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sensul
alternativei
„Conceptul de regeneraþie –
atât de specific paºoptist – devine
de cea mai urgentã actualitate”
(Adrian Marino)

L

a început a fost Constantin
Lecca. Pictorul, cãrturarul, profesorul. ªi al sãu Mozaikul,
inaugurând presa culturalã din Oltenia,
simultan cu iniþiativele unui Gheorghe
Bariþ în Transilvania. Era anul 1838.
Apoi au fost Nicolae Marinescu,
C. M. Popa ºi Ilarie Hinoveanu.
Directorul, redactorul-ºef, secretarul
general de redacþie. ªi Mozaicul,
într-o nouã serie, începând cu anul
1998, ca alternativã particularã la ceea
ce exista în Craiova prin consacrare
oficialã. O revistã cu program, încurajând dezbaterile de idei, spiritul critic,
abordarea eseisticã a marilor teme ale
momentului, cultul valorilor europene.
Era o toamnã de o limpezime implacabilã, de un farmec elegiac, blând, contrastând cu emoþiile, neliniºtile, scepticismele ori sfidãrile celor ce s-au ataºat publicaþiei formând „nucleul dur”
al mozaicarilor: Ion Buzera, Gabriel
Coºoveanu, Horia Dulvac, Sergiu
Ioanicescu, Ion Militaru, Sorina
Sorescu, Aurelian Zisu.
S-a produs, atunci, fericita întâlnire cu marele ideocritic Adrian Marino,
care, promovând orientarea neopaºoptistã, a recunoscut în Mozaicul
un comiliton sui-generis. Argumente?
Fondatorul fusese un prepaºoptist,
publicaþia reînviatã exprima ideea policentrismului, iar programul ideologic
era axat pe liberalism, europenism, iniþiative private, dialog. Cu prilejul popasurilor sale craiovene, Marino ne
mãrturisea adesea, cu patos reþinut,
crezul sãu, ardenþa ideilor fiind trãdatã doar de strãlucirea ochilor: „În
aceastã orientare precursoare, inovatoare, de avangardã, cu vechi rãdãcini, nu intrã nici urmã de naþionalism,
ºovinism, izolaþionism, provincialism,
sau autarhie culturalã. Incitare creatoare, stimulare, emulaþie permanentã,
spirit de concurenþã ºi competiþie, da!;
compilaþie, pastiºã mecanicã, vasalitate, epigonism lipsit de personalitate,
servilism cultural, categoric, nu!”.
Mai este de actualitate neopaºoptismul?
Desigur, privind retrospectiv, multe
dintre dezideratele programului
s-au împlinit. România a devenit þarã
membrã a U.E. ºi a Alianþei euroatlantice, modernizarea structurilor socialeconomice este în desfãºurare, câºtigã
din ce în ce mai mult teren ideile privind
libertãþile individuale, spiritul democratic, în plan cultural valorile româneºti
îºi impun legitimitatea internaþionalã.

ªi totuºi, fie ºi sub o altã denumire,
unele dintre principiile ºi soluþiile neopaºoptismului rãmân viabile. Încã nu
s-au introdus, în termeni compatibili
ºi inteligibili standardelor europene,
reformele ºi instituþiile necesare. Mentalitatea ºi deprinderea mecanismului
democratic n-au fost consolidate atâta vreme cât se manifestã puternic reflexele birocratice, corupþia ºi abuzurile de orice fel. „Siguranþa personalã”, de care vorbea în urmã cu peste
160 de ani V. Alecsandri, separaþia puterilor în stat, descentralizarea administrativã urmeazã încã a se realiza.
În sfera culturii, sã observãm cã,
deºi s-a discutat enorm pe tema crizei
identitare, nu s-au gãsit rezolvãri satisfãcãtoare la angoasele globalizãrii.
Dacã proclamarea libertãþii de expresie a devenit o realitate, ea trebuie dublatã de exercitarea spiritului critic în
sens raþionalist, antidogmatic, antimistic ºi antiintolerant. Înfãptuirea lucrãrilor de referinþã, de sintezã ºi de documentare înainteazã lent, principiul
enciclopedismului trebuind a fi reactualizat. Regãsirea organicitãþii culturii, dupã decenii de dictaturã, cenzurã
ºi represiune spiritualã, impune acþiunea fermã de profesionalizare a domeniului prin eliminarea improvizaþiei, superficialitãþii, nepotismului, partizanatului politic, prin acceptarea exigenþelor cerute de exactitate, rigoare, organizare, continuitate, originalitate.
Iatã sensul alternativei la izolaþionism, nivelare intelectualã, imitaþie pasivã, aculturaþie, naþionalism agresiv,
un sens asumat de cãtre gruparea mozaicarilor prin abandonul conºtient al
contemplaþiei decorative în favoarea
atitudinii decise. O culoare vestindu-se proaspãtã adaugã, de acum, în
însumarea cromaticã a revistei, Luminiþa Corneanu ºi Xenia Karo-Negrea.
Poate ideologia neopaºoptistã,
suspectatã pe nedrept de anacronism,
ar putea fi numitã, astãzi, când tânãra
generaþie se implicã atât de pragmatic
în efortul de regenerare a spiritului românesc, restabilind o nouã relaþie cu
trecutul, programul regeneraþiei.
Evident, cuvintele se schimbã, ca
ºi reperele, dar, ºi în anno domini 2008,
chemarea rãmâne aceeaºi.
Ataºaþi firesc ºi cu o francheþe cuceritoare imperativului continuitãþii,
Cosmin Dragoste, Gabriela Gheorghiºor, Silviu Gongonea, Adrian
Michiduþã, Petriºor Militaru, Tiberiu
Neacºu, Mihaela Velea sporesc, tot
mai vizibil, imaginile inconfundabile
ale construcþiei mozaicate.
Mozaicul are energiile necesare ºi
disponibilitatea reacþiei la noile provocãri ale prezentului.

Gheorghe Asachi:
„Mozaikul cel interesant”

(Albina Româneascã, 1839)

Lucian Irimescu

avantext

„Sã nu uitãm cã Mozaicul
este, de fapt, seria a doua a
unei reviste paºoptiste, fãcute
de C. Lecca. Ei bine,
paºoptismul actual a reînviat
prin Mozaicul. Deci noi
suntem într-o fazã
neopaºoptistã, de liberalism,
de spirit critic, de europenism
ºi de iniþiative locale creatoare”
(Adrian Marino)
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Mozaikul – 170

Î

n volumul 175 ani de
presã româneascã (1829 –
2004), imprimat la editura
Realitatea în 2004 – de fapt un
album aniversar ce reproduce
facsimile comentate din primul
deceniu al periodicelor româneºti
– înfãþiºarea muzealã readuce în
memoria noastrã culturalã „foi”
imprimate cu fermecãtoare stângãcie datând din 1723 (Calendarul românesc de la Braºov), 1804
(Calendarul de la Buda al lui
ªincai), 1829 (Curierul românesc
al lui Heliade-Rãdulescu) sau din
1838 (Foaie pentru minte, inimã
ºi literaturã la Braºov). Punctul
de mirã îl constituie însã evocarea publicaþiei ieºene Albina
Româneascã, cu primul numãr
ieºit de sub teascurile tiparniþei
în 1829. Or, din „filmul devenirii
ºi afirmãrii gazetãriei în limba românã” – alcãtuit, altfel, cu dragoste ºi competenþã de Corneliu
Leu – absenteazã Mozaikul craiovean, sãptãmânalul cultural cu
52 numere, apãrut în rãstimpul
unui an (1838 – 1839). Lui Constantin Lecca – pictor, dascãl, literat ºi editor la ºcoala lui Zaharia Carcalechi (colaborând de altfel la Biblioteca româneascã de
la Buda, 1821, a acestuia) – i se
datoreazã primul periodic de culturã din Oltenia ºi despre care
informaþiile din dicþionarele noastre sunt ºi parcimonioase ºi
inexacte. Lectura acestuia, înlesnitã de editarea sub formã de

volum ºi cu transliterarea alfabetului de tranziþie a originalului la
editura Aius (în 2005) este instructivã, astãzi, din cel puþin
douã perspective intersectabile
– structuralã ºi funcþionalã. Astfel, formula de magazin însumând
pagini ficþionale în coloraturã
romanticã dar ºi de interes eminamente didactic sau chiar ºtiinþific ilustreazã tardivul proiect luminist de educare a cititorului.
Iatã, de pildã, reproducerea scrisorii prin care „iubitul nostru Efor
ºi Ministru”, Grigore ªtirbei
doneazã ªcolii Centrale din Craiova „50 de bucãþi” dintr-o lucrare
tradusã din francezã: „Deprinzându-mã la traducþie din franþozeºte
în româneºte, am dat de aceastã
carte, ale cãrei frumseþi religioase
ºi morale mã îndemnarã a o traduce, ºi socotind cã publicul
cetitor ar putea sã culeagã oarecare folos dintr-însa o ºi dedei la
tipar”. Acelaºi deziderat vertebreazã foiletonul întins pe mai
multe numere intitulat Morala,
luat din Curierul Românesc (cu
particularizãri de tipul „moralã a
turcilor”, „moralã a arabilor” º.a.),
publicarea textelor sapienþiale ºi,
tot sub formã de foileton, a paginilor de prozã nuvelisticã, majoritar mercantilã, sau a micilor istorisiri, iarãºi moralizatoare. Ar fi
interesant de aflat listele de prenumeranþi – importante pentru
reconstituirea mediilor sociale
care agreau revista lui Lecca ºi,

prin extrapolare, pentru orientarea prepaºoptistã a publicaþiei.
Apelul la abonaþii virtuali se face
printr-o mãrturisire învãluitã ºi
totuºi limpede. La ºase luni de la
apariþia primului numãr Mozaikul
(id est: Lecca) doreste, cu umilinþa dar ºi cu orgoliul intelectualului, „sã i se plãteascã regulat
plata de peste an”, pentru cã „altmintrelea mi-e fricã sã nu mã bolnãvesc... cã în starea în care mã
aflu, de mã voi bolnãvi, abia s-o
poci duce pânã voi împlini anul”
etc. Revista a împlinit anul dar
vrednicul editor ºi traducãtor
n-a mai reuºit – în pofida diligenþelor depuse pe lângã „Domnii
Abonaþi”, „a-i da o formã nouã,
coprinzãtoare”. Adresarea ceremonioasã din finalul ultimului
numãr (Cãtre Domnii Abonaþi)
a rãmas ca atare, adicã fãrã urmãri, dar cele 52 de numere alcãtuiesc, însumate, o parte constitutivã „proiectului european”
românesc. Cu restituirea Mozaikului ºi cu observarea înrudirilor de fond cu celelalte publicaþii
din epocã un veritabil puzzle jurnalistic naþional a fost completat
cu piesa care îi lipsea. Alãturi de
„foile” tipãrite de Asachi, Bariþ
sau Heliade, Oltenia rotunjeºte
un cvartet cultural iar cei care ni
l-au oferit – Nicolae Marinescu
ºi Aurelia Florescu – binemeritã,
ca ºi actualul Mozaicul, de altfel,
gratitudinea istoricului ºi culturologului de astãzi.

Lucian Irimescu - Strugure frunzã
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deschiderea
spre universal
Mozaicul se înscrie prestigios
în categoria periodicelor culturale de plan larg, implicându-se
inteligent în miºcarea de idei contemporanã. De remarcat în paginile sale fervoarea analiticã,
spiritul polemic (decent), aspiraþiile constructive. Adesea remarcabile, dezbaterile teoretice cu
suport estetic, tezele vizând literatura, artele vizuale ºi dramaturgia, ating cote înalte. Expresie

pluralã a fondului existenþial
oltean, Mozaicul exceleazã, pe de
altã parte, în deschiderea spre
universal. Îi asigurã ºi îi vegheazã destinul o echipã de intelectuali devotaþi. Solidaritatea lor,
exemplarã, impresioneazã.
La 170 de ani de la fondare ºi
la un deceniu de serie nouã – un
cordial salut de la Iaºi. Mari realizãri în perspectivã!

onceptul de „neopaºoptism” a fost impus
în dezbaterea publicã
postdecembristã de Adrian
Marino. Savant de anvergurã
universalã, „disputat între teoria
literarã ºi ideologia culturalã”,
cum observa C. M. Popa, s-a
bucurat de aceastã recunoaºtere
ca foarte puþini conaþionali contemporani. Apariþia Rumänische
Erzahler der Gegenwart, Gute
Schriften, Bern, 1972, Etiemble
ou le comparatisme militant,
Paris, Gallimard, 1982, Tendences
esthétiques, în: Les Avant-Garde Littéraires au XX-ème siècle,
vol. II, Théorie, Budapeste, Academiai Kiado, 1984, Comparatisme et Théorie de la Litterature,
Paris, Presse de France, 1988, Teoria della letteratura. Bolgna,
Il Mulino, 1994, The Biography
of „The Idea of Litterature”
From Antiquity to the Baroque,
Albany, N. Y. State, University of
New York Press, 1996, Moderno,
Modernizam, Modernost. Beograd, Narodna Knijga, 1997, ca ºi
numeroasele traduceri ale scrierilor sale, chiar ºi în japonezã, dimensioneazã fãrã echivoc o staturã intelectualã puþin obiºnuitã
în cultura românã.
Însã Adrian Marino este, asemeni unui Miron Costin, Dimitrie
Cantemir, Bogdan Petriceicu
Hasdeu sau Nicolae Iorga, mai
mult decât un mare învãþat, având
capacitatea celor mai mari spirite
ale umanitãþii de a-ºi proiecta
ºtiinþa, dincolo de laboratorul
creaþiei, în viaþã socialã ºi publicã. Implicarea sa în politicã nu a
fost întâmplãtoare, cãrturarul
trãind puternic sentimental datoriei de a-ºi pune ºtiinþa ºi capacitãþile în folosul celorlalþi. Cei paisprezece ani de detenþie ºi devotamentul arãtat pânã în ultima
clipã reabilitãrii personalitãþii
„inadaptatului” Alexandru Macedonski o dovedesc fãrã echivoc.
Retragerea din politica militantã
a reprezentat nu o renunþare, ci
fortificarea, pe o poziþie de rezistenþã, în militantismul doctrinar,
capabil sã pregãteascã ºi sã susþinã mutaþiile necesare sã asigure progresul durabil al lumii, de
care era profund ataºat. În recenta sa lucrare, Adrian Marino,
ideocriticul impenitent, Craiova,
Simart, 2008, Constantin M. Popa
constata: „Radiografierea României actuale echivaleazã cu o lecturã ideologicã având drept coordonate «comunizarea profundã a poporului român», mediocritatea clasei noastre politice,
defectele naþionale, rolul intelectualitãþii ºi al societãþii civile,
soarta deþinutului politic, imaginea negativã a unei „culturi de
publiciºti ºi poeþi”. Toate acestea sunt recunoscute ca „obsesii” ale existenþei raþionalistului
care pledeazã pentru un viitor
românesc ºi european în acelaºi
timp, pentru emulaþia creatoare,
pentru o culturã necomplexatã,
neepigonicã, solid edificatã”.
Dificultatea acceptãrii conceptului de neopaºoptism vine,
în primul rând, din dificultatea
cuprinderii proiecþiei intelectuale a unui cãrturar cu mult chiar
peste media categoriei sale sociale ºi, în al doilea rând, din tragica sfâºiere pe care, aparent paradoxal, comunismul a produs-o în
corpul social românesc, rupând,
prin efecte perverse, intelectualitatea de restul societãþii.
Sigur cã într-o mãsurã importantã viabilitatea conceptului
marinian trebuie vãzutã ºi prin

 NICOLAE MARINESCU

argument pentru
viabilitatea unui concept

capacitatea lui de a opera în afara spaþiului românesc, în lumea
europeanã de astãzi ºi, de ce nu,
într-un timp al „globalizãrii”, ºi în
celelalte spaþii „culturale” ale lumii de azi.
Conºtient desigur de dificultãþile promovãrii conceptului ºi,
mai departe, a proiectului sãu de
modernizare a României postdecembriste, Adrian Marino s-a
disociat fãrã echivoc, deopotrivã,
de „naþionalismul de grotã” ca ºi
de „europenii de nicãieri”,
a cãror existenþã nu a contestat-o,
vãzând însã viitorul în „a treia
cale”, concept dezvoltat consecvent în multe studii, inclusiv în
Mozaicul.
În studiul introductiv la Revenirea în Europa. Idei ºi controverse româneºti. 1990 – 1995,
Antologie ºi prefaþã de Adrian
Marino, Aius, 1996, trecând el
însuºi în revistã dificultãþile întreprinerii, spune: „Prea multe iluzii nu ne facem. Se poate aminti,
totuºi, cã întreaga problema nu
este total necunoscutã nici culturii române contemporane, cã ea
are precursorii ei imediaþi. O minimã iniþiere prealabilã, prin urmare, existã. Controversele anterioare pe tema «tradiþie ºi inovaþie», «sincronism ºi protocronism» ºi celelalte au în centrul lor
tocmai aceastã idee europeanã.
Ea mergea deci pe un drum deschis. Poate fi, în consecinþã reluatã ºi regânditã, în oarecare
cunoºtinþã de cauzã, de la nivelul sfârºitului de secol 20, în noi-

le condiþii istorico-ideologice, din
fericire, total schimbate”. Metoda raþionalistã a studiului bazat pe
evaluarea amãnunþitã ºi fãrã prejudecãþi a ceea ce au realizat înaintaºii, pentru a proiecta un viitor
mai bun, în concordanþã cu optimismul iluminiºtilor ºi al generaþiei paºoptiste, dã încredere ºi
puterea de a merge mai departe.
„Integratã” politic în Uniunea
Europeanã de la 1 ianuarie 2007,
constatãm cât de dificil este procesul „integrãrii” în celelalte planuri, de la cel economic la cel cultural, de la cel instituþional la cel
moral, sursa profundã a ritmului
lent al schimbãrilor dezirabile fiind, pânã la urmã, lipsa de concept, incapacitatea liderilor ºi a
societãþii în întregul ei de a-ºi proiecta coerent, nu numai drumul,
dar chiar ºi þinta. Adrian Marino
a înþeles, între primii români în perioada postdecembristã, acest imperativ, mai mult, a fost între ºi
mai puþinii care au lucrat temeinic
ºi perseverent pentru a-l împlini.
Explicând titlul antologiei amintite, Adrian Marino scria cu luciditate ºi cu fermitate:
„Revenirea în Europa trebuie înþeleasã, exclusiv, în sensul
reafirmãrii energice – ºi uneori
polemice – a adeziunii ºi integrãrii þãrii ºi culturii noastre în sistemul instituþiilor ºi valorilor europene. Pe toate planurile. O asumare deschisã a ideii europene,
dupã decenii de izolare totalitarã
ºi de virulentã propagandã antioccidentalã. Cãci, în rest, Româ-

nia, þarã europeanã, în sensul
plin, geografic ºi cultural al cuvântului, n-a «ieºit» ºi n-a «plecat» niciodatã din Europa.
Dupã1989, ea reînnoadã doar un
fir ºi îºi regãseºte, în mod salutar.
o tradiþie istoricã.
Orice s-ar spune, în ciuda unor
exaltãri de extremã dreaptã, care
detestau influenþele ooccidentale ºi preconizau utopic: „decuplarea de Europa”, România modernã, cel puþin de la 1848 încoace,
a fost – în ciuda insuficienþelor
sale istorice – o þarã orientatã spre
cultura ºi civilizaþia europeanã. Ea
a privit totdeauna spre Apus ºi
nu spre Rãsãrit. Uitãm, în acelaºi
timp, cã prima ideologie activã ºi
coerentã, în toate provinciile româneºti a fost curentul iluminist,
admirator al „Europei luminate”.
Drumul încã lung al „revenirii” noastre în Europa face din
demersul ideologic al lui Adrian
Marino un reper necesar, convertibil în fapt de conºtiinþã ºi în acþiune. Pentru mulþi, destui chiar
intelectuali cu pretenþii, neopaºoptismul s-ar afla în suferinþã:
ne întoarce în trecut, aduce un
aer de vetusteþe, ne provincializezã. Cine mai este astãzi, în Europa invocatã, interesat de paºoptism? Ei bine, rãspunsul meu
este acela cã, în substanþã, aproape toatã lumea. ªi aº începe observând cã dacã paºoptismul a
impus Europei conceptele de „naþiune” ºi „naþional”, transformându-le în mod de viaþã, una dintre
frãmântãrile cele mai acute ale
Europei de astãzi este chiar aceea legatã de afirmarea valorilor
naþionale. Pentru apãrarea lor,
statele europene fac aproape

front comun, solidarizându-se
împotriva globalizãrii, acceptatã
în plan economic, dar respinsã
hotãrât în cel al culturii, apreciat
ca „identitar”. Multiculturalitate,
plurilingvism, policentrism sunt
noii vectori ideologici meniþi sã
ranforseze „spiritul naþional”,
care îi înflãcãrase pe paºoptiºtii
din întreaga Europã. Ba, dacã ne
gândim la „recentele” miºcãri de
eliberare naþionalã din Asia, Africa sau America de Sud, ca sã nu
mai vorbim de tendinþele separatiste tot mai numeroase ºi mai
puternice pe criteriile identitãþii
istorice ºi culturale, putem înþelege funcþia revelatorie a conceptului. Sã nu mai vorbim despre
ideea de „libertate”, al cãrei conþinut modern ºi afirmare la nivel
de masã se datoreazã de asemenea paºoptiºtilor, ca ºi aceea de
„egalitate”, nuanþatã prin actualizarea „de ºanse”, valori fãrã de
care Europa ºi Modernitatea
sunt, cel puþin pentru foarte mulþi
dintre noi, de neimaginat.
„Neopaºoptismul” se dovedeºte un concept la fel de viabil
ca acela al „Europei naþiunilor”
prin acoperirea realitãþilor româneºti ºi europene contemporane ºi prin proiectarea unui model uman ºi al unei societãþi în
care viitorul implicã raþionalitatea ºi responsabilitatea membrilor comunitãþii. Atribuindu-i
conceptului sãu o dimensiune
istoricã, Adrian Marino îºi asumã „un act constructiv ºi patriotic”. ªi, pentru cã suntem la un
dublu moment aniversar, îi vom
lãsa ultimul cuvânt citând din
articolul sãu „Multiculturalitate,
lumini ºi umbre”, din Mozaicul ,
nr. 1-2, 2001:
„Sã nu uitãm cã Mozaicul
este, de fapt, seria a doua a unei
reviste paºoptiste, fãcute de
C. Lecca. Ei bine, paºoptismul actual a reînviat prin Mozaicul. Deci
noi suntem într-o fazã neopaºoptistã, de liberalism, de spirit critic, de europenism ºi de iniþiative
locale creatoare”.
Un argument pentru viabilitatea unui proiect!
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onvins cã în câmpul
nostru cultural critica
de idei ar aduce „un
suflu nou”, incomodul Adrian
Marino – dorindu-se (ºi fiind)
ideocritic – a pledat, consecvent
ºi coerent, cu „elan categorial”,
pentru un proiect de anvergurã,
impunãtor, de reflexie româneascã. Ceea ce a ºi reuºit. ªtiind prea
bine cã raþiunea ultimã a literaturii se aflã, negreºit, dincolo de ea.
ªi cã, logodind (himeric) culturalul ºi politicul, dezvoltând enciclopedismul (iute taxat de unele
voci drept anacronic) va sluji eforturile de democratizare ºi reformism pe fundalul liberalismului,
raþionalismului, policentrismului,
idei dragi pentru care s-a bãtut o
viaþã. Dar „gânditorul categorial”
(cum, fericit, l-a numit Constantin M. Popa), pãrãsind Paradisul
conceptelor ºi-a dorit cu ardoare, în realitatea imediatã, „revenirea în Europa”. Militantismul sãu
s-a cheltuit, fãrã economie, ºi în
aceastã direcþie oferind (v. Al treilea discurs) un mesaj neopaºoptist corectiv pentru a dobândi o
dublã ereditate (a fi români ºi europeni, în acelaºi timp) ºi a lichida tarele naþionale, acea pecete a
„neisprãvitului” (cum zicea D.
Drãghicescu) care ne însoþeºte
în Istorie. Adicã fenomenele de
disgenie, superficialitatea ºi fragmentarismul, foiletonismul ºi poetocentrismul, ºirul de complexe
hrãnind, paradoxal, „fraudele pioase” în numele orgoliului naþional ºi jinduind respectabilitatea.
ªtiind cã în „þara formelor fãrã
fond” n-am prea aprofundat, ci
doar am adoptat, de ochii lumii.
Ceea ce, vai, se întâmplã ºi azi,
manevrându-se dezinvolt, cu
voioºie iresponsabilã, o retoricã
mincinoasã. Or, ceea ce impune
la Marino, pe toatã întinderea
preocupãrilor sale (ca spirit insaþiabil) ar fi tocmai seriozitatea ºi
profunditatea.
O teribilã energie pozitivã, biciuitã – probabil – ºi de frisonul
recuperãrilor ºi un elan paºoptist
mereu în clocot îl mânã pe Adrian Marino spre marile proiecte,
criticul fiind convins cã trebuie
început ceva. Ieºind din asceza
orgolioasã, el avea la îndemânã
(ºi) supapa cãlãtoriilor, interesat
– cu o vibraþie grandilocventã –
de cunoaºtere, deschidere, dialog. Trecut printr-o experienþã
existenþialã plinã de frustrãri, ostracizãri, adversitãþi (eclipsând,
inevitabil, magnetismul ficþional),
dovedind o psihologie adolescentinã, alternând candoarea cu
crisparea, Marino s-a bãtut toatã viaþa, cu „o melancolie de ciclop” (Gh. Grigurcu), pentru legãturi culturale libere. În pofida sistemului opresiv de la noi,
el s-a manifestat de altminteri ca
un om liber, spãrgând blocada,
vestejind mentalitatea fragmentaristã pentru a înscrie competitiv critica româneascã în sistemul
european de referinþe, blamând
satelizarea.
Dar o europenizare „aproximativã”, observa Adrian Marino a
însoþit devenirea societãþii noastre, fãrã a transforma preceptele
europene în realitãþi locale. Mai
mult, România continuã a rãmâne „þara lui pseudo”. Astfel de
opinii, deloc singulare sau surdinizate invocã experienþa postpaºoptistã ºi analizeazã necruþãtor
„jocul” elitelor. Fiindcã, negreºit,
în dezlegarea ecuaþiei româneºti
realitãþile geopolitice ºi presiunile contextului internaþional au
cântãrit (decisiv, uneori) doar
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un proiect provocator
comportamentul elitelor noastre,
fie ele politice ori culturale, nu
trebuie scutit de o lucidã ºi nepãrtinitoare analizã. Ea nu a fost
încã fãcutã.
Avalanºa de epitete negative
a copleºit profilul etnopsihologic,
alimentând o etichetologie
prosperã. Cum vom reacþiona?
Fiindcã imagologia rãuvoitoare
poate fi domolitã, în primul rând,
printr-o corecþie a realitãþilor autohtone. Din nou, soluþia marinescã ni se pare corectã: alinierea europeanã nu se rezumã la o
etapizare tehnico-legislativã, ci
presupune localizarea ºi internalizarea valorilor ºi a mentalitãþilor, aducând Europa acasã. Obþinând, aºadar, o „dublã ereditate”. Fiindcã, de fapt, al treilea
discurs pentru aceastã nouã
identitate pledeazã.
Sã mai notãm cã exigenþele integraþioniste cer o societate performantã; nu se împacã, nicidecum, cu improvizaþia, criticismul
steril, vorbãria întreþinutã de un
tonus balcanic, irosind energii ºi
eºuând într-un politicianism centrifugal. Trebuie, foarte exact, sã
definim ceea ce vrem sã fim; reîntoarcerea într-un trecut fals-ede-

