei luni, în funcție de putințe și bunăvoințe. Am pornit cu marca Jazz Bio Fresh, 
continuăm sub pavăza Jazz Club Buve care se vrea un îndemn și o reverie la intersecția 
pub-ului cu enoteca și a muzicii cu literatura și arta plastică. De aceea la firava noastră, însă 
bravă, ispravă se întâlnesc sub îndemnul nedomolit al lui Liviu Butoi, la saxofon, Pavel Vereș 
la pensulă și paletă, Viorel Marineasa și Daniel Vighi cu pana și călimara. Lor li se adaugă 
pe lângă susnumitul Jazz Club Buve și Asociația Culturală Ariergarda, Biblioteca Centrală 
Universitară Eugen Todoran cu Aula elegantă ce o deține cu tot cu pianul din dotare. Și 
desigur rectoratul Universității de Vest într-un parteneriat pentru construcția unui 
public care să deguste întâlnirile pe care ni le propunem cu sunete, culori și scriituri diverse.  
Acestei auguste întruniri îi răspund în numărul de față, și în cele viitoare, alți oaspeți din arta 
succesivă a cromaticii vorbei și a celei stârnite de pensula mică și subțire, pensula mare și 
groasă, pensula medie, pensula de ulei, dar și creioane colorate, și tempera. Toate pentru cin-
stita preamărire a viziunii Jazz Club Buve la care vă îndemnăm să luați parte cu mic cu mare. 

Redacția
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Mircea Tiberian este astăzi unul dintre cei mai apreciați muzicieni 
de jazz din România și în același timp profesor universitar la Uni-
versitatea Națională de Muzică din București, unde coordonează 
singura secție de jazz din țară. Este autorul mai multor albume mu-
zicale, dar și a unor cărți „Notes on Music, Music on Notes“ (2006), 
„Tehnica improvizației“ în două volume, „Jazz Inside Out“ (2012). 
De-a lungul anilor a colaborat cu mai mulți muzicieni, printre care 
și saxofonistul și flautistul timișorean Liviu Butoi. Colaborarea de 
aproape 30 de ani a celor doi artiști s-a concretizat în numeroase 
concerte și în trei albume: „Păsări“ (2005), „Dark“ (2006) și „Offerus“ 
– album lansat de curând la Timișoara.

Interviu cu 
Mircea Tiberian

„Muzica 
e făcută undeva 

deasupra noastră“

La ce vârstă ați început să cântați la pian?
Practic, nu-mi aduc aminte, undeva între patru și cinci ani. Am 
trăit într-un oraș cum e Sibiu cu o populație germană, unde 
tradiția pianelor era bine păstrată, așa că aveam în casă un pian, 
o pianină, de fapt, la care mă jucam. Apoi, așa cum făceau cei mai 
mulți dintre părinții generației mele, mi-au angajat o profesoară, 
ulterior ajungând și la Școala populară de artă. Aici am început 
studiul în mod regulat, iar la vârsta de șase ani, având noro-
cul să se înființeze chiar în acea perioadă Școala de muzică din 
Sibiu, am intrat acolo nu fără peripeții... Era încă într-o perioadă 
stalinistă destul de înghețată și nu am fost primit din cauza originii 
nesănătoase, respectiv eram băiat de intelectuali, tata era medic și 
mama profesoară. M-au respins, de fapt, nici nu m-au lăsat să cânt 
la pian, m-au pus să cânt o melodie și eu am ales o melodie din 
desene animate, pe care au numit-o ei capitalistă. M-au respins o 
perioadă, dar mama a insistat și până la urmă m-au primit în clasa 
întâi la Școala de muzică, ulterior Liceul de muzică ș.a.m.d. Lucru-
rile acestea se întâmplau în Sibiu, undeva în anii ’60.

Când ați ascultat prima oară jazz? 
Probabil că am ascultat, dar nu știam ce ascult. 
Conștient că muzica aceea se numește jazz am fost 
când am cumpărat un disc, de fapt, al doilea disc 
din seria Electrecord, din seria jazz, care era dedicat 
unui Big Band din Illinois, a Universității din Illinois, 
care ne-a vizitat țara prin ’67-’68, deci eu aveam 
vreo 12 ani. Sigur că ascultasem până atunci jazz, 
dar nu-mi puneam problema că e jazz pentru că 
în vremea aceea jazzul pe care îl ascultam noi în 
România se confunda cumva cu muzica de dans și 
o parte din muzica de dans provenea din jazz sau 
era cântată de orchestre de jazz... Când eram în 
clasa a cincea profesorul meu de pian mi-a sugerat 
să ascult jazz pentru că eu improvizam un fel de 
muzică și atunci el mi-a spus: „Dacă tot improvizezi 
mata’, du-te spre un domeniu unde se improvizează 
muzică cel mai mult.“ Adică la jazz și mi-a spus să 
cumpăr acel disc, dacă nu cumva mi l-a și dat cadou. 
Cred că așa a fost.

Care este muzicianul dumneavoastră preferat de 
muzică clasică?
E o întrebare la care se răspunde destul de greu 
și cred că nimeni nu poate să răspundă, decât 
cei care sunt copiști înnăscuți. Eu am un top care 
corespunde cu topul geniilor mondiale respectiv 
Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Debussy, să 
zicem, și Enescu. 

Iar dintre muzicienii de jazz?
Mi-e mai greu la jazz pentru că sunt mai multe 
genuri. Am un top oficial, adică Armstrong, Elling-
ton, Charlie Parker – acesta e topul oficial al oricărui 
profesor de jazz – Miles Davis, John Coltrane și apoi 
personajele mai aparte... Thelonious Monk mi-e 
cel mai aproape și Mingus și câteva personaje din 
avangardă mai puțin cunoscute. Toți cei pe care 
i-am menționat până acum sunt americani, afro-
americani. Din jazzul european mi-e greu să aleg o 
personalitate, sunt câțiva care au fost deschizători 
de drumuri mai ales în zona avangardei în anii ’60, 
dar nu aș putea să aleg unul dintre ei. 

Ați debutat la Festivalul Internațional de la Sibiu 
în 1974, și totuși un an mai trâziu ați început 
studiile la Conservator...
Evident, nu erau școli orientate spre muzica 
improvizată în vremea aceea. Practic nu aveai 
alternativă și în loc să mergi în armată un an și 

patru luni mai bine dădeai la facultate, la orice 
secție, numai în armată nu. Eu am vrut secția de 
pedagogie care era mai ușoară, dar n-aș putea 
să spun că în asta a constat neapărat formarea 
mea ca muzician. Am avut norocul să fiu în 
Conservator când mai erau personalități destul 
de interesante acolo... Și biblioteca muzicală 
pe care o avea Conservatorul a contat foarte 
mult, banca de discuri și de înregistrări. Viața de 
concert era destul de consistentă, de exemplu 
în anii de facultate l-am văzut pe Celibidache 
dirijând de două ori. Se țineau lecții-repetiții 
deschise care durau trei săptămâni, în fiecare 
zi... Erau conferințele lui George Bălan, unde 
studenții aveau intrare liberă, și care deschidea 
muzica spre alte domenii, făcea conexiuni care 
nu erau neapărat pe linia oficială a muzicologiei 
comuniste. De asemenea anturajul din atelierele 
de artă plastică unde exista un fel de under-
ground cultural cu poeți și pictori, mai puțin cu 
muzicieni. Eu fac parte din generația anilor ’80, 
cea cu valul de poezie și cu o generație de artiști 
plastici destul de nervoasă. Se făcea artă mai 
mult pentru tineri în sine decât pentru vânzare și 
a expune în saloanele oficiale. Generația noastră 
a fost, sigur, făcând abstracție de cea a anilor ’50, 
cea mai văduvită generație din punctul acesta 
de vedere pentru că și regimul a fost unul dintre 
cele mai opresive în vremea aceea, în anii 80.

