
Ia-]]i �Suplimentul de
cultur\� ! Sub acest
îndemn ne ve]i putea citi
în fiecare sîmb\t\. Se
discut\ mult, dar steril,
despre cultura centrului [i
a provinciei. Dincolo de
patriotismul local îns\,
dincolo de orgolii [i
pasiuni, de obicei r\mîn
doar vorbele. Cîteva edituri
(pu]ine), cîteva reviste
(pu]ine), o pres\ cotidian\
[ubred\, supus\ la
presiuni, [i, uneori, un
spectacol sau un concert
mai reu[esc s\ dezmor-
]easc\ o via]\ cultural\ ce
pare s\ lîncezeasc\
molcom [i nep\s\tor în
a[teptarea sponsorilor, un
Mecena ce întîrzie s\ vin\.
Proiectul Editurii Polirom [i
al �Ziarului de Ia[i�
dore[te s\ rup\ nefireasca
stare de a[teptare.
�Suplimentul de cultur\�
poate fi o prim\ provocare:
un s\pt\mînal cultural ce

va fi editat la Ia[i. �Nu e
de ajuns cuvîntul, trebuie
s\ mai fiu [i eu�, spunea
undeva Emil Brumaru.
Paginile revistei r\mîn
deschise tuturor celor care
vor s\ existe prin cuvînt,
din Bucure[ti, Ia[i,
Timi[oara sau Cluj
deopotriv\. În cotidianul
adeseori cenu[iu, o carte,
un film, un concert sau un
spectacol de teatru pot
aduce o clip\ de lumin\. În
acest sens, menirea unei
edituri poate fi [i aceasta:
s\-[[i apropie cititorii,
invitîndu-ii într-oo lume care
nu întotdeauna este doar a
imaginarului. Pe lîng\ c\r]i
[i informa]ii cotidiene,
s\pt\mînal, Editura
Polirom [i �Ziarul de Ia[i�
doresc s\ v\ ofere,
începînd de ast\zi, ceva în
plus, un supliment. Un
�ceva� pe care noi l-aam
numit simplu chiar a[a:
�Suplimentul de cultur\�.

15.000 lei
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~n ce m\sur\ mecanismele tipice perioadei
comuniste mai ac]ioneaz\ [i ast\zi asupra
mediului nostru cultural? PAGINILE 10, 11, 12 

ACTUALITATE
Teatru �mic�, festivaluri
multe, pag. 3

POP-CULTUR|
Voi n-a]i `ntrebat, F\r\ zah\r
v\ r\spunde, pag. 5

CRONIC| DE CARTE
de Lumini]a Marcu, pag. 6

TOPUL
EVENIMENTELOR
pag. 15

�Eu m-am consacrat în momentul

în care, ducîndu-m\ la flor\reasa

din col] � era în 1997 �, mi-a spus:

«Nu am re]inut cum v\ cheam\...

C\ ave]i un nume complicat. Nu

pot s\-l ]in minte. Dar m-am

pironit în fa]a ecranului la domnul

Sava. Nu m-am mai putut des-

prinde! Ce frumos le spune]i dum-

neavoastr\!». Atunci m-am consa-

crat. Atunci am în]eles c\ lucrurile

despre care am vorbit în emisiunea

lui Iosif Sava erau cele pe care le

discut cu prietenii din zona cul-

turii. Am în]eles atunci c\ felul în

care eu vorbesc nu îi respinge pe
oamenii simpli. Exist\ în ce spun
ceva care le sun\ nu neap\rat
familiar, ci atr\g\tor. 

Încerc s\ fac asta [i în emisi-
unea «Idei în libertate» pe care o
realizez la TVR Cultural. Încerc s\
imprim ideea c\ totu[i cultura nu
este ceva înalt în sensul în care ]in
degetul mic ridicat ]oapele atunci
cînd vor s\ se dea distinse, ci este
o stare de convivialitate între
doi oameni.�

�Nu prea sem\n cu Adrian
N\stase. De asta vin oamenii 
la conferin]ele mele.�

PAGINILE 8, 9

Cultur\ [i propagand\

De vorb\ cu HORIA-ROMAN PATAPIEVICI,
care a g\sit o explica]ie pentru faptul c\ volumele
sale se v`nd at`t de bine

ARGUMENT
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CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

D
espre �cei doisprezece preziden]iabili� s-a
vorbit [i se va vorbi pîn\ la satura]ie în
urm\toarele dou\ s\pt\mîni. Despre rostul

asum\rii calit\]ii de preziden]iabili nu ne va mai
ajunge îns\ timpul s\ discut\m. Mai exact, prin[i
în febra campaniei, fie c\ va fi una dus\ p`n\ la
final în plan estetic, a[a cum o vedea Cristian
Tudor Popescu, fie c\ va fi una absolut
inestetic\, vom fi mai pu]in interesa]i de ce-i
mîn\ de fapt pe ei, pe cei doisprezece, în lupt\. 

Pornind de aici, acum, cînd focurile mocnesc
înc\, s\ observ\m c\ sînt trei categorii de
preziden]iabili, cu finalit\]i diferite. Primele dou\
sînt, f\r\ îndoial\, clasice. Este vorba, mai întîi,
de grupul candida]ilor cu [anse reale de a cî[tiga
alegerile. Aici îi includem, bineîn]eles, pe Adrian
N\stase [i pe Traian B\sescu, cei doi între care,
spun anali[tii, sondajele [i bunul-sim], se va da
lupta final\, la care se adaug\ ve[nica (posibil\)
surpriz\, pentru mul]i angoasant\, numit\
Corneliu Vadim Tudor. 

Urmeaz\ un grup ceva mai mare de candida]i
care, de[i se vor declara încrez\tori în [ansele
lor, nici m\car nu îndr\znesc, de fapt, s\ se
viseze pre[edin]i. Cel pu]in nu acum. Singurul lor
scop este s\-[i trag\ partidul undeva peste
pragul Parlamentului. Printre ei îi putem num\ra,
desigur, pe Gheorghe Ciuhandu, Gigi Becali sau
Petre Roman.   

A treia categorie este una pur româneasc\ [i,
cu toate c\ o vom ignora curînd, ea merit\
semnalat\ cel pu]in în acest moment. Este vorba
de candida]ii f\r\ miz\ real\, candida]ii care lupt\
pentru mizilicuri. Întîlnim aici [efi de partide
fantom\, care nu-[i doresc decît s\ se men]in\ în
aten]ia opiniei publice, sperînd c\ va veni ziua
cînd un partid serios îi va accepta m\car în
e[alonul doi; întîlnim oameni de afaceri care
g\sesc un bun prilej de a-[i face reclam\ pe bani
relativ pu]ini; întîlnim, în fine, [i un avocat, care
are ocazia de a sus]ine pledoarii în fa]a ]\rii,
urmînd, fire[te, a-[i spori num\rul [i calitatea
clien]ilor.

În zile �normale�, aceast\ din urm\ categorie
ar fi probabil cea mai interesant\ din punct de
vedere publicistic. Cum spuneam îns\, zilele de
campanie devin tot mai fierbin]i. A[a c\ nu ne
mai r\mîne decît s\ observ\m, din nou, c\ la noi
se aduc în continuare contribu]ii esen]iale la
politologia lumii. Apoi s\ zîmbim � amar sau, pur
[i simplu, distra]i � [i s\ revenim la adev\rata
miz\: îl va trage de urechi prim-ministrul din
Colentina pe iepura[ul B\sescu sau marinarul de
la Prim\rie îl va lipi de to]i pere]ii pe N\stase?

Mize vs mizilicuri

Ana-Maria Onisei
aonisei@polirom.ro

S
criitorii Emil Brumaru [i Nichita
Danilov s-au `nt`lnit, miercuri, la Peni-
tenciarul de Maxim\ Siguran]\ din

Ia[i, cu membrii cenaclului literar �Clepsi-
dra� al de]inu]ilor. Tema `nt`lnirii: o discu-
]ie despre poezie. Manifestarea a f\cut
parte din programul S\pt\m`nii Europene a
Educa]iei Permanente, `n cadrul �Festi-
valului [anselor tale�.  �Eu nu m\ consider
o [ans\ pentru dumneavoastr\, mai degrab\
s`nte]i voi o [ans\ pentru mine� � a
m\rturisit Emil Brumaru la `nceputul
`nt`lnirii, ad\ug`nd: �Ceea ce pl\nuim noi
aici este o evadare a spiritului�.

�C`nd vezi o m`n\ de femeie, dup\
doi ani, `]i vine s\ scrii...�
Ar fi culmea s\ nu fie buni actori. A[a `[i
explic\ majoritatea de]inu]ilor talentul
artistic. �~n lumea noastr\ trebuie s\ [tii s\

spui da, `n loc de nu, iar c`nd vrei s\ stai de
vorb\ cu tine `nsu]i, scrii. Dac\ nu `]i iese,
mototole[ti foaia [i gata. C`nd m-au anun]at
ieri c\ veni]i, am scris c`teva versuri�, a
explicat unul dintre �poe]ii `nchi[i�,
`nt`mpin`ndu-i pe Emil Brumaru [i Nichita
Danilov cu poemul �Critica polivalent\�.
Apoi al]i de]inu]i au citit c`teva dintre
crea]iile lor [i au dialogat cu cei doi
scriitori ie[eni despre metafor\, stil sau
calitatea textului. �Voi scrie]i c`nd v\ poc-
ne[te sau doar la comanda cuiva?�, a fost
una dintre `ntreb\rile poetului Brumaru,
care i-a �st`rnit� la polemic\ pe membrii
cenaclului. R\spunsurile s-au dovedit sur-
prinz\toare. �Avem prea mult timp liber!�,
a fost unul dintre argumente. �Vrem s\
demonstr\m c\ putem fi pu[i `n r`ndul
oamenilor, c\ s`ntem capabili de lucruri
inteligente. Ne d\m seama c\ nu avem cine
[tie ce mare talent `n poezie, dar trebuie s\
ne exprim\m cumva.� �~ntr-o zi, a
rememorat alt de]inut un asemenea mo-
ment «generator» de inspira]ie poetic\, am
v\zut o femeie. {i i-am observat m`nile. Nu

mai v\zusem m`ini de femeie de doi ani.
Asta m-a f\cut s\ m\ g`ndesc [i s\ scriu.�

Cea mai �confortabil\� dintre celule e
cea cu opt paturi. Chiar [i a[a, de]inu]ii `[i
respect\ colegii. �Este o chestiune de bun-
sim] s\ nu-i deranj\m pe ceilal]i.� Aproape
to]i citesc noaptea, c`nd este mai mult\
lini[te. Biblioteca Penitenciarului are
c`teva mii de c\r]i, `ns\ dac\ au vreo
preferin]\ anume, cei mai mul]i cer s\ le fie
aduse c\r]i �din afar\�. �La noi circul\
acum curentul Coelho, `ns\ ne-am s\turat
de literatura u[oar\. Eu am cerut rudelor
s\-mi aduc\ Dostoievski.� 

Emil Brumaru le-a promis o dona]ie de
c\r]i din biblioteca sa personal\. �Am s\
vin cu mai multe pachete de c\r]i pentru
voi, dar vreau s\ fiu sigur c\ le citi]i [i c\
vor r\m`ne aici, la bibliotec\.� La r`ndul
s\u, Nichita Danilov a afirmat c\ va `ncerca
s\ continue seria de manifest\ri dedicate
�poe]ilor `nchi[i�, la Casa de Cultur\
�Mihai Ursachi�. ~n final, cei doi au hot\r`t
c\ vor reveni [i pentru alte discu]ii cu
membrii cenaclului �Clepsidra�, iar poetul
Emil Brumaru a `ncheiat `nt`lnirea cu o
glum\: �Ar fi culmea s\ ie[i]i voi din
Penitenciar [i s\ r\m`n eu aici!�.

George Onofre i
gonofrei@polirom.ro

E
venimentele care au
]inut capul de afi[ `n
anul 2004 au fost edi]ia I

a Bienalei tinerilor arti[ti,
Bucure[ti 2004 (organizat\
de Funda]ia Cultural\ META
[i Institutul Goethe din
Bucure[ti), inaugurarea Mu-
zeului Na]ional de Art\
Contemporan\ (MNAC) din
Casa Poporului (director
Mihai Oroveanu), reviri-
mentul companiilor de teatru
private [i proiectul Editurii
Polirom �Voteaz\ literatura
t`n\r\!�. Este punctul de ve-
dere al criticului Ion Bogdan
Lefter, prezentat s`mb\t\,
6 noiembrie, `n conferin]a
sus]inut\ la Casa Municipal\
de Cultur\ din Ia[i, la
invita]ia scriitorului Nichita
Danilov. A fost un an 2004
relevant pentru cultura
postrevolu]ionar\, marcat de
evenimente spectaculoase,
evolu]ii de mentalit\]i, dar [i
de rea[ez\ri, la un nivel mai
profund, de limbaje culturale.

�Festivalul artelor�,
o inven]ie lipsit\
de con]inut

~n ansamblu `ns\, con-
textul general continu\ s\ fie
dominat de tendin]a statului
de a-[i subordona prin
influen]\ lumea cultural\. ~n
condi]iile `n care bugetele au
crescut substan]ial, finan]\-
rile au fost alocate discre-
]ionar: �Banii s`nt cheltui]i
pe festivalul folcloric de la
Cioc`rle[tii din Deal, unde
cumnatul sau unchiul prin
alian]\ al vreunui client po-
litic s-a hot\r`t s\ cheme
c`teva ansambluri populare...
Pentru finan]area a[a-zisului
«An {tefan cel Mare» �
principala activitate a Minis-
terului Culturii [i Cultelor de
anul acesta � s-a alocat echi-
valentul `n lei a aproximativ
trei milioane de dolari...
Pentru «Festivalul Artelor»,
o fantom\, o inven]ie lipsit\
de orice con]inut, de orice
proiect, s-au cheltuit la
`nceputul lui septembrie
dou\ milioane de dolari�. La
toate acestea se adaug\
finan]area de c\tre minister

a premiilor unor institu]ii
private � cum ar fi cele ale
Uniunii Scriitorilor din
România � sau finan]\rile
pentru editarea unor c\r]i pe
care s\ fie scris c\ au ap\rut
cu sprijinul primului-mi-
nistru. Sume uria[e cu care,
consider\ Ion Bogdan Lefter,
s-ar fi putut sus]ine proiecte
serioase, cu evenimente
reale [i de impact cultural.

Mergem `nainte
O alternativ\ care produce
transform\ri radicale a venit
din zona culturii private, prin
`ncercarea de a face pe cont
propriu ceea ce nu este
posibil `n cadrul unor
structuri rigide. Astfel, au
ap\rut mici galerii de art\ ce
au ajuns s\ dea tonul `n
domeniul artelor plastice sau
unele companii de teatru
private mai active dec`t cele
tradi]ionale. Exist\ chiar [i
institu]ii de stat care, prin
parteneriate, reu[esc s\ `[i
de[f\soare activitatea cu aju-
torul fondurilor private. Alte
solu]ii alternative au fost
oferite de edituri, reviste
culturale sau centre culturale
str\ine, acestea aloc`nd fon-
duri `n sprijinul unui feno-
men dinamic, ie[it din tipa-
rele festivismelor obi[nuite.

~ncurajator este [i faptul
c\ `n 2004 se percepe clar o
mutare a centrului de gre-
utate c\tre genera]iile tinere
sau foarte tinere. ~n teatru,
cele mai multe spectacole
apar]in fie genera]iei de
mijloc � actori, regizori de
40 de ani �, fie grupurilor de
tineri cu ini]iativ\. �C`nd
n-ai structuri, n-ai fonduri,
dar ai idei [i dorin]a de a face
ceva se g\sesc solu]ii s\ joci
teatru [i `n cafenele sau
anticariate... Mi-e foarte
greu s\ dau un exemplu de
spectacol `n premier\ anul
acesta, semnat de un nume
important din vechea gene-
ra]ie de regizori�. ~n lite-
ratur\, anul 2004 a fost do-
minat de proiectul de publi-
care [i promovare a tinerilor
scriitori �Voteaz\ literatura
t`n\r\!�, realizat de Editura
Polirom. �Spectaculos, un
promotion special, preg\tit
`n detaliu, cu toate publi-

ca]iile complementare, cu
acoperire doar par]ial\ `n
calitatea c\r]ilor. Aceasta
este, bine`n]eles, `n primul
r`nd o problem\ a autorilor�,
a declarat [eful revistei
�Observator Cultural�, men-
]ion`nd c\ `n literatur\ a avut
loc cea mai clar\ transfor-
mare [i c\ lucrurile s-au
cernut f\r\ eforturile spec-
taculoase ale unor critici.
�Pu]ini autori dintre vedete
au mai r\mas `n circula]ie.
Cred c\ putem vorbi despre
o `ncheiere a tranzi]iei de la
modernitate la postmoder-
nitate�.

