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n CONSTANTIN M. POPA

juste pour rire
zã cu morga ºi umorul sec britanic, mai ales în aceastã provincie
bântuitã de idei separatiste?
– Funcþioneazã, probabil, dincolo de tensiuni, principiul coexistenþei.
Rãstimp de câteva sãptãmâni,
am fost extrem de ocupat. Apoi,
am revenit la Esprit cu o poftã
nebunã de a conversa despre celebrul Juste pour rire, festivalul
dedicat farsei, bufoneriei, clovneriei ºi râsului rãsplãtitor. Din
pãcate, Alain nu-ºi fãcu apariþia.
Mult mai târziu îmi mãrturisi cauza absenþei lui: plecase în mare
grabã la Lima, pentru a participa
la ediþia din acest an a unei pitoreºti manifestãri, numite elocvent
Ciclonudista. Nu îl ºtiam pe
Alain un fanatic al bicicletei ºi nici
a vreunei mise à nu, dar lipsa lui
îmi oferi rãgazul descoperirii unor
amãnunte ce mã aruncarã în umbrele incertitudinii. Blonda, asupra cãreia chiar Alain îmi atrãsese atenþia, se afla în colþul ei, cu
o carte deschisã în faþã ºi cu strãlucitorul mãr verde pe mãsuþã.
Am intuit o legãturã secretã între
ritmul interior al trãirilor tinerei ºi
fructul atât de expresiv în perfecþiunea formelor sale. Cele douã
singurãtãþi îmi apãreau complementare, definindu-se una prin
cealaltã. Mã pregãteam pentru
momente de graþie, pentru revelaþii care sã însufleþeascã aglomerarea amorfã a cafeteriei, când
totul se risipi în cel mai banal
mod posibil. Un bãrbat între
douã vârste, aproape anodin, ºi
nu spun asta din invidie, trecu
pe lângã obiectul speculaþiilor
mele care se ridicã deîndatã ºi îl
urmã spre ieºire.
Starea de contrarietate se estompase. La o nouã întâlnire cu
Alain, am constatat, cu surprindere cã, în locul primitoarei cafeterii, librãria Esprit îºi extinsese
spaþiul cu un sector destinat cadourilor. Contrariat, prietenul
meu ceru unui préposé câteva
lãmuriri. Vãdit jenat, acesta îi
ºopti, suficient de tare ca sã aud
ºi eu:
– Mai multe prostituate, les
travailleuses du sexe – crezu necesar sã nuanþeze –, de altfel de
bunã condiþie, îºi racolau aici
clienþii, folosind ca semn al accesibilitãþii câte un mãr verde. Aºa
cã autoritãþile au luat mãsuri radicale, desfiinþând cafeteria. Oricum, vânzãrile de carte au scãzut
semnificativ.
Dupã remarca lui, rostitã pe un
ton aproape tragic, eu ºi Alain am
izbucnit într-un hohot de râs cu
adevãrat compensator.
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– Trãim într-o þarã, în fond, a
septentrionului, unde natura se
înverºuneazã sã ne înveþe canonul solitudinii îngheþate, perora
Alain, cu ochii aþintiþi spre espressorul profesional ce împrãºtia în jur aromele ispititoare ale
cafelei.
Abia ieºisem din lunga iarnã
canadianã ºi îmi reluasem obiceiul de a întârzia în cocheta cafeterie a librãriei Esprit, alãturi de
prietenul meu. Alain þinea cursuri
de civilizaþie aztecã la un colegiu
exclusivist de pe platoul Mont
Royal, iar în timpul liber fãcea
voluntariat într-o asociaþie preocupatã de âgism. Îi ascultasem,
de nenumãrate ori, pledoariile
împotriva prejudecãþilor ce înconjoarã existenþa vârstnicilor. „Priveºte în jur la aceºti bãtrâni! Sunt
ei atât de bolnavi ºi neajutoraþi?
Depind ei numai de contribuþiile
noastre la bugetul de stat?
Atunci, de ce atâta violenþã ºi
atâtea abuzuri la adresa lor?”, se
indigna el, agitându-ºi braþele în
elanuri aproape necontrolate.
Acum, rãsfoise ziarele puse la
dispoziþia clienþilor librãriei ºi, sesizând coloanele generoase oferite humour-ului, încerca sã-ºi explice sursa interesului aºa de marcat pentru categoria comicului.
– ªi totuºi, îºi continuã Alain
discursul, aici, când termometrul
trece cu o linie peste 0 grade, se
plonjeazã direct în exuberanþã
estivalã. Observã, te rog, þinuta
vaporoasã a blondei din colþ!
Mã uimea, întotdeauna, rapiditatea cu care îºi schimba unghiul vizual, performanþã egalatã
doar de uºurinþa abordãrii altui
subiect de conversaþie. Într-adevãr, în stânga vitrinei ce se deschidea spre multiplexul Colossus,
cu arhitectura lui amintind un
OZN supradimensionat, o tânãrã
pãrea cufundatã în lectura unui
volum masiv, probabil un roman,
fãrã sã dea atenþie privirilor cercetãtoare ale celor din preajmã.
Transparenþa bluzei pastelate ºi
pantalonii scurþi puneau în evidenþã rotunjimile proaspete ale
sânilor ºi genunchilor deja bronzaþi. Interesul îmi fu reþinut însã
de strãlucirea mãrului verde ce
decora mãsuþa ei. Razele soarelui
transmiteau vibraþii plastice ºi
întreaga compoziþie transfera în
atmosfera cafeteriei efluvii de inspiraþie impresionistã.
Cred cã ai dreptate, reluai eu
discuþia, nevoia de veselie, chiar
de hohot impenitent, provine din
complexul unei închistãri forþate.
– Cum se împacã, totuºi, raþionalismul ºi fanfaronada france-
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imic din ceea ce se întâmplã
în România nu poate fi înþeles
dacã ignorãm deceniile de
comunism ºi evenimentele din decembrie
1989 - 1990. Încercãrile de ducere în derizoriu a „grelei moºteniri” sunt o diversiune destinatã sã amâne judecata criticã a
experimentului tragic la care a fost supus
poporul român timp de aproape o jumãtate de secol, sã oculteze responsabilitãþile ºi sã prelungeascã, în formã nouã,
privilegiile unor profitori grobieni, imuni
la valorile superioare ale umanitãþii.
Nu întâmplãtor libertatea cuvântului,
cenzuratã draconic odatã cu ocupaþia so-

vieticã ºi aducerea la putere a guvernelor promoscovite, avea sã fie cea dintâi
nevoie a românilor exprimatã în decembrie1989, rãmânând unul dintre bunurile/valorile cel mai bine pãstrate ºi apãrate din prima zi a Revoluþiei pânã astãzi.
Ideea tinerilor redactori ai „Mozaicului” de a reflecta asupra libertãþii editoriale mi s-a pãrut mai mult decât o provocare intelectualã, un act de responsabilitate civicã necesar.
(Continuare în pag. 7)
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n LIVIU ANTONESEI

„un stat acefal ºi
anticultural aproape
perfect”
1. Pãi, dacã ar fi sã fac o listã
completã, mã tem cã nu mi-ar
ajunge întreg spaþiul revistei, aºa
cã voi lucra, mai întâi, cu categorii ºi, abia apoi, eventual ºi cu titluri de cãrþi ca atare. Fãrã libertatea editorialã adusã de Revoluþia din decembrie – folosesc
termenul Revoluþie, deºi unii îl
considerã uzat, însã ce termen ar
fi mai bun pentru un fenomen care
ne-a adus toate drepturile ºi libertãþile fundamentale? – probabil cã între jumãtate ºi trei sferturi din producþia editorialã a ultimilor douãzeci ºi ceva de ani
n-ar fi existat! N-ar fi existat întreg domeniul literaturii concentraþionare ºi memorialisticã privind regimul comunist – iar unele dintre aceste cãrþi, sã le amintim doar pe cele ale unor Ion Ioanid, Constantin Noica, N. Steinhardt, Adrian Marino sunt excepþionale ºi literar, ca sã nu mai spun
cã sunt esenþiale pentru înþelegerea vieþii ºi a operei de ansamblu a autorilor. Nu ar fi existat nici
volumele de documente privind
represiunea practicatã de partid,
Securitate ºi cenzurã în vremea
aceluiaºi regim. Sã ne gândim, de
pildã, cã n-ar fi existat excepþionalele restituiri realizate de Dorin
Tudoran, Luca Piþu, Stelian
Tãnase, Bujor Nedelcovici,
Marius Oprea º.a.m.d. Tot datoritã libertãþii editoriale s-au întors
acasã, „în fizic” sau numai prin
operã, autorii exilului. ªi nu vorbesc numai despre Eliade, Cioran, Ionesco, „cei trei care au speriat Vestul”. Fãrã acea fericitã întâmplare a istoriei, pe unii din
autorii des-þãraþi nu i-am fi avut
deloc, pe alþii cu acea parte a

operei scrisã înainte de plecare,
însã ºi aceea înghesuitã prin labirinturile „fondurilor S” ale bibliotecilor. ªi nu e vorba numai
despre autorii cu un pronunþat
militantism politic anticomunist,
precum Paul Goma, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Dimitrie
Þepeneag, Ion Negoiþescu, Ion
Caraion, Vintilã Horia, Gelu
Ionescu, Dinu Flãmând, Emil
Hurezeanu, Herta Müller, William
Totok, ci ºi despre cei mai degrabã dedicaþi literaturii propriu-zise,
precum Matei Viºniec, Sebastian
Reichman, Gabriela Melinescu,
Ilie Constantin, Virgil Nemoianu,
Matei Cãlinescu, Toma Pavel,
Marcel Corniº-Pop, Sorin Alexandrescu, Alexandru Lungu etc.
Cum ar fi arãtat literatura românã
de azi fãrã aceºti autori ºi încã
mulþi alþii pe care, din pãcate, nu
i-am gãsit acum repede în memorie? Cum ar arãta cultura noastrã
fãrã excepþionalul Ioan Petru
Culianu, autorul unei opere impresionante pînã la vîrsta cuadragenarã la care a fost asasinat.
Domenii culturale întregi din zona
disciplinelor antropologice ar fi
fost în continuare subreprezentate ºi controlate ideologic, mã
refer la sociologie, politologie,
economie, antropologie, istoria
religiilor ºi filosofie.
Iar dacã ne reîntoarcem la literaturã, ne dãm seama cã nicio
bunã parte din cãrþile autorilor
rãmaºi mereu în þarã n-ar fi putut
apãrea în condiþiile cenzurii ºi ale
controlului ideologic din trecut.
ªi nu mã refer numai la prozã,
poezie, teatru sau eseu de idei, ci
ºi la domeniul criticii ºi istoriei literare. Cum ar fi arãtat nu doar
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istoriile literaturii, cu mai multe
goluri decît plinuri, dar cum ar
arãta chiar ºi simplele culegeri de
cronici literare, dacã nu ar avea
la îndemânã întreg „lotul” de cãrþi
pe care îl are, ci unul cel puþin
înjumãtãþit? ªi era sã uit un alt
fenomen îmbogãþitor, recuperarea unor opere sau a unor autori
cu totul, mai ales din perioada
interbelicã – de la Nae Ionescu ºi
Petre Pandrea la Mihail Sebastian ºi Mircea Vulcãnescu, ca sã
dau cîteva repere.
2. Mi-au rãmas mai multe decît îmi imaginam! Nu toate au apãrut neapãrat la edituri craiovene,
dar aparþin unor remarcabili autori ai locului, aºa cã voi folosi
un concept extins al „spaþiului
editorial craiovean”. ªtiu, de pildã, cã în cel priveºte pe Ion D.
Sârbu existã o frumoasã competiþie între Craiova ºi Petrila lui Ion
Barbu, dar întrucît marele scriitor
ºi-a petrecut cea mai mare parte a
vieþii sale de autor la D-voastrã,
îl voi asimila acestui loc. Bun, nu
exclud ca, în situaþia unei anchete lansate de prietenul Barbu, sã-l
re-localizez! Dar acesta este doar
un truc de autor. Vorbind serios,
nu putem trece peste faptul cã
apariþia unei bune pãrþi din opera lui Sârbu, una esenþialã, nu ar
fi fost posibilã înainte de 1990.
Mã refer, în primul rînd, la romanul Adio, Europa, una din primele cãrþi, alãturi de Luntrea lui
Caron de Blaga, editate cam în
acelaºi timp, care ne-au dovedit
cã a existat o „literaturã de sertar”, dar mã refer, de asemenea,
la excepþionalul Jurnal al unui
jurnalist fãrã jurnal. ªi ca sã-i
fac un pic de dreptate ºi prietenului Ion Barbu, voi semnala editarea de cãtre acesta a unei pãrþi din corespondenþa profundã ºi spumoasã a scriitorului. Dar
Ion D. Sârbu este un caz,
„cazul Gary”, cum spunea
autoarea unei monografii
despre Cercul Literar de la
Sibiu. În fapt, opera niciunui scriitor de acolo, ca a
mai tuturor scriitorilor români, nu ar fi arãtat cum
aratã astãzi în absenþa evenimentelor eliberatoare din
decembrie 1989. Nu ºtiu, de
pildã, dacã Gabriel Chifu ºiar fi descoperit ºi vocaþia
de romancier, nu ºtiu cum
ar fi arãtat cãrþile de criticã
literarã ale lui Ion Buzera ºi
mã îndoiesc profund cã
Marius Ghica s-ar fi putut
convorbi cu Jacques Derrida ºi ar fi putut sã-ºi dedice atîta vreme traducerii
ºi exegezei operei acestuia. Unii autori, pe care îi citesc în Mozaicul – care nar fi existat! – sau în Ramuri, ar fi fost probabil absenþi pe de „scena literaturii”. Ar fi existat, oare, remarcabilul poet Nicolae
Coande? Poate, dar într-o
altã formulã, probabil, ºi

libertatea
editorialã

În luna mai a acestui an se împlinesc 20 de ani
de când piaþa editorialã s-a îmbogãþit cu Aius.
Ca ºi alte instituþii similare, a profitat de
ofertanta piaþã a Romaniei postdecembriste,
de nevoia libertãþii de exprimare. Într-un
moment prielnic bilanþului, vã propunem
ca subiect de reflecþie aceste douã decenii
de libertate editorialã. Dezbaterea rãmâne
deschisã pe parcursul întregului an 2011.
1. Cãror cãrþi apãrute în ultimii douãzeci de ani
le asociaþi libertatea editorialã
postdecembristã din România
ºi, mai ales, de ce?
2. Ce carte apãrutã în aceºti douãzeci de ani
în spaþiul editorial craiovean v-a rãmas în
memorie – fie ea ºi afectivã?
3. În ce mãsurã statul român susþine/poate
sã susþinã/ trebuie sã susþinã viaþa editorialã
româneascã?
oricum fãrã partea de jurnalisticã
de idei ºi atitudine.
3. Mã miram eu sã scap! Adicã dupã sumara trecere în revistã
a lucrurilor bune, sã nu trebuiascã sã mã refer ºi la nenorociri! În
ceea ce priveºte cultura, ca ºi alte
„dexteritãþi”, precum sãnãtatea,
educaþia, grija faþã de categoriile
sociale ºi de vîrstã vulnerabile,
statul român face ceea ce ºtie el
mai bine, adicã stã. Iar când nu
stã, abia atunci începe nenorocirea adevãratã: închide instituþii
culturale ºi spitale, reduce salariile profesorilor, fãrã a-i uita pe
medici ºi artiºti, se repede cu suprataxe pe drepturile de autor º.
a. m. d. ªi încã e bine cã nu-i vine
sã punã mâna pe pistol, precum
reprezentantul unui stat antecesor celebru, când auzea de culturã. Scurt spus, e un stat acefal ºi
anticultural aproape perfect ºi
asta nu de azi, de ieri, ci de vreo
ºaizeci de ani, indiferent cã ºi-a
schimbat pielea acum vreo douãzeci ºi ceva. Ca sã fiu mai nuanþat, amintesc cã existã cîteva mijloace de sprijinire a culturii scrise, începînd cu AFCN ºi sfîrºind
cu ceea ce fac primãriile ºi consiliile judeþene în aceastã privinþã,
dar totul funcþioneazã româneºte adicã anapoda. Din pricina ritmului un pas înainte, doi înapoi,
în care este adoptat bugetul naþional, apoi cele locale, banii pentru publicaþii vin dupã jumãtatea
anului ºi va mai fi de vreun folos
numai publicaþiilor culturale care
n-au falimentat încã ºi/ sau au
gãsit înþelegere, în ce priveºte
întîrzierea plãþilor, la tipografii ºi
furnizorii de servicii. Subvenþiile
pentru cãrþi nu doar cã vin cu întîrziere, dar vin post festum, dupã
apariþia tipãriturii, de parcã o editurã, dacã ar avea bani pentru
investirea într-o carte, ar mai solicita subvenþie! Nu mai vorbesc
despre nenumãratele scandaluri
care ies dupã ce se aprobã distribuirea banilor, de altfel foarte
puþini! Bani care merg pentru
subvenþionarea volumelor unor
membri ai juriilor sau cãtre cãrþi
fãrã nici cea mai micã acoperire
culturalã.
Acum vreo zece ani, aflasem
cã mai mulþi bani pentru subvenþionarea culturii scrise veneau de
la institutele culturale strãine, de

la instituþii internaþionale de sprijinirea a culturii ºi fundaþii, chiar
de la diverse ambasade, ale unor
þãri grijulii nu doar cu propria lor
culturã, ci ºi cu cultura noastrã,
decît din partea instituþiilor de
profil ale statului român. Probabil, ºi acum lucrurile stau cam la
fel, doar cã nu am eu informaþii
mai recente.
Dacã ar putea face ceva acest
stat pentru a susþine viaþa editorialã bãºtinaºã? De putut, ar putea, doar cã este foarte greu sã-þi
imaginezi cã ar ºi dori asta. S-ar
putea inspira, de pildã, nu neapãrat din experienþa occidentalã,
ci din cea polonezã, cã ºi ei sãracii au trecut prin deºertul comunist. E o experienþã pe care o cunosc mai bine. O carte de acolo
comparabilã cu una apãrutã aici
– sã spunem, acelaºi autor, aceeaºi carte, aceleaºi condiþii tipografice – este cam la jumãtate din
preþul cãrþii de la noi. Bun, în condiþiile unui salariu minim de trei
ori mai mare decît cel din România, toate preþurile poloneze, dar
absolut toate, la produse comparabile, sînt mai mici! Cum 1 zlot =
1 leu, comparaþiile sunt uºor de
fãcut! E adevãrat cã, acolo, TVAul pentru presã este de 6%, iar
cel pentru produsele culturale –
cãrþi, CD-uri, DVD-uri, bilete pentru spectacole, cinema etc. – este
0%. Da, chiar aºa scrie, 0% TVA,
nu scrie fãrã TVA, probabil din
motive contabile. Pe deasupra,
toate librãriile, cel puþin toate cele
din Cracovia, acordã automat o
reducere de 10% la carte pentru
toþi cumpãrãtorii profesori, elevi
sau studenþi. Bun, existã ºi restaurante ºi cafenele care acordã
asemenea bonusuri respectivelor
categorii. Nu ºtiu dacã prin prevedere legalã ori numai din pricina bunului simþ, niciun distribuitor de carte, presã ºi alte produse culturale de acolo nu percepe
un procent mai mare de 20% din
valoarea produsului, cei mai mulþi
fiind de altfel fixaþi între 15 ºi 18%.
Nu mai intru în detalii cã ne facem
inimã rea degeaba. Statul nostru
nu se va inspira din experienþa
polonezã atîta vreme cât are la îndemânã experienþa comunistã mult
mai avansatã ºi, Doamne fereºte!,
chiar ºi pe cea fascistã.
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n IRINA PETRAª

de douãzeci de ani, cheltuim energie
enormã pentru a numãra „pãcate
via Securitate” ale scriitorilor
1. Trebuie sã spun de la început cã, deºi sunt în stare de entuziasme ºi chiar de exuberanþã
când e vorba de proiecte culturale importante pentru comunitate, îmi repugnã total patetismul,
fie el negru ori trandafiriu. Nu voi
putea vorbi înlãcrimat despre starea cãrþii sub comunism ºi nici nu
voi exulta vorbind despre cum
stau cartea ºi scriitorul astãzi
(mi-e greu sã spun sub ce, datã
fiind lipsa de logicã ºi program a
ultimelor douã decenii). Pentru
mine, lectura ºi gustul sunt/au
fost mereu libere ºi subiective. Cititorul e cel-care-gândeºte-singur ºi nu poate fi îngenuncheat
ºi nici manipulat.
Anton Tauf spunea într-un
interviu cã „generaþia noastrã a
fost condamnatã sã citeascã numai capodopere”. Exprima lapidar
un adevãr pentru unii incomod –
accesul la marile cãrþi ale omenirii a fost favorizat de regimul comunist ºi fiindcã era interzis cel
la cãrþile „curajoase”, adicã, oricât ar suna asta a fluierat în bisericã, la cãrþile conjuncturale. Am
mai spus-o, deloc oarbã ºi nicidecum orbitã, vedeam ce se întâmplã în jurul meu ºi nu aveam
nevoie sã-mi spunã „adevãrul”

cineva din afarã ori de departe...
Marile cãrþi din bibliografia „obligatorie” mã învãþaserã destule
despre firea omeneascã (ºi mã
învaþã încã), nu cred nicidecum
în cititorii cu „tezã” ºi „tendinþã”
ai trecutului ºi prezentului. În ce
mã priveºte, n-a „ieºit” din lista
mea niciun autor care era acolo
dinainte de 1989. De „intrat”, intrã mereu câte un nume, iarãºi nu
neapãrat în vogã. Niciuna dintre
dezvãluirile bune sau rele despre
viaþa lor de oameni subt vremi
nu a atins în vreun fel locul cãrþilor lor în lista memoriei mele, care
alege exclusiv prin metoda relaþiei-directe-cu-textul, numitã ºi
lecturã. Reflexivã. Nu-mi plac nici
demolãrile, nici sanctificãrile. Nu
accidentele ºi incidentele, fie ºi
spectaculoase, mã atrag, ci numitorul comun al evenimentelor,
substanþa durabilã ºi, eventual,
pipãibilã. Urma! Distanþa pe care
mi-o dã gândul permanent al muritudinii mã face sã fiu ori sã par
nepãsãtoare când e vorba despre
felurite bãtãlii de-o clipã ºi cu
mize, pentru mine, îndoielnice.
De douãzeci de ani, cheltuim energie enormã pentru a numãra „pãcate via Securitate” ale scriitorilor. Ca ºi cum, în rest, am trãi într-o

lume imaculatã. Ca ºi cum n-am ºti
destui scriitori/oameni care s-au
turnat/trãdat/sãpat fãrã sã aibã
nevoie de instituþii specializate…
Încântatã de sine dez-încântare a egografiilor cade perfect pe
deruta omului micºorat al mileniului trei. În cazul jurnalelor, memoriilor, egografiilor scrise din
perspectiva unui autor dispus sã
se confeseze cu o „neruºinare”
nu tocmai la îndemânã înainte,
dezinhibãrile sunt accentul nou
cel mai evident. Libertatea editorialã despre care vorbiþi a rupt
barajul, iar urmãrile nu sunt toate
bune. Sigur, au apãrut jurnale din
infern, necesare. Dar, în general,
nu pariez pe cãrþile cu subiecte la
modã. Care, de pildã, pledeazã
pentru despãrþirea declarativã
de trecut. Demonstrativã ºi conjuncturalã, aceasta înseamnã, în
fond, despãrþire de viitor. Nu-mi
plac nici cãrþile în care „sexul vorbeºte” nu fiindcã are ce spune
(ºi are!), ci fiindcã „s-a dat liber”
la pornografie ºi se poate spera
un profit.
2. Lista Irinei conþine destui
scriitori craioveni. În loc sã numesc o carte sau alta, fiind eu
mare iubitoare de cãrþi de referinþã, reþin aici doar proaspãtul,