Dacă ar fi să optați acum, ați opta tot pentru o 
formație clasică sau pentru una de jazz?
Construind această secție timp de 23 de ani ar fi 
ca o trădare să nu optez pentru ea. (Râde.) Sigur 
aș opta pentru o secție mai deschisă, nu știu 
dacă neapărat de jazz, un învățământ interdis-
ciplinar eventual... Eu visez la un învățământ 
universitar care să se deschidă și spre alte dome-
nii. La nivelul școlii primare și a celei secundare 
poate aș fi un pic mai riguros cu cunoștințele 
de muzică clasică în sensul că ele constituie 
baza formării unui muzician, însă fiecare lucru 
trebuie făcut la timpul lui. E greu de văzut dacă 
un muzician are deschideri spre jazz la șapte-opt 
ani. Spre anumite aspecte instrumentale ca și 
la compoziție aptitudinile se vădesc un pic mai 
târziu, nu foarte târziu, undeva pe la 10-11 ani.
O formare clasică este în favoarea sau în defa-
voarea unui jazzman?
Muzica este una singură. Nu e bine să se facă 
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despărțiri de genul ăsta. Dacă ar fi să definim ceea 
ce înțelegem acum prin jazz, este ca un fel de 
punere în aplicare a ceea ce știm în muzică prin 
discurs, nu prin scris. Dacă compoziția este o expu-
nere în scris a ideilor muzicale, jazzul sau muzica 
improvizată este o expunere verbală și un dialog 
sau un trialog între muzicieni. Practic nu există o 
diferență mare între ceea ce spune unul și ceea 
ce spune altul, ci e numai o chestiune de timp. În 
muzica scrisă ai posibilitatea să te răzgândești, la un 
discurs muzicianul de jazz nu se poate răzgândi, el 
trebuie să se corecteze cumva, dacă a greșit cumva 
sau a spus ceva care nu voia neapărat să spună. E 
adevărat că mai sunt câteva diferențe... Construcția 
unui discurs este un pic mai liberă decât arhitectura 
unui roman, dar până la urmă substanța se ține 
prin valoarea de adevăr, prin credibilitate, prin firul 
de discurs, acela trebuie să existe. Dacă forma, de 
exemplu, prevalează asupra articulației intrinseci 
a discursului respectiv, a relației cu adevărul, cu 
expresia, cu inteligibilitatea și claritatea, atunci nu... 
Practic ca să rezum nu există diferențe între muzica 
clasică și muzica de jazz. Mai există unele diferențe, 
cum există diferențe între muzica clasică franceză și 
cea germană. Apoi există mici diferențe în ceea ce 
constă abordarea ritmică. Muzica de jazz provenind 
din cultura afroamericană are o componentă 
africană foarte ridicată, ceea ce înseamnă că are 
o atenție sporită pe latura ritmică, temporală, și 
desfășurându-se în timp, adică creându-se în timp 
real, discursul contează foarte mult dacă poți să-ți 
dezvolți o abordare ritmică de o anumită calitate, 
dar se poate și fără. În rest, nu văd mari diferențe 
poate o toleranță mai mare la formă. În muzica 
clasică sau capodoperele muzicii clasice au în 
general o formă destul de bine șlefuită și asta nu 
numai prin strădania compozitorilor, ci foarte mult 
prin tradiție. Această cultură formală europeană s-a 
format, s-a cizelat în decursul secolelor.

Când v-ați hotărât definitiv în favoarea jazzului? 
Cred că undeva pe la sfârșitul facultății, undeva 
pe la 25 de ani, când după un periplu prin muzica 
clasică m-am gândit că socialmente singura șansă 
de a face ceva creativ era jazzul și se pare că am avut 
dreptate pentru moment pe vremea aceea.

Ați inițiat secția de jazz din cadrul Universității 
Naționale de Muzică din București, o conduceți. 

Ce perspective au viitorii absolvenți?
Aici sunt două aspecte cel puțin: unul este cel 
social și altul este cel de satisfacție personală. 
Muzicienii de jazz se simt foarte bine dacă 
intră pe un făgaș, dacă au cu cine cânta. E un 
fel de bucurie pe care ți-o dă această muzică 
încât adesea muzicienii cântă pe prețuri foarte 
mici sau chiar pe gratis și o fac pentru că 
improvizația colectivă îți dă o mare satisfacție, 
este ca un joc de echipă, dar mult mai com-
plex. Aspectul social, acela de costul vieții, 
depinde de calitatea muzicianului. Deocamdată 
România mai are posibilități de asimilare a 
acestor muzicieni pentru că școlile de jazz, 
de muzică improvizată și de legătură cu orice 
formă de muzica afro-americană, pop ș.a.m.d. 
încă nu s-au dezvoltat la noi. Învățământul 
din licee, școli particulare sau învățământul 
profesionist face din nefericire abstracție de 
domeniul care e, de fapt, cel mai important 
a învățământului în momentul de față, a 
învățământului muzical.

Cât de ofertantă este piața de jazz? 
Piața de jazz nu este chiar așa de săracă cum 
pare de la distanță. Sunt foarte multe cluburi și 
relativ multe festivaluri unde tinerii muzicieni 
pot să meargă. Mai au posibilitatea să-și con-
tinue și studiile afară... România e încă destul 
de izolată cultural, adică circulația artiștilor nu 
este ca în afara țării. Din Uniunea Europeană noi 
suntem probabil cea mai izolată țară din punct 
de vedere cultural și pentru faptul că suntem 
departe de centrul Europei și infrastructura e 
deficitară. Încă nu se circulă natural, adică să 
poți să ajungi la Budapesta foarte ieftin, să iei 
un tren și să ajungi în trei-patru ore... La un 
moment dat probabil se va întâmpla și lucrul 
acesta, iar cei care au acum 20 de ani vor avea 
atunci 30 sau 35 de ani și vor putea circula mai 
ușor, vor avea și vizite mai multe din partea 
muzicienilor, colegilor de generație ș.a.m.d. 

Ați cântat de mai multe ori la Festivalul de 
jazz de la Gărâna. Care este importanța  
acestui Festival?
Mie mi se pare că este un fenomen care 
trebuie luat în considerare din multe puncte 
de vedere: social, e un model de turism cul-

tural  timișorean. S-ar părea că sunt probleme 
aici cu autoritățile locale, dar fenomenul 
e până la urmă timișorean. Are și aspecte 
bucureștene în momentul de față, sunt foarte 
mulți bucureșteni care vin în comunitatea 
Gărâna. Pe vremuri, la Festivalul de la Sibiu tot 
așa se petreceau lucrurile, veneau oameni din 
Timișoara, din București și din Cluj. La Gărâna,  
sigur, se petrece totul la

altă scară, are fani care se deplasează acolo, 
vin cu corturile, participă ca la un fel de ritual. 
Și e important, nu știu dacă avem foarte multe 
situații de genul acesta în lumea culturală 
românească. Din punct de vedere muzical nu 
știu dacă are o importanță așa de mare, nu e un 
festival elitist. Important este că un public larg 
are posibilitatea să vadă muzică improvizată pe 
viu și într-un cadru extraordinar.