~n plan ideologic, Ion
Bogdan Lefter consider\ ca
anul 2004 a fost dominat de
�cearta intelectualilor� � o
reinterpretare ideologic\ a

istoriei culturii române[ti. ~n
opinia sa, aceste divergen]e
s`nt ipostaze ale diversi-
fic\rii op]iunilor `n mediul
intelectualilor români. Un
proces invizibil p`n\ `n ulti-
mii ani, c`nd intelectualii au
luptat pe aceea[i baricad\
`mpotriva comunismului �
`nainte de �89, apoi a neo-
comunismului postdecem-
brist. ~n anul 2004, opozi]ia
anticomunist\ nu mai este
operant\, iar solidaritatea
intelectualilor a disp\rut. S-a
v\zut clar c\ `n r`ndul
intelectualilor rom=ni op]iu-
nile s`nt diverse, lucru firesc
pentru o cultur\ care se vrea
european\.

~n concluzie, `n 2004
st\m bini[or. Deci� �mer-
gem `nainte�.

�Anul cultural 2004� � un posibil bilan],
prefigurat de Ion Bogdan Lefter

�Oric`t de multe am avea de spus, cred totu[i c\
st\m bini[or, `n sensul c\ lucrurile merg `nainte.
Formele noi, efervescente, dinamice de cultur\ s`nt
vizibile `n toate domeniile. Tinerii `[i caut\ solu]ii,
chiar dac\ mijloacele s`nt precare. Iar diversitatea
devine transparent\. Ce altceva s\ ne mai dorim?�

Ion Bogdan Lefter

Nichita Danilov [i Emil Brumaru `n fa]a de]inu]ilor

Cercul poe]ilor `nchi[i
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ROMÂNII E DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

Literatura t`n\r\?
A se sl\bi!

ÎÎ
n acest an (de gra]ie?) 2024, prin lumea
literar\ autohton\ fac valuri ni[te tineri lansa]i

cu mult tam-tam de dou\ edituri importante.

Desigur, nu putem dec`t s\ ne bucur\m c\, iat\,

[i tinerii se mai apleac\ spre scrierea literaturii,

chiar dac\ de citit citesc tot mai pu]in.

Problema e c\, dincolo de triumfalismul �

necesar, dar nu suficient � cu care au fost lansa]i

�la ap\� bobocii imberbi, importante s`nt c\r]ile

lor. Iar c\r]ile... oare cum s`nt ele?

S\ fim clari: am fost `ntotdeauna `n favoarea

literaturii tinere [i ne bucur\m ori de c`te ori

vedem semne `mbucur\toare. Mai ales c\

odinioar\ am trecut pe sub acelea[i furci caudine

ca [i tinerii lansa]i acum, `n 2024. Îns\ genera]ia

noastr\ era altfel. Nu [tiu cum s-a `nt`mplat, dar �

`n ciuda condi]iilor grele (cei mai `n v`rst\ `[i

amintesc, poate, de eterna tranzi]ie româneasc\) �

mi se pare c\ noi am venit totu[i cu ceva nou, c\

am spus lucruri foarte importante pentru

literatura român\. Din p\cate, slaba promovare a

literaturii autohtone peste hotare a f\cut ca

autorii din genera]ia noastr\ s\ r\m`n\ pu]in

cunoscu]i `n alte literaturi, de[i au ap\rut la

edituri prestigioase de la noi [i au fost primi]i cu

elogii de mai to]i criticii. Ce se `nt`mpl\ `ns\ cu

autorii abia ie[i]i din g\oacea literar\? Senza]ia

mea e c\ pu]ini tineri scriitori de azi au citit cu

adev\rat. Proza nou\ de ultim\ or\ e plin\ de

pasti[e dup\ ureche, de insolen]e de tot felul ([i

bune, [i rele), de vacuit\]i mizerabiliste, de

c\ut\ri curajoase [i destul de elementare.

Recunosc c\ nu le-am citit c\r]ile, dar le-am

frunz\rit. {i nu e nevoie s\ m\n`nci tot din farfurie

ca s\-]i dai seama c\ buc\tarul e prost. Unii

critici au v\zut � nu [tiu unde � un autenticism

original al c\r]ilor `n discu]ie. Cu c`t mai `n vog\

(droguri, homosexualitate, prostitu]ie, violen]e [i

violent\ri), cu at`t mai autentice. S\ fim serio[i!

Multe din experien]ele descrise s`nt rodul

influen]elor filmelor sau literaturii americane.

În ciuda faptului c\ mul]i dintre ei par a fi

absolven]i de Litere (oare ce fel de litere? ajung

oare p`n\ la Z?), impresia general\ e c\ mul]i nu

citesc. Frunz\resc. V\ asigur eu de asta. {i c`nd

`n fa]a ta se prezint\ ni[te exploratori care n-au

avut curiozitatea de a cerceta [i vechile h\r]i,

sim]i ridicolul preten]iilor lor. Ce s\ mai zicem?

S`nt at`]ia in[i care i-ar putea `ndruma � i-ar fi

putut `ndruma. Dar [tim noi dac\ tinerii scriitori

de azi mai simt nevoia unor modele? Semnele

nu s`nt deloc `ncurajatoare...

(Eseu S.F. din �Suplimentul de cultur\�,

noiembrie 2024)

Ana-Maria Onisei
aonisei@polirom.ro

Existen]a unui
num\r din ce `n ce
mai mare de
festivaluri de teatru
[i desf\[urarea
concomitent\ a
unora dintre ele a
lansat `n r`ndul
criticilor [i al
directorilor de
institu]ii de
spectacol un nou
subiect de
polemic\.

~
n opinia criticului
Natalia Stancu,

fenomenul festivalier

rom=nesc este gre[it

conceput, f\r\ a-[i

propune satisfacerea

publicului local. {efa

sec]iei de cultur\ de la

�Adev\rul�, Cristina

Modreanu, consider\

c\ nici un festival nu

dispune `nc\ de o

echip\ care s\ lucreze

constant pentru pu-

nerea lui `n practic\ [i

care s\ men]in\

leg\turile cu lumea

teatrului. Pe de alt\

parte, directorul

Teatrului �Nottara�,

actorul Mircea Diaconu,

este de p\rere c\

fondurile s`nt at`t de

reduse, `nc`t

continuitatea acestor

manifest\ri e o

adev\rat\ minune.

~n Rom=nia se

desf\[oar\ `n prezent

[ase festivaluri de

teatru anuale,

majoritatea fiind

programate `n lunile

octombrie [i noiembrie.

Anul acesta, pentru a

se evita suprapunerea

cu calendarul electoral,

toate au avut loc

aproape simultan.

A[adar, s`nt prea multe

festivaluri de teatru `n

Rom=nia? Au ele un

adev\rat scop cultural

sau devin, uneori,

simple mijloace de

satisfacere a orgoliilor

ce se manifest\ `n

lumea artistic\?

Cristina Modreanu,
critic de teatru, [efa
sec]iei de cultur\
de la ziarul �Adev\rul�

�Opinia mea, pe care am
exprimat-o [i la Festivalul
de la Sibiu `n cadrul unei
dezbateri, a trezit proteste
vehemente. Ceea ce p\rea
s\ deranjeze a fost afir-
ma]ia c\ s`nt prea multe
festivaluri. Nu vreau s\ m\
refer strict la num\rul lor
aici, ideea e c\ par prea
multe tocmai fiindc\ ma-
joritatea nu au un profil
distinct. Cu excep]ia
Festivalului de Teatru de
la Sibiu, care a reu[it s\
devin\, de la `nfiin]are,
unul dintre cele mai
importante din Europa de
Est [i, cu siguran]\, cel

mai important din Ro-
m=nia, festivalurile de
teatru de la noi nu au `n
spate un concept. ~ntr-o
]ar\ `n care `nc\ func]io-
neaz\ improviza]ia, lucrul
f\cut dup\ ureche [i
fiindc\ «d\ bine», festi-
valurile s`nt [i ele rezulta-
tul unor ini]iative poate
l\udabile, dar care, nedu-
blate de o organizare pro-
fesionist\, sf`r[esc, de
cele mai multe ori, la-
mentabil sau supravie]u-
iesc `ntr-un anonimat
demn de o cauz\ mai bun\. 

Acelea[i spectacole
peste tot

Nici un festival, nici m\-
car cel na]ional, nu are o
structur\ independent\, o
echip\ care s\ lucreze
constant pentru punerea
lui `n practic\, s\ men]in\
leg\turile cu lumea tea-
trului, de unde parvin
prea pu]ine informa]ii.

Marilor festivaluri,
`n general, le lip-

sesc anvergura,
miza, iar celor
mici, obiecti-

vele clare.

Inutil s\ mai spun c\ nici
unele, nici celelalte nu se
obosesc cu cercet\ri de
pia]\ [i observa]ii (din
nou, profesioniste) despre
publicul c\ruia i se adre-
seaz\. Ce m\ nemul]u-
me[te pe mine, ca obser-
vator al fenomenului festi-
valier rom=nesc (at`t c`t
pot, fiindc\, paradoxal,
fenomenul e tot mai `n-
floritor, `n ciuda s\r\ciei
de care se pl`nge toat\
lumea artistic\), este c\
toate festivalurile sea-
m\n\ `ntre ele [i nu s`nt,
de fapt, dec`t selec]ii �
uneori mai bune, alteori
mai rele � din produc]ia
de spectacole a anului sau
a stagiunii trecute. Mi se
par multe festivaluri dac\
le raport\m la nivelul de
creativitate din teatrul ro-
m=nesc. F\r\ s\ fie de-
zastruos, acesta nu este
unul care s\ justifice toate
aceste festivaluri, dovad\
c\ acelea[i spectacole cir-
cul\ prin toate.

Din p\cate, prea ne-am
obi[nuit s\ spunem c`t de
grozav e teatrul rom=nesc
[i s\ confund\m perma-
nent normalitatea cu ca-
podopera, iar de aici nu
mai e dec`t un pas p`n\ la
a ne considera geniali.�

Mircea Diaconu, directorul Teatrului �Nottara�
din Bucure[ti

�Tot sistemul festivalier actual se extrage dintr-o
«geografie» creat\ de Valentin Silvestru. Cele mai
multe festivaluri au p\strat-o p`n\ `n prezent. Vorbim
deci despre o identitate deja stabilit\, despre o
continuare a tradi]iilor.

~n ceea ce prive[te num\rul lor, consider c\ s`nt
at`tea festivaluri c`t pot fi `n condi]iile economice
actuale. Ca director de teatru [i actor deopotriv\, [tiu
c\ institu]iile noastre se confrunt\ mereu cu problema
finan]\rii. E vorba despre bani pu]ini, iar cei care
exist\ se ob]in greu. Consider c\ e foarte bine c\ avem
aceste festivaluri [i c\ se face un efort pentru
organizarea lor. Cantitatea e direct propor]ional\ cu
puterea de organizare. E vorba despre un buget, despre
probleme de ordin financiar care primeaz\.
Majoritatea festivalurilor se desf\[oar\ `n provincie,
unde resursele s`nt [i mai pu]ine. Singurul festival
na]ional e cel de la Bucure[ti, dar acesta nu are, din
p\cate, dec`t calitatea de a fi «Na]ional»... �

Ioan Holban,
directorul Teatrului
Na]ional �Vasile
Alecsandri� din Ia[i

�La noi se `nt`mpl\ urm\-
torul fenomen: festivalu-
rile nu au o «politic\» pre-
cis\, deoarece selec]ia
spectacolelor preluate nu
este `ntotdeauna corespun-
z\toare. Dac\ faci o se-
lec]ie pe v\zute sau cer`nd
m\car casete e una, dac\ o

faci doar dup\ titluri, s-ar
putea s\ ai surprize. ~n
Rom=nia, cel pu]in deo-
camdat\, cu excep]ia Fes-
tivalului Na]ional «Cara-
giale», care nu are o ase-
menea structur\ � el adu-
n\, teoretic, spectacolele
unui an care s`nt `n opinia
selec]ionerului cele mai
bune �, celelalte fes-
tivaluri abia acum `ncearc\
s\-[i formeze o ]int\, un
anumit specific.�

�La c`t de geniali s`ntem, s-ar putea s\
avem prea pu]ine festivaluri!�

Polemic\ `n lumea teatral\

Teatru �mic�,
festivaluri multe

�Succesul unui festival depinde
foarte mult de organizare�

�E ca ploaia: dec`t deloc,
e mai bine c`nd vine...�

Mircea Diaconu:
�E foarte bine c\ avem
aceste festivaluri�

Cristina Modreanu nu s-a
obi[nuit s\ spun\ c`t de grozav
este teatrul românesc
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D-ul (�comics� `n
englez\) este un gen
mai pu]in serios, ce

pare mai degrab\ adresat
copiilor sau adul]ilor pa-
siona]i de fantezii amu-
zante. Înc\ din prima
parte a celui mai cunoscut
BD al s\u, �Maus� (�[oa-
recele�), Spiegelman a-
mestec\ autobiografia [i
�comics�, schimb`nd ge-
nul juc\u[ într-unul c`t se
poate de serios [i invers
sub forma atotcuprinz\-
toare de �graphic novel� �
denumirea �academic\�
pentru o band\ desenat\
mai întins\, cu o for]\
narativ\ aparte. 

�Maus� este istoria
tat\lui lui Spiegelman,
supravie]uitor al Holo-
caustului, desenat\ de fiu
dup\ pove[tile lui. A[e-
z`nd declara]ia lui Hitler
�Evreii s`nt f\r\ îndoial\ o
ras\, dar nu s`nt oameni�
drept motto pentru
�Maus�, Spiegelman re-
prezint\ evreii, inclusiv
pe tat\ [i pe sine, drept
[oareci, nazi[tii drept

pisici, iar pe restul per-
sonajelor drept porci. 

Ambele p\r]i din �Maus�
i-au adus Premiul Pulitzer
`n 1992, într-o sec]iune
special\, creat\ poate din
neputin]a de a încadra
genul (re)inventat de el
într-un tipar anume.

Dac\ �Maus� a recreat
istoria p\rintelui dup\
aproape jum\tate de
secol, cea mai recent\
apari]ie a lui Spiegelman,
�In the Shadow of No
Towers� (�În umbra nici
unor turnuri�) este BD-ul
propriei lui experien]e,
tr\it\ atunci c`nd cele
dou\ turnuri gemene,
vecine cu el, au fost
distruse de terori[ti. 

Imediat dup\ 11 sep-
tembrie, Spiegelman, pe
atunci designerul revistei
�The New Yorker�, a
creat o copert\ complet
neagr\. Sau, cel pu]in, a[a
ap\rea ea pe tarabele de
ziare.

Abia atunci c`nd citi-
torul se apropia de revist\
distingea siluetele celor
dou\ turnuri. Pentru �In

the Shadow of No To-

wers� acelei coperte a

�New Yorkerului� i-a fost

ad\ugat\ o por]iune colo-

rat\ care prezenta per-

sonaje bonome de BD c\-

z`nd din turnuri, imagine

înc\ tabu în Statele Unite.

O imagine ce r\m`ne la

fel de [ocant\ indiferent

de cum s`nt desena]i oa-

menii care cad. 

Stilurile de desen s`nt

`n �Maus� mult mai ames-

tecate, sofisticate [i cu

trimiteri spre alte BD-uri,

într-o încercare de a da

sens înt`mpl\rilor înc\ at`t

de recente. 