înþeleg, Dicþionar biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Craiova, apãrut la Editura „Aius” (La
mulþi ani!!), care, sper, numãrã mai
bine decât mine.
3. O problemã serioasã pentru edituri e aceea a difuzãrii, puþin amelioratã dupã spargerea
distribuþiei centralizate de dinainte de ’89. Achiziþiile pentru biblioteci ºcolare ori publice (dintre
care unele s-au desfiinþat între
timp!) se fac la voia întâmplãrii.
Subvenþiile sunt puþine ºi cu
mecanisme de accesare greoaie.
Depozitul legal nu se mai respectã. Editarea unei cãrþi garanteazã
tot mai puþin calitatea de scriitor
autentic. Dacã ai bani, îþi „faci”
oricând o carte, aºa cum þi-ai face,
sã zicem, un permanent la coaforul de lux (ce dacã zace în depozitele editurilor ori în debara?).
Meseria de corector a dispãrut,
pânã ºi la marile edituri ºi reviste
greºelile þopãie în voia lor în paginã. Premiile literare – mãrunte,
fãrã mizã. Juriile, prin forþa lucrurilor, superficiale ºi incompetente. Criticul literar ºi-a pierdut perspectiva panoramicã. Acum douãzeci ºi ceva de ani, ºtiam tot ce
se tipãreºte în þarã. Biblioteca ju-

deþeanã achiziþiona prompt mãcar un exemplar din fiecare titlu...
Cititorul nu s-a îndepãrtat de literatura contemporanã – atâta
doar cã e mai derutat ºi mai sãrac. Ori cãrþile prea scumpe. Noroc cã a apãrut Internetul!
Cine poate fi socotit vinovat
de aºa-zisa degradare a statutului social ºi simbolic al scriitorului român? Mã tem cã vremea/
vremurile ºi timpul, ca-ntotdeauna când ceva pare sã nu mai fie
cum a fost. Oricum, cetatea nu
poate fi obligatã sã-ºi recunoascã scriitorii. Ei, scriitorii, au în
sarcinã sã-ºi dovedeascã rostul
ºi valoarea de întrebuinþare. Scriitor în vogã a fost mereu cel care
a „cãzut” exact pe o exigenþã acutã ori acutizatã a prezentului sãu.
Nu poþi pretinde sã þi se dea automat un loc în societate dacã/
fiindcã nu ºtii sã-l câºtigi. Asta
nu înseamnã cã nu privesc cu jind
la þãrile care îºi cunosc bine prioritãþile, care ºtiu cât înseamnã
Cultura pentru locul în lume al
unui popor (de pildã, þãrile nordice). Din pãcate, nu suntem nordici. Suntem, aº zice, oameni de
rãscruce, mereu între, hãrþuiþi de
alþii, dar hãrþuindu-ne sadic ºi
„eficient” ºi între noi.

n PAUL ARETZU

libertatea editorialã nu înseamnã altceva
decât ºansa marii literaturi

1. În perioada comunistã a
funcþionat o cenzurã ideologicã
drasticã. Cenzorii erau niºte cerberi (scârnavi) care pãzeau nu
intrarea, ci ieºirea din Infern.
Mecanismul decurgea atât de
bine, încât scriitorilor li se formase o a doua naturã, autocenzura.
Ei ºtiau ce trebuie ºi ce nu trebuie scris. Se practicau, însã, diverse tertipuri, aluziile, formula esopicã, evazivitatea. La început,
existau indexuri cu autori proscriºi. Când s-a mai liberalizat viaþa publicã, cenzura nu a încetat.
Textele autorilor clasici erau în
continuare pline de croºete, nu
puteai avea încredere în fidelitatea ediþiilor. Regimurile de tip totalitar ºi-au dorit întotdeauna sã
manipuleze ºi sã controleze minþile oamenilor. Au existat în comunism, domenii, subiecte literare, chiar cuvinte prohibite. Scriitorii inadaptabili au ales fie exilul, fie sertarul. Pentru a-ºi asigura subzistenþa, mulþi dintre ei au
trebãluit anonim la institute de
cercetare sau au fãcut traduceri.
În aceastã perioadã, scriitorii
ºi cititorii au avut nostalgia cãrþilor adevãrate. Speranþele au fost
foarte mari în 1989. Mai întâi, au
funcþionat însã defulãrile, prostul
gust, senzaþionalul. Piaþa literarã
s-a umplut cu subliteraturã, activitatea editorialã învãþând din
mers „economia de piaþã”. A pro-
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liferat pornografia, sentimentalismul ieftin, naturalismul. E adevãrat cã a existat ºi o aviditate pentru memorialisticã, pentru autenticism. Pentru ca, în activitatea
editorialã, sã se impunã o cenzurã, în primul rând, a valorii, este
nevoie de schimbarea calitãþii cititorilor (azi, numãrul lor a scãzut
îngrijorãtor) ºi de o politicã culturalã. Nivelul editorial s-a îmbunãtãþit, însã, prin fermitatea criticilor ºi chiar a autorilor înºiºi, prin
maturitatea editorilor.
Libertatea editorialã nu înseamnã altceva decât ºansa marii literaturi.
2. În cele douã decenii de dupã
1989, s-au afirmat în Craiova câteva edituri prestigioase, interesate de actul cultural: Editura
Aius, Scrisul Românesc, M.J.M,
Ramuri. Nu putem numi o singurã carte memorabilã, apãrutã în
întreg spaþiul editorial craiovean,
într-un timp atât de îndelungat.
Ne vom limita la a aminti câteva
cãrþi publicate de Aius, cu adevãrat însemnate: celebra Istorie
universalã a teatrului a lui Ion
Zamfirescu, operele complete ale
lui Max Blecher, cãrþi aparþinând
lui Adrian Marino, Nichifor Crainic, Ion Petrovici, Mircea Florian, Mihai Uþã etc. Un rol important în politica de recuperãri filosofice îl are tânãrul Adrian Michiduþã, îngrijitorul colecþiei afe-

rente. Este de remarcat ºi interesul pe care editura îl acordã valorificãrii scriitorilor zonei.
3. Istoria ne învaþã cã prestigiul unei þãri este dat, în primul
rând, de cultura sa. Cu sacrificii,
cu entuziasm, cu responsabilitate, editurile fac servicii culturale.
Recunoaºtem cã se poate trãi numai cu hranã materialã. Dar oamenii, nefiind animale, nu se pot
mulþumi cu satisfacþia mâncãrii ºi
a înmulþirii. Dumnezeu a dat omu-
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lui suflet ºi minte, adicã dimensiune spiritualã. Statul este obligat
sã susþinã tot ceea ce se îmbogãþeºte latura culturalã a unui popor. Cultura este definitorie pentru fiinþa umanã ºi pentru cea etnicã. Din pãcate, statul român face
parte din altã realitate. Raþiunile
oamenilor politici sunt altele decât cele ale esenþei umane. De altfel, nivelul ºi conºtiinþa lor culturalã lasã adesea de dorit. Când
intelectualitatea este sfãtuitã cu

indiferenþã sã se mute în altã þarã,
când cultura, educaþia, sãnãtatea
sunt socotite împovãrãtoare pentru efortul bugetar, când destinele þãrii sunt hotãrâte, adesea,
de repetenþi, de aroganþi, de oportuniºti, istoria se rãzbunã.
Având în vedere împlinirea
vârstei de douãzeci de ani de activitate a Editurii Aius, apreciem
performanþele ei ºi îi dorim viaþã
lungã ºi sã se afle mereu în cãrþi,
cum se zice.

Ion Þuculescu - Noaptea salcâmilor

Andrei Marga:„cultura
este veritabilul factor
hotãrâtor al dezvoltãrii
societãþii de astãzi”
Luiza Mitu: Domnule Marga, în 1999 aþi acordat revistei
Mozaicul un interviu în care aþi
dezbãtut pe larg reforma învãþãmântului ºi provocãrile noului secol. Afirmaþi la un moment
dat cã reforma educaþiei depinde de starea societãþii româneºti
actuale. În ce mãsurã este astãzi
ºcoala româneascã pregãtitã sã
corespundã provocãrilor secolului XXI? De ce nu a reuºit învãþãmântul românesc sã rezolve problemele consemnate de
diagnoza din 1997?
Andrei Marga: Ceea ce am
spus atunci în ’99 rãmâne valabil. Evoluþia învãþãmântului din
România depinde de evoluþia
societãþii româneºti. În definitiv,
dintr-un punct de vedere, cum e
societatea aºa e ºi educaþia. De
pildã: societatea româneascã la
aceastã orã nu are o proiecþie a
propriei dezvoltãri. Ca o consecinþã nici învãþãmântul nu are o
proiecþie clarã a unei dezvoltãri.
De învãþãmânt depinde ºi noua
lege a educaþiei în care se adoptã
soluþii improvizate, se preiau din
contexte idei disparate care nu
mai sunt apoi bine legate. Desigur, întrebarea dumneavoastrã
vizeazã lucruri mai ample. De ce
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rãbiþi. Întotdeauna grãbiþi sã trecem spre altceva.
Dinspre secolul vitezei spre secolul eternei reîntoarceri sau, în termenii lui Andrei Marga, invitatul din 17 aprilie al „Întâlnirilor SpectActor”, gãzduite de sala
„Ion D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, secolul
cotiturii culturale. Dar ce rãmâne în urma acestor perioade
de tranziþie? Încotro se îndreaptã România? Am profitat de
tema conferinþei susþinutã de rectorul Universitãþii BabeºBolyai din Cluj-Napoca Andrei Marga pe scena craioveanã
ºi am obþinut, în vitezã, câteva rãspunsuri la ceea ce se poate
afla înainte, între ºi dupã perioadele de tranziþie.

nu a reuºit ºcoala, sau mai bine
zis educaþia, în general, sã facã
schimbãrile necesare. Nu a reuºit pentru cã la fiecare guvern
care a venit era cineva care vroia
sã facã el însuºi încã o reformã a
educaþiei. Ori nu se pot face reforme ale educaþiei în fiecare an.
Mai mult, reformele se fac dupã
proiecte bine gândite, dupã decizi chibzuite, cu forþe ample. La
aceastã orã se încearcã o reformã a educaþiei, dar ea nu este nici
conceputã coerent, nici dusã de
oameni competenþi. Þintele nu
sunt clare. Tot ce e clar sunt câteva mijloace sumare. În mare,
aº spune simplu, educaþia suferã
din cauza necalificãrii celor care
iau decizii la aceastã orã.

astãzi performanþele
în orice domeniu sunt
mediate, sunt mijlocite
de culturã
L.M.: Multe dintre problemele care frâneazã clãdirea unei
societãþi româneºti solide sunt
cauzate de necunoaºterea sau
chiar de degradarea sensurilor
de bazã ale conceptelor. Care
mai este rolul culturii în societatea de astãzi?

A. M.: Suntem societatea modernã târzie de astãzi, consideratã astfel dupã ceea ce se numeºte cotitura culturalã. Prin cotitura culturalã s-a înþeles deja încã
din anii ’70, când a apãrut ºi termenul, cã în societãþi cum este ºi
societatea noastrã s-a intrat într-o situaþie nouã în care totul depinde de culturã. De pildã, performanþa într-o fabricã depinde
ºi de culturã, sau societate în primul rând, dar ºi de culturã într-un

înþeles mai cuprinzãtor, a angajaþilor; funcþionarea unui partid
depinde de cultura politicã a celor care compun acel partid; funcþionarea unei administraþii depinde de cultura civicã, de cultura
juridicã, de cultura în sensul larg
a administratorilor ºi aºa mai departe. Prin urmare, rãspunsul este
cã astãzi performanþele în orice
domeniu sunt mediate, sunt mijlocite de culturã, cultura fiind, ca
sã folosim un limbaj al secolului

XIX, veritabilul factor hotãrâtor
al dezvoltãrii societãþii de astãzi
L. M.: Fac apel la literaturã
pentru urmãtoarea întrebare.
Eugen Ionescu era de pãrere cã
omul nu se poate dispensa pentru a trãi ºi acþiona de problematizarea þelurilor ultime ºi de
gândul cã omenirea are un viitor. Estomparea acestor þeluri
ultime poate produce o crizã a
civilizaþiei?
A.M.: Avem de a face cu o crizã a culturii de fapt. Nu ºtiu dacã
prin civilizaþie înþelegem concretizãrile culturii, de la concretizãri
tehnologice, afecþionale, comportamentale. Dacã este aºa,
atunci trebuie spuse douã lucruri:
1. civilizaþia în înþelesul de adineaori sugerat depinde de culturã; 2. cultura însãºi are probleme.
Interogaþiile privind sensul au
slãbit în cultura de astãzi, iar cele
în sensul ultim al vieþii au slãbit
aproape complet. Dacã ne uitãm
ºi în televiziuni ºi în presã discuþia asupra lor este foarte foarte
restrânsã. Deci cred cã avem o
crizã a sensului prin care înþeleg
faptul cã sensul nu se mai tematizeazã destul.

n HORIA DULVAC

coabitãri cu propriile libertãþi
1. Primele simptome ale acestei libertãþi, în ordine logicã, sunt
desigur cele aparþinând controversatului gen al literaturii de
sertar. O specie generatoare de
aºteptãri disproporþionate, cãrora ºi eu personal le-am cãzut victimã (în genere, minunatele noastre inocenþe ne fac predispuºi la
victimitãþi ºi deziluzii de tot felul).
În ceea ce consideram eu a fi
un raport natural al proporþiilor
dintre duritatea dictaturii ºi dimensiunea reacþiilor, rãspunsul
literaturii de sertar m-a dezamãgit ºi m-a fãcut sã mã întreb dacã
nu cumva sintagma fusese conceputã sã ascundã ºi sã drapeze
laºitãþi ºi complexe scriitoriceºti.
Dar sertarul a dezvãluit dacã
nu o recoltã robustã, mãcar una
delicioasã prin rafinament, autenticitate, surprizã, tonus etic (I. D.
Sârbu, Þuþea, Steinhardt, Goma,
Nedelcovici, Anania, Marino, º.a,
într-o enumerare accidentalã).
Acesta a fost, aºadar, primul impact al libertãþii care a avut asupra
noastrã efectul unui big-bang.
Începând de atunci, nu cred
cã s-a mai pus în vreun fel problema libertãþii editoriale, ba dim-

potrivã. Un desfrâu psihanalizabil al libertãþilor de tot felul. Atât
în planul scriiturii (impulsuri nouãzeciste de revoluþii esteticosexuale, accese critice de demolare a miturilor literare naþionale,
etc), cât ºi al lipsei de complexe
(ba chiar de minimã reflecþie) în
planurile editoriale. Am asistat la
o prolificitate deconcertantã atât
a editurilor private, cât ºi a productelor lor. La o schimbare
(uneori dramaticã, sub efectul
mobilitãþii „capitaliste” a economiei) a statutului vechilor edituri
„de stat” cãrora le prezervasem
admiraþie ºi prestigiu precum ºi
la o inflaþie de editare a cãrþilor ºi
revistelor.
În ceea ce mã priveºte, nu am
avut niciodatã probleme în gestionarea diversitãþii ºi a fertilului,
chiar dacã uneori, intrând într-o
librãrie, mã simþeam panicat de
abundenþã, dacã nu ºocat de alãturãri revoltãtoare ale cãrþilor sau
vecinãtãþi indecente în rafturi
(Cioran lângã Sandra Brown sau,
mai de curând, o carte a onorabilului de altfel creator de modã
Cãtãlin Botezatu, expusã la loc de
cinste printre alte best seller-uri,
fapt ce mi-a provocat reflecþii
amare ba chiar rãutãcioase asupra propriilor noastre neputinþe
scriitoriceºti).
Aºadar, rãspunsul la întrebare este: toate apariþiile editoriale
poartã marca libertãþii, oriunde ar

fi plasate ele în câmpul elitismului cultural, problema nu mai este
acum a cenzurii, ci a modului în
care gestionãm relaþia cu propriile noastre libertãþi. ªi mã refer aici
nu doar la scriitori, ci ºi la editori,
cãci criteriul ideologic pare a fi
fost confortabil înlocuit cu acela
al „eficienþei” financiare, editorii
nepierzând (cel puþin în ceea ce
mã priveºte) niciodatã ocazia sã
îmi aplice lecþii (directe sau mãcar prin abordarea unor aere
competente) de „pragmatism”.
Trebuie însã înþeles cã în aceastã ecuaþie a eficienþei culturale
intrã o serie de factori sociologici complecºi, din care nu excludem distribuþia, mecanismele
afacerii, media, investiþia în calitate ºi pariul cultural pe scriitor
în termen lung. Ori tocmai banii,
cu încãrcãtura lor de snobism
cultural pozitiv (în acest caz),
apetitul neobosit al oamenilor
spre productul original pot face
jocul acesta mai interesant, iar
promovarea unui scriitor ar trebui sã fie o afacere cel puþin la fel
de profitabilã cu a achiziþiona
pânza unui artist plastic ce va fi
bine vândut.
2. Am preþuit cãrþile tuturor
prietenilor ºi cunoscuþilor care mi
le-au dãruit sau pe care le-am achiziþionat ori citit. În câmpul acesta
al performanþelor literare sunt
structural ºi raþional generos
(deºi am un simþ critic-estetic în-

grozitor de lucid) pentru cã, dincolo de idoli greºit amplasaþi,
inadvertenþe, stupiditãþi de încadrare criticã, etc., distanþele dintre cei mai mulþi autori originali
sunt mici, din perspectiva societãþii materiale în genere, uneori
ca la competiþiile de alergare pe
suta de metri. La aceasta, adãugãm posibilitatea potenþialã ca
orice scriitor sã ne surprindã cu
un volum uimitor, atâta timp cât îl
bãnuim cã scrie – ba chiar dupã
moarte, cum am vãzut.
Aºadar, memoria afectivã este
primitoare ºi deschisã. Voi da totuºi un nume, deºi nu aveam de
gând: este vorba de o delicioasã
apariþie la editura Aius a cãrþii lui
Max Blecher, „Întâmplãri din irealitatea imediatã. Inimi cicatrizate. Vizuina luminatã”, cu o
prefaþã de C.M. Popa. O apariþie
în anul 2009, printre cele mai frumoase proze (re)gustate în ultima vreme, sentiment amplificat ºi
de faptul cã primisem cartea cadou. Era spre sfârºitul târgului de
carte Gaudeamus ºi unul dintre
angajaþii editurii mi-a oferit acest
volum. La întrebarea mea câte
exemplare vânduserã pânã spre
sfârºitul Târgului, rãspunsul a
fost: „Un singur exemplar”.
3. Subiectul statului în povestea culturii e de naturã sã ne provoace alergii. Da, statul poate sã
intervinã în bugetele diverselor
întreprinderi culturale. Problema

e cum o face ºi cu ce preþ. ªi nu
este vorba de preþul plãtit în bani
sã ajute ca bunul samaritean cultura, ci de consecinþele ºi dezechilibrele pe care le pot genera
diversele sale forme intervenþioniste. Problema þine de efectele
teribilelor inabilitãþi pe care administraþia le poate sãvârºi în
mod fatal ºi natural prin implicarea sa într-o zonã atât de fluidã ºi
sensibilã ca cea a culturii. Pentru
cã structurile administrative sunt
oarbe din punct de vedere al recunoaºterii originalitãþii stilistice
(în sensul în care, de pildã, Freud
spunea despre copil cã e „psihic
orb”) ºi, chiar dacã organizeazã
de pildã susþinerea culturii prin
proiecte (forma cea mai înaltã de
finanþare, care þine de intervenþionismul inteligent), totuºi nu
sunt capabile sã aducã în faþã
decât actul estetic consacrat.
Or, expresia stilisticã va avea
întotdeauna un retard faþã de consum (care este marcat consacrarea imediatului), deºi adevãrata
mizã se joacã în „salonul refuzaþilor”, în care staþioneazã cei care
sunt mai greu de recunoscut.
Iar cei care îi recunosc, poate
nu au chef sã facã publicã aceasta, fiind parte a aceleiaºi competiþii, sau vãd ºi recunosc, dar nu au
voce publica, sau o spun, dar degeaba o spun, ºi aºa mai departe.
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n GABRIEL COªOVEANU

„de ce îmbrãþiºarea facilului
nu are legãturã cu pretenþia
de a fi respectat”
1. În principiu, libertatea postdecembristã a folosit pro-movãrii ºi restituirii tuturor valorilor
care, înainte vreme, nu putea trece de maºinãriile infernale ale cenzurii, fie din cauza unor pasaje
care intrigau stãpânirea (prin
teme, termeni sau ambiguitãþi situaþionale), fie, de multe ori, prin
poziþionarea autorilor. Cei clasici,
nemaifiind fizic, puteau apãrea în
ediþii croºetate convenabil pentru cârmacii de atunci, cei încã
activi nedorind – câþi vor fi fost,
spre cinstea lor – sã negocieze
cu inºi obtuzi ori agramaþi sau rãutãcioºi pur ºi simplu, atunci
când nu erau toate acestea la un
loc. Din fericire, la Aius a existat
de la bun început o viziune, datã
fiind prezenþa salubrã a unor profesori adevãraþi, cu experienþã,
bun-gust ºi, mai presus de toate,
decenþã. Aici nu s-a rãtãcit vreun veleitar care sã urmãreascã
senzaþionalismul ºi profitul necondiþionat. Ne amintim cã, mãcar în primii ani de dupã 1990,
s-au fãcut averi în România prin
publicarea unei maculaturi ce pãrea, atunci, expresia dezinhibãrii,
iar toþi însetaþii de subiecte
ºocante, cu (fals) potenþial revelatoriu, s-au înghesuit sã-ºi facã
– deh, carte puþinã, ºi în raft, ºi în
cap – adevãrate colecþii. Aglomerãrile de atunci, generate, vinovat, din confuzie, nu mai reprezintã, astãzi, absolut nimic. Nu
sunt revizitabile, nu pot fi lãsate
moºtenire, nu sunt decât semnul
ruºinos al cãutãrii disperate dupã
imediateþe în trãiri ºi ecleraj strident, aspecte vizibile în tehnicile
telenovelelor. Prin urmare, aº asocia numita libertate a faptului de
a fi fost create, pas cu pas, colecþiile ca atare la Aius, mod de

organizare ce atestã vizualizare sãnãtoasã ºi gândire pe
termen lung. Dacã
ar fi asociez lucruri
ce vor rãmâne, aº
alãtura, mutatis
mutandis, seria
Societatea Civilã,
de la Humanitas,
care a umplut, fundamental, multe
goluri în reflexele
de cogniþie româneºti, îndopate cu
marxism antielitist
– vã aminitiþi cã, la
un moment dat, un
înalt demnitar a
acuzat editura cã
împroaºcã piaþa cu
ideologie de dreapta? – cu seria de
eseuri de la Aius,
hrãnite din deschiderea generalã
ideaticã ºi personalizate încât sã nu fie
confundabile cu
alte creaþii care au
caracterizat procesul de emancipare
a societãþii româneºti (încã scepticã la fenomenul
cultural autentic).
2. Reþin, în primul rând, cãrþile
despre care am scris, am vorbit,
la radio sau TV ori în alte împrejurãri. ªi aici a funcþionat acea
solidaritate prin care mozaicarii
s-au menþinut împreunã, cu toate programele lor diferite de integrare în lume ºi în scriiturã. ªi-au
prezentat unii altora cãrþile apãrute la Aius, într-o manierã credibilã, pe un ton mãsurat, apt sã
creeze emulaþie ºi sã atragã tine-

Ion Þuculescu - Interior þãrãnesc

rii spre edificiul hermeneutic tot
mai marcant în viaþa literarã a zonei ºi, apoi, a þãrii. Ceea ce s-a ºi
întâmplat: gruparea, consolidatã
prin volume, a produs o a doua
generaþie, iar acum este la a treia,
impetuoasã ºi bunã moºtenitoare a ideologiei paºoptiste, asta însemnând, comprimat, spirit combativ, eficacitate ºi efort orientat
public, totul provenit din resemantizarea unor idealuri greu de
tocit. De aceea, e ca ºi imposibil