Colaborarea de aproape treizeci de ani cu 
Liviu Butoi s-a concretizat și în trei albume, 
dintre care „Offerus“, lansat de curând. Care 
este povestea acestui album?

E mai mult povestea lui Liviu Butoi pentru că el a 
ales și titlul și s-a implicat în proporție de 95% în 
producerea discului și calitatea grafică și în recuper-
area materialului sonor de la Bistrița, unde s-a făcut 
înregistrarea. Înregistrarea a fost într-un concert live 
la Biserica romano-catolică Sf. Anton, concert pe care 
noi l-am văzut video după un an și am decis amândoi 
că ar putea să constituie un disc. Iată că a durat, cred, 
șase ani de când s-a înregistrat...

Albumul corespunde exigențelor dumneavoastră?
Sigur că da. Asta am văzut în momentul când am 
văzut înregistrarea. Nu eram convinși că avem destul 
de mult material în concertul acela, dar eu zic că a 
fost o muzică inspirată la vremea ei și acesta e lucrul 
cel mai important. Inspirația te leagă de lucruri pe 
care nu le poți explica... Muzica în general nu e făcută 
de noi, e făcută undeva deasupra noastră, dar trebuie 
să te pregătești ca să poți să auzi ce se întâmplă dea-
supra noastră. Cel care face actul artistic, trebuie să se 
pregătească în prealabil, să cunoască datele meseriei 
și să aibă experiență de om care se poate conecta la 
muzică, altfel... Nu orice amator poate să aibă acces la 
muzica superioară. Mai rămâne și publicul să vadă ce 
simte, adică să știe să participe.

Interviu realizat de Iulia Sur
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Ca un 
pergament 

Mi-am zis să caut efectele adăugate ale orgăi la saxofon în răcoarea 
de vară toridă a bisericii romano-catolice Millennium unde s-a petrecut 
concertul prilejuit de lansarea compact-discului Offerus al lui Mircea 
Tiberian (orgă) cu Liviu Butoi (flaut, saxofon, tenor, sopranino). Numai 
că socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu aceea din târg, 
nu pot să zic mare lucru în vorbe, mai ales despre fluturările de auroră 
boreală ale sunetelor de orgă care mi s-au învârtit halucinatoriu pe 
deasupra creștetului în vremea când le-am pândit din banca lungă în 
care m-am ascuns să pândesc desfășurările sonore barochizante, sucite 
cu meșteșug, cu saxofonul exotic, acolo, printre flori, statui cu sfinți 
înțepeniți secular în extaze mistice pe care nu le mai pricepe nimeni, și 
saxul cu flautul, și ce-or mai fi avut sus în pod autorii. Concertul, pov-
estea, istoriile tălâmbului uriaș Christophor, argat la diavol, devenit din 
nevoi de slujire bărbătească rob de bunăvoie al lui Isus. O poveste pe 
care o găsiți în minunat-meșteșugitul CD Offerus pe care îl am înaintea 
mea, la o palmă de keyboardul la care încerc să-i deslușesc poezia 
medievală galben-paille: o casetă din lemn cu închizătoare din bronz cu 
semne împrumutate din fantasmele arătărilor din catedralele cu bes-
tiarii, lună în ultim pătrar cu figura în profil a unui frate benedictin, cu 
o stea ca în Liber mutus, cartea mută a alchimiștilor, gargouilles-uri de 
sub streșinile gotice ale catedralei din Cologne sau Strassbourg, și peste 
toate sax-ul, frați ascultători de muzică de jazz, una din aceea care se 

istovit de veacuri
Concert de jazz  

și muzică improvizată
MIRCE TIBERIAN

ORGA

LIVIU BUTOI
SAXOFON, FLAUT

Biserica Milenium
Timișoara, 29 iunie 2013

Lansare CD OFFERUS

OFFERUS
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aventurează prin cotloane culturale, cotrobăie muzical prin arcanele Tarotului, 
dar, iată, că și prin viața găliganului ajuns din slujba lui Satan în aceea a lui Cris-
tos, un rătăcitor cu pescari sărmani prin părțile galileene despre care păgânul 
Offerus află într-o istorie povestită de orgă și flaut în concertul din răcoarea de 
vară caniculară din vechiul cartier Fabric din Timișoara. 
Numai că povestea cu Offerus-huiduma-Domnului din istoriile bestiariilor 
gotice este spusă (și) de super-handmade-ul compact discului, cu pruncul 
Isus agățat în spatele haidamacului care s-a angajat să-l treacă râul năvalnic. Și 
pruncul este chiar Isusul apăsându-l pe haidamac cu greumântul planetei în 
gravura din lăuntrul casetei ezoterico-poeticească, cu aspectul ei de pergament 
istovit de veacuri în biblioteca Abației benedictine din Melk, care se zice că l-ar 
fi inspirat pe Umberto Eco în scrierea celebrului său Nume al trandafirului.  

Nu sunt toate la locul lor din punctul de vedere al acestei minunate casete mu-
zical-ezoterice dacă nu-l spunem pe Pavel Vereș, graphic-designerul frumuseții 
acesteia cu mireasmă de vechitură gotică, din aceea plină de praful veacurilor 
care mai păstrează în galben-paille-ul străvechimii damblagite de ierni și veri 
nenumărate picături de la ceara fraților cetitori din mai sus-pomenita abație. 
Adăugăm aici pe post de meseriași și binevoitori ai artei (și laolaltă făptuitori cu 
Mircea Tiberian și Liviu Butoi) pe Adrian Irimie (mixaj de sunet), Natura Paper 
(handmade paper&print), domnia sa domnul Gavril Țărmure care a avut în grijă 
sprijinul facerii acesteia. Și întrucât vorba sacră însoțește muzica din caseta 
medievală Offerus închei cu o istorie din vremurile găliganului purtător al Prun-
cului Sfânt. Ascultați, cetiți și împărtășiți-vă din mireasma de praf și mucegai a 
veacurilor trecute care ne învață că muzica și cuvântul sunt părtaşe ale Facerii 
şi trebuie folosite cu temeinicie.  Despre acestea Varsanufie îi spune lui ava Ioan 
de la Beerşeba o povestioară în care modernitatea noastră ar putea depista 
strămoşul prototipal al selecţiei lexicale din poetica jakobsoniană: „Dacă ţi-aş 
spune”, mărturiseşte Varsanufie, „zeci de mii de cuvinte ca să le scrii, Duhul  lui 
Dumnezeu nu te va lăsa să scrii nici mai multe, nici mai puţine decît ţi-am spus, 
chiar dacă ai voi, ci-ţi va conduce mîna ca să le scrii (doar!) acestea pe rînd ” 
(Filocalia, vol. IX, Sfinţii Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, 1990). 