nic este imposibilã ºi contraproductivã. Nu acolo sunt soluþiile.
Formele sunt autogenerative;
ele îºi creeazã, în timp, progresiv,
prin strãdania ºi completãrile la
care se obligã „curgerea” generaþiilor, fondul necesar. Stimularea se poate dovedi fertilã, corectând mentalitãþi, deprinderi
sociale, reflexe ºi moravuri. Cu o
condiþie însã, mereu în cumpãnã
la meridianul nostru: continuitatea eforturilor. Din pãcate, ispita adamicã, tema manolianã, fixaþia maniheicã, râvna furioasã a
demolãrilor în perspectiva unui
nou start în Istorie, de regulã ratat, compromit aceastã condiþie
ºi mutã accentul de la evoluþie
spre revoluþie, retezând putinþa
creºterii organice. De altfel, admiþând rolul propulsor al ideilor,
forþa lor criticã ºi vizionarã întreþinând o fertilã tensiune va trebui sã admitem cã asimilarea unui
program radical, penetrând straturile României „profunde”, nu
s-a împlinit nicicând.
Dupã cum se ºtie, cultura noastrã este poetocentricã. Ne lipseºte o tradiþie raþionalistã, iar mentalitatea literarã, preeminentã,
blocheazã sau deformeazã circu-
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laþia ideologiilor. Aºa fiind, filosofia integraþionistã va vehicula
mai degrabã o „culturã a sentimentelor”, cu reacþii emoþionale,
viscerale ºi mai puþin o argumentare „rece”, cu blindaj ºtiinþific.
Literaturismul culturii noastre,
denunþat cândva de M. Ralea, va
cultiva eseismul sprinþar, obsedat de efecte stilistice. Or, cele
douã moduri de a gândi lumea
influenþeazã (ºi împieteazã) asupra soluþiilor, perpetuând dramatic condiþia noastrã de þarã dilematicã, devenirea româneascã
fiind marcatã de aceastã tensiune a dubletelor. Sedusã, culturaliceºte, de pilda Occidentului ºi
plasatã, geograficeºte, pe orbitã
orientalã, România îºi prelungeºte, pãgubos, indecizia. Iar edificarea specificului este „o operã
de desprindere”, de diferenþiere,
realizarea noastrã sufleteascã fiind – anunþa tot M. Ralea – un
fenomen de viitor. Sarcinã care
stã încã în faþa noastrã, încercând o definiþie a fenomenului
românesc, conjugând – cum sugera Adrian Marino, pledând
pentru un neopaºoptism cultural – cele douã orientãri ideologice adverse (autohtonismul ºi eu-
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ropenismul) într-un al treilea discurs, stingând o relaþie de adversitate ºi propunând un nou raport între izolarea specifistã ºi integrarea europeanã. Depãºind,
aºadar, fantasmele occidentalizante ºi himerele autohtoniste în
numele unui pragmatism care sã
ne conducã spre civilizaþie, modernitate ºi europenizare.
Am fãcut acest ocol pentru a
înþelege de ce „al treilea discurs”
pare a fi, dupã Adrian Marino,
soluþia adecvatã: o formulã intelectualã (deocamdatã) care sã ne
scoatã, definitiv, din capcana izolaþionismului ºi sã nu ne „piardã” în cosmopolitismul globalizant, sub tãvãlugul mondializãrii. Este o soluþie realistã? Existã,
se ºtie, voinþa politicã, de fermã
orientare pro-occidentalizantã
dar ºi rezistenþa obscurã a substratului cultural. Cum, vorba
unei analiste, nu putem fugi din
Balcani ºi, pe de altã parte, nu
putem deveni nicicând „vestici”,
nu ne rãmâne decât a spera cã
vom împãca cele douã direcþii,
desemnând o „endemicã disputã” în cadrele culturii noastre.
Evident, discursul terþ nu afirmã idei total noi. Mai degrabã e
vorba de o reîntoarcere la „izvoare” pentru a identifica ºi asimila
marii precursori ignoraþi, o întreagã tradiþie româneascã ºi, îndeosebi, fondul liberal, respingând
– deopotrivã – asumarea imitativã (întreþinând fantasma unei
Europe idealizate, cãzând într-o
misticã admirativã) sau un refuz
brutal, vituperant, printr-o vehementã negare autohtonistã. ªi
atunci, crede Marino, cultura de
centru poate fi o astfel de formulã de sintezã, receptând influenþele occidentale ºi având iniþiative proprii, printr-un program stimulativ, emulativ, lipsit de complexe, protejând personalitatea ºi
originalitatea. Examinând peisajul autohton pe fundal comparatist, Marino descoperã cu încântare suflul paºoptist, spiritul de
pionierat, identificând necesitãþile ºi lacunele culturale, angajând viitorul, descoperind Europa ca noþiune-simbol. Dar dincolo de contribuþiile strict documentare, masive ºi probatoare,
prilejuind un examen atent, cu
textele pe masã, ni se dezvãluie
un întreg program cultural, stârnind exaltarea unora sau angoasa altora.
Fiindcã Marino descoperã
douã Românii ideologice; una, în
faza vizionarã, sperând la citadinism ºi civilizaþie, revendicânduse de la „Europa luminatã”, cealaltã, trãind dupã „indicaþiile firii”, arhaicã, conservându-se „ca
rezervaþie folcloricã”, într-un naþionalism izolaþionist, mistic, azi
pulverizat. El cere rãspicat o românitate deschisã, angajamentul
ideologic al elitelor, ieºind din
indecizie, miza pe valori, implicit
un lobby eficient, de la strategia
statalã la abilitãþile relaþionale ale
creatorilor, câºtigând acea pomenitã identitate: de a fi români ºi
europeni, de a ne face cunoscuþi
în lume. Izbãvindu-ne, astfel, de
un tragism condiþional, condamnându-ne la o necurmatã „sfâºiere” între cei doi poli. Or, rana deschisã a culturii noastre rãmâne
tocmai circulaþia valorilor.
Avem valori de rang universal,
dar ele nu circulã în lume; rãmân
ale unui fenomen cultural „parohial”. Ca sã nu mai spunem cã,
frecvent, nu sunt recunoscute ºi
respectate nici acasã. Cazul Marino probeazã acest vechi nãrav.

era nevoie de o ºcoalã atipicã

C

ând s-a nãscut Mozaicul erau niºte vremuri
culturale nici tulburi,
nici foarte aºezate, suficient cât
sã parã cumva extravagant a new
kid in town. Unii întâmpinau cã
sunt destule publicaþii ºi-aºa, iar
un public cu atenþia dispersatã
nu mai e atent la nimic, alþii, gândindu-se la ce echipã ar putea
face faþã noului proiect, întrevedeau o suprapunere de forþe –
ceea ce s-a ºi întâmplat – care ar
fi însemnat cã un om poate îmbrãca tricoul mai multor echipe.
Pusã astfel, problema aratã, teoretic, destul de grav, dar practicile culturale au tocmai aceastã
calitate, de a îngãdui un liberalism care nu þine de vreo disciplinã de partid sau de club, ci are o
logicã proprie, responsabilã doar
în faþa deitãþii axiologiei. Dezinhibatã în faþa scepticismului tradiþional al urbei, pe de o parte, ºi
asiguratã ideologic de programul
propus de un nume ca Adrian
Marino, mâna de oameni de la
început a devenit un nucleu intelectual al zonei ºi al þãrii, cu
voce distinctã, dacã nu antologicã, atunci sã admitem cã mãcar,
din gând în gând, citabilã. S-a înfiinþat, altfel spus, o ºcoalã, una
alternativã, fãrã orar, dar observând o ritmicitate specificã, care
deja a scos un numãr de promoþii.

Privire în culise

C

ea mai dificilã ºi, desigur, cea mai lungã lecþie, neîncheiatã, practic,
nici astãzi, a fost cea a cãutãrii de
sine. La unii dintre mozaicari s-a
întâmplat în texte, la câþiva chiar
a lãsat urme biografice, marcate
în lungi detururi ºi ezitãri, cu reveniri la matcã sau cu despãrþiri
care nu fãceau decât sã celebreze anumite incompatibilitãþi.
Fidelitatea, în varii doze, s-a organizat atât din respect pentru
„pãrinþii fondatori”, Nicolae
Marinescu ºi Constantin M.
Popa, cât ºi din consideraþia mult
mai puþin coloratã afectiv în raport cu puternicul ºi controversatul erudit Marino. Ambii poli
au asigurat echipei un modus vivendi, sensibilizându-le ideile ºi
abstractizându-le emoþiile. Astfel
se explicã încãrcãtura dezbaterilor de sub egida grupãrii, cu teme
îndelung pritocite care porneau
nesmintit dintr-o primã trãire intensã, ca în urma revelaþiei izvorâte din brainstorming. Cum vor
fi fost seturile ideatice propuse,
au judecat alþii, ºi, de la un punct,
o vor face istoricii culturii, dar noi
ar trebui sã clarificãm cã totul a
fost plãmãdit sub zodia autenticitãþii. Ca într-un seminar lãsat sã
se desfãºoare în voie, fãrã teroarea ceasului, fãrã arbitraj temut,
doar într-un perimetru delimitat
de cãrþi mari, s-au expus argumente, s-a ajuns la imprudenþe,
s-au produs reveniri, a ieºit un
joc de entuziasme ºi retractãri.
Permisivitatea ºi încurajarea au

fost ingrediente majore –
nimeni n-a avut mai mult, vorba
lui Moromete.
Ca într-un scenariu clasic, a
primat, ex aequo cu pledoaria
pentru gãsirea elementului distinct între atâtea colocvii naþionale, anecdota, amestec postmodernist de informaþie coloratã politic, social, dar ºi culinar, dar ºi
vestimentar, intim ºi celelalte,
dupã posibilitãþile variate ale participanþilor. Iar afluenþii informaþionali, slavã Domnului, existau
din belºug, pentru cã fiecare era
(ºi este) angrenat într-o istorie
proprie, dispune, aºa-zicând, de
o zestre care îi certificã un statut
calm de contribuabil, nu de dependent sau, mai grav, de ecou.

Pe scena publicã

D

in laboratorul animat al
planurilor concepute
departe de urechile ºi
gurile uneori deºucheate ale palavragiilor olteni a trebuit ieºit, la
un moment dat; s-a trecut de la
lumina caldã a cuibului redacþional la aceea crudã a pieþei de idei,
care, la mioritici, apare, destul de
des cât sã devinã supãrãtor, ca
un talcioc, unde vei gãsi, pe lângã tensiunea idiomatic-universal
(centralã, cred, în precupãrile
eseistice ale mozaicarilor), ºi mãrfuri precum discursul autocitant,
lauda de sine cu paralele fastuos-ridicole sau incursiunea redundantã mânatã de o culturã
vag digeratã, în tot cazul dispreþuitoare la adresa cititorului. Avizaþi de atari moduri defectuoase
(citeºte nepoliticoase) de-a ieºi

în lume, am încercat cu toþii sã
îmbinãm percutanþa conceptului
cu grija pentru livrarea lui în stare proaspãtã ºi digerabilã. Ce am
dezagreat la confraþii întru revuisticã s-a putut vedea, între
altele, la rubrica Ocheanul întors.
Probabil cã nu a fost moment important în ultima decadã care sã
nu fi fost reflectat, iar ceea ce nu
a fost prins în mensual a trecut în
volumele editate în urma colocviilor. Nu am dorit nici o clipã sã
confirmãm verdictul dat, cândva,
de Noica, conform cãruia românul are vocaþia de a zãbovi pe
malul istoriei pentru a vedea cum
se îneacã alþii. Am dorit de la bun
început sã ne exprimãm public,
sã ne asumãm poziþiile, sã pãtrundem în mainstream fãrã sã angajãm vreo datorie faþã de vreo tabãrã sau alta. Conºtiinþã de luptãtor, nu neapãrat de gladiator, au
avut toþi, inclusiv cei din noul val,
crescuþi pe lângã nume mari ºi,
mai ales, sãnãtoase. Alianþele
Mozaicului, de la Paul Cornea la
Mircea Martin, de la Eugen
Negrici la Gheorghe Grigurcu, de
la Ion Bogdan Lefter ori Simona
Popescu la Mircea Muthu sau
Andrei Cornea, au clarificat
suplimentar, credem, poziþia liberalã ºi combatantã/militantã a grupãrii (ne amintim titlul cãrþii lui
Marino despre Étiemble). Când
am spus „sãnãtoase”, am înþeles
exclusiv vectorul constructiv, tolerant, deschis experimentului ºi,
simetric, închis oricãrui exclusivism de clan, ºi, mai mult, total
opac oricãrei practici agresiv-revanºarde. Lasã cã se aflã sumedenie de tineri în þarã care au uce-

nicit ºi ei, ca niºte Ionuþi mai cultivaþi, reþinând doar cã luatul peste picior, speþa cu bibliografie,
þine loc de poziþie criticã. Una
peste alta, nu vãd vreun mozaicar care sã se fi eschivat de la
proba televiziunii sau radioului,
necum de la intervenþia sub mulþi
ochi. Agorafobia a fost, aici, un
criteriu de non-eligibilitate, cum
sunt anumite analize medicale
pentru cutare post.

Grija pentru
succesorat

A

ºa cum se petrec lucru
rile în orice ºcoalã, e
necesar sã reflectezi –
în faze timpurii cu atât mai bine –
la purtãtorii emblemelor create în
focul luptei inevitabil ºi ideologice. Pentru a pregãti o nouã generaþie cu prizã moderatã la ideologic, cât sã nu cadã în radicalisme, este nevoie – experienþa
noastrã – de o puzderie de factori, mulþi frolând compartimente
existenþiale despre care ai zice cã
se ocupau „cadriºtii” partinici.
Dar nu e deloc validã comparaþia
dintre „dosarul” de viaþã (luat de
noi în sens camilpetrescian) ºi
apucãturile demascatoare ale anilor proletcultiºti. Nu este mai puþin adevãrat cã orice candidat din
cale-afarã de versatil faþã de setul nostru de valori, la bazã maioresciano-lovinescian, a fost
respins. Am socotit mereu cã e
mai salubru sã formezi adolescenþi fãrã vreun articol la activ,
care solicitã o muncã atentã de
plivire a stângãciilor inerente,

decât sã converteºti persoane cu
deprinderi dobândite prin, sã zicem, presa cotidianã. Dimensiunea paideicã, dacã nu sunã pretenþios, a constituit axa unor eforturi de emancipare a publicului,
în tradiþie paºoptistã, eforturi
care ºi-au anexat scopului lor primordial – promovarea unui „al
treilea discurs” – o componentã
pragmaticã, ºtiindu-se cã „maestrul” e perisabil, dar ºcoala sa, nu.
Se pot numãra, acum, mozaicari
seniori ºi absolvenþi ai ºcolii de
„misionari” culturali, antrenaþi sã
apere „revenirea în Europa” în
calitate de teoreticieni sui-generis ºi de practicieni ai cronicii
literare de atitudine ºi ai eseului
impenitent, ca expresie a sinelui
neîngrãdit decât de codul manierelor, situat mai presus de orice
act individual, cel puþin în registrul social nepândit de zãngãnitul armelor. Cine analizeazã
CV-urile membrilor „juniori” ai redacþiei, deja semnificative, ar sesiza acolo aproape un scenariu
iniþiatic – fãrã brumã de megalomanie, aºa s-a întâmplat ºi cu povestitorii craioveni veterani, ºi, în
general, aºa s-ar cuveni sã
decurgã orice mecanism cultural
– unde conteazã voinþa modelãrii, disputabilã, ca merit, între modelator ºi cel modelat.
Mozaicul nu s-a vrut neapãrat o ºcoalã, cãci pornea cu forþe
tatonante, dar a ajuns în stadiul
acesta, motiv de a se simþi ºi mai
obligat faþã de fidelii ºi contestatarii sãi, ºi, nu în cele din urmã,
chiar faþã de sine.

Laureaþi ai premiilor Mozaicul, ediþia 2000, în sala Radio-Arts, din cadrul Studioului teritorial Radio Oltenia
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înt multe reviste culturale pe lume, însã puþine
au cu adevãrat ceva de
spus. Ceva al lor: dacã nu un program în toatã regula, atunci mãcar o orientare cît de aproximativã, dar sesizabilã; un profil; o
identitate. Spre deosebire de majoritatea revistelor culturale româneºti ale perioadei, Mozaicul
exact asta are: o orientare, un profil, un program. O identitate.
Cu douã componente indispensabile: o ideologie ºi un grup
de redactori ºi colaboratori de
calitate.
Ideologia s-a constituit în
douã trepte. Iniþiatorul ºi directorul revistei, Nicolae Marinescu, totodatã proprietar al Editurii
Aius, care susþine revista, completînd un proiect de admirabilã
complexitate, ºi-a dorit o publicaþie „altfel” decît cele deja existente în urbe, mizînd deopotrivã
pe „forþele locale”, mai ales tinere, ºi pe o deschidere europeanã,
în ton cu spiritul postmodernitãþii „internaþionaliste” ºi „globaliste”. Paradox doar aparent; de
fapt, un dublu refuz: al provincialismului veleitar, înecat în mimetisme lipsite de orizont, ºi al
celuilalt provincialism, al „culturii naþionale” închise, complexate, incapabile sã se raporteze firesc la contexte mai largi. Localismul ca europeism, ca formã
emancipatã de comportament
„continental” – cam aºa s-ar traduce programul Mozaicului; cãci
fiecare urbe ºi regiune care se
respectã, de la malurile Atlanticului ºi pînã la Urali ºi de la Mediterana pînã cãtre Cercul polar,
îºi are ºansele sale de a contribui
prin gîndire liberã ºi creativitate
dezinhibatã la policromia culturalã definitorie pentru Bãtrîna Europã. Titlul noii publicaþii craio-

 ION BOGDAN LEFTER

o revistã cu identitate
vene a fost ales în consecinþã,
preluîndu-l pe cel al unei reviste
fondate de cãtre pictorul paºoptist Constantin Lecca, un „modernizant” al vremurilor sale, stabilit
la Craiova dupã Braºovul natal,
Blajul gimnazial ºi Budapesta
studiilor artistice, cãlãtorit de aici,
din Bãnie, cãtre Viena ºi Paris,
ulterior, pînã la sfîrºitul vieþii,
bucureºtean. Opþiunea noului
Mozaicul meritã o clipã de reflecþie în plus: fiindcã referinþa la precedentul paºoptist n-a fost similarã cu preluarea, în multe locuri
din þarã, în perioada comunistã,
a titulaturilor celor mai importante periodice culturale din trecut,
fiecare oraº mai important cu „fanionul” sãu tradiþional – de la
Familia sau Convorbiri literare
la Ateneu, Tomis º.a.m.d. –, fãrã
nici o legãturã între venerabilele
gazete de altãdatã ºi noii avatari;
dimpotrivã, alegerea lui Nicolae
Marinescu ºi a colaboratorilor sãi
a însemnat o asumare ideologicã, un gest cu valoare de manifest. Altfel, Mozaicul paºoptist
n-a fost o mare revistã ºi n-a marcat istoria presei autohtone (ceea
ce nu înseamnã cã n-a avut o
consistenþã realã – vezi ediþia din
2005, Mozaicul (1838-1839). Un
proiect european, sub îngrijirea
Aureliei Florescu ºi a lui Nicolae
Marinescu, la Editura Aius, desigur); dar orizontul deschis al lui
Constantin Lecca, reflectat ºi în
efemera sa publicaþie, merita recuperat ca precedent simbolic.
Treapta secundã a programului ideologic adoptat de noul

Mozaicul: actualizarea perspectivei europene a paºoptismului,
ºi anume sub forma „neopaºoptismului”. Termenul fusese deja
lansat de Adrian Marino, care
militase de-a lungul întregii lui
cariere pentru emancipare ºi „integrare europeanã”, în forme culturale înainte de 1989 ºi în termeni explicit ideologici ºi politici
în perioada postcomunistã, în
numeroase texte risipite în periodice, apoi strînse în volumul sãu
Pentru Europa. Integrarea României. Aspecte ideologice ºi
culturale (Editura Polirom, 1995).
De menþionat ºi faptul cã, într-o
primã colaborare cu gruparea de
la Aius, Marino semnase ºi antologia Revenirea în Europa. Idei
ºi controverse româneºti (19901995) (1996). Asocierea i s-a datorat – fireºte – lui Constantin M.
Popa, autorul, încã din 1993 ºi de
asemenea la Aius, al Hermeneuticii lui Adrian Marino (reluatã
în Adrian Marino. Monografie,
antologie comentatã, receptare
criticã, Editura Aula, 2001, ºi, recent, în Adrian Marino. Ideocriticul impenitent, iarãºi la Aius,
2008). Mai mult, cînd Nicolae
Marinescu se decide sã fondeze
Mozaicul ºi-l invitã pe Constantin M. Popa sã preia poziþia de
redactor-ºef, savantului clujean
i se propune un rol tutelar ºi i se
solicitã acordul de preluare a unui
text-pledoarie intitulat chiar Pentru neopaºoptism, publicat cu
puþin timp înainte într-o revistã
de studii, cu o circulaþie restrînsã (Sfera politicii Nr. 60, mai

1998). Sîntem în vara lui 1998, în
perioada de pregãtire a Mozaicului, care se va lansa în octombrie. Marino încuviinþeazã într-o
epistolã din august („Puteþi reproduce orice text ce vã intereseazã” – Scrisori din cetatea cu
trei turnuri, cãtre C.M. Popa,
Editura Aius, 2006, p. 43) ºi sprijinã proiectul: „Mã bucur cã, în
Craiova, apare o nouã revistã (lunarã?), de orientare democrat-liberalã, mai mult, «neopaºoptistã»” – Ibid.). Marino va fi prezent în primul numãr al Mozaicului cu douã texte, ambele programatice ºi pentru sine, ºi pentru
gazetã: Descoperirea Europei ºi
amintitul Pentru neopaºoptism
(reluate în culegerea Descoperirea Europei, Editura Aius, 2006).
Nu mai insist. Noul Mozaicul
nu s-a abãtut de la atare program
esenþialmente liberal. Orientarea
iniþialã a fost confirmatã ºi în paginile revistei, ºi în dezbaterile
colocviilor anuale, ºi în modul
inteligent în care redacþia a bonificat personalitãþi locale ºi naþionale cu premiile oferite tot anual,
în numele celor douã trãsãturi
gîndite complementar: localism ºi
europeism.
Despre echipa de „mozaicari”
alcãtuitã de tandemul Marinescu-Popa, cu douã serii de critici
ºi eseiºti, una a încã-tinerilor ºi
cealaltã a foarte tinerilor, nemaisocotindu-i pe cei cîþiva poeþi
apropiaþi grupãrii (prozatorul fiind unul dintre eseiºti, Horia Dulvac!) – cu alt prilej...

Editura
Aius
vã recomandã

Autor: Eufrosin POTECA
Titlul lucrãrii: Scrieri filosofice.
Ediþie criticã, text stabilit, studiu
introductiv, note ºi bibliografie de
Adrian Michiduþã
Domeniul: Filosofie
Numãr de pagini: 380
Format: 12x19
Colecþia: Biblioteca de filosofie
româneascã
Se împlineºte anul acesta un
secol ºi jumãtate de la moartea
cãlugãrului-filosof Eufrosin
Poteca (1786-1858), unul dintre întemeietorii filosofiei româneºti ºi
primul profesor de filosofie, la
ªcoala de la „Sfântul Sava” din
Bucureºti. El a propovãduit un fel
de „filosofie moralnicã”, strãbãtutã de idei liberale, cerând eliberarea robilor ºi dreptul ca fiecare
cãlugãr sã poatã avea soþia sa.
De remarcat este faptul cã în
acest volum sunt reunite prima
datã Însemnãrile autobiografice
de la 1829, Cursul de metafizicã
ºi Istoria filosoficã, Filosofia
religiei, discursuri ºi cuvântãri
filosofice, configurându-se cu
obiectivitate ºi rigoare ºtiinþificã
adevãrata dimensiune a unei personalitãþi româneºti cu deschidere europeanã la începutul secolului XIX, confruntatã în timpul vieþii cu intoleranþa, ipocrizia ºi limitarea culturalã a unei societãþi
întârziate în inerþiile medievale.

Cãrþile pot fi com
direct, la sediul andate
Editurii
Aius Craiov
tel./ fax 0251 596a, la
0745 438334 sau 136 ºi
magazinul virtua prin
l de
www.aius.ro pe

La lansarea volumului Fizionomia spaþiului public românesc, în sala Bibliotecii Judeþene, ianuarie 2004.
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ersonalitatea copleºitoare a lui Adrian Marino, criticul ideilor literare, unic în felul sãu în literatura
noastrã (comparabil cu Mihail
Dragomirescu ºi Mircea Eliade,
superior prin deschiderea în universalitate faþã de primul ºi mult
mai aplicat fenomenului literar
decât cel de al doilea; creator de
sistem teoretic) pare, pe zi ce trece, a fi o provocare continuã pentru cei ce cautã sã depãºeascã
un anumit nivel al criticii impresioniste (El însuºi se defineºte în
acest sens într-o scrisoare adresatã lui Constantin M. Popa:
„...Lovinescu – Cãlinescu. Ei au,
indiscutabil, mari merite, dar critica de idei, pe care o proferim
unii ºi alþii, reprezintã un pas mai
departe. Ea aduce în critica româneascã un suflu nou, mai modern ºi mai stimulativ /.../ genul
criticii de idei /.../ «desconsiderã» tipul impresionist de criticã...”), rãmânând pentru ceilalþi
o instanþã oarecum academicã, la
care se apeleazã rar ºi de regulã
doar pentru asumarea imenselor
surse informative pe care le pune
în miºcare. Tocmai de aceea e
nevoie de spirite dispuse a intra
pe traseele ideatice deschise de
autorul marii Biografii a ideii de
literaturã, pentru a le cunoaºte
ºi explicita în temeiul demersului
lor profund, pentru a fi ei înºiºi
hermeneuþi în hermeneutica lui
Adrian Marino.
Unul dintre cei mai temeinici
cunoscãtori ai acestei vaste opere teoretice, în acelaºi timp ºi unul
dintre cei mai apropiaþi de fiinþa
sa umanã, în ultimii ani de viaþã
ai acestuia, este Constantin M.
Popa, conducãtorul revistei craiovene Mozaicul, în paginile cãreia însinguratul din cetatea culturalã a Transilvaniei ºi-a gãsit
un confortabil loc de liberã manifestare intelectualã. E un merit pe
care, oricum am lua-o, trebuie sã
i-l recunoaºtem lui Constantin M.
Popa, cu atât mai mult cu cât domnia sa face tot ce-i stã în putinþã
pentru o cât mai deplinã ºi punctualã receptare în posteritate a
moºtenirii mariniene, ca sã-i preiau expresia (poate pentru moment pãrându-mi-se cam forþatã).
El este autorul unei schiþe de sintezã, al unui crochiu portretistic,
Adrian Marino, în 2001 (la Editura Aula din Braºov, Colecþia Canon) ºi iatã acum, acest excurs
analitic ºi metodic explicitar, în
tocmai spaþiul de esenþialitate a
formelor de manifestare ale lui
Adrian Marino, acelea ale criticii
de idei: Ideocriticul impenitent
(Editura SimArt, Craiova, 2008,
Colecþia Rotonde).
Preocupat mereu de esenþe,
Constantin M. Popa sintetizeazã
un profil, cât se poate de exact, al
omului ºi savantului Adrian Marino, fixând coordonatele de forþã ale creaþiei acestuia: „Direct,
colocvial, urmãrind sinceritatea
nudã, cãrturarul solitar îºi dezvoltã identitatea intelectualã marcatã de apetenþa pentru critica ideilor, domeniu încã marginal, «excentric», þinând seama de preocupãrile tradiþionale româneºti
(...) dezamãgit de cedãrile oportuniste ale unor intelectuali de
marcã ai vremii, în primul rând,
de atitudinea cinicã a magistrului sãu, G. Cãlinescu, a reacþionat, împotrivindu-se teroarei comuniste prin opþiuni «eretice»
pentru care a plãtit cu asupra de
mãsurã, dar care i-au asigurat in-

 CONSTANTIN CUBLEªAN

„Adrian Marino –
ideocriticul impenitent”

dependenþa de spirit (...). Partizan al polemicii aulice, Adrian
Marino nu scapã prilejul de a strecura în comentariu maliþii la adresa suficienþei ºi aroganþei. Instalat într-o zonã a ideilor pure,
având o viziune «de sus» asupra întregului fenomen literar,
hermeneutul þinteºte comunicarea cu straturile primordiale ºi
zâmbeºte superior în faþa încercãrilor de a redescoperi lucruri
ºtiute din vechime. Este adevãrat, în discursul sãu nu zãngãne
arme ameninþãtoare, nu se aud
teribile strigãte, în schimb, sub
aspectul protocolar al luãrilor de
poziþie se ascund capcane perfide. Este o polemicã insinuatã,
implicatã în context”. ªi, în fine:
„Savant în adevãratul înþeles al
cuvântului, iubind rigoarea ºi erudiþia fecundã, cuprins uneori de
sentimentul zãdãrniciei, dar ºi de
frenezia constructivã, orgolios în
scris, simplu ºi cordial în intimitate, mereu neliniºtit, prezent oriunde se petrece un eveniment intelectual, de o calitate desãvârºitã, dar greu adaptabil, neînþelegând a avea alte satisfacþii decât
acelea ale propriei creaþii, Adrian
Marino a fost disputat între teoria literarã ºi ideologia culturalã“.
În tocmai aceastã disputã, demersul lui Constantin M. Popa este
oportun, mai mult chiar, are calitatea de a fixa traiectorii ºi direcþii de urmat în desluºirea angajamentului constructor de sistem
teoretic pe care Adrian Marino îl
propune ºi îl ilustreazã deplin.
Constantin M. Popa este, la
rândul sãu, un hermeneut în spaþiile dezbaterilor de idei mariniene (ca sã-i preiau formularea),
punând ordine în desfãºurarea
demonstraþiilor ideatice din douã
opere fundamentale: Hermeneutica ideii de literaturã ºi enciclopedica Biografie a ideii de
literaturã, în ºase volume, apãrute între 1991 – 2000, încorporând astfel o muncã de concep-

þie ºi de investigaþie bibliograficã,
de un deceniu încheiat.
Pentru
Constantin
M. Popa, angajamentul
comparatist
al lui Adrian
Marino este
unul de „repoziþionare”
a polaritãþii
centru/periferie,
un
exemplu de
„construcþie
«ecumenicã»”, prin
care cultura/
literatura naþionalã (românã) este
introdusã
într-un circuit ideatic
universal.
Sistemul
acesta al criticii ideilor literare se
dovedeºte a fi – ne atrage aten-

þia Constantin M. Popa, numindu-i ºi desluºindu-i liniile de forþã – o „ipotezã posibilã, o «alternativã», un proiect de criticã“
impus tocmai de „dezvoltarea
gândirii literare ºi teoretice mondiale”. Perspectiva hagiograficã
adoptatã de Adrian Marino, urmãrind biografia ideii de literaturã, dezvãluie, înainte de altele,
„libertatea ca stare de spirit” pe
care ºi-o asumã savantul, propunând o posibilã formã de exprimare a „complementaritãþii alternative” într-un sistem de judecatã generat de regimul opresiv totalitar ºi în culturã-literaturã, punând în miºcare idei de contact
cu universalitatea, ce devin prin
construcþia sa, „acte de rezistenþã
la formele de izolare, autarhism,
dirijism, nivelare, amatorism ºi
improvizaþie, caracteristice României ultimelor decenii”, probând
prin totul cum cursul vieþii poate
fi dominat de „disciplina culturii”. Vãzut astfel, „marele ideocritic” apare ca un întemeietor de
„sistem hermeneutic nou” în spaþiul dezbaterilor literare, ce are la
bazã „înþelegerea literaturii ca istorie criticã a ideilor literare”, ve-

hiculând un aparat bibliografic
„impresionant prin dimensiuni ºi
grad de cuprindere”, având în ansamblul discursului teoretic mai
degrabã valoare de „infrastructurã documentarã“ cãci demersul
hermeneutic, în atari condiþii, devine un „veritabil organon pentru uzul comparatiºtilor”. Constantin M. Popa argumenteazã
pas la pas în analiza sa aplicatã
riguros la obiect, cum cãrþile lui
Adrian Marino, cãrþi de idei literare, în primul rând, „trebuie puse
în relaþie cu dezideratele eliberãrii criticii de sub tutela pozitivismului ºi a impresionismului”. A
sublima o idee a literaturii, cum
face Adrian Marino ºi a-i fructifica sensul literal, devine – cum
puncteazã, cu drept cuvânt, Constantin M. Popa – „un act eidetic
bazat pe efectul eliberãrii invariantelor ºi apoi al modernizãrii
accepþiilor recurente”.
Toatã aceastã operã, de impresionante dimensiuni, în care
Constantin M. Popa descinde
metodic, fãrã grabã, desluºind în
mecanismul relaþionar al ideilor cu
care opereazã Adrian Marino, limpezimea ºi simplitatea punctãrilor teoretice, care la o primã ºi
superficialã privire pot pãrea încifrate, devine acum obiectul
unei cercetãri hermeneutice de
profunzime ºi, îndrãznesc sã
spun, de deschidere de drum în
receptarea criticã ºi în evaluarea
contribuþiei acestei moºteniri
cultural-literare excepþionale.