BD-urile nu au fost

publicate în Statele Unite

ale Americii mult\ vreme

dup\ ce ziarele europene

le acceptau, fapt ce l-a de-

terminat o dat\ `n plus pe

Spiegelman s\ plece de la

�New Yorker�. El a

acuzat revista de obe-

dien]\ fa]\ de Bush, în

vremuri mult prea peri-

culoase pentru a face

compromisuri, dup\ pro-

pria-i m\rturisire. 

Vremuri în care [oa-

recele Art din �Maus�

reapare în umbra nici

unor turnuri. 

�S`nt vremuri mult prea periculoase
pentru a face compromisuri�

Art Spiegelman, unul dintre cei mai renumi]i autori de BD ai ultimilor decenii:

�Iat\-i pe Michelangelo [i Medici
într-un singur artist impresar�, a scris
�The New York Times Magazine� despre
Art Spiegelman, americanul de origine
suedez\ care a reinventat banda
desenat\ în ultimele decenii. 

Art Spiegelman este la un pas de a emigra
de pe t\r`mul f\g\duin]ei

ARS COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

D
ragi [i neîndestula]i convivi, p\rta[i de bun\
voie la preg\tirea acestei rubricu]e! Poate
v\ ve]i pune, înainte de a purcede la citit,

m\car dou\ întreb\ri. Prima va fi ]`[nind dintr-o
mare foame [i sete de cultur\: oare ce s\
însemne ars coquinaria? Iar a doua s-ar l\sa
împins\ de omenesc pizma[a curiozitate: de ce
s\ vin\ o por]ie în plus de semne tipografice
(3.050, f\r\ spa]ii) taman de pe Bega? Nu-s oare
Ie[ii, Moldova, tata [i mama scrisului poftos? Cu
pu]in\ ad\stare, ve]i afla degrab\ nu doar
r\spunsurile, ci [i ce ad`nc\ leg\tur\ le str`nge
laolalt\.

Prin urmare: ars coquinaria nu-i altceva dec`t
arta ce s-ar desf\[ura prin buc\t\rii, m\iestria
preg\titului m`nc\rurilor, deci arta culinar\. Dup\
cum, Ars coquinaria ori (pentru savan]i) De re
coquinaria e titlul celei mai vechi c\r]i de bucate,
cu o istorie lung\ [i înc`lcit\, care a ajuns de
mult\ vreme pe mesele Europei, pentru ca din
2003, prin grija Editurii Albatros [i a lui Theodor
Georgescu, s\-[i poat\ g\si meritata odihn\ [i în
rafturile bibliotecilor din România. Despre ciuda-
tul ei autor, Marcus Gavius Apicius (n\scut prin
anul 25 ~.Hr. [i tr\itor pe vremea împ\ratului
Tiberiu), s-au scris multe [i nevrute. Mai toate,
de r\u, fie c\ le consemna Pliniu, Seneca sau
Tacit. Cum c\ era putred de bogat, c\ î[i risipea
averea d`nd ospe]e dup\ ospe]e, unul mai
fastuos ca altul, spre a-[i cuceri iubi]ii sau spre
propria-i desf\tare, c\ inventa m`nc\ruri
nemaiv\zute (cum ar fi limbile de p\un, de pri-
vighetori sau flamingo, ori crestele t\iate de la
or\t\nii vii, ori c\lc`iele de c\mil\, ori vulvele de
scroafe sterpe, cu miere, o]et [i garum), c\ nu se
mai putea opri din dezm\] [i cheltuial\, c\ [i-a
g\sit sf`r[itul otr\vindu-se din disperarea de a nu
mai avea dec`t 10 milioane de sester]i (cam c`t
ar fi azi 100 de milioane de dolari), bani prea
pu]ini pentru o via]\ pe picior at`t de mare. 

Deoarece a venit vremea celei de-a doua
întreb\ri, s\-i d\m grabnic un întreit r\spuns. Ce
leg\tur\ s\ fie deci între Ia[i, Ars coquinaria [i
Timi[oara? Înt`i, una de ad`nc\ sim]ire
gastronomiceasc\, înfiripat\ de vreo 10 ani între
Silviu Lupescu [i autoarea acestor împ\nate
r`nduri. Degust\ri, pr`nzuri, ospe]e, urmate de
telefoane, epistole prin po[talionul electronic,
SMS-uri (întru schimb de re]ete), ba chiar de
mici colete f.f. fragil (borc\na[ cu tarhon în o]et,
gavanos cu arpagic murat, plicuri cu ierburi
exotice) pe ruta Timi[oara-Ia[i [i retur. Apoi, o
plin\ de ispite invita]ie: las\, bre, literele
b\n\]ene, dandysmul [i amazoanele [i f\ ce [tii
mai bine; ]ine matale o rubricu]\ culinar\ haioas\
pentru b\ie]ii din Ia[i, c\ci lumea-i s\tul\ de
savantl`curi! Aferim, aferim, zis-am noi [ov\ielnic,
între flatariseal\ [i ]`fn\, o fi s\tul\ lumea, dar un
supliment de culturi de-ale gurii, cu sare [i piper,
nu stric\ niciodat\. Drept care rubricu]a s\ se
cheme Ars coquinaria [i altcum nu, c\ci f\r\
[tiin]\ [i art\ orice m`ncare se g\te[te degeaba. 

A[a s-or fi g`ndit în ianuarie 1779 la Timi[oara
[i contele Cristofor Nitzky dimpreun\ cu amicul
s\u Bredschneider adus de la V`r[e] (mare
latinist [i prieten cu Lessing), c`nd au alungat
toate slugile din palat, au pus str\ji la por]i [i,
vreme de dou\ s\pt\m`ni, zi [i noapte, au
preg\tit ([i m`ncat) 67 de re]ete din Ars
coquinaria lui Apicius, pe care, zice-se, latinistul
o [tia pe de rost. E prima îmbucare contra-
cronometru din lume a re]etelor vechi de
aproape 2000 de ani. {i-al treilea r\spuns ce vi
s-a cuvenit, preas\tui cititori. 

A]i vrea s\ afla]i ce au pus pe mas\ cei doi
împ\timi]i [i ce-au p\]it în ziua a 15-a?
Deocamdat\, pofta-n cui p`n\ s\pt\m`na viitoare.

Pofta-n cui!

Istoria benzilor desenate (BD) a
`nceput `n secolul al
nou\sprezecelea, ca o tradi]ie a
ziarelor americane de duminic\,
av`nd ca principal scop
divertismentul. P`n\ `n zilele
noastre, BD-ul a devenit o adev\rt\
form\ de art\ contemporan\,
extinz`ndu-[i semnifica]iile c\tre mai
multe domenii. Satira, ironia,
expresia unor adev\ruri ale
societ\]ii au completat, astfel,

semnifica]ia pur distractiv\ a
acestora. Majoritatea produc]iilor de
acest tip s`nt livrate ast\zi `n format
de revist\, cu pagini color, sau
independent, ca pove[ti `n imagine
ale autorului. Genul acesta de
�pove[ti� a dob`ndit, de-a lungul
timpului, un public variat, fiind o
atrac]ie at`t pentru copii, c`t [i pentru
adul]i. Abrevierea �BD� provine de la
expresia francez\ �Bande
Dessinée�.



V
oi n-a]i `ntrebat niciodat\
nimic despre vecinul meu
Pan]`ru Toadere Dumitru.

Nici m\car cea mai palid\ urm\
de interes fa]\ de persoana cu
care `mpart eu intimitatea
palierului etajului ics. Foarte
bine a]i f\cut. Ce s`nt eu,
securistul blocului?

Pan]`ru Toadere Dumitru
mi-a b\tut la u[\. De trei ori.
I-am deschis cu aerul de
superioritate al locatarului cu u[\
de metal. M\ privea rug\tor
ar\t`ndu-mi ostentativ teancul de
bani din m`na st`ng\.

Discu]iile dintre doi b\rba]i
s`nt de regul\ coerente: Pan]`ru
Toadere Dumitru dorea sincer
s\-[i cumpere un computer. Dar,
ne[tiind prea bine cum arat\
acest minunat aparat, omul m-a
rugat s\-l ajut (de c`nd mi-am
pus u[\ de metal am c\p\tat
reputa]ia de intelectual al
blocului).

Bine`n]eles c\ am mers cu
taxiul! {i iat\ c\, dup\ dou\ ore,
Pan]`ru Toadere Dumitru `[i
privea achizi]ia cu o admira]ie
demn\ de o cauz\ mai bun\. O
form\ barbar\ de fericire corcit\

cu groaza de a atinge
orice buton. I-am f\cut
lui Pan]`ru Toadere
Dumitru instructajul de
baz\: priza, monitorul,
maus-ul, toate pe un ton
lini[tit [i sigur (s\ nu
uit\m de u[a mea!). Pe
deasupra, i-am promis cet\-
]eanului c\ o s\-i bag pe
televizor � a[a `l numea el �
o imagine fain\ cu dou\ m`]e [i
multe flori. Astfel c\, dup\ dou\
zile, i-am c\lcat omului hotarul,
hot\r`t s\-l mai umilesc o dat\ cu
inteligen]a mea. ~n secunda
imediat urm\toare am sim]it `n
gur\ micul-dejun de ieri: Pan]`ru
Toadere Dumitru asculta de zor
manele. La computerul pe care
eu, cel cu u[a de metal, l-am
instalat.

Parc\ cineva m\ opera pe
creier cu un cui ruginit. ~i bag
vecinului m`]ele `n televizor [i
m\ `ndrept spre u[\ t\cut [i
sc`rbit. �Ce-i asta?�, `ntreab\
Pan]`ru Toadere Dumitru, pri-
vind la poza de pe ecran.

�E un tablou de Eminescu,
boule!�

Bobi

VOI N-AA}I ~NTREBAT, F|R| ZAH|R V| R|SPUNDE
de BOBO {I BOBI

teorie [i practic\ pop-cultura

D
up\ ce-am citit la
gazet\ declara]iile
din ultima vreme ale

domnului Theodorescu,
m-a lovit curiozitatea s\ v\d
ce (altceva) mai face Mi-
nisterul Culturii [i Culte-
lor. }ineam minte o adre-
s\ de net, www.cultura.ro,
dar asta era �under con-
struction�. De[i avea o
noim\ � cultura român\ se
afl\ într-adev\r în con-
struc]ie, nu m-am mul]u-
mit [i-am c\utat pe google.
La www.ministerulculturii.ro,
s-a deschis o fereastr\ din
care a r\s\rit capul lui
Theodorescu. Era acas\.
Am intrat [i am citit o
scurt\ introducere despre
patria noastr\ frumoas\ [i
bogat\ � [i, mai ales,

latin\! �, f\cut\ de
ministru. L-am salutat din
mers [i am deschis pagina
de Activit\]i/Evenimente
culturale. Din noianul de
manifest\ri complexe, mi-a
s\rit în ochi concursul
�Spune, spune, fir de
iarb\��. Hoopa! Site-ul
lui Ien\chi]\ V\c\rescu! �
mi-am zis. Total derutat,
am descoperit un alt
concurs: �Fii ai satului
br\ilean în con[tiin]a
na]ional\�. S\ fie cumva
site-ul s\m\n\tori[tilor? �
o alt\ dilem\. O trecere în
revist\ a evenimentelor
culturale din 2004 � Ser-
b\rile cartofului la
slovaci, Editarea revistei
culturale �Dropia�, Per-
sonalizarea ora[ului

C\l\ra[i, �La o can\ cu
vin� în Giurgiu, Concursul
na]ional de umor �Cucu-
ruz, m\lai de toamn\�,
Cartea pentru copii {te-
fan, {tefan, Domn cel
Mare etc. � m-a b\gat [i
mai mult în cea]\.

Am renun]at la eveni-
mente [i am intrat pe
forum. În afar\ de admi-
nistratorul de sistem, mai
era înscris un singur
utilizator. În rest, o mul-
]ime de subiecte intere-
sante la care erau postate
0 mesaje � 0 r\spunsuri.
Doar la un singur topic,
�Cultura româneasc\ în
context european�, am dat
peste mesajul unui mem-
bru al Asocia]iei Scrii-
torilor Români din Ger-

mania. Era vorba de parti-

ciparea României la Tîr-

gul de carte de la Frank-

furt, cel mai mare din

lume: �Permite]i, v\ rog,

Stimate Domnule Minis-

tru, a v\ transmite mul]u-

mirile mele cele mai

sincere [i asigura de fap-

tul c\ colaborarea direct\

pe care am avut onoarea a

o avea cu Doamna Mari-

lena Guga, Dl Claudiu

Istrate, inclusiv [oferul

Marian, a fost excelent\,

unitar\� Doamne-ajut\!�.

Ce s\ mai comentez?

Doamne-ajut\-l pe [oferul

Marian s\ integreze cul-

tura româneasc\ în con-

text european!

LA LOC teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

Fahrenheit
2004

HOMEPAGE, SWEET HOME
de FLORIN L|Z|RESCU flazarescu@polirom.ro

V
-a]i g`ndit vreodat\, a[a, ca `ntr-un aiuristic
joc mental, ce-ar fi dac\ girofarurile poli]iei
de cartier l-ar depista pe Osama ben

Laden chiar la dumneavoastr\-n bloc? Foarte
pu]ine lucruri `]i pot perturba lini[tea unei dup\-
amieze de duminic\ ce]oase [i `nfrigurate. Asta
se `nt`mpl\ ori atunci c`nd vreo vecin\ `[i ia la
un[pe metri so]ul, venit afumat de la c`rciuma
din col], ori dac\ e vreun meci de fotbal impor-
tant, la care s-au str`ns, chibi]`nd zgomotos, cu
televizorul la geam, b\ie]ii de vizavi. 

{i totu[i� duminica trecut\, timp de c`teva
clipe din cele �60 de minute cu Dana Deac�,
mi-a venit � recunosc, cu ru[ine! � s\ m\
manifest precum personajele de mai sus. Au
fost momentele sublime `n care invitata,
Andreea Ro[ca, redactor-[ef la revista �Capital�,
anun]a apari]ia unui nou �Top 300� al �euro-
milionarilor�. Nu am nimic cu multimilionarii,
doar c\ au devenit mult prea s`c`itoare
pictorialele cu el, conduc`nd mer]anul, [i ea,
explic`nd ce `nseamn\ femeia de succes.

Reportajul ce a urmat discu]iei cu Andreea
Ro[ca semnala faptul c\ rom=nii habar n-au de
�alimentele iradiate�, care ar fi, dup\ spusele
speciali[tilor, cu grad de risc mai mic dec`t
strugurii [i celebrele �ro[ii de Gala]i� din pia]\.
Iar dac\ au o idee ce `nseamn\, chiria[ii
spa]iului autohton n-ar cump\ra niciodat\ o
pung\ pe care-ar scrie �cartofi iradia]i�. 

Ciocnirea cu Uniunea European\ [i normele
ei este a[adar [ocant\. Cum [ocant este [i
rezultatul demersului lui Emil Hurezeanu, care,
pe Rom=nia 1, a `ncercat s\ pun\ fa]\ `n fa]\ un
grup de rom=ni neao[i cu unul de cet\]eni din
vestul continentului. E un experiment care ar
prinde tare bine la toate nivelurile: Gigel de la
etajul I, fa]\ `n fa]\ cu Jacques de la primul cat
al c\su]ei de vacan]\ din Alpi; varza noastr\
murat\ a[ezat\ pe acela[i platou cu surata ei de
Bruxelles; Adrian ex-Copil, mereu-Minune, chiar
dac\ de Vito, privindu-l `n ochi pe Eric Clapton;
ecranul televizorului �t\iat�: `n st`nga, Andreea
Marin mul]umindu-i lui Mircea Geoan\ pentru c\
a ajutat o rom=nc\ s\ se vad\ cu iubitul ei din
Bonga-Bonga, `n dreapta, Phillipe Dessaint, de
la TV 5, vorbind despre Yasser Arafat [i John
Kerry. Nu `n ultimul r`nd, risc s\-mi imaginez c\
toate astea n-or s\ mai par\ at`t de exotice dec`t
atunci c`nd vom discuta [i noi de ce televiziunea
X se r\zboie[te pe fa]\ cu televiziunea Y, pentru
c\ patronii (am`ndoi `n �Top 300�, ba chiar
frunta[i) `[i disput\ miza nu [tiu c\rei privatiz\ri;
a[a cum au f\cut deun\zi britanicii, irita]i c\ un
mare magnat cu multe zerouri `n coad\ vrea s\
cumpere tradi]ia unui mare club de fotbal.
Atunci, poate, duminicile noastre nu vor mai fi
at`t de lini[tite [i ce]oase.

