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(I) Hazul de necaz a fost dintotdeauna
o modalitate a românului de a transfera lucruri
altminteri ap`s`toare [i grave într-o zari[te
a suportabilului cotidian. Nu altfel gândesc
alc`tuitorii pozna[i ai cenaclului timi[orean
"Ridendo", majoritatea oameni foarte serio[i
la locul de munc` dar capabili de tonice
surâsuri compensatorii în pauzele de loisir.
A[a stau lucrurile cu antologia de amuzante
catrene Studen]i(me)a v`zut` de epigrami[tiStuden]i(me)a v`zut` de epigrami[tiStuden]i(me)a v`zut` de epigrami[tiStuden]i(me)a v`zut` de epigrami[tiStuden]i(me)a v`zut` de epigrami[ti,
îngrijit` de Ionel Iacob-Bencei, Editura de
Vest, Timi[oara, 2010, 135 p. [i izvodit` la
propunerea colegului cenaclist {tefan
Buz`rnescu, distins universitar [i aprig analist
al bovarismelor societ`]ii autohtone. Aceast`
a doua edi]ie, cu peste o sut` de autori
antologa]i, vine augmentat` dup` [apte ani
de la prima ei apari]ie [i poart` avizul entuziast
al pre[edintelui Uniunii Epigrami[tilor din
România, George Corbu. Cartea mai e
îmbog`]it` cu excelente caricaturi semnate
de Sopi [i cu grup`ri ale unor selecte "pic`turi
de în]elepciune" antice [i moderne. Iar la
clasica întrebare "de ce scriem epigrame?"
acela[i "fiu nelegitim al hazului de necaz",
cavalerul sociolog {tefan Buz`rnescu ne
r`spunde concis: "Azi, când nu ne mai e team`,
/ Spunem lumii ca s` [tie: / Fiindc` noi tr`im
o dram` / Vrem mai mult` comedie".

(II) La fel de tonice [i degajând a[ijderea
umor compensator de aleas` calitate sunt
succintele crochiuri memorialistice apar]inând
medicului timi[orean Francisc Schneider,Francisc Schneider,Francisc Schneider,Francisc Schneider,Francisc Schneider,
Copil`rie sub trei cârmuiri (evoc`ri mozaice)Copil`rie sub trei cârmuiri (evoc`ri mozaice)Copil`rie sub trei cârmuiri (evoc`ri mozaice)Copil`rie sub trei cârmuiri (evoc`ri mozaice)Copil`rie sub trei cârmuiri (evoc`ri mozaice),
"Vasile Goldi[" University Press, Arad, 2009,
80 p. Cunoscutul profesor de fiziologie de
la Facult`]ile de Medicin` din Timi[oara [i
Arad ne livreaz` ca un alt Hector Malot sau,
mai degrab`, precum {alom Alehem crâmpeie
din vremurile îndep`rtate ale copil`riei eterne
printr-o lup` afectiv-ironic` ce atenueaz`
tragediile istorice [i le face cu atât mai
pilduitoare pentru contemporanii mai tineri
ce au fost scuti]i de ele. Genealogia [i-o face,
desigur, pornind de la protop`rintele Adam,
ajungând pân` la importanta, pentru el, strad`
XII, care nu este celebra XII Avenue new-
yorkez` ci uli]a din comuna-i natal` Fratelia
sau Chi[oda Nou`. Momente cruciale din
cronologia urbei [i ]`rii, cum ar fi inaugurarea
catedralei mitropolitane în prezen]a regelui
Mihai, reforma monetar` [i cea educa]ional`
sunt alert [i concis prezentate în acest voluma[
delectabil [i original.

(III) Cu acelea[i afinit`]i selective [i
profund constructive se prezint` sinteza
directorului Institutului de Gestalt Therapy
din Tel Aviv Lenny Ravich, enny Ravich, enny Ravich, enny Ravich, enny Ravich, Terapia prin râs.Terapia prin râs.Terapia prin râs.Terapia prin râs.Terapia prin râs.
Un lucru amuzant întâmplat pe calea spreUn lucru amuzant întâmplat pe calea spreUn lucru amuzant întâmplat pe calea spreUn lucru amuzant întâmplat pe calea spreUn lucru amuzant întâmplat pe calea spre
iluminareiluminareiluminareiluminareiluminare, trad. Ana Sârghiu]`, pref. Carmen

1999 – NATO, Iugoslavia, r`zboi. TVR
are un corespondent la Belgrad. Nu e, de
altfel, singura televiziune din România care
acoper` mediatic conflictul din ]ara vecin`.
Corespondentul televiziunii publice ob]ine
îns`, în premier` pentru un jurnalist romîn,
un interviu cu Arkan – personaj de mare
for]` al conflictului iugoslav, dar [i ins acuzat
– cu temei - de terorism. Interviul ob]inut
atunci este nedifuzat nici pîn` astazi de TVR.