Ion Þuculescu - Iarna în pãdure
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sã nu-mi manifest ataºamentul
faþã de omul care a patronat, de
la înãlþimea operei, reactivitãþii ºi
suferinþei sale – da, probabil cã
are ºi suferinþa o altitudine, una
de strigãt gâtuit de teroarea istoriei – o bunã parte din mersul tot
mai mãrºãluit, ca de bãtãlie lungã
(mai sunt încã multe de fãcut în
þara asta, fel de a spune cã omul
de culturã trebuie sã fie înarmat
ºi luptãtor, cam în genul paºoptiºtilor), al mozaicarilor: Adrian
Marino. Aºadar, menþionãm aici
Cenzura în România. Schiþã istoricã introductivã, respectiv
Descoperirea Europei. De altfel,
mai multe simpozioane ale grupãrii s-au centrat pe metamorfozele libertãþii ºi pe avatarurile
opiniilor pro-occidentale în spaþiul autohton. Pentru istoria literarã, dar ºi pentru sufletele prinse în iconografie, s-ar cuveni
menþionate ºi volumele care te fac
din nou pãrtaº al acelor animate,
memorabile colocvii.
3. Dacã un stat se legitimeazã,
prioritar, prin cultura sa, atunci
nu ar trebui sã-i fie deloc indiferent relieful atât de capricios al
producþiei editoriale. Da, e de intervenit instituþional aici, dar cu
o dreaptã mãsurã, adicã printr-o
gestionare ºi distribuire obiectivã a fondurilor; o cale încã ºi mai
sigurã, pentru cã mai scurtã ºi
lesne motivabilã, ar fi însã indicarea publicã a proiectelor prolixe, irelevante ori de-a dreptul periculoase (tocmai din motivul irelevanþei lor). Chestiunea e similarã peisajului din mass-media:
fãrã supraveghere, dar nu în sen-

sul din Levi-Strauss, ci în direcþia în care stabilea Maiorescu o
hygiene des lettres, nu ai cum
modela gustul public, care nu se
formeazã de la sine ºi fuge, instinctiv, de formulele care-i expliciteazã, iniþial prin ºcoalã, de ce
îmbrãþiºarea facilului nu are legãturã cu pretenþia de a fi respectat. În culturã, ne pare rãu cã trebui sã repetãm un truism cât un
dinozaur, nu existã democraþie,
nu se poate imagina, ca în mintea
ignarã a jdanoviºtilor, poezie, de
pildã, fabricatã pentru înþelegerea „maselor largi populare”. Statul are obligaþia – e stipulat ºi în
legile organice – sã susþinã, adicã sã stipendieze, personalitatea
sa, or aceasta nu e definibilã în
cifre, ci în patrimoniu cultural ºi
în aur cenuºiu. Cifrele au o relevanþã a lor când e sã întocmim
chipul hâd al crizei, dar o discuþie serioasã se poartã altfel, pornind, spre pildã, de la o observaþie ternã: artistul cutare a fost,
bietul de el, în crizã, famelic ºi
nerespectat de stat, dar, azi, acelaºi stat se mândreºte cu el, îl
pune la loc de cinste în armoariile naþionale, ºi, în acela;i timp,
manifestã aceeaºi desconsiderare faþã de artiºti emergenþi, pe care
succesorii decidenþi se vor întrece sã-i punã, spre gloria lor, a
epigonilor vreau sã zic, printre
însemnele heraldice. În ultimele
douã decade – pentru cã, înþeleg, aceastã etapã e în chestie –
statul nu a dat cele cuvenite producþiei editoriale serioase, dar nu
a contenit sã cearã.

n NICOLAE MARINESCU

haiducind prin cultura românã

(Urmare din pagina 1)
Cu atât mai mult cu cât încercãrile de analizã ºi evaluare lucidã a genocidului cultural construit cu metodã ºi obstinaþie în
comunism rãmân temerare iniþiative ale unor solitari. Cãrþile manifest ale lui Eugen Negrici, Iluziile literaturii române (Cartea
Româneascã, 2008) ºi Literatura
românã sub comunism (Cartea
Româneascã, 2010), bine primite
de critica literarã, au rãmas, din
pãcate, la nivelul dezbaterii teoretice între membrii unui club de
iniþiaþi, fãrã ecou în conºtiinþa
majoritãþii intelectualitãþii operante în plan instituþional ºi în viaþa publicã.
Este, poate, relevant sã comparãm tirajul acestor lucrãri cu
numãrul profesorilor de literaturã românã din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar, care ar
trebui sã aibã în bibliotecile personale aceste studii, instrumente de lucru obligatorii pentru formatorii de conºtiinþã civicã la
noile generaþii. Dacã am lua în
consideraþie ºi numãrul studenþilor, ca sã nu mai vorbim de istorici, sociologi, psihologi etc., care
ar putea valorifica sugestiile propuse, am vedea limpede cât de
mare rãmâne nevoia de „spirit critic”, în sens maiorescian, în societatea româneascã de astãzi.
Puþini conºtientizeazã dezastrul cultural produs programatic
de autoritãþile culturale române,
controlate de la Moscova, prin
Decretul din mai 1945: „Pânã la
1 august erau puse la index 910
titluri (în românã, maghiarã, italianã ºi francezã). În 1946 se dã
publicitãþii o nouã listã, cu 2538
de titluri, pentru ca în 1948 sã se
dea publicitãþii broºura Publicaþii interzise pânã la 1 mai 1948
care cuprindea într-un volum de
500 de pagini listele anterioare,
completate cu un numãr uluitor de
autori ºi titluri de cãrþi… în numai
patru ani lista numãra 8779 de titluri. O listã, fireºte, deschisã, care
creºte terifiant cu câte o mie de
titluri pe an prin sesizãri, denunþuri ºi iniþiative personale” (Eugen
Negrici, Literatura românã sub
comunism, op. cit., pag. 54).
În aceeaºi lucrare, Eugen Negrici remarcã acþiunea convergentã ºi brutalã de comunizare a
culturii prin sovietizarea ºcolii,
controlul uniunilor de creaþie, dar
ºi al activitãþii editoriale: „Prin
Decretul nr.17/1949 pentru editarea ºi difuzarea cãrþii, activitatea
editorialã intrã sub controlul Ministerului Artelor ºi Informaþiilor.
Acesta se va transforma – prin
Decretul nr. 214/20 mai 1949 în
Ministerul Artelor. Se prevedea
trecerea la noul minister a Direcþiei Presei ºi Tipãriturilor, iar prin
Decretul nr.218 din aceeaºi datã

se înfiinþa Direcþia Generalã pentru Presã ºi Tipãrituri (DGPT),
organism cu multiple funcþii de
cenzurã ºi control. El autoriza
apariþia tipãriturilor, difuzarea,
importul, exportul de ziare, cãrþi,
obiecte de artã, reglementa regulile de funcþionare a librãriilor,
anticariatelor, bibliotecilor, depozitelor de carte, dãdea instrucþiuni cu privire la organizarea birourilor de cenzurã din capitalã
ºi din provincie, stabilea condiþiile în care se ºtampilau ºpalturile sau manuscrisele cu menþiunea «Bun de imprimat» sau «Cenzurat». Sunt interzise în acelaºi
an, 1949, creaþiile populare cu
conþinut ideologic neadecvat
(119 de cântece interpretate de
Maria Tãnase, Maria Lãtãreþu,
Fãnicã Luca, Ioana Radu ºi alþii,
multe dintre ele fiindcã vehiculau formula legionarã (!) «Foaie
verde». Devine obligatorie înregistrarea maºinii de scris la Miliþie
ºi autorizarea de cãtre aceasta a
cumpãrãrii panglicilor” (pag. 64).
Dacã adãugãm cã în ultimii ani
ai regimului comunist, când criza
economicã profundã l-a obligat
sã restrângã pânã la insuportabil
cheltuielile pentru culturã, un roman ajunsese sã se vândã conspirativ, ca astãzi drogurile, putem înþelege de ce numai în Craiova s-au înfiinþat în 1991 vreo 40
de edituri.
Legislaþia revoluþionarã a Guvernului Român a eliminat orice
constrângere ideologicã, existând numai obligaþia înregistrãrii
activitãþii editoriale exclusiv ca
societãþi comerciale. Mai mult,
ulterior editurile, încadrate la „servicii”, au fost scutite de impozite
timp de doi ani.
Nu poate fi ignorat nici faptul
cã absenþa unei legi a drepturilor
de autor pânã în martie 1996 a
permis activitãþii editoriale un
grad de libertate demn de timpurile perioadei paºoptiste.

Libertate ºi
constrângeri

nevoile în funcþie de noi performanþe calitative.
O schimbare esenþialã a constituit-o ºi redobândirea de cãtre
edituri (cel puþin de acelea care
conteazã pe piaþa cãrþii româneºti)
a calitãþii de „instituþie de culturã”. Obligate sã îºi defineascã
identitatea, a trebuit nu numai sã
îºi determine segmentul de piaþã
pe care pot rezona ºi sã îºi selecteze autorii în consecinþã, dar ºi
sã îºi asume interacþiunea cu o
parte tot mai importantã din comunitate prin forme din ce în ce
mai complexe ºi mai anticipative.
Multe edituri scot reviste care
grupeazã autori pe care îi cautã
ºi îi susþin în numele unor programe culturale, ideologice, estetice, destinate sã motiveze ºi sã
îºi formeze propriul public propunându-i obiective proiectate
pe termen mediu sau lung.
Colecþiile iniþiate ºi susþinute
de toate editurile semnificative le
faciliteazã întâlnirea cu autorii
dezirabili, dar ºi pe aceea dintre
autori ºi publicul lor potenþial.
Evenimentele editoriale: lansãri la târguri de carte sau la reuniuni ale categorii socio-profesionale interesate de o anumitã
problematicã, manifestãri iniþiate
în locuri publice, uneori adevãrate show-uri menite sã sporeascã interesul unor categorii sociale cât mai diverse pentru valori
culturale, au, deopotrivã, un rol
de promovare, dar ºi de formare
pentru membrii comunitãþii.
Sunt câteva argumente care
justificã aprecierea cã, oricât de
dificili au fost cei douãzeci de ani
de libertate editorialã, ne gãsim
în faþa unui incontestabil progres.
Ceea ce nu înseamnã cã dificultãþi nu existã ºi cã altele, deloc de ignorat, nu se profileazã
în viitor.
În primul rând, aº remarca faptul cã în activitatea editorialã nu
s-au implicat mari investitori, astfel cã domeniul rãmâne atât de
fragil investiþional, iar maturizarea pieþei se produce destul de
lent. E drept cã acestui dezavan-

taj i-a corespuns, compensatoriu,
faptul cã numeroºii competitori
mici rãmaºi în piaþã au avut timp
sã se profesionalizeze ºi sã îºi defineascã propria identitate.
În al doilea rând societatea
româneascã a cunoscut, pe fondul destrãmãrii economiei naþionale, o involuþie sub aspect cultural, atât prin degradarea sistemului de învãþãmânt, antrenând
deopotrivã cadrele didactice, studenþii ºi elevii, cât ºi prin reducerea la limita suportabilitãþii a cercetãrii ºtiinþifice româneºti, afectând tocmai partea consistentã a
consumatorilor de carte.
Se adaugã starea de anomie
instalatã chiar de la începutul anilor ’90, inducând unor categorii
largi ale populaþiei concluzia cã
promovarea ºi bunãstarea socialã nu au legãturã cu pregãtirea intelectualã ºi cultura generalã.
Insuficienþa locurilor de muncã ºi proliferarea industriei de divertisment prin televiziune ºi mijloacele IT au contribuit ºi ele la
scãderea dramaticã a numãrului
de cititori. Studiile UE care vorbesc despre un procent de 40%
de semianalfabeþi în România de
astãzi sunt elocvente în ce priveºte destinul cãrþii astãzi la noi,
ca ºi dificultãþile domeniului editorial.
Remarcând faptul pozitiv cã
prin TVA-ul de 9% statul sprijinã
totuºi activitatea editorialã, precum ºi cã prin Ministerul Culturii
ºi Cultelor ºi cel al Educaþiei ºi
Cercetãrii se subvenþioneazã un
numãr de cãrþi ºi publicaþii, credem cã o strategie naþionalã mai
nuanþatã pentru susþinerea acestui domeniu al vieþii sociale, cu
implicaþii majore în creºterea calitãþii vieþii ºi pãstrãrii identitãþii
naþionale, poate fi totuºi gânditã.

Pentru o politicã
editorialã naþionalã

nuat cu înþelepciune ºi deschidere spre viitor, poate fi cel bun.
Iar invocarea „cenzurii economice” în domeniul editorial mi se
pare mai degrabã o inadecvare a
protagoniºtilor: editori, autori,
public, la legitãþile economiei de
piaþã.
Din pãcate ºi editorii, ca ºi alte
bresle din þara noastrã, n-au învãþat încã sã-ºi identifice interesele comune, sã gãseascã împreunã soluþii ºi sã militeze solidar
pentru a le promova pânã la nivelul actului de guvernare.
Nu este deloc firesc sã observãm cã marile edituri, câte ºi cât
sunt, ca de altfel ºi altele mai mici,
cu activitate prestigioasã, dar de
niºã, nu mai participã la programele de subvenþionare ale ministerelor, cã nu existã o politicã de
încurajare a participãrii la târgurile de carte interne ºi internaþionale, cã publicitatea pentru carte, ca de altfel pentru toate manifestãrile culturale, este ca ºi inexistentã datoritã tratãrii activitãþilor culturale ca simple acte de
comerþ
Sunt câteva opinii care vor sã
afirme necesitatea unor dezbateri
colegiale în cadrul comunitãþii
editorilor, pornind de la realitatea cã aparþinem unei civilizaþii
care nu mai poate supravieþui fãrã
Carte, indiferent de suportul ei.
Dialogul fãrã prejudecãþi ºi orgolii, având ca finalitate motivarea decidenþilor politici de a prelua propuneri legislative concrete, poate fi suportul unei politici
naþionale de valorizare a celei mai
importante resurse, cea umanã.
Pânã atunci, haiducind prin cultura românã, înzestrându-ne cu
gândire pozitivã, sã sperãm cã Bunul Dumnezeu ne va arãta Calea.
Multe mai fiind de zis ºi, mai
multe, de fãcut, sã lucrãm pentru
cultura românã, cãreia îi datorãm
câtimea noastrã de umanitate.

Încã nematurizatã deplin, activitatea editorialã din România
se aflã pe un drum care, conti-

O retrospectivã asupra evoluþiilor din acest domeniu de activitate în ultimele douã decenii
evidenþiazã câteva schimbãri asimilabile unor limitãri ale „libertãþii editoriale”, cu efecte calitative
diferite.
Prima evidenþã o constituie
scãderea sensibilã a numãrului
editurilor active. Satisfacerea rapidã a nevoilor de carte diversã
prin producþia explozivã a primilor ani, destrãmarea reþelei naþionale de difuzare, ca ºi devalorizarea brutalã ºi imprevizibilã a leului în primii ani de dupã 1990 au
pus la grea încercare ºi pe editori, obligându-i sã se profesionalizeze.
Specializarea editurilor, creºterea nivelului de calificare al personalului acestora, cristalizarea
unor noi reþele de difuzare a cãrþii, zonale ºi chiar naþionale, apariþia primilor muguri de marketing
ºi publicitate specializate au fost
consecinþe, poate dureroase, dar
favorabile. Simultan, au crescut
exigenþelor autorilor, dar ºi ale
consumatorilor de carte, aflaþi în
faþa posibilitãþii de a-ºi orienta
Ion Þuculescu - Iarna în mahala
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rofesorul de limba românã vreme de vreo patru
decenii, dar ºi scriitorul,
jurnalistul, editorul de azi, Nicolae Marinescu – personalitate
bine cunoscutã, respectatã ºi
preþuitã a vieþii spirituale craiovene din ultimii ani –, în cartea
Revista Mozaicul. Modernitatea
tradiþiei (Editura Aius PrintEd
Craiova, 2008, 314 p.), schiþeazã
istoria unui proiect cultural postdecembrist, pe care l-a început,
pe 28 martie 1990, cu DEMNITATEA – Sãptãmânal de opinie democraticã. Anul I. Nr. 1, 8 pag.,
al cãrui ctitor ºi director a fost.
Dar, în vâltoarea acelor vremuri
tulburi, când entuziasmele ºi aspiraþiile se înteþeau ºi se nãruiau
repede, din numeroase pricini –
minuþios ºi sugestiv depãnate de
Nicolae Marinescu în cartea amintitã –, DEMNITATEA ºi-a încetat apariþia dupã 45 de numere tipãrite sãptãmânal, lovitura principalã venind de la atitudinile critice faþã de unii lideri locali ai FSN
Dolj, între ai cãrui zece membri
fondatori se afla ºi el.
Abia încropit, colectivul redacþional s-a destrãmat, repede,
în 1991, înainte de a împlini un
an, fiecare cãutându-ºi alt rost,
alãturi de directorul Nicolae Marinescu rãmânând secretara de
redacþie Ileana Petrescu, colega
sa de la Liceul Industrial Nr. 1.
patronat de Fabrica de Avioane,
ºi responsabilul cu administrarea
ºi distribuirea, George Veliºcu,
provenit din fabrica amintitã. În
vãlmãºagul acelor timpuri aspre
– pensionându-mã la 31 decembrie 1990, având peste 30 de ani
de prezenþã, pe plan naþional, cu
scrieri literare în presa culturalã
ºi în edituri, între care vreo 25 ani
de activitate redacþionalã la Revista Ramuri ºi la Editura Scrisul Românesc – pentru mine,
DEMNITATEA era o gazetã localã interesantã, vie, incisivã, penetrantã, pe care am cunoscut-o
ºi remarcat-o ca simplu cititor, despre care mai auzeam, întâmplãtor, veºti specifice lumii jurnalistice de la unii dintre redactorii ei,
ce-mi erau cunoscuþi mai demult,
precum Dan Ion Vlad, Nicolae
Petre, Liliana Hinoveanu. Dar, aºa
cum mãrturiseºte N. Marinescu,
dupã sucombarea gazetei DEMNITATEA, proiectul cultural în
cadrul cãruia a fost întemeiatã na eºuat, graþie celor trei „supravieþuitori” temerari ai colectivului redacþional, care au hotãrât sã
nu se despartã, ci sã înfiinþeze
împreunã, cu mijloacele lor financiare disponibile modeste o editurã, botezatã de Ileana Petrescu

8

cu numele zeului roman al cuvântului, Aius. Pãºeau pe un
drum nãpãdit de riscuri, care îi
ducea în „jungla” celor circa 40
de aºa-zise edituri craiovene, înfiinþate în anii 1990-1991, cele mai
multe oblãduite de neaveniþi,
avizi de cãpãtuialã pripitã.
Prin anii 1993-1994, în peisajul editorial ºi tipografic craiovean, mi-a reþinut atenþia numele firmei Karma & Petrescu, mai
ales pentru cuvântul „misterios”
Karma, a cãrui semnificaþie mi-a
rãmas neclarã pânã astãzi... Pe
N. Marinescu l-am cunoscut personal pe la începutul anului 1994,
cred, în biroul sãu de vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj, în cadrul cãruia coordona
ºi sectorul activitãþii cultural-artistice. Întâlnirea fusese iniþiatã
de colegii lui de facultate, scriitorii Dan Ion Vlad (directorul
Editurii Vlad & Vlad) ºi Octavian Lohon (directorul Bibliotecii Universitãþii din Craiova),
buni ºi vechi prieteni cu mine,
care mã convinseserã sã particip ºi sã sigur coordonarea unui
dicþionar al personalitãþilor doljene, lucrare complexã ºi costisitoare, pentru realizarea ºi tipãrirea cãreia cei trei editori îºi uniserã forþele redacþionale ºi resursele financiare. Cu prilejul acelei
întâlniri, la care a fost prezentã
ºi Ileana Petrescu, am aflat mai
multe lucruri despre Editura Aius
ºi despre Tipografia Karma &
Petrescu. Aºadar, colaborarea
mea, sub diverse forme, cu Editura Aius, a început în anul 1994.
La acest moment aniversar, mã
voi referi, pe scurt, la câteva aspecte ale acestei colaborãri, care
mi se par utile pentru aportul lor
la conturarea imaginii cât mai fidele a evoluþiei, consolidãrii ºi
izbânzii unui proiect cultural înfiripat acum 20 de ani, înfruntând
ºi depãºind opreliºtile unor vremuri neprielnice culturii.
Mai întâi, în ceea ce priveºte
dicþionarul personalitãþilor doljene, m-am apucat îndatã de treabã, iar dupã ce am primit acordul
editorilor pentru programul privind structura tematicã a lucrãrii, criteriile de selecþie a personalitãþilor, metodologia elaborãrii ºi dimensionãrii articolelor în
raport cu valoarea operei celui
selectat, conþinutul fiºei bio-bibliografice a acestuia etc., am
prezentat acest program colectivului de autori, cãrora le-am înmânat si fiºele pe care trebuia sã
le completeze. Unii autori au început sã lucreze, alþii pãreau cã
nu prea sunt dispuºi sã se înhame la o muncã de cercetare rigu-

20

de ani
ani de
de
de
carteliberã
liberã
carte

roasã, indispensabilã realizãrii
unei lucrãri ºtiinþifice de referinþã, precum urma sã fie dicþionarul preconizat de noi. Oricum,
conform practicilor editoriale folosite, durata luatã în calcul pentru elaborarea ºi tipãrirea unei
lucrãri ºtiinþifice de volum mediu,
de pildã, fiind de circa 5 ani, în
acest interval de câþiva ani era
greu de realizat, cu autori „voluntari” – mai mult sau mai puþin
competenþi –, o lucrare de tipul
dicþionarului iniþiat de noi. Colectivul s-a destrãmat treptat, dar
ideea publicãrii unui astfel de instrument de lucru a persistat, încât exact peste 5 ani, în 1999, sub
sigla Editurii Aius a apãrut Dicþionarul personalitãþilor doljene.
Restitutio (autor: Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”; coordonatori: Mariana
Leferman, Gabriela Braun, Adrian Nãstase; colaboratori: un colectiv larg de specialiºti). Cartea
– destinatã prezentãrii personalitãþilor decedate – are o prefaþã
semnatã de prof. univ. dr. doc. Ion
Zamfirescu, în care distinsul savant apreciazã ediþia de faþã ºi
face recomandãri pentru îmbunãtãþirea celei viitoare, iar pe coper-

nal – al cãrui secretar de redacþie
era – din cunoºtinþele ºi experienþa activitãþii mele de editor desfãºuratã la Ramuri ºi la Scrisul
Românesc. În Ileana Petrescu am
descoperit o fire isteaþã, dezinvoltã, dinamicã, pragmaticã, exigentã, arþãgoasã, optimistã.
Aceste preþioase trãsãturi întruchipau o personalitate curajoasã, puternicã, întreprinzãtoare,
alãturi de care puteai porni, încrezãtor, la luptã. În bunã mãsurã, harurile cu care fusese înzestratã secretara de redacþie, le-am
regãsit oglindite în programul
ambiþios al Aius-ului ºi în calitatea producþiei sale de carte beletristicã, motive care stârniserã

ta ultimã conþine un scurt eseu,
în care redutabilul ideocritic Adrian Marino elogiazã aceastã „primã ºi serioasã încercare de recuperare a memoriei tradiþiei istorice din aceastã parte a þãrii”. Putem afirma, de exemplu, cã aceastã apariþie – care a reuºit sã strângã în pagini referinþe despre peste 600 de nume din varii domenii
de activitate, semnãturile ilustre
ale celor doi oameni de seamã ai
culturii româneºti, colaborarea
unui numãr mare de specialiºti,
folosirea unor norme ºi proceduri
de scriere ºi redactare de la abrevieri pânã la colofoniu – era o
probã cã Editura Aius se maturiza, cã era pe cale sã-ºi consolideze un loc distinct în producþia de
carte valoroasã.
Mai multe aspecte concrete
ale împlinirilor ºi preocupãrilor
Editurii Aius ºi Tipografiei Karma & Petrescu le-am cunoscut,
din câte îmi amintesc, începând
de prin anii 1995-1996, când
doamna Ileana Petrescu m-a întrebat dacã sunt de acord sã împãrtãºesc colectivului redacþio-

interesul autorilor, determinându-i sã ofere editurii lucrãri de o
deosebitã complexitate, dificil de
redactat ºi de pregãtit pentru tipar. Este vorba de lucrãrile ºtiinþifice ºi tehnice, de manualele
ºcolare, de tratate, de enciclopedii etc., cãrþi imposibil de realizat
fãrã o temeinicã pregãtire profesionalã ºi fãrã o bogatã experienþã câºtigatã în aceastã specialitate. Aºadar, m-am strãduit sã le
dau o brumã de ajutor colegilor
mei mai tineri din nobila breaslã a
editorilor, lucrând efectiv pe câteva manuscrise cu conþinutul
tematic variat (medicinã, electrotehnicã, istoria tiparului, a bisericilor din Craiova etc.), sperând
cã aportul meu modest le va fi de
folos în desãvârºirea talentului
lor de întreprinzãtori privaþi remarcabili, demers pe cât de îndrãzneþ, pe atât de lãudabil. Se pare
cã le-a priit, dupã cum rezultã din
îndelunga lor prezenþã – respectabilã ºi profitabilã – în comunitatea editorilor români.
Eu, pe lângã „chiverniselele”
îndrugate aici, m-am ales – din

aceastã aventurã de volintir pandur - cu bucuria de a fi cunoscut
niºte oameni minunaþi, talentaþi,
devotaþi Editurii Aius ºi Tipografiei Karma & Petrescu; cu patru
cãrþi semnate de mine (Comoara
de la Ostroveni ºi „brâncuºii”
Craiovei, Din lumea umbrelor,
ªtefan Odobleja între „aventura” ºtiinþificã ºi patimile glorificãrii, Ilarie Hinoveanu – 75),
purtând siglele acestor douã firme, în teascurile cãrora au fost
imprimate; cu o Diplomã atribuitã de Inspectoratul pentru Culturã al Judeþului Dolj, pentru
eforturile depuse la elaborarea
ºi editarea revistei „Mozaicul”
– 23 decembrie 1998; cu o Diplo-

Echipa Aius dupã cinci ani de la înfiinþare
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mã de Excelenþã atribuitã tot
pentru Mozaicul - 23 decembrie
1999; cu un Certificat de Kalificare, acordat de Grupul ªcolar
Profesional de Maiºtrii Mozaicul
ºi de ªantierul de Construcþii
Conceptuale Mozaicul, care sporãvãieºte: „Prin prezenta atestãm cã, Domnul Ilarie Hinoveanu s-a calificat la locul de muncã, dupã îndelungi strãduinþe,
ca maistru MOZAICAR de frunte. Domnia sa a dovedit o deosebitã îndemânare în crearea
unor edificii conceptuale strãlucite, precum ºi abilitãþi speciale în exprimarea ideilor proprii, în forme literare fãrã cusur.
Cu aceeaºi ocazie acordãm domniei sale ºi titlul permanent de
MAISTRU MOZAICAR”. Director de ºantier, Nicolae Marinescu, Maistru ºef, Constantin M.
Popa,15 decembrie 2001.

