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Trei lecții și o bibliografie ultra-selectivă 

de Nicoleta Muşat 

     

Fotografie de Daliana Iacobescu 

 

Orice poveste de viață contează  

ntre primele cărți ale căror titluri mi le-am 

notat, studenta Smarandei Vultur fiind, 

Brânza și viermii mi s-a părut deopotrivă 

incitantă și revoltătoare. În partea introductivă, pe 

care am recitit-o recent, autorul face o trecere în 

revistă a manierei în care povestea de viață a unui 

morar, Menocchio, de prin secolul al XVI-lea 

italian, a devenit subiect de interes pentru un 

istoric al mentalităților. Să decupezi o poveste de 

viață, aparent anodină, înseamnă nu doar o 

schimbare de paradigmă, ci o manieră de a fi 

uman. Iar asta ne poate învăța, pe de o parte, 

bibliografia, iar, pe de altă parte, exemplul 

personal al cercetătorului pasionat de subiecții lui 

și de poveștile lor de viață, al celui care reușește 

de fiecare, dar absolut de fiecare dată, să 

împletească în moduri de nedesfăcut propriul 

traseu existențial cu cel al subiectului.  

La cel mai recent eveniment în cadrul căruia am 

ascultat-o, Smaranda Vultur a vorbit, din nou, 

despre Margareta Oglindă, despre deportare și 

despre... miere. Nu este prima sau ultima dată 

când poveștile celor cu care a lucrat au devenit 

exemplare. M. O. a fost transformată într-un 

personaj căruia i se conferă puteri taumaturgice, 

cred eu, iar această transformare asumată și 

povestită scoate povestea de viață din anonim și îi 

conferă un alt statut. Ce m-a învățat acest mod de 
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a face cercetare este faptul că tot, absolut tot ce îți 

oferă terenul antropologic este valoros sau poate fi 

transformat de către un cercetător–maestru în 

material valoros, este ofertant, este de înregistrat, 

este demn de a-i fi oferit timp, pasiune, empatie, 

energie. Și iubire. Foarte multă. 

Frica se poate conține  

n vremuri intense, cum sunt aceste zile, am 

auzit un glas (el s-a interiorizat săptămâna 

aceasta) care spunea: Sunteți antropologi, 

analizați fenomenul! M-am dus din nou la 

bibliografie, recomandată cu foarte mult timp în 

urmă. Inerentă naturii noastre, ea (frica) este o 

pavăză esențială, o garanție împotriva 

primejdiilor, un reflex indispensabil permițând 

organismului să scape provizoriu de moarte.[…]
1
 

Mecanismele fricilor pot fi identificate și analizate 

cu instrumentele antropologiei. Pe scurt: în fața 

încercărilor cotidianului se poate rezista prin 

bibliografii, analize ale fenomenelor, rațiune.  

Supraviețuirea e (poate) o 

datorie 

oate volumele Smarandei Vultur pe care 

le-am citit, citat, studiat, răsfoit sunt 

povești ale supraviețuirii. Nu doar ale 

deportării, nu doar despre memorie și cum 

funcționează ea, despre cotidian și regulile lui, 

despre Timișoara uitată și prezentă, despre 

meseriași și meșteșugurile lor, despre transmiterea 

tradiției și asumarea ei, despre Banat și poveștile 

lui. Sunt despre navigare prin vremuri incerte, 

printre oameni cunoscuți și necunoscuți, despre 

adaptarea la alteritate și la diferențele ei și despre 

micile victorii ale vieții. Sau asupra vieții. Victorii 

ale poveștii care rămâne și pe care Smaranda 

Vultur a înregistrat-o. Probabil că Raiul 

Smarandei Vultur este un mare reportofon care 

înregistrează neîncetat, pentru a nu pierde nimic, 

un fel de memorie gigant, o arhivă de neînlocuit. 

Care supraviețuiește.  

Iar dincolo de cursuri, bibliografii, articole și 

studii, discuții și provocări, Smaranda Vultur 

transmite, permanent, firescul. Așa cum, la finalul 

fiecărui mail semnează: Smaranda. Cu firesc ce 

îndeamnă la firesc, cu delicatețe.  

                                                           
1
 Jean Delumeau, Frica în Occident : (secolele XIV-

XVIII) : o cetate asediată, trad., postf. şi note de 

Modest Morariu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1986, 

p. 19. 
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