Dac\ ai un num\r de mobil sau un cont de
email te po]i considera o persoan\ fizic\.
Dac\-]i faci [i site, sînt [anse mari s\ devii o
institu]ie. Cu minime cuno[tin]e de internet, î]i
po]i construi o adres\ www de toat\
frumuse]ea. Cu ceva bani (nu mai mul]i decît
te-ar costa un birou [i un scaun ergonomic), î]i
g\se[ti un student care s\ se îngrijeasc\ de un
�sediu� profy. Totul e s\ [tii cum s\-]i
orchestrezi diversiunea. Cum procedezi cînd ai
sediu real, fax, telefon [i fonduri pe care nu [tii
cum s\ le justifici?  Î]i faci un site. {i protestezi
acolo împotriva vîn\torilor de balene,
a fumatului ori a corup]iei. Sau � de ce nu? �
încerci s\ la[i impresia c\ te preocup\ cultura.

{oferul Marian 
în context european
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carte printre r`nduri

Cristian Tudor Popescu realizeaz\, într-o serie de
articole ce pot fi considerate elemente ale unui puz-
zle publicistic, o hart\ a societ\]ii române[ti, pe care
o �ha[ureaz\� în culorile tranzi]iei. Scrise cu talent
literar, dar beneficiind [i de intransigen]a bine
cunoscut\, articolele din volum acoper\ întreaga
gam\ a sentimentelor pe care scena politic\ [i soci-
etatea în ansamblul ei le pot provoca observatorului
neutru. Între tragic [i grotesc, România lui Cristian
Tudor Popescu ni se dezv\luie cu unele în]elesuri
pe care de multe ori le pierdem din vedere, fura]i
de �galopul� evenimentelor pe care le tr\im zi de zi.

Cristian Tudor Popescu, Libertatea urii. Scrieri,
Editura Polirom, Colec]ia �Ego. Publicistic\�,
224 de pagini, 139.000 de lei.

Silviu Brucan `[i concretizeaz\ analizele politice `ntr-un volum
spectaculos [i, `n aceea[i m\sur\, bine documentat. Introduc`nd
�`n scen\� personaje politice ale prezentului [i date concrete ce
]in de istoria recent\, autorul are toate [ansele s\ [ocheze din
nou prin observa]iile pe care le face, prin �pronosticurile� sale
privind viitorul imediat al ]\rii. Dac\ ad\ug\m la toate acestea [i
anumite r\spunsuri pe care autorul `ncearc\ s\ le dea unor
`ntreb\ri ce au ]inut capul de afi[ al ultimului deceniu [i jum\tate
`n presa româneasc\, precum: �Revolu]ie sau lovitur\ de stat?�,
avem deja imaginea unui volum extrem de interesant, capabil s\
ofere perspective inedite asupra unor fapte istorice pe care
uneori le trat\m cu o surprinz\toare superficialitate.

Silviu Brucan, Profe]ii despre trecut [i despre viitor,
Editura Polirom, Colec]ia �Ego. Publicistic\�,
144 de pagini, 129.000 de lei.

SEMNAL

D
umnezeu se uit\ la noi cu
binoclul [i iat\ ce vede, drag\

Lou!

1. Gr\dina de p\tl\gele ro[ii se
întindea pe un teren u[or înclinat,
în apropierea haltei. Îmi insta-
lasem coliba la poalele lui, str\juit
de aracii pe care se înf\[ura
amoros fasolea ]uc\r\. De acolo,
întins pe burt\, pref\cîndu-m\ c\
citesc Robinson Crusoe, priveam
fesele radioase ale servitoarei,
sub fusta cald\, crea]\, înflorat\,
prinse-n chilo]ii neînc\p\tori, de
milanez\, d\rui]i de mama�
pîndeam cînd Profira se apleca s\
culeag\ tomatele înrourate,
diminea]a�

2. Cu fesele strînse-n chilo]ii de
milanez\, d\rui]i de maic\-mea,
îndoit\ adînc din [ale deasupra
tomatelor înrourate, Profira întîrzia
minute întregi, îmbujorîndu-mi o
pl\cere infinit\, pîn\ la le[in. Cele
dou\ hemisfere c\rnoase se
conturau limpede în cerul trans-
parent al dimine]ii, cu [an]ul dintre
ele îmbîcsit de dantela chilotului,
ascunzîndu-mi locul secret [i de
neimaginat al pizdei ei dragi.
Uneori, dar foarte rar, de sub
banda întins\ sc\pau [uvi]e de p\r
negru, str\lucitor, des, încleiat.
Gura mi se umplea de saliv\,
tres\ream îndurerat, o pînz\ de
lacrimi fierbin]i îmi acoperea ochii.
Nu mai puteam deslu[i nimic.
Scumpa mea servitoare, Profira,
se ridica brusc, cu co[ule]ul din
nuiele împletite plin de tomatele
îmbrobonate, r\pindu-mi prive-
li[tea curului ei mirific. Îmi înghi-
]eam saliva s\rat\, m\ zb\team
fericit, apoi m\ lini[team moale,
c\deam într-o toropeal\ lacom\�
a fiin]ei, a min]ii, a sufletului�
Poate c\ adormeam. Îmi d\deam
seama c\ timpul trece totu[i,
datorit\ zgomotelor monotone
f\cute de trenurile ce lunecau pe
linie, s\rind muzical la macaze, la
ore fixe, prin halt\�

Profira

T
ot el a [i tradus magistral un
roman mult înrudit cu Craii...,
Ghepardul lui Lampedusa. Un

alt matein este criticul de mare
fine]e Alexandru George, autorul
unei c\r]i dedicate scriitorului în
1981. Dar din grupul de mateini,
foarte mul]i au r\mas necunoscu]i.
De unii se vorbe[te prin boema
literar\ cu evlavie, al]ii au ]inut
poate ascuns\ patima lor de ochii
potrivnici, anti-estetizan]i din peri-
oada comunismului. Un alt matein
care [i-a transformat marea admi-
ra]ie în carte, mai bine spus în c\r]i,
este Matei C\linescu. A publicat
anul trecut volumul A citi, a reciti,
în care ap\rea un consistent capitol
despre Craii de Curtea-Veche. Apoi,
la acest capitol s-au ad\ugat alte
dou\ despre Remember [i Sub
pecetea tainei, celelalte opere
importante ale lui Mateiu Caragiale
� [i astfel a ap\rut o alt\ carte, de
data aceasta la Apostroful clujean, o
carte dedicat\ în întregime contro-
versatului scriitor.

Controversat pentru c\, de[i nu
face parte din bibliografiile [colare
obligatorii (mateinii nici nu [i-ar dori
asta, avînd în vezdere c\ [coala
distruge prin banalizare, oficiali-

Pu]ini sînt scriitorii români care au avut de-a
lungul timpului admiratori împ\timi]i,
adev\ra]i fani în stare de orice pentru idolul
lor. O astfel de admira]ie a trezit I.L.
Caragiale, pentru mereu actualele lui
comedii [i momente. Printr-o stranie
coinciden]\, un alt scriitor român care a
produs cititori împ\timi]i este din aceea[i
familie Caragiale, nimeni altul decît fiul lui
Ion Luca, Mateiu Caragiale, autorului
faimosului roman Craii de Curtea-Veche.
Iubitorii de Mateiu Caragiale, mateinii, se
deosebesc de ceilal]i printr-o cunoa[tere
a Crailor de Curtea-Veche care dep\-
[e[te cu mult limitele în care o carte, în
mod normal, ne place. Un astfel de
matein, Ta[cu Gheorghiu, el însu[i poet
avangardist, [tia pur [i simplu pe
dinafar\ cartea, fiind gata s\ recite
orice pasaj din ea.

Lumin i ]a  MARCU
lmarcu82@yahoo.com

Matei C\linescu, Mateiu I. Caragiale. Recitiri,
Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2003

DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI CU BINOCLUL
de EMIL BRUMARU hobbitul@yahoo.com

Mateiu Caragiale, recitit
de Matei C\linescu
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Joyce Carol Oates, unul dintre cei mai prolifici autori ame-

ricani, [i-a propus în acest roman s\ construiasc\ Cercul
poe]ilor disp\ru]i în variant\ feminin\.

Ac]iunea se petrece în anii �70, într-un colegiu american.

Un profesor de literatur\ seduc\tor [i so]ia sa creeaz\ din

studente ni[te bestii sexuale. Asist\m la un joc al orgiilor,

cu mult alcool [i o groaznic\ r\zbunare.

Libertinajul personajelor se îmbin\ cu rafinate trimiteri cul-

turale, de la psihanaliz\ la istoria artei. Este romanul unei

Americi nebune, în care Lolita a crescut mare.

Joyce Carol Oates, Bestii,

Editura Pandora-M,

167 de pagini, 169.000 lei.

Volumul ofer\ tranzi]iei române[ti o posibilitate de
evadare �onorabil\� în umor, în satir\ de cea mai
bun\ calitate. Miza povestirilor dep\[e[te îns\
planul social, personajele lui Mihuleac înscri-
indu-se, mai degrab\, în tiparul anonimului
semnificativ � un om care-[i tr\ie[te via]a lui cu
totul special\ undeva în spatele scenei, observînd
[i comentînd comedia uman\ cu un zîmbet de
cele mai multe ori amar. O carte care se cite[te
dintr-o suflare, provocînd hohote de rîs, dar
deschizînd totodat\ [i numeroase subiecte de
medita]ie.

C\t\lin Mihuleac, Ratarea unui setter,
Editura Polirom, Colec]ia �Ego. Proz\�,
224 de pagini, 139.000 de lei.

SEMNAL

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

O art\ minor\

A
m v\zut, `n urm\ cu doi ani, la celebra
catedral\ gotic\ din Poznan, o colec]ie de
portrete tombale. Mici medalioane,

surprinz\toare ca reprezentare, cu am\nunte
bizare (o aluni]\ pe g`t, o pleoap\ c\zut\, un
sur`s concupiscent), picturile respective nu frizau
deloc capodopera, autorii lor apar]in`nd mai
degrab\ tagmei lucrative a me[te[ugarilor dec`t
celei a arti[tilor. Dat`nd din perioada cre[tin\rii
Poloniei [i fiind, al\turi de imensa cristelni]\
original\, m`ndria insulei Tumski, ele aveau o
calitate pe care ghidul polonez a subliniat-o `n
dou\, trei limbi de circula]ie: erau foarte rare.

Nu-mi dau seama foarte bine cum a lucrat `n
mine `nt`mplarea de la Poznan. Fapt e c\ am
`nceput s\ caut prin istorii de art\, de cum m-am
`ntors acas\, o teorie legat\ a portretului tombal.
N-am g\sit mare lucru. Abia la Galienne [i Pierre
Francastel, `n Portretul, am g\sit ceva despre
�oran]ii din catacombe�, despre arta febril\ [i
liminal\ a portretului tombal, despre observa]ia
p\trunz\toare, expresionismul extrem [i noncon-
formismul unei arte �nimicite chiar de la na[tere�.

Dincolo de teorii `ns\, portretele ciudate de la
Poznan mi-au r\mas aproape fotografic `nfipte `n
memorie: o femeie cu chip de gorgon\, un b\rbat
cu nasul rupt [i lipit `ntr-o parte, un copil obez cu
o privire rea. Cine Dumnezeu `i picta at`t de
nemilos-sarcastic [i at`t de departe de realismul
edulcorat aplicat mai t`rziu reprezent\rii celor
du[i, pomeni]i �numai de bine�? M-am tot `ntrebat
cum ar ar\ta acele portrete tombale povestite:
via]a [i faptele femeii gorgonice, cu aluni]\ pe g`t;
povestea nasului rupt `n dou\ [i lipit cu lut; c\de-
rea copilului gr\su] dintr-un copac prea firav...

Exist\, `n via]a fiec\ruia, fiin]e tombale, uitate,
care odat\ fuseser\ surprinz\toare, importante,
chiar unice. Prin ce mecanism ajung ele uneori
s\ se coaguleze din vidul memoriei? {i ce sistem
de avertizare le aduce la suprafa]\: cel al iluziilor
pierdute, cel al investi]iilor inutile, cel al repeti]iei
fatale? Mai exist\, m\car `n via]a unora, fiin]e de
h`rtie � c\r]i, personaje, idei (primite) pe care le
reg\sim cu stupoare prin vechi agende proprii, `n
alte c\r]i, `n articularea unui g`nd. Despre aceste
fiin]e tombale, puse sub obroc de capriciile
memoriei [i de intransigen]ele sufletului, m-am
g`ndit s\ scriu `n aceast\ rubric\. Oameni [i c\r]i,
care va s\ zic\: oameni pe care, dac\ i-a[ `nt`lni
pe strad\, a[ risca s\ nu-i mai recunosc [i c\r]i
pe care am uitat c\ le-am citit c`ndva. {i care,
printr-un recurs la arta minor\ a excav\rii subiec-
tive, ar putea fi opri]i unul c`te unul din caruselul
de b`lci al memoriei ce se `nv`rte, `n capul meu
cel pu]in, pe o melodie de Jacques Brel:

�Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore

Six pieds sous terre tu n�es pas mort!�.

zare), Craii de Curtea-Veche a fost
ales de un num\r important de critici
cel mai bun roman al secolului XX
românesc. Matei C\linescu crede c\
aceast\ pozi]ie se datoreaz\ faptului
c\ romanul se poate reciti f\r\ s\
plictiseasc\, f\r\ s\-[i diminueze
frumuse]ea � are, prin urmare, o
calitate excep]ional\: �relizibilitatea,
acea for]\ asupra imagina]iei citi-
torului împ\timit care-l face s\ vrea
s\ reciteasc\, s\ se simt\ obligat s\
reciteasc\ [i s\ se simt\ cumva
vinovat dac\ nu cite[te. Craii...
r\m`ne o carte suprem recitibil\,
comparabil\ în aceast\ privin]\ cu
Ulysses de James Joyce, care se
claseaz\ cu regularitate pe locul întîi
în anchetele din diverse reviste
anglo-americane despre cele mai
importante romane în limba englez\
ale secolului XX�.

O via]\ cotidian\ secret\

De fapt, recitirea st\ la baza
reîntîlnirii pe care Matei C\linescu
ne-o propune cu aceste trei crea]ii
ale lui Mateiu Caragiale. O recitire
marcat\ de biografia celui care
recite[te, de amintirile, expe-
rien]ele, întreb\rile cu care acesta
s-a întîlnit pe parcurs [i pe care nu

se sfie[te s\ le pronun]e, toate
începute cîndva, în tinere]e, într-o
Românie dominat\ de comunism:
�La Bucure[ti, în întunecatul
deceniu 1950-60, lectura Crailor...
se înscria pentru mine în ]es\tura
unei vie]i cotidiene secrete, paralel\
cu cel\lalt cotidian poluat de comu-
nism, în anii liceului [i-apoi ai
facult\]ii, în care trebuia s\
navighezi printre lozinci [i formule,
s\ te prefaci [i s\ te fere[ti tot timpul
de delatori, s\ folose[ti public o
limb\ de lemn înjositoare [i
mincinoas\. Tot ce era interzis,

explicit sau implicit, stimula ima-
gina]ia vital\ din care se alc\tuia
via]a secret\, adev\rat\, împ\rt\[it\
mai ales între prieteni. Lecturile
clandestine jucau un rol important�.

Dincolo de calitatea analizei în
sine (excelentele trimiteri la kitsch,
sexualitate, numerologie, portrete
ale personajelor a[a cum numai un
matein de anvergur\ interna]ional\
ar putea face), Matei C\linescu
aduce în critica româneasc\ actual\
o relaxare pe care o a[teptam de
mult timp, o pl\cere a re-lecturii, un
farmec [i o bucurie a literaturii pe
care le cam uitasem, m\cina]i cum
sîntem în lupte [i dispute
ideologice. Aceasta e [i miza reci-
tirii, pentru c\ Matei C\linescu
spune explicit: �...n-am inten]ionat
s\ scriu o monografie. E vorba, în
aceast\ carte, cum indic\ [i titlul ei,
de simple «recitiri», de itinerarii de
lectur\ mai mult sau mai pu]in
întîmpl\toare, dar repetate de-a
lungul biografiei mele de cititor  [i
ridicînd probleme care-l pot
interesa, sper, pe iubitorul prozei
mateine�.