18 mai 2011,
8. 34 - ora ºantierului
MAISTRU MOZAICAR
n Ilarie Hinoveanu

n TUDOR NEDELCEA
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despre colaborarea
dintre o editurã de stat
ºi una particularã

D

upã evenimentele din
decembrie 1989, în
viaþa culturalã a României s-a simþit nevoia apariþiei de
noi ziare, reviste ºi edituri, într-o
economie de piaþã ce abia începuse a se contura, iniþiativele
particulare fiind stimulate de o
legislaþie permisivã, în consens
cu foamea de libertate a întregii
populaþii a þãrii. Dacã înainte de
22 decembrie 1989 existau, de pildã, doar 24 de edituri, de stat, fireºte subordonate Consiliului
Culturii ºi Educaþiei Socialiste
sau ministerelor de resort (al Agriculturii, Medicinei, Armatei),
dupã aceastã datã au fost autorizate, în primii ani ai libertãþii noastre, de cãtre Ministerul Culturii,
circa 2000 de edituri, marea majoritate a acestora încetându-ºi activitatea din varii motive.
Între aceste instituþii apãrute
în peisajul cultural românesc
postdecembrist se înregistra din
mai 1991 ºi Editura Aius din Craiova, din iniþiativa profesorului
Nicolae Marinescu (diriguitor în
noua conducere politicã ºi administrativã a judeþului) ºi a economistului Ileana Petrescu. Marele
avantaj al acestei noi edituri, pe
lângã un manageriat productiv,
consta în faptul cã reuºise sã
obþinã ºi o tipografie proprie,
Karma ºi Petrescu, condusã de
mulþi ani de inginerul Florin Cocârlã, un adevãrat profesionist.

Eram pe atunci adjunctul lui
Marin Sorescu la Editura Scrisul
Românesc, o editurã care are ascendenþã în stabilimentul lui C.
Lecca din 1837, dar care poartã
acest nume din 12 noiembrie 1922.
Lucram redactor la o editurã
publicã, de stat, subordonatã
Ministerului Culturii doar teoretic, cãci, de fapt, eram, ca ºi în
perioada comunistã (1972-1989)
pe autofinanþare, fiind nevoiþi sã
ne asigurãm salariile ºi toate cheltuielile administrative din vânzarea cãrþilor. Aveam, din acest
punct de vedere, un statut mai
deficitar decât al unei edituri particulare, cãci banii rezultaþi din
vânzarea cãrþilor erau vãrsaþi în
contul Casei de Presã ºi Editurã
„Cultura Naþionalã”, o instituþie
parazitarã, înfiinþatã cu intenþii
bune în haosul postdecembrist,
care-ºi asigura cu prioritate salariile din vânzãrile cãrþilor celor
zece edituri din subordinea Ministerului Culturii. Pentru cei care
„produceau” aceste cãrþi, adicã
editurile, salariile erau „asigurate” ºi dupã opt luni.
Relaþiile dintre editurile „Scrisul Românesc” ºi „Aius” au fost
mai mult decât cordiale încã de la
început. Pe prof. Nucu Marinescu îl cunoºteam înainte de 1989,
dupã evenimente am lucrat, o
scurtã perioadã, în conducerea
FSN Dolj, astfel cã, atunci când
mi-a cerut sprijinul profesional,

l-am acordat cu o mare plãcere ºi
în baza acestei prietenii, care s-a
dovedit beneficã. Apoi, Nucu
Marinescu mi-a fãcut cunoºtinþã
cu economista Ileana Petrescu,
colaboratoarea sa apropiatã ºi
care se ocupa nemijlocit de conducerea editurii. Am fost surprins
plãcut cât de uºor ºi în scurt timp
ºi-a însuºit meseria de editor, rivalizând, în sensul pozitiv al cuvântului, cu editori care au vechi
ºtate de serviciu în acest domeniu. Am realizat cã ºi în aceastã
meserie este nevoie de vocaþie ºi
devotament, iar Nucu Marinescu ºi Ileana Petrescu au dovedito cu asuprã de mãsurã.
Colaborarea dintre o editurã
de stat („Scrisul Românesc”) ºi

ani de
de
de
de ani
carte liberã

iova. Ceea ce au ºi realizat, în
condiþii grafice excelente apãrând de-a lungul timpului: Pagini
memorialistice (1998), Panorama dramaturgiei universale
(1999), Istoria universalã a teatrului ( vol. I – 2000; vol.II -2002;
vol. III - 2003; vol. IV. – 2004). Iar
în privinþa lui Iosif Sava, renumit
atunci (ºi uitat azi) pentru seratele sale muzicale, ne-am împãrþit:
Scrisul Românesc tipãrindu-i
Muzica noastrã cea de toate zi-

Cu Iosif Sava la Târgul de carte Gaudeamus, 1995

Cu criticul de artã Barbu Brezeanu ºi nepoata lui, ªtefania
Popescu Gorjeanu (colaborator al lui C. Brâncuºi), nov. 1995

una particularã („Aius”) a fost,
într-adevãr, beneficã.
Am participat împreunã, împãrþind acelaºi stand la târgurile
internaþionale de carte de la Teatrul Naþional din Bucureºti ºi de
la Casa Radio, trezind curiozitatea ºi, uneori, invidia colegilor
editori din þarã, pentru cã douã
edituri „concurente” , cu statute
de funcþionare diferite pot colabora în beneficiul publicului cititor. De la desfacerea contractului meu de muncã de la „Scrisul
Românesc” din rãzbunare (cunoaºteþi proverbul?), colaborarea
dintre cele douã edituri s-a întrerupt din acest unghi de vedere;
de fapt, de atunci nicio editurã
din Oltenia n-a mai fost prezentã
la vreun târg naþional sau internaþional de carte de la Bucureºti.
Colaborarea noastrã a fost
beneficã ºi sub aspectul portofoliului de manuscrise. De pildã,
deºi tratasem cu celebrul profesor Ion Zamfirescu pentru o carte, la sugestia lui Nucu Marinescu ºi a Ilenei Petrescu, am cedat
acest manuscris, întrucât Editura „Aius” se angajase sã tipãreascã ºi alte lucrãri ale universitarului bucureºtean, originar din Cra-

lele, în 1997, în Aius apãrând în
acelaºi an Micã enciclopedie
muzicalã, în colaborare cu Luminiþa Vartolomei, iar în 1999 Muzicã ºi politicã.
Am fost onorat, personal, de
Aius prin tipãrirea cãrþilor mele:

Eminescu ºi cugetarea sacrã
(1994), Eminescu, apãrãtorul
românilor de pretutindeni
(1995), Familia Aman (2003, în
colaborare cu Gabriela Braun,
Maria Leferman, Toma Rãdulescu), Repere spirituale româneºti:
Un dicþionar al personalitãþilor
din Dolj (2005, coordonator împreunã cu Maria Leferman, Gabriela Braun, Adrian Nãstase,
Florentina Urziceanu), Centenar
Biblioteca „Aman” (2008), prefaþând ºi Dicþionarul bibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Craiova, realizat de un colectiv de la
Biblioteca „Alexandru ºi Aristia
Aman” format din Lucian Dindiricã (coordonator), Lavinia Dumitrescu, Daniela Popescu ºi Vasilica Anghel.
O colaborare la fel de fructuoasã am avut ºi cu tipografia editurii, întregul colectiv condus de
Florin Cocârlã a fost ºi este nu
numai profesionist, dar ºi de o
bunã creºtere ºi un bun simþ cu
totul deosebite. Nu aceeaºi relaþie am avut-o, din pãcate, cu revista „Mozaicul”, o revistã cu
adevãrat modernã în conþinut ºi
viziune, apreciatã ca atare de intelectualii þãrii.
Mã bucur sincer de realizãrile
editoriale ale Editurii Aius – între
care colecþia de filozofie coordonatã de Adrian Michiduþã este de
excepþie – cât ºi de prietenia pe
care mi-au redat-o editorii ºi colaboratorii sãi (Constantin M.
Popa, Mihaela Chiriþã, Sorin Singer, Xenia Karo-Negrea sau Marin Budicã), motiv pentru care mã
mândresc cã o editurã craioveanã contribuie din plin la îmbogãþirea peisajului editorial naþional
ºi, implicit, la prestigiul municipiului meu.

Cu Vasile Blendea, la Târgul de carte (Bucureºti, iunie 1996)
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cãlãtorind
prin vârstele omului

Î

ntr-o zi de toamnã a anului
trecut, tãinuiam la o ceaºcã de ceai în salonaº, cu
mai tânãrul meu prieten de-o viaþã, Emil Boroghinã ºi îmi povestea cu entuziasm de un recital de
poezie a cãrei premierã avusese
loc cu 35 de ani în urmã pe scena
Teatrului de Pãpuºi din Craiova,
atunci când a inaugurat Studioul
de Poezie al Tineretului, care a
funcþionat mai apoi, în cadrul Studioului Experimental al Teatrului.
Ei bine, acel recital intitulat „Cântecul vârstelor”, („Vârstele omului” de-acum), era cerut de Casa
de Culturã Belgo-Românã Arthis
din Bruxelles în cadrul Festivalului „Interliteratour”, organizat de
fondul cultural flamand, de organizaþiile minoritãþilor culturale, la
Bruxelles, în noiembrie 2010. Tot
ascultându-l, mi-a încolþit, palid,
ideea. Sã merg cu Emil la
Bruxelles? Sã nu merg? Dar când
e sã fie parcã mai conteazã îndoielile, nehotãrârile noastre! În
scurt timp, eram inclusã pe lista
scriitorilor ºi jurnaliºtilor belgieni

de origine românã ºi a invitaþilor
din fostele þãri din estul Europei.
Programul cuprindea lansãri de
carte, o expoziþie cu lucrãri ale
plasticienilor români, un recital de
muzicã Folk cu Antoniu Nyerjak.
Eu vorbeam despre cartea mea,
Am trãit într-un mic teatru mare.

Nu ºtiu de ce înainte
mã simþeam minunat
într-o bisericã goalã
ca într-un muzeu
cu puþini vizitatori
Cum-necum, iatã-mã pe Aeroportul Bãneasa care nu-i nici pe
departe ce era în 1959, când am
plecat pentru prima oarã cu avionul, într-un lung turneu în R.D.G
cu Teatrul „Þãndãricã”! Atunci
sala de aºteptare mi s-a pãrut mare
ºi elegantã, acum, micã ºi tare
neîncãpãtoare. Am aºteptat douã
ore în picioare, înghesuiþi ca sardelele. Am plecat cu întârziere –
„aproape normal pentru companiile ieftine”. Dupã atâta aºteptare ºi înghesuialã, ajunsã-n
avion, mã uscam de sete! Am ui-
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tat cã pot cumpãra apã dupã
check-in – cã nu mai ºtim sã spunem control sau verificare vamalã! Am fãcut pe „nababul” ºi am
risipit un euro pe un pahar de apã.
La Bruxelles, înainte de orice,
ajung la sediul ARTIS sã duc o
parte din cãrþi ºi sã o cunosc pe
Carmen Hopartean. Dupã numai
o orã mi-am dat seama cã e îndrãgostitã de ceea ce face. I se potriveºte cu adevãrat zicala „Omul
sfinþeºte locul”.
Dau o fugã ºi la Palais des
Beaux-Arts sã vãd expoziþia închinatã lui Lucas Cranach (n.
1472 - m. 1553). Am aflat, din
abundenþa materialelor tipãrite
puse la dispoziþia vizitatorilor, cã
aceastã expoziþie este prima consacratã artistului în Þãrile de Jos
ºi reuneºte aproape întreaga sa
creaþie rãspânditã astãzi în muzee din întreaga lume. Expoziþia
redã totodatã ºi contextul social,
cultural ºi artistic al renaºterii
germane. Un portretist desãvârºit, un adevãrat maestru în folosirea culorilor, un inegalabil de-

senator ºi grafician. Nu ºtiu de
ce înainte mã simþeam minunat
într-o bisericã goalã ca ºi într-un
muzeu cu puþini vizitatori. De
când am îmbãtrânit constat cã am
început sã aud ºi sã vãd numai
ce-mi place. Am putut face abstracþie de vizitatorii veniþi din toate colþurile lumii, de grupurile mai
gãlãgioase de tineri care umpleau
sãlile alãturi de vârstnicii cãrora
dorinþa de cunoaºtere încã nu li
s-a stins!

Cum sã gândesc
eu altfel decât
o bãtrânicã trezitã
într-un viitor prea
îndepãrtat
Paºii m-au purtat mai departe
spre sãlile ce adãposteau lucrãri
ale lui Wim Delvoye, nãscut în
Belgia în 1965, socotit exponent
al unei noi ramuri al artei moderne. În lumea acestui creator „trãsnit, dar genial” rãtãcesc ca întrun coºmar. Cunoscãtorii îl comparã cu Constantin Brâncuºi. Se
afirmã foarte apãsat cã la Anvers
s-a nãscut ideea lansãrii Sci-Art,

adicã a conceptului care îmbinã
arta cu ºtiinþa, a celei mai trãsnite
maºinãrii din toate timpurile, Cloaca. Instalaþiile ºi lucrãrile lui sunt
gãzduite în cele mai mari muzee
de pe toate meridianele lumii. Nu
am vãzut decât în imagini porci
vii tatuaþi, „Porþi de fotbal” din
sticlã, instalaþia „Coca-Cola”…
„curat murdar!” Cum sã gândesc
eu altfel decât o bãtrânicã trezitã
într-un viitor prea îndepãrtat! Pot
admira rezultatul unui efort imaginativ, dar nimic mai mult. Ignoranþa în domeniul artei, instinctul, intuiþia nu mã ajutã sã-l înþeleg.
Cu o zi înainte de marele eveniment, mi-am scris o paginã, ce
mi-am cronometrat-o sã nu depãºeascã câteva minute. Cum mã
ºtiu vorbã lungã… Sã nu plictisesc ascultãtorii. Pentru orice
eventualitate, prietena mea mi-a
tradus pagina în francezã. Am citit-o ºi recitit-o de câteva ori. Am
învãþat de mult cã cele mai bune
improvizaþii sunt cele îndelung
exersate.

„L’age de l’homme”/
„Het tijdperk
van de mens”
Ziua Festivalului! Am asistat
la aproape întreg programul care
s-a desfãºurat la Arthis, aºteptând cu înfrigurare cele douã evenimente: Spectacolul ºi Întâlnirea
cu scriitorii. Un frumos caiet program, de care s-a îngrijit Emil
Boroghinã, tradus de Casa de
Culturã Româno-Belgianã, în
douã din cele trei limbi oficiale,
francezã ºi olandezã: „L’age de
l’homme”/ „Het tijdperk van de
mens”.
„Vârstele omului” este un
spectacol de poezie popularã,
format din douã pãrþi. În prima
parte, „Cântecul vârstelor”, urmãrind drumul unui om de la leagãn
ºi pânã la mormânt în lirica popularã româneascã. Singur, pe scena goalã, fãrã a avea pretenþia
unui prototip uman, omul nostru
trãieºte o viaþã posibilã. Cea de a
doua parte a spectacolului, „Peun picior de plai”, prezintã patru
mari balade ale neamului: „Miori-
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þa”, „Ciobãnaºul”, „Toma Alimoº”
ºi „Meºterul Manole”. Avem dea face ºi aici cu un drum, drumul
de la omul contemplativ din „Mioriþa” ºi „Ciobãnaºul”, la cel de o
nebãnuitã energie, la omul de
acþiune din „Toma Alimoº” ºi de
aici la cel care poartã în el idealul
creator al omenirii, omul constructiv din „Meºterul Manole”,
acest drum – aºa cum afirmã esteticianul Liviu Rusu în „Viziunea
lumii în poezia popularã”– reprezentând sinteza marilor aspiraþii
ale umanitãþii.”
Cum frumoasa salã din centrul
Bruxelles-ului – Beursschiuwburg, unde urma sã aibã loc spectacolul, nu era departe de sediul
Arthis, am plecat pe jos cu un
grup de spectatori ai festivalului
de origine românã, sã vizionãm
recitalul. O zi seninã de iarnã.
Vântul pãtrunzãtor mãrea senzaþia de frig. Am ajuns îngheþaþi,
spre norocul nostru într-o salã
caldã ºi primitoare. Ne-am încãlzit cu un ceai fierbinte de la bufet, trataþia organizatorilor ºi aºteptam destul de gãlãgioºi, ca mai
toþi românii – începerea spectacolului. Cele trei gonguri (cred cã
ºi ele imprimate pe banda magneticã cu 35 de ani în urmã, alãturi de ilustraþia muzicalã), pentru cã fulgerãtor, aºa le-am perceput, mi-au dat fiori de retrãire a
începutului de spectacol de altãdatã. Era un preludiu fermecãtor
(demodat astãzi) care te anunþa
cã în curând vei intra în lumea
fantasmelor! Gongul!

eu am trãit în rai dacã
m-am jucat cu îngerii,
copiii!
Luminile s-au stins încet, încet lãsând un reflector sã lumineze faþa celui ce avea sã ne þinã
– cu sufletul la gurã ºi cu nodul
în gât – pânã la ultima replicã,
Emil Boroghinã. Am asistat la un
moment unic. Vocea caldã a recitatorului, încãrcatã de emoþie s-a
transmis în salã de la primul sunet. ªiroaiele de lacrimi au mângâiat amintirile dureroase ale celor ce au rãmas legaþi de þarã,
doar cu graiul. Adevãrata lor patrie are hotarul vorbelor, graiului
din strãbuni, pe care marele actor le-a reînviat pentru o clipã în
sufletele noastre, care-l ascultam
cu evlavie. În public, am cunoscut-o ºi pe Myra Iosif Fischmann, jurnalistã scriitoare,
membrã a Asociaþiei Internaþionale de Criticã Teatralã, membrã
a Pen Club Internaþional, pe care
o ºtiam ºi admiram doar din paginile revistelor de specialitate, din
cronicile de teatru. De la spectacol ne-am reîntors cu toþii la se-

diul Arthis, unde urma sã aibã loc
ultimul eveniment din Festival,
întâlnirea scriitorilor ºi lansãrile
de cãrþi.
Programat de la ora 19 pânã la
21, s-a prelungit fãrã sã ne dãm
seama pânã dupã miezul nopþii!
Eu am fost ultima programatã sãmi prezint lucrarea. Înaintea mea
a vorbit venerabilul scriitor, pictor Lek Pervizi, nãscut 1929 în
Albania dintr-o familie de nobili.
ªi-a fãcut studiile artistice la
Roma. Dar vine tãvãlugul istoriei,
familia în puºcãrie el ascuns, dar
din 1950 prins ºi închis, se elibereazã dupã 40 de ani! Volumul lui
de poezie, Petale de trandafir, a
fost scris dupã refugiul în Belgia. Prezentarea vieþii lui care demonstra – iadul pe pãmânt – m-a
fãcut sã-mi fie ruºine sã afirm cã
eu în aceeaºi perioadã am trãit în
rai. ªi totuºi nu m-am dezis. Am
ºocat fãcând aceastã afirmaþie,
dar am fost se pare înþeleasã
când am spus cã am venit cu o
culegere de amintiri, adunate
într-o lungã viaþã de 80 de ani,
viaþã ce mi-am trãit-o din anii copilãriei pânã la bãtrâneþe printre
pãpuºi. Le-am dat viaþã, le-am
scris poveºti, m-am jucat cu micii
ºi marii spectatori – într-un cuvânt – eu am trãit în rai dacã mam jucat cu îngerii, copiii!
P.S.
Adun ºi trãiesc adevãrate întâmplãri de neimaginat. Nu credeam cã voi fi în stare sã-mi scriu
amintirile ºi cã datoritã strãdaniei
mele voi fi ºi rãsplãtitã. Ultima
rãsplatã a destinului mi-a mai scos
în cale o minune! Am aflat cã doi
urmaºi ai celor care mi-au fãcut
copilãria fericitã mai sunt pe lume.
Doamna Nicole Catherine Renee
Geblesco îmi trimite din Monaco
o emoþionantã scrisoare ºi o fotografie de la cãsãtoria civilã a
pãrinþilor din Paris 1930. În mijlocul imaginii doamna Alexandrina
Geblescu, bunica doamnei Nicol,
cea care mi-a fost ºi mie ca o adevãratã bunicã, tinerii cãsãtoriþi
Bertha ºi Dan Geblescu, având
alãturi mari somitãþi ale epocii
printre care cei doi martori ai mirelui Nicolae Titulescu ºi Constantin Diamandi. Aflu din scrisoare cã Ian Geblescu, despre
care amintesc în câteva pagini de
tragedia familiei sale în cartea lansatã la Bruxelles Am trãit într-un
mic teatru mare, trãieºte în Franþa la Menton. Mi-a dat zilele trecute un telefon ºi m-am minunat
cã la 100 de ani are o voce de om
tânãr ºi îºi mai aminteºte cu drag
de mine. Iatã cum destinul þese
în jurul meu poveºti fantastice
care-mi dau puterea de a visa,
vârsta la care timpul nu mai are
rãbdare sã aºtepte împlinirea lor.

n ION BUZERA

poemele captivitãþii

U

n poet extraordinar de
talentat mi se pare a fi
Claudiu Komartin: Un
anotimp în Berceni, Editura Cartier, 2009, 72 p. Rimbaldianismul
lui e unul structural, „aclimatizat”,
internalizat, iar priza acutã la imediatul existenþial nu efasezã nicio
clipã sentimentul cã bidiviii tradiþiei/tradiþiilor care i-au haºurat
formaþia sunt bine þinuþi în frâu.
El chiar se vede la capãtul unui
lung ºir de încercãri (mai mult sau
mai puþin) similare, menþionate
printr-un ubi sunt ? adus delicios
în prezentul scriiturii: „Pe toþi cei
care nu puteau sta locului o clipã/ bãtându-se între ei pentru
putere ºi glorie,/ moartea i-a scuturat peste câmpuri ºi gropi/ ca
pe un sac cu mãtreaþã.// Pe cei
care compuneau, scriau sau dictau/ speriaþi cã numele le sunt trecute în agenda ei roz-bombon,/
moartea i-a bãtut pe creºtet ºi lea tras amuzatã/ covorul de sub
picioare/ hei hop !// Iar eu ? – Eu
am vãzut cuþitul mãcelarului/ dispãrând în carne ca într-o firidã
întunecatã/ ºi am simþit picãturile de sânge/ ºiroaie, ºiroaie pe þigla ciobitã a minþii...// Fiindcã lumea e o burtã de cal/ din care te
pândesc ochi lacomi ºi lunecoºi/
fiindcã lumea e un goblen cusut
de o schizofrenicã,/ nu mai visez
decât o lungã cãlãtorie printre
delauri.” (Elegie, p. 63). Retorsiunea e aici impecabilã, realizatã
cu o siguranþã a mâinii de mare
maestru: istoria poeziei se îngroapã în clipa prezentã, în chiar clipa
scrierii/citirii poemului. Anularea
necesarã nu dureazã, totuºi, mai
mult decât iluzoria „cãlãtorie printre dealuri”, cãci poetul e obligat
sã revinã la masa de lucru, sã se