Lucian Irimescu - Frunza
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Mozaicul încotro?

S

-au împlinit, cum bine
ºtim, 170 de ani de la
Mozaikul lui Constantin Lecca, prima publicaþie culturalã din Oltenia ºi 10 ani de la
apariþia seriei noi a Mozaicului.
Aniversãrile reprezintã, fireºte,
un prilej de bucurie, dar ºi de fireascã (auto)evaluare. Rememorarea sau omagierea trecutului nu
poate face abstracþie de re-analizarea mizelor propriului proiect ºi
de privirea spre viitor. Revista
Mozaicul, reînfiinþatã în 1998, a
preluat opþiunea proeuropeanã a
primului sãu întemeietor, asumându-ºi un program neopaºoptist,
sub patronajul spiritual al marelui cãrturar Adrian Marino. Întrebarea pe care ne-o punem azi, în
condiþiile integrãrii României în
U.E., vizeazã viabilitatea acestui
program. Mai este el de actualitate sau oportun? Mai are legitimitate culturalã ori a rãmas o simplã „naraþiune“ auto-legitimantã,
de care ne agãþãm în virtutea inerþiei ºi din lipsã de noi provocãri?

Mizele discursului
neopaºoptist

C

onceptul de neopaºop
tism, lansat de cãtre
Adrian Marino, sintetiza programul de re-modernizare

a României ºi de „revenire“ în
Europa, dupã traumatizantul „ev
mediu“ comunist, izolaþionist ºi
retrograd. Având însã avantajul
perspectivei istorice asupra experienþei paºoptiste, Marino selecta din vechea paradigmã a
emancipãrii þãrilor române doar
aspectele pozitive. El trecea astfel, în mod intenþionat, peste momentul revoluþionar al imitaþiei
oarbe ºi mecanice, insistând asupra fazei secunde a paºoptismului, care ar oferi „un foarte bun
exemplu de asimilare ºi sintezã
criticã, deci creatoare“ („Pentru
neopaºoptism“, în Mozaicul,
Serie nouã, nr. 1/1998). Aºadar,
modelul de acþiune pe care îl anvizaja ideocriticul presupunea o
sincronizare lucidã, prin preluarea criticã a formelor instituþionale ale lumii civilizate ºi democratice ºi mai ales prin adaptãri ºi
compromisuri la nivelul creaþiei
culturale, în spiritul „messianicilor pozitivi“, care accentuau importanþa personalitãþii naþionale
specifice. Conceptul de neopaºoptism s-a clarificat ºi mai mult
prin teoretizarea „celui de-al treilea discurs“, unde ideea occidentalizãrii individualizante apãrea
formulatã în sintagmele „românism prin europenizare“ sau „europenizare prin românism“ („Precizãri despre al treilea discurs“,
în Mozaicul, Serie nouã, nr. 10-11/
2000). În articolele, dar ºi în cãrþile sale, Adrian Marino a subliniat

mereu, ca o condiþie a adevãratei
integrãri europene, imperativul
creaþiei originale, care corespunde, de altfel, principiului diferenþierii, corelativul sincronismului
lovinescian, trecut prea adesea
cu vederea de cãtre fanaticii europenismului. A fi european nu înseamnã – în viziunea lui Marino –
doar sã aderi la valorile Europei,
ci ºi sã aduci o „contribuþie personalã la modernitate“. Acestea
ar fi, foarte succint expuse, mizele
discursului neopaºoptist al lui
Adrian Marino ºi al „legatarilor“
lui de la revista Mozaicul.

România
europenizatã(?)

R

omânia anului 2008 are
un cadru instituþional
social-politic ºi cultural
european. Importul de „forme“
occidentale s-a realizat deja, iar
þara noastrã a devenit, din 2007,
o parte componentã, recunoscutã ca atare, a unui ansamblu continental, cu instituþii ºi cu angajamente internaþionale comune.
Prin urmare, cel puþin pragul sincronizãrii formale a fost trecut.
Mimetic ºi fãrã reajustãri critice,
dar ce mai conteazã? Suntem à
la page. Trecem însã cu vederea
faptul cã multe dintre aceste instituþii funcþioneazã greoi, cu sincope ºi cu poticneli, cã în ce priveºte mentalitãþile, deprinderile

sociale ºi moravurile, cea mai mare
parte a populaþiei se aflã la mare
distanþã de Europa, cã nu avem
o clasã de mijloc puternicã sau
cã în procent majoritar nivelul de
trai al românilor lasã de dorit. Procesul europenizãrii profunde
este, de fapt, încã în desfãºurare,
perioada de continuitate ºi de
practicã efectivã a „formelor“
(fãrã „fond“ ori cu „fond“ incipient) fiind deocamdatã insuficientã pentru un rezultat satisfãcãtor. În zona culturii, lucrurile se
prezintã cam la fel ca ºi în celelalte domenii. O culturã medie româneascã, aºa cum o înþelegea
Adrian Marino, se aflã în plinã
fazã de cristalizare (descentralizare, pluralism ºi diversitate, bogãþie revuisticã, edituri profitabile, programe de traduceri, festivaluri ºi evenimente culturale
etc.). În plus, succesele recente
ale cinematografiei româneºti în
lume au dat speranþã ºi reprezentanþilor altor genuri artistice. Dar
sã nu ne iluzionãm. Recunoaºterea europeanã sau internaþionalã a culturii noastre se reduce totuºi la câteva nume. Chiar dacã
s-au înmulþit traducerile din scriitorii români, de pildã, textele acestora se bucurã în primul rând de
atenþia specialiºtilor din þãrile respective ºi prea puþin a publicului
larg. Prin urmare, nu mai putem
spune cã „totul este de fãcut“,
însã putem afirma cã mai avem
încã multe de înfãptuit.

Mozaicul azi, cu
privire spre mâine

P

oate cã programul ideologic al Mozaicului ºi-a
pierdut dimensiunea
stringenþei, dar anacronic nu
este cu siguranþã. Iar dacã termenul de neopaºoptism are cumva un parfum desuet, putem renunþa la el, dar n-avem cum sã
abandonãm promovarea valorilor civilizaþiei ºi ale culturii europene, ale liberalismului democratic. Sã pledezi pentru libertate,
dialog, egalitate de ºanse, pluralism etc. nu e niciodatã în exces.
ªi, de asemenea, n-avem cum sã
nu pãstrãm „modelul Marino“
care înseamnã voinþã ºi vocaþie
constructivã, efort sistematic,
seriozitate ºi profesionalism.
„Ceea ce o generaþie a început,
alte generaþii trebuie sã sfârºeascã ºi sã completeze“ – spunea N.
Bãlcescu la 1847. În istoria noastrã, a românilor, politicã ºi culturalã, au existat prea multe rupturi
ºi prea puþinã continuitate. Printre complexele identitare de care
trebuie sã ne eliberãm se numãrã
ºi acela al începutului continuu.
Mozaicul are deja o micã istorie
ºi o tradiþie în interiorul cãreia se
poate clãdi. Aºezaþi pe umerii celor „vechi“, se cade sã mai adãugãm ºi noi câteva pietre. De la
altitudinea istoriei mari, construcþiile mai înalte se vãd mai bine.

Mozaicari, în holul Naþionalului craiovean, la lansarea numãrului 100 - în cadrul Târgului de carte Gaudeamus, martie 2007
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iar noi doar
ce începurãm

A

b Iove principium. Din
1999-2000 de când, nãucã studentã de anul II,
am ajuns în preajma „Mozaicului” mi-am dat seama cã nu-i de
glumã cu neopaºoptismul. Mult
timp am stat într-un colþ, la masa
„mozaicarilor” (prezenþi acum în
colegiul de redacþie) ºi ascultam
cât pe ce înþelegând, dezbaterile
din jurul sumarului. Eram cu „Odiseul” (cenaclu studenþesc) ºi
„Mozaicul” ne-a ajutat! Când nu
ai niciun ban, un afiº A3 este
abundenþa însãºi, iar când ne-au
mai publicat ºi textele ieºite din
laboratoarele cenaclului (þinut în
biroul domnului Marinescu, pânã
sã ne stabilizãm în Casa Studenþilor) dimpreunã cu manifestul
compus la vreo 10 capete, am
devenit dedicaþi trup ºi suflet
cauzei. Ca sã nu mai lungesc povestea, amintesc în treacãt de sprijinul lor generos faþã de capriciile
noastre: lansãri, dezbateri, hapenninguri, tot felul de mici furtuni pe
care le-am organizat ºi pe care mozaicarii le-au girat. Dupã vreo câþiva ani de colaborare am primit ºi
invitaþia de a face parte din redacþie. ªi pot spune, fãrã a fi prea departe de adevãr, cã, în ceea ce mã
priveºte, am crescut în „Mozaicul” ºi aici mi-am început formarea. ªi nu ºtiu cât, sã zicem, am
aderat la „Mozaicul”, cât la programul revistei. Îmi cam plac lucrurile coerente ºi credibile.
Am descoperit destul de repede cã afilierea „Mozaicului” la
ideologia neopaºoptistã nu a
fost o întâmplare. Nici relaþia cu
Marino nu a fost o relaþie tipicã
unei reviste (de provincie) de a
se adãposti sub umbrela unei
personalitãþi pentru a-ºi câºtiga
vizibilitatea. Cã nu a fost deloc
aºa stau mãrturie schimburile de
scrisori dintre Constantin M.
Popa, Nicolae Marinescu ºi Adrian Marino (vz. Scrisori din cetatea cu trei turnuri, Ed. Aius,
2006), scrisori din care nu reiese
o relaþie de vasalitate, ci o relaþie
de colaborare, de comunicare între niºte oameni care cred într-un
sens, adicã într-o idee: neopaºoptismul – idee încã... netrecutã
pentru cã, deocamdatã, în chip
fatal, neopaºoptismul „rãmâne
ceea ce a fost de la început: o
ideologie precursoare, inovatoare, de «avangardã». O aspiraþie
încã fundamental nerealizatã.
Limbajul se schimbã, ca ºi sistemele de referinþã, dar mesajul rãmâne acelaºi. El actualizeazã în
termeni imediat accesibili ºi încearcã sã insufle un nou elan
unor principii radical opuse spiritului totalitar, mentalitãþii extremiste, politicianismului minor
balcanic, adesea de o mediocritate egoistã, carieristã ºi evident
coruptã” (Adrian Marino, „Pentru neopaºoptism”). Culturalmente, neopaºoptismul este, din
definiþiile aceluiaºi Marino, o pledoarie pentru enciclopedism,
pentru înfãptuirea idealului universalist. Neopaºoptistul mizea-

zã pe proiecte vaste, pe spirit critic, pe consolidarea stãrii de mijloc, a culturii urbane. Cã acele
imperative ideologice transcrise
în limbaj actual sunt necesare
astãzi a demonstrat-o tot Adrian
Marino. Nevoia de iluminare, explicarea ºi aplicarea noþiunii
„drepturile omului”, explicarea ºi
aplicarea toleranþei, explicarea ºi
aplicarea descentralizãrii sunt
aceleaºi nevoi, aceleaºi oricum ar
fi numite. În prezent, în 2008, nici
mãcar nu putem vorbi de preluarea formelor occidentale ºi, prin
urmare, ºi aceasta este o mizã
neopaºoptistã. Dincolo de aerul
uºor desuet al acestor rânduri,
dincolo de faptul cã (deocamdatã izolat) apele curg spre vest,
dincolo de gândul liniºtitor cã
oricum lucrurile se vor schimba,
din Craiova ºi din România încã

(cât o fi El de înlocuit cu eticul!),
încã este un Teatru Naþional
„Marin Sorescu”, încã este Filarmonica „Oltenia”, încã este Teatrul Liric „Elena Teodorini”, încã
este „Colibri”, încã sunt artiºti
plastici de criticat ºi muzee de
deschis (cãtre public, cãtre prezent), încã trebuie sã ne autoeducãm, încã trebuie sã fim exigenþi cu noi ºi apoi cu ceilalþi.
Drept care, „Mozaicul” a creat o
relaþie fãrã precedent între o revistã de culturã ºi instituþiile de
culturã ale oraºului, în virtutea
ideii de încurajare ºi de criticã a
acestora. Rubrica „Mozaikul întreabã” (o reiterare a unei rubrici
din „Mozaikul” lui Lecca), bunãoarã, a rezultat din aceastã dorinþã a noastrã de a ºi aplica ceea
ce ºtiam din teorie ºi a fost ºi un
prim pas pentru a rãsturna sen-

tele literare din Murphy’s Pub,
alãturi de iniþiatoarea acestui proiect, Andreea Bratu, vezi programul difuzãrii „Mozaicului” în
licee, vezi semnãturile din fascicolul „Lecturi”, vezi caseta redacþionalã etc.).
Desigur, pe lângã multe altele,
în Craiova avem de înfruntat ºi
complexul provincialismului. Am
cãutat ºi mai cãutãm sã aducem
în echipã specialiºti ºi sã conturãm rubrici. Departamentul criticii literare a însemnat nu doar
câteva pagini de texte despre
cãrþi. Rubrici precum „Cronica
literarã”, „Cartea de criticã”, „Lingvistica.Ro” demonstreazã nu
doar opþiunea pentru specializare, ci ºi opþiunea pentru piese cu
contururi clare în amplul proiect
„Mozaicul”. „Beletristica” i-a
adus în paginile revistei pe toþi

Poate datoritã acestui fapt simt cã
ne reuºeºte cel mai bine promovarea libertãþii de expresie ºi exigenþa profesionalismului. Acesta
este unul dintre cele mai importante criterii în constituirea sumarului – prin particular cãtre general, ab uno disce omnes.
„Mozaicul” a fost deschizãtor
de drumuri, din nou, la nivelul
Craiovei, atât în organizarea celebrelor de acum Colocvii Mozaicul ºi a Galei premiilor destul de
aºteptate, de auditiu.
Din când în când (dar frecvent), ies la suprafaþã dezbateri
despre sincronizarea României,
despre celebrul complex al formelor fãrã fond, despre crizele instituþionale, despre metehnele...
balcanice ale românilor, despre
aspiraþia occidentalã etc. Ce rãmâne este o perspectivã ameþitoare în bibliotecã atunci când
citeºti Introducere în critica
literarã de Adrian Marino (ediþia din 1968), când citeºti dialogul pe care l-a avut acelaºi Marino cu Sorin Antohi prin 1996 sau
când citeºti Autobiografia lui
Eufrosin Poteca sau când citeºti

În „turneu” la Slatina, în galeria de artã ART DELIA, august 2006

se pleacã (fuge?). Chiar dacã nu
facem tabula rasa cu trecutul,
chiar dacã nu ardem efectiv Regulamentul organic sau Arhondologia, chiar dacã uneori senzaþia cã punþile cu trecutul imediat (cu acel trecut) par indestructibile, chiar dacã avem certitudinea cã într-o bunã zi vom ajunge
cu toþii la teorie (adicã la lege) ºi
de acolo la faptã, încã sunt oameni care spun ºi cred cã „mai
rãu nu se poate”. De aceea, mã
simt îndreptãþitã sã spun cã momentul neopaºoptist (cel puþin
ideologic) e doar la început.
ªi cum, pânã la educarea celorlalþi, trebuie sã te educi pe tine,
„Mozaicul” a fost preocupat în
primul rând de aici, de imediat,
de ograda proprie. Ar fi fost ºi
greu, nu-i aºa?, sã stãm cu ochii
pe Teatrul Naþional „I. L. Caragiale” din Bucureºti sau pe
Atheneu, când, slavã Domnului!

surile sintagmei „o aspiraþie încã
fundamental nerealizatã” (vz. mai
sus). „Mozaikul întreabã” a fost
o rubricã pe duratã limitatã care
presupunea intervievarea tuturor
managerilor de instituþii culturale din Craiova, de a discuta nu
pentru paginile unui grãbit cotidian sau pentru scurtele minute
ale unei emisiuni tv., ci pentru ai pune în dialog cu comunitatea.
De aici s-au deschis mai multe
dezbateri referitoare la viitorul
instituþiilor ºi al artelor într-un
oraº de... provincie, azi când descentralizarea este, iatã, lege.
Cultura de avangardã, cultura
de underground, cultura tinerilor
(mulþi dintre cei debutaþi în „Mozaicul” au devenit apoi semnãturi craiovene), pe cât a fost posibil, pânã acum, am fãcut-o prioritate, fãrã ca acest lucru sã însemne conflict între generaþii (vz.
implicarea „Mozaicului” în sera-

scriitorii importanþi din Oltenia,
alãturi de o serie de scriitori din
literatura românã contemporanã
pe care i-am invitat sã publice
pentru cititorii noºtri. Deh, veºtile ajung mai greu în conservatorismul oltenesc, dar avem urechile ciulite. Poate ºi de aceea, ni s-a
întâmplat ºi nouã sã nimerim în
câte un scandal referitor ba la
utilizarea cutãrui cuvinþel urâþel
inclus din furor poeticus în paginile de „beletristicã”, ba prin
publicarea sau nepublicarea
cutãrei sau cutãrei semnãturi.
În fascicolul destinat artelor
se vede, cred, cel mai limpede ce
vrea „Mozaicul”. Faptul cã
Mihaela Velea ºi, mai nou, Adriana Teodorescu (criticul de teatru
care îºi asumã, mai nou, ºi rolul de
cronicar al „Mozaicului”) au intrat
în acest proiect a însemnat pentru
noi ºi afirmarea unei opþiuni ferme
pentru o anumitã atitudine criticã.

lamentãrile unui Ion Negoiþescu
sau când citeºti revedicãrile paºoptiºtilor ºi multe altele asemenea. Este ameþitoare perspectiva
aceasta, varianta aceasta a lui
„nimic nou sub soare”. Ca mai
toate controversele, dezbaterile,
alarmele cum vin aºa trec. Rar se
alege ceva în urma lor. De regulã,
se vorbeºte zgomotos despre
anumite teme (oricare ar fi ele) pânã
la epuizare psihicã (de cele mai
multe ori). ªi abandonul e gata.
Dar „paºoptismul reprezintã
un moment simbolic românesc al
«începutului absolut»” (Adrian
Marino). Iar noi, me judice, doar
ce începurãm ºi încã mai sunt drumuri de deschis ºi duhurile sunt
foarte agitate ºi sentimentul este
cã nu am existat pânã acum doar
pentru cã nu aveam altceva mai
bun de fãcut.
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 XENIA KARO-NEGREA

ozaikul - CLXX

 LUMINIÞA CORNEANU

(neo)paºoptismul:
o poveste fãrã
sfârºit

C

ând apãrea, în 1998,
primul numãr al revistei Mozaicul, cu un
program neopaºoptist declarat,
purtând semnãtura lui Adrian
Marino, situaþia socialã, politicã
ºi economicã a României era cu
totul alta decât cea de astãzi. Deºi
au trecut doar zece ani, sfârºitul
de mileniu a fost generos cu noi,
românii, ºi ne-a pus în faþã o serie de ºanse pe care, mai devreme sau mai târziu, cu amânãri, ratãri, paºi pe-alãturi de drum, guvernanþii noºtri le-au valorificat
în favoarea României. Cã am prins
un val favorabil sau cã a fost meritul nostru (ori al aleºilor noºtri)
este deja o discuþie ce nu-ºi mai
are locul.
A aborda subiectul „neopaºoptismului”, în noul context,
poate pãrea unora desuet: ce rost
mai are sã ne raportãm la un trecut atât de îndepãrtat, când viitorul promite atât de multe, în
marea familie europeanã? Rãspunsul net ar fi: are rostul pe carel are totdeauna cunoaºterea ºi
înþelegerea trecutului, pe care-l
are tragerea de învãþãminte din
întâmplãrile care au avut alþi eroi
ºi alte decoruri.

Neopaºoptismul – un
„concept” cum
grano salis

S

criind articolul Pentru
neopaºoptism, Adrian
Marino nu-ºi propunea
sã inventeze nimic nou. (De altfel, utilizând termenii paºoptism/
neopaºoptism, de multe ori criticul îi punea între ghilimele.) El
reitera doar viabilitatea unui concept binecunoscut, paºoptismul,
ºi susþinea actualitatea acestuia,
în România postcomunistã. Vorbele lui Bãlcescu: „sã ne apucãm
sã ne construim o þarã” reprezentau îndemnul pe care-l adresa criticul unei întregi generaþii, aflate
într-un moment istoric, al unui
„nou început”. Marino vedea în
proiectul paºoptist – aºa cum
afirma în dialogul cu Sorin Antohi, publicat sub titlul Al treilea
discurs – „singura soluþie fundamentalã pentru modernizarea ºi
europenizarea realã a României.
Pe toate planurile.”
Cel care punea încã din anii
‘70 problema lui „român ºi european în acelaºi timp”, în termeni
fãrã echivoc, întrevedea acum
posibilitatea realã de a construi
o þarã europeanã, dar cu „material” intern, prin eforturile noastre
susþinute, valorificând ceea ce ne
este propriu, ceea ce ne poate
reprezenta onorabil în ochii celorlalþi. Adicã întocmai cum procedaserã intelectualii paºoptiºti,
într-o situaþie care prezenta numeroase similitudini cu cea actualã. 1848 era anul construirii
identitãþilor naþionale, vreme romanticã, a avânturilor exaltate ºi
a redescoperirii (ba chiar a reinventãrii) trecutului pentru po-
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poarele europene. Anii 1990-2000
reprezintã un timp al construirii
unei identitãþi europene, alcãtuitã din piesele de puzzle ce constituie fiecare naþiune în parte.
Chiar dacã în alt sens, problemele ce s-au pus cândva rãmân actuale.

Þara lui pseudo

P

rin urmare, moderniza
rea ºi europenizarea
României, proces niciodatã încheiat, constata ideocriticul, citând-o pe Catherine Durandin, care aprecia cã „Revoluþia de
la 1848 nu e terminatã nici astãzi”.
A ne întreba despre viabilitatea
„neopaºoptismului” echivaleazã
cu a ne întreba despre actualitatea acestei afirmaþii. Este procesul încheiat acum, odatã ce am
devenit europeni cu acte?
„Noi nu avem încã o þarã construitã – îi mãrturisea Marino lui
Sorin Antohi. Suntem încã o þarã
improvizatã, o þarã încropitã. Totul, la noi, este grãbit, fuºerit, cu
documente despre care ministerele n-au habar, miniºtri din acelaºi cabinet care se contrazic public”. Diagnostic precis ºi, iatã,
foarte actual, ca ºi alte diagnostice ale lui Adrian Marino, precum starea precarã (citeºte cvasiinexistenþa) unei pãturi mijlocii,
fãrã de care nu se poate vorbi nici
de modernizare, nici de o veritabilã democraþie, dublatã de la sine
de absenþa unei „culturi medii”,
a bunilor specialiºti în domenii
diverse, fãrã de care instituþiile
devin nefuncþionale.
Tocmai recenta aderare la Uniunea Europeanã ne pune în faþã
necesitatea de „a ne construi o
þarã”, chiar mai imperios decât înainte, tocmai acum precaritatea instituþiilor devine mai vizibilã, tocmai acum absenþa sau emigrarea
specialiºtilor face din sintagma
„þara lui pseudo” una dureros de
actualã: „Cât timp România este
ºi va rãmâne þara lui pseudo, ea
nu este ºi nu poate fi nici într-adevãr «românã», nici efectiv «europeanã». Doar o zonã inconsistentã, cu o populaþie subdezvoltatã,
fãrã prestigiu, în bãtaia vânturilor,
confundatã adesea pe hartã”.

compilaþie ºi imitaþie mecanicã.
[...] 5. Recuperarea selectivã ºi
criticã a tuturor precursorilor
ambelor tendinþe: „europenizante” [...] ºi „autohtoniste”. [...] 6.
Formula de sintezã a celui de-al
„treilea discurs” are în centrul sãu
ideea de creaþie originalã.” (Adrian Marino, Descoperirea Europei, Aius, 2006, pp. 70-76).
O pledoarie, prin urmare, pentru valoare, pentru respect de
sine ºi de ceilalþi, pentru afirmarea internaþionalã prin eforturi
susþinute, pentru o mai bunã situare faþã de noi înºine, în primul
rând, ºi apoi faþã de ceilalþi. Toate acestea, componente necesare pentru ducerea la capãt a acelei aventuri de la care porneºte
totul: „sã ne apucãm sã ne construim o þarã.”
Situarea Mozaicului, în noua
serie, în siajul teoriei mariniene,
n-a fost una întâmplãtoare ºi cu
atât mai puþin una de paradã. La
Mozaicul nu s-a vorbit una ºi alta
s-a fãcut. Gestul întemeietor al
seniorilor, neobosiþii Nicolae
Marinescu ºi Constantin M.
Popa, a fost susþinut de mai tinerii colaboratori Gabriel Coºoveanu, Ion Buzera, Sorina Sorescu,
Horia Dulvac, Ion Militaru, care
au reuºit sã coaguleze un nucleu
intelectual capabil de a reprezenta onorabil mediul intelectual craiovean la nivel naþional. Promovarea scriitorilor tineri, susþinerea tuturor instituþiilor de culturã
din zonã prin reflectarea activitãþii acestora, deschiderea spre dialog, promovarea pluralitãþii de
opinii au constituit ºi constituie
ideile de bazã ale construcþiei fiecãrui numãr din Mozaicul. Poate
mulþi vor fi gândit despre noi, în
aceastã perioadã: „ei, ºi ce mare
lucru poate face o revistã de culturã dintr-un oraº de provincie?”.
Scepticismului lor s-a opus entuziasmul nostru ºi iatã, ne-am
încãpãþânat sã tot apãrem timp
de zece ani. Aºa, naivi ºi optimiºti
incurabili cum suntem noi. Doar
suntem neopaºoptiºti!