Tocmai �coloratura autobiogra-
fic\� pentru care, într-un fel, autorul
se justific\ în prefa]\ este cea care
singularizeaz\ analiza lui Matei
C\linescu [i aduce în cîmpul criticii
[i istoriei literare de la noi un suflu
de autenticitate [i o carism\ pe care
textele de acest fel au uitat în
general c\ o pot avea, sau, atunci
cînd o au, aceasta e mai mult
rezultatul unui impresionism mar-
cat de superficialitate [i de frivo-
litate a analizei. Nimic frivol la
Matei C\linescu, unde biograficul,
idiosincraziile, subiectivitatea inter-
pret\rii sînt mereu înso]ite, explicit
sau nu, de substan]a teoretic\ cea
mai solid\. Nu sîntem niciodat\ în
pericol de a c\dea în mirajul
scrisului frumos [i u[uratic (chiar
dac\ se vede bine c\ autorul scrie cu
o infinit\ pl\cere despre scriitorul
s\u favorit), pentru c\ teoreticianul
româno-american [tie foarte bine s\
dozeze farmecul [i seriozitatea.
Cartea sa despre Mateiu Caragiale
nu e doar o binevenit\ readucere în
aten]ie a unui scriitor singular, ci [i
semnul unui alt fel de a scrie despre
literatur\.

�Craii de Curtea -Veche�, cel mai bun
roman românesc al secolului XX
Mateiu Caragiale, fiul dintr-o iubire de tinere]e al marelui Ion Luca Caragiale, a
fost considerat mult\ vreme un scriitor excentric, ciudat, iubit cu pasiune doar de
cî]iva cunosc\tori. În perioada comunist\, Mateiu Caragiale nu a fost printre
scriitorii bine v\zu]i, mai ales din cauza estetismului s\u extrem, care nu se încadra
în viziunea romanesc\ a epocii. Nici ast\zi nu este pe deplin acceptat ca scriitor
canonic, în ciuda faptului c\ întrune[te admira]ia celor mai rafina]i critici [i
teoreticieni. Totu[i, în anul 2000, în urma unui sondaj realizat de revista
�Observator cultural� cu peste 100 de critici literari din toate genera]iile, romanul
lui Mateiu Caragiale Craii de Curtea-Veche a ie[it pe locul I, cu alte cuvinte, cel
mai bun roman românesc al secolului XX.

Matei C\linescu, n\scut în 1934, este critic [i teoretician literar. A
fost asistentul lui Tudor Vianu la Universitatea din Bucure[ti. Din
1975 s-a stabilit în SUA, unde a fost profesor de literatur\ com-
parat\ la Indiana University, Bloomigton. Este unul dintre cei mai
cunoscu]i teoreticieni ai postmodernismului din lume, iar printre
c\r]ile sale faimoase se afl\ Cinci fe]e ale modernit\]ii (1987). În
ultimii ani, Matei C\linescu s-a întors în România, pred\ cursuri la
Universitatea din Bucure[ti [i a publicat cîteva c\r]i de mare interes
la Editura Polirom, printre care Portretul lui M (o tulbur\toare m\r-
turie autobiografic\) [i A citi, a reciti (un volum de teorie literar\). 
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interviu `ntrebarea moarte n-are

Chiar în aceste luni, în care
CNSAS-ul a dat certificate
de bun\ purtare
candida]ilor la Pre[edin]ie,
cît de mare mai este
interesul celor mul]i pentru
dosarele de Securitate? Mai
intereseaz\ pe cineva cine
[i cum a f\cut poli]ie
politic\?

În privin]a lui Vadim Tudor, cer-
tificatul pe care l-a luat este, de fapt,
de proast\ purtare. Pentru c\ prin
conferin]a de pres\ în care ne-am
distan]at [i prin faptul c\ dosarul lui
este public, toat\ lumea a aflat des-
pre Vadim Tudor cine este [i ce-a
f\cut. Documentele ap\rute în �Eve-
nimentul zilei� acum dou\ s\pt\mîni
reprezint\ bulg\rele ce se face din ce
în ce mai mare. Acum, to]i cet\]enii
români vor afla ce-a f\cut Vadim
Tudor [i n-o s\ le plac\. Le-a pl\cut
numai oamenilor ca Oni[oru...

Pentru mul]i mai conteaz\ totu[i
cine a f\cut poli]ie politic\. Cei inte-
resa]i vin s\ î[i vad\ dosarul. E[ecul
major al CNSAS-ului, care e, de
fapt, un e[ec major al societ\]ii
române[ti, este c\ nu a primit arhiva.

Cazul Vadim Tudor
e tipic. În 2000,

noi i-am cerut
dosarul. Atunci

ni s-a spus c\
nu exist\ nici
un document
pe numele

lui. Or, peste
trei ani,

ne-au venit 19 volume. Aici sîntem:
de fapt, societatea româneasc\ nu
[tie ce con]in arhivele fostei
Securit\]i, iar directorii serviciilor
secrete, în alian]\ cu capii politici,
fac în a[a fel încît CNSAS-ul s\ nu
fie credibil, iar societatea româ-
neasc\ s\ nu intre în posesia
arhivelor. 

Mircea Dinescu [i-a retras
inten]ia de a demisiona din
Colegiu, la cererea unor
partide politice [i a
societ\]ii civile. Revenirea
lui la [edin]ele Colegiului,
dup\ o conferin]\ de pres\
de-acum celebr\, nu aduce
cu o scen\ din Caragiale �
�uite demisia, nu-i
demisia�?

P\i, s\-l întreba]i pe Dinescu. Ple[u a
plecat din motive de s\n\tate. 

Care este în acest moment
atmosfera din CNSAS?

Atmosfera este, omene[te vorbind,
sinistr\. Cred c\, pîn\ la urm\, o s\-i
cedeze [i lui Oni[oru optimismul,
pentru c\, s\ vii dintr-un ora[ ca
Ia[ul, cu tradi]iile lui intelectuale, [i
s\ prime[ti un vot de blam atît de
ustur\tor cum a fost scrisoarea
ini]iat\ de intelectualii ie[eni, în
care-l dezavuau moralmente pe
concitadinul lor... e foarte greu s\
rezi[ti... O s\-i cedeze [i lui opti-
mismul, pentru c\ n-are nici un
motiv de optimism.

CNSAS-ul are dou\ componente:
una const\ în accesul la propriul
dosar � aceasta func]ioneaz\ în
datele pe care le traseaz\
de]in\torii de arhiv\ � [i a doua
latur\, a deconspir\rii fo[tilor
informatori, în care am e[uat
constant. Pe de o parte, pentru
c\, la noi, clasa politic\ este a[a
cum este [i alian]a clasei politice

cu serviciile secrete este a[a cum o
vedem [i, pe de alta, pentru c\ n-a
fost o unitate între cei 11 care
compun Colegiul, pentru ca lupta s\
se duc\ pe o singur\ voce.

Istoricul Adrian Cioroianu

spunea într-un interviu c\

regimul comunist a reu[it

s\ creeze, în cele din urm\,

omul pe jum\tate nou.

Crede]i c\ a avut timp s\

treac\ spre o alt\ faz\ acest

om?

Nu [tiu dac\ este util s\ gîndim în

termenii ace[tia. A[a, am putea

spune c\ societatea comunist\ a

creat omul nou, iar societatea post-

modern\ a creat omul recent. Acum

sîntem chit într-un fel... Judecata

mea asupra societ\]ii române[ti este

urm\toarea: ea a fost multiplu [i

amplu deformat\ de regimul comu-

nist. Ca atare, nu-[i va reveni u[or. 

Cum î[i revine o societate?

Schimbîndu-se genera]iile! Adic\

trecînd timpul. Asta este singura

lec]ie pe care eu pot s\ o `nv\] din

crucialii ani �90 ai secolului trecut.

Atunci, ce-i de f\cut pentru fiecare?

Solu]iile geniale nu sînt posibile.

Prin solu]ii geniale în]eleg: fie

societatea î[i revine brusc [i o apuc\

pe calea cea bun\, cap\t\ instincte

morale s\n\toase, fie apare un

politician care ajunge într-o pozi]ie

de decizie semnificativ\, [i el

func]ioneaz\ [i ca un om inteligent,

[i ca o persoan\ moral\. Atunci el

poate schimba lucrurile. N-avem

asta! Nici societatea nu s-a trezit,

nici politicianul de acest tip n-a

ap\rut.

În condi]iile acestea, singura

solu]ie pentru cet\]eanul normal este

s\ ac]ioneze pe por]iuni. Se consum\

energii extraordinare [i efectul este

mai degrab\ mic. 

Ave]i o explica]ie pentru

faptul c\ se vînd atît de

bine c\r]ile

dumneavoastr\?

Orice a[ r\spunde, îmi voi face du[-

mani. Pe lîng\ cei pe care-i am... E

un fapt: se vînd bine. Nu am re]et\.

Sigur c\ am ni[te explica]ii, dar cu

asta nu-i voi convinge pe du[mani. 

Monica Lovinescu mi-a spus,

dup\ ce a citit Omul recent, �dom�le,

cartea asta este atît de stufoas\ [i cu

referin]e pe care eu, personal, nu le

pricep, e atît de complex\, încît ai

zice c\ nu va putea fi citit\ [i nu va

putea fi cump\rat\. Totu[i are ceva.

Chiar [i în cele mai aride pasaje, se

aude o voce. Este o voce a cuiva

care e deopotriv\ revoltat, autentic [i

foarte exigent�. Cred c\ de asta se

vînd c\r]ile. 

Ce însemn\tate mai are

pentru dvs. Cerul v\zut prin

lentil\, la mai bine de zece

ani de la apari]ie [i dup\ ce

a adunat patru edi]ii?

E o carte care se afl\ încontinuu în

print, cum se zice. Practic, e uluitor.

A fost la Nemira [i au fost tiraje în

fiecare an cît a durat contractul.

Acum e la Polirom [i se întîmpl\

acela[i fenomen. 

REPERE:

�Nu prea sem\n cu Adrian
N\stase. De asta vin oamenii
la conferin]ele mele�

PA
TA

PI
EV

IC
I

De vorb\ cu HORIA ROMAN PATAPIEVICI, care a g\sit o explica]ie
pentru faptul c\ volumele sale se v`nd at`t de bine

CARIER|:

1986-1989,
Cercet\tor
[tiin]ific [i
director al
laboratorului
Institutului de
Materiale
Semiconduc-
toare, Bucu-
re[ti

1990-1994,
asistent
profesor al
Departa-
mentului de
Fizic\ al
Universit\]ii
Bucure[ti.
Directorul
Centrului de
Studii
Germane,
Departa-
mentul de
Filosofie,
Universitatea
din Bucure[ti

1998,
colaborator al
revistei �22�.
Din martie
2000 p`n\ `n
prezent �
membru al
Colegiului
CNSAS
(Consilul
Na]ional de
Studiere a
Arhivelor
Securit\]ii)

PREMII:

1993, Premiul
pentru Eseu
al Editurii
Nemira

1995, Premiul
de debut al
Asocia]iei
Scriitorilor
Profesioni[ti.

�Judecata mea asupra societ\]ii române[ti este
urm\toarea: ea a fost multiplu [i amplu deformat\
de regimul comunist�

�De ce s`nt ideile at`t de pre]ioase pentru
s\n\tatea spiritului?�
Într-un sens deloc neglijabil, datorit\ etimologiei cuv`ntului prin care desemn\m ideile. În române[te,
�idee� vine de la un cuv`nt grecesc (�eídos�) care înseamn\ form\, aspect, înf\]isare. Originea de ieri
[i în]elesul de azi fac, împreun\, un mic miracol de pedagogie a bunei situ\ri în lume, deoarece ne
sugereaz\ c\ lucrul cel mai invizibil (ideea) trebuie s\ fie [i cel mai vizibil (înf\]i[area). Într-un mod
misterios [i care ar trebui s\ poat\ fi imediat evident în ordinea unei bune cunoa[teri, înf\]i[area
vizibil\ a lucrurilor este totuna cu ideea lor. Dac\ am fi oameni întregi, am recunoa[te ideile lucrurilor
dup\ �chipul [i asem\narea� lor.
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`ntrebarea moarte n-are interviu

S\ vorbim, v\ rog, despre

lucrurile care v\ plac. De

exemplu, ce fel de muzic\.

Am aflat, cu surprindere, c\

ave]i acas\ toate albumele

lui Eminem.

La Eminem îmi place c\ i-a scos din

min]i pe progresi[tii din Statele

Unite. L-au tîrît în procese, i-au spus

c\ e un du[man al poporului... Asta

îmi place enorm. Cînd îi sco]i din

min]i pe oamenii antipatici, cred c\ e

foarte bine. În plus, el e un creator

adev\rat. Are o muzic\ bine con-

struit\, versurile lui sînt scandaloase

din toate punctele de vedere. În

campania american\ l-a sus]inut pe

John Kerry. Aici ne desp\r]im.

Se num\r\ [i televiziunea

printre lucrurile care v\

plac, printre hobby-uri?

Eu nu prea m\ uit la televizor. Ioana,
so]ia mea, se uit\ [i îmi spune cînd e
ceva de v\zut. 

Cînd ave]i ceva de v\zut,

privi]i doar Mezzo sau TVR

Cultural?

Ave]i o idee gre[it\ despre mine. Eu
nu m\ uit numai la astea. Mie îmi
plac filmele cu Schwarzenegger. Iar
cînd a devenit guvernator în Cali-
fornia, mi-am spus �Yes!�.

Circul\ o �legend\� c\ [i lui

Andrei Ple[u îi plac filmele

cu b\t\i.

A, Ple[u se uit\ foarte mult la
televizor. De la el aflu enorm de
multe lucruri. Mie nu-mi plac fil-
mele cu b\t\i, ci filmele poli]iste. 

Sînt dou\ tipuri: cele americane,
unde aspectul spectacular e cel vizat,
unde situa]iile spectaculoase sînt
importante, [i sînt cele britanice, din
seria Hercule Poirot în care, �my

little grey cells� (cum le numea per-
sonajul) sînt cele care prefer\ spec-
tacolul. Dar eu le gust pe amîndou\. 

Timi[orenii l-au putut
asculta pe Andrei Ple[u, în
emisiunea lui Robert
{erban, cîntînd roman]e.
Exist\ vreun episod
asem\n\tor în via]a dvs.
care s\ v\ fac\ [i mai
simpatic?

Eu m-am consacrat în momentul în
care, ducîndu-m\ la flor\reasa din
col] � era în 1997 �, mi-a spus: �Nu
am re]inut cum v\ cheam\... C\ ave]i
un nume complicat. Nu pot s\-l ]in
minte. Dar m-am pironit în fa]a
ecranului la domnul Sava. Nu m-am
mai putut desprinde! Ce frumos le
spune]i dumneavoastr\!�. Atunci
m-am consacrat. Atunci am în]eles
c\ lucrurile despre care am vorbit în
emisiunea lui Iosif Sava erau cele pe
care le discut cu prietenii din zona
culturii. Am în]eles atunci c\ felul în
care eu vorbesc nu îi respinge pe
oamenii simpli. Exist\ în ce spun
ceva care le sun\ nu neap\rat
familiar, ci atr\g\tor. 

Încerc s\ fac asta [i în emisiunea
�Idei în libertate� pe care o realizez
la TVR Cultural. Încerc s\ imprim
ideea c\ totu[i cultura nu este ceva
înalt în sensul în care ]in degetul mic
ridicat ]oapele atunci cînd vor s\ se
dea distinse, ci este o stare de
convivialitate între doi oameni. 

Cînd omul e absent [i este pre-
zent\ doar cartea sau partitura, nu
înseamn\ c\ acea stare de dialog nu
se creeaz\. Am certitudinea c\ asta
înseamn\ cultura. {i dac\ vede]i
oameni care nu reu[esc s\ vorbeasc\
în mod atr\g\tor despre c\r]i sau
pictur\ este pentru c\ acei oameni nu
au interlocutor. 