„înscrie” în istoria pe care – scârbit, postavangardist, abulic –
vrea s-o ameþeascã.
Supratema acestei poezii e
captivitatea: a eului, a lumii, a planetei etc. Oricât de mult ar înota
(deºi nu prea vrea) spre suprafaþã, spre oricare suprafaþã, personajul generic de aici tot un Iona
rãmâne: „Candoarea din gesturile acestor imigranþi/ epuizaþi ºi
plini de speranþã/ mã rãneºte//
fiindcã eu nu cred în nimic ºi/ am
încetat sã mai sper// fiindcã vreau
acasã ºi vreau sã fiu cât mai departe de casã// fiindcã vreau aici
ºi vreau dincolo// fiindcã vreau
sã fiu lãsat în pace/ ºi vreau ca
dragostea sã-mi punã perna pe
faþã/ ºi sã apese// «mai bine sã
se uite la tine ca la un gândac/
decât sã nu se uite deloc»/ am
vãzut aeroporturile înþesate/ oamenii civilizaþi ºi solemni aºteptând sã-ºi ia zborul// ºi am vãzut
zeci de porumbei/ scoþându-ºi
ochii pentru câteva firimituri de
pâine/ într-o piaþã din inima europei// mâna e la loc în colivie/
gura are gratii/ aripile chircite zvâcnesc în zadar// se înnegresc// ºi
se scuturã.” (Främling, p. 56).
Chiar dacã acesta este un poem
mai slab, rãmâne la fel de concludent pentru ceea ce urmãreºte
autorul sã facã. (De altfel, poemele mai fragile sunt, nu ºtiu de
ce, acelea scrise în strãinãtate.)
Condiþia aºteptãrii e trãitã ca o
dulceaþã a anihilãrii: „sunt dintre
cei pe care lumea îi aruncã în joc/
pânã scoate untul din ei/ stãm
scufundaþi pânã la gât în nisipul
fierbinte...” (Asta am devenit,
p. 43). Adaptarea la nihilismul atât
de dorit, violent ºi din orice invocat, are vizibile efecte revigorante – în plan figural, fãrã îndoialã: „de cinci zile, ºtiu:/ sunt plicul cu anthrax pe care-l primeºti
într-o joi la birou/ sunt schimonoseala ta de invidie/ sunt o lamã
de ras þinutã sub limbã/ sunt tot

ce-þi place, tot ce-i cancerigen ºi
obscur/ îþi vei aduce aminte de
mine, omule din supermarket ?/
sunt un nimic ºi mã cred dracul
gol/ sunt tusea seacã de care nu
mai scapi/ sunt rãutatea ºi ura
anului 2005...” (Cinci zile, p. 39).
Claudiu Komartin are o mare uºurinþã (ºi are pentru ce sã fie invidiat!) a intuiþiei poeziei. De aceea, meritã aprofundat prin interpretãri (nu numai semnalat ca
valoare inconturnabilã a poeziei
de azi), care sã se apropie cât mai
mult de nucleul pulsatil al imaginaþiei lui strãlucit neurastenice,

una care ºtie sã se plaseze, strategic, la nivelul care o „reduplicã” cel mai bine, al acelui neant
prezent sau à venir de consemnat, care trebuie consemnat, cãci,
în afara lui, viaþa însãºi nu are
niciun sens: „îi stãtea în gât viermele/ care se pregãtea sã se urce
pe madi. pe madi de-abia/ o coborâserã-n groapã,/ iar ei nu-i ardea decât de viermele pãtimaº ºi
bigam./ viermele ºi cu mine stãteam într-un colþ/ ºi beam, doardoar om uita totul...” (Educaþia
resentimentarã, p. 38). Poetul
ºtie sã se plaseze, de fiecare datã,

în acel unghi care face sã explodeze viziunea, nu numai sã fie
indusã.
Tragicul tonic pare a fi cea mai
subtilã dintre dimensiunile ofertate, fiind de captat inclusiv în
echilibristica pe care o oferã compactarea de tip haiku: „îmi pierd
mâna prin pãrul tãu/ cum se pierde un liliac/ în liniile de înaltã tensiune” (Laura, p. 60). Cel puþin
douã poeme (Un dans matinal,
p. 34 ºi La debarcader, p. 51) introduc un clar contrapunct al
tensiunii uneori insuportabile închise între pereþii poemelor:
„De-a lungul aleilor ce coboarã
în pantã dinspre colinã/ gãseºti
vlãstari tineri, înãlþându-se iute/
în pulberea verii./ mai încolo, cimiºirul îºi reia cântecul/ întrerupt
de cu seara, împins de o iubire
ascunsã.// ªtii încotro sã tendrepþi – pisicile se dezmorþesc
dupã somn/ printre flori, prin unghere,/ se hârjonesc,/ adulmecãn aer,/ mustãþile zbârnâie:/ natura comunicã prin curioase vibraþii.// Se deschide o poartã: cu
mers potrivit, o tânãrã/ pãºeºte
în stradã. O priveºti încântat de
la geam,/ iar ea îþi zâmbeºte. Dispare într-o arcadã,/ apoi se aratã
din nou.// Un dans matinal. Un
capriciu. O joacã./ I-ai pune pe
frunte frunze de laur./ Foarte încet, prin pãrul fetei trece o boare
de vânt,/ ca peste o plajã presãratã cu solzi fini de aur.” (Un dans
matinal, pp. 34-35). Este, îmi închipui, o ironie metatextualã aici,
o „idilizare” paradoxal-visceralã,
cãci, de fapt, imposibilã, dar – în
acelaºi timp – ºi o „supapã”, o
cãlãtorie spre capãtul celãlalt, luminos, al senzaþiei.
Oricât de mult, poate, ºi-ar
dori, Claudiu Komartin nu poate
rata niciun top five al poeþilor
aflaþi pe traiectele afirmãrii în literatura românã contemporanã.

ocheanul întorssrotnî lunaehco

Ion Þuculescu

Revista ARTA intrã în ochean.
O apariþie update a legendarei
ARTA care s-a remarcat între anii
1954 –1989, dar ºi dupã aceastã
datã (în ciuda numãrului restrâns
de apariþii), ca fiind cea mai importantã ºi longevivã revistã de
artã din România. Debutând în
aceastã nouã formulã cu tema
„Dosar 2010”, ARTA îºi propune
o abordare de ansamblu a artei
vizuale actuale, cu un accent
semnificativ în zona noilor media
fãrã a neglija însã tehnicile tradiþionale ale artei. Semneazã nume
cunoscute din „vechea gardã”
dar ºi tineri curatori: Magda Cârneci, Adrian Guþã, Ileana Pintilie,
Cãtãlin Davidescu, Mihai Oroveanu, Alexandra Titu, Irina Cios,
Marta Predescu, Oana Tãnase,
Magda Radu, Dan Mircea Cipariu, Mihai Pop º.a. Cunoscutã ca
publicaþie a Uniunii Artiºtilor
Plastici din România, ARTA a

avut deschiderea de a reflectã cu
generozitate proiectele artiºtilor
ºi curatorilor „independenþi”, iar
raspunsul pozitiv al acestora nu
poate decât sã nuanþeze ºi sã
amelioreze (poate involuntar)
poziþia declarat refractarã a acestora vizavi de UAP. În aºteptarea
numãrul doi al revistei, vã propun aceastã selecþie vizualã:
ARTA-Dosar 2010. (M.V)

Numãrul de primãvarã al revistei montrealeze La Scena consacrã un spaþiu generos plasticienei canadiene de origine românã
Mona Ciciovan ºi expoziþiei sale,
deschisã recent la Chapelle historique du Bon-Pasteur sub genericul proustian „În cãutarea timpului pierdut”. Criticul Wah
Keung Chan prezintã biografia
artistei vizuale plecate ca ºi Brâncuºi, scrie autorul în articolul
„Memorie ºi percepþie”, dintr-un
sat românesc, în cãutarea esenþelor pure. La rândul ei, scriitoa-

rea Kristine Berey apreciazã cã
M. M. Ciciovan creeazã o lume a
tãcerilor maiestuoase, transmisã
prin elemente geometrice purtând
ãn ele ritmuri muzicale. (CMP)

Tribuna, nr. 209, 16-31 mai 2011
Despre Muzeul Naþional al
Mass-Mediei
Asociaþia Românã de Istorie
a Presei (www.arip.ro) a fost înfiinþatã în 2007 în sprijinul cercetãtorilor din domeniul istoriei presei. De la înfiinþare ºi pânã azi,
asociaþia a organizat mai multe
congrese la care au participat
nume importante ale culturii române, în aºa fel încât se poate
vorbi acum de o comunitate academicã vizibilã (ºi extrem de activã) a istoricilor presei din România. Asociaþia a creat ºi o publicaþie academicã, Revista românã de istoria presei, revistã în
care sunt publicate, printre altele, studii fundamentale pentru
dezvoltarea domeniului. Acum,
aflãm din numãrul 209 al revistei

Tribuna, cã ARIP luptã pentru
înfiinþarea unui Muzeu Naþional
al Mass-Mediei. Profesorul universitar de la UBB Cluj, Ilie Rad,
preºedintele ARIP, publicã, în
paginile revistei clujene, o „Pledoarie pentru Muzeul Naþional al
Mass-Mediei”. Iniþiativã ARIP,
Muzeul va urmãri înfiinþarea unor
colecþii de obiecte care sã ateste
apariþia ºi dezvoltarea mass-media, a unor colecþii de materiale
documentare, în aºa fel încât sã
se poatã atinge un al treilea obiectiv major al proiectului, anume crearea unui „autentic centru
de documentare ºi cercetare”.
Mitul ziarului care moare la sfârºitul zilei este subminat, iatã,
ºtiinþific. Parcã adresându-se
scepticilor, preºedintele ARIP
noteazã: „...apariþia internetului
duce la scãderea dramaticã a urmelor ºi mãrturiilor care rãmân de
la jurnaliºti ºi publiciºti. Scriem
doar la calculator, avem doar fotografii digitale. Dar nimeni nu
poate stabili cu exactitate durata
suportului electronic”. (XKN)
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eletristică

Premiul pentru un tânãr scriitor din Oltenia la
Concursul Naþional de Poezie „Traian
Demetrescu”, a XXXII-a ediþie

poeme
Garantat
sutã la sutã
Lenea se întinde pe tot corpul
ca o crustã
sub care creºte altã lene
sã mângâie ochi
pentru o întindere
cu drum.
Dragii mei ,
Capul Rãutãþilor
ne priveºte din scrumierã
lãsându-ºi colþii
sã alunece
de pe masã pe scaun
dupã Gura Leului.
Izolat ºi vopsit pieptul
zboarã spre spate
sã gâdile
picioruºul adormit
sub tavane ºi tavane
de degete
care se închid.

Doamnele strãzilor
S-a ales praful de cinematograf
la coloana lui se adãpostesc
femei
cu buze înfipte în furnici.
Din poale pe brâu
privirile se fixeazã în crãpãturi
ca sã-ºi arate în toatã
splendoarea
limbile proaspãt ceruite cu
bãrbaþi 6 din 49
În ochii farã sunet
mai picã câte un scrum
ca sã le încarce bateriile
dupã zile de tânguialã
non-stop.
Genul ãsta de femei mã sperie
goale pe dinãuntru ºi
pline pe dinafarã cu foiþe
fluturaº

mirosind a plante vidate
sunt - plastic.
Dacã aº avea acum, vara,
Un ºal de douã straturi
mi-aº înfunda nasul
în podul palmelor
sã nu mai vãd

cum îºi prelungesc degetele
sã facã iniþierea.
E nevoie de ele în fiecare colþ al
strãzii,
colþul nu poate trãi fãrã ele ,
e aproape rotund
dacã nu te loveºti de el
sã-i vezi laturile
îmbrãcate în insule cu mustãþi
care ºi pline de graffiti
nu pot ascunde palmierii
þâºniþi din vulcan.
Atãtea minciuni
plãtite la ora cu vârf
într-o zi se vor termina
iar trecãtorii vor rãmâne
fãrã idei
sã se uite la doamnele strãzilor
cum alunecã pe coloanã
de sus în jos
ºi cum le picã buzele
generos la unghiile proaspãt
agãþate în mov.

Administratorul
Dupã felul în care îmi urcã
bagajele gorgona
simt cã trage cu ºerpi în mine
la fiecare treaptã pe care o urc
sã-mi arate cum e cu bombele
manga
pentru cã sunt kamikaze.
Decupat din întuneric
fãrâmã biscuiþi
deasupra becului sã pâlpâie
în etaje.
Din gura lui ies fluturi
ce leagã lueta de tavan
ca mâþele sã-ºi cloceascã puii
când cer la þeava de gaze
papuci.
Zâmbetul în cârlige
desparte cu pixul în patru
ramele unui film
ce deruleazã pe ascuns
desprinderea de trup.
Ar fi muºcat din umerii mei
cu nasul în coloanã
doar sã-mi arate cã poate
sã intre cu acele în pãpuºa
de pe noptierã.

Omul cu ºobolani
Doar omul cu ºobolani
onduleazã codiþele rozãtoarelor
pe bigudiuri
ºi îºi aratã faþa ascuþitã
Ion Þuculescu - Cãldurã
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domniºoarelor cu coaste luxate
ºi cu mâini de cuier,
zâmbitoare la vitrinele din oraº.
La vederea unui decolteu
limba i se ruleazã
ºi dispare între buze
mãturând dinþii de salivã,
lasã pofta sâ se agaþe într-un
dinte ascuþit
de la coada gâtului.
Omul cu ºobolani ademeneºte
fetele cu pãrul lung ,
le spalã colþurile despicate cu
urzicã
ºi le dã drumul sã zburde tunse
asimetric,
sã se piardã.
Sadisfacut îºi înfaºoarã gâtul cu
pãrul lor,
apoi adoarme.
*
Ferestrele prind mucegai dupa
o orã de prinderi de buze,
un trup se ridicã ºi se pierde in
Bucureºti,
celalalt trup rãmâne acoperit in
pereþi.
cu cãmaºa desfacutã se aºeazã
lângã un felinar
ºi râde.
*
Omul cu ºobolani se trezeºte ºi
nu moare.

Leapºa
N-am pus buzele pe o þigarã
pânã acumvreau sa rãmânã mereu roºii,
dar îmi place fumul
care iese uºor din gurã formând
bucleîmi place mirosul proaspãt ars
ce mi se îmbibã în haine, în
pãr,în piele.
E un fel de artã care te
ameþeºte,
care te sufocã , care te face sã o
urãºti
pânã când o smulgi din buzele
fumãtorului
ºi o arunci fãrã milã.
Oferã dependenþã privitorului
nu celui care o consumã.
ºi doare atãt de tare
încât vrei sã îþi storci o lãmâie în
ochii,
sã ai motiv sã plângi , sã gâfâi ,
sã cânþi de bucurie.

Violeta Nãstãsescu, Elena
Ceauºescu. Confesiuni fãrã frontiere, Ed. Niculescu, Bucureºti,
2011, 335 pp.

T

itlul scris cu font mare
ºi roºu, subtitlul – atât
de voit attractive, încât
devine banal – ºi aspectul cam
sinistru al montajului foto de pe
copertã m-au fãcut sã cred cã e
vorba de una dintre, deloc puþinele, manevre de tabloidizare a
istoriei. Aº fi parcurs-o oricum.
Îmi recunosc „plãcerea vinovatã” de a citi/ asculta poveºtile
celor care s-au aflat în apropierea unor personaje istorice ºi cred
cã, tratate cu prudenþã, ele ne pot
furniza informaþii relevante istoric. Majoritatea celor care „spun
din casa” personalitãþilor au tendinþa/ dorinþa fie de a rãsturna
imaginea generalizatã, fie de a-i
accentua tuºele. În ambele cazuri,
se constatã supralicitarea microuniversului, încercarea de învestire cu semnificaþie a celor mai
mãrunte detalii ºi lansarea pripitã de judecãþi de valoare care
adesea duc la o oarecare decredibilizare a discursului.
Nu am luat prea în serios precizãrile introductive ale autoarei
cum cã se va abþine de la comentarii ºi analize, mulþumindu-se sã
povesteascã ceea ce a vãzut ºi a
trãit alãturi de Elena Ceauºescu,
pe care, în intervalul 1970-1989, a
însoþit-o, ca interpret de limba
englezã, în numeroase vizite în
strãinãtate. Nu cã aº fi pus la îndoialã sinceritatea, dar una e sã
îþi doreºti sã pãstrezi un ton neu-

tru ºi cu totul alta e sã poþi. Dupã
numai câteva pagini mi-am dat
seama cã mã înºelasem.
Violeta Nãstãsescu rememoreazã cum s-a plimbat alãturi de
cuplul prezidenþial pe cinci continente. Ne aflãm în faþa unui
exemplu de ceea ce se poate numi
memorie bunã, atât cantitativ, cât
ºi calitativ. „Prima doamnã” este
prezentatã în multe ºi diverse
posturi, care confirmã în mare
parte imaginea ei în opinia publicã postdecembristã. În plus, defectele ºi lipsurile îi sunt puse în
evidenþã prin comparaþiile, inevitabile, cu diversele personalitãþi
feminine pe care le-a întâlnit
(Imelda Marcos, Farah Pahlavi,
Sonya Gandhi, Elisabeta a II-a
etc.). Dincolo de lipsa de stil sesizabilã de la distanþã cu ochiul
liber, Tovarãºa noastrã are un
comportament despotic cu „su-

puºii”, nu e în stare sã þinã o alocuþiune sau sã poarte o convorbire decentã, nu are nici un fel de
respect faþã de regulile de protocol ºi nu manifestã prea mare
sensibilitate pentru locurile pe
care le viziteazã. Uneori, însoþitoarei i se întâmplã sã fie compãtimitã ºi întrebatã cum poate rezista lângã o astfel de persoanã.
Evident, ea evitã cu diplomaþie
rãspunsul.
Cu toate acestea, Elena Ceauºescu nu este un monstru lipsit
de sentimente, ci o femeie. Are
plãceri ºi curiozitãþi, asemenea
tuturor. Faþã de interpretã – care
îi devine cu timpul ºi confidentã
– are câteodatã chiar manifestãri
de afecþiune. În unul din puþinele momente în care îºi permite o
speculaþie, autoarea o suspecteazã chiar cã, în mare secret, ar
practica unele ritualuri creºtine,
deºi în public se aratã vehement
împotriva a tot ceea ce e religios:
cerând insistent ºi strict confidenþial drajeuri – cu precizarea
„îmi trebuie” – apare ideea cã
acestea ar putea fi folosite pentru ornarea... colivei.
Deºi, evident, toate poveºtile
o au în centru, Tovarãºa nu monopolizeazã naraþiunea. Rãmâne
suficient loc pentru lucruri fãrã
legãturã directã cu persoana ei:
descrieri de locuri ºi oameni de
pretutindeni, prezentãri sintetice
ale situaþiei politice internaþionale din diverse momente, detalii
din culisele puterii. Mi-a atras
atenþia descrierea preparativelor
vizitei din Marea Britanie (1978).
Dupã 1989, acest eveniment a

fost considerat proba cea mai clarã a atenþiei de care se bucura
Ceauºescu – ºi, implicit, România – din partea Occidentului
sau, într-o altã opticã, un act de
complicitate cu dictatorul de la
Bucureºti. Vorbind despre „insistenþa îndârjitã de a i se acorda
tratamentul cuvenit unui ºef de
stat” – pentru care are „un sentiment de apreciere”, considerând
cã „arunca o luminã favorabilã
asupra þãrii” (p. 265) –, despre
diligenþele pãrþii române ºi rezistenþa celei britanice, autoarea
spulberã toate comentariile exaltate asupra momentului.
În plan secund, în spatele protagonistei, este vizibil pe tot parcursul cãrþii grupul celor care, ca
delegaþi oficiali sau personal auxiliar, însoþeau cuplul prezidenþial – aºa-numita „Cooperativã Alaiul”. Printre ei existã oameni de
bunã calitate, indiferent de rang:
de la ministrul ªtefan Andrei sau
generalul Pacepa, pânã la coafezele Lili ºi Cornelia, bucãtarul
Melinte º.a. La polul opus sunt
aceia (mult mai numeroºi) care,
de asemenea, indiferent de rang,
au „o atitudine de umilinþã amestecatã cu linguºealã, neîndrãznind niciodatã sã se miºte liber
sau sã exprime pãreri personale
chiar asupra celor mai banale
teme” (p. 274). Atitudinea lor se
schimbã complet, de regulã, în
raporturile cu colegii ºi, mai ales,
cu subordonaþii: devin, la rândul
lor, tirani de dimensiuni mai mici,
dar de aceeaºi facturã. Categoria
aceasta a „ipochimenilor” este,
istoriceºte, mai importantã decât

cea dintâi.
La finalul cãrþii, autoarea renunþã – nu pentru multã vreme –
la tonul neutru ºi încearcã sã stabileascã factorii care au fãcut ca
Elena Ceauºescu sã se creadã tot
mai mult „îndrituitã la libertãþi pe
care nu se gândise niciodatã cã
ºi le-ar putea lua”. Sunt luate în
considerare „setea înnãscutã de
putere” ºi influenþa puternicã
asupra soþului ei. „Dar factorul
critic ºi cel mai condamnabil, o
spun fãrã nicio ezitare, este influenþa exercitatã de acoliþii care
miºunau în jurul ei ºi nu încercau
sã o încurajeze în credinþa cã totul îi era permis. Dacã acest factor pernicios nu ar fi existat, ea
nu ar fi îndrãznit sã facã vreo miºcare în afara capacitãþilor ºi intelectului ei” (pp. 323-324). O singurã adãugire: trebuie sã admitem cã vina incontestabilã a „acoliþilor” se continuã difuz în rândul întregii populaþii.
Amintirile Violetei Nãstãsescu
reprezintã un exemplu ºi un îndemn la moderaþie în caracterizarea personajelor istorice „rãu famate”. Tovarãºa apare puternic
umanizatã, dar deloc deculpabilizatã. Este important sã acceptãm cã formarea unui comportament totalitar nu merge (neapãrat) mânã în mânã cu atrofierea
umanitãþii. Nu existã nici o incompatibilitate între statutul de om ºi
cel de dictator. Trebuie sã ne
dezobiºnuim sã cãutãm sursele
rãului exclusiv „în afarã”. El poate veni chiar din(tre) noi.