Premiile Mozaicul, 1999, Patrel Berceanu

 SERGIU IOANICESCU

o nouã grafie

C

uvintele mari nu mi-au
lipsit vreodatã. Pe la
sfârºitul anului 1999,
m-aþi fi surprins probabil spunând cã sunt un bigot fãrã speranþã al Mozaicului ºi, vã asigur,
mã declaram astfel fãrã cea mai
micã jenã. Ai zice cã eram gata sã
trãiesc toatã viaþa la adãpostul
acestei reviste: într-un cuvânt,
pretindeam cã e cea mai însemnatã dintre vanitãþile mele.
Dacã se mai ºtie, 1999 era un
an apocaliptic ºi fervoarea – oricât de exorbitantã o veþi gãsi acum
– la vremea aceea era de rigoare.
Ca atâþia alþii credeam sã mã fi remarcat într-o oarecare singurãtate orgolioasã ºi sofisticatã, pe
care, totuºi, n-am numit-o exil, ca
un concitadin ilustru, termenul
pãrându-mi-se încã eufemism,
încã debordând de un optimism
inacceptabil: afarã nu poate fi atât
o pedeapsã ºi o nedreptate, cât o
revelaþie ºi un destin – pe scurt, o
incitantã fatalitate.
Rupt de ficþiunea cãreia sperã
cã-i aparþinuse, exilatul e deopotrivã disociat de ficþiunea cãreiai face onoarea sã-i exagereze constrângerile – elogiu de-a-ndoaselea al locului, cãci nimeni nu poate lua în serios ameninþarea antilegendei „dãunãtoare”. Astfel,
exilatul rãmâne suspendat între
douã ficþiuni consolatoare (aici
– dincolo; acum – atunci), între
douã forme de neatenþie.
Ca sã nu mã-ntind, înverºunat
în rãzleþirea mea m-a întâlnit, la
momentul oportun, domnul C.M.
Popa. Reputat în a-i face ai Mozaicului pe majoritatea celor

certaþi cu locul, omul acesta uimitor mi-a oferit un spaþiu în care
sã-mi antrenez stranietatea, fãrã
sã-l mire nimic, fãrã sã-mi impunã
nimic. Nu s-a pus nicio clipã problema sã militãm, nu ni s-au pretins mãrturisiri de credinþã: inutilizabili, ni se pãrea c-am atins absolutul. Doar celor care nu pot
trãi fãrã stãpân ºi isterie, penuria
aceasta de servilism trebuie cã li
s-ar putea pãrea apãsãtoare.
Îi datoram acestui om, aºadar,
superbia de a fi putut evita în revista noastrã disciplina de partid
ºi hipnotizarea; nici racursiul bãtrânesc, nici misticismele spiritului veacului nu ne-au cicãlit acolo cu dreptãþile lor elucubrante ºi
convingãtoare.
Natural, nu toþi ne-am dovedit ideofori. În noul context: cum
se ºi cuvine în spaþiile generoase, unii au publicat cât sã nu piarã, alþii ca sã fie ubicui, iar alþii,
cei mai ºarmanþi, de altfel, ca sã
se afle-n treabã. Aceastã diversitate e inevitabilã. Rãmâne meritul tuturor cã ne-am distrat pe
cinste în aceastã revistã, oferindu-ne unii altora prietenie la
umbra „temelor” ce ni le propuneam de dragul jocului, în timp
ce alþii dintre noi, mai norocoºi,
scriau, bineînþeles, lucruri esenþiale. Ce vreþi, întotdeauna reþeta
neatenþiei a fost ignorarea atenþiei dialogice, în numele atenþiei
vizionare, militante, eroicoide.
Pentru cã se întâmplã, acest lucru e indispensabil ºi armonios.
Mi s-a pãrut mie sau, odatã cu
Mozaicul, putem vorbi de o nouã
grafie mensualã în urbea noastrã?

Soluþii
„Al treilea discurs” propunea
o nouã perspectivã asupra relaþiei dintre autohtonism (primul
discurs) ºi europenism (al doilea
discurs), respectiv gãsirea unei
modalitãþi de a le îngloba pe ambele într-o sintezã utilã. Marino
concepea programul celui de-al
„treilea discurs” astfel: „1. Cea
mai largã deschidere internaþionalã activã posibilã. [...] 2. Sensul acestei deschideri culturale ºi
formative internaþionale este de
ordin stimulativ, nu imitativ. [...]
3. Depãºirea oricãrui complex de
inferioritate sau superioritate. [...]
4. Respingerea hotãrâtã a oricãrei culturi de purã sincronizare,
Lucian Irimescu - Mãr cu Poveste (detaliu)
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un Psiché european.
(neo)paºoptism ºi globalizare

P

asat la timpul trecut,
paºoptismul îºi dezvãluie azi un savuros paradox: deºi debutase ca o miºcare
de modernizare a societãþii româneºti, de ardere a etapelor ºi import rapid al ideilor cu formele lor
cu tot, el este invocat oarecum cu
o notã de orgoliu identitar.
Iatã, se va fi spunând, românescul face posibilã recuperarea
ºi digestia acceleratã a unor creºteri pe care alte societãþi le-au
consumat organic în propria lor
dezvoltare.
„Potenþialitatea noastrã e mai
vastã decât a lor” vom exclama
exaltaþi, scãpând însã din vedere
cã, în genere, începuturile sunt
mai promiþãtoare decât finalitatea
proceselor ºi cã, vorba lui Mircea Eliade, dacã în maturitatea
lor, românii ar continua curba de
dezvoltare a adolescenþilor, ar
deveni un înspãimântãtor popor
de genii.
(Neo)paºoptismului i-aº ataºa
aºadar aceastã temperanþã: spre
sfârºitul lor, procesele reclamã un
efort infinitezimal de îndelungatã ºi deseori empiricã rãbdare.
Mãrturisesc cã, dintr-o anume
adversitate (scuzabilã dupã o jumãtate de secol de totalitarism
primitiv care a parazitat ca o moluscã ilegitimã tot soiul de reflexe ºi pulsiuni identitare), sintagma (neo)paºoptism, ca descriptor posibil al unei situaþii istorice
actuale, mi-a displãcut.
Globalizarea este în definitiv
atât de prezentã ºi devoratoare,
încât nu vãd de ce trebuia sã îi
asociem un termen nou – altfel
decât din impulsul inconºtient
identitar (asta nu îl face univoc
ºi lipsit de legitimitate) prezentat
mai sus.
Dar în definitiv, episodul de globalizare pe care îl consumãm cu
spaime ºi savori identitare, poate
fi numit ºi neopaºoptism, deºi sunt
câteva observaþii care ar trebui
operate în mod elementar.
*
aul Valéry considera cã
grecii, „întemeind geometria”, au declanºat o
operaþiune de globalizare mai eficientã decât ordonatele armate
romane: „Grecia a întemeiat geometria. Era o întreprindere nesãbuitã: mai sunt încã dispute în
legãturã cu posibilitatea acestei
nebunii. Ce a trebuit sã facã pentru a realiza aceastã creaþie fantasticã? Gândiþi-vã cã nici egiptenii, nici caldeenii, nici chinezii,
nici indienii nu izbutiserã în acest
lucru. Gândiþi-vã cã este vorba
de o aventurã pasionalã, de o
cucerire de o mie de ori mai de
preþ ºi în mod pozitiv mai poeticã
decât cea a Lânii de Aur” (Paul
Valéry, Eseuri aproape politice,
Ed. Scrisul Românesc, Craiova,
1999, pag. 61).
Prin aceasta, „determinantul
preexcelenþei Europei” era identificat în „calitatea omului”: „Nu
pot analiza în amãnunt aceastã

P

calitate, dar gãsesc printr-un examen sumar cã aviditatea activã,
curiozitatea ardentã ºi dezinteresatã, o fericitã îmbinare a imaginaþiei ºi a rigorii logice, un anumit scepticism nepesimist, un
misticism neresemnat… sunt caracteristici specific active ale
acestei Psyché europene” .
Acest Psyché european era
cantonat, aºa cum se observã, în
sfera unei sensibilitãþi poetice, dar
cu finalitate mai degrabã pozitivã.
La acest pozitivism al globalismului meritã meditat, ca ceea
ce poate fi definitoriu globalismului ºi îl diferenþiazã de mai neaoºul paºoptism.
Aºa cum grecii colonizeazã
prin geometrie, spiritul european
ne-a cucerit prin pragmatism ºi
pozitivism. Alimentarea acelui
psyché european din ideile generoase ale creºtinismului, capacitatea sa de compromis în relaþia cu aproapele, generozitatea
asceticã au constituit izvoare ce
alimenteazã tacit acest proces.
Despre pozitivism, Franþa îºi
rezervã multe de spus: matematicianul ºi filosoful care a creat
vestita axã formatã din abscisã ºi
ordonatã, baza geometriei analitice ºi diferenþiale ºi care a pus la
dispoziþia noastrã un minunat
manual despre „metoda de a ne
conduce bine raþiunea ºi a cãuta
adevãrul în ºtiinþe” a fost unul
dintre marii francezi. Acum aparþine lumii, fiind livrat mai degrabã ca un soi de „guru” al pragmatismului cel atât de
drag modernitãþii.
Pentru a înþelege mai
bine forþa „globalizantã”
a ideilor lui Descartes, trebuie sã facem mental operaþia unei încadrãri istorice: este suficient pentru
asta sã ne imaginãm contextul în care apãrea celebrul „Discurs asupra metodei” al filosofului; cu
doar câteva decenii mai
devreme scriitorul italian
Giordano Bruno era ars
pe rug din cauza refuzului de a-ºi renege ideile,
iar mai târziu, Galileo
Galilei, contemporan cu
Descartes, a trebuit sã îºi
renege teoria prin acele
cuvinte „e pur si muove”.
Papa Paul al V-lea condamna teoria heliocentristã a lui Copernic ca fiind contrarã dogmelor
fundamentale ale bisericii, ceea ce relevã nu un
eºec doctrinar al bisericii
cât mai degrabã o cronicã inadecvare istoricã.
Aºadar, intoleranþa ºi
închiderile operate de
dogmatica religioasã a
vremii se constituiau ca
o premisã a succesului
cunoaºterii experimentale, a filosofiilor empirice,
a pragmatismului.
Ceea ce ulterior a devenit cartezianism a de-

butat prost în relaþia cu religia:
aceastã nefericitã (dar poate necesarã) contextualizare istoricã a
fãcut ca încã de la început pozitivismul sã fie perceput ca fiind
într-o adversitate în raport cu filosofia idealistã, cu Dumnezeu.
S-a mers pânã într-acolo încât
s-a afirmat cã „Dumnezeul lui
Descartes” a fost unul periferic
sau cã referinþele la el erau cu
totul ceremonioase ca o reverenþã adusã spiritului intolerant al
vremii. Aceastã nedreaptã sau
mai bine spus incorectã încadrare poate fi fãcutã azi responsabilã de percepþia unui faustism al
cunoaºterii pozitive, de prejudecata incapacitãþii trãirii religioase ºi a experimentului de a exista
împreunã.
Iatã, de pildã, în capitolul
„Dovezi ale existenþei lui Dumnezeu ºi bazele metafizicii”, Descartes opera o disociere a simþurilor
ºi iluziei de cugetare, pe care o
identifica cu existenþa. „Dar dupã
aceea mi-am dat seama cã atunci
când voiam sã gândesc cã totul
este fals, trebuia în mod necesar
ca eu, cel care gândeam, trebuia
sã fiu ceva; ºi observând cã acest
adevãr «gândesc deci exist» era
atât de stabil ºi sigur încât ºi cele
mai extravagante presupoziþii ale
scepticilor nu erau în stare sã-l
zdruncine, am considerat cã puteam sã-l adopt fãrã ezitare ca
prim principiu al filosofiei pe care
o cãutam. Examinând apoi cu
atenþie ce eram eu ºi vãzând cã

nu puteam sã presupun cã nu am
corp, ºi cã nu existã nici o lume ºi
nici un loc în care sã mã aflu, dar
nu puteam totuºi sã-mi închipui
cã nu exist, ci dimpotrivã, tocmai
pentru cã gândeam cã mã îndoiesc de adevãrul celorlalte lucruri,
reieºea în mod foarte cert ºi evident cã exist” (René Descartes
Discurs despre metoda de a ne
conduce mai bine raþiunea ºi a
cãuta adevãrul în ºtiinþe, Ed.
Academiei Române, Buc., 1990,
pag. 130). Operând o distincþie
între existenþã ºi cugetare, Descartes afirmã de fapt o veritabilã
ecuaþie metafizicã, ceea ce face
ca Dumnezeul sãu sã fie doar
aparent periferic, ca poziþie ultimã în lanþul silogistic. De asemenea, Descartes face o minunatã
distincþie între cugetare ºi raþiune, pe aceasta din urmã recomandând sã o segmentãm în cât mai
multe fragmente, sã operãm adicã cu pãrþi (ce se vor regãsi în
categoriile aristoteliene), ceea ce
va pune mai târziu bazele matematicilor diferenþiale sau ale digitalizãrii postmoderne.
Aceste consideraþii sunt importante din perspective abordatã, anume aceea de a surprinde
esenþialitatea globalizantã a lui
Descartes ºi acel psyché european al vremii: metoda pozitivã
nu este neapãrat fausticã în datele sale metafizice primare, ea
poate coabita cu diverse categorii transcendente.

Revenind la acel Psyché european, Paul Valéry a avut viziunea spiritului european, a „determinantului preexcelenþei Europei” practic ca pe o „proprietate
fizicã”.
„Ideea de culturã, de inteligenþã, de opere magistrale se aflã
pentru noi într-o relaþie foarte
veche – atât de veche încât rareori ne întoarcem pânã la ea –
cu ideea de Europa. Celelalte
pãrþi ale lumii au avut civilizaþii
admirabile, poeþi de prim rang,
constructori ºi chiar savanþi, constructori ºi chiar savanþi. Dar nici
o parte a lumii nu a posedat
aceastã singularã proprietate fizicã: cea mai intensã putere emiþãtoare unitã cu cea mai intensã
putere absorbantã. Europei i s-a
întâmplat totul ºi totul a venit de
la ea. Sau aproape totul” (Paul
Valéry, op. cit., pag. 59).
Acel Psyché european ar putea avea sediul, aºa cum vor fi
sesizat ulterior Sigmund Freud
sau Karl Gustav Jung, în ceea ce
se numea subconºtient colectiv
al popoarelor, cel fãcut responsabil inclusiv de excese sau pulsiuni identitare.
Localizarea se poate face ºi în
termeni culturali: Adrian Marino
sesiza în mecanismele globalizante ale operei literare, un aºa zis
„strat antropologic” care relevã
acþiunea arhetipalã a textului.
Structura operei literare dãdea
de ºtire, ca un soi de anatomie
paradoxalã, despre vocaþia înnãscutã fiecãrui discurs de a fi globalizant în esenþa sa: a convinge
este un proces de unificare a individualitãþilor, de dizolvare a
marginilor ce delimiteazã.
„Întreagã aceastã zonã este
prin definiþie foarte obscurã, supusã ipotezelor ºi conjecturilor.
Însã unele din ele au un coeficient mai mare de probabilitate
decât altele /…/ mecanismul arhetipului este explicat prin aceeaºi cristalizare de «tendinþe»,
«potenþialitãþi», «predispoziþii»
ºi «configuraþii» preexistente de
ordin inconºtient produse ale
experienþei colective ancestrale.
/…/ Se recunoaºte acum în plus,
arhetipului, un dublu aspect cultural ºi emoþional, lucrând concomitent în colectivitate ºi individ, în creator ºi contemplator,
între care se stabilesc punþi de
legãturã ºi cãi de comunicaþie în
baza unor corespondenþe spontane, simpatetice (absolut incontrolabile)”. (Adrian Marino,
Introducere în critica literarã,
Ed. Aius, 2007, pag. 26)
Aºadar, discursul (nu doar cel
literar, la care face referire
Marino, ci orice formã de comunicare lingvisticã în genere) conþine datele primare ale transcendenþei individualitãþii. A convinge seamãnã teribil de mult cu a
înlocui, aceastã din urmã operaþie paradigmaticã fiind la rândul
ei esenþialã în globalizare.
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ozaicul - 10

 HORIA DULVAC

ozaikul - CLXX

 PETRIªOR MILITARU

to Moza, with love!

X

enia îmi cere sã scriu
ceva despre relaþia
mea cu – ceea ce ea
matern numeºte – Moza. Cum legãtura mea e destul de proaspãtã ºi probabil tocmai de aceea
(sic!) entuziastã, nu ezit sã îi rãspund sincer ºi scurt: „k”.
Cum a început povestea noastrã? Acum aproape 2 ani (ca o
coincidenþã, o altã „legãturã” a
dus, dupã acelaºi interval, la jurãminte pentru eternitate), la 109,6
km de Craiova (aºa susþine
Sonymap!), într-o salã rece,
strâmtã ºi tristã. Ca sã vezi mai
bine lucrurile e necesarã, câteodatã, puþinã distanþã, nu? Nu
spun cã nu îl remarcasem pe Moza
cu mult înainte, cã nu îl audiasem, cã nu îi admirasem invitaþii,
cã nu mã intrigasem, cã nu îi învãþasem cliºeele... Am tras, bineînþeles, cu coada ochiului la modul în care îºi dezvolta imaginea
în presa localã ori centralã. Apropo, tocmai am gãsit în arhiva
Observatorului Cultural o prezentare a nr. 11-12/2003 al „revistei craiovene de culturã Mozaicul” în care se prezentau intervenþiile de la colocviul care
avea ca temã identitatea sud-est

europeanã, „balcanicã”, ºi care se
intitula „La porþile Europei”!
Dar sã revin la acel prim moment magic ºi la sala cea rece,
când, într-o pauzã prelungitã,
pentru a identifica un subiect
comun, am înºirat aprecieri pentru Moza. Vorbeam cu un senior
mozaicar, Sorina Sorescu. M-a
întrebat atunci dacã pot scrie o
„cronicã de carte lingvisticã”,
pentru cã îºi dorea de mult sã citeascã o astfel de rubricã. Nu
ºtiam dacã pot, dar era „bine, voi
încerca”... Urma sã citeascã douã
încercãri ºi... mai vedeam. Imediat
am descoperit, plãcut surprinsã,
cã scriam cu bucurie, cã degetele
alunecau grãbite pe claviatura
notebookului (hm!), cã mã simþeam utilã ºi... liberã.
Urmãtorul moment e legat de
un telefon primit într-o dimineaþã, prin care aceeaºi Sorina
Sorescu îmi anunþa „ok-ul” ºi
poate o rubricã, adicã speranþa
unei relaþii permanente. În cealaltã ureche, o voce familialã îmi
semnala neglijenþa casnicã, anunþându-mã cã tocmai fãcusem
inundaþie. Un posibil semn: aºa
„udam” noua mea legãturã!

 Alina Gioroceanu

un deceniu
de „Mozaicuri”

Î

ntr-un mod foarte straniu
apariþia noii serii a revistei
Mozaicul coincide cu
naºterea interesului meu pentru
ceea ce obiºnuim sã numim „culturã”. Acest interes cuprindea
mai multe aspecte, dar cel mai
evident este faptul cã obiºnuiam
sã cumpãrãm (împreunã cu câþiva prieteni) sistematic reviste de
culturã. Fiindcã nu prea ne ajungeau banii pentru toate, ne împãrþisem revistele între noi, în
funcþie de anumite preferinþe. Pe
de altã parte, e adevãrat cã mai
împrumutam ºi de la Nicolae
Coande reviste, multe dintre ele
nici nu ajungeau la chioºcul de
ziare, ceea ce le fãcea cumva ºi
mai interesante. În aceeaºi
perioadã, domnul Nicolae Marinescu era ºeful Inspectoratului
pentru Culturã Dolj, unde am ºi
lansat cu prietenii mei noua serie
a revistei Litera, care începând
de atunci nu a mai fost multiplicatã la xerox, ci la o tipografie –
aºa cum e firesc.

 COSMIN DRAGOSTE

deschidere ºi
echilibru
„Mozaicul”, revista ºi programul sãu, este dovada certã a faptului cã ºi în Craiova poate exista
emulaþie spiritualã, cã lucrurile se
pot miºca într-un sens benefic
pentru culturã. „Mozaicul” îmbinã într-un mod necesar armonios
tradiþia cu inovaþia, fãrã a se abate în vreun fel de la criteriile axiologice. Faptul cã mã numãr în rândurile redactorilor acestei publicaþii constituie, pe lângã onoarea aferentã, o responsabilitate
sporitã. Este, dacã doriþi, o probã de foc, anume dacã noi, cei
tineri ºi foarte tineri, vom reuºi
sã ne ridicãm cu brio la nivelul la
care cei dinaintea noastrã au reuºit sã ajungã.
Grupul care este pe cale sã se
cristalizeze în jurul „Mozaicului”
are ºansa de a reprezenta o apariþie stabilã, demnã de luat în seamã, care sã reuneascã viabil unitatea în diversitate. Pentru cã trebuie dus mai departe, la un nivel
calitativ ridicat, acest adevãrat
brand pe piaþa culturalã.
Dintotdeauna pentru mine
„Mozaicul” a reprezentat (în ciuda multor opinii) o platformã democraticã de exprimare, dirijatã
cu multã abilitate ºi pertinenþã de
cãtre amfitrionii Nicolae Marines-

cu ºi Constantin M. Popa. Este o
posibilitate de dezvoltare pe care
publicaþia o oferã fiecãruia, fãrã
niciun fel de restricþii dogmatice.
„Mozaicul” este locul în care dezbaterea ideaticã are loc eclatant
ºi decent, unde informaþia novatoare îºi gãseºte locul foarte bine
alãturi de studii aplicate din cale
afarã de pertinente.
„Mozaicul” a adus în viaþa
culturalã a Bãniei echilibrul mult
dorit, probând o remarcabilã capacitate de corelare a divergenþelor într-un sens benefic, care sã
ralieze cultura zonalã platformelor centrale (sau interculturale,
multiculturale, dacã utilizãm termeni la modã). Discrepanþele ºi
inadvertenþele s-au transformat,
de-a lungul anilor, în efort comun.
Impactul „Mozaicului” se fundamenteazã pe forþa producerii
sale, pe catalizarea durabilã a perspectivelor de manifestare. Un alt
mare merit al „Mozaicului” este
capacitatea sa de vector corelator cãtre mase, aducând la un
necesar numitor comun producãtorul ºi consumatorul actului de
culturã (în sensul cel mai larg al
termenului de „culturã”). Astfel
s-a reuºit o indispensabilã impunere în conºtiinþa publicã.
Ceasurile aniversare impun
bilanþurile, dar ºi perspectiva. ªi
motive de bucurie existã pentru
ambele. De acum, drumul este
deschis: conteazã însã cum este

Aºadar, eram în clasa a zecea
când am aflat, din presã, cã în Craiova va apãrea o nouã serie a revistei Mozaikul, primul periodic
de culturã din Oltenia, inauguratã de Constantin Lecca. Am
cumpãrat revista de la librãria de
la Teatru ºi, împreunã cu bunul
meu prieten cu care tipãream
Litera (revista scriitorilor liceeni),
am împãrþit revista ºi, dupã câteva minute, am început sã împãrtãºim impresii. Faptul cã revista
Mozaicul avea un program focalizat pe conceptul de „neopaºoptism”, lansat ºi susþinut de Adrian Marino (formulat de cãtre primul colegiu redacþional alcãtuit
din Nicolae Marinescu, Ilarie Hinoveanu ºi Constantin M. Popa)
m-a surprins, fiindcã nu conºtientizasem pânã atunci nici semnificaþia ºi nici importanþa acestui aspect care dã o direcþie oricãrei
reviste de culturã. Dar, am înþeles
cã la baza acestui program era
convingerea cã prezentul are
puternice similitudini cu perioada prepaºoptistã. Pe de altã parte, descoperisem cã în revistã
scriau o bunã parte din profesorii de la Facultatea de Litere din
Craiova ºi era un foarte bun prilej
de a mã familiariza cu concepþiile
lor despre ce înseamnã literaturã,

încercând sã surprind tipologiile
ºi pattern-urile care defineau
scriitura fiecãruia în parte.
Acum, cu ocazia împlinirii a
zece ani de viaþã a noii serii, sunt
bucuros cã fac parte din echipa
cea mai tânãrã a revistei, care
spre încântarea mea reuºeºte sã
pãstreze anumite standarde etice ºi estetice impuse de înaintaºi,
direct sau discret. De asemenea,
triada Mozaikul – Mozaicul –
Mozaicool (ultima, ca orice revistã suprarealistã, a avut doar o
apariþie fulgerãtoare), o consider
relevantã pentru cã ea cuprinde
trei aspecte definitorii pentru revista craioveanã: (1) surprinde
rãdãcinile ideologice ºi spirituale manifestate încã de la începuturile revistei, (2) încearcã, ºi
chiar reuºeºte, sã integreze toate aspectele vieþii culturale din
zona Olteniei ceea ce îi dã publicaþiei profunzime, complexitate ºi
diversitate (ca orice mozaic, nu?)
ºi (3) publicã ºi încurajeazã tinerii poeþi, critici ºi doctoranzi care
reprezintã literele craiovene,
vitalitatea spiritualitãþii din sudul
þãrii.
Prin urmare, motivele de bucurie ºi sãrbãtoare sunt multe ºi
clare: La mulþi ani, mozaicarilor ºi multã inspiraþie!

el parcurs. Iar ºtacheta care s-a
înãlþat cu eforturi considerabile
nu trebuie sã cunoascã decât o
singurã direcþie: ascensionalã. ªi
aceasta depinde de noi toþi, în
orice posturã am gravita în jurul
„Mozaicului”.
La mulþi ani!
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piese pentru
Mozaicul

B

un prilej de sãrbãtorire, moment favorabil
bilanþului cu efect constructiv, º.a.m.d., aniversãrile
sunt, înainte de orice, un veritabil
„certificat” de existenþã. De regulã, în asemenea ocazii, se adoptã
o þinutã de ceremonie, discursurile curg deosebit de însufleþite:
se evocã ani, iniþiative, idei, se trec
în revistã realizãrile, uneori se
amintesc eºecurile inerente. Dar
festivitãþile se încheie, mirajul
aplauzelor ºi elogiile se rarefiazã
odatã cu acestea; persistã un
timp, din ce în ce mai vag, parfumul aerului de sãrbãtoare... ºi...
Va urma?
Mozaicul a împlinit 10 ani. Nu
ºtiu dacã 10 ani înseamnã mult
sau puþin. De altfel, nu cred cã
numãrul anilor reprezintã principala referinþã în viaþa unei reviste, însã cu siguranþã acest interval poate fi „contabilizat” ca un
test de fiabilitate reuºit. Consider mai importante ºi mai concludente decât „etatea”: motivaþia,
demersul, conþinutul ºi puterea
de a gãsi resurse spirituale ºi
materiale suficient de substanþiale pentru o realã continuitate.