Daniel Vighi

Ca un 
pergament 
istovit de veacuri
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motto: ”Din legendele urbane desprindem o alta despre 
două stafii care ar fi bântuit un imobil care în vechime a 
adăpostit unul dintre cele mai vechi hanuri din Timișoara. 
Este vorba de o clădire de pe strada Vasile Alecsandri colț 
cu Eugeniu de Savoya. Acolo, într-o cameră, și-ar fi dat su-
fletul primarul german al Timișoarei Peter Solderer, acum 
aproape 300 de ani, iar într-o altă încăpere a murit un ra-
bin. Sunt mai multe istorioare care vorbesc despre faptul 
că spiritele celor doi s-au întors mai apoi să bântuie locul, 
povestește Ioan Hațegan”. Suflete rătăcite pe Eugeniu de 
Savoya în Casele bântuite ale Timișoarei, între legendă și 
folclor, www.agenda.ro, 17.08.2010.
 

Visul primarului Timișoarei Solderer a fost acela 
de a asigura viitorul fiicei sale. A cumpărat un 
teren aflat la încrucişarea străzilor Vienei şi 
Eugeniu de Savoya. Sumele de bani avute la 
dispoziţie le-a investit în această construcţie 
care trebuia să fie cea mai frumoasă clădire a 
Timişoarei. Întrucît suma de 24.000 coroane 
întrecea disponibilitatea sa financiară, s-a 
împrumutat de la depozitul asistenţei publice 
cu 1.300 guldeni, de la alţi cetăţeni din Cetate 
alte sume cu o dobândă de 6 %. Construcţia 
începe în anul 1739, după încetarea epidemiei 
de ciumă. În anul 1741 încă se mai lucra la 
palat. Datoria s-a stins încetul cu încetul, cu tot 
cu plata dobânzilor.
La mijlocul veacului al XVIII-lea, Timişoara 
a avut prima clădire cu apartamente de 
închiriat (palat de raport). Cu apartamentele 
de la parter şi cele două etaje a fost rezolvată 
problema locuinţelor din oraş. Chiriaşi au 
fost persoanele venite la Timişoara cu funcţii 
administrative, dar şi negustorii. Printre chiriaşi 
se numărau evreii sefardimi şi armenii. Dacă 
se pleca cu câteva zile înainte de încheierea 
unei luni, se plătea chiria doar pe zilele locuite. 
Sumele încasate din chirie oscilau între cca. 
1000 şi 1400 coroane. Cu aceste sume au fost 
plătite împrumuturile şi dobânzile. Arendaşul 
restaurantului, Gregor Taffner, a plătit suma de 
1.300 guldeni pentru dreptul de a folosi localul 
de la parter. Acest local, numit La trei Coroane, 
a devenit tot mai cunoscut. La un moment 
dat, administraţia militară atenţiona primăria 
germană asupra faptului că aici se cânta şi 
după orele 22, ora oficială de încheiere a muz-
icii la toate stabilimentele din oraş. Se cunosc 
numele unor arendaşi ai localului dintre anii 
1745 şi 1748: Franz Zwirner, Rudolf Krauthahn, 
Franz Gemberth. În colţul parterului funcţiona 
magazinul închiriat de negustorul armean Ioan 
Kiriak Atanasko, ce plătea pentru locuinţă şi 
magazin 115 guldeni anual. Un mic magazin 
închiriat de evreul sefardim Jacob Moyses 
costa 22 guldeni. Omul s-a plâns despre faptul 
că suma este prea mare şi i s-a redus de la 22 
la 19 guldeni. Prăvălii mai erau închiriate de 
armeanul Sarchan, de cafegiul Stanko Bogdani. 
Primăria a închiriat un loc în care depozita 
lucrurile amanetate în piaţă. La parter locuia 
într-o vreme tipograful Valentin Hennemann.

Ioan Hațeganu

Palatul Coroana: 
strada Mercy, colț cu 
Eugeniu de Savoia

Fr
ag

m
en

t d
in

 

Ca
rt

ea
 s

tr
ăz

ii 
Eu

ge
ni

u 
de

 S
av

oy
a,

 
Ed

itu
ra

 B
ru

m
ar

, 2
00

9



14 15

Bătând drumurile Gărânei, totdeauna îmi vine în cap figura lui Alexander Bonaz, episcop de Cenad, așa 
cum apare ea în descrierea lui Egyed Jozsef, cameristul său (vezi ediția lui Varga Attila din Chronica Aulae 
Episcopalis Timisoarensis, Argonaut, Cluj, 2006). Acum aproape 125 de ani, înaltul prelat, ros de toate 
bolile, obișnuia să fugă de torpoarea verilor timișorene la Văliug, unde se ghida după următorul program: 
„Dimineața, la ora șase, se trezea, apoi, tot la două zile, se bărbierea, după care urma micul dejun. Se așeza 
pe coridor, se ocupa de scrisori, prelua corespondența și citea presa până la amiază. După masă, se ocupa 
iarăși de presă până la ora patru. De la această oră, până la șase, ieșea cu trăsura. Când revenea, mânca lapte 
acru, apoi ședea mult timp afară la aer, până la ora opt, când se culca. Și cam așa și-a petrecut zilele de vară, 
în singurătate.”  Cu anii, starea i s-a deteriorat, așa că mai mult dormita, stătea pe culoar, într-un scaun cu 
rotile ori la umbra grajdului, ascultând lectura presei. Odată, în gang s-a strecurat bătrânul Butterbasl din 
Wolfsberg (=Gărâna), rugându-se o vreme în genunchi. Apoi s-a ridicat și și-a apropiat buzele de obrazul 
episcopulului ce părea că ațipise. Dar acela a prins să țipe: „Gehst du, alte Hax!” („Cară-te, vrăjitor bătrân!”)

Nu știu dacă Vighi a avut în vedere spaimele demnitarului catolic atunci când a propus la Gărâna Jazz Festi-
val manifestarea Poveștile din cimitirul de la Brebu Nou (=Weidenthal). Procesiunea care luase drumul locu-
lui de veșnică odihnă în acea după-amiază de 13 iulie se prezenta, dacă nu veselă, în orice caz vitală. Hai la 
treabă, dă-i cu fluxul epic în geometria și-n ordinea picate din Boemia, însă fără nimic boem. Jam session-ul 
a ieșit pe alocuri scrâșnit, s-a articulat greu. Daniel Vighi – sprințar, dar și cam băgăcios. Subsemnatul – prea 
sobru și fără culoare. Bata Marianov – circumspect și ursuz. Bogdan Munteanu – greu de recunoscut, prea 
mizând pe taină și pe discreție. Marius Chivu – dilematic, dar și prea observator cultural. Dar veți vedea că 
o să iasă (albumul): o scoatem noi din foarfece, clipsuri și alămuri. Rămâne și nădejdea în cei ce au mânuit 
aparatele – Noemi, Raluca, Șerban. În plus, la întoarcere, prindem un moment epopeic: o pemoaică bătrână, 
cloșcă a trei sau patru nepoți, ne face elogiul patriei restrânse, Weidenthal-Wolfsberg, în dauna Germaniei 
mari, arătându-ne semnificativ cimitirul pe care de-abia îl părăsiserăm.