Pentru ei, cultura nu este un
dialog. Dac\ ar fi, s-ar crea aceast\
stare de convivialitate, care este
accesibil\ oric\rui om. Asta este
lec]ia profund\. 

Pomenea]i � primul � în
Zbor în b\taia s\ge]ii c\
BD-urile cu Pif [i Hercule
v-au format într-un anume
sens, înv\]înd [i limba
francez\ în acela[i timp. În
recentul volum O lume
disp\rut\ apare din nou
tema BD-urilor fran]uze[ti.

Care ar fi explica]ia, de ce
Pif [i Hercule au dobîndit
un statut atît de special în
România, preponderent în
rîndul intelectualilor?

Nu cred c\ statutul a fost dobîndit în
rîndul intelectualilor, ci în al tuturor
acelora care au citit aceste �Pif�-uri.
Eu cred c\ BD-urile erau mai
accesibile atunci. Abia acum ele s-au
impus ca o form\ de cultur\ accep-
tat\. Pe vremea aceea erau foarte
marginale. Intelectualii nu vorbeau
despre BD-uri, pe cînd acum toat\
lumea o face. Nu Pif [i Hercule sînt
personajele care m-au atras, ci Corto
Maltese. Acela a fost eroul meu.
Erau foarte interesante [i cele cu
Teddy Ted sau Les pionniers de
l�espérance, Le concombre masqué.
Am fost uluit cînd am ajuns prima
oar\ în Occident [i, cu timiditate, am
vrut s\ m\ duc la standurile de
BD-uri s\ v\d dac\ au [i cu Hugo
Pratt. Am g\sit un raft întreg! 

Care este impactul
conferin]elor Microsoft pe
care le sus]ine]i anul
acesta?

{ti]i cum a fost la Timi[oara? Nu mai
înc\pea lumea în Aula Universit\]ii.
La Oradea am fost la Muzeul
Cri[urilor [i a r\mas lumea pe sc\ri.
Suscit\ un interes nemaipomenit. Eu
sînt un om care face lucrurile cu
pasiune. {i asta se vede. Cînd vor-
besc oamenilor despre lucrurile care
m\ intereseaz\, o fac cu pasiune. Nu
sînt un tip scor]os... Îmi dau seama
acum c\ nu prea sem\n cu Adrian
N\stase. De asta cred c\ vin oamenii
la conferin]ele mele.

Interviu realizat de
George  ONOFRE I
gonofrei@polirom.ro

REPERE:

PREMII:

1995, Premiul
�Omul anului�
al revistei
culturale
�Cuv`ntul�.

1995, Premiul
�Alexandra
Indrie[� al
�Societ\]ii
Timi[oara�

C|R}I
PUBLICATE:

Cerul v\zut
prin lentil\,
colec]ie de
eseuri, Editura
Nemira,
Editura
Polirom

Zbor `n b\taia
s\ge]ii, eseu,
Editura
Humanitas

Politice, eseuri
politice,
Editura
Humanitas

Omul recent,
Editura
Humanitas

Schimbarea
subiectului, o
reverie, audio
book, Editura
Humanitas

Sp\rtura din
cer, audio
book, Editura
Humanitas
Urmeaz\ a fi
lansate la
T`rgul de
Carte Gau-
deamus de la
Bucure[ti:
Ochii Beatricei.
Cum ar\ta cu
adev\rat lu-
mea lui Dante,
Editura Huma-
nitas, Discer-
n\m`ntul
modernit\]ii.
{apte con-
ferin]e despre
starea de fapt,
Editura
Humanitas

ARTICOLE:

1984-1989, a
publicat nu-
meroase lu-
cr\ri [tiin]ifice
(domeniu:
fizic\)

1992-1998, a
publicat peste
250 de arti-
cole pe teme
culturale, poli-
tice, episte-
mologice sau
istorice `n re-
viste culturale:
�Dilema�, �22�,
�Rom=nia Lite-
rar\�, �Litere�,
�Arte�, �Seco-
lul XX�, �Cu-
v`ntul�,
�Orizont�,
�Vatra�.

Ra]iunea �Ideilor `n dialog�
~n prezent, Horia-Roman Patapievici este moderatorul emisiunii �Idei
`n libertate� de la TVR Cultural [i directorul noii reviste de cultur\
�Idei `n Dialog�. Patapievici define[te publicul-]int\ al acestei
publica]ii ca fiind unul al oamenilor cultiva]i, dornici de a dezbate idei
[i probleme ce ]in de cultur\. Potrivit lui Horia-Roman Patapievici,
urgen]a de a exista a revistei o reprezint\ blocajul de comunicare
din cultura rom=n\, ra]iunea acesteia constituind-o speran]a c\
acest blocaj poate fi dep\[it printr-un efort de construc]ie, de
autodep\[ire [i de obiectivare. 

�Cultura rom=n\ este ast\zi gripat\ de rivalit\]ile
dintre provincii, grupuri, ideologii, ]u]eri [i
oportuni[ti, ca [i de lipsa de comunicare la nivelul
ideilor generale `ntre disciplinele specializate [i
publicul general cultivat [i `ntre oamenii care
ilustreaz\ disciplinele specializate `nsele�
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dosar prob\ scris\

Cultur\ [i
propagand\

A
murit sau nu �direc]ia unic\�
sugerat\ sau impus\ produc]iilor
literare, teatrale ori cinematogra-

fice? ~n ce m\sur\ mecanismele tipice
perioadei comuniste mai ac]ioneaz\ [i
ast\zi asupra mediului nostru cultural?
S`nt dou\ dintre `ntreb\rile la care
dosarul din acest prim num\r `ncearc\
s\ r\spund\. Sistemul nostru cultural se
dovede[te `nc\ tributar vechilor menta-
lit\]i: se organizeaz\ congrese [i con-
ferin]e scriitorice[ti f\r\ ]int\, se sub-
ven]ioneaz\ c\r]ile acelora[i autori cu
notorietate [i `nainte de �89, promovate
atunci, dar [i ast\zi, `n manualele
[colare. Ministerul Culturii achizi]io-
neaz\ pentru bibliotecile publice reviste
de cultur\ f\r\ interes, dar realizate de
�ai no[tri�. Edituri [i publica]ii de pres-
tigiu au devenit �neimportante�. Se
resimt oportunisme de tot felul ac]ion`nd

`n spa]iul cultural. �C`ntarea României� a
luat ast\zi forma unui grandios Festival
al Artelor, se aloc\ miliarde de la bugetul
de stat pentru anivers\ri cu substrat po-
litic sau pentru montarea unor piese `n
care istoria continu\ s\ fie utilizat\ ca
mijloc de propagand\. Se inventeaz\
premii �oficiale� care, evident, revin
celor agrea]i de sistem. O cultur\ `n care
propaganda continu\ s\ se insinueze
sub forme vizibile ori mai subtile, prea
dependent\ `nc\ de stat, aceasta e
realitatea pe care ne-o sugereaz\ cei ce
au r\spuns la `ntreb\rile �Suplimentului�.
Nu cu mult timp `n urm\, tovar\[a
profesoar\ ne ducea �cu clasa� la spec-
tacole omagiale. Vor mai trece probabil
al]i ani p`n\ ce aceea[i doamn\ profe-
soar\ nu-i va mai duce pe elevi, din
convingere sau obliga]ie, la serbarea de-
dicat\ lui {tefan cel Mare.

de Ioan T. Morar

C
omplicit\]ile vechi stau
la baza complicit\]ilor
de acum. E uluitor s\

vezi cum se manifest\ zi de zi
solidaritatea compromi[ilor
de odinioar\, deveni]i com-
plici [i ast\zi, de parc\ ar
exista o interna]ional\, o ca-
bal\, o masonerie a dinoza-
urilor culturali.

Nu po]i c\dea în picioare
mereu decît dac\ cineva î]i
]ine o plas\ de siguran]\,
nev\zut\, sau dac\ ai
exersat îndelung lo-
cul de c\dere. {tiai
unde trebuie s\ cazi.
Erai preg\tit pentru
schimbare. Tot ceea
ce se întîmpl\ ast\zi
în cultura oficial\
]ine de o reorganizare a com-
promi[ilor. Cu pu]ine ex-
cep]ii, cine era �oficial� în
cultura socialist\ este oficial
[i azi, eventual cu locuri
schimbate. Dinu S\raru, ca s\
d\m un exemplu, a f\cut un
salt de la Teatrul Mic al
dictaturii de atunci, la Teatrul
Na]ional al democra]iei, ba-
zîndu-se, probabil, [i pe
sprijinul masoneriei de partid
[i de stat.

F\r\ complicit\]i nu s-ar fi
putut, oricît de r\zb\t\tor e un
individ. Directorul compro-
mis de la Na]ionalul ie[ean,
Mircea Radu Iacoban, este

directorul onorabil de azi de
la Teatrul Luceaf\rul. Fostul
director al Editurii Facla din
Timi[oara este, ast\zi, [eful
Inspectoratului pentru Cultur\
Timi[. 

Poetul Adrian P\unescu,
osanalistul de ieri, este [eful
Comisiei de cultur\ de la
Senatul de azi. El ne spune ce
e bine [i ce nu e, el trage la
r\spundere televiziunea, a[a
ca înainte, cînd n\v\lea peste
români cu antena care-i
apar]inea. În toate aceste

cazuri nu e vorba de cine [tie
ce exerci]ii de supravie]uire,
de indivizi care s-au adaptat
în ritmul evenimentelor.

To]i cei trei de mai sus nu
[i-au schimbat nimic în com-
portament sau în sistemul de
valori. Nici unul dintre ei nu
[i-a f\cut mea culpa, ca s\ zici
c\ s`nt beneficiarii clemen]ei
colective. {i acestea s`nt doar
trei exemple vizibile, ele fiind
multiplicabile prin mai toate
jude]ele ]\rii.

Singura explica]ie rezo-
nabil\, care s\ nu ne ofenseze
intelectul, este aceea c\ exist\

vase comunicante ale compli-
cit\]ii, c\ tot ce se întîmpl\
acum are explica]ii în conce-
siile, angajamentele [i întraju-
torarea de atunci, din comu-
nism.

Nu putem s\ nu observ\m
c\ a[a-zisa solidaritate inte-
lectual\ a tuturor cu fiecare de
pîn\-n �89, iluzia acestei
solidarit\]i s-a dus la revo-
lu]ie. Lumea cultural\ s-a
spart în zeci de buc\]i, �frac-
turi�, grupuri, indivizi izola]i.

Fo[ti prieteni apro-
pia]i au ajuns, dup\
�89, du[mani irecon-
ciliabili.

A existat o singur\
solidaritate care a
rezistat, adic\ aceea

bazat\ pe complicit\]ile �ofi-
cialilor�. Pu]ini au evadat din
plutonul de execu]ie al cul-
turii socialiste. Re]eaua s-a
salvat, a rezistat, era bine
construit\. Tovar\[ii nu au
disperat nici o clip\.

{tiau c\ exist\ ceva mai

puternic decît revolu]iile:

complicitatea. A[a c\ au r\-

mas compac]i, uni]i, com-

plici. {i pot s\ vin\ revolu]ii,

r\scoale, lovituri de stat, cu-

tremure. Ei merg înainte

pentru c\ n-are cum s\ le ia

cineva complicitatea înapoi!

Explor\ri în comunismul românesc
reprezint\ punctul de pornire al
anchetei noastre [i este primul
volum dintr-o serie ini]iat\ de Paul
Cernat, Ion Manolescu, Angelo
Mitchievici [i Ioan Stanomir privind
trecutul comunist. Spre deosebire
de cartea anterioar\ ap\rut\ la
Editura Polirom, O lume disp\rut\,
de aceast\ dat\ nu mai avem în
fa]\ �patru istorii personale�, ci o
analiz\ detaliat\ a propagandei
prin intermediul produc]iilor
culturale ([i nu numai). Autorii nu
i-au omis nici pe cei care încearc\
ast\zi s\-[i spele imaginea publi-
c\, de[i �ieri� luau parte activ la
crearea �omului nou�. Explor\ri în
comunismul românesc devine
astfel o carte de o stringent\
actualitate.

Ion Manolescu [i Angelo Mitchievici (sus)
Paul Cernat [i Ioan Stanomir (jos)

�Tot ce se întîmpl\ acum are explica]ii
în concesiile, angajamentele [i

întrajutorarea de atunci, din comunism.�

�Exist\, `n r`ndul unei foarte
mari p\r]i a celor care [i-au
construit carierele `n timpul
comunismului, o tendin]\ de
«[tergere a urmelor», de ocul-
tare a propriilor produc]ii
ideologizate, partinice, festi-
viste, `n vederea confec]ion\-
rii retrospective a unei imagini
onorabile. O putem, dup\ caz,
numi cenzur\ sau autocenzur\
a memoriei, explicabil\ psiha-
nalitic prin refularea culpei.
Problema este c\ acest
fenomen al ocult\rii, merg`nd
p`n\ la distrugerea unor probe
«compromi]\toare» (s\ ne
g`ndim numai la ce s-a `nt`m-
plat `n bibliotecile publice
imediat dup\ 1989), are drept
consecin]\ falsificarea istoriei
noastre recente, inclusiv a
istoriei literare.�

(Explor\ri `n comunismul
românesc, vol. I, Editura
Polirom, 2004)

Complicii vechi [i noi
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de Liviu Antonesei

L
a nivelul �culturii
oficiale�� dac\
formula nu e

oximoronic\ � e
limpede c\ propa-
ganda bate cultura!
E suficient s\
constat\m c\ modul
de func]ionare al
Ministerului Culturii [i
Cultelor � alt\
abera]ie, de parc\
n-ar exista separare
`ntre religie [i stat �
este o copie perfect\
a fostului Consiliu al
Culturii [i Educa]iei
Socialiste, iar domnul
R\zvan Theodorescu,
clona ultimei ocu-
pante a fotoliului de la
CCES! Aloca]iile
bugetare se fac dup\
cum o cer interesele
Partidoiului,
subven]iile merg c\tre
publica]iile, c\r]ile [i
spectacolele conduse
[i produse � c\ altfel
nu pot s\ spun � de
�oamenii de
bine�, indi-
ferent c\ e
vorba de
acade-
micianul
Simion ori de
politrucul cu
epole]i
S\raru. Tot ca
pe vremuri,
unii membri
ai comisiilor [i
juriilor `[i aloc\, ei
`n[i[i, subven]ii ori
premii � [i pe bun\
dreptate:  cine
cunoa[te mai bine
dec`t ei valoarea
produselor proprii?
Asta ne aminte[te c\
�partidul e-n toate�,
indiferent de c`te ori
[i-a schimbat numele,
deci nu-i este greu s\
centreze, s\ dea cu
capul [i s\ arbitreze
`n acela[i timp! A[a
se face c\, `n ciuda
resurselor oficiale
minime pentru
cultur\, exist\ extrem
de mult spa]iu pentru
abuz [i risip\. De-o
pild\, �C`ntarea
României� ocazionat\

de Anul {tefan cel
Mare!

Din fericire, res-
pectul pentru apa-
ren]e a permis apari-
]ia unor institu]ii
culturale autonome,
private � publica]ii,
edituri, institu]ii de
spectacol, s\li de
expozi]ii etc. �, astfel
`nc`t a c\p\tat un
oarece spa]iu de joc
[i cultura vie, auto-
nom\, liber\, nedi-
rijat\. ~n condi]iile
unei mai bune legi a
sponsoriz\rii, Con-
siliul Culturii [i Edu-
ca]iei Pesediste [i-ar
putea `nchide lini[tit
por]ile! De altfel,
pentru eliminarea
gravelor sechele
comunistoide nu
avem dec`t dou\
solu]ii: fie adoptarea
modelului anglo-
saxon, deci desfiin]a-
rea ministerului, con-
comitent cu autono-

mizarea
institu]ional\
a produ-
c\torilor de
cultur\ �
individuali [i
juridici � [i
adoptarea
unei legi a
sponsoriz\rii
de felul celei
americane;

fie, dup\ modelul din
statele europene,
transformarea
ministerului `ntr-un
ordonator de credite.