Aº exprima foarte pe scurt cea
mai accentuatã, mai vie ºi mai
constantã „amintire” a mea despre Mozaicul (sper, însã, fãrã
a-i restricþiona în mod grav consistenþa), prin douã cuvinte aparent simple: entuziasm ºi încredere. Am ales în mod special
aceste noþiuni destul de generale, cu conºtiinþa cã ele nu sunt
nicidecum reþete ale succesului,
ci dimpotrivã, pot fi tratate ca extrem de fragile ºi evident subiective; „unelte” cu douã tãiºuri bine
ascuþite, ce au mobilitatea de a fi
valorificate ºi percepute în egalã
mãsurã ca semne ale puterii, reuºitei, erorii, ori ale banalului nesemnificativ.
Mozaicul mizeazã pertinent pe
dinamica culturalã a zonei, speculeazã acest potenþial creator al
locului (nu totdeauna local) ºi îi
acordã credit. Credit avantajos
(ca într-o super ofertã la servicii
financiare) fãrã rate fixe ºi fãrã
dobândã, pare a fi un plasament
de-a dreptul hazardant. Cert este
cã investiþia în culturã are o ratã
a profitabilitãþii prea puþin palpabilã care nu se mãsoarã strict,
imediat sau numai în lei converti-

bili. Este un statut conºtient asumat ºi nu neapãrat privilegiat.
Revistele de culturã vor exista ºi evolua în raport direct sau
invers proporþional cu manifestãrile de culturã. Este oare acesta
un indicator coerent de oportunitate, rentabilitate sau necesita-

te? Toate acestea sunt ca un vector orientat cãtre un anume segment de niºã, accesat în grade
diferite – de la energic pânã la
anemic – de cãtre toþi competitorii din breaslã. Rãmâne de apreciat sau de exersat vigoarea de a
lua în serios ºi a propune nu doar
valorile sigure, clasate, ci ºi inteligenþa de a specula ineditul,
prospeþimea ºi întrebãrile societãþii actuale. Nu vreau ºi nici nu
este posibil sã evaluez proporþiile exacte ale unor asemenea demersuri, sã instalez sau sã fac apel
la o scalã de valori inepuizabile.
Toate acestea sunt aspecte care
se vor regla ºi surclasa în timp,

dupã reguli pe care nu le deþinem
sau nu le stapânim în totalitate.
Reamintesc ca onorant reper
în timp – Mozaikul lui Constantin Lecca, prima publicaþie de
culturã din Oltenia, care anunþa
în 1938 cã: „nu urmãreºte scopuri
materiale ori politice ci de culturalizare ºi de pãtrundere a literaturii în rândul maselor largi...”.
La aniversarea din 2008, urez
Mozaicului nu doar ani mulþi înainte, ci în acelaºi timp deschidere, vizibilitate, prospeþime ºi toate resorturile necesare pentru a fi
actual ºi perfect contemporan cu
anii pe care îi va traversa.
Continuarea... în numãrul
viitor...

Lucian Irimescu - Nuca (detaliu)

 MARIUS DOBRIN

zece

A

Premiile Mozaicul, 1999, Ilie Gheorghe

 EMIL BOROGHINÃ

gânduri bune

C

u ocazia împlinirii a 170
de ani de la apariþia revistei „Mozaikul” a lui
Constantin Lecca ºi a 10 ani de la
reluarea ei într-o nouã serie, gândul nostru se îndreaptã spre toþi
cei care au contribuit, cu eforturi,
riscuri ºi sacrificii, la realizarea
acesteia.
Cunoscut de publicul larg în
primul rând ca pictor ºi mai puþin
ca scriitor, istoric, traducãtor sau
editor, Constantin Lecca rãmâne
una dintre personalitãþile emblematice ale Olteniei, o adevãratã
figurã de enciclopedist.
Apariþia „Mozaikului” sãu trebuie privitã ca unul dintre cele mai
importante momente din istoria

publicisticii ºi culturii româneºti.
Reluarea în noua serie de cãtre un mãnunchi de entuziaºti a
revistei „Mozaicul” reprezintã
pentru cultura din Oltenia o indiscutabilã izbândã ºi ºansã.
Aºezat la început sub „tutela” marelui cãrturar care a fost ºi
rãmâne criticul Adrian Marino,
„Mozaicul” ºi-a câºtigat în cei
zece ani de existenþã o puternicã
personalitate, fiind o revistã cititã, respectatã ºi cãutatã, o revistã care ºi-a oferit cu generozitate
spaþiile paginilor deopotrivã consacraþilor ºi debutanþilor, care a
ºtiut sã-i creascã ºi sã-ºi formeze
o adevãratã pleiadã de realizatori
ºi colaboratori.

m vãzut multe entuziasme culturale, inaugurãri fãrã continuare,
proiecte încremenite dupã primii
paºi, încât un criteriu important
de evaluare îmi pare a fi durabilitatea. Abia timpul permite o judecatã de valoare. Or, „Mozaicul”
tocmai dovedeºte cã se poate
prezenta la o astfel de judecatã.
Perseverenþa ºi constanþa impun
respect o datã în plus într-un spaþiu morganatic precum e acela de
la noi.
Despre consistenþã sunt destui care pot da seamã. Despre suiºuri sau coborâºuri s-a scris ºi se
va mai scrie, fãrã sã fie nevoie de
aniversãri, ci pur ºi simplu pentru
cã ideile promovate de „Mozaicul” nu pot fi ignorate. Un studiu
de sociologie culturalã poate face
o analizã a ceea ce oferã acest proiect bine gândit ºi care cu consecvenþã ºi-a purtat criteriile moderne printre frãmântatele controverse ale acestui timp.
A pornit ca un adevãrat mozaic, liantul ideologic pãstrând
alãturate o seamã de „pietre” tari
ºi policrome.
Ce piatrã trebuie sã fi fost ºi
eu de am fost prins în acest liant,
nu ºtiu…
Tocmai ieºisem din arhive, încãrcat de parfumul greu al ade-

vãrului ascuns acolo. Al unui
adevãr care se plia pe aceeaºi idee
generoasã a unui racord cu europenismul luminat. Atunci,
acum, mereu de la capãt.
Arhive în care am revenit la
îndemnul domnului C. M. Popa,
cãutând semne ale trecerii lui
Eugen Ionescu prin Craiova.
Arhive din care am scos la
ivealã ceea ce credeam a fi necesar într-o încercare de recuperare a unor paºi rãtãciþi pe drumul
modernizãrii continue. Aºa se
face cã „Mozaicul” a îmbrãþiºat
proiectul meu ºi l-a materializat
cum eu nici nu bãnuiam. Gabriel
Coºoveanu ºi Ion Militaru au luminat drumul acelei cãrþi ºi parcã
de atunci ºi istoria a fost mai
aproape de noi.
Miºcãtor din structurã sau
numai dintr-o insaþietate a unei
curiozitãþi artistice, am pãtruns în
lumea teatrului, în lumea filmului,
am vrut a împãrtãºi tuturor ceea
ce eu am vãzut ºi simþit. „Mozaicul” a însemnat suportul pentru
aceste proiecte ale mele, dornice
de focalizare pe creaþia tânãrã.
Valoarea se subînþelege, reuºitele/nereuºitele se comenteazã.
ªi dacã paginile revistei s-au
deschis pentru tinerii actori, a
venit timpul sã fie scrise de tineri
ai criticii culturale.

De altfel tinereþea a fost de la
bun început o marcã a revistei,
un atribut intrinsec. Iar tinerii primelor numere au ajuns la maturitatea de a gira sincronizarea cu
actualul context ideatic.
Urmeazã afirmarea unui nou
suflu, iar colocviul din 2007 a fost
o etalare a numelor care vin.
Fiecare temã propusã dezbaterii de-a lungul celor zece ani a
evidenþiat diversitatea savuroasã a ideilor dar în acelaºi timp ºi
trãsãturile recognoscibilitãþii de
grup, în limite suportabile, cu plusuri ºi minusuri, dupã o reþetã de
viaþã.
Retrospectiv se poate observa
cum a crescut o operã pentru mulþi
dintre semnatarii de la primele numere, cum de exemplu Horia Dulvac a ºlefuit meticulos atât în spaþiul eseului cât ºi al prozei.
Setea de recuperare, de racordare, de consolidare a concepþiilor moderne se preschimbã acum,
sau aºa ar trebui, în necesitatea de
a evolua pe o piaþã europeanã a
ideilor. De-acum trebuie sã ne dovedim capabili de a crea ºi de a
discuta chiar ceea ce este preocupant pentru spaþiul în care ne-am
integrat. Rãmâne sã ne impunem
þinte competitive, sã le atingem.
Xenia, începe deceniul vostru!
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ozaicul - 10

 MIHAELA VELEA

ozaikul - CLXX

 IOAN LASCU

 MIRCEA CORNIªTEANU

o revistã
venerabilã

tinereþe fãrã bãtrâneþe

O

sintagmã veche de
când lumea… basmului i se potriveºte ºi
vajnicei noastre reviste Mozaicul care, în variantã renãscutã,
împlineºte un deceniu exact în
octombrie 2008. Dorindu-se ºi
reuºind sã fie o continuatoare
onorabilã a celui mai îndepãrtat
în timp periodic craiovean,
Mozaikul lui C. Lecca, apãrut în
urmã cu 170 de ani, Mozaicul de
astãzi s-a impus drept una dintre
primele publicaþii culturale ale zonei, alãturi de Ramuri ºi de Scrisul Românesc. Privit la început
cu mefienþã nu de puþini scriitori
din Craiova, Mozaicul a izbutit,
sub conducerea lui Nicolae
Marinescu ºi avându-l redactorºef pe Constantin M. Popa, sã
impunã în faþa lumii o direcþie originalã, numai a lui, tocmai pentru
a-ºi defini o personalitate proprie.
S-a plecat de la spiritul paºoptist
al precursoarei înfiinþate la anul
1838 ºi s-a intenþionat a se plonja într-un neo-paºoptism preconizat probabil de director ºi de
redactorul-ºef. Mai mult, datoritã unor afinitãþi mai speciale, unul
dintre spiritele tutelare ale publicaþiei a fost, pentru un timp,
Adrian Marino. Totuºi, lucrurile

nu au luat numai aceastã turnurã. Înclinând, în virtutea unor forþe convergente, mai mult spre modern ºi postmodern decât spre
clasic, revista a polarizat în relativ scurtã vreme o pleiadã de
eseiºti, în mare majoritate tineri
ºi nonconformiºti. Este incontestabil cã linia ºi specificitatea publicaþiei au fost imprimate de
aceºti juni scriitori, între care sau distins de la începuturi Sorina
Sorescu, Gabriel Coºoveanu, Ion
Buzera, Ion Militaru, Horia Dulvac, Sergiu Ioanicescu. O echipã
ºi mai tânãrã de critici literari a
început sã se întremeze aici:
Luminiþa Corneanu, Gabriela
Gheorghiºor ºi Xenia Karo. Dacã
eseul a dat greutate Mozaicului
ani la rând, venind apoi în ordine
recenziile ºi cronicile literare,
cuvântul-temã din titlu a fost ilustrat prin preocupãri orientate ºi
cãtre alte arte, între care teatrul,
muzica ºi artele plastice. Mozaicul se întemeia pe varii domenii
tematice ºi aºa se aflã ºi astãzi.
A dorit sã fie prezent an de an în
viaþa culturalã a Craiovei, organizând „Colocviile Mozaicul” ºi
decernând premiile revistei.
A debutat sub zodia speranþei
unora ºi a neîncrederii altora, a
Nicolae
Marinescu ºi
Florea Firan

 FLOREA FIRAN

Mozaicul - dupã
un deceniu

P

rin seria veche întemeiatã la 3 octombrie 1838,
de cãtre ilustrul cãrturar
Constantin Lecca, Mozaicul marcheazã începuturile presei craiovene ºi deschide calea unui impresionant numãr de publicaþii ce
depãºeºte astãzi cifra o mie.
Apariþia Mozaicului, în serie
nouã, în urmã cu zece ani, a dus
la revigorarea presei literare craiovene, impunând o competiþie
cu repercusiuni vizibile în calitatea conþinutului acesteia.

prins curaj ºi formã distinctã, s-a
consolidat prin multe dezbateri
tematice ºi incursiuni eseistice ºi
ºi-a adjudecat un prestigiu prin
tenacitate, originalitate ºi prestaþii de valoare, fãrã a face vreun
rabat mediocritãþii. Cine mai poate pretinde cã dupã zece ani de la
reluare în serie nouã Mozaicul nu
este, în peisajul revuistic craiovean ºi naþional, inconfundabil?
Bãtrâneþea patrimonialã de
odinioarã s-a metamorfozat în tinereþea tocmai bunã de invidiat,
doveditã în ultimii zece ani. Veºnic tânãr ºi ferice, prin vigoare ºi
dinamism, periodicului nostru i
se întrevãd mulþi ani glorioºi ºi
de acum înainte.

D

upã un deceniu de activitate neîntreruptã se
poate spune cã „Mozaicul” este de pe acum o revistã
venerabilã. Cu o constanþã care
îi face cinste, revista ridicã în faþa
ochilor noºtri, lunã de lunã, cortina pentru a da la ivealã spectacolele inteligenþei locale, dar nu
numai, în acþiune.
Aºa cum am putut remarca de
fiecare datã, „Mozaicul” însoþeºte cu comentarii ºi cronici pertinente majoritatea spectacolelor
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, a manifestãrilor de anvergu-

rã pe care acesta le propune ºi
gãzduieºte.
ªi o face la un nivel demn de
reputaþia ei construitã în timp de
echipa talentatã condusã de
domnul Nicolae Marinescu, fondatorul ºi directorul acestei
publicaþii particulare. Tocmai aici
este meritul domniei sale ºi al
celor care îl secondeazã: în construirea unei instituþii de culturã
particulare, într-o epocã a competiþiei netrucate pe piaþa ideilor
culturale. O publicaþie într-devãr
europeanã. La cât mai multe numere ºi aniversãri!

 NICOLAE COANDE

fondatorii sunt fãcuþi
sã rãmânã în urmã

A

m publicat în „Mozaicul” într-unul dintre
primele numere ale revistei. Aºadar, au trecut 10 ani.
Nu bãnuiam pe atunci ce orientare culturalã va avea revista ºi
nici echipa care s-a înhãmat la
munca asta, poate.
Deºi cred cã de vreme ce-i spusese „Mozaicul”, Nicolae Marinescu avea deja de gând sã se legitimeze de la demersul paºoptist
în cultura ºi civilizaþia românã. Mã
bucur cã a rezistat, ºi încã bine,
timp de un deceniu. Peste 10 ani
sper sã spun acelaºi lucru.
Nu stau bine cu referatele aniversare, aºa cã voi scrie despre
revistã ce îmi trece prin cap.
Uneori mã gândesc cã revista e
pe drum ºi cã poate ºi-a atins o
parte dintre obiective. Dar de ce

trebuie sã ne întoarcem noi de fiecare datã ca sã putem merge înainte? Nu am nici un respect faþã
de strãmoºi când vine vorba de
tãmâierea unor acþiuni culturale,
de ideologii ºi proiecte pe care
trebuie sã le duc eu mai departe.
Trebuie este pentru funcþionari.
La scriitori, conteazã voinþa de
înfãptuire, care vine din aspra
gratuitate auto-impusã a actului.
Poetic. ªtafeta „nevãzutã” (cum
suna titlul unei piese de teatru
comuniste) nu mã sensibilizeazã
mai deloc. Îmi place istoria, inclusiv cu-ale ei culise misterioase ca
fustele unei femei – dar numai ca
s-o pot critica. Poate cã Lecca a
fãcut câteva numere de „Mozaicul”, dar Nicolae Marinescu ºi
Constantin M. Popa au fãcut mult
mai multe, aºa cã sunt mult mai
importanþi decât fondatorul.

Mã intereseazã o revistã,
inclusiv cu trecutul ei, nu în dispreþul trecutului acesteia, însã
mai ales pentru ceea ce face azi.
La capitolul prezent, revista stã
bine. Propune idei, are dezbateri,
organizeazã colocvii, publicã literaturã contemporanã. Totuºi,
care este marele autor contemporan propus de „Mozaicul”? Aici,
ridic din umeri. Eu cred în individualitate creativã ºi în istoria care
este un car de aur la care trag cei
mai buni cai ai naþiei. Când aceºti
cai obosesc, vorba lui Þuþea,
istoria dã cu ei în ºanþ. E ºi asta o
viziune. Deci, mã tem de istorie,
pentru cã este nerecunoscãtoare ºi, vorba lui Eliade, scoate din
când în când teroarea din culise.
Acuma sunt atent la cai – ºi
mai puþin la car.

Mozaicul, ca ºi Scrisul Românesc, prin manifestãrile culturalºtiinþifice - colocvii, simpozioane, dezbateri, sesiuni ºtiinþifice,
lansãri de cãrþi - au dat un nou
impuls vieþii culturale ºi literare
craiovene, reunind personalitãþi
de primã mãrime din þarã ºi din
strãinãtate printr-o notã comunã
distinctã - multiculturalismul.
Dintotdeauna solidari cu redacþia ºi mentorii acesteia, acum,
mai mult ca oricând, ne exprimãm
gratitudinea ºi bucuria de a fi alãturi la sãrbãtoarea Mozaicului.

 CERASELA IOSIFESCU

o oazã de normalitate

C

u bucurie ºi recunoºtinþã salut, la aniversarea a 10 ani,
revista „Mozaicul”, o publicaþie de þinutã intelectualã ºi
artisticã remarcabilã.
Întotdeauna aproape de viaþa ºi scena teatralã din Craiova,
„Mozaicul” este pentru mine un reper plãcut, o oazã de normalitate
într-o lume a mãºtilor pe care fiecare dintre noi le purtãm, cu mai mult
ori mai puþin talent, pe scena vieþii.
La mulþi ani!
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Lucian Irimescu - Mãr pestriþ

preþurile cuminþeniei

S

vetlana Cârstean are grijã (Floarea de menghinã, Editura Cartea Româneascã, 2008, 120 p.) sã reconstituie, cu o tandreþe aproape deloc sarcasticã (ºi cât de tentatã ar
fi fost!), cioburi ale epocii comuniste ºi sã le „înrãmeze” în poem
aºa cum au fost percepute. E acolo un eu ghemuit, care experimenteazã detaºarea de realitatea socialã, politicã, umanã. Cea mai
spectaculoasã regãsire pe care neo propune aceastã poezie e chiar
a acelui eu tânãr, care descoperea
ironia, îndepãrtarea de lume (de
acea lume), atrocitatea care pare
sã nu se simtã (deºi e prezenþa
însãºi) ºi modurile depãºirii ei:
„Toatã casa noastrã e cuminte. În
sufragerie, avem un rododendron, o lustrã aurie cu multe braþe
ºi douã fotolii îmbrãcate în petice
de blanã. În dormitor avem douã
dulapuri, în care rufele sunt curate, împãturite ºi aºezate pe rafturi.
Acolo miroase bine a radiere chinezeºti cu animale pe ele ºi sunt
acolo batiste, prosoape, furouri
ºi sutiene nou-nouþe.// Aici, în
dormitor, stau eu ºi-mi fac temele
la lumina veiozei de pe masã. Lumina îmi aruncã o umbrã mare pe
peretele din spatele meu, dar eu
sunt cuminte ºi scriu în continuare” (p. 72). „Cuminþenia” e starea
protolarvarã a fiinþei umane, o
stare de dinaintea conºtiinþei ºi

care nu-ºi poate pune problema
conºtinþei, e automatismul pur ºi
care pare atât de graþios, de „pus
la punct”, de util.
Splendoarea existenþei vãzutã din cuºcã (din „menghinã”) nu
e mai puþin splendidã, e nevoie
însã de ceva mai multe filtre pentru a se putea accede acolo. Copilul ºi adolescentul practicau un
sport dificil: râcâiau noroiul, mâzga, ideologia care se depuseserã
pe lucruri, pe oameni, pe existenþã, în general. Teroarea nu era nici
ea realmente insuportabilã, era
mai degrabã un aer puþin mai greu
respirabil. Strâns uniþi în menghinã, oamenii puteau ajunge – la
capãtul unor eforturi individuale
considerabile, dovadã chiar poezia cuprinsã în acest volum –
sã vadã ceea ce era interzis sã fie
vãzut: ceea ce se afla dincolo de
„cuminþenie”. Numai cã cei mai
mulþi nu voiau sã vadã. Ei stãteau „la locul lor”, deoarece totul
era foarte bine reglat. „Dereglarea” nu putea fi decât una personalã, compensatorie, oniricã:
„Somnul de duminicã dupã-amiaza mã ducea întotdeauna pe o
strãduþã îngustã, cu imagini
schimbãtoare de o parte ºi de alta
a ei, o strãduþã desfundatã, cu o
gurã de canal aburindã în mijloc.
O uliþã închisã. Aceastã fundãturã a fost unul dintre preþurile
cuminþeniei mele” (pp. 69-70).
Visul e, de fapt, începutul „trezirii”, al individuaþiei ºi reconsiderãrii de sine. Jocul temporal („Sã

fiu cuminte a însemnat totul pentru mine”) este cel care ne ajutã
sã identificãm mecanismele „reasamblãrii” existenþei, întrucât alte
indicii nu prea existã ºi în asta
constã, de alfel, capacitatea cu
totul aparte a acestei poezii de a
se pune în valoare.
Fãrã sofisticate alegorii platoniciene („peºterã” etc.), fãrã urmã
de iritare sau bosumflare (spre
deosebire de anumite vânzãtoare!), poezia Svetlanei Cârstean
comunicã toate aceste „observaþii” în modul cel mai direct ºi mai
poetic. Maxima oblicvitate aperceptivã (inteligibilã numai ca stare
de spirit a posteriori, cãci numai
aºa poate fi înþeleasã de cititor)
este transmisã cu maximul firesc
posibil: „Lucrurile sunt toate la
locul lor. Cifrele, literele se/ adunã multe în caietele tale, semnul
de carte e acolo/ unde ai rãmas
cu cititul, periuþa de dinþi e în paharul din baie, iar dulceþurile în
cãmarã./ Vânzãtoarele sunt în
magazine, bosumflate, dupã tejghele.// Meºterii sunt în ateliere,
ºlefuind filetul piuliþelor./ ªoferii
sunt toþi cu volanul în mâini./
Croitoresele însemneazã cu cretã stofe întinse./ Pe cei din macarale nu-i vedem, dar ºtim cã stau
bine/ în cãsuþa lor înãlþatã pânã
spre cer ºi apasã pe felurite/ manete./ Toate corpurile sunt îmbrãcate în haine fel de fel ºi/ stau
aºezate pe scaune, în fotolii sau
se miºcã dintr-o/ parte în alta./
Sprâncenele sunt la locul lor,

z comparativul de superioritate z
OMUL POIETIC. „A gândi,
a citi, a interpreta, dar mai cu seamã a scrie înseamnã, pentru
Jacques Derrida, a face, a crea, a
plãsmui, a inventa –, aºadar, încã
o întruchipare a ceea ce am numit omul poietic, creatorul în
sens larg, fie el filosof, sculptor,
pictor, muzician, om de ºtiinþã,
politician...”. MARIUS GHICA,
Derrida sau a gândi altfel. Derrida ou penser autrement, Ed.
Paralela 45, Piteºti, 2008.

ICOANE BIZANTINE. „Eu
singurã spun «ªi aici, în rama
aceasta de argint, e Mama». Ei
trec mai departe cu ochii peste
alte fotografii ºi nu-mi lasã timp
sã adaug cã am moºtenit de la
tine pomeþii înalþi ºi mâinile din
icoanele vechi bizantine”. DONA
ROªU, Scrisori cãtre Mama de
la fiica ei emigrantã. Letters to
My Mother from Her Emigrant
Daughter, Ed. Scrisul Românesc,
Craiova, 2008.

LUME DE VIS ªI JOC. „Copilãria ºi-a scris în mine apãsat
paºii... Inocenþa am pierdut-o, dar
mi-a rãmas amintirea ºi candoarea acelui timp... ªi dorul, gândul

ochii, gura, gâturile la fel./ Buricul fiecãruia dintre noi e ascuns
printre haine, cel/ mai cuminte
dintre toþi.” (pp. 73-74). E surprinsã aici o lume care, deºi e sau pare
animatã, e dezumanizatã sau conduce la implicaþia dezumanizãrii.
Rezistenþa la presiunea care se
exercitã constã, prin urmare, în
descrierea a ceea ce se întâmplã.
La început, poetul e un antropolog sui generis, care nu se mulþumeºte însã cu ceea ce vede.
Poezia intervine atunci cînd „dorinþa-i gata”, adicã atunci când
este gânditã posibilitatea clivãrii
reprezentãrii. A nu mai lua obiectele ºi personajele „de-a gata”, a
le considera din exteriorul lor însemna a nu mai adera (deºi continuã s-o descrie, sã facã parte
din ea) la „ordinea” lumii, însemna, pur ºi simplu, o dedublare a
distanþãrii: poeticã ºi politicã.
Poezia ia naºtere din re-cunoaºterea lumii, iar aceastã recunoaºtere nu putea fi lipsitã de ingredientul politic: „Bunã dimineaþa,
muncitori!/ Sirenele vã cheamã.
Paºii voºtri se aud grãbiþi prin
umezeala rece a dimineþii. Rãcoarea vã aduce aminte cã sunteþi
puternici, de aceea nici nu aveþi
chef s-o înfruntaþi. Trupurile
voastre molatece, îmbibate de
cãldura de neînlocuit a patului, a
nevestei, trupurile voastre înainteazã în voie. Cât aº fi vrut sã
spun cã vã depuneþi ca picãturile de rouã pe flori!// Când ajungeþi în fabricile voastre – munci-

torul numai în fabricã poate sta,
acolo e locul lui –, vã recãpãtaþi
treptat greutatea.” („Ora 6 Dimineaþa”, pp. 10-11). Miºtocãreala
la adresa spiritului lozincard nu
poate fi ascunsã de nicio pliere
pe „momentul” grandios la zilei,
eul poetic din Floarea de menghinã fiind, altfel, expert în astfel
de plieri, de „pierderi” subtil calculate în decor.
Când formula aperceptivã se
modificã, prin împrumutul perspectivei personajului matur,
ceva din candoarea stilizatã se
pierde. (Edificator pentru acest
nou ritm e poemul „Marele Cofetar”, pp. 90-95). Textul Svetlanei
Cârstean nu poate proiecta, crea
tensiuni lirice, nu se poate configura, în principiu, decât contrastiv. Efectele de autenticitate
sunt cele care nu sunt cãutate.
Dar e ceva în poemele din ultima
parte a volumului care poate cã
anunþa o altã dimensiune poeticã, la fel de intensã ca ºi cea care
dã tonul cãrþii.
Svetlana Cârstean mi se pare o
poetã de o simplitate ultrarafinatã.

breviar

bun, mila ºi îndurarea au rãsãrit
din mugurii de-atunci”. ANA
CODREANU & NICOLETA COJOCARU, Suflete de copii. Ediþie de Mircea Moisa, Ed.Ramuri,
Craiova, 2008.

KITSCH MONUMENTAL
În spatele gãrii din Filiaºi, între haite de câini vagabonzi ºi
taximetriºti de ocazie, s-a ivit,
confecþionat din plãci de gresie
bune pentru bucãtãrii, aºa-zisul
monument închinat memoriei lui
Eminescu. Sub o „floare albastrã” rudimentarã, „inscripþionate”
cu vopsea, evident, tot albastrã,
se rãsfaþã „versurile” agramate
„ale unui ilustru necunoscut”
exersat, pesemne, la „ºcoala poeticã de la Sãpânþa”: Voi trecãtori, ce-aþi suferit,/ Frustaþi
(sic!), minþiþi, nedreptãþiþi,/ Sã-i
dãruiþi câte o floare/ Pentru iubire ºi iertare” (de Antoniu Rucsanda Cocoroveanu).

CREION. „Creion reprezintã
titlul dat de poet celor opt poezii
ale sale, cu o tonalitate specificã,
scrise în etape diferite de creaþie,
concentrând cu fineþe ºi subtilitate povestea propriei sale vieþi
în implicaþiile ei esenþiale, al cãror ritm uºure ºi al cãror umor
benign, plin de stenicã nostalgie,
þes încã o datã basmul poeziei ºi
creioneazã, cu intimã personalitate, sensul ontologic al artei”.
FLOREA FIRAN, Tudor Arghezi,
treptele devenirii, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 2008.
LANSARE AMICALÃ
Întors recent din Germania,
unde s-a aflat în calitate de bursier al Fundaþiei „Künstlerdorf
Schöppingen”, poetul Nicolae
Coande ºi-a lansat, joi, 25 septembrie, volumul de versuri,
Vânt, tutun, alcool (Ed. Brumar,
2008). Fãrã tabieturi academizante, solemnitate mimatã ºi entuziasm de conjuncturã, evenimentul, gãzduit în spaþiul intim al Casei de Culturã „Traian Demetrescu” din Bãnie, a reuºit sã antreneze, într-un dialog neconvenþional, numeroºii iubitori de alcooluri lirice prezenþi.

