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Memoria.ro
De vorb` cu

LIDIA GHEORGHIU BRADLEY {I MIRCEA IV~NOIU.
Cercet`rile mele pe Internet printre siturile romåne[ti m-au dus [i la situl Memoria.ro, care se prezenta astfel: "Memoria.ro, creat` de Funda]ia Aspera, este o
bibliotec` digital` de interviuri, memorialistic`, studii de istorie oral`, c`r]i [i imagini din istoria recent` a Romåniei, prezent\nd evenimente politice, sociale [i
culturale ale secolului XX a[a cum acestea se reflect` \n con[tiin]a celor care le-au tr`it." L-am "r`sfoit" [i m-a impresionat aceast` ini]iativ` [i informa]iile date pe
acest sit. Consider c` munca celor care l-au creat [i \l \ntre]in este de o importan]` imens`, c`ci, prin crearea acestei baze de informa]ii, ace[tia contribuie ca noi,
romånii, s` ne reg`sim prin istoria noastr` adev`rat` [i s` sc`p`m de co[marurile [i complexele pe care istoria mistificat` de comunism a Romåniei ni le-a creat.
Acum, dup` 15 ani de la r`sturnarea regimului Ceau[escu, când înc` fo[tii comuni[ti, dispersa]i în partide politice cu nume diverse, înc` conduc soarta României [i
trec sub t`cere ororile comunismului, când tân`ra genera]ie se pare c` nu [tie nimic despre anii de teroare comunist` [i când partide de tip Che Guevara se nasc în
România, aceast` baz` de informa]ii despre istoria poporului român are o [i mai mare importan]`, c`ci ne informeaz` depre ceea ce a fost comunismul, indiferent
de tip. Memoria.ro arat` înc` o dat` ce a însemnat ”somnul comunist al ra]iunii” pentru poporul român, [i nu numai, [i contribuie la în]elegerea trecutului, pentru
formarea unui viitor s`n`tos al poporului român.
Am luat contact, prin e-mail, cu cei care au creat Memoria.ro [i dialogul avut cu ace[tia vi-l prezint mai jos. S.C.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Silvia Constantinescu: Cine sunte]i
Lidia Gheorghiu Bradley?
Lidia Gheorghiu Bradley: În primul rând, sunt o fiin]` norocoas`:
am reu[it s` îmbin lumi diverse,
oameni diver[i, meserii diverse,
într-o via]` care func]ioneaz`,
care a avut pierderi [i greut`]i, în
care am luptat cu îndârjire, dar
care a decurs mai ales sub semnul
reu[itei. Adaug înc` o însu[ire pe
care nu eu am reu[it s` o pun în
cuvinte, dar care cred c` mi se
potrive[te, [i de care sunt mândr`:
sunt un om care merge împotriva
curentului. A spus-o doamna Monica Lovinescu, când m-a sunat,
pe nea[teptate, dup` ce o anun]asem c` voi publica în limba
englez` cartea Adrianei GeorLidia Gheorghiu Bradley.
gescu “La început a fost sfâr[itul”,
Foto: © Lidia Gheorghiu Bradley.
pe care dânsa o tradusese în francez` în 1950. (Acel apel telefonic
m-a bucurat ca pu]ine altele!) Mai concret: m-am n`scut în 1954 [i am crescut
la Bra[ov, unul dintre cele mai frumoase ora[e din lume. Tat`l meu, Constantin
C. Gheorghiu, inginer pasionat de avia]ie, originar din Deva, a venit la Bra[ov în
1936 pentru a lucra la I.A.R. (Industria Aeronautic` Român`). N`scut în 1907,
fusese dus de mama lui în 1918 la Adunarea de la Blaj c` s` tr`iasc` momentul
Unirii. În timpul primului r`zboi mondial fuseser` deporta]i la Sopron, în
Ungaria, c`ci bunicul meu, oltean, era cet`]ean român. Familia milita pentru
unirea Transilvaniei cu România [i au fost socoti]i periculo[i de c`tre autorit`]ile
maghiare din Deva acelor vremuri. În anii celui de-al doilea r`zboi mondial tata
a condus sec]ia de montaj motoare de avion la I.A.R., iar dup` 1945 a fost
martorul transform`rii acelei fabrici de înalt` tehnicitate într-una produc`toare
de tractoare – simbol al regresului pe care sistemul comunist îl numea progres.
Mama provine din Sighi[oara: la 20 de ani a trebuit s`-[i întrerup` studiile de
literatur` român` la Universitatea din Cluj [i s` dispar` apoi [i din Sighi[oara,
c`ci p`rin]ii ei fuseser` declara]i chiaburi. Copilaria mi-a fost fericit`, plin` de
prieteni, bun`tatea bunicii, pove[tile p`rin]ilor despre vremurile incomparabil
mai libere ale tinere]ii lor, pr`jiturile mamei, c`r]i citite ore în [ir în compania
câte unui borcan de dulcea]`, schi pe Post`varu [i la Predeal împreun` cu
fratele meu, Ticu[or. Ar mai fi de men]ionat c`, dup` spusele mamei, aveam din
copil`rie o înclina]ie observabil` spre a face lucrurile corect. O însu[ire aparent
plicticoas`, care, cuplat` cu mult` tenacitate, m-a ajutat mai târziu s` r`zbat în
lumea mare. Liceul l-am f`cut la “Andrei {aguna” unde, datorit` interven]iei
profesorului de latin` Spiru Hoida[, am schimbat în ultimul moment, toamna,
alegerea de a urma clasa special` de fizic` în decizia de a urma sec]ia
umanist`. Domnul Hoida[ i-a explicat mamei c` talentul meu pentru gramatic` e
un dar rar [i mi-a influen]at astfel op]iunile pentru to]i anii de studiu de atunci
încoace: la lucrarea de diplom` din facultate am ales un subiect de lingvistic`
teoretic`, apoi, în al doilea studiu f`cut în str`in`tate, am studiat limbaje formale
[i mai mult` lingivistic`. Nu regret, am avut adesea în via]a profesional`
ulterioar`, în diverse domenii, c`ci am schimbat câteva profesiuni, convingerea
c` am înv`]at un instrument de gândire abstract` pe care pu]ine discipline ]i-l pot
da, instrument care mi-a permis s` înv`] noi materii rapid [i cu flexibilitate. Iar
domnul Hoida[, cu pasiunea lui pentru latin` [i în]elepciunea antic`, cu
intransigen]a lui legendar`, r`mâne pentru mine profesorul model.