O cădere – vizita la sigmistul Doru Tulcan, inoportună și neanunțată, l-am scos pe artist din habitudini și din 
pături. Nici la celebrul pat-trompetă nu avem acces, deși parcă-l auzim scâncind cu stil. Ne bazăm pe faptul 
că diseară (re)vine Peter Wertheimer cu saxofoanele sale. 

Viorel Marineasa               

                                JAM SESSION-UL 
DIN   CIMITIR

Foto: ȘERBAN MARINEASA
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Nu muzica proastă, nu vinul rău, nu mâncarea puţină strică un chef. E 
suficient un singur om pentru asta. Cu muzicanţii poţi negocia, vinul 
poate fi schimbat (chiar şi cu altă băutură), mâncarea e fudulie, în 
definitiv. Însă de „stricătorii de chef”, care se insinuează ca nişte duhuri 
rele ale sticlelor goale şi ciobite, n-ai cum să te fereşti.
Dar dacă un duh putred de bogat ţi-ar pune la dispoziţie un cont infinit, 
ca să poţi invita la un chef pe cine te îndeamnă inima, dar să fie scriitor 
şi să fie doar unul? Să poţi să-l transporţi de peste oceane, să-l aduci 
din trecut, să-l iei de la masa de scris, de la decernarea Nobelului, de la 
anticariat, de la cârciumă sau de la un alt chef. Însă unde găseşti unul 
plin de haz şi savoare, fără morgă, dar galant, într-o continuă vervă... 
discretă, care să dozeze cu efect maxim – ca un alchimist experimen-
tat – vorbe cu miez, poante deocheate, jocuri de cuvinte, ironii tandre, 
versuri superbe, care să nu bârfească, să nu facă pe deşteptu’ (dar să fie 
inteligent!), să nu turuie într-una, să nu se-mbete (dar să bea!), să nu fie 
vulgar (dar nici pudic!), să nu plictisească, să nu enerveze?
Probabil că astfel de scriitori sunt în multe locuri, dar cum nu am 
dreptul decât la un singur invitat, cum nu vreau să fac pagubă – criză 
mare! – contului pus la dispoziţie, şi mai ales cum îmi doresc să iasă un 
chef pe cinste, aleg pe cineva din imediata mea apropiere. Pe, pe, pe… 
Marcel Tolcea. Hai noroc, Marcelino!

Robert Şerban

Toamna nu aduce cu ea doar melancolie, frunze 
uscate, bruma și frig. Toamna vine odată cu vinul, 
scria un mare poet. Dar oare câte lucruri știm noi cu 
adevarat despre vin?! Câte lucruri știm despre una 
dintre cele mai vechi “științe” ale lumii, oenologia? 
Sau, oare, suntem conștienti că și cuvântul „presă” 
are legatura cu vinul? Că prima presă de tipar a fost 
chiar presa de struguri? Amețitoare legătură! 

Atunci când ai prilejul sa discuți cu un adevărat viti-
cultor, nu poți să nu fii fascinat de un prim amănunt : 
pentru el, vinul este o ființă vie!  Care are copilărie, 
adolescență, maturitate și senectute. Vinul poate fi 
capricios sau mofluz, serios sau jucăuș. Francezii, de 
pildă, știu secrete mari despre vin și, dintre ele, cel 
mai spectaculos se referă la îmbătrânirea vinului. 
Astfel, se spune ca viticultorii din Bordeaux țineau 
vinul roșu pe corabii, în raza portului, pentru că 
tangajul valurilor îmbătrânește într-o lună cât un an 
statul în pivniță, pe uscat! Vinul prevestește cutre-
mure ori catastrofe, are chiar rol de meteorolog, 
fiindcă tulburarea lui în noiembrie anunță secetă 
ori zăpezi.                                                                                        

Despre vinurile antichității și despre rafinamentul 
lor au rămas nenumărate texte din care aflăm că, 
pentru a se păstra vreme îndelungată, se ame-
stecau cu diverse rășini ori mirodenii. De altfel, 
problema păstrării lichidelor era una fundamentală 
pentru bazinul Mării Mediterane. Apa, de pildă, se 
putea menține potabilă mai multe zile doar dacă 
se amesteca cu oțet sau vin. Tradiția spune că și 
vinul nu se bea decât arareori ca atare, romanii și 
grecii consumându-l în amestec cu miere și apă, 
poate și fiindcă vinurile aveau un grad mai mare de 
alcoolizare. 

De la romani, avem o maximă devenită atât de 
celebra incât nu numai că este pe buzele tuturor, 
ci a devenit chiar romanța : “În vino veritas”, “Ade-
varul e doar în vin”. Despre înțelesul adevărat al 
acestei sentințe există mai multe opinii. Creștinii 
înțeleg adevărul din vin ca fiind ceea ce primesc 
la împărtășanie. Înainte de Hristos, romanii, atunci 
când făcea prizonieri, obișnuiau să îi supună unor 
rafinate torturi. Dintre care una consta în îmbătarea 
cu vin. La beție, se spunea încă de atunci, oamenii 
spun adevărul. Dar vinul nu era considerat doar o 
băutură alcoolică, iar beția, la randu-i, avea dichisul 
ei. Cultele și ceremoniile dedicate zeului Dionisos, 
la greci, sau Bachus, la romani, puneau în evidență 
o virtute sacră a vinului, cea a unei iraționalitați ce 
se considera de origine cerească. E o experiență pe 
care fiecare a trait-o atunci când a băut mai multe 
pahare și a avut impresia ca a devenit altul. E vorba 
aici de un faimos raționament al marelui matema-
tician român Grigore Moisil (mare amator de vin,  
între altele) care obișnuia să spună așa : “Fiecare om 
are dreptul la un pahar de vin, după care devine alt 
om. Care, la rândul lui, are dreptul la un pahar de 
vin...” și așa mai departe.
 Marcel Tolcea
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E o noapte feerică. Luna tremură galbenă şi rotundă în pahar.
Îmi bag degetul în pahar. Apoi îmi bag mâna până la cot în pahar.

Apoi îmi bag mâna până la umăr în pahar.
Vodca e rece ca gheaţa.

Pe fundul paharului este o lespede mare de piatră.
Mai sunt frunze moarte şi rădăcini negre.

Mai este o cizmă de cauciuc spartă.
Pe fundul paharului mai este o sobă ruginită.

Îmi bag capul în pahar. Vodca e rece ca gheaţa!
Deschid ochii în pahar. În pahar văd bine şi fără ochelari.

Zic: totu-i vis şi armonie!
Lespedea de piatră este albă cu vinişoare roşii.

Acum văd dihania. Acum o aud cum toarce molcom ca o pisică.
Îi văd picioarele albastre. Îi văd coada grozavă, ieşind de sub lespedea de piatră.

Lângă lespedea de piatră curge un izvoraş limpede. El susură cristalin peste pietricele.
În jurul lui, iarba e veşnic verde. În iarbă cresc flori gingaşe.

În izvoraş înoată copii mici cât păpuşile. Ei înoată cu mişcări uluitor de iuţi.
Ei înoată îmbrăcaţi în rochiţe şi cămăşuţe şi pantalonaşi în culori vesele.