BLESTEMUL LITERATURII
Aflat la „prima bãtrâneþe”,
Liviu Ioan Stoiciu (n.1950) îºi recapituleazã viaþa / drumul literar
într-o carte plinã de îndoieli, dezamãgiri, speranþe înºelate, frustrãri, o Carte a zãdãrniciei (Ed.
Pallas, Focºani, 2008), în care
„convorbirile de sfârºit cu Al.
Deºliu” îºi gãsesc în „inspiraþiile
de început” noimele mãrturisitoare: „N-am fãcut pânã aici decât sã atrag atenþia asupra unui
debutant (perpetuu – n.n.), sã dau
un exemplu de muritor de rând cu
destinul deturnat de cai verzi pe
pereþi, de locuri pe care le schimbã în speranþa unei rupturi de destin, a unui nou început”.
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ro nica literar Ć

 ION BUZERA

eletristicĆ

 SORINA SORESCU

 SILVIU GONGONEA

interogaþii
metacritice

L

a debutul, în 1999, cu o monografie despre Ion D. Sîrbu, la
Editura Aius, aveam naivitatea
sã cred (culmea e cã ºi acum persist în
aceastã iluzie) cã ce trebuie revizuit este
sistemul criteriologic, prin reintegrarea, la
limita ateoreticului, dar cu o conºtiinþã cu
atât mai dramaticã a alunecãrii în neargumentabil ºi nedemonstrabil, a literaturii
subversive antipropagandistice.
Sîrbu a fost, ce-i drept, un caz relativ
accesibil, uºor de demontat pe propriile
axe de dedublare ºi care nu punea probleme serioase de redefinire a criteriului (ca
pentru un exeget începãtor cum ºi eram).
El s-a lansat, imediat dupã al doilea rãzboi
mondial, ca propagandist comunist ºi a
dominat lumea intelectualã clujeanã în prãbuºire de pe poziþia ideologiei „revoluþionare”, a fãcut repede ºi o carierã universitarã, conferenþiar de filozofie la 27 de ani
pe zero merit în cercetarea de specialitate,
ºi abia la senectute, dupã îndelungi suferinþe biografice (închisoare politicã din
cauzatã de rivalitãþile colegiale din rândul
activiºtilor, exil printre vorbitorii cu perfectul simplu etc.) a ajuns la expresia revoltatã de sertar. Însã ºi atunci, publicând,
în paralel, dramaturgie agitatoricã ºi revoltele lui fiind orientate mai abitir împotriva
criteriului estetic al criticii literare ºi artei
regizorale decât împotriva comunismului.
Simpla inventariere filologicã a tipurilor
de texte m a ferit sã cad într-o capcanã insidios construitã, în autoportrete, de jurnalistul fãrã jurnal pentru criticii naivi (capcanã, din care toþi colegii mei de sîrbologie ºiau fãcut adresã intelectualã, pot fi, deci,
vizitaþi acolo ºi felicitaþi pentru spiritul critic). Anume, capcana de a-i credita lui Ion
D. Sîrbu, pe necitite, ca sursã iradiantã de
luciditate ºi discernãmânt, o mare operã filozoficã... niciodatã scrisã. Dar nici de desfiinþat, nu l-am desfiinþat pe autorul ªoarecelui B, cum mi se reproºeazã. Dimpotrivã.
I-am comentat scrierile neconformiste, câte
sunt, cu foarte (dacã nu cumva prea) generoasã receptivitate estetã pentru rafinamentele formale1. Atâta doar cã am refuzat sã
ader la ideologia lui antiesteticã, care se
revãrsa ºi din sertarul postum, la fel ca din
corespondenþa ºi din dãrile de seamã de
serviciu de secretar literar la Teatrul Naþional din Craiova, din piesele de teatru ºi prozele moralizatoare.
Nu am conºtientizat atunci cã, explicitând ºi comentând la vedere criteriul, deja
începusem sã-mi construiesc argumentaþiile ºi în plan metacritic. De aceea, urmãtorul proiect a fost tot o monografie, dedicatã lui Augustin Buzura, de asemenea un
caz, însã mult mai dificil, pentru cã el chiar
obligã (deontologic vorbind) la judecãþi
autocontradictorii critica întemeiatã pe
principiul autonomiei estetice. ªi nu prin
dedublare, ci printr-o eroicã ºi paradoxalã
consecvenþã, care îmi va da mult de furcã,
stilistic, sã îl prezint pe autor de o manierã
plauzibilã în cadrele psihologiei scriitoriceºti comune.
Buzura ajunsese, în romanele sale în
anii ºaptezeci-optzeci (în condiþiile ºtiute
de cenzurã), la critica moralã cea mai explicitã ºi mai sistematicã a sistemului totalitar comunist, nedezminþindu-ºi însã nicio
clipã programul iniþial de literaritate. Dintre autorii români postbelici, autorul Orgoliilor ar fi fost cel mai în drept sã conteste, dupã revoluþie, ierarhiile gratuitãþii
estete. A rãmas însã unul dintre ultimii care

mai crede, ºi acum, în ideea ºi idealul de
„operã”, solidar cu principiul criticii estetice, ºi care cere sã-i fie judecate cãrþile
dupã mãsura valorii intrinseci, iar nu funcþie de conjuncturi. Sã nu te întrebi dacã
nu cumva autonomia esteticã, aºa cum a
fost înþeleasã de criticii din generaþia lui,
nu trebuie redefinitã, în aºa fel încât sã nu
mai excludã, ca pe un corp strãin, ci sã
integreze acest tip, atât de rar, de eticã a
scrisului?
ªi sã nu te revolþi, când criticii literari
mai noi încearcã sã precipite, artificial, în
clipitã artificialã a unui simplu vot, judecata selectivã a duratelor foarte lungi, plebiscitând condamnarea la nemaicitire ºi a
lui Buzura, ºi a altor câþiva scriitori, care,
fiecare în sensul propriei originalitãþi creatoare, ºi-au autentificat prin operã rezistenþa? În cazul lui Sîrbu, facem apologia,
pe necitite, a unei opere filozofice inexistente, la propriu (pe care nu avem cum s-o
citim, chiar dacã am vrea, pentru cã autorul ei chiar nu a scris-o). Iar pe ceºtelalþi,
din categoria lui Buzura, îi aruncãm în oblivienþã, pentru „vina” de a fi scris ºi publicat înfruntând cenzura (cu ce riscuri ºi ce
consum interior!) ºi de a fi jucat, astfel, un
mare rol în constituirea unei mentalitãþi anti
propagandistice în rândul cititorilor?

resturi
luminoase
pe ploaie, în drãgãºanicity

resturi luminoase
trãiesc pentru cã încã mai cred,
un gust de argilã rece.
þipãtul pãsãrilor fâlfâitul lor
negru prin ochiuri,
sufletul meu chircit
într-un colþ, dopuri turtite
cotoare de mãr
intrate în putrefacþie.
ºi elena tot plânge
se face mai micã
pânã nu o voi mai vedea.
resturi pe masa din bucãtãrie,
rufele atârnând la uscat.
ºi în rama geamului multe flori.
de inox sunt tacâmurile, un biscuit
în lapte. privesc din gol
balcoanele. cutii,
cu gura în jos.
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nu voi fi niciodatã un cinic
nu voi fi niciodatã un cinic,
mi-o reproºeazã uneori ºi elena
când îºi lãcuieºte unghiile la picioare.
stã în porþiunea aceea lucioasã o
imagine,
îmi trece prin cap cã sãlbãticia
se poate furiºa
printre gânduri de felul acesta.
ghiceºti bucuria lui Dumnezeu
trecând neobservat, spionezi –
nu e decât un rest dintr-o altã zi.

viaþa noastrã trãieºte
în altã parte
viaþa noastrã trãieºte în altã parte
mã duc sã cumpãr niºte pâine
de la romtrend cafea, stafide, ciocolatã
caldã
ºi trânteºte uºa în urmã.
nu pot scoate pieptul în faþã, nu pot
pretinde mai mult, pânã
voi deschide ochii atârn
de o frânghie în beznã.
restul unor mâni reci
dintr-o zi friguroasã
mi se strecoarã pe sub hainã.
aº da orice sã-mi pot scoate
privirea aceea din cap.

urme adânci

Lucian Irimescu - Strugure auriu
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e 16:20, când bãrbaþii sunt neatenþi
existã douã cârciumi,
vinul se scurge direct de pe deal,
hop în tertecuþa semiurbanã.
pe strãduþe înguste
cele câteva lucrãtoare în confecþii
îºi poartã fericirea ca pe o firmã
aninatã în cui
iar eu trebuie sã mã gândesc la tot
ca la un cuvânt care m-a sãrutat în
somn.
drãgãºanicity, zi cenuºie
vom rãmâne legaþi ca o superstiþie.
mã tot întreb ce ar fi putut scrie un
poet adevãrat
despre un asemenea loc,
un poet plin de simþul mãsurii
exaltat sau nu
de tobele ploii în burlanul de tablã,
visând la ceva mai curat ºi uscat.

urme adânci în fiinþa dezrãdãcinatã,
palidã lumina spânzurã un bec.
cimentul din mãsele, cimentul
dintre dinþi, rânjetul.
oricine spune cã eºti fiul lui
trebuie crezut: aerul
e plin cu un rest de speranþã,
un eveniment aºteptat,
un mãrunþiº de restituit.

Irina

Din spirit
Din spirit iese un vârcolac alb.
Din vârcolac un spirit, blestem:
Un pãianjen fãcut pe genunchiul
Ferestrelor ghem.

Atunci, Onoratã Instanþã, am ieºit cu
cãmaºa de noapte din pat
ªi mi s-a arãtat
Om negru la drum Om galben Om alb

ªi te chem, inocento,
ªi te chem, inocento,

Unul avea pe drum gurã spartã
Altul târa o moartã
Altul, un ou

Marea
În clipa ce te prinde în cãrare
numai osândele nu s-au vorbit.
Nu se mai joacã nicio iertare
cu aerul tãu dezvelit.
Þi-adaug mâna sã-i suferi
coaja de ou ºi agheazma pârlitã
cu jarul spart pe tãcere, cu
sparte istorii pe cãrãmidã
cu niºte memorii asexuate, luându-le
þãrmul, despodobindu-te
Þi-adaug mâna sã-i suferi
Marea pe þãrmuri topindu-te.

Povesteºte-mi
Povesteºte-mi de-acum despre plante
despre ataraxie oho, oho
cântam împreunã cu Ghiocul în
grãdini suspendate
pe care Babilonul mi-l luã
sã-i facã un joc lui Maruk
sã-i punã coajã de nuc
la ureche sau la Uruk.

Inocento, un semn
A traversat strada ºi maºinile moarte
ªi-au scos lupii în oameni.
Dã-mi focul, mamã, departe!–

Cãleaºcã
Mâinile mi s-au lãsat închise
În patul conjugal trec ºobolanii pe scarã
Sã nu adormi, Inocento, sã putrezeºti
Lângã iertare. Când m-am nãscut
mort prima oarã
Doar doi pãianjeni deschideau o cutie
la subþiori
Unul era din infern, celãlalt înger
Care va sã zicã aveau genunchii pânã
la hoit

Cântam împreunã cu Ghiocul, oho
ªi nu mai ºtiu cine mi-l luã…

De câte ori ?- m-ai întrebat, Inocento
Din casa cu gratii în mers.
Am tras în plãmâni picioarele ei
Le-am ºters de funingine, le-am ºters
de þigarã
Le-am scos din unghii nisip, aºchii de
tei
Le-am dat cu sãpun peste þarã

Între duminici

ªi-am spânzurat-o cu ochii-n pãmânt.
Numai cã, ia priviþi-mã-n pumni

Mãcar se uitã între duminici
ªarpele gurii închis în cor
Însecte bolnave – mâinile mele
Diavol îºi vindecã, mor

La gât
Îmi stã o pisicã ºi nibelungi

Mãcar te cer, mãcar nu vine
Decât prãbuºirea unui text comentat
Explicaþii de trup, pãianjeni pe mine
Se vor fi cândva imaginat.

Pisica : Zi zât !
Pustiul : Atât ?
Pisica : Eu trec.
Pustiul: Mã-nec.
Pisica : Dacã unui om i se face rãu
pe-ntuneric
Un circ va veni ºi din circ
Vor ieºi dracii dintr-un buric.
Pustiul : Eu sunt scãpat
dintr-o ºa.
Dintr-o ureche, dintr-un salcâm
Din Miazãlunã, din Crâm
Din depãrtarea Parcului
Romanescu, zis al Poporului
Am dat-o în dungã sunt mai
fierbinte ca inocenþa omorului
Deºi naivitatea e un act de
retragere-n somn.
Pisica : Frumosule Domn,
Lemn peste lemn se adunã
Casã peste casã
Femeie peste femeie
Bãrbat peste bãrbat
ªi lunã peste lunã

Ce mai soluþii dintr-o prihanã
Dintr-o prigoanã îngãduitã
Prea viaþã bunã, a dracului hainã
Întinsã galbenã, sulemenitã
Voi pãrãsi dunga mãrii în goanã
Nisip de oglindã! –

Fãrã de paºi
Fãrã de paºi o sã-mi fie cãderea în
cunoºtinþã,
fãrã de mugur otrava,
rãspânditã pe arderi, pe somn.
Frumosule Domn,
instrumentele unui chirurg de
gramatici,
instrumentele unui cerºetor ameþit
de alcoolul lui Dumnezeu
Se vor întârzia în abur gonit.

Ei bine, pe oul acela fãrã semnificaþie,
slab
(Oul lui Brâncuºi, Doamne, am citit în
ziar
a speriat moartea cu o plan-taþie
de agheazmatar).
Oul acela mi-a cãzut spumã de cal
Chiar într-un pat conjugal.
ªi sufocându-se, a dat din albuº, din
gãlbenuº
Din coajã, din eonul dogmatic, a dat
din ouã
Trecea o pisicã târându-mi pustiul
ªi plictisitã m-a dat în douã.
Cuþitul l-am gãsit adunat
Prin sângele ei împuþit cu boare de
rouã.

– Am adãpat boii, tatã!- zise Irina.
– I-ai adãpat?
– I-am adãpat...
Omul se uitã la ea:
– I-ai adãpat?- întrebã el.
– I-am adãpat…– rãspunse ea.
Seara venea dinspre dealuri cu feþi
obosite ºi triste, de parcã din dealuri
þâºneau toate necazurile. Lumeancepu sã-ºi destrame pânzele negre.
Irina bãtu în gard ºi în poartã
trei cuie, semn cã de-acum vrea sã
þie copilul.
Luna muri.
– Bagã-i în grajd!– zise tatãl.
Fata-l privi:
– Sã-i bag în grajd?
– Bagã-i în grajd.
Nu mai puteam sã vorbesc. Anul
trecut boii mi-au spart gropile ºi neau adus norii pânã-n grãdinã. Anul
trecut pomii au râs, Onoratã
Instanþã, cã-i blestemã crucea
minciunii.
ªi iernile cad fãrã sã ºtie, albastre ca
frica, din înger, ca noi când murim.

Fierb în pustiul din gât.

Tu te vei face mereu
Azil adormit.
Lucian Irimescu - Para de femeie
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eletristicĆ

 AURELIAN ZISU

 ION MILITARU

er pentine

la limita lecturii

Î

n introducere la Decameronul, Boccaccio numeºte
cu exactitate, în date de
istorie ºi cronologie, timpul ºi
contextul în care urmeazã a fi povestite cele o sutã de poveºti din
conþinutul cãrþii: „se împliniserã
o mie trei sute ºi patruzeci ºi opt
de ani de la prearodnica întrupare
a Fiului lui Dumnezeu, când în cinstita ºi mãreaþa cetate a Florenþei,
mai mândrã ca oricare alta dintre
cetãþile Italiei, s-a încuibat ciuma
cea ucigãtoare, care prin mijlocirea stelelor sau poate datoritã
faptelor noastre miºeleºti, trimisã
fiind spre îndreptare asupra muritorilor de cãtre dreapta urgie a
Celui-de-Sus...” (Boccaccio,
Decameronul, Editura Univers,
1978, p. 31).
Bilanþul molimei este catastrofal: „urgia cerului ºi în parte poate ºi cruzimea semenilor noºtri a
fost atât de mare ºi atât de cumplitã încât de la începutul lui martie ºi pânã în iulie /.../ peste o sutã
de mii de fãpturi omeneºti (precum se ºtie neîndoios) s-au prãpãdit de boalã între zidurile cetãþii Florenþei”.
În faþa bolii ºi a neputinþei înfruntãrii ei, un grup de zece tineri,
ºapte femei, „dintre care niciuna
nu trecuse de douãzeci ºi opt de
ani ºi niciuna nu se afla a fi mai
crudã ca de optsprezece”, ºi trei
bãrbaþi hotãrãsc sã pãrãseascã
Florenþa, sã se stabileascã undeva la þarã ignorând ciuma, sau sã
trãiascã ca ºi când nu existã.
Motivaþia lor este simplã
(chiar dacã nu creºtinã!): „E dreptul fiecãrui om care se naºte în
lumea asta sã-ºi vinã în ajutor, sãºi cruþe ºi sã-ºi apare pe cât e în
stare viaþa”.
Odatã luatã hotãrârea, grupul
celor zece ajunge la þarã. Acolo,
pe parcursul celor zece zile cât
dureazã naraþiunea celor o sutã
de poveºti, câte zece pe zi, nu
sunt de nimic deranjaþi. Nu-i ajunge din urmã nici ciuma, nici veºtile, nu le apar nici intruºi. Cele
zece zile funcþioneazã dupã regulile unei izolãri perfecte. La capãtul lor, atunci când, se pare, intervine o epuizealã narativã, se
întorc la Florenþa. Ciuma pare
dusã, iar oraºul disponibil vechilor preocupãri. Este conþinutul
întregii cãrþi a Decameronului.
Zilele petrecute la þarã au o
organizare strictã. Fiecare zi se
aflã sub administraþia unei regine alese de întregul grup. Fiecare reginã are dreptul sã numeascã numãrul de ordine al poveºtilor, iar fiecare dintre supuºi trebuie sã-ºi asculte regina, sã ducã
povestea la capãt, sã asculte ºi
comenteze povestea celorlalþi.
Florile ºi laudele sunt judecãþile
de care fiecare poveste are parte.
Niciuna nu este sub aºteptãri,
niciuna nu este lipsitã de semnificaþie ºi rost în terapia moralã a
situaþiilor.
Cele o sutã de poveºti – zece
pe zi – par, prin datele lor, legate
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de boalã. Cu ele, cei zece tineri
înþeleg sã facã faþã bolii ºi sã treacã mai departe de ea, sperând în
supravieþuire. Succesul investiþiei narative, rentabilitatea ei, este
însãºi viaþa. Dacã, la capãtul zilelor programate, cei zece scapã cu
viaþã, atunci povestea fiecãruia
se va fi dovedit viabilã. Dacã, invers, în ciuda poveºtilor, ciuma îi
va ajunge din urmã, atunci nicio
poveste nu se poate arãta capabilã sã înfrunte boala, iar preþul
pentru o greºitã metodã de contracarare ar fi moartea însãºi.
Dupã cum se vede însã, la capãtul celor zece zile în clubul naratio al celor zece tineri, nu murise nimeni. Poveºtile se dovediserã viabile, iar din faþa lor ciuma
însãºi bãtuse în retragere. Prezenþa lui Eros de-a lungul poveºtilor (majoritatea au tentã eroticã!) – prezenþa lui dominantã, mai
dominantã decât a oricãrui alt zeu
din moment ce impresia generalã
pentru Decameron ºi autorul sãu
fusese cã a târât Italia în bordel! – fusese mai puternicã decât ameninþarea lui Thanatos,
adicã a morþii.
Odatã bãtãlia purtatã, datele
ei sunt – sau devin! – istorie. Din
faþa ochilor dispare ºi boala, ºi
remediul, ºi beligeranþii. Nu rãmâne decât rezultatul, adicã viaþa
care este una cu ceea ce fusese
înainte. Cei zece se pot întoarce
la Florenþa, oraºul revine la ceea
ce fusese, iar trecutul este deja
îngropat.
Este însã, pentru cei zece, ciuma – între care numai cu greu,
dacã nu imposibil, se poate stabili o ierarhie pentru calitatea lui
naratio – cauza sau ocazia calitãþii expuse? ªi, în caz cã existã
aici un de sumus tempus care este
ocazia, unde în altã parte este de
regãsit aptitudinea lui naratio?
Dupã zece zile, cei zece se întorc la Florenþa. Episodul celor o
sutã de poveºti este închis. El
începuse odatã cu pãrãsirea Florenþei ºi se încheie cu revenirea
în ea. În întregirea lui, episodul
beneficiase de un timp anterior,

din care provenise, ºi de unul
posterior, în care avea sã se reverse. Tocmai despre aceºti doi
timpi care, ambii, descriau geneza ºi finalizarea potenþialului narativ, nu ºtim nimic. Or, ce a fost
înainte – care au fost poveºtile
spuse sau posibil de spus – ºi ce
urmeazã – care sunt poveºtile ce
se vor spune sau care posibil se
vor spune? este la fel de curios
cât a fost interesul pentru poveºtile care, în cele zece zile, au fost
efectiv spuse.
*
Pus pe lume, timpul ºi potenþialul narativ intrã în istorie, adicã împãrtãºesc toate determinaþiile ºi atribuþiile procesului istoric, substanþa ºi teleologia lui. Or,
istoria lui Boccaccio începe odatã cu pãrãsirea Florenþei, se particularizeazã prin maniera de trãire ºi înfruntare a bolii ºi se încheie prin revenirea la Florenþa. Mai
precis, timpul istoric încheie o
buclã, adicã revenind la Florenþa
istoria nu se încheie, nu are niciun termen de predare, ºi nicio
sarcinã prestabilitã al cãrei termen sã-i determine mobilizarea.
Istoria care este aici descrisã nu
are niciun fel de termene, în ciuda conþinutului temporar fixat. Ea
nu se încheie, iar conþinutul ei nu
se goleºte de conþinut.
Pentru auditoriu, adicã pentru
publicul care a însoþit cu interesul cele o sutã de poveºti spuse,
istoria, departe de a se încheia la
numãrul o sutã, îºi pãstreazã disponibilitatea ºi potenþialitatea
pentru tot atâtea poveºti grupate sub limita numerelor sau, mai
mult, pentru povestea de dincolo de numãr.
Pentru cã timpul istoric nu are
capãt ºi nici telelologie care sã-i
determine poziþia în raport cu þinta
finalã, el este viu, omogen cu sine,
egal ºi identic. Consumat sau expus exclusiv pe dimensiunea lui
naratio, va fi, pe mai departe, la
fel. Acum apare întrebarea – implicatã de dimensiunea omoge-

nitãþii, egalitãþii ºi identitãþii cu
sine a timpului – cum vom face
faþã, ca auditoriu pasiv, unui timp
ºi unei istorii aºezate sub sigla
naratio atunci când actualitatea
ei dispare ºi rãmânem descoperiþi în faþa strictei potenþialitãþi?
Cum vom ºti sã citim poveºtile
nespuse din acelaºi timp istoric,
cunoscut ºi familiar nouã, ºi cum
vom ºti sã determinãm, pe mai
departe, autorul sã depene poveºtile pe care, nicicând nu le va
spune? Cum vom ºti sã citim ºi
sã ascultãm ceea ce nu a fost
scris ºi nici rostit? Aici este enigma oricãrui act literar ºi a întregii
literaturi ca atare!
*
Astfel, în cãutarea timpului
pierdut devine în cãutarea actului literar ºi a literaturii nefinalizate. Pentru cã acolo unde
potenþialitatea nu se actualizeazã, nu se poate vorbi despre nimic întreg sau încheiat.
Ne aflãm oare în fluxul unei
istorii din care nu ne este dat sã
vizualizãm decât fragmentul?
*
Lectura oricãrei cãrþi de tip
Decameronul trebuie sã facã faþã
la întrebarea: cum se poate ieºi
din captivitatea unui text ºi cum
se poate accede în libertatea unei
lumi?
Din punctul de vedere al raþionalitãþii de aici, literatura e terenul pe care se joacã translarea –
pentru care naraþiunea este strict
ocazia! – dinspre limite ºi lumea
descrisã de ele, spre lipsa lor ºi
lumea fãrã limite. Orice act literar
este, prin constrângerea logicii de
existenþã, despre ceea ce este limitat. Prin descrierea însã a ceea
ce este limitat, este vizat mereu
ceea ce este nelimitat. Literatura
este mereu caruselul care ne duce
dincolo de ceea ce nareazã. Terenul spre care ea duce – sau sugereazã! – este, fãrã încetare sub
marca lipsei de fizionomie ºi cunoaºtere. Literatura este saltul în
abis care este posibil tocmai prin
descrierea ºi fizionomia a ceea ce
este contrar.
Chiar dacã lumea liberã, lumea
lipsei de limite, nu
va avea niciodatã
contur ºi formã –
dacã nu va fi, cu
alte cuvinte, niciodatã frumoasã –
ea va exista cu forþa cu care existã
orice lucru de dincolo. Cu cât lucrul
de aici este mai
bine precizat, cu
atât se va impune
ceea ce este la graniþele lui, dincolo
de el, înrudit sau
nu!
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*
Florenþa, adicã
oraºul în funcþionarea lui normalã,
nu fãcuse loc niciunei poveºti în biografia celor zece.
Înainte de a ajunge la þarã, înainte
de a se retrage din

calea molimii, niciunul dintre cei
zece nu povesteºte. În datele
generale ale prezentãrii lor, nu
este prezentã povestea, aptitudinea pentru ea sau mãcar pasiunea ascultãrii. Poveºtile, cu numãrul lor fixat – sau chiar în afara
numãrului – sunt legate de boalã, ocazionate de ea ºi chiar justificate. Ele pot figura într-un scenariu de psihologie sau de terapie a bolii, unul de psihanalizã
sau profilaxie. Prin povestire – în
schiþa elementarã a oricãrei psihanalize – rãul este anihilat.
*
Povestea, pe cazul Decameronului, este legatã de boalã, ca
remediu al ei dar ºi efect. În sine,
dacã se þine seama de datele Decameronului, povestea nu se
susþine. Ea apare strict legatã de
necesitatea înfruntãrii bolii, a trecerii timpului controlat de ciumã
ºi de soteriologie a ei.
Odatã întorºi la Florenþa niciunul dintre cei zece tineri nu continuã, nu spun mai departe poveºti ºi nu ascultã, adicã aptitudinea de a depãna poveºti – ºi
chiar de a asculta! – dispare. Nu
se spun mai departe poveºti ºi
nimeni nu le mai solicitã. Interesul lui Boccaccio pentru poveºti
se restrânge strict la cele zece,
cât boala mai bântuie. Odatã încetatã furia maladivã, dispare ºi
aptitudinea narativã a membrilor
clubului, ºi interesul lui Boccacio. Dispare însã ºi disponibilitatea ºi curiozitatea noastrã ca atare? Nefiind circumstanþiatã de
datele din motivaþia Decameronului, disponibilitatea noastrã
cunoaºte o altã structurã în care
tendinþele centrifuge merg dincolo de oferta datã.
În afara oricãror justificãri sau
promisiuni narative de felul unor
urmãri, Decameronul are natura
acusmaticã a preceptelor pitagoreice de felul „nu întãrâta niciodatã focul cu sabia, sau, nu sãri
niciodatã în ajutorul celui ce descarcã povara” etc.
*

Cum poate fi
evitatã aparenþa

N

u este de gândit ciclul
celor zece zile drept un
accident, ceva în felul
strategiei terapeutice sau al interesului erotic. În caz cã se admite
raþiunea faþã de naraþiune drept
conjucturalã ºi fãrã corespondent în natura subiecþilor, atunci
nu intrã în discuþie problema unei
discuþii despre esenþa naraþiunii.
Fiecare dintre povestitori vine
cu povestea. Nimeni nu inventeazã ad-hoc, dupã cum nici reflecþiile lor morale ºi recomandãrile nu sunt instantanee. Nu existã un provizorat care sã facã superfluã discuþia despre esenþa
narativã, despre disponibilitatea
narativã a fiecãruia prin naturã.
Poveºtile spuse expun o esenþã de povestitor, nu un accident.
Or tocmai aºa ceva face posibilã
discuþia actului narativ în sine,
dincolo de accident ºi ocazie.

faþetele unei prietenii.
Adrian Marino – Mircea Carp (II)
er pentine

de la Sighet: „Sã-þi spun drept,
anticipez viitoarea noastrã cãlãtorie în þarã ca Janus: cu un ochi
vesel, cu altul trist. Vreau sã-mi
revãd þara, locurile, oamenii, prietenii. Dar îmi este teamã sã vãd
ce s-a ales de aceastã þarã la zece
ani de la evenimentele din decembrie 1989. Suntem un neam
chiar aºa de pãcãtos, aºa de neputincios, aºa de corupt încât sã
nu ne putem ridica de pe penultimul loc european?! Nu vrem sã
înþelegem cã Noi ºi numai noi
suntem în mãsurã sã scoatem
cãruþa din ºanþ?! Da – câtã dreptate avea bietul Carol I: caracterele mai mult decât talentele hotãrãsc soarta popoarelor. Talente: cu duiumul. Caracterele – trebuie cãutate cu lumânarea”
(Fond Carp 82, scrisoare Mircea Carp, 26 martie 1999).