2005 – Antena 1 reu[e[te s` trimit` un
reporter special în Jamahiria Libian`. Mu'
ammar al Gaddafi, controversatul pre[edinte
al acestei controversate ]`ri, accept` s` ofere
un interviu trimisului special al postului
privat de televiziune din România.
Interlocutorul reporterului roman este,în
genereÊ pentru un jurnalist, foarte pre]ios
întrucît e foarte zgîrcit [i capricios cu presa.
Interviul e gata preparat s` intre pe post –
ceea ce se [i întîmpl`, dar nu înaintea unui
reportaj despre pisici [i, în tot cazul, ca ultim
"material" în Observator. UnÊ am`nunt:
reporterul de la Antena 1 e acela[i cu fostul
trimis al TVR în Iugoslavia care a realizat,
doar pentru arhiva televiziunii publice dup`
cîte se pare, un interviu cu un personaj cheie
al conflictului iugoslav.Ê

Irak, mai 2005. Ca jurnalist, trebuie s`
fii pu]in apucat ca s` stai [i, mai mult, ca
s` transmi]i "la foc automat", s`pt`mîni în
[ir, reportaje dintr-un loc în care se
dezl`n]uise iadul pe p`mînt. A existat un
reporter special roman care a f`cut asemenea
transmisiuni – un ochelarist oarecum sl`bu]
care poveste[te la cinci ani distan]`, între
altele, c` "dat` fiind apeten]a publicului
romån pentru subiecte u[oare, v` imagina]i
c` ele s-au reg`sit întotdeauna în partea a
doua a buletinelor de [tiri". E vorba –
coinciden]`! – din nou despre reporterul
special prezent în cele dou` scene rezumate
mai sus.

ÊA[adar, trei pove[ti în care finalitatea
actului jurnalistic se consum` sau în
anonimat (arhive) sau în marginalitate (final
de jurnal de prime-time sau partea a doua
a buletinelor de [tiri). În fond, de ce ar conta
a[a de mult? Nu li s-a mai întîmplat [i altora?
La urma urmei, nu orice [tire sau orice
interviu Êpot prinde "prima pagin`" ori, cu
atît mai pu]in, deschiderea de jurnal sau de
edi]ie. De altfel, dac` ar fi fost s` lungesc
inventarul început mai sus, a[ mai fi putut
ad`uga, chiar din biografia aceluia[i reporter,
momente jurnalistice – comparabile ca
tensiune [i miz` cu cele trei rezumateÊ mai
înainte – care au beneficiat de un tratament
editorial similiar. Care e, atunci, problema?
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E, de fapt, una mare. Ochelaristul
oarecum sl`b`nog despre care povestesc aici
–a propos, a devenit relativ curînd t`tic [i
are [i un blog – e Adelin Petri[or. Cele trei
momente rezumate mai sus sînt relatate/
rememorate într-o carte în care sînt adunate
zece asemenea pove[ti de r`zboi. "R`z-
boaiele mele" (Polirom, 2010) – o carte scris`
cu mult talent (Andrei Ple[u, unul dintre
cei care o recomand` explicit: "o ve]i citi,
adesea, cu r`suflarea t`iat`") care vorbe[te
despre performan]` performan]` performan]` performan]` performan]` [i despre curajcurajcurajcurajcuraj. Nu e
pu]in – e enorm! Oriunde într-o lume a[ezat`
[i decent`, abilitatea de a face performan]`
(inclusiv performan]` jurnalistic`) [i puterea
de a îndr`zni a[a de mult sînt recunoscute,
r`spl`tite [i apreciate. În Romånia (nu doar
mediatic`), perfoman]a [i curajul sînt, de
multe ori, arhivate sau exploatate "în partea
a doua" sau dup` un reportaj despre pisici,
gîndaci sau ]în]ari, la "[i altele". De altfel,
acest mod de a "edita" priorit`]ile –
promovînd false priorit`]i [i anulîndu-le sau
marginalizîndu-le pe cele reale – vorbe[te
ap`sat despre un spa]iu public profund
deformat [i deraiat. Particular, pentru pres`,
încercarea de a reveni la normalitate [i
decen]` va fi semnalat` atunci cînd genul
de performan]` [i lec]ia de curaj propuse
de Adelin Petri[orÊ vor fi, pe agenda
mediatic`, mereumereumereumereumereu în fa]`. Repet: mereu [i
nu accidental!
_______________