n Mihai Ghiþulescu

Mario Sampaolesi – Malvinas

P

oemul Malvinas de
Mario Sampaolesi, apãrut în ediþie bilingvã
spaniolã-românã (cu traducerea
în limba românã semnatã de Geo
Constantinescu) la Editura Aius,
Craiova, 2010, are ca punct de
plecare realitatea istoricã a rãzboiului dintre Argentina ºi Marea Britanie, desfãºurat în perioada aprilie - iunie 1982, conflict al
cãrui obiect era reîntoarcerea insulelor Falkland, aflate în estul Argentinei, din posesiunea englezã, la patria mamã.
Incipitul vastului poem debuteazã cu o enumerare ºi o repetiþie a denumirilor argentiniene ale
arhipelagului, iar cele englezeºti
însoþite de adverbul negativ
„nu”, care are rolul de a clarifica
lucrurile, într-o anumitã mãsurã,
aceea pe care istoria o cere. Se
accentueazã faptul cã locul în
care se petrece actiunea este regiunea controversatã, aspect cu
nuanþã specific individualizatoare, obsesivã.
Pentru ambele naþiuni, rãzboiul depãºeºte caracterul militar, ºi
transcende, cãpãtând o însemnãtate aparte, pânã la urmã, pentru
fiecare soldat care participã la
evenimente. Pentru soldatul argentinian lupta este una interioarã – în ea se reflectã iubirea
pentru patrie, dorinþa de a recâºtiga un teritoriu pierdut – deci o
parte din sufletul patriei.
Aceastã faþã atât de contorsionatã a vietii omului, lupta în care
intrã de bunãvoie nu apare pur ºi
simplu ca un reflex, ci, mai degra-

bã, duce la o stare de reflecþie
asupra vieþii ºi a morþii, posibilã
doar în nopþile în care proiectilele înceteazã sã fie o umbrã a vântului sau în momentele în care
natura se deschide asprã, dar
atât de generoasã, în faþa soldaþilor. Adesea, soldatul – „poet”
se întreabã de ce luptã – este oare
lupta lui interioarã în care îºi doreºte sã obþinã victoria, sau cea
exterioarã, cea oficialã, deci a celor care îl conduc?
Noþiunea de victimã îºi depãºeºte stadiul interiorizãrii ºi nu
mai aparþine unui singur om; ea
se înfiripã pe nesimþite în conºtientul tuturor soldaþilor care se
dezumanizeazã într-o asemenea
mãsurã, încât se lasã absorbiþi de
voluptatea suferinþei, a sângelui
curgând ºi a metalului ce întâlneºte carnea caldã ºi vie. În acest
scop, autorul apeleazã la o serie
de imagini vizuale (în particular),
auditive ºi olfactive, ceea ce îl
determinã pe cititor sã se implice, sã devinã un semen al soldatului argentinian, sã trãiascã suferinþa ºi tot ceea ce experimenteazã celãlalt.
Autorul, prin trecerea bruscã
de la realitatea rãzboiului la prezentarea geograficã, îi creazã lectorului o stare de apropiere, permiþându-i sã se familiarizeze cu
mediul înconjurãtor dincolo de
duritatea iminentei întâlniri a soldaþilor cu moartea.
Cei ce îºi apãrã pãmântul, patria, identitatea, trãiesc ciudatul
sentiment al lipsei de apartenenþã datoritã înstrãinãrii silite a res-

pectivului teritoriu ºi posesiunii
lui pentru un lung timp de cãtre
duºman. Pentru soldaþi, la un
moment dat viaþa nu dureazã mai
mult decât o clipã, care, poate sã
se continue cu alta, sau sã se sfârºeascã brusc, fãrã sã trezeascã
din partea celor de acasã milã,
compasiune sau tristeþe.
Clipele dinaintea morþii sunt
cele care, paradoxal, îl readuc la
condiþia umanã. Pentru cã atunci,
când este pe punctul de a pierde
tot, el contemplã mediul înconjurãtor ºi realizeazã cât este de preþios, cât de importantã ºi de fragilã era viaþa pe care o are, cât de
uºor poate sã o piardã. Este momentul întrebãrilor existenþiale ºi
momentul premergãtor al reîntoarcerii esenþiale în naturã. El îºi
cautã identitatea pierdutã, se cautã pe sine, cautã indicii ca sã le
aminteascã celorlalþi de latura lor
umanã.
Povara luptei îºi face simþitã
greutatea pe umerii lor fragili,
care constatã cã au fost siliþi sã
ia parte la un rãzboi pierdut, doar
pentru cã cei care i-au trimis acolo nu au pregãtit aºa cum trebuie
confruntãrile. Apartenenþa la
acea tabãrã este conºtientizatã de
condiþia de învinºi, când curajul
lor va fi strivit de maºina de rãzboi duºmanã.
Deºi soldatul ar dori sã se îndepãrteze de mãcel, deci sã redevinã om, ceva îl împiedicã: simþul
datoriei faþã de propriul destin,
faþã de cel al patriei, faþã de conducãtori. În definitv, soldaþii nu
sunt acolo pentru cã vor sau pen-

tru cã au fost cuprinºi de un sentiment de nemãsuratã dragoste
pentru patrie ºi pentru dreptate –
ei sunt acolo pentru cã trebuie.
În clipele de agonie pe care le
petrec în aºteptarea morþii, timp
în care se contopesc cu natura,
soldaþii sunt cuprinºi de un sentiment de compasiune pentru întreaga fiinþã a lumii. Aceastã stare îi determinã sã trãiascã sentimentul apropierii de celãlalt. Deºi
în rãzboi se presupune cã toþi luptã pentru acelaºi scop, prin suferinþã ei se individualizeazã, ajung
în stadiul în care realizeazã efemeritatea propriei vieþi. Asemãnarea cu celãlalt prin distrugerea
diferenþelor dintre eu ºi camarazii lui, sentimente atât de prezente în prima parte, ajung în final
pânã la completarea celuilalt –
sentiment ce face parte din paleta atât de diversificatã pe care o
poate deþine un suflet.
În ultima secundã de viaþã,
prin faþa ochilor se revarsã o cascadã vie de lumini ºi culori, ce
include toate clipele de fericire
simþite pânã în acel moment, chipurile familiare revizuite într-o
strãfulgerare, lucrurile dragi recapitulate într-un memento atemporal, fluxul de sentimente ºi amintiri ce compun viaþa individualã,
fiind retrãit indefinit pentru ca în
urmãtoarea secundã totul sã se
nãruie într-un vortex întunecat,
marcat de zodia morþii colective.
Aceste frânturi de sentimente
se îmbinã cu retrãirea viziunilor
cuceritorilor spanioli ai insulelor,
descrierea obiectivã a spaþiului

de dinainte ºi de dupã rãzboi ºi
revelarea apariþiei duºmanului
crud ºi triumfãtor, care distruge
totul în calea sa.
Deºi la prima vedere poemul
pare a fi o simplã relatare despre
razboi, pe masurã ce evenimentele decurg în plan temporal, acestea determinã asimilarea lor treptatã, pânã la rezonanþa cu eul
soldatului sacrificat.
Mario Sampaolesi reuºeºte sã
îºi aducã cititorul mai aproape de
el sensibilizandu-l, transformandu-l pe el în soldatul aflat pe câmpul de luptã. Puterea sa de a tulbura lectorul pânã în cele mai
adânci strãfunduri ale sufletului
este cu adevãrat covârºitoare,
deoarece, în ciuda faptului cã
acesta din urmã nu duce rãzboiul
fizic, el îl trãieºte în planul ideilor,
al principiilor. În fond, e aceeaºi
luptã a eului cu destinul, în care
nu se ºtie cine va triumfa pânã la
urmã.

n Irina Simanschi
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ecturi

hainele cele noi ale Tovarãºei

n ADRIAN MICHIDUÞÃ

ecturi

ªtefan Vlãduþescu:
Formule de comunicare

Î

n continuarea demersuri
lor sale de radiografiere a
mediului de comunicare
ºtiinþificã ºi literarã, profesorul
ªtefan Vlãduþescu, prin cartea
Formule existenþiale ºi adresãri
literare (Craiova, Editura Sitech,
2010), ridicã cercetarea din planul orizontal, al fenomenalului, în
cel vertical, al conceptualizãrii. La
baza investigaþiei ºi în miezul
opticii de lecturã stau conceptele de „formulã existenþialã” ºi de
comunicare înþeleasã drept „adresare”.
Ca metodã, avem de a face,
iniþial, cu o privire fenomenologicã, apoi aceasta pe calea unor
inferenþe modelate conceptual se
transformã într-o examinare epistemologicã. Cãrþile ce fac obiectul aplicaþiei de descoperire a
funcþiei de adresare ºi/sau de
identificare a formulei existenþiale aparþin de domenii diferite de
manifestare spiritualã: de la roman ºi poezie, la jurnal ºi teatru,
de la eseuri matematice la studii

culturale ºi teoria comunicãrii.
Raþionamentul sub care are loc
abordarea este urmãtorul: sub
fiecare adresare se aflã o existenþã, orice adresare este impregnatã de existenþã, ca atare în materia spiritualã a creaþiei se poate
regãsi formula existenþialã a spiritului gânditor. O astfel de formulã transpare din fiecare construcþie spiritual-limbajualã, este
recognoscibilã în orice tip de text.
Formula este vãzutã ca o ecuaþie
cu un numãr oarecare de variabile în raport de nodurile semnificaþionale în care discursul se precipitã. Apropierea progresivã de
formulã are loc prin secþionarea,
secvenþializarea adresãrii pe coordonate, dimensiuni ºi planuri
pe care scrierea însãºi le furnizeazã, le genereazã. Orice text
poate iradia în raport de poziþionare o anume formulã existenþialã. Drept urmare, pot fi delimitate
formule lirice, formule epice, formule comunicaþionale etc.
Revelator pentru modul de
decodificare, descifrare, decriptare a formulei instituite de un text

este studiul „Hamlet”: elementele formulei existenþiale”. Datoritã
prototipicitãrii sale, Hamlet constituie o „formulã existenþialã canonicã”. Componentele formulei
hamletiene se configureazã a fi
urmãtoarele: conºtiinþa deliberatoare, onestã în raport cu sine ºi
cu alteritatea; încrederea în victoria binelui ºi adevãrului; tenacitatea dureroasã de a duce pânã

la capãt idealul de adevãr, bine ºi
consecvenþã; limpezimea ºi statornicia în credinþã ºi sentimente; determinarea demnã în performarea angajamentului luat în raport cu propria conºtiinþã; deplina adaptare a faptei la gând ºi a
gândului la dovadã; aptitudinea
de a fi flexibil ºi a avea înþelegere
pentru limitele ºi neputinþele omeneºti.
Ecuaþia funcþionalã a eroilor
lui Augustin Buzura se constituie din variabilele unei conºtiinþe
(acutã, traumatizatã ºi lucidã
pânã la disperare) ce nu acceptã
inerþia compromisului, ale unei
situaþii sociale toxice, ale singurãtãþii modelate de greaþã, zãdãrnicie, absurd ºi, finalmente, ale
deciziei de a da credit total valorilor de libertate, bine, adevãr,
datorie ºi chiar de a te sacrifica
pentru ele.
Liniile de bazã ale amprentei
existenþiale a eroului specific lui
Gabriel Chifu sunt: o conºtiinþã
axiologicã ancoratã în valori (credinþa, iubirea, arta-expresivitãþile ºi cãlãtoriile), problematizarea

existenþei ca rezultantã a „antinomiei” minte-corp, trãirea incertitudinii ca mod de a cunoaºte ºi
percepþia gravã a influenþei eºecului în istoria personalã.
În formula existenþialã ce se
degajã din volumele de versuri
ale poetului Flaviu-George Predescu sunt apreciate ca alcãtuind
o temeinicã armãturã de creaþie:
capacitatea de interogare inocentã ºi de autodezvãluire, sesizarea
neliniºtilor individuale ca fapte
emoþionale ale apartenenþei la
destinul lumii, descifrarea suportului de normalitate al contextului de reflecþie ºi recuperarea trãirii emoþionale în ordinea imaginarului.
În formulele de adresare ºtiinþificã ale unor spirite universitare precum Gabriela Rusu-Pãsãrin,
Alina Þenescu, Ion Buzera ºi
Maria-Ana Tupan sunt luminate
elementele de probitate ºtiinþificã, de interes pentru revelarea
modului de a investiga zone ale
necunoscutului ºi capabilitãþile
de a utiliza metode adaptate tematicilor abordate.
Per ansamblu, cartea profesorului ªtefan Vlãduþescu se remarcã prin profunzimea demersului
interogativ, prin înclinaþia de a
revela cum spiritul investigativ se
mobilizeazã în actul de gândirecreaþie, ca ºi prin eleganþa ºi coerenþa stilului de elaborare.

fericiþii mãrturisitori
Viaþa acestor mãrturisitori...
a dovedit cã ei erau,
în sensul credinþei,
fiinþe logice care gândeau
realitatea absolutã ºi vedeau
cât de trecãtoare este
lumea plinã de nedreptãþi.
Irineu Popa
Ana-Maria Rãdulescu, Clerici ortodocºi în închisorile comuniste (Judeþul Dolj), A-B, cu
un Cuvânt înainte de IPS acad.
prof. univ. dr. Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit
al Olteniei, Editura Aius, Craiova, 2011.

R

estrângerea sferei de
studiu la soarta clerici
lor de pe teritoriul judeþului Dolj, hãrþuiþi, arestaþi ºi
închiºi de regimul comunist, are,
credem, o dublã explicaþie. În pri-

mul rând, autoarea este olteancã
din Craiova ºi este firesc sã începi o cercetare superspecializatã, cum este aceea la care ne referim, din locul cel mai familiar, cu
care se poate stabili un flux empatic pentru mai buna înþelegere
a evenimentelor ºi oamenilor. În
al doilea rând, argumentul furnizat chiar de colega noastrã de la
Institutul Naþional pentru Studiul
Totalitarismului, Ana-Maria Rãdulescu: „Pentru a elimina pe cât
posibil confuziile ºi a asigura o
prezentare cât mai exhaustivã a
clericilor ortodocºi victime ale
regimului comunist, credem cã
este necesarã identificarea ºi studierea lor în ordine alfabeticã, þinând cont, în primul rând, de criteriul geografic, de rãspândirea
lor pe judeþe.
În ceea ce priveºte judeþul
Dolj, acest mod de prezentare îi

permite cercetãtorului sã înþeleagã mai bine amploarea ºi permanenþa represiunii exercitate asupra Bisericii Ortodoxe de cãtre
regimul comunist ateu pânã în
decembrie 1989, într-o zonã geograficã în care alte confesiuni ºi
minoritãþile naþionale erau slab
sau deloc reprezentate”. Cele
douã aspecte sunt complementare ºi se conjugã fericit cu eforturile documentare ºi analitice ale
altor cercetãtori ai regimului totalitar din România. Încercarea de
a haºura o pãrticicã a memoriei
comunismului este nu doar lãudabilã, ci ºi extrem de utilã, deoarece mai pune o piesã la acest puzzle care este istoria noastrã recentã.
Cartea conþine 46 de fiºe biografice ale unor clerici ortodocºi
(între care o monarhie de la mãnãstirea Jitianu de lângã Craiova, Maria Alexandru – pe numele
monahal, Maximila), fie originari
din judeþul Dolj, fie stabiliþi aici.
Demersul Anei-Maria Rãdulescu
este una din rarele încercãri recente bazate pe acribie documentar-ºtiinþificã, într-o istoriografie
postdecembristã marcatã, ca ºi
întreaga lume literarã sau publicisticã româneascã, de goana
dupã rating. Paradoxal sau nu,
volumul se aflã pe acel raft de
bibliotecã la care ajung ridicându-se pe vârfuri studenþii ºi cercetãtorii hotãrâþi sã lase în urma
lor dâre de luminã. (De)formaþi în
ultimele douã decenii sã citim mai
degrabã eseuri ºi editoriale, decât analize ºi documente, noi –
românii în general, ºi, mai grav,
noi – istoricii, lãsãm sã treacã
neobservate cãrþi care trebuie sã
facã parte obligatoriu din bibliografia oricãrui cercetãtor sau analist al comunismului. Denumite

Ion Þuculescu - Lacul Brãneºti
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îndeobºte „instrumente de lucru”
– dicþionarele, antologiile, enciclopediile – sunt tot mai puþin
citite ºi citate.
Un detaliu extrem de relevant
menþionat de autoare este cel al
clericilor refugiaþi din Basarabia
ºi Bucovina de Nord, în urma cedãrilor teritoriale din iunie 1940.
Din documentele Securitãþii reiese cã în 1949 trãiau în Oltenia circa 280 de preoþi, 85 de cântãreþi
bisericeºti ºi 17 cãlugãri ortodocºi, refugiaþi din cele douã provincii româneºti. Unii dintre ei au
devenit la scurtã vreme deþinuþi
politici.
Deºi de micã întindere editorialã (însã mari, comparativ cu
vocile sintetice ale dicþionarelor
biografice), fiºele celor 46 de clerici sunt nu doar informative, în
sens strict, ci adevãrate poveºti
de viaþã ºi mici istorii ale epocii,
într-o istorie densã ºi traumatizantã a fenomenului totalitar. Traseele biografice urmãresc firul
cronologic al istoriei românilor în
secolul trecut, cu accent pe perioada comunistã. Acolo unde s-a
putut, autoarea a reprodus în
continuarea fiºei fragmente din
dosarele penale, ca de exemplu,
din dosarul cântãreþului bisericesc Ion Amãrãzeanu din Bulzeºti
ºi din al preotului Aurel Bazilescu din Craiova. În final, cartea
conþine un album iconografic,
atât de necesar pentru o înþelegere aplicatã a istoriei.
Argumentul conþine ºi coordonatele istorice ºi oficiale ce au
stat la baza proiectului ideologic
al uniformizãrii, inclusiv prin încercarea de a desfiinþa monahismul (Decretul nr. 410/ 1959). Totodatã, autoarea lanseazã câteva
semnale asupra fondului moral al
urmãrilor directe ale arestãrilor pe

criterii politice. Între acestea,
soarta victimelor colaterale, soþiile ºi copiii, condamnate fãrã
acte la neajunsuri, exproprieri,
divorþ; interzicerea accesului la
învãþãmântul superior, trimiterea
în batalioane de muncã etc.; puterea de a supravieþui, dincolo de
greutãþile propriu-zise, blamãrii de
cãtre o societate tot mai ruptã de
valorile ei tradiþionale. O societate tot mai amnezicã, mai convertibilã sub presiunile reeducatoare ale regimului ideologic
postbelic.
Ana-Maria Rãdulescu este la
al patrulea volum bazat pe studiul documentelor ºi literaturii de
specialitate. (Conservatorii în
Oltenia. Dolj, 1899-1913, Ed.
Aius, Craiova, 2004; Conservatorii din judeþul Dolj între 18991922, Ed. Aius, Craiova, 2005;
Clerici ortodocºi în închisorile
comuniste. Judeþul Olt, Ed. Aius,
Craiova, 2006).

n Flori Bãlãnescu

„întreprinderile cele mai performante în plan
economic ºi social sunt cele care întreþin în
interiorul lor echipe cu origini culturale variate”
(Urmare din pagina 20)
ducere pe d-ra Oana Gherasoiu
de la Institutul de Studii Europene din Bucureºti. Astãzi, Oana
asigurã traducerea în românã a
Scrisorii electronice lunare a
OEP-ului.
N.M.: Cum s-a nãscut reþeaua de colaboratori români ai
OEP-ului?
D.M.D.: Cred în miracolul relaþiilor personale ºi al contactului interuman când este vorba de
a cladi ceva de la zero. Dacã nu
reuºeºti sã-i convingi pe cei apropiaþi sau pe cei cãrora ai norocul
sã te adresezi direct, e greu sã-i
convingi pe cei pe care nu îi ai
lângã tine sau în faþa ochilor. Aºa
s-a întâmplat ºi cu reþeaua de
colaboratori din România: le-am
vorbit mai întâi colegilor de la
Universitatea din Craiova cu care
colaborasem la diferite proiecte
de cercetare (Ancuþa Guþã, Bianca Predescu, Ionel Buºe), apoi
celor de la Timiºoara (Maria Tenchea) ºi Iaºi (Ofelia Ichim) cu care
am început „aventura” promovãrii Observatorului ºi a Cartei Europene a Plurilingvismului. Apoi,
datoritã doctorandelor mele de la
Paris care erau titulare în învãþãmântul preuniversitar din România (Cristina Ciocãnea, Livia Nadis), o altã componentã a reþelei
româneºti a început sã se dezvolte. Eram la început ºi fãrã entuziasmul ºi inventivitatea lor nu am
fi reuºit sã ne dezvoltãm aºa de
repede ºi sã diversificãm acþiunile de promovare a Observatorului ºi a Cartei ºi, odatã cu ele, de
dezvoltare a reþelei. Reþeaua din
România a fost ºi este cea mai
promptã în reacþii, cea mai doritoare de a verifica punerea în practicã a unei idei ce ne venea din
România, din Franþa, din Germania sau din altã þarã. A fost suficient sã spunem cã avem nevoie
de un logo ºi imediat am primit
mai multe propuneri de la o artistã plasticã din Slatina (Cristina
Botez). Aveam nevoie de pliante
care sã prezinte într-un mod profesionist OEP-ul ºi de o publicaþie în care sã aparã textul Cartei?
Editura Aius ºi revista Mozaicul
din Craiova nici nu au stat pe
gânduri. În alt colþ al þãrii, la Iaºi,
Asociaþia Al. Philippide ºi Re-

vista Philologica Iasyensia promovau cercetarea în domeniul
plurilingvismului. Nu întâmplãtor
primele dezbateri publice ale Cartei au fost în România ºi nu în
altã þarã. La fel, campania de strângere de semnãturi pentru promovarea Cartei a fost deschisã oficial în România. Românii sunt
conºtienþi cã promovarea limbii
ºi culturii lor se face cel mai bine
în cadrul mai larg, democratic, al
promovãrii plurilingvismului ºi
multiculturalismului. Gândiþi-vã
cã în momentul organizãrii tuturor acestor acþiuni minunate despre care v-am vorbit, eu eram la
Paris...
N.M.: Doamnã Astrid Guillaume, pe lângã atribuþiile de
vicepreºedinte, aveþi ºi responsabilitatea polului „Cercetare”
al OEP-ului. Care este rolul
acestui pol?
Astrid Guillaume: Polul „Cercetare” are o importanþã crucialã. De la crearea sa, a sensibilizat
mai întâi lumea ºtiinþificã în privinþa plurilingvismului, apoi a
federat cercetãtorii în jurul problematicii limbilor, iar acum se
preocupã de organizarea de evenimente, publicaþii, parteneriate
cu cercetãtori de renume ºi universitãþi europene sporind astfel
vizibilitatea lucrãrilor de cercetare ºi ºtiinþifice consacrate acestei probleme. Prin scrisoarea electronicã lunarã a OEP-ului, care
are astãzi 20.000 de destinatari în
Europa ºi în lume, am reuºit sã ne
mãrim treptat treptat reþeaua proprie de cercetãtori interesaþi de
problematica plurilingvismului, a
traducerii, a traductologiei, a
multiculturalismului ºi a intercomprehensiunii – domenii de
cercetare în egalã mãsura dragi
OEP-ului. Polul „Cercetare” are
un comitet ºtiinþific condus de un
preºedinte, care la ora actualã
este François Rastier, lingvist de
renume, director de cercetare în
cadrul Consiliului Naþional al
Cercetãrii ªtiinþifice – CNRS. În
calitate de vicepreºedinte OEP
responsabil cu Polul „Cercetare”,
coordonez, în acord cu preºedintele OEP parteneriate ºtiinþifice,
dar ºi comitetul de lecturã al OEP
pentru publicaþiile OEP-ului. Polul „Cercetare” are o triplã misiu-

ne: de a spori vizibilitatea cercetãrilor asupra plurilingvismului,
de a organiza evenimente ºtiinþifice ºi de a publica studii. Dorinþa noastrã este de a extinde reþeaua ºtiinþificã ºi a partenerilor
la ansamblul Europei ºi dincolo
de ea.