Totalitarism
cu prelungire

S

Adrian Marino

Dezgust ºi
dezamãgire

S

ituaþie similarã ºi în
cazul lui Mircea Carp.
Acelaºi dezgust pentru
realitãþile româneºti postdecembriste se regãseºte ºi în scrisorile
expediate din Germania: „Dar, mai
dureros, cât de jos a putut coborî o þarã, un popor care – oricum,
cu toate pãcatele din trecut – îºi
avea totuºi demnitate ºi patriotism. (…) Sunt convins cã eºti la
fel de amãrât, la fel de scârbit, ca
ºi mine privind la fauna româneascã. Când mã gândesc la sutele de mii care au murit pe front,
în Rãsãrit ºi în Apus, apoi în închisorile comuniste, sau pur ºi
simplu în marea temniþã care a fost
România – la sacrificiile lor rãmase în zadar, mã apucã groaza”
(Fond Carp 117, scrisoarea Mircea Carp, 27 octombrie 2000).
Pe lângã activitatea de la Europa liberã, Mircea Carp se simte
dator sã facã mult mai multe eforturi pentru a promova în strãinãtate valorile româneºti autentice:
„Eu? Încerc probabil în zadar sã
mai þin stindardul sus cu unele
articole (…), cu unele interviewuri sau participãri la diverse întruniri de aici” (Fond Carp 117, scrisoare Mircea Carp, 27 octombrie
2000). Face acest lucru dintr-un
simþ al onoarei ºi un patriotism pe
care trecerea anilor ºi depãrtarea
de þarã nu au reuºit sã le atenueze. Mereu preocupat de ceea ce
se întâmplã în România, la fel ca ºi
Adrian Marino, Mircea Carp oscileazã între proiecte îndrãzneþe de
a schimba ceva în mentalitatea româneascã ºi dezamãgirea crânce-

nã a conºtientizãrii inutilitãþii eforturilor sale.
Când în ianuarie 2001, preºedintele Emil Constantinescu îl
decoreazã cu Steaua României
în gradul de Comandor, sentimentele sale sunt împãrþite. Pe
de o parte se bucurã cã toate
eforturile sale din perioada exilului i-au fost recunoscute, pe
de altã parte îl încearcã amãrãciunea superficialitãþii unor compatrioþi care fac totul la fuºãrealã ºi de faþadã. Iatã ce îi va scrie
prietenului sãu, când constatã
cã în loc de Mircea Carp, pe hârtie apare Mihai Carp (numele
fiului sãu: sic!!!), greºealã fatalã
care îi va rãpi bucuria succesului: „Poate cã ar fi fost mai bine
dacã în loc de decoraþie E. Constantinescu m-ar fi chemat lângã el sã-i dau o mânã de ajutor”
(Fond Carp 117, scrisoare Mircea Carp, 22 ianuarie 2001).
Într-o altã scrisoare în legãturã cu proiectata vizitã în þarã împreunã cu familia sa, va nota cu
maximã sinceritate dualitatea
sentimentelor ºi a gândurilor încercate la reîntoarcerea sa într-o
Românie liberã. În calitate de corespondent al „Vocii Americii”,
Mircea Carp a revenit de mai
multe ori în þarã în perioada comunistã. De fiecare datã cu paºaport diplomatic ºi sub stricta
supraveghere a Securitãþii, atunci
nu a putut relua legãtura cu rudele sau cu prietenii. De data acesta este vorba despre o primã vizitã într-adevãr liberã în þarã ºi neliniºtea reîntâlnirii cu oamenii ºi
locurile care i-au lipsit atât de mult
îl vor determina sã-ºi exprime temerile ºi îndoielile legate de participarea sa la primul simpozion

ituaþia socio-politicã ºi
economicã din þarã este
prezentã în fiecare paginã de corespondenþã. Cei doi se
þin la curent, în special dupã decembrie 1989, cu derularea evenimentelor, le comenteazã cu luciditate, îºi permit unele previziuni, exaltãri sau decepþii. Transformãrile postdecembriste sunt
reflectate într-o dublã oglindã,
fapt extrem de interesant deoarece trimite în mod direct la o cunoaºtere obiectivã a momentului
istoric descris. Mai mult, cititorul are percepþia internã ºi internaþionalã a evenimentelor dezbãtute de cei doi intelectuali: „Situaþia din þarã mã îngrijoreazã tot
mai mult. Mai ales privind lucrurile din afarã, de aici de unde pot
recepþiona ºi diversele reacþii,
luãri de poziþii, dezamãgiri, critici
ale celor în organizaþiile cãrora
dorim sã intrãm. (NATO, UE)”
(Fond Carp 78, scrisoare Mircea Carp, 27 august 1998). Fiecare scrisoare se transformã întro bucãþicã dintr-un imens puzzle
care recompune evenimentele româneºti ºi internaþionale ale perioadei respective: scandalul
Clinton; vizita papei la Bucureºti;
izbucnirea, evoluþia ºi deznodãmântul conflictului din Iugoslavia; manifestaþiile din Piaþa Universitãþii ºi mineriadele; alegerile
prezidenþiale din România; dezastrul de la World Trade Center.
Aceasta ar fi doar o sumarã selecþie a subiectelor fierbinþi dezbãtute cu dezinvolturã printre alte probleme mondene, semnalare de
cãrþi ºi autori valoroºi, evenimente culturale, schimb de lecturi, planuri de acþiuni concrete.
Toate aceste schimburi de informaþii ºi comentarii personale
se încheie însã într-o notã extrem
de pesimistã, o dovadã în plus a
dezamãgirii suferite de cei doi
corespondenþi: „Despre situaþia
politicã din þarã aproape cã numi vine sã mai vorbesc. O cunoºti
ºi tu mai bine, de la faþa locului –
iar pãrerile noastre se suprapun.
Numai când vezi aceastã situaþie, numai când vezi cum stau lu-
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crurile la þãrãniºti ºi la liberali (comuniºti, cum bine scrii), numai
când vezi ce gândeºte Românul,
cum se comportã, îþi dai seama
cât rãu… un rãu poate chiar ireparabil… au fãcut comuniºtii unui
popor oricum labil! ªi eu –de-acolo de unde eram, de unde vorbeam, de unde scriam, de unde
speram – de-acolo eram sigur cã
odatã venitã eliberarea, România
va renaºte!!!” (Fond Carp 117,
scrisoare Mircea Carp, 27 august 2000).
În perioada comunistã, comentariile asupra evenimentelor
politice lipsesc cu desãvârºire,
ele fiind eliminate de la bun început de o conºtiinþã a cenzurii ºi
implicaþiile pe care intervenþia
acesteia le-ar fi avut pe plan personal în viaþa corespondentului
român. Dezbateri aprinse în legãturã cu destinul României au loc
cu prilejul vizitelor pe care Adrian Marino le face la München.
Aici cei doi prieteni îºi povestesc
detaliat „trecutul”, dezbat cu amãrãciune prezentul, fac planuri de
acþiune în vederea schimbãrii viitorului. Chiar dacã în ultimii ani
dinaintea revoluþiei, mitul situaþiei
ireversibile îl descurajeazã pe Adrian Marino în a planifica acþiuni
grandioase, totuºi el colaboreazã
la Europa liberã cu texte pe care
Mircea Carp le va citi sub responsabilitatea propriului sãu nume.
O ineditã frescã socialã a perioadei totalitariste este conturatã ºi prin intermediul serviciilor
pe care cei doi le realizeazã în
numele prieteniei: comisioane
caritabile în vederea procurãrii de
medicamente, cãrþi, timbre, cosmetice, alimente în condiþiile în
care în þarã guverna o sãrãcie
penibilã: „Pe luna aceasta, pe cartelã, s-a dat doar… 1 kg de orez,
pentru 3 persoane. Restul… nimic. Aºteptãm deci pachetul
anunþat…” (Fond Carp 54 (48),
scrisoare Adrian Marino, 19
octombrie 1987). Mircea Carp
este solicitat ºi în vederea consilierii achiziþionãrii unui computer
personal sau în gestionarea fon-

durilor bãneºti rezultate în urma
apariþiilor editoriale în strãinãtate.
Tot în sfera serviciilor între
prieteni ar putea fi încadratã ºi
ideea lui Adrian Marino de a-i
propune colaborarea în vederea
realizãrii la Biblioteca Lucian
Blaga din Cluj-Napoca a unui
fond documentar Mircea Carp, de
organizarea cãruia se va ocupa
pe de-a-ntregul. În iulie 1995
Adrian Marino lanseazã propunerea iar în ianuarie 1996 arhiva
este integral organizatã în 38 de
dosare, accesibile cititorului.
Materiale audio-vizuale inedite
folosite de-a lungul timpului în
realizarea transmisiilor Vocii Americii ºi a Europei libere, notaþii cu
prilejul vizitelor în interes de serviciu în România, corespondenþa
particularã cu membri ai exilului românesc sau cu intelectuali rãmãºi
în þarã sunt elemente care compun un fond arhivistic substanþial în vederea reconstituirii vieþii ºi
activitãþii jurnalistului român.
În 1996, în aprilie, Adrian
Marino va propune editarea unui
jurnal Mircea Carp cu notaþii din
cãlãtoriile sale de serviciu în
România comunistã ºi alte materiale interesante din cadrul activitãþii sale la Vocea Americii. Pe
lângã sugestii referitoare la titlu
ºi recomandãri de scriiturã, criticul român îi vorbeºte prietenului
sãu de necesitatea unei astfel de
cãrþi în peisajul publicistic românesc postdecembrist: „O carte
foarte subiectivã ºi foarte personalã. Cãci tu priveºti realitãþile
«noastre» cu alþi «ochi» ºi cu alte
«idei»: poate poþi pune în ordine
însemnãri, începând din 1989 încoace. Ar fi o mãrturie documentarã deloc neglijabilã” (Fond
Carp 78, scrisoare Adrian
Marino, 8 decembrie 1998). Cât
de convingãtor a fost Adrian
Marino ne dãm seama din conþinutul cãrþii respective, apãrute la
Polirom în 1997, sub titlul Vocea
Americii în România ºi cu prefaþa lui Adrian Marino.

 Simona-Maria Pop
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veniment

1908 – 2008
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Craiova – un secol de strãlucitã
existenþã în lumea ºi întru lumina cãrþii

D

ând înapoi filele istoriei de acum un veac,
vom gãsi consemnat
faptul cã, la 21 decembrie 1908, a
fost inauguratã oficial Fundaþia
„Alexandru ºi Aristia Aman”, moment festiv care s-a desfãºurat
în prezenþa apreciatului cãrturar
Spiru Haret, aflat pe atunci în
fruntea Ministerului Instrucþiei
Publice ºi al Cultelor, împlinindu-se, astfel, dorinþele testatorilor Alexandru ºi Aristia Aman,
iluºtri oameni ai acestor meleaguri, de o generozitate ºi nobleþe
sufleteascã cu totul deosebite,
greu de egalat ºi de urmat pentru
contemporanii noºtri.
Practic, „actul de naºtere” al
instituþiei este datat „15 noiembrie
1908, ora 5.45 dupã amiazi”, când
s-a întrunit în ºedinþã Consiliul
Primãriei Craiova – avându-l ca prim-gospodar pe C.M.
Ciocazan, unul dintre cei mai apreciaþi primari ºi oameni politici din
Craiova acelor timpuri, ºi s-a aprobat Regulamentul Fundaþiei
Aman „compusã din 3 secþiuni; o
bibliotecã, o pinacotecã ºi un
muzeu, toate reunite în casele proprii ale rãposaþilor soþi Aman amenajate în adins pentru aceasta”.
În testamentul sãu (14 septembrie 1884) Alexandru Aman, precum ºi în testamentul Aristiei
Aman (14 mai 1901), soþia lui Alexandru Aman (fratele pictorului
Theodor Aman) este menþionat:
„Pentru cultura poporului din
oraºul meu natal Craiova, îi leg
biblioteca mea, precum ºi toatã
colecþia mea de tablouri originale ale familiei mele, obiecte de artã
ºi toate mobilele. Cu asta sã se
înfiinþeze o bibliotecã liberã tuturor ºi un muzeu pentru rãspândirea cultului de folos în sine…Voiesc ca în casele mele din acest
oraº, cu tot locul ºi dependinþele
lor din Kogãlniceanu, Primãria
Craiova sã înfiinþeze ºi sã întreþinã pentru totdeauna, o bibliotecã ºi un muzeu cu o galerie de
tablouri…”.
Biblioteca a început sã funcþioneze cu doar 2523 volume, rã-
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mase de la testatori sau cumpãrate între timp, în care predominau cãrþile de literaturã, istorie ºi
filozofie, majoritatea – 1263 volume – în limbile francezã, germanã ºi latinã achiziþionate de Alexandru Aman pe când îºi fãcea
studiile la Paris – ºi numai 318
cãrþi în limba românã
Primul raport de activitate al
Bibliotecii „Aman” evidenþiazã cã
în anul 1910 au fost înregistraþi
4300 cititori ºi s-au cumpãrat 6000
de cãrþi, dintre care 2300 volume
de beletristicã, 1800 periodice,
900 lucrãri de referinþã, apoi filozofie, istorie, artã etc.
Cel dintâi director al fundaþiei
a fost Theodor Popescu, cãruia
i-a urmat, dupã un deceniu, ªtefan Ciuceanu, profesor la Liceul
„Fraþii Buzeºti” din Bãnie, apoi,
din 1 septembrie 1921, timp de
peste trei decenii, conducerea
Fundaþiei Aman, ºi implicit a Bibliotecii omonime, a fost asiguratã, cu har ales ºi cu deosebit folos, de cãtre renumita poetã Elena
Farago. De-a lungul rodnicului
sãu directorat, Biblioteca Aman
s-a afirmat, ca niciodatã pânã
atunci, într-un ritm mereu ascendent ºi ardent, în viaþa spiritualã a
Craiovei ºi a întregii zone geografice din aceastã parte de þarã. Din
iniþiativa ºi cu sprijinul nemijlocit
al poetei-director se înfiinþeazã cursuri de literaturã ºi istoria artei susþinute de renumiþi oameni de culturã, precum C. D. Fortunescu,
I. Florescu, I. Dongorozi, C. V. Gerotã, M. Stãureanu, C. Chifu, ªt.
Ciuceanu. Practic, locuinþa Elenei Farago, din incinta Bibliotecii, a devenit un veritabil salon
literar al cãrui prag l-au trecut,
onorând instituþia ºi urbea noastrã, Lucian Blaga, Ion Minulescu, Felix Aderca, Cincinat Pavelescu, Nicolae Milcu, C. ªaban
Fãgeþel, C. D. Papastate, º.a.
O altã preocupare constantã
a poetei a fost cea referitoare la
completarea ºi diversificarea –
prin donaþii, cu deosebire, dar ºi
prin achiziþii – colecþiilor, demers
destul de anevoios, dar nicioda-

tã abandonat, cu toate greutãþile
întâmpinate din partea forurilor
tutelare ce invocau invariabila
scuzã a puþinãtãþii fondurilor.
Având, însã, o strãlucitã reputaþie ºi un cerc foarte larg de prieteni ºi admiratori generoºi, Elena
Farago a reuºit sã atragã mulþi
donatori. Un pilduitor exemplu îl
reprezintã donaþia de aproape
4000 volume – valoroase prin
vechime ºi raritate – primite din
partea lui N.P. Romanescu, vestitul primar al Craiovei acelor vremuri, care a înzestrat biblioteca
ºi cu mobilier corespunzãtor, cum
nu mai fãcuse nimeni de la testatori încoace. O altã donaþie generoasã ºi valoroasã, de aproape 300 volume, a fost fãcutã de
scriitorul Caton Theodorian, cãrþi
remarcabile îndeosebi prin autografele ºi dedicaþiile unor apreciate personalitãþi.
Dupã mai bine de 35 de ani de
la înfiinþare, fondul de carte al bibliotecii „Aman” înmãnunchea
10913 titluri, în 13567 exemplare,
din care 7100 titluri erau… donaþii
ºi numai 3813 titluri au fost cumpãrate din bugetul primãriei…
Dacã pânã în anul 1950 instituþia a purtat numele testatorilor ºi era patronatã de primãria
localã, odatã cu constituirea regiunii Oltenia ºi biblioteca a cãpãtat statut regional, pe care îl
pãstreazã pânã în anul 1968, apoi
redevine municipalã, iar din anul
1974, judeþeanã. Prin Decizia nr.
458 din 20 septembrie 1991 a Prefecturii Judeþului Dolj, bibliotecii i se (re)atribuie numele iluºtrilor sãi fondatori Alexandru ºi
Aristia Aman.
Biblioteca Aman este singura
instituþie cu acest profil din Oltenia ºi printre foarte puþinele din
þarã care, în urmã cu doi ani, a
semnat un parteneriat de colaborare cu Ambasada Statelor Unite
la Bucureºti.
Prin volumul ºi valoarea colecþiilor de carte, publicaþii ºi documente, dar ºi prin diversitatea
ºi complexitatea activitãþilor pe
care le desfãºoarã la sediul cen-
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tral, la cele patru filiale din Craiova, sau la cele 84 biblioteci orãºeneºti ºi comunale din judeþ,
Biblioteca Aman este cea mai importantã bibliotecã publicã din
judeþ ºi întreaga zonã a Olteniei,
alãturându-se celor mai mari ºi
importante biblioteci din þarã.
Dovada? Biblioteca Aman dispune în prezent de un numeros ºi
valoros fond – ce înmãnuncheazã, acum, în anul CENTENARULUI – 534.768 publicaþii, colecþii
enciclopedice reprezentative de
cãrþi, periodice, documente grafice ºi audio-vizuale, purtãtoare
de informaþii, româneºti ºi strãine. Anul trecut, bunãoarã, au
fost achiziþionate 15.788 unitãþi
de bibliotecã, au avut loc 406.903
tranzacþii de împrumut, au avut
loc peste 85 evenimente culturale, iar numãrul celor care au tre-

cut, zilnic, pragul instituþiei noastre a depãºit cifra de 600, ceea ce
înseamnã cã biblioteca a fost ºi
continuã sã fie cea mai importantã sursã de formare ºi informare a
celor care apeleazã la cel mai bogat, fidel ºi recunoscãtor prieten,
cartea.
Iatã doar câteva dintre „faþetele” activitãþii Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman
Craiova, al cãrei centenar va fi
sãrbãtorit în zilele de 14 ºi 15
noiembrie, anul acesta.

 Nicolae Bãbãlãu
Directorul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”

O
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lina Hiristea face parte
din generaþia tinerilor
regizori care colindã
teatrele þãrii, realizând spectacole pentru toate vârstele, „atacând” partituri dificile – clasice
ºi contemporane, descoperind
miezul poveºtilor cu un acut simþ
al textului. Este absolventã a Facultãþii de Litere a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
promoþia 1995, iar din 1998 ºi a
Universitãþii de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã „I.L. Caragiale”
Bucureºti, Facultatea de Teatru,
secþia Regie de Teatru, la clasa
Cãtãlinei Buzoianu. Printre spectacolele montate de Alina Hiristea se disting „Domniºoara Julia” de August Strindberg, „Hangiþa” de Carlo Goldoni la Teatrul
Municipal din Baia Mare, „Vrãjitorul din Oz” dupã Frank Baum,
„Povestea Reagelui Lear” dupã
Shakespeare ºi nu în ultimul rând
„Don Quijote” dupã Cervantes
– spectacol premiat în 2002 la Festivalul Internaþional „InterDoll”
de la Ujgorod, Ucraina. La Teatrul „Gong” din Sibiu a montat propriul scenariu dupã Reiner Fassbinder ºi A.P. Cehov – „Coffe?...
Tea?... Me?...”, care a fost selecþionat la Festivalul Internaþional
de Teatru Sibiu 2006. În perioada
1999 – 2002 este regizor angajat
al Teatrului de Stat din Oradea,
unde monteazã „Conu Leonida
faþã cu reacþiunea” de I. L. Caragiale, „Slugã la doi stãpâni” de
Carlo Goldoni, „Ivona, principesa Burgundiei”. Din 2002 este
regizorul Teatrului „Merlin” din
Timiºoara. Alina Hiristea a semnat regia unor spectacole la Teatrul „Arlechino” din Braºov, la
Teatrul „Puck” din Cluj-Napoca,
la Teatrul „G.A. Petculescu” din
Reºiþa, la Teatrul „Mihai Popescu” din Târgoviºte. La teatrul

oferã luminii ºansa de a crea, mai
ales când e vorba de basm, de
fantastic.
Apoi regizoarea Alina Hiristea
a fãcut încã un pas tineresc în
racordul cu amprenta timpului
oferind ºi o proiecþie video pe
toatã durata spectacolului. Astfel, ochii copiilor, formaþi deja pe
video, gãsesc în lumea teatrului
ceva cunoscut, cât sã se simtã
mai uºor familiari cu mediul. Poate este o cedare, eu o vãd ca pe o
fericitã adaptare. Unde mai pui cã
prin felul în care operatorul video focalizeazã pe o seamã de

detalii ale spectacolului, micuþii
nu mai rateazã nimic din ceea ce
se desfãºoarã pe scenã. Mai ales
când e vorba de pãpuºi mai mici,
de o beþie de obiecte care intervin în povestea rescrisã de Alina
Hiristea. Scenografia Mirelei Tofan Dore aduce o bancã sub lumina unui felinar. Totul se petrece aici, o viaþã de om cât ar spune o poveste cei trei clovni. Se
succed anotimpuri, se duc ºi se
întorc personaje, obiecte fabuloase, de la laleaua maternitãþii pânã
la pendula care ne mãsoarã chiar
ºi nouã timpul, rigid adãpost pen-

tru Degeþica, sau pânã la umbrela exoticã a rezolvãrii fericite ca a
tuturor poveºtilor. Creatorii pãpuºilor au de ce sã fie mulþumiþi,
vedem simpatice animale ce aduc
basmul în actualitatea zilei, dar
mai ales vedem pe Degeþica, cu
delicateþe mânuitã de Oana Stancu, încât ori de câte ori o vom
întâlni vom fi tentaþi a încerca sã
descoperim ºi mica pãpuºã în
preajmã-i. Dacã publicul, copil
sau adult, ºtia deja cã va vedea o
nouã prestaþie cuceritoare a
Oanei Stancu, surpriza a venit de
la excelenta punere în valoare a

nu e desuetã, e chiar
necesarã, drãgãlaºa de ea...
„Colibri”, din Craiova Alina
Hiristea este prezentã în premierã cu spectacolul „Degeþica”,
dupã H.Ch. Andersen.
Adriana Teodorescu: Sunt
zece ani de când eºti regizor „cu
acte în regulã”. Ai montat încã
din studenþie în teatre spectacole „grele” – Ionesco, Strindberg... Cum s-a produs apropierea de teatrul pentru copii?
Alina Hiristea: A venit cumva de la sine, atâta timp cât nu
mi-am pierdut niciodatã copilul
din mine. Când nu mai eºti copil,
nu mai eºti nici artist, spune Brâncuºi. „Arsenalul”, jucãriile, curajul de a spune poveºti copiilor
au venit mai târziu. Iar domnul
Cristian Pepino m-a întâmpinat cu
bucurie ºi mi-a pus abecedaru-n
faþã, la UNATC, la un curs tare
drag mie.
A.T.: Ai ales pentru montãrile tale din teatrele de pãpuºi poveºti clasice, fie cã le-ai dramatizat tu, fie cã ai lucrat pe alte
dramatizãri. Simþi ºi tu, ca regizor, lipsa unei dramaturgii originale destinatã copiilor?
A.H.: Acum n-o mai simt, m-am
obiºnuit sã merg pe traseul poveste – proiect de spectacol –
dramatizare proprie. Iar miturile,
legendele, temele mari, de la Ghilgameº încoace sunt extrem de
solide ºi puternice. E ºi greu sã
inventezi o nouã mitologie pentru copii azi. Chiar ºi SF-ul merge

pe aceleaºi tipologii, doar recuzita e alta.

estrului” devenirea „discipolului”?

A.T.: Ai ceva din poezia
Cãtãlinei Buzoianu, profesoara
ta. Cum influenþeazã stilul „ma-

A.H.: Asta e imposibil de decelat exact, am avut ºi avem în
continuare o comunicare bunã la

cuplului Pic ºi Poc. Dacã la „Cavalerii Mesei Rotunde” tripleta
vedetã cerea spaþiu, de data asta
s-a mizat pe apropiere. De aici ºi
ineditul chipurilor. Ilie Turcu ºi
Daniel Mirea sunt foarte bine
puºi în valoare, mai ales prin amplificarea vizibilitãþii chipurilor.
Pic ºi Poc devin un cuplu maleabil, ca niºte pãpuºi uriaºe, cu expresivitãþi fermecãtoare. Dacã
Daniel Mirea a mai ieºit din personaj cu grijã pentru bunul mers
al mecanismului, Ilie Turcu a fost
tot timpul concentrat ºi cu poftã
de joc. Mergând pe aceeaºi idee
a câºtigului de imagine pentru
chipurile actorilor, Adriana Ioncu se implicã în spectacol cu un
acelaºi aer copilãresc ca ºi al celorlalþi, e o rândunicã, e o mamã
cum nu se poate mai potrivitã
pentru asemenea fetiþã.
Ce ne facem însã cu mamele
de bãieþi? Grijuliile periculoase
grãbite sã-ºi vadã bãiatul însurat
cu orice preþ. Cât despre brotacii
ºi sobolii cãrora le este indiferent
dacã soþia e o marionetã, ce sã
mai vorbim? Îi vedeþi peste tot.
Fluturaºul înhãmat la frunza
Degeþicãi este o efemeridã.

 Marius Dobrin
Teatrul Colibri, Craiova. „Degeþica”,
dupã H.Ch. Andersen. Scenariul ºi
regia: Alina Hiristea. Scenografia ºi
sculpturã pãpuºi: Mirela Tofan Dore.
Ilustraþia muzicalã: Alin MacoveiMoraru, Alina Hiristea. Cu: Oana
Stancu, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Ilie Turcu

nivel uman, deºi nu ne-am prea
vãzut spectacolele, ºi dânsa a
avut înþelepciunea sã ne lase liberi, sã fim noi înºine. Ãsta e
marele secret al adevãraþilor maeºtri, sã ajute studentul sã se
descopere pe sine, ceea ce poate
dura mai mult timp decât timpul
petrecut la ºcoalã. O iubesc pe
doamna Cãtãlina pentru asta ºi
pentru cã m-a încurajat sã atac
încã de la debut piese grele, adevãrate, sã le gãsesc miezul.
A.T.: Spectacolul pe care l-ai
montat la Teatrul „Colibri” este
de o mare sensibilitate. Pluteºte
în aer duioºia maternã. Chiar
spui cã „dragostea mamei poate face minuni” ºi-þi ilustrezi
spusele cu acþiunea scenicã. Mai
crezi în duioºie? Nu e desuet?
A.H.: Un sentiment nu poate
fi la modã sau desuet, el se simte,
se trãieºte pur ºi simplu, deºi
uneori nu recunoaºtem asta.
Pentru copii e bine sã ºtie cã e
mai bine sã nu îþi reprimi sentimentele, sã nu te minþi pe tine
însuþi. Degeþica se luptã tocmai
cu convenþiile ºi falsul social, cu
minciuna. Nu e desuetã, e chiar
necesarã, drãgãlaºa de ea...
A.T.: Parafrazând titlul unui
celebru spectacol al Teatrului
Naþional din Bucureºti de la începutul anilor 90, „cine mai are
nevoie de teatru”, Alina?
A.H.: Toþi cei care nu ºi-au pierdut capacitatea de a se înduioºa,
de a iubi. ªi dacã cred cã n-o mai
au, sã vinã la teatru, noi o s-o
scoatem la luminã.