Adelin PETRI{OR, R`zboaiele mele,
editura Polirom, 2010

Bayer, Editura Herald, Bucure[ti, 2010, 222
p. Pe lâng` o colec]ie savuroas` de parabole
clasice, anecdote, întâmpl`ri personale [i
dictoane comice, acest best-seller tipic
american sus]ine teoria râsului vesel ca
adjuvant în vindecarea unor maladii grave,
deci ca parte din recent formulata medicin`
integral` ori medicin` a stilului de via]` (vezi
povestea autobiografic` a medicului deghizat
în clovn Patch Adams, narat` filmic de Robin
Williams în 1998). Ca moduri de via]`, umorul
[i optimismul generic constituie veritabile
c`l`torii spirituale, crede autorul, [i el însu[i
ne invit` la o atare investiga]ie surâz`toare
în lumea pozitiv` [i meliorist` a comicului
de calitate: "s`-]i tr`ie[ti via]a ca un joc î]i
poate da foarte mult` t`rie" sau, altfel spus,
"s` nu cre[ti mare. Prive[te lumea prin ochii
unui copil". Vorbele lui Albert Einstein sunt
doar unele dintre multele alternative ce pot
marca, dac` sunt bine digerate [i asimilate,
un debut fericit într-o via]` mai senin` [i mai
s`n`toas`: "Lumea poate fi v`zut` în dou`
feluri: nimic nu este un miracol. Totul este
un miracol". Sau cum sus]ine Tim Robbins
în Still life with woodpecker: "Nu este
niciodat` prea târziu s` ai o copil`rie fericit`".

(IV) Luminoas` la propriu, ca tem` [i
tratare, ni s-a p`rut cartea elaborat` de Ancancancancanca
Vasiliu, Vasiliu, Vasiliu, Vasiliu, Vasiliu, Despre diafanDespre diafanDespre diafanDespre diafanDespre diafan, trad. Irinel Antoniu,
pref. Jean Jolivet, Polirom, Ia[i, 2010, 383
p. Fosta cercet`toare la Institutul de Istoria

Artei al Academiei Române s-a stabilit de
dou` decenii în capitala Fran]ei, lucreaz` la
C.N.R.S [i pred` la Paris IV Sorbona unde
[i-a sus]inut [i doctoratul. Avem în fa]`
varianta u[or remaniat` a memoriului tezei
respective, ce caut` s` "exprime filosofic
înso]irea privirii cu gândul". {i asta deoarece
diafanul nu e "nici corp în sine, ca aerul, nici
calitate particular` a unui corp transparent",
ci nume de împrumut pentru lumin`.
Descrierea sistematic` a no]iunii cola]ioneaz`
date din domeniile istoricului doctrinelor
fizicii, esteticii [i cosmologiei, trasarea doct
fenomenologic` atingând fruntariile dintre
imanent [i transcendent. Curat "[tiin]`
inefabil` [i sintez` epic`" ar fi zis G. C`linescu,
comentariul întortocheat al unor dificile texte
aristotelice (De anima) sau platoniciene prin
filier` medieval` putând face deliciul oric`rui
îndr`gostit de arcanele cunoa[terii
ponderabile, cu oarece greutate adic`. Un
demers cultural de bun calibru european, o
lucrare sensibil` despre sensibilitate care totu[i
nu face nici o clip` rabat probit`]ii [tiin]ifice,
în sfâr[it, un opus cu care intelighen]ia
autohton` se poate lini[tit` mândri.
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În luna octombrie, la editura The Stin-
ging Fly din Irlanda a ap`rut antologia de
povestiri Sharp Sticks, Driven Nails, rea-
lizat` de Philip O Ceallaigh, autor irlandez
care tr`ie[te în prezent la Bucure[ti [i a
publicat la Editura Polirom dou` volume
de proz`: {i dulce e lumina [i Însemn`ri
dintr-un bordel turcesc.

În cuprinsul volumului a fost inclus`
[i povestirea autorului timi[orean Radu
Pavel Gheo Trucaje (în englez` Fake), pre-
luat` din volumul de proz` scurt` Numele
mierlei, ap`rut la Editura Polirom în 2008.