Sunt îngeraşii de pahar. Îngeraşii de pahar nu muşcă şi nu fac rău nimănui.
Îmi vine să vomit de milă. Îmi vine să vomit de tristeţe.

Îmi vine să vomit gândind că aş putea să înghit un îngeraş de pahar.
Îmi vine să plâng la gândul că el ar fi, brusc, foarte singur,

să plâng la gândul că el ar plânge toată noaptea cu sughiţuri în mine,
să plâng la gândul că el ar putea cânta în mine cântece de la grădiniţă.

El ar putea cânta cu voce subţirică – vine, vine primăvara!
Cu unghiile-nfipte în spinarea dihaniei, cobor spre fundul paharului.

Acolo e o lespede de piatră cu vinişoare roşii.
Acum stau lungit pe lespedea de piatră cu vinişoare roşii.

Departe, în pahar, latră un câine. E toamnă. E ziua eclipsei.
Luna rotundă şi galbenă tremură-n pahar.

Printr-un ciob de sticlă, afumat cu lumânarea, văd cum un muscoi negru trece peste bec.
Cu unghiile-nfipte în spinarea dihaniei, îi trag capul de sub piatră.

Spinarea ei grozavă şerpuieşte ca trenul printre munţi.
Cu unghiile trag locomotiva dihaniei de sub lespedea de piatră.

Îngeraşii de pahar se prind de mânuţe şi cuminţi dansează în cerc.
Îngeraşii de pahar dansează şi cântă în jurul nostru.

Totu-i vis şi armonie!
Dihania are un ochi al mamei şi-un ochi al tatei.

În pahar văd bine şi fără ochelari.
Citesc în ochiul mamei: Mă, copile, când o să-ţi bagi tu minţile-n cap?

Citesc în ochiul tatei: Mă, copile, când o să-ţi bagi tu minţile-n cap?
Paharul se strânge ca un cerc de fier în jurul frunţii mele.

Doar… capul mi se loveşte de pereţi: unu-doi, unu-doi.
Îngeraşul de pahar, de durere, plânge cu sughiţuri.

Îngeraşul de pahar cântă-n mine cu o voce subţirică:
Vine, vine primăvara!
Totu-i vis şi armonie.

Din cartea lui Ion Mureșan, Cartea Alcool, 
Editura Charmenides, Bistrița, 2010

Îngeraşii de pahar

Ion Mureşan
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Un fior străbătuse atunci întreaga suflare: moș Lae confirmase ceea 
ce gândiseră cu toții. Până mai ieri, dangătele clopotelor mănăstirii 
din apropiere nu urcaseră și nu coborâseră niciodată dealurile până-n 
sat. Nici moș Lae, nu fusese vreodată  dat la televizor. Nici măcar nu 
avusese televizor. Însă ceea ce conta era faptul că el, Lae, era cel mai 
bătrân din sat și, mai mult decât atât, cel de-al doilea mare război 
pe lume îl prinsese dincolo de Mureș, la unguri, în gara feroviară 
din Măcău, unde văzuse cum jidovii jerpeliți îi înjunghiau pe cei 
ferchezuiți, fiindcă soldații-i mânau pe toți grămadă în vagoane de 
marfă și nu de călători. Și tot Lae povestea toamna și numai toamna, 
când era cinstit dându-i-se prima ștamplă de țuică pentru a vedea 
dacă era sau nu cazanul reparat cu plumb ori cupru, cum așteptaseră 
el și moșii săi să vină americanii. N-au ajuns americanii, fiindcă aceștia 
i-au trimis în locul lor pe ruși. De-atunci, i se și spunea Vinamericanu. 
A fost singura dată când auziseră oamenii în sat clopotele mănăstirii. 
Iar de-aici n-a mai fost mult până li s-a cuibărit în minte cum că a fost 
totul aievea. În cele din urmă, au dat întâmplarea uitării. Numai că de 
clipa cu pricina se lega totul, a conchis, patriarhal, Vinamericanu. De-
atunci, an de an, cireșul lui Marian, cel mai bătrân cireș din sat, era ciu-
fulit sistematic de hoarde întregi de grauri. Iar dinspre munți, cât era 
vara de lungă, se porneau zilnic furtuni uscate, cu fulgere și trăsnete. 
Iar ploaia tot nu venea, spre disperarea crescătorilor de melci. 
Și totuși, oricât s-ar fi străduit popa Menu să-și convingă enoriașele  
mai zeloase cum că dangătele n-au fost decât o închipuire, în sat 
au început să circule felurite zvonuri. Cum că moș Lae este un mare 
mincinos. Că nu a fost la Măcău, ci doar până la Cenadul de dincoace 
de Mureș iar de evrei auzise de la informatorii șefului de jandarmi 
din Cenad, care lucrau pământul dincolo de Mureș. Apoi cum că nu 
avea cum să fie nici la Cenad, că Cenadul era prea departe. Că moșul 
e un mare mincinos și chiar un afemeiat notoriu, care s-a dat până și 
la doamna preoteasă, care fusese învățătoarea unuia dintre fiii săi. Că 
de la atâta citit moșul s-a prostit la cap. Iar de la prosteală și până la a i 
se năzări cum că auzise dangătele clopotelor mănăstirii nu a mai fost 
mult. E drept că treaba asta din urmă era rostită cu jumătate de glas, la 
ureche de vecină, deoarece nu fusese singurul care auzise clopotele. 

Vinamericanu 
și micul său verde

Însă nu voia nimeni să recunoască, asta pentru a nu fi pus în aceeași oală cu 
Vinamericanu. 
Numai că întâmplatul s-a întâmplat. După slujba de duminică, după ce 
enoriașele s-au dus glonț acasă să termine supa, iar bărbații la birtul lui 
Avram la o ștamplă de adevăr, de undeva s-a iscat zvonul că vin americanii. 
- Lae trebuie să știe!, strigă Criglă, birtașul.
Cei prezenți se priviră îndelung unii pe alții. Apoi, ca fulgerați, se ridicară și 
ieșiră pe uliță. Ideea nerostită, însă gândită de toți, era să dea de Vinameri-
canu. Care le putea oferi o explicație cât de cât acceptabilă întrebărilor lor 
încă nerostite.
- Ăsta iar o să ne mintă!, proclamă Fițko, singurul ungur din sat.
Nu-i răspunse nimeni. De parcă nici n-ar fi fost de față. Numai că un obser-
vator neutru ar fi observat pe chipurile lor încrâncenarea speranței într-un 
adevăr de prea multă vreme așteptat.
- E la cireșul lui Marian – le zise Ghiță Ciungu, lovindu-și tâmpla cu degetul, 
semn că Vinamericanu se prostise de-a binelea.
- Moșul se preface – decretă popa Menu și ceilalți dădură aprobator din cap.
- Și dacă are moșul dreptate? - mormăi careva din mulțime și în clipa aceea, 
ca  la o comandă nespusă, oamenii grăbiră pasul.
- Vin americanii, maică? - îi întrebă pe drum mătușa Frosa, singura văduvă 
din sat, și li se alătură.
- Da’ mergeți și voi mai încet,copii, că dacă au venit cu adevărat, n-or mai 
pleca – bombăni, la capătul alaiului, moș Dandu.
- Uitați un nor verde – strigă un puștan.
Mulțimea se împletici pentru moment, dar își continuă drumul. De deasu-
pra caselor se ițea coroana cireșului lui Marian.
- Da’ ce verde-i cireșu’! - se minună Ghiță Ciungu.
Ajunsă în dreptul pomului, lumea se opri. Vinamericanu era într-adevăr sub 
cireș, chircit, mormăind. Și mângâind iarba. 
- Unde-s americanii? - întrebară câțiva în cor.
Vinamericanu dădu din umeri. Apoi se ridică, ținându-și palmele căuș și-și 
privi radiind consătenii.
- Au venit... ei... ăștia... ex... e...
Atunci văzură oamenii în palmele bătrânului ceva mic și verde, ceva ca un 
copilaș gol și tare agitat.