~n al doilea caz,

breslele ar trebui s\

propun\ jurii [i comisii

inatacabile moral [i

profesional, care s\

selecteze proiectele

culturale ce ar urma

s\ fie finan]ate de la

buget. Desigur,

acestea ar urma s\

func]ioneze pe baz\

de regulamente

precise [i proceduri,

nu clientelar, cum se

`nt`mpl\ acum!

�Partidul e-n
toate�, indiferent

de c`te ori [i-a
schimbat numele,
[i deci nu�i este

greu s\ centreze,
s\ dea cu capul [i

s\ arbitreze `n
acela[i timp!�

de Alexandru C\linescu

C
e înseamn\, în defi-
nitiv, cultur\ �de

stat�? În regimul co-

munist, formula trimitea,

în aparen]\, la ideea

finan]\rii culturii de c\tre

stat, iar în realitate era

vorba ([i) despre o înre-

gimentare a arti[tilor [i

intelectualilor, obliga]i �

prin chiar faptul c\ erau

pl\ti]i de la buget � s\

serveasc\ ideologic [i

interesele partidului unic,

care era unul [i acela[i cu

statul. Despre toate lu-

crurile astea a scris o carte

excelent\, acum mai bine

de dou\zeci de ani, un-

gurul Miklòs Haraszti; a

scris-o în interiorul sis-

temului, n-a putut-o tip\ri

atunci în Ungaria, dar a

publicat-o, tot atunci, în

Statele Unite, sub titlul

Închisoarea de catifea, iar

în Fran]a, sub titlul Ar-

tistul de stat. Am citat de

nenum\rate ori, în articole

[i r\spunsuri la anchete,

aceast\ carte, dar constat

c\ nimeni, în România, nu

s-a ar\tat interesat s-o

citeasc\ sau s-o traduc\.

Într-o societate normal\

(sau cît de cît normal\),

situa]ia nu se mai pune în

aceia[i termeni. Cultur\ de

stat înseamn\, de data

aceasta, finan]are (total\
sau par]ial\) a anumitor
zone ale culturii (sau a
anumitor proiecte cul-
turale) de c\tre stat, f\r\
nici un fel de condi]ionare
politic\ [i ideologic\, doar
cu obliga]ia, din partea
institu]iei sau a persoanei
finan]ate, s\ foloseasc\
banii în scopurile pentru
care ace[tia au fost
acorda]i.

În orice ]ar\ occidental\
statul î[i asum\ o parte din
cheltuielile legate de cul-
tur\. Oricî]i de mul]i vizi-
tatori ar avea Luvrul, f\r\
implicarea statului nu s-ar
fi putut realiza lucr\rile
colosale de restaurare,
consolidare [i extindere.
Oricît de celebr\ ar fi
Comedia Francez\, înca-
s\rile din vînzarea bile-
telor n-ar acoperi costurile
func]ion\rii unui teatru ce
este menit, prin tradi]ie, s\
fie una dintre emblemele
Fran]ei. Exist\, a[adar,
domeniul patrimoniului pe
de o parte, iar pe de alta �
zone [i puncte ale culturii
[i artei unde interven]ia
statului (care înseamn\, de
fapt, bani veni]i de la con-
tribuabili) este necesar\ [i
benefic\.

România nu e Fran]a,
scuza]i truismul. Proble-
ma e c\ la noi s-a impus,

dup\ decenii de comu-
nism, o mentalitate de
asista]i, proprie celor care,
din fric\, din rutin\, din
lene sau pur [i simplu din
cauz\ c\ au un handicap,
a[teapt\ totul de la statul-
p\rinte. Dup\ 1989 [tim
bine c\ p\rintele româ-
nilor a fost Ion Iliescu, a[a
încît s\ nu mire pe nimeni
perpetuarea vechilor prac-
tici. Este evident c\, prin
�finan]\ri� [i �subven]ii�,
regimul postdecembrist a
încercat ([i în multe cazuri
a reu[it) subordonarea
intelectualilor [i a arti[-
tilor. Ace[tia, la rîndul lor,
au reac]ionat prost, de-
oarece s-au sim]it, brusc,
p\r\si]i [i au intrat în criz\
de identitate. Nu am ajuns
chiar la �Cîntarea Ro-
mâniei�, dar am ajuns la
excursii la mîn\stiri pentru
actorii în vîrst\, pl\tite de
binef\c\torul, generosul
secretar de stat Antonescu,
[i la fel de fel de
�festivaluri� care nu inte-
reseaz\ pe nimeni, dar
unde arti[ti [i scriitori se
întîlnesc între ei pe banii
no[tri. Ministeriatul lui
R\zvan Theodorescu a
fost unul catastrofal, de[i,
în principiu, Theodorescu
era altceva decît S\lcu-
deanu sau Ludovic Spiess:
ei bine, a fost mai r\u.

�Subven]iile� date editu-

rilor [i bibliotecilor s`nt

expresia cea mai flagrant\

a clientelismului de partid

[i de stat. 

Singura variant\ de a

ne apropia de normalitate

este de a avea o lege a

sponsoriz\rii, o lume a

afacerilor vie [i dinamic\,

un interes real din partea

statului de a proteja acele

zone (bibliotecile, teatrele

na]ionale, marile orchestre

simfonice, monumentele

arhitecturale etc.) care nu

se pot � nu e nevoie de

nici o demonstra]ie sa-

vant\ în acest sens � auto-

finan]a [i care sînt zone

vitale pentru cultura româ-

neasc\. Altfel, de pro-

pagand\, manipulare, ca-

douri, promisiuni [i pomeni

sîntem s\tui.

Propaganda
bate cultura!

de Mircea Mih\ie[

Z
ilele trecute, un june reporter
m\ întreba dac\ nu cumva
opera]iile de propagand\ [i

manipulare ale pesedeilor s`nt dep\-
[ite. Ele ar emana din
mintea unor prizo-
nieri ai regimului
comunist ce n-ar mai
în]elege realitatea
mult mai complex\ a
lumii române[ti de
dup\ 1989. Nu pot
zugr\vi stupoarea
care s-a a[ternut pe
chipul amicului meu
jurnalist c`nd am r\s-
puns c\, dimpotriv\,
am impresia c\ toc-
mai instrumentele
rudimentare s`nt cele mai adecvate
societ\]ii nereformate, nemoder-
nizate [i reac]ionare de la noi. A veni
cu subtilit\]i înseamn\ a risca s\
nimere[ti pe l`ng\ ]int\. Aici trebuie
s\ operezi cu barda, cu ciomagul [i
cu simbolistica degetului median
ar\tat priapic, nu cu delicate]uri [i
vorbe sub]iri.

Manipularea în cultur\ [i prin
cultur\ se face dup\ exact acelea[i
calapoade: bani doar pentru fo[tii
participan]i la �C`ntarea României�
[i pentru clientela fidel\ a partidului.
Oric`t pentru omagierea lui Dan
Berindei, nici un sfan] pentru �frac-

turi[ti�, de pild\. Finan]\ri nelimitate
pentru Dinu S\raru [i Draga Olteanu,
zero pentru Marcel Iure[ ori pentru
companiile teatrale independente.
Transmiterea în direct [i la ore de
v`rf a concertelor � beh\ituri patro-

nate de planturoasa
doamn\ Nicolesco,
nici o secund\ despre
mari evenimente din
sfera jazz-ului � tot
de-o pild\.

Ne traducem pe
noi [i-ai no[tri la
Institutul Cultural Ro-
mân, iar C\rt\rescu,
Patapievici ori Ple[u
s\ se descurce sin-
guri!

Valorile omologate s`nt cele gata
s\ pupe-n cur patria, mai ales c`nd ea
se nume[te Iliescu, N\stase ori cine
[tie ce securist avansat la excep-
]ional. De rest, de putregaiurile
c`rcota[e, n-avem nevoie! C`nd e
vorba de ei, r\spunsurile-standard
curg precum grindina: nu s`nt
fonduri, nu e momentul, nu mai
insista]i!

S\ mai spun c\ toat\ aceast\
propagand\ e o penibil\ v`nare de
v`nt? Nici n-a dat bine col]ul ex-
fericitul fiu al poporului, c\ l-au uitat
[i finan]atorii, [i adulatorii de
serviciu. P\cat doar c\ fondurile nu
se mai întorc de la groap\! Nu de
alta, dar necrofilii r\ma[i pe pozi]ii
ar avea cui s\ le distribuie!

Oric`t pentru derbedei, nici
un sfan] pentru �fracturi[ti�

�Manipularea în cultur\
[i prin cultur\ se face
dup\ exact acelea[i
calapoade: bani doar

pentru fo[tii participan]i
la «C`ntarea României»

[i pentru clientala fidel\
a partidului.�

Mentalitate de asista]i
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de Bogdan Suceav\

D
ac\ o discu]ie de
natur\ moral\ ar mai
fi de actualitate azi,

în 2004, a[ spune c\ mi-ar
cr\pa obrazul s\ fiu mem-
bru într-o comisie minis-
terial\ [i s\-mi votez
singur bani pentru vreun
proiect al meu, a[a cum au
f\cut unii domni, altfel
respectabili. Dac\ nu a[
g\si editor pentru c\r]ile
mele, a[ prefera s\ le pu-
blic pe Internet (unde
exist\ editori onorabili [i
redactori de
acum expe-
r imen ta ] i )
dec`t s\ le
tip\resc de
la buget. Sau
a[ prefera s\
le public pe
banii mei,
ca acel per-
sonaj din fil-
mul Filan-
tropica, dec`t s\-mi fo-
losesc conexiunile pentru
a face rost de finan]are din
banul public. Ceva m\
face s\ cred c\, în gene-
ra]ia mea, a scriitorilor de
30-40 de ani, exist\ un
num\r mare de autori care
privesc lucrurile astfel. De-
penden]a de banul public
nu înseamn\ doar o poten-
]ial\ servitudine care te
incapaciteaz\ s\ mai scrii
cu curaj [i onestitate, dar
produce [i pagube pe
termen lung.

Nu po]i participa la
acest exces f\r\ s\ î]i pui
întreb\ri. {tiu, acei bani

s`nt prev\zu]i deocamdat\,
de la buget, exact pentru
a[a ceva, pentru a fi risipi]i
pe opuri [i vanit\]i. Chiar
[i domnul ministru R\z-
van Theodorescu ar fi de
acord c\ acei bani [i-ar
avea locul mai degrab\ în
repararea [colilor care stau
s\ se d\r`me, în acoperirea
unor cheltuieli din do-
meniul educa]iei (ca, de
exemplu, manuale [i c\r]i
pentru copiii familiilor cu
venituri modeste) sau, pur
[i simplu, în domeniul s\-

n\t\]ii. E un
adev\r de
bun-sim]. În
nici un caz
acei bani n-ar
trebui toca]i
pentru aco-
perirea chel-
tuielilor cli-
entelei poli-
tice din r`n-
dul scriito-
rimii. Unii

dintre ei nici n-o duc chiar
a[a de r\u cu banii. Faptul
c\ Ministerul Culturii [i
Cultelor a cheltuit arbitrar
bani publici e oribil [i ar
trebui s\ atrag\ aten]ia
PNA, pentru c\ este cel
mai grosolan act de
corup]ie petrecut sub ochii
no[tri în ultimul deceniu.

Eu cred c\ suita de acte
arbitrare, de decizii con-
troversate luate de un
Minister al Culturii [i Cul-
telor care a devenit do-
meniul absolut al arbitra-
rului [i al moftului nu a
fost vreodat\ în ultimii 15
ani motivat\ de vreo baz\

ideologic\. Nici un fel de
fundament ideologic nu a
motivat op]iunea pentru
finan]area lui X [i nefi-
nan]area lui Y.

Nu s`ntem martorii
unei urgisiri de natur\
ideologic\, ci a unei g\-
in\rii pe mul]i bani, prac-
ticat\ în chip de alba-
neagra, pe h`rtii [tampilate
cu stema patriei. Cultura
�oficial\� de azi arat\ ca
un bal al absolven]ilor
[colii de [mecheri, cea la

care în]elepciunea popu-
lar\ l-a trimis pe Bul\. S-a
f\cut propagand\ de m`n-
tuial\, pe bani publici [i cu
angajarea prietenilor, [i
asta a fost tot.

C\ s-a perpetuat pro-
movarea unor autori mo-
de[ti r\ma[i mo[tenire de
dinainte de 1989, asta e în
natura lucrurilor [i are
leg\tur\ cu o anumit\ con-
tinuitate politic\ la putere.
Se poate [i altfel? Da, prin
alte p\r]i ale lumii.

de Cristian Mungiu

~
n clipa `n care scriu
r`ndurile de fa]\ am
cuno[tin]\ despre un

a[a-zis proiect cinema-
tografic na]ional: un film
despre {tefan cel Mare,
pe un scenariu de Dinu
S\raru. Pesemne c\
vine ca o consecin]\ a
directivelor anun]ate de
c\tre Centrul Na]ional al
Cinematografiei, care
enumera anul trecut, ca
priorit\]i, revigorarea
cinematografului la sate
[i `ncurajarea filmelor
istorice. ~ntr-un fel, {te-
fan cel Mare scris de
S\raru le-ar `mplini pe
am`ndou\ dintr-un foc.

~n Rom=nia s-a
n\scut un festival de film
care merge foarte bine:
Festivalul Interna]ional
de Film Transilvania
(TIFF). E rezultatul unei
ini]iative private.
Festivalul a fost ignorat
de c\tre CNC la prima
edi]ie, iar la a doua a
r\spuns `ncerc`nd s\
re`nvie un mort putred:
Festivalul de Film de la
Costine[ti. Am fost sunat
atunci [i `ntrebat dac\
s`nt de acord s\ `nscriu
Occident `n competi]ie.
Am explicat politicos c\
nu e cazul s\ existe
competi]ie c`t\ vreme
s`nt cinci jura]i [i patru
filme de prezentat [i c\,
dac\ problema se pune
tran[ant, eu nu s`nt de
acord. La fel a reac-
]ionat [i un alt regizor
aflat `n aceea[i situa]ie.
N-a contat, [i e prima
dat\ `n 70 de festivaluri,
c`nd filmul a fost pre-
zentat `ntr-o competi]ie
f\r\ voin]a mea, c\ci
erau trei premii de dat [i
nu mai r\m\seser\ dec`t
dou\ filme s\ �con-
cureze�. Nu m-am dus
la Costine[ti, `n ciuda
`ncuraj\rilor orga-
nizatorului, secretar de
stat `n Ministerul Culturii:
domnul B\l\[oiu. El a
avut cea mai nostim\
remarc\ la adresa celor
care au onorat invita]ia,
dar s-au pl`ns la fa]a
locului de selec]ia
precar\ [i condi]iile
improprii de desf\[urare.
~nt`lnindu-i la masa de
diminea]\, domnul
B\l\[oiu le-a zis:
�Protesta]i, protesta]i,
da� m`nca]i�. Anul
acesta, din fondurile
ministerului s-a mai
organizat `nc\ un
festival-concediu, de
data asta la Mamaia.

~n fiecare an, fiecare
]ar\ propune o produc]ie
care s\ o reprezinte la
premiile Oscar pentru
film str\in. Spre deo-
sebire de celelalte

festivaluri, unde selec]ia
este operat\ de un
comitet de organizatori,
la Oscar numele filmului
e propus de fiecare ]ar\,
`ntruc`t selec]ia propriu-
zis\ se face mai t`rziu,
din cele o sut\ [i ceva
de titluri urm`nd a fi
re]inute cinci. Cu toate
acestea, cinea[tii rom=ni
s`nt interesa]i de o
asemenea nominalizare,
c\ci asocierea, chiar
vag\ [i imprecis\, cu
premiile Oscar poate fi
speculat\ `n fa]a presei
care nu [tie exact
mecanismul de selec]ie.
~n plus, nominalizarea
d\ senza]ia c\ filmul cu
pricina e mai cu mo]
dec`t contracandidatele
lui. Anul acesta, `ntre
propuneri s-au aflat,
printre altele, filmele lui
Lucian Pintilie [i Sergiu
Nicolaescu. Ce a f\cut
CNC? Unu: l-a deter-
minat pe regizorul
Nicolaescu s\ devan-
seze premiera deja
programat\ a filmului cu
c`teva s\pt\m`ni, c\ci,
fatalitate, americanii vor
totu[i ca un film trimis la
Oscar s\ fi avut
premiera `n ]ara de
origine. {i, astfel, filmul
domnului Nicolaescu a
avut premiera `n ultima
clip\ posibil\. {i doi: a
renun]at la comitetul de
selec]ie tradi]ional,
Asocia]ia Criticilor din
Uniunea Cinea[tilor din
Rom=nia, proced`nd la
�consultarea� unor
asocia]ii de cinea[ti.
Consultarea a avut `n
vedere acele asocia]ii a
c\ror p\rere nu era greu
de intuit, iar ca demo-
cra]ia s\ fie perfect\, la
sf`r[it s-au contabilizat
p\rerile consulta]ilor [i
s-a anun]at public
vestea, ca [i cum ar fi
fost un vot.