Interviu realizat de
 Adriana Teodorescu
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Degeþica sau poverile unei fiinþe mici
f, of, of, dragi copii,
numai fatã sã nu fii! Sã
te însoþeascã de la primul gângurit obsesia mãritiºului.
Obsesia altora, desigur, dar repede, repede, aruncându-þi ºi þie povara asta.
Sã þi se zugrãveascã viitorul
în aºa fel încât cheia de boltã sã
fie cãsãtoria, sã þi se repete persuasiv ce trebuie sã faci ca sã
reuºeºti în ceea ce vor cei din jurul tãu. Dacã tragi de timp sau
dacã timpul trage altfel de tine,
sã primeºti compasiune sau binevoitoare, totdeauna bineintenþionate!?, propuneri de cãsãtorie
cu unul sau altul, unul mai bun
decât altul. Broscoi, soboli, gândaci, dar cine sã le mai þie ºirul?
Degeþica de te-ar chema, tot
nu ai putea scãpa de aceste încercãri ale vieþii…feminine.
Asta a observat cu voce tare
o fetiþã în timpul spectacolului în
premierã cu care Teatrul „Colibri”
a deschis stagiunea 2008-2009,
într-o locaþie bine aleasã. Pribeag
precum un personaj de poveste,
teatrul copiilor a poposit acum în
sala „I. D. Sârbu” a Teatrului Naþional din Craiova, taman bine
pentru ca micuþii spectatori sã fie
mai aproape de ceea ce se întâmplã pe scenã, sã simtã încã din
foaier câte ceva din magia locului în care, poate, vor reveni de-a
lungul timpului. Spre deosebire
de alte locaþii, sala micã a Teatrului „Marin Sorescu” are avantajul negrului atotînconjurãtor care

artefacte clujene
la Craiova

r te

A

un triumf al artei autentice

N

oua stagiune a Filarmonicii „Oltenia” a început sub cele mai
bune auspicii: program de zile
mari, interpreþi de primã linie ºi
inaugurarea unui pian de concert
de valoare recunoscutã pe plan
mondial. La pupitrul dirijoral a
„oficiat” Octav Calleya, care a
marcat, cu aceastã ocazie, împlinirea a patru decenii de la debutul sãu ca ºef de orchestrã. În faþa
unei sãli arhipline, ansamblul simfonic craiovean a evoluat de o
manierã entuziasmantã, depãºindu-ºi condiþia obiºnuitã a prestaþiei interpretative. Din Suita I de
George Enescu am ascultat, în
deschiderea serii, celebrul „Preludiu la unison” (cântat de cvartetul de coarde orchestral la nivelul unei sonoritãþi impecabile)
ºi Finalul, o tarantelã de un iureº
clocotitor.
Opus-ul de rezistenþã ºi de cel
mai mare impact asupra iubitorilor de muzicã a constat din binecunoscuta suitã „Carnavalul animalelor” a compozitorului francez

Camille Saint-Saëns, suitã care
i-a avut ca protagoniºti pe iluºtrii pianiºti Dan Grigore ºi Mihai
Ungureanu (în rolul povestitorului, actriþa bucureºteanã Medeea Marinescu).
Auditorul a fost condus prin
fãgaºurile labirintice ale acestei
partituri mozaicate, cu un traseu
expresiv complex, deosebit de
solicitant deopotrivã pentru soliºti, povestitor ºi orchestrã. Cei
doi remarcabili maeºtri ai clavirului au mânuit electrizant Steinway-ul ºi, respectiv, pianul Yamaha; ºi-au „armonizat” sonoritãþile lor într-un tot unitar de calitate
impresionantã, duo-ul instrumental investind demersul solistic cu o suavã impetuozitate, o
blândã fermitate ºi o ingenuã
exuberanþã. Remarcãm, totodatã,
contribuþiile solistice ale unor
remarcabili instrumentiºti ai orchestrei: Anton Niculescu (violoncel), Alexandru Pârlea (contrabas), Victoria Stan (flaut), Liviu
Chisãr (clarinet), Sorin Sãceanu
(xilofon).

În partea a II-a a serii, am ascultat muzicã spaniolã, scrisã de
un compozitor croat, Emil
Cossetto. Este vorba de lucrarea
intitulatã „Rapsodia del Cante
Jondo” (în traducere liberã, Rapsodia cântului andaluz), compusã pentru cor mixt, tenor solo,
recitator ºi orchestrã. Inspiratã
de Poema del Canto Jonto, aparþinând lui Federico Garcia Lorca,
muzica rapsodiei exploreazã folclorul muzical spaniol în înveºmântãri armonice ºi instrumentale de
cuceritoare frumuseþe sonorã.
Amplul aparat interpretativ a fost
condus, cu dezinvolturã ºi har,
de Octav Calleya, înzestrat cu
nerv ºi sensibilitate, cu o gesticã
precisã ºi expresivã (meritorie intervenþia solisticã a tenorului
Cristian Radina; corul filarmonicii – bine pregãtit de Alexandru
Racu).
În concluzie, am asistat la o
deschidere de stagiune de nivel...
european.

 Gheorghe Fabian

rtele decorative, în
care sunt încorporate
realizãrile „meºteºugarilor” de artã (textile, ceramicã, sticlã, fier), socotite, multã
vreme, „arte minore”, ºi-au câºtigat, în lumea contemporanã, un
statut de autonomie binemeritat,
de o specificitate proprie.
Iar în peisajul actual al plasticii româneºti, „decorativele” de
la Cluj se bucurã de un nivel calitativ care înfruntã cele mai înalte exigenþe. ªi eu aveam sã-mi
confirm acest lucru odatã cu poposirea, la Craiova, în sãlile Muzeului de Artã, a unei interesante Expoziþii itinerante de artã decorativã, textile ºi ceramicã, a Filialei U.A.P. din oraºul de la poalele Feleacului.
Valoroºi practicieni ai domeniului, de vârste diferite, între 30
ºi 70 de ani, cu un bogat palmares la nivel naþional sau internaþional, au onorat provocarea lansatã de doamna Adriana Dobra
(ºef secþie artã decorativã Cluj),
de „a se expune” publicului din
câteva mari oraºe ale þãrii: Deva,
Alba Iulia, Oradea, Baia Mare,
Bistriþa, Craiova. Proiect îndrãzneþ, de entuziaºti care sfideazã
cu bunã ºtiinþã condiþia precarã
a artistului de azi care, total „privatizat”, nu are comandã socialã, lucreazã ºi expune pe unde
apucã (la Cluj, de exemplu, la
1000 de artiºti care nu au nici un
spaþiu adecvat de expunere, sunt
numai 100 de ateliere).
Astfel a luat naºtere ºi s-a închegat o expoziþie, de o admirabilã coerenþã, în ciuda numãrului mare de artiºti, un dialog pertinent atât între generaþii cât ºi
între tehnicile de lucru.
Nu voi face o prezentare exhaustivã ºi nici nu voi cãdea în
pãcatul de a nominaliza, într-un
noian de exponate ºi stiluri de
lucru, de personalitãþi, pentru cã
mesajul generos al artefactelor
clujene ne-a parvenit de la toþi
cei prezenþi în expoziþia realizatã
într-o selecþie ºi o concepþie pro-

prie: Ailincãi Arina, Amariei Elena, Basso Elena, Botiº Manuela,
Bulzan Dana, Cenan Felicia, Chirilã Emilia, Cioti Iordanka, Crãciun
Ileana, Crãciun Zoiþa, Florian
Andrei, Forro Agnes, Horvath B.
Corina, Huluba Marta, Karoly
Zold, Kiss Melinda, Lobonþ
Lucia, Moraru Liliana, Pelladi
Oriana, Popescu Roman Angela,
Quai Cristina, Stici Doina, Sumedrea Ioan Jr., Tudoran Clara,
Dobra Adriana, Turculeþ Gil Jean,
Georgescu Marius. Ei ºi-au încredinþat operele doamnei Adriana
Dobra, adevãrat comisar de artã,
cu o personalitate puternicã ºi
aparte, care le-a însoþit ºi etalat
peste tot, într-o aceeaºi, dar veºnic nouã expoziþie. La Craiova au
însoþit-o plasticienele Zoiþa Crãciun, Iordanka Cioti ºi Amariei
Elena, împreunã montând „în
scenã” obiecte a cãror simplã trecere în revistã a însemnat, deopotrivã pentru noi, un prilej de
parcurgere a genurilor ºi a tehnicilor de lucru, ca ºi a repertoriului de modalitãþi de exprimare, de
la „transcriere”, la „inovaþie”. La
fel de bogatã s-a dovedit a fi ºi
paleta materialelor uzitate, ce a
inventariat, de la tapiserie (haute-lisse), imprimeu ºi colaj, broderie mecanicã sau manualã, borangic ºi tricot, porþelan ºi sticlã,
faianþã ºi gresie, ºamot, pânã la
piele ºi sisal, cu numeroase realizãri în „tehnicã personalã”.
Impecabila þinutã profesionalã a fost semn de distincþie al acestei expoziþii cu piese decorativambientale sau utilitare, create
dincolo de standardizare, producþie de masã ºi obiect industrial,
dar mai ales de kitsch-ul ce ne
sufocã.
Iar publicul a luat cunoºtinþã
de toate acestea ºi a gustat ambientul bine orchestrat, în care
totul respira, indiferent de dimensiuni, motive, culori, fragilitãþi,
ales punctate pentru a încropi un
univers special.

 Minuna Mateiaº

o reprezentaþie unitarã, echilibratã

Î

n cadrul ediþiei a X-a a Festivalului Internaþional
“Elena Teodorini”, Teatrul
Liric din Craiova a invitat la reprezentaþia cu Tosca, onorând
“Anul Puccini” printr-o nouã
versiune regizoralã datoratã austriacului Tamas Ferkay, rezolvând în general cu acurateþe aspectele scenice în decorurile sugestive ºi costumele viu colorate semnate de Rãsvan Drãgãnescu. Dar spectacolul a prilejuit ºi
debutul sopranei Anda Pop (de
la Opera din Braºov) în rolul titular, aducând încãrcãtura glasului
sãu vibrant, trãirea ardentã dar
fãrã excese, confirmând disponibilitatea pentru repertoriul puccinian (dupã interpretarea rolului Mimi din Boema la Braºov,
apoi câºtigarea Premiului II la
Concursul “Madama Butterfly”,
personaj întrupat, de asemenea
la Craiova, pentru prima oarã în
spectacol, unanim apreciatã apoi
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ºi de presa germanã, cu ocazia
turneului efectuat în varã alãturi
de ansamblul din Bãnie).
În Mario Cavaradossi l-am
reascultat pe tenorul Stelian
Negoescu, într-o formã extrem de
fastã, vocea sa calitativã, metalicã, acutul sigur ºi penetrant asigurându-i succesul deplin (bisând, de altfel, aria din actul IV).
Departe de anvergura personajului Scarpia, baritonul bulgar
Ivan Konsulov a parcurs rolul
corect, dar fãrã relief, în timp ce
basul Sorin Drãniceanu ºi-a etalat din nou, în Angelotti, amploarea glasului, dar Alexandru Kopeczi a susþinut rolul Sacristanului plat, fãrã urmã de umor; în
schimb, tenorul Ion Sandu Filip
a fost convingãtor în Spoletta,
asemeni tinerilor colegi care au
apãrut în roluri de plan secund –
Ioan Cherata (Sciarrone), Dragoº
Drãniceanu (Temnicerul), Andreea Leonte (Pãstorul) -, corul (pre-

gãtit de Pavel ªopov) a cântat
bine, iar orchestra a fost masivã,
rezolvând cu precizie dificila scriiturã, dirijorul ieºean Leonard
Dumitriu reuºind sã coordoneze
cu rigoare relaþia fosã-scenã, rezultând astfel o reprezentaþie unitarã, echilibratã, în care s-a simþit
implicarea efectivã a fiecãrui interpret.
Festivalul gândit de directorul Florian-George Zamfir aduce
o diversitate beneficã, alãturând
premierei ºi o galã de operã, o
„fiesta spaniolã”, trupe strãine
(La serva padrona de Pergolesi producþie italianã sau Simon
Boccanegra de Verdi cu artiºti
bulgari), dar ºi Spitalul amorului – cu mezzosoprana Oana Andra (de la Opera Naþionalã din
Bucureºti) ºi pianistul Alexandru
Petrovici.
O ofertã care asigurã sãli pline ºi aplauze binemeritate.
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 Anca Florea

Î

nceputul stagiunii unui
teatru (fie el „naþional –
provincial”) este un moment foarte important pentru mersul respectivului an teatral. Dilemele unui manager de instituþie
de spectacol ar trebui sã penduleze între „începem cu un spectacol de vitrinã, sã le arãtãm cu ce
vom colinda lumea” ºi „ar fi mai
bine sã începem cu o montare de
încãlzire, sã readucem în salã
spectactorii”. Directorul Mircea
Corniºteanu s-a dovedit inspirat
alegând a doua variantã, propunând titlul incitant al unui text ce
se bucurã de un mare succes în
teatrele româneºti: „Se cautã un
tenor” de Ken Ludwig, în traducerea regizorului Petre Bokor. Sub
diverse denumiri („Scandal la
operã”, „Tenor de împrumut” –
care este ºi varianta originalã),
aceeaºi comedie bulevardierã se
joacã la Teatrul „Nottara” din
Bucureºti, la Cluj, iar Teatrul Naþional din Târgu-Mureº deschide actuala stagiune cu acelaºi titlu. O altã piesã a autorului englez este prezentã la Timiºoara –
„Cyrano de Buffalo”.
Succesul spectacolului craiovean este respectarea „reþetei”, în
care „ingredientele” de bazã trebuie sã respecte „dozele”: valoarea ºi valenþele textului, inspiraþia
regizorului în alcãtuirea distribuþiei, publicul cãruia i se adreseazã.
ªi pentru cã la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova
managerul este dublat de regizor,
lucrurile au mers de la sine.
Comedia spumoasã, dinamicã, cu
niºte caractere foarte bine conturate, quiproquo-urile, un continuu imbroglio ºi savoarea replicilor îi convin de minune lui
Mircea Corniºteanu, spirit ludic,
plin de umor. Mai ales cã subiectul piesei – o satirã „soft” – este
inspirat de „culisele” teatrului,
unde intrigile, viciile, moralitatea
ºi (uneori) valorile îndoielnice
sunt acoperite cu o pojghiþã lucioasã (de cele mai multe ori de
tinichea) ºi înºelãtoare.
Cu o distribuþie omogenã, dar
dominatã detaºat de carismaticul
Valer Dellakeza, spectacolul este
unitar la nivel interpretativ. Pentru mai tinerii parteneri de scenã
ai sãrbãtoritului actor (la cei pa-

truzeci de ani de „meserie”),
Valer Dellakeza este un catalizator al jocului în rolul impresarului Saunders. Însã Marian Politic
(tânãrul talentat, timid ºi îndrãgostit Max), Angel Rababoc (viciosul tenor Tito), Monica
Modreanu („venerabila” mãtuºã
Julia), Gabriela Baciu (Maria,
soþia lui Tito), Adela Minae (Magie, fiica frivolã, dar naivã a lui
Saunders) îºi interpreteazã corect
partiturile, fãrã excese, fãrã sã iasã
„din cadru”. ªtefan Cepoi face un
uºor derapaj în zelul interpretãrii
rolului sãu – Liftierul. O prezenþã, însã, plinã de haz ºi savoare
este Cerasela Iosifescu, actriþa ce
dã viaþã unui personaj detestabil
în realitate (ºi totuºi atât de des
întâlnit…), dar adorabil în acest
spectacol: soprana Diana, gata de
„orice sacrificiu” pentru o carierã strãlucitã. (Aici trebuie precizat faptul cã titulara rolului Diana este Geni Macsim, însã o situaþie demnã de acþiunea acestui
spectacol a adus-o în scenã pe
Cerasela Iosifescu. Încurcate
sunt culisele teatrului…).
Aerul retro ºi boem al costumelor Liei Dogaru evidenþiazã discret caracterele personajelor ºi se
miºcã natural, elegant în decorul
funcþional ºi inspirat al scenografului Viorel Peniºoarã-Stegaru.

ABONEAZÃ-TE!

DIRECTOR

Angel Rababoc,
Valer Dellakeza
ºi Gabriela Baciu

ªtiind cã un spectacol începe
„sã se aºeze” dupã premierã, cronicarul a preferat sã vizioneze a
doua reprezentaþie, când emoþiile artiºtilor scad, când „lumea
bunã” deja a emis primele judecãþi de valoare, când este în salã
un public eterogen. Prima surprizã plãcutã a fost la casa de bilete,
unde tineri foarte moderni (unii
chiar snobi), liceeni sau nu, veneau sã-ºi cumpere bilete („cu
reducere pentru elevi daþi?”). A
doua surprizã plãcutã a fost oferitã tot de cãtre spectatori: aluziile licenþioase, replicile „în doi
peri” erau primite firesc, fãrã manifestãri necivilizate ºi teribiliste,
din pãcate atât de întâlnite azi. O
carenþã în educaþia teatralã a publicului este însã lipsa de interes
pentru pliantul de salã. În ciuda
aspectului destul de atrãgãtor,
caietul-program conceput de secretarul literar Iolanda Mãnescu
nu a fost la mare cãutare…
Cu toate acestea, flerul lui Mircea Corniºteanu (managerul ºi regizorul) a funcþionat: pentru a
avea spectatori, trebuie sã-i cucereºti. Apoi sã ºtii sã-i pãstrezi.
Stagiunea 2008/2009 a început
promiþãtor la Craiova.

strada Traian Demetrescu, nr.31.
Casa de culturã

Jo, Cucu, Lori

E

xpoziþia de la Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” nu ne-a fãcut
munca mai uºoarã. Drept urmare,
am profitat de faptul cã sunt expuse lucrãrile a trei artiste aºa cã
ne vom limita la câteva aprecieri
pentru a evidenþia trãsãturile prin
care se individualizeazã fiecare artistã ºi, mai ales, sã indicãm punctele forte ale fiecãreia.
Trei stiluri diferite, treizeci ºi
trei de tablouri expuse. Într-o ordine absolut aleatorie, vom privi
puþin spre tablourile Andrei Niþã
pentru început. Tablourile ei se
disting prin simplitate. Picturile
nu atrag atenþia prin felul în care
sunt realizate, ci prin povestea
care stã în spatele fiecãreia. Dupã
ce am cãlãtorit prin peisaje care
mai de care mai îndepãrtate de
civilizaþie, observãm cum ruptura totuºi nu se poate realiza complet. Întoarcerea spre naturã pe
care o realizeazã artista este, pânã
la urmã, doar concentrarea atenþiei asupra naturii ºi marginalizarea tehnologiei. Tablourile ei
sunt totuºi cuminþi. Îndepãrtarea
de tehnologie pe care o doreºte
nu este în trepte.
O primãvarã cu frunze care
cad – ar putea fi cea mai potrivitã (nu ºi cea mai reuºitã stilistic)
sintagmã pentru tablourile Rodicãi Zamºa. Particularitatea picturilor sale este energia care se
consumã pe sine. Pus în alte cuvinte, artista înmagazineazã cantitãþi enorme de energie în unele

picturi, în timp ce altele absorb
energie. Acest joc între tablouri,
un du-te vino al energiei, se traduce în imagini excelente. Menþionãm „Simfonia florilor” ºi „Peisaj de iarnã” – cele douã poluri
ale imaginilor expuse de artistã.
Restul tablourilor expuse nu fac
decât sã amplifice circuitul menþionat mai sus.
Chiar dacã unele tablouri ale
Dianei Vlãdianu par lipsite de viaþã, prin altele, artista reuºeºte sã
transmitã o emoþie acumulatã în
îmbinarea culorilor – fie numai
calde, fie numai reci. Sunt câteva
exponate ce au o valoare domesticã crescutã, cum ar fi: „Casa de
la plovari”, „Apus în Delta Dunãrii” sau „La malul mãrii”. Acestea sunt dominate de o liniºte plãcutã sau de o inserare liniºtitã.
Cu toate acestea, artista nu se
opreºte la imagini „cuminþi” ci,
dimpotrivã, rupe obiºnuinþa cu
douã compoziþii, am putea spune, extreme. Ele se desprind de
obiºnuita stare menþionatã în favoarea unei neliniºti, a unei frãmântãri care nu are sfârºit („Compoziþie 1” ºi „Compoziþie 2”). Fãrã
sã mai trãdãm din secretele expoziþiei, ne exprimãm dorinþa de a
vedea mai multe tablouri ale celor trei creatoare. Vã garantãm cã
aceeaºi dorinþã o sã o aveþi ºi
dumneavoastrã dupã ce veþi vizita expoziþia din Str. Traian Demetrescu, nr. 31.

 Marius Neacºu

 Adriana Teodorescu
Rodica Zamºa - Simfonia culorilor
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cãutaþi tenorul la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova

 JEAN-LUC WAUTHIER

 MARC DUGARDIN

poeme

niversalia

poeme
Eu
cel afazic
cel analfabet
cel care îºi pierde cuvintele precum
cheile
cel care se bâlbâie într-o limbã
frumoasã
mistificatã pânã în mãduva oaselor
cavaler care strãluceºte în van
sub arcadele de fier ale unui
fluviu îmblânzit
Eu
omul deghizat
al cãrui nume l-am uitat
impostor prudent
poet dezafectat
cu masca uzatã în marº
forþat,
strivit în deºert
de un soare lung de cenuºã
cel care
îºi trage din sânge ultima replicã
o piesã neterminatã dupã o cortinã de
fier
ºi cel care n-a putut niciodatã sã
smulgã cãluºul pus de copilãrie
în gâtlejul umbrei
***
Chiar aici sfârºeºte orice vorbire –
drept unic bagaj
dorinþele ºi absenþa
Prea târziu pentru a mãsura cu
pasul
acest întins teritoriu al ostilitãþii
unde moartea care rânjeºte
stârneºte cercul
emoþiilor nocturne
Prea târziu
securea timpului
terminã de dislocat
spaþiul
***
El posedã
marile cãrþi ale nopþii
unde se retrage când vine ziua
El rãmâne aici
nemiºcat
cu ochii fixaþi
pe prãdãtorii dimineþii.
El îºi lasã dublul
sã meargã la trap, þinând discursuri,
strângându-vã mâinile, abordând
inabordabilul, visând la
femei
intangibile
otrãvite
perorând în piaþa publicã
oferitã celor Vanitoºi –
el, cel care, în adãpostu-i obscur
se tutuieºte cu moartea
vorbindu-i în tãcere
pânã în adâncul ochilor.
***
Frumoasa stã în grãdina tãcerii
poate cã are faþa întoarsã
cãtre noapte
nu epuizeazã nimic
din aceastã hulã a inimii care bate
pentru nimeni pe o stradã pustie
unde te înþeleg doar lãtrãturile câinilor.
Deschide fereastra
varsã sarea pe masã
bate
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o îndoialã
se strecoarã în zare
cuvântul miracol
nu-mi vine la vreme sub panã
vã vorbesc
despre aceastã ramurã
de partea cealaltã a ferestrei
despre adierea
care în trecere a fãcut-o frumoasã
ºi nu s-a mai întors
Jean-Luc Wauthier, „poetul fãrã frontiere”, este, în mod incontestabil, una dintre figurile marcante ale spaþiului literar
francofon. Preºedinte al Centrului belgian
al Asociaþiei internaþionale a criticilor literari ºi, începând din 2004, al Centrului Internaþional, redactor-ºef al revistei „Journal des poètes”, Jean-Luc Wauthier se
impune, în acelaþi timp, drept un creator
remarcabil. Opera sa literarã impresionantã – peste ºaptesprezece volume de versuri, prozã scurtã, eseuri ºi un roman, Le
Royaume – i-a adus consacrarea la nivel
internaþional.
Pentru volumele de versuri (Mon pays
aux beaux noms, Morteville, La neige en
feu, Secrète évidence, Tessons d’absence, Le domaine, Les vitres de la nuit,
Lumière noire, Le nom du père, Parle
silence et l’ombre, La soif et l’oubli, L’autre versant, Fruits de l’ombre), Jean-Luc
Wauthier a fost recompensat cu distincþii prestigioase: premiile „Ville de Charleroi Nicole Houssa” ºi „Emile Polak” (acordate de Academia Belgianã), Premiul
Internaþional „Lucian Blaga” pentru
ansamblul operei poetice, Premiul Internaþional René Lyr, Premiul Internaþional
Gauchez-Philippot.
Poezia lui Jean-Luc Wauthier propune
o experienþã ontologicã ºi existenþialã
uneori la limita imposibilului, într-o realitate discontinuã ºi contradictorie, în care
prozaicul ºi insolitul coexistã. O scriiturã
senzorialã, bazatã pe forþa de sugestie a
„cuvântului-imagine”, îl atrage pe lector
într-un „univers elemental”. Un univers
în care nisipul deºertului, vântul, zãpada,
focul, copacul se regasesc asociate spontan cu medii transparente sau de reflexie –
fereastrã, oglindã, geam – care sugereazã
un joc continuu al instabilului ºi al efemerului, o oscilaþie permanentã între o viziune reconfortantã ºi una destabilizantã a
lumii. (Valentina Rãdulescu)

Marc Dugardin este unul din poeþii
belgieni moderni, a cãrui poezie ia forma
unei umanitãþi amicale.
Nãscut la Bruxelles în 1946, trãieºte în
prezent la Namur. Membru în consiliul de
administraþie al cunoscutei publicaþii Le
Journal des poètes între anii 1982-1988,
face în prezent parte din Asociaþia scriitorilor belgieni ºi din Consiliul de redacþie al
editurii Arbre à paroles.
În 2005 a fost laureat al bursei „Spes”
pentru poezie. Între 1982 ºi 2007 a publicat peste zece volume de versuri: Connivences (1982), Itinéraires de la patience
(1984), Ricercare (1984), Poèmes des matins exigeants (1986), Une parenthèse
pour le vent (1989), Music for a while
(1990), Un pas pour l’éphémère / Un pas
pour l’éternel (1993), La peur la plénitude (1994), L’écoute infiniment (1999),
Hovenieren in Vergetelheid (2002), Solitude du choeur (2002), Stances (2004),
Fragments du jour (2004) ºi Soupirail
d’enfance (2007). Poezia sa a fost apreciatã încã de la debutul sãu, poetul numãrând în palmares premii importante precum: René Lyr, René Gerbault, Jean Kobs
al Academiei Regale de Limbã ºi Literaturã Francezã. A colaborat la reviste literare
cunoscute (Vérités, Le Journal des poètes, L’arbre à paroles, L’ethnie française,
Triangle, Sources, Poésie présente, Plein
Chant, Marginales).
Puternic influenþatã de muzicã, poezia
lui Marc Dugardin oscileazã între angoasã ºi uimirea în faþa evenimentelor simple
ale existenþei, între solitudine ºi viaþa colectivã. Cuvintele se înlãnþuie discret ºi
armonios, sensurile sugereazã senzualitatea, de altfel un reper constant al poemelor. Multiplele voci care se fac auzite în
poeziile sale se contopesc, captând atenþia cititorului ºi oferindu-i un univers aflat
sub semnul efemerului, însã cu relevanþe
aproape mistice. (Anda Rãdulescu)

***
de jos un copil
priveºte luna
iar luna este albã
ºi bunã ca laptele
nimic nu-l leagã pe copil
de acea albã strãlucire
doar pe vecie
o umbrã însetatã
***
ºuier scurt prin iarnã
pasãrea
lasã în urmã cenuºa
unui mut anotimp
cãlãuzitã
de un cântec
încã neauzit
puþina fericire
danseazã pe sârmã
***
între mâinile-i împreunate
bãtrâna femeie
toate aºteptãrile
ºi le-a risipit
rugãciunea-i doar atunci
se elibereazã
ca ºi poemul
de care mã apropii
tremurând
(Din volumul La peur de la
plénitude)

Traducere din limba francezã de
 Anda Rãdulescu

pânã ai sã-þi rupi mâinile
de uºa timpului
Frumoasa stã în grãdina tãcerii
Iubirea este un suflu mutilat
pierdut sub copacii
care clipesc din ochii lor ficºi
sub sãgeþile unei negre lumini.
În depãrtãri se stinge sunetul
încãpãþânat
al unei stele ce nu vrea sã moarã.
(Poeme inedite din ciclul Reversul
cerului – L’envers du ciel)

Traducere din limba francezã de
 Valentina Rãdulescu
Lucian Irimescu - Sacru ºi profan
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