Dușan Baiski
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Când vremea era frumoasă, casele plecau din pieţe, intrau pe bulevarde, treceau pe străzi, apoi 
pe drumuri de ţară: fiecare visa, până la urmă, să crească o zi a ei, să-i dea lumină şi întuneric 
pe săturate şi să o taie într-o duminică dimineaţa; câte una se gândea chiar mai departe: la 
clipa în care îşi va arde becul frigiderului cu o seară înroşită şi proaspătă, dovada unei vieţi 
îndestulate, dar, în sfârşit, libere, în timp ce se vor auzi, de afară, gemetele în somn ale unei 
alte zile mici, abia născute. Pe drumuri însă unele case, mai ales cele în care oamenii mergeau 
foarte repede dintr-o cameră în alta, sau, dimpotrivă, rămâneau împietriţi în paturile lor, se 
opreau pe dreapta, adesea pentru totdeauna, lăsându-se pradă cerurilor fără adăpost, care nu 
se sfiau deloc să le ia ce aveau încă bun în ele: un pat, o masă, un televizor pentru canale de 
sport, o soţie. Umpleau apoi cimitirele pentru case, acolo unde pământurile îşi dădeau întâl-
nire singure şi fără arme, să-şi răscumpere fiice.

Străzile erau cele mai bune prietene când întâlneau casa roşcată. Îşi aruncau una alteia câte o 
privire plină de înţeles în timp ce trăgeau adânc în piept din câte o zi cu sipca lungă şi aromată 
parcă de fiecare dintre zilele de demult. Coroanele castanilor le făceau atunci să le tresară 
şiragurile de maşini scumpe, iar alarmele lor limpezi se înfăşurau în blănurile câinilor aduşi de 
departe, prevestind, desigur, ce va să vină. Dar mai întâi de toate străzile vorbeau între ele despre 
casă: că are ferestrele prea pline şi prea roşii pentru vârsta ei, o ploaie prea ţipătoare pe acoperiş, 
un obraz prea palid, de casă neieşită la soare de sub umbra vreunui bloc cu dare de mână, pe-
semne inginer. Treceau apoi la zugrăveala pe care o purta, prea subţire şi prea decoltată, la florile 
prea înalte pentru gardul viu din centru, ori la luminile prea aprinse mereu. Le scăpau puţine 
lucruri înainte de a pomeni despre uşa ei întredeschisă, pare-se, din tinereţe, de când a venit 
în oraş, pentru oricine voia doar puţină căldură. Nu le putea clinti nimeni din faţa casei roşcate, 
ba chiar arămii spre apus, în afara, poate, a vreunui nume cunoscut, care venea peste ele acasă, 
întorcând, ca şi numele lor mari, de bărbaţi, capul spre foşnetul deja-vechi de acolo.

Adrian BodnaruPoema caselor
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În fața operei de artă autentice sau a eșecurilor ei am fost 
încercat de două feluri de tăceri. Poncifele, rateurile intenției 
artistice m-au îndemnat să tac îndepărtându-mă în marș forțat 
de ele, încercând să le întorc spatele și chiar să le uit. Și acesta e 
primul act de critică. În schimb, expresivitatea artistică, tradiția 
estetică, profunzimea metaforei, această forță, de fapt, a unei 
forme de artă autentice m-au țintuit, m-au invitat să tac, pășind 
în jurul ei în vârful picioarelor, lăsând formele, imaginile să-mi 
vorbească, să-mi cânte. Elogiez aici o specie rară, a comunicării 
prin tăcerea instaurată de opera de artă. Dacă filozoful laudă 
tăcerea, dar o face vorbind, cred că artistul e singurul abilitat 
să o respecte într-o practică artistică a lui. Mai există, așadar, 
încă un fel de tăcere, cea mai adâncă, cea mai elocventă, aceea 
a unei opere de artă care instaurează, prin simpla ei prezență 
în lume, tăcere. E cazul operei lui Doru Covrig care, filozofic și 
estetic vorbind, reiterează în idiolectul lui o inconfundabilă 
paradigmație a lui Brâncuși. Sculptorul de la Hobița obișnuia să 
spună despre lucrările lui că toate se întorc, în fond și la urma 
urmei, în vasul tăcerii. 

Într-o lume excedată de decibeli, cum e cea post-modernă, dar, 
stricto senso, cum e scena politică din România, Doru Covrig 
ne servește această meditație asupra liniștirii inimii. Opera sa e 
epura  unei profunde reflecții asupra tăcerii comunicative, încli-
namenul artistului pentru forma esențializată, înviorată, dar și 
înfiorată de un senzualism al suprafețelor sub tegumentul vol-
umelor dincolo de care pulsează viața, atunci când, după ce a 
fost văzută, aceasta începe să se facă și auzită. Observați cum cu 
volumele pe care le realizează Doru Covrig în bronz - cu atâta 
efort, cu o perfect disimulată tandrețe artizanală -, se întâmplă 
ceva, și anume cum acest sunet devine formă, se încorporează, 
se întrupează. Doru Covrig ne livrează spre contemplație și 
audiție ceea ce, în echivalent lingvistic, este aforismul, adică 
miezul formei, miezul ideii, miezul gândului. El nu sculptează ci, 
dacă-mi permiteți să invent un verb, el miezuiește forma. 

Drumul spre Apus : 
Doru Covrig
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Atelierul lui continuă să mă emoționeze de peste 40 de ani.  Multe dintre 
ecourile dramei noastre istorice, multe dintre anxietățile gerului în care 
ne-a izolat de lume vechiul regim, le-a dus Doru Covrig de acasă pe tălpile 
sufletului său artistic când a plecat din România acum 30 de ani. Acolo, la 
Paris, ele au intrat într-un fel de distilărie a libertății pe care el a descoperit-o 
și a trăit-o la persoana întâi și din alambicul muncii lui au curs în matrițele 
de bronz esențele acestei lumi a noastre, greu încercate de pierderea atâtor 
libertăți. E o tragedie mută, ascunsă, disimulată sub tegumentul acestor 
volume, în mutismul acesta al formelor lui, un mutism sacral. 