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Silvia Constantinescu: Cine
sunte]i Mircea Iv`noiu?
Mircea Iv`noiu: M-am n`scut la Lugoj, la sfâr[itul lui
noiembrie 1951. Eram, în
momentul na[terii, primul
copil, [i am r`mas pân` la
urm` singurul, al unei
familii de refugia]i basarabeni. De fapt doar pe
jum`tate refugia]i, pentru c `
tata era oltean, din inima
Olteniei (Cleanov). Tata
absolvise {coala Superioar`
de Comer] la Or[ova, un fel
de [coal` postliceal` în
Mircea Iv`noiu.
finan]e-contabilitate, [i dup`
Foto: © Mircea Iv`noiu.
o bun` perioad` de [omaj
la Bucure[ti (unde avea un
frate muncitor la ”Grivi]a”) a intrat prin concurs ca func]ionar la Ministerul
Lucr`rilor Publice. A g`sit un post vacant de contabil la Serviciul de Drumuri
din B`l]i, unde mama, localnic`, dup` ce a absolvit Liceul Eparhial din Chi[in`u,
era tân`r` func]ionar`. Îmi place s` vorbesc despre istoria familiei mele, poate
o voi face odat` mai pe larg, dar cel mai important lucru mi se pare ”acoperirea
geografic`”, care-mi d` parc` sentimentul (poate [i dreptul) de a crede c` pot
cunoa[te [i recunoa[te românul din toate col]urile ]`rii. Dac` adaug faptul c `
sunt n`scut b`n`]ean [i am b`ut apa de acolo pân` dup` 25 de ani, iar nevasta
mea este o[anc`, aceasta ”acoperire” nu r`mâne vorb` goal`. P`rin]ii s-au
refugiat cu Serviciul de Drumuri la Lugoj [i aici au r`mas, mama ie[ind la
pensie dup` peste 45 de ani de vechime neîntrerupt` în aceea[i institu]ie. Tata sa transferat contabil la Banca Na]ional`, filiala Lugoj, în ultimii 15-20 de ani
fiind tot acolo inspector de credite. Pân` la plecarea mea la facultate nu am avut
televizor [i am fost chiria[i în 2-3 locuin]e diferite din ora[, doar din anul 1971
am devenit proprietarii unui apartament cu 2 camere într-o locuin]` de raport
interbelic`, aproape de gar`. Era o locuin]` dup` modelul britanic al caselor
muncitore[ti (avea un backyard minuscul, de dimensiunea unei camere), atâta
doar c` apartamentele, cu un singur nivel, erau asezate în careu. Înc` înainte de
na[terea mea, mama a fost foarte afectat` când, în urma unui cancer cu o
evolu]ie rapid`, bunica matern` s-a stins cu gândul la casa ei din B`l]i (cartierul
P`mânteni) pe care nu avea s` o revad` niciodat`. Mai târziu, peste ani, când
am auzit c` francezii legau cancerul de nostalgie [i triste]e, mi s-a justificat
dispari]ia ei prematur`, la numai 51 de ani. Mama mea î[i diviniza mama, era un
ideal pe care nu a reu[it s`-l ating` niciodat`, în special ca st`pân` a casei,
priceput` la toate [i care realiza marile economii din faptul c` [tia s` fac` orice
la superlativ, f`r` s` apeleze la alt]i, iar pentru familie era neobosit`. De
aproape 55 de ani bunica î[i doarme somnul de veci în cimitirul ortodox din
Lugoj, la câtiva zeci de metri de fiica [i de ginerele ei. La Lugoj, ora[ de
m`rime optim` pentru o via]a comunitar` echilibrat`, am avut o copil`rie
obi[nuit`. Verile erau dedicate lecturii (devoram c`r]ile), iar dimine]ile pe malul
Timi[ului. Cu foarte pu]in timp în urm`, un interviu al Eugeniei Voda cu Nicolae
Breban mi-a rede[teptat nostalgia copil`riei, interviu în care el evoca aceea[i
perioad`. Am descoperit chiar c` am avut prieteni comuni, familia dr. Panciu
(refugia]i bucovineni parc`), în casa c`rora am fost de zeci de ori, în special cu
ocazia s`rb`torilor religioase. Îmi amintesc de Nicolae Breban, tuns la zero,
trecând pe lâng` bazinul de pe malul Timi[ului, în respectul tineretului studios
lugojan, pentru c` citisem cu to]ii primele lui romane [i chiar identificasem unele
personaje (în special în Francisca [i În absen]a st`pânilor).
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