Multiculturalismul
este contrariul
excluderii
N.M.: Domnule d’Aligny, prezentaþi pentru cititorii revistei
noastre atuurile plurilingvismului ºi ale multiculturalismului!
F.X.d’A.: Înalþi
demnitari ai marilor
democraþii europene
(Cancelara Germaniei,
Preºedintele Franþei,
Primul-ministru al Marii-Britanii) au atacat
în ultimele luni cuvântul „multiculturalism”
declarând public cã
multiculturalismul a
fost un eºec în þãrile
lor. Au pus astfel o
ºtampilã cu conotaþii
negative acestui cuvânt. Or, dincolo de dimensiunea filosoficã a
subiectului, existã o
neînþelegere periculoasã a fenomenului
pe tãrâm politic: multiculturalismul de care
vorbesc este simpla
juxtapunere fizicã, cu
ignorare mutualã ºi
lipsã de interes ºi de respect pentru alte culturi ºi pentru persoanele aparþinând altor culturi. La
acest aspect s-au referit/limitat
conducãtorii politici, deoarece cu
acest aspect s-au confruntat în
þãrile lor. În realitate, multiculturalismul este exact contrariul acestei percepþii: multiculturalismul
înseamnã interes ºi respect pentru cultura celuilalt, indiferent cã
este vorba de cultura þãrii gazdã
sau a þãrii de baºtina a vecinilor.
Multiculturalismul înseamnã dorinþa de a învãþa ºi înþelege cultura celuilalt. Multiculturalismul
înseamnã afirmarea paºnicã a
propriei culturi respectând în acelaºi timp cu sfinþenie cultura celuilalt. Multiculturalismul este

contrariul diluãrii mai multor culturi într-o magmã culturalã unicã, inconsistenþa ºi fãrã rãdãcini.
Multiculturalismul este spiritul
de profundã toleranþã a celuilalt.
Multiculturalismul este contrariul
excluderii. În plan politic, multiculturalismul este, deci, în ceea
ce priveºte comportamentul cotidian al imigranþilor, recunoaºterea primordialitãþii culturii þãrii
gazdã asupra propriei culturi ºi
fãrã renunþare la aceasta din
urmã. Multiculturalismul este
opusul absolut al comunitarismului. În plan economic, multiculturalismul este sursa a diversitãþii,

inovaþiei ºi câºtigului în viaþa întreprinderilor. Este demonstrat
statistic ºi, cel mai adesea admis,
cã întreprinderile cele mai performante în plan economic ºi social
sunt cele care întreþin în interiorul lor echipe cu origini culturale
variate. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru echipele de cercetare, ºtiinþifice, medicale etc. Plurilingvismul este una dintre dimensiunile cele mai importante ale
multiculturalismului: folosirea de
cãtre doi vorbitori de limbi diferite a unei limbi diferite de limbile
lor pentru a comunica între ei reduce aceastã limbã la dimensiunea de simplu vehicul de comunicare în detrimentul conþinutului sãu cultural. Din acest motiv

existã atât de multe neînþelegeri
când se utilizeazã o terþã limbã.
Întreprinderile care îºi încurajeazã colaboratorii sã vorbeascã cel
puþin douã limbi strãine sunt sub
acest aspect mai avansate ºi mai
performante.
N.M.: Care sunt acþiunile recente cele mai importante organizate de OEP?
C.T.: În 2008, în cadrul anului
dialogului intercultural, am organizat sub înalt patronaj UNESCO
acþiunea „Intelectualii ºi artistii în
favoarea plurilingvismului ºi a diversitãþii culturale” în colaborare
cu Reprezentanþa României la
UNESCO. În 2009, am
organizat la Berlin al
doilea forum Assises
Européennes du Plurilinguisme, iar în 2010
am organizat la Paris,
în cadrul Zilei Europene a Limbilor o serie de
acþiuni reunite sub numele sugestiv „ENjeux
de langues”. În fine, în
2011 am organizat o
masã rotundã în cadrul
salonului Expolangues la Porte de Versailles la Paris. De asemenea, prin polul „Cercetare”, organizãm seminarii ºi participãm la
numeroase colocvii
internaþionale.
D.M.D.: ªi tot în
2009, seminarul consacrat importanþei
plurilingvismului în învãþãmântul superior European ºi
în cercetare, seminar organizat în
colaborare cu Ambasada României la Paris, în cadrul programului EACEA „Europa pentru cetãþeni”. Ediþia Forumului European
al Pluringvismului de anul viitor
va avea cinci teme principale: a)
Necesitatea lingvisticã în învãþãmânt; b) Logica pieþei; concurenþã economicã ºi emulaþie culturalã; c) Limbile ca dimensiune a
managementului în întreprinderile
internaþionale; d) Geopolitica limbilor; e) Circulaþia cunoºtintelor,
a ideilor, ºi a imaginilor.

A consemnat,
Nicolae Marinescu
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altfel despre filme

apoteoza spaghetti western-ului
„Dumnezeu nu e de partea
noastrã fiindcã îi urãºte
pe idioþi”.
Blondie, The Good, the Bad
and the Ugly

Î

n interiorul unui gen cinematografic încãrcat de cliºee ºi bântuit de plictisealã, câþiva regizori italieni (Enzo
Barboni, Sergio Corbucci, Enzo
G. Castellari, Sergio Leone, Lucio Fulci etc.) au produs, în anii
’60, o adevãratã mutaþie de paradigmã. În locul tropilor consacraþi
(personaje integral pozitive, luptând pentru apãrarea modului de
viaþã american la frontierele „civilizaþiei”, împotriva triburilor de
indieni rebele), filmele create de
ei au injectat viaþã nouã în trupul
muribund al western-ului clasic.
Aºa s-a nãscut subgenul western-ului all’italiana, cum s-a
numit el în Italia, sau a spaghetti
western-ului, cum a ajuns el sã
fie cunoscut printre cinefilii anglo-saxoni, preluând ceea ce era,
iniþial, o formulã ironicã a criticilor americani.
Filmate cu un minimum de mijloace tehnice în þãri mediteraneene, precum Italia sau Spania, spaghetti western-urile s-au impus
numai graþie temelor cool, a intrigilor pigmentate de comedie bufã

sau de ironie ºi a personajelor
singuratice ºi ambigue moral,
proiectate pe ecran în absenþa
oricãror precauþii etice ºi vehiculate ca encomioane ale machismului. Deºi peliculele subgenului se întind abia pe douã decade
(prima producþie, Il terrore dell’Oklahoma, apare în 1959, iar
ultima, China 9, Liberty 37, în
1978), prestigiul pe care ele l-au
dobândit în ochii adevãraþilor aficionados nu poate fi pus la îndoialã de nimeni. Deºi, la limitã, se
pot reþine mai multe filme cu mare
prizã la public, de la Django (regizat, în 1966, de Corbucci, cu
Franco Nero în rolul principal)
pânã la Keoma (regizat, în 1976,

de Castellari, cu acelaºi Nero ca
protagonist) ºi de la Once upon
a Time in the West (regizat, în 1968,
de Leone, cu Henry Fonda în rolul principal) pânã la Mannaja
(regizat, în 1977, de Sergio Martino, cu Maurizio Merli ca protagonist), cele mai importante rãmân peliculele care compun trilogia lui Leone: A Fistful of Dollars
(1964), For a Few Dollars More
(1965) ºi The Good, the Bad and
the Ugly (1966), Clint Eastwood
înveºmântat în poncho ºi fumând
un trabuc subþire regãsindu-se,
de fiecare datã, ca erou.
Cu acþiunea plasatã în timpul
sau imediat dupã rãzboiul civil
american, cele trei producþii au în
centru peripeþiile „bãrbatului fãrã
nume” (numit, totuºi, Joe în prima, Monco în a doua ºi Blondie
în a treia). Toate au, de asemenea, în comun faptul cã sunt proiectate „pe ecran lat” (aºa-numitul Techniscope) ºi cã le rezervã
doar un rol marginal personajelor feminine. Filmele diferã însã
considerabil în funcþie de gradul
de originalitate a scenariului.

UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA

ºi

Astfel, A Fistful of Dollars are
nu numai ca hipotext pelicula japonezã Yojimbo, regizatã de Akira Kurosawa (o jidaigeki datând
din 1961), ci împrumutã fãrã jenã
de la aceasta pânã ºi detaliile de
setting (aºezarea izolatã ºi depopulatã, bântuitã de cele douã
sângeroase clanuri rivale) sau de
plot (eroul este snopit în bãtaie
ºi salvat de hangiul binevoitor în
ambele cazuri). Nici nu e de mirare cã, supãrat, Kurosawa l-a dat
în judecatã pe Leone, câºtigând,
fãrã probleme, procesul, obþinând
daune substanþiale ºi scriindu-i,
în final, italianului: „E un film foarte bun, dar e filmul meu”.
Al doilea film din triptic, For a
Few Dollars More, are o intrigã
ceva mai neconvenþionalã, centratã asupra universului vânãtorilor de recompense ºi a dramelor
acestora. Deºi nu la fel de ºocant
precum primul sau de palpitant
precum ultimul, acest film rãmâne favoritul meu personal. Ca sã
fiu sincer, nu cred cã opinia mi-ar
fi împãrtãºitã de prea multã lume;
totuºi, îmi menþin preferinþa ºi mi-

o motivez prin douã aspecte: atmosfera cu totul specialã, generatã de coloana sonorã efectiv
excepþionalã a lui Ennio Morricone (superioarã celei din filmul
precedent ºi chiar celei din filmul
subsecvent), ºi sagacitatea dialogurilor, parþial lirice, parþial cinice, ale celor doi vânãtori de recompense, motivaþi, în definitiv,
de realitãþi complet diferite.
În fine, ultima producþie din
serie, The Good, the Bad and the
Ugly, a dobândit contururile unei
legende estetice, încât aproape
cã nu mai are nevoie de nici o
prezentare. Dupã o receptare criticã iniþial ostilã, filmul a atras o
mulþime de elogii: a fost numit
chiar cea mai bunã producþie
western a cinematografului european, iar regizorul american
Quentin Tarantino n-a ezitat sã-l
numeascã pur ºi simplu „cel mai
bine regizat film din toate timpurile”. Deºi lungã ºi cu o acþiune
convolutã, pelicula nu plictiseºte nici un singur moment, iar scena finalã este antologicã; epilogul nu are, practic, rival în întreaga istorie nu doar a spaghettiwestern-ului, ci a însuºi genului
western.
Concluzionând, aº putea
sublinia, fãrã nici un risc teroretic, faptul cã, în ochii majoritãþii
cinefililor contemporani, valoarea
spaghetti western-ului ca subgen autonom rezidã mai ales în
succesul durabil al filmelor lui
Sergio Leone, unul dintre regizorii relativ puþin productivi, dar
deosebit de influenþi în dezvoltarea artei cinematografice. În
absenþa lui, cariera unor regizori
precum Clint Eastwood sau Quentin Tarantino ar fi fost dificil
(dacã nu imposibil) de imaginat.

n Cãtãlin Ghiþã

ASOCIAÞIA ROMÂNÃ
DE ISTORIE A PRESEI

Vã invitã la

CONGRESUL NAÞIONAL
DE ISTORIE A PRESEI
a V-a ediþie,
ce va avea loc la Chiºinãu, în perioada 26-28 aprilie 2012
Tema acestei ediþii:

L

ucrãrile se vor desfãºura la Universitatea de
Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale
Comunicãrii. Solicitãrile de participare vor fi trimise la adresele:
sgrossu@gmail.com; danilovmaria@yahoo.com, pânã la 30 decembrie 2011, sub formã de text
publicabil (redactare finalã). Nu
se admit doi sau mai mulþi autori
pentru un studiu. Vor fi respectate normele de redactare ale Revistei române de istorie a presei.
Contribuþiile vor fi evaluate de
Consiliul ªtiinþific al Congresului, ce se va pronunþa în legãturã
cu publicarea în volum (va fi lansat în 28 aprilie 2012).
Cheltuielile de transport, cazare ºi masã cad în sarcina participanþilor, gazdele propunând, în
ajunul manifestãrii, variante de
cazare ºi de masã.
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Prof. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea
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monumentul independenþei de la Craiova (II)
M
Cartea de Aur

onumentul Independenþei, rãmas în
memoria colectivã
sub numele Asta-i muzica ce-mi
place, a fost construit la Craiova
între 1909-1913 din iniþiativa ºi pe
cheltuiala craiovenilor, dar ºi al
unor patrioþi din þarã, pentru a
pãstra nemuritoare în conºtiinþa
naþionalã eroismul ostaºilor ºi
ofiþerilor care au dobândit prin
lupta ºi jertfa lor Independenþa
statului modern român. Distrus
în 1948 de autoritãþile comuniste
la ordinal ocupantului sovietic, a
fost unul din cele mai importante
monumente istorice din Europa.
Dimensiunea lui impresionantã: „de 9 (nouã) metri înãlþime totalã, de la suprafaþa solului pânã
la creºtetul Statuiei; 6 (ºase) metri lãþime la bazã, …iar înãlþimea
pãrþii de bronz a monumentului
în ax va fi de 7m 70 (ºapte metri
ºaptezeci de centimetri) de la creºtetul statuiei pânã la soclu”, cum
consemna Contractul de execuþie prezentat în numãrul anterior
al „Mozaicului”, ca ºi valoarea
artisticã excepþionalã trebuiau sã
fie, dupã cum spunea N.P. Guran,
primarul de atunci al Craiovei, „la
înãlþimea la care se ridicã sufletul
nostru”.
Pentru realizarea monumentului pe bazã de subscripþie a fost
constituit un Comitetului de iniþiativã din care fãceau parte: generalul P. Gigurtu – preºedinte,
generalul dr. Vercescu ºi N. Economum – vicepreºedinþi ºi N. P.
Guran, C. M. Ciocazan, G. Vercescu, colonel Liviu Grãgoescu, colonel G. Marcu, Gr. Neamþu, D.
Nedelcu, Avram D. Samo ºi G.
Gardo – membri.
„Cartea de Aur”, deschisã
pentru a populariza acþiunile menite „sã ducã a îndeplinirea mãreþului proiect” ºi „sã consemneze numele generoºilor donatori
care vor contribui cu obolul lor”
la realizarea acestui monument al
demnitãþii ºi libertãþii naþionale,
a devenit un document istoric de
valoare inestimabilã prin dorinþa
celor mai importanþi donatori de
a pune în evidenþã pe lângã sumele donate, gândurile ºi sentimentele care le-au animat voinþa
unei înfãptuiri destinate comunitãþii ºi poporului lor, generaþiilor
viitoare.

Pãstratã la
Serviciul Arhivelor Naþionale
Dolj, „Cartea de
Aur” constituie
prin concepþie ºi
realizare o bijuterie bibliofilã.
Copertele
sunt realizate
din lemn îmbrãcat în piele de
culoare neagrã.
Pe coperta I, în
partea de sus, sa aplicat, în feronerie suflatã în
aur, denumirea
„Cartea de Aur”.
În mijloc, tot din
metal aurit, s-a
aplicat imaginea
monumentului
vãzutã din faþã,
încadratã de un
chenar în care
sunt prezentate decoraþiile Virtutea militarã, Steaua României,
Steaua Trecerii Dunãrii, Crucea
Sfântul Gheorghe, înmânate de
Regele Carol I în timpul evenimentelor, ºi altele acordate dupã încheierea rãzboiului. În partea de
jos, stânga, este aplicat un medalion, realizat tot din metal, cu
inscripþia „Monument comemorativ al Rãzboiul din 1877-1878”,
iar în dreapta un medalion cu inscripþia „Ridicat prin subscripþie
publicã”.
În interiorul cãrþii, au fost introduse 300 de file din carton,
încadrate de chenare cu motive
florale, marginile fiind îmbrãcate
cu foiþã de aur. În perioada 19091913 au fost scrise 119 pagini,
care, prin valoarea istoricã a ideilor exprimate de personalitãþi din
conducerea României ºi a Olteniei, o fac cu adevãrat o „Carte
de Aur”.
Chiar la începutul cãrþii, în
semn de înaltã cinstire, vom regãsi semnãturile originale ale
Regelui Carol I ºi ale Familiei Regele, ca membrii de onoare în colectivul Fundaþiei constituitã în
1912 pentru administrarea monu-

A

mentului ºi ca participanþi în mai
1913 la ceremonia dezvelirii lui ºi
încredinþãrii Primãriei Craiova ºi
craiovenilor.
Un adevãrat „Cuvânt introductiv” îl reprezintã poemul „Calafat”,
dedicat evenimentului de Regina
Elisabeta, semnat cu pseudonimul
Sãu literar, Carmen Silva, în care
regãsim în formã versificatã celebrele cuvinte rostite de Regele
Carol I la primele salve de tun lansate asupra Vidinului, consfinþind
intrarea României în rãzboiul antiotoman, pentru Independenþã:
„Asta-i muzica ce-mi place!”
Vor semna, în continuare, generalii participanþi la rãzboi.
„Mândri cã am fost chemaþi
sub Marele Cãpitan Carol I sã
luptãm pentru Independenþa ºi
redeºteptarea neamului, semnãm
cu toatã inima în cartea de aur a
monumentului care v-a perpetua
vitejia armelor române.”
Peste 100 de alte personalitãþi
vor semna ºi vor da expresie sentimentelor de mândrie naþionalã
ºi înalt patriotism în paginile urmãtoare. Dar despre acestea, în
numãrul viitor.

preciind valoarea istoricã inestimabilã a monumentului Asta-i muzica ce-mi place, realizat de artistul plastic D. Pavelescu-Dimo,
reper major pentru identitatea
spiritualã a Bãniei, dar ºi a Statului Român, la iniþiativa primarului
Antonie Solomon, Consiliu Local al Municipiului Craiova a decis prin Hotãrârea nr. 451/30.11.
20006 realizarea unei statui Astai muzica ce-mi place pe vechiul
amplasament din faþa intrãrii principale a Parcului Nicolae Romanescu, aprobând în acest scop
Planul Urbanistic de Detaliu.
Dupã largi consultãri cu mediile profesionale ºi a Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional, s-a impus concluzia cã soluþia cea mai adecvatã pentru restituirea acestui monument patrimoniului cultural al oraºului este
realizarea unei noi lucrãri de
sculpturã de un artist contemporan care sã porneascã de la datele de compoziþie ale monumentului dispãrut.
În acest scop s-a organizat în
19.09. 2008 un concurs de soluþii, în urma cãruia s-a clasificat pe
locul I artistul plastic Mircea Corneliu Spãtaru, iar dupã obþinerea
Avizului favorabil al Comisiei
Naþionale de For Public de pe
lângã Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Primãria Craiova a evaluat oferta autorului,
acceptând prin contract onorariul de 13.200.000 lei ºi termenul
de execuþie de 12 luni.
În anul 2009 s-a achitat suma
de 200.000 lei reprezentând plata
pentru macheta de ipsos scara
1/10 cesiunea drepturilor de reproducere ºi expunere publicã
pentru municipiul Craiova.

Din lipsã de fonduri la bugetul Primãriei din 2010 pentru finanþarea acestui proiect cultural,
s-a încheiat un act adiþional de
prelungire a termenului de execuþie pânã la 15.12.2011.
Cum în bugetul local nu au
putut fi identificate sumele necesare ºi nici alte surse legal constituite de pe plan local, Primãria
Municipiului Craiova s-a adresat,
prin adresa Nr.124215 /13.12.2010,
Ministerului Culturii ºi Cultelor
solicitând, sub semnãturã viceprimarului Mãrinicã Dincã, a Arhitectului ºef Mircea Diaconescu ºi a ªef Serviciu Achiziþii
O:L:P:, ing. Sabina Dumitru, studierea posibilitãþii Ministerului
Culturii ºi Patrimoniului Naþional
de a sprijini finanþarea acestui
proiect cultural.
Rãspunsul venit de la Cabinetul Ministrului cu Nr. 178/
18.01.2011 concluzioneazã: „Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional nu poate da curs solicitãrii
Primãriei Muncipiului Craiova”.
Luând în consideraþie situaþia
economicã a României ca ºi contextual economic internaþional,
înþelegând cã resursele bugetare
limitate ale perioadei actuale nu
permit alocarea unei sume corespunzãtoare valorii de execuþie a
proiectului, credem cã putem lua
în seamã sugestia de a urma exemplul înaintaºilor noºtri, care, în
condiþii nu mai puþin dificile ºi cu
resursele mult mai limitate ale începutului secolului XX, au ºtiut
sã se mobilizeze ºi „prin obolul
tuturor Românilor” sã dea expresie materialã ataºamentului faþã
de Patria lor.
„Mozaicul” îºi pune paginile
la dispoziþia celor care vor sã susþinã acest proiect, pentru început
cu idei ºi propuneri pentru realizarea lui.

n Nicolae Marinescu

n V. Chiriþã-Bãlceþeanu

Poemul „Calafat”, de Regina Elisabeta, semnat Carmen Silva

Comitetul de iniþiativã pentru administrarea monumentului
realizat pe bazã de subscripþie
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colecþia Ion Þuculescu din Craiova

r te

I

on Þuculescu – medic ºi
pictor – s-a nãscut pe 19
mai 1910 la Craiova, în familia institutorului Ioan P. Þuculescu – autor de manuale ºcolare
ºi lucrãri literare, fondator al Asociaþiei Scriitorilor Olteni, învãþãtor ºi director de ºcoalã. Ca elev
al Colegiului „Carol I”, în mai 1925,
la 15 ani, Ion Þuculescu are o primã expoziþie de picturã în Sala
Prefecturii din Craiova. C.D.Fortunescu scria despre „Expoziþia
Hagiu ºi a fraþilor Þuculescu”,
unde Ion Þuculescu „expune tablouri cu porumbi verzi, flori de
cais, de mãr, de zarzãr, efecte de
lumini ºi umbre în peisagii, fructe, legume”. Unul dintre aceste
tablouri, „Creanga de cais” se
pãstreazã în colecþia Muzeului de
Artã al Craiovei. Expune în continuare alãturi de nume consacrate ale picturii craiovene: Eustaþiu
Stoenescu, Gh. Teodorescu-Romanaþi, Anghel Chiciu, Freda
Trybalski-Delnevo º.a. Dupã liceu, Ion Þuculescu urmeazã concomitent cursurile Facultãþii de
ªtiinþe Naturale ºi ale Facultãþii
de Medicinã din Bucureºti, absolvind-o cu „Magna cum laudae”. Întreaga sa viaþã, pe care
Ion Þuculescu o definea ca „adâncã ºi dramaticã” s-a desfãºurat între microscopul medicului ºi
cercetãtorului bacteriolog ºi paleta de lucru a pictorului. Viata i
se sfârºeºte la doar 52 de ani, la
27 iulie 1962, la Bucureºti.
Lucrãrile sale – graficã ºi picturã – au fost expuse începând
din anul 1938 – când a avut prima expoziþie personalã la Ateneul
Român din Bucureºti, apoi la Sala
„Dalles” din Bucureºti, la Veneþia, Berna, Stockholm, Budapesta, Paris, Copenhaga, Washington, San Francisco, Bruxelles,
Belgrad, Varºovia, Oslo, Stockholm, Viena. A avut numeroase
expoziþii ºi la Craiova, Iaºi, Timiºoara, Sibiu, Oradea, Cluj, Constanþa, Baia Mare, Suceava ºi alte
oraºe din þarã, toate „bucurân-

Ion Þuculescu - Trãsura neagrã

du-se de un succes de public ºi
de presã de-a dreptul neobiºnuit”, spunea Paul Rezeanu.
„M-am dus la Craiova, oraºul
meu natal, ºi am pictat...” scria
Ion Þuculescu, cel care ºi-a dorit
ca, dupã moarte, lucrãrile sale sã
se constituie într-o expoziþie permanentã în oraºul natal, dorinþã
împlinitã de soþia sa, dr. Maria
Þuculescu prin donaþia pe care a
fãcut-o oraºului, cuprinzând peste 170 din cele mai frumoase schiþe, lucrãri de graficã ºi picturi realizate de Ion Þuculescu. În Cererea (nr. 631 din 11 VII 1967),
adresatã Muzeului de Artã din
Craiova, dr. Maria Þuculescu
scria: „în dorinþa ca o parte din
lucrãrile defunctului meu soþ, pic-

torul Ion Þuculescu sã fie pãstrate la Craiova... donez toate
schiþele ºi desenele aflãtoare
pânã la ora actualã în posesia
mea...”. Putem aminti câteva teme
prezente în lucrãrile de graficã
expuse: portrete ºi autoportrete,
interioare, naturi statice cu flori,
peisaje sau studii de simboluri ºi
totemuri.
Împreunã cu lucrãrile aflate
deja în patrimoniul Muzeului de
Artã, pe 10 iulie 1973 a fost inaugurat Muzeul Ion Þuculescu din
Craiova, cu sediul în Calea Bucureºti nr. 14.
Muzeul reunea, alãturi de unele dintre cele mai valoroase tablouri ºi aproape toate lucrãrile
de graficã, piese de mobilier ºi

covoare olteneºti care au aparþinut artistului, documente ºi fotografii de familie, caiete cu schiþe ºi file de manuscrise, mâna ºi
masca mortuarã a pictorului,
sculptura în bronz „Portretul tatãlui”, executatã de Adina Þuculescu. Holul de la intrare era dominat de privirea pictorului din
cunoscutul sãu „Autoportret cu
frunzã”. Expoziþia se continuã în
cele patru sãli de expunere cu
graficã ºi trei perioade de creaþie,
numite chiar de artist: realistã,
folcloricã ºi totemicã-simbolicã,
introducându-l pe vizitator într-o
lume stranie ºi fascinantã, creatã
de cel care voia sã lase în urma
lui „o operã plinã de dragoste de
viaþã”, de cel care se întreba: „Ce

aº putea spune oamenilor pentru a-i convinge cã viaþa e frumoasã, veselã ºi fericitã?”.
Perioada realistã este o perioadã de cãutãri ºi cuprinde lucrãri realizate în ulei pe pânzã, pe
carton sau pe hârtie, cu subiecte
din lumea realã – peisaje ºi
portrete: „Peisaj din Grecia”, „Peisaj din insula Paros”, „Portretul
Dr. Papinian”, „Noaptea salcâmilor”, „30 Decembrie 1947”. În perioada aceasta, Ion Þuculescu
spunea: „Noi, românii, avem simþul culorii, al ritmului, avem imaginaþie, dar nu ºtim ce sã facem
cu ele... nu ne utilizãm la maximum ºi cu destulã pricepere”.
Despre perioada folcloricã,
artistul mãrturisea: „Linia picturii
româneºti, moderatã, cuminte, nu
îmi mai convenea. Vream sã caut
altceva, folclorul... Înlocuiam cu
motive de scoarþe pomii, norii, florile... pãmântul era aºternut cu
motive olteneºti, cerul de asemenea era tot dupã modul scoarþelor...”. Colecþia de la Craiova cuprinde cele mai frumoase tablouri
din aceastã perioadã: „Interior
þãrãnesc”, „Naturã staticã cu
oale”, „Lacul Brãneºti”, „A fost
odatã”, „Trãsura neagrã”, „Câmp
albastru”, „Vânãtorul”, „Iarna în
pãdure”, „Frunze de zãpadã”,
„Iarna în mahala”.
Perioada totemicã-simbolicã produce „o nouã mutaþie” în
creaþia pictorului ºi apare spre
sfârºitul anului 1956, când acesta nota: „...Am vrut sã pictez
scoarþe româneºti, dar a ieºit o
lume ciudatã de existenþe umane
simplificate... Sensuri neliniºtitoare se desprind din privirile
ochilor ori din capetele suprapuse... Raþiunea a dirijat o picturã
seninã... Pictorul secret din mine
a visat la altceva – la misterul
cosmic”. „Dominat de obsesia
spaþiului, acest Bruegel al cosmosului”, spunea Ion Vlasiu
dupã moartea artistului, ne-a lãsat tablouri cutremurãtoare, fascinante, pãstrate în colecþia de
picturi ale Craiovei: „Troiþa”, „Copac în soare”, „Totem în câmp”,
„Accente negre”, „Priviri”, „Cãldurã”, „Urme”, „Circuite”, „Baie
de soare”, „Apocalips”.
Din considerente edilitare,
Casa Þuculescu a fost demolatã
în anul 1978, locul rãmânând liber ºi în prezent, pe Calea Bucureºti, la capãtul Aleii Personalitãþilor din Parcul Teatrului Naþional. Printr-un joc al destinului,
ºirul personalitãþilor oraºului este
deschis chiar de bustul pictorului-medic Ion Þuculescu. O parte din tablouri au fost mutate în
Muzeul Colecþiilor Artiºtilor Craioveni de pe Calea Unirii, fosta
Casã Valimãrescu, devenitã între
timp în proprietate particularã.
Colecþia Ion Þuculescu (ca ºi altele) a rãmas depozitatã, puþin cunoscutã de publicul craiovean.
Se cuvine ca în aceastã lunã
mai a anului 2011, când se împlinesc 101 ani de la naºterea artistului, sã ne întrebãm dacã se va
gãsi un spaþiu care sã readucã în
circuitul muzeal originala creaþie
a pictorului Ion Þuculescu.