De aceea vă zic vouă foarte pe scurt: cumpărați tot, tot ce a dus Doru Covrig. 
Dacă v-aș vorbi în direct aș fi putut să vă răspund la întrebarea cea mai 
directă și inocentă, de ce să cumpăram tot și cu ce? Încerc acum să vă 
răspund printr-o pildă, printr-un un moment exemplar, cu aer de anectodă, 
din istoria artei moderne. Amintiți-vă că la Musée d’Orsay când intrăm, cu 
toții încremenim în fața unei capodopere de care ne desprindem extrem de 
greu, Dejunul pe iarbă a lui Manet. Și în legătură cu el vă pot spune că arare-
ori se poate citi o asemenea avalanșă de invective câte a putut să stârnească, 
împreună cu hohotele de râs din Salonul Refuzaților, unde se făcea coadă 
pentru ca burghezul filistin să poată să se amuze în fața acestei capodo-
pere. Ei bine, la fel s-a întâmplat în 1865 cu Olympia lui Manet, despre care 
Théophile Gautier a apucat, bietul de el, să spună că aici nu e nimic altceva, 
ne pare rau să o spunem, decât o dorință de a atrage atenția cu orice. Ei 
bine, avalanșe de deriziuni, împletite într-un atac fără nicio urmă de inhibiție 
din partea criticilor, care plasează de fapt critica de artă, îl citez aici pe W. H. 
l’itkin,“într-o istorie culturală a prostiei omenești”. Cine ar mai cuteza azi să 
vorbească așa despre Dejunul pe iarbă a lui Manet? Nimeni. Numai că atunci, 
câțiva ani mai târziu, în 1867, Zola a riscat o premoniție. După ce i-a declarat 
nebuni pe toți cei care și-au râs de Manet, a spus: “Sunt atât de sigur că 
Manet este unul dintre maeștrii de mâine, încât eu cred că, dacă aș avea bani, 
aș face o mare afacere cumparând pânzele lui Manet azi.” Respectând chiar 
proporțiile, aș spune că eu aș face același lucru cu Doru Covrig. […]

Din zecile de motive pe care le am în spatele cuvintelor mele, în inima și în 
gândirea mea, vă pot spune doar câteva. În primul rând, de ce? Pentru că 
opera lui este profund poetică. Să ne amintim că Platon spunea că poesis 
e ceva ce nu a existat înainte și la un moment dat există datorită unui poet. 
Deci, acest ceva care a luat ființă în atelierul lui n-a existat înainte, gradul 
lui de noutate este imens, dar și gradul lui de complicitate cu cea mai mare 
sculptură a lumii este imens. Cu Brâncuși, în primul rând. 

În al doilea rând, această operă răspunde unui imperativ  uitat pe alocuri cu 
mare seninătate și tratat cu dispreț, cu aroganță chiar, de critica de artă. Chiar 
cu cinism, intenționat. Opera lui este perfectă din punct de vedere artizanal. 
Or, ceea ce se știe - și știu în primul rând artiștii - e că perfecțiunea artizanală 
reprezintă moralitatea operei de artă. 

Drumul spre Apus : 
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În al treilea rând, noosfera, adica sfera ideilor cum o numea filozoful Noica 
mereu, noosfera în interiorul căreia se mișcă Doru Covrig are, pe de o parte, 
temele majore ale istoriei și naturii umane, iar pe de altă parte, un lucru cu 
totul dificil de acroșat în același timp, spiritul timpului în care această operă s-a 
născut. Apariția, de pildă, în Franța a lui Bébé Doc, fostul tiran, dictator haitian, 
i-a generat bineînțeles un discurs perfect simetric dacă vreți, chiar identic, cu 
tema dictatorului lăsat de Doru Covrig în țară, la plecarea în anii ’80 spre Paris. 

Așadar, există multe alte aspecte asupra cărora nu mă pot opri. Vă pot spune 
doar atât: când am coborât de la etajele casei lui Doru Covrig înspre parterul 
care adăpostea aceste sculpturi, acolo, pe malul Marnei, am avut impresia 
că o mână nevăzută a decopertat un mormânt al unei epoci pe care însă am 
recunoscut-o imediat. E ca și cum aș deschide ușa înspre un tezaur secret. […]. 
Dar ce spune Doru Covrig în mărturiile pe care i le smulge revista « Arta » este 
un lucru mai minunat încă, când afirmă că “un atelier gol de artist ar fi mai 
trist decât un frigider gol din România”, pe care el o lăsase în anii ‘80. Când am 
văzut mulțimea de statuete tăcute, calme, sigure pe ele, elegante, desăvârșite 
artizanal, gândul mi-a zburat fie spre cei 1000 de Buddha pe care-i găsim pe 
Drumul Mătăsii în provinciile chineze, fie spre ceea ce este una din cele mai 
formidabile descoperiri arheologice, armata de războinici și cai de teracotă a 
lui Qin Shi Huangdi, primul împărat al Chinei, înhumat cu această armată spre 
a se simți apărat în lumea de dincolo. 

Așadar, pentru că am ajuns în îndepărtata Chină cu aceste comparații, aș vrea 
să vă spun că acolo, acum 2500 de ani, un intelectual, un mandarin, bibliotecar 
la curtea Chinei, a urcat în care trase de boi și a plecat spre frontiera de apus a 
Chinei. Numai că acolo, la frontieră, vameșii imperiali l-au întrebat cine este, ce 
știe să facă și, când au auzit ce știe să facă, i-au spus: “Vei putea trece spre Apus 
doar dacă ne vei lăsa o carte de 5000 de semne”. În cartea asta cu 5000 de 
semne stă scris așa: “Când lucrurile merg prost în imperiu, oamenii urcă întot-
deauna în care trase de boi și pleacă întotdeauna spre Apus”. Așa a făcut Doru 
Covrig în urmă cu 30 de ani.  De aceea,  ceea ce vă rog domnilor, domnule 
Primar chiar, vă rog foarte mult:  opriți-l pe Doru Covrig la frontieră, înainte să 
o ia spre Apus, și cereți-i să vă lase trei semne, sau măcar două, sau măcar unul 
- un Monument care să facă onoare orașului și prin care orașul să facă onoare 
unui mare artist. 

Text rostit cu ocazia vernisajului expoziţiei Doru Covrig. A l’age du bronze : 1999 – 2008. 

Arhetipuri între geometrie şi precaritate. Totems   Baracudas   Gutenberg   Papusils    Colodantes, 

deschise la Galeriile JECZA şi TRIADE, în perioada  9 octombrie – 25 noiembrie 2013. 

Coriolan Babeți
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Cartea de proză-eseu Istoria din cutia de pantofi 
(Editura Cartea românească, 2013) este o 
incursiune în istoria culturală a două orașe din 
vestul țării: Timișoara și Lipova. Printre persona-
jele istorice ale cărții, misticul derviș  Husein din 
Gračanica, care cerşeşte la Poarta Azapului din 
Timișoara, iar cu pomana primită hrăneşte vrăbiile 
care i se aşază pe turban.  Tot pe atunci, paşa 
Mehmet  intră cu calul în mănăstirea franciscană 
din Lipova și-l obligă pe călugărul minorit de 
acolo să-i cânte la drăcia cu pedale și tuburi căreia 
ghiaurii îi spun orgă. Așadar, ciudățenii dintr-o 
lume neștiută,  înviată prin harul unor  evocări 
amuzante și atrăgătoare.

ANETTE RESORT    COSMOPOLITAN ART     PROMPT    



32