n Magda Buce-Rãduþ
Colecþia Ion Þuculescu, în Muzeul Colecþiilor Artiºtilor Craioveni
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muzicã sacrã
potrivã dramatice ºi meditative.
L. Cherubini a conceput aceastã
muzicã într-un echilibru perfect
între cor ºi orchestrã, unind cele
douã ansambluri într-un tot unitar coerent, dirijorul izbutind sã
transmitã un mesaj ce purificã
sufletele ºi ne dã puterea de a mai
spera. O laturã a religiozitãþii acestei partituri priveºte seninãtatea
creºtinã în preajma sfârºitului vieþii pãmânteºti, însufleþeºte ºi radiazã cucernic ºi împãciuitor.
În cadrul aceleiaºi seri, am ascultat ºi o lucrare solisticã, avându-i în prim plan pe violoniºtii
Octavian Gorun ºi Simion Petrencu. Este vorba de Dublul concert
în La minor de Antonio Vivaldi,
cu „voci” distincte, bine individualizate, dar în acord perfect între ele ºi ansamblul (coarde ºi clavecin), soliºtii etalând o siguranþã, o dezinvolturã ºi o capacitate
a transmiterii emoþiei cum rar se
întâlnesc.
Dintre manifestãrile de muzicã
de camerã, remarcãm recitalul violonistului Alexandru Tomescu,
solist al Orchestrei Naþionale
Radio din Bucureºti, al cãrui turneu prin þarã, cu „Integrala Capriciilor de N. Paganini”, a permis melomanilor craioveni sã-l
reîntâlneascã în sala Filarmonicii.
La temelia acestei manifestãri se
aflã o nouã viziune asupra concepþiei „regizorale”, adãugând
recitalului proiecþia video, ceea
ce conferã reprezentaþiei atractivitate ºi accesibilitate sporite. În
plan strict muzical, Al. Tomescu
face o demonstraþie de înalt profesionalism, mânuind Stradivarius-ul sãu cu o dezinvolturã ieºitã din comun. Cele 24 de Capricii ale legendarului virtuoz al violinei au cãpãtat în versiunea muzicianului bucureºtean contururi
policrome, dând viaþã tot atâtor
tablouri sonore, de o fascinaþie
tulburãtoare. O salã arhiplinã, a
aplaudat „la scenã deschisã”, un
artist.

n Gheorghe Fabian

chiar e totul bine?

E

Tim Carroll, trebuie
sã-þi faci timp. ªi mi-am
fãcut, pentru premiera
(de dinaintea premierei oficiale)
spectacolului Totu-i bine când se
sfârºeºte cu bine, de William
Shakespeare, în sala mare a TNC
Marin Sorescu. Aºteptãri mari.
Atât de mari pe cât am apreciat
Odysseia, în regia aceluiaºi Carroll, care, deºi nu m-a uimit, m-a
bucurat prin dozarea formei inovative, centratã nu atât pe libertatea improvizaþiei per se cât pe
scopul de a fi jucatã o poveste ºi
de a-i fi transmis mesajul.
Însã de astã datã, dincolo de
caracterul problematic al acestei
piese (pentru a nu spune cã ar fi
mai puþin bine scrisã sau mai puþin valoroasã), ceea ce face ca
alegerea punerii sale în scenã sã
fie un act de curaj, o provocare,
ceva totuºi nu s-a legat. Viziunea
regizoralã a eclipsat spectacolul,
într-un fel deloc îmbucurãtor, pãrându-mi cã nu a orchestrat elementele întregului ºi asta fiind tot
ce mi-a rãmas dupã final.
În primul rând, Tim Carroll a
ales o succesiune formalã a scenelor excesiv de fragmentatã, cu
heblu din câteva în câteva minute, ceea ce m-a fãcut sã mã gândesc cã ni se atrage atenþia cã pe
scenã ni se predã o lecþie de viaþã ºi de punere a sa în act, hebluurile jucând rolul de a ne acorda
timpul necesar pentru a lua notiþe ºi a fixa pildele cu pricina. Or,
asta nu face decât sã þinã spectatorul departe, sã nu îl implice,
nici emoþional, nici estetic. Cu alte
cuvinte, pauzãrile dese, în loc sã-i
ofere spaþii de respiro necesar în
tumultul actãrii ce i se deruleazã
în faþa ochilor, îi reamintesc, sufocant de insistent, cã se aflã întro convenþie. ªi atunci nu este
suficientã, pentru a compensa,
încercarea de a infuza interactivitate prin aceea cã, din când în
când, personajele s-au adresat în
mod direct cuiva din public.
În al doilea rând, decorul, semnat Puiu Antemir, ºi costumele,
operã a Liei Dogaru, modernistminimaliste, sugestive în sine, au
fost folosite pentru a plasa conþinutul piesei nici pânã la capãt
în trecut, nici pânã la capãt în prezent, de unde efectul artificios, ºi
nu o accentuare a universalitãþii
spaþio-temporale a mesajului piesei ºi a manifestãrilor naturii umane din ea. Indecizia în ce priveºte
alegerea unui timp cert - nici secolul în care a trãit Shakespeare,
cu hãrmãlaia în care erau puse-n
scenã piesele sale la Globe, dar
nici secolul nostru, cu liniºtea
unor sãli deseori doar pe sfert
pline – a funcþionat ea însãºi ca
un heblu prelungit.
Astfel cã am tot aºteptat sã înceapã, deºi începuse de mult.
Mi-am spus cã poate este ºi din
cauza scenografiei, la rându-i fracturatã. Cã poate ºi de asta spectacolul nu mã prinde. Cãci munca actorilor cu decorul – când escaladat, când pãtruns dus-întors, când
ocolit cu grijã evidentã – a distras
atenþia de la joc ºi text, ºi nu aºa
cum o face, de pildã, un dans subtil, ci aºa cum o face un exerciþiu de
miºcare, o rutinã a ei. Nu ºtiu cât
de solicitant a fost pentru actori
din perspectiva lor (sau dacã) ºi
nici dacã, în cazul în care a fost solicitant, are vreo legãturã cu faptul
cã au fost ºi bâlbe.

Cãci bâlbe au fost. Accentuate, prin opoziþie, de felul lin în care
au curs introducerile ºi epilogurile scenelor, cântate în englezã
britanicã. Iar pentru mine una, o
bâlbã în cazul unui text versificat
(cel puþin în parte) e semn cã textul este spus ca text ºi cã nu a
intrat pânã la capãt în cel ce îl
joacã. Cu atât mai semn cu cât
jocul însuºi a fost în mare parte
declamativ, lipsit de firesc, ceea
m-a surprins, mai ales în cazul
Iuliei Colan - Helena, al cãrei potenþial nu doar cã s-a evidenþiat
cu prilejul altor piese, ci s-a concretizat în prestaþii remarcabile.
De vinã sã fie, în cazul ei, mecanica gesticii care a însoþit replicile cheie sau þinuta incertã, cu
umerii cãzuþi?
Sau sã fi fost vorba, în cazul
tuturor actorilor, ºi despre limitele traducerii textului? Cãci, probabil în încercarea de a da actualitate textului, traducerea a presupus gafe gen „boalã malignã”
sau inserþii inutil vulgarizante
gen „sã mor eu dacã nu-l bat”, la
care, ce-i drept, o parte din public a reacþionat pozitiv. Dar aºa
e publicul, mi-am zis, pestriþ ºi în
zilele noastre, nu doar pe vremea
sãlilor arhipline la Globe.
Chiar ºi aºa, au fost ºi prezenþe actoriceºti care m-au surprins
plãcut. Mã refer, mai exact, la Vlad
Drãgulescu, în cazul cãruia am
remarcat, comparativ cu alte roluri ale sale, o dicþie mai bunã ºi o
pãtrundere mai adâncã în personaj, pe care l-a transpus nu doar
convingãtor, ci ºi cu un anumit
farmec ºi umor. Ce-i drept, a juca
un bufon e riscant ºi cere o responsabilizare suplimentarã, datã
fiind importanþa sa în fauna per-

sonajelor teatrului clasic, precum
ºi în intriga concretã a pieselor.
Iar faptul cã Drãgulescu a fost ºi
asistent de regie posibil sã fi avut
un cuvânt de spus ºi în ce priveºte personajul pe care l-a jucat, în cazul cãruia am remarcat
un plus de fluiditate.
Revenind însã la dicþie, am rãsuflat uºuratã când Andone, în
pielea lui Parolles, a recitat cu mult
mai limpede decât în Caligula lui
László Bocsárdi, deºi deseori la
fel de greu de auzit, în cazul replicilor ºoptite. Ca plus în ce priveºte alegerea distribuþiei ºi expresia actoriceascã, l-am remarcat, încã o datã, pe ªtefan Cepoi,
în pielea celui ce stoarce informaþii – Steward – la fel de convingãtor ca în Ce mai taci, Gary?,
pãstrate fiind, fireºte, diferenþele
de naturã, ºi nu doar de grad, dintre personajul pe care l-a jucat în
acest spectacol ºi, respectiv, cel
din dramatizarea fãcutã de Toma
Grigorie.
La fel de uºuratã am rãsuflat
la sfârºit, dupã cele aproape trei
ore ale spectacolului (cu pauzã),
spunându-mi cã, în fond, ca orice punere în scenã, ºi aceasta
este mereu în lucru, dacã nu chiar
mai mult, dat fiind, printre altele,
cã personajele sunt jucate, de la
o reprezentaþie la alta, de cãtre
un alt actor dintre cei ce compun
distribuþia. ªi mi-am mai spus cã
poate când lucrul se va sfârºi,
odatã cu ultima reprezentaþie, se
va sfârºi cu bine, raportat
restrospectiv la dinamica celorlalte reprezentaþii. ªi atunci va fi
cu mult mai bine.

n Mãdãlina Nica
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in rândul ultimelor
concerte ale Filarmonicii „Oltenia” din
Craiova, ne-au atras atenþia douã
manifestãri de muzicã vocal-simfonicã susþinute de orchestra
simfonicã ºi coralã academicã a
instituþiei. Este vorba, în primul
rând, de concertul dirijat de Mischa Katz (Franþa), având în program Rapsodia pentru alto, cor
bãrbãtesc ºi orchestrã de J.
Brahms (solistã Liliana Ciucã
Mattei) ºi Missa Încoronãrii de
W. A. Mozart. Dacã în Rapsodia
pentru alto am ascultat-o pentru
prima oarã la Craiova pe L. Ciucã
Mattei, din Cluj-Napoca, o voce
de adevãratã artistã, care ºtie sã
cânte cu o lejeritate impresionantã, în Missa mozartianã am avut
surpriza unui cvartet vocal admirabil ca frumuseþe, penetranþã ºi
sensibilitate a fiecãrui glas în parte ºi a tuturor laolaltã: Diana Þugui (sopranã), L. Ciucã Mattei
(mezzosopranã), Szilagyi Zsolt
(tenor), Balla Sandor (bariton).
Dirijorul oaspete, cu o gesticã
spectaculoasã, a condus ansamblul (cor, soliºti, orchestrã) pasionat, cu miºcãri de mânã care
desenau în aer „curbe” melodice
ºi intensitãþi sonore, deschidea
braþele ca aripile de vultur, însufleþind ºi antrenând interpreþii în
construirea unui discurs sonor
interesant pentru minte ºi convingãtor pentru suflet. Corul a
fost pregãtit exemplar de cei doi
dirijori ai sãi: E. S. Maxim ºi Manuela Enache.
Un alt concert al Filarmonicii,
dirijat de Emil Siegbert Maxim,
ne-a prilejuit o primã audiþie: Requiem-ul în Do minor de Luigi
Cherubini, o partiturã mai rar abordatã de filarmonicile noastre, dar
de un farmec sonor indubitabil.
E. S. Maxim cultivã pregnanþa sonorã (spectaculozitatea în sine îi
repugnã), îi sunt dragi sonoritãþile ample, de consistenþã muzicalã. Requiem-ul este o asemenea paginã muzicalã: permite frazãri „îndelungi”, construcþii deo-

Observatorul European al Plurilingvismului
niversalia

„întreprinderile cele mai performante în plan economic ºi social sunt
cele care întreþin în interiorul lor echipe cu origini culturale variate”

S

ub Înaltul patronaj al
ASR Principele Radu al
României ºi în prezenþa
Prinþesei Rym a Iordaniei, invitatã specialã a Casei Regale, ca ºi a
reprezentanþilor diplomatici din
mai multe þãri la Bucureºti, pe 18
aprilie a avut loc Seara Palatului
Elisabeta dedicatã Observatorului European al Plurilingvismului,
organizaþie europeanã a societãþii civile care a primit anul trecut
Înaltul patronaj al ASR Principele Radu al României.
Cu acest prilej am obþinut un
interviu în exclusivitate de la
membrii Comitetului administrativ al OEP care s-au deplasat
de la Paris cu aceastã ocazie:
d-l Christian Tremblay (preºedinte), d-na Astrid Guillaume ºi d-l
François-Xavier d’Aligny (vicepreºedinþi) ºi d-na Dana-Marina
Dumitriu (secretar general).
Nicolae Marinescu: Cum s-a
nãscut Observatorul European
al Plurilingvismului?
Christian Tremblay: În 2001,
când am preluat conducerea Asociaþie Diplomaþilor Francezi cu
Studii Universitare (ASEDIFRES)
am primit mandatul de a propune
un plan de relansare a acestei
asociaþii. Din multiple motive,
eram sensibil la problemele lingvistice ºi mi s-a pãrut cã problema limbilor în Europa era tratatã
la nivel european mai mult prin
inerþie ºi cã lipsa unei reale reflecþii în aceastã privinþã ne conducea de-a dreptul la engleza ca
limbã unicã de comunicare, cu
alte cuvinte la adoptarea unei
limbi comune prin înlocuirea limbilor oficiale ºi marginalizarea limbilor naþionale. Am propus organizarea unui forum european al
plurilingvismului (Assises européennes du plurilinguisme), propunere adoptatã în noiembrie
2003. În noiembrie 2004, împreunã cu câþiva parteneri, dintre care
patru vor deveni fondatorii OEP
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(ASEDIFRES, APLV, FDEI ºi
Génération Europe 21), am lansat apelul organizãrii primului forum european în noiembrie 2005
la Paris. Acest forum a constituit
actul de naºtere al OEP.
N.M.: Numele organizaþiei pe
care o conduceþi are în structura lui un termen pe care îl nuanþaþi ori de câte ori aveþi ocazia:
plurilingvism. Existã o diferenþa
notabilã între plurilingvism ºi
multilingvism?
C.T.: Nuanþa este foarte importantã chiar dacã în mod uzual
multilingvism este adesea folosit cu sensul de plurilingvism.
Multilingvism poate desemna
realitãþi foarte diferite. Serveºte
atât pentru a spune cã un individ
are capacitatea de a vorbi mai
multe limbi (cel puþin douã), cât
ºi pentru a desemna o þarã în care
comunitãþi monolingve vorbesc
limbi diferite. Când vorbim de plurilingvism ºi folosim acest termen
în legãturã cu un grup de persoane, o naþiune, o populaþie, indicãm cã persoanele care alcãtuiesc
comunitatea respectivã sunt ele
însele plurilingve. Astfel, Luxemburgul, ai cãrui locuitori vorbesc
în marea lor parte moselan, germana ºi franceza, este un stat cu
adevãrat plurilingv; este în mare
mãsurã ºi cazul Elveþiei. Nu însã
ºi al Belgiei sau al Canadei, ale
cãror populaþii sunt împãrþite în
comunitãþi lingvistice care refuzã reciproc limba celeilalte. Belgia ºi Canada sunt prin urmare
mai degrabã multilingve decât
plurilingve.
În termeni de acþiune, existã
complementaritãþi, dar ºi opoziþii. Apãrarea multilingvismului
înseamnã apãrarea limbilor în existenþa lor. A apãra plurilingvismul
înseamnã nu numai a apãra limbile in existenta lor, dar ºi promovarea comunicãrii între ele, ceea
ce se obþine prin invatarea ºi practicarea mai multor limbi (cel puþin
douã) sau prin traducere ºi inter-

pretare. Multilingvismul este
compatibil cu o limbã comunã
(engleza în Africa de Sud, de
exemplu), plurilingvismul, nu.
Diferenþa este importantã, pentru cã, dacã luaþi de exemplu english globish ca limbã comunã,
pe de o parte nu asiguraþi comunicarea interculturalã ºi pe de altã
parte vã plasaþi în poziþie de inferioritate faþã de adevãraþii anglofoni. Prin urmare folosirea unei
limbi comune fãcând oficiu de
lingua franca trebuie restrânsã
la situaþii foarte specifice.
Ambiguitatea termenului multilingvism îi aranjeazã bineînþeles pe mulþi, în special pe adepþii
englezei ca limbã unicã. Este motivul pentru care OEP militeazã
pentru îndepãrtarea ambiguitãþii
acestui termen.
N.M.: Vorbiþi-ne pe scurt despre asociaþia pe care o reprezentaþi în OEP ºi spuneþi-ne în
ce mãsurã crearea OEP a produs schimbãri în activitatea
asociaþiilor fondatoare.
C.T.: La data înfiinþãrii OEP,
ASEDIFRES avea douã activitãþi
principale: organizarea de dineuridezbatere ºi organizarea de cãlãtorii de studiu. Ea ºi-a continuat
dineurile-dezbatere în sânul OEP,
iar OEP, la rândul lui, a cunoscut
expansiunea pe care o ºtiþi.
Dana-Marina Dumitriu: Trebuie spus cã, deºi activitatea
ASEDIFRES a rãmas aproximativ
aceeaºi în ceea ce priveºte organizarea acþiunilor ei de bazã, o
schimbare – deloc neglijabilã –
s-a produs. Subiectele abordate
au cãpãtat o profundã componentã lingvisticã, militant lingvisticã, dacã se poate spune aºa, în
concordanþã cu politica OEP.
ASEDIFRES este interesatã sã
afle ºi sã difuzeze experienþe europene privind importanþa diversitãþii lingvistice în diferite sectoare de activitate. Asta face ca
la ora actualã sigla ASEDIFRES
sã nu mai desemneze Asociaþia
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Europeanã a Diplomaþilor Francezi cu Studii Superioare, ci Asociaþia Europeanã de Difuzare a
Cercetãrii ºi a Studiilor despre
Europa ºi Societate.
François-Xavier d’Aligny:
Fundaþia pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Internaþional
(FDEI) este un think tank independent creat acum mai bine de
30 de ani ºi a cãrui misiune este
de a promova dispozitivele de
excelenþa ºcolarã care oferã, într-un mod eficient ºi începând de
la ºcoala primarã, programe plurilingve ºi multiculturale. FDEI
este co-fondatoare a OEP-ului,
dar naºterea OEP-ului nu a modificat activitatea fundaþiei. În particular, FDEI susþine sistemul secþiilor internaþionale ºi a opþiunii
internaþionale de bacalaureat
(OIB) care a fost creat de Franta
cu 15 þãri. Acest sistem duce la
rezultate foarte bune pentru elevi
ºi profesori, contribuie la atractivitatea teritoriului ºi pregãteºte
mobilitatea profesionalã. El constituie un sprijin în competiþia
competenþelor, duce la reducerea
inegalitãþilor de ºanse, favorizeazã diversitatea ºi respectul mutual al culturilor ºi permite accesul pe piaþa muncii a tinerilor cu
adevãrat plurilingvi ºi multiculturali.
N.M.: L-am auzit pe domnul
Christian Tremblay vorbind despre forumul european al plurilingvismului (Assises européennes du plurilinguisme) ca despre „actul de naºtere” al OEPului. Puteþi sã ne spuneþi mai
multe despre acest forum?
D.M.D.: Assises Européennees
du Plurilinguisme este cea mai
importantã acþiune a noastrã. Ea
este de fiecare datã organizatã în
altã capitalã europeanã (Paris –
2005, Berlin – 2009, Roma – 2012)
ºi pune faþã în faþã reprezentanþi
ai instituþiilor europene, naþionale ºi internaþionale ºi reprezentanþi ai lumii academice, ai artei,

ai mediului economic ºi al afacerilor cu reprezentanþi ai societãþii
civile dintr-un numãr cât mai mare
de þãri europene. Pe lângã temele
abordate, fiecare ediþie a forumului are o acþiune forte în domeniul plurilingvismului. Prima ediþie a dus la crearea Observatorului European al Plurilingvismului
(OEP), care ºi-a asumat redactarea Cartei Europene a Plurilingvismului, realizarea site-ului Internet ºi a scrisorii electronice de
informare lunarã.
N.M.: Care sunt ideile principale ale Cartei Europene a
Plurilingvismului?
C.T.: Ideea de bazã este cã diversitatea limbilor ºi a culturilor
este o bogãþie care dã forþã Europei ºi naþiunilor care o compun,
cu condiþia ca acestea sã fie conºtiente de valoarea ei. Prin urmare, plurilingvismul pe care îl promovãm nu poate fi separat de o
anumitã viziune politicã asupra
Europei. Carta declinã plurilingvismul în toate aspectele vieþii
sociale ºi economice: educaþie,
economie, politicã, cercetare,
media etc.

Reþeaua din România
a fost ºi este cea mai
promptã în reacþii
N.M.: Ce ne puteþi spune despre traducerea cartei în limba
românã?
D.M.D.: În limba românã
avem atât traducerea primei variante a cartei, cât ºi a variantei definitive. Împreunã cu douã colege de la Universitatea din Craiova (Ancuþa Guþã ºi Bianca Predescu) am asumat traducerea primei variante. Modificãrile succesive în textul francez au impus o
comparare a versiunilor franceze
între ele ºi o nouã versiune în limba românã care sã þinã cont de
aceste modificãri. În acest scop,
am cooptat-o în colectivul de tra(Continuare în pag. 15)