Cel mai `nsp\i-
m`nt\tor e `ns\ altceva:
nu cred c\ a fost nevoie
s\ se oboseasc\ cineva
s\ sune la respectivele
asocia]ii s\ le zic\ ce
trebuie s\ ias\, `ntruc`t
ele [tiau singure, de
c`nd s-a pus `ntrebarea,
c\ li se ofer\ ocazia
s\-[i manifeste zelos
loialitatea.

Astea s`nt micile
probleme din cinema-
tografie. {i faptul c\,
anual, c`teva zeci de
miliarde s`nt deturnate
din bugetul statului pen-
tru ni[te inep]ii care se
pitesc dup\ sintagma de
mare ad`ncime inte-
lectual\ c\ �arta este un
domeniu subiectiv�.

�Un studiu al mentalit\]ilor
comuniste din perioada 1965-
1989 nu poate ocoli problema
acomod\rii maselor cu produc-
]ia consumist\ a ceau[ismului;
menit\ s\ atenueze eventualele
reac]ii publice de protest politic
(prin dirijarea propagandei c\tre
formele mai suportabile ale
divertismentului politizat sau, în
variant\ fericit\, prin toleran]a
oficialit\]ilor fa]\ de formele de
divertisment slab politizate),
oferta consumist\ a «epocii de
aur» surprinde prin gradul
ridicat de popularitate. Desigur,
reac]ia fa]\ de stimulii comu-
nismului «la pachet» trebuie s\
fi fost diferit\, în func]ie de
gustul, gradul de educa]ie [i ni-
velul de îndoctrinare ale fie-
c\ruia; în acela[i timp, e de
domeniul eviden]ei c\, între
dou\ tipuri de difuziuni (cea
direct-politic\ [i cea «artistic»-
politic\) ale aceluia[i con]inut
(comunismul), publicul nu
putea decît s\ se orienteze c\tre
ultimul. Dar, indiferent de
nuan]e sau de implicarea indi-
vidual\, consumul cultural-
politic a existat [i nu poate fi
negat ca fenomen colectiv vital
pentru supravie]uirea comu-
nismului ceau[ist.�

(Explor\ri `n comunismul
românesc, vol. I, Editura

Polirom, 2004)

Infinitezimala brazd\
dintre literatur\ [i politic\

�Protesta]i,
protesta]i,
da� m`nca]i�

�Cultura «oficial\»
de azi arat\ ca un bal
al absolven]ilor [colii
de [mecheri, cea la
care în]elepciunea
popular\ l�a trimis

pe Bul\.�

de Adrian Marino
�Cultura neînregimentat\ respinge
categoric concep]ia primitiv\ [i
profund reac]ionar\, conform c\reia
rolul literaturii [i artei este doar de a
face educa]ie [i propagand\, redus\
numai la un simplu instrument
ideologic... Nimic nu dovede[te mai
bine [i mai concret polaritatea celor
dou\ culturi din ]ar\ � cea oficial\ [i
cea care gînde[te [i creeaz\, pe cît
posibil, înc\ liber � decît conflictul
tacit [i manifest dintre mediocritatea
cadrelor de conducere cutural\ [i
adev\ra]ii creatori [i oameni de [tiin]\
care activeaz\ în ]ar\. Acest anta-
gonism dintre mediocritate [i com-
peten]\, dintre incultur\ [i cultur\,
dintre impostur\, superficialitate [i
cea mai ieftin\ publicistic\, dintre
lozinc\ [i substan]\, dintre omul de
cultur\ [i activist a luat în ultimul
timp forme acute, dramatice [i ele
explic\, în bun\ parte, hemoragia
inteligen]ei [i culturii române[ti care,
exasperat\, pleac\, din nefericire,
peste hotare. De o parte, activistul
cultural, arogant [i abuziv, de]in\tor
al puterii [i avantajelor ei. De
cealalt\, omul de cultur\, dominat,
timorat, desconsiderat, umilit, f\r\

putere de decizie, victim\ a
birocra]iei [i ierarhiilor oficiale.
Conflictul de valori este profund, iar
de rezolvarea sa depinde viitorul
culturii române actuale.�

(Politic\ [i cultur\, Editura
Polirom, 1996)

Situa]ia culturii
române actuale

Sergiu Nicolaescu `n ipostaza clasic\ de om al drept\]ii
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MEMENTO
de RUXANDRA CESEREANU

~
n ce m\ prive[te, cred în

realitatea revolu]iei

rom=ne. Chiar dac\

majoritatea anali[tilor [i

politologilor (dar nu numai)

care s-au ocupat de

evenimentele din decembrie

1989 în Rom=nia au pus-o

adesea sub semnul întreb\rii,

decret`nd-o a fi o revolu]ie

(lista calificativelor este

extrem de ampl\ [i nuan]at\)

uzurpat\, deturnat\, avortat\,
furat\, r\pit\, confiscat\,
manipulat\, reciclat\, ratat\,
tr\dat\, profanat\, desacrali-
zat\, trucat\, machiat\,
cosmetizat\, poluat\, umbrit\,
teleghidat\, regizat\, impu-
rificat\, pulverizat\, contro-
versat\, omor`t\, asasinat\,
împu[cat\, m\sluit\, acapa-
rat\, abandonat\, neterminat\,
nedefinitivat\, alterat\, dubi-
oas\, ambigu\, înc`lcit\ etc.

O revolu]ie acuzat\ a fi avut

multe componente de show,

de aici alte formule care i-au

fost aplicate, precum: revolu-
]ie de operet\, revolu]ie-fars\,
revolu]ie-spectacol, pies\ de
teatru, tele-revolu]ie, masca-
rad\, parodie, cacealma,
caricatur\ etc. Exist\ [i al]i

termeni inventivi: Timothy

Garton Ash vorbe[te despre

refolu]iile (revolu]ie + reform\)

din 1989 în fostele ]\ri comu-

niste, f\r\ s\ includ\ [i

Rom=nia între acestea

(întruc`t revolu]ia rom=n\ i se

pare confuz\), iar un c`rcota[

precum eseistul Luca Pi]u

utilizeaz\ termenul lovilu]ie
pentru a indica amestecul de

revolu]ie [i lovitur\ de stat,

hibrid pe marginea c\ruia s-a

glosat contrapunctic în lite-

ratura de specialitate [i nu

numai ap\rut\ în postcomu-

nismul rom=nesc; exceptiv,

am înt`lnit [i termenul

lovitu]ie, folosit în acela[i

sens ca [i cel de lovilu]ie.

Istoricii rom=ni s-au ferit s\

scrie pripit o sintez\ asupra

revolu]iei, consider`nd c\ o

explica]ie global\ a eveni-

mentelor [i încercarea de a

stabili adev\rul integral
constituie întreprinderi

hazardate, singura accepta-

bil\ fiind discutarea ipotezelor

asupra revolu]iei.

Revolu]ie
acuzat\

O
ric`t le-ar p\rea de nepl\cut
ie[enilor, adev\rul e c\
Sergiu Celibidache nu s-a

n\scut `n urbea lor, `n pofida
multor biografii sumare de pe
internet care o afirm\. S-a n\scut
la Roman, `n 1912, fapt cunoscut
de mul]imea adep]ilor lui, de
�celibidachieni�. Lor a[ vrea s\
le fac elogiul `n r`ndurile de mai
jos, fiindc\ pu]inul cunoscut
ast\zi despre om [i dirijor (fapte
reale, nu apar]in`nd mitologiei
sau presei bulevardiere) lor li se
datoreaz\. La mai bine de nou\
ani de la dispari]ia lui Celibi-
dache, de[i exist\ funda]ii spe-
cializate `n Germania, nu a fost
publicat\ nici o monografie
despre dirijor demn\ a fi numit\
ca atare. Iar `n cvasividul
documentar, nu e de mirare c\ au
`nflorit diverse mucegaiuri, cum
e [i acea aser]iune mizerabil\ a
editorului Scrisorilor c\tre
Trancu-Ia[i, c\ Sergiu Celi-
bidache ar fi fost ata[at mi[c\rii
legionare. �S\\\racu� de el!� � ar
spune Celibidache. Absurd\ [i
sumbr\ mistificare!

La pu]in timp dup\ ce am
emigrat `n Occident, una dintre
primele informa]ii primite din
partea unor celibidachieni
israelieni, care `mi cuno[teau

pasiunea pentru dirijor, a fost cea
despre prietenii lui de tinere]e,
ie[eni evrei, pe care i-a rev\zut
pentru prima dat\ `n anii �50, cu
ocazia unui turneu `n Israel. Cum
avea s\ mi-o spun\ chiar el, `n
ultimul an de via]\, nimic nu a
fost mai emo]ionant atunci dec`t
o rug\ciune spus\ de unul dintre
prieteni `n memoria tat\lui s\u,
func]ionar al administra]iei
ie[ene `n vremea pogromului de
la Ia[i...

Amici]ia special\ pe care mi-a
acordat-o Sergiu Celibidache la
sf`r[itul vie]ii, dup\ un instructiv,
lung [i amuzant interviu pentru
Radio Europa Liber\, vorbit `n
graiul interbelic moldovenesc [i
demn de a fi fonotecat de
istoricii limbii române, a avut
darul de a-mi deschide ulterior
calea spre celibidachienii r\s-
p`ndi]i `n toat\ lumea.

Unui celibidachian japonez i
se datoreaz\ singurul repertoriu,
de c`teva sute de pagini, al
concertelor maestrului, accesibil
pe internet (www.wizvax.net/
akira/celi/performances), iar altuia,
profesor de matematic\ `n Fran]a,
disp\rut `ntre timp `ntr-un
accident de ma[in\, completarea
repertoriului [i a discografiei,
plus colec]ii de cronici muzicale

din anii imediat postbelici. Celi-
bidachienii s`nt cei care au
adunat [i `[i `mpart sute de ore de
`nregistr\ri de concerte, nu mai
pu]in de 50 de ore de `nregistr\ri
video, multe uitate `n praful
arhivelor, o documenta]ie fabu-
loas\, la care, dac\ e s\ dau
crezare membrilor acestui club
ad-hoc, funda]ia german\ ofi-
cial\ viseaz\ `n adormirea ei.

{i tot de la celibidachieni,
anonimi, dar mul]i, am primit
recent [tirea ([i S.O.S-ul!) c\
unele scrisori din Ia[i, scrise
`ntr-o limb\ ce se b\nuie[te a fi
româna, ar z\cea `mpr\[tiate `ntr-o
cas\ aflat\ pe domeniul din
Lipari, cvasiabandonat dup\
dispari]ia dirijorului [i jefuit de
necunoscu]i `n cursul verii
trecute.

{ti]i unde-i Lipari? M\
`ntrebam naiv de ce nu s-ar
organiza acolo, pe domeniul
`ndr\git de Celibidache, unde a

g\zduit at`]ia români, un festival
[i un centru cultural care s\-i
poarte numele. Mi s-a explicat c\
e la cap\tul p\m`ntului. Ca s\
ajungi acolo trebuie s\ iei
avionul p`n\ `n Catania, s\ te
deplasezi apoi cum po]i p`n\ `n
portul Milazzo, cale de 160 de
km pe autostrad\, de unde s\
navighezi pre] de o or\ p`n\ la
Lipary-City. Iar de acolo mai
departe, `ncet, urci colinele pe
care se afl\ domeniul abandonat.
�C\su]ele � cum `i scria
Celibidache prietenului s\u `n
1962 � care te-au f\cut s\ crezi c\
m-am `mburghezit, le-am f\cut
cu m`na mea (rupt piatr\, ars var,
stuf, lemn, fier b\tut [i nimic
material ce nu se g\se[te pe
insul\). Vreau s\ fac un mic s\tuc
pentru prieteni, stil românesc �
Balcic�.

Cine ar mai [ti azi de �c\su]e�
[i de scrisorile ie[ene, pe care le
a[teapt\ umezeala iernii, dac\ nu
ar exista ei, celibidachienii?...

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, radio Europa Liber\, Praga

CRONIC| TEATRAL|
de LUIZA VASILIU

Sergiu Celibidache
între Ia[i [i Lipari

�Muzica nu trebuie în]eleas\, ea trebuie ascultat\�
(Hermann Scherchen)

Sergiu Celibidache la pupitrul orchestrei din München

V
i[niec are talentul
de a da titluri care
r\mân în memoria

cititorului/ spectatorului
uneori mai mult dec`t
piesa îns\[i. Mansarda de
la etajul 5 al unui imobil
de pe Rue Odéon are
vedere chiar spre Cioran,
spre ultimii s\i ani de
via]\, debusola]i [i îngro-
zitor de dezam\gi]i. 

Cei care s-au a[ezat
lini[ti]i în fotoliile tea-
trului, ne[tiind mai nimic
despre Cioran [i preg\ti]i
s\ se relaxeze un ceas [i
jum\tate, au fost probabil
zgudui]i considerabil de
punerea în scen\ a lui
Radu Afrim. Mai înt`i,
pentru c\ le-a fost impo-
sibil s\ în]eleag\ ceva, [i
apoi pentru c\, din bom-
bardamentul de imagini

scenice, s-au chinuit s\

construiasc\ la loc un

puzzle imaginar. În zadar

îns\, c\ci piesa î]i d\

impresia c\ personajul

filosofului e construit

special pentru a nu putea

fi în]eles. Ar urma o

întrebare fireasc\: ce rost

mai are s\ mergem la

teatru, dac\ oricum nu

în]elegem nimic? Pro-

blema e chiar aici, piesa

lui Radu Afrim nu trebuie

în]eleas\, disecat\, ana-

lizat\, ea se folose[te de

senza]ii, impresii, intui]ii;

de aceea, �organul� re-

cept\rii se schimb\ radi-

cal. La ie[irea din sala de

teatru, r\m`ne mai pu]in

ideea unei biografii coe-

rente [i mai mult cea a

unei con[tiin]e frag-

mentare, pierdute în spa-
]iul [i timpul de aiurea.

Ada Milea, `ntr-uun c`ntec
despre Rom=nia renegat\

Cioran e r\t\cit în Parisul
ultimilor s\i ani din via]\,
în Parisul care �se întinde
ca o uria[\ baleg\�, �un
amestec de spital [i de
circ�, iar Memoria filoso-
fului (c\ci e [i ea personaj
în pies\) încearc\ cu
disperare s\ revin\ la
imaginile fantasm\ ale
copil\riei: Coasta Boacii,
R\[inari, Sibiu. 

Filosoful suferind de
Alzheimer st\ întins pe
un pat de spital [i face
exerci]ii de rememorare
(�Pe mine m\ cheam\
Emil Cioran�) sau a[-
teapt\ la gar\ un tren

dinspre Bucure[ti în care
se afl\ fratele s\u (dar
trenul n-a oprit niciodat\
în acea gar\), sau pri-
me[te în patul s\u un
sinuciga[ [i nevasta lui,
sau e dat afar\ dintr-o sal\
de curs de la Sorbona de
un profesor (în chip de
D.J.) care preda chiar un
curs despre Cioran...
Enumerarea ar putea con-
tinua, f\r\ ca în ea s\ des-
lu[im coeren]a. Or, toc-
mai incoerentul, absur-
dul, vidul au fost termenii
dialogului lui Vi[niec cu
realul. Iar Radu Afrim îi
st\p`ne[te, la r`ndul lui,
de minune. Vocea Adei
Milea într-un c`ntec despre
Rom=nia renegat\, mu-
zica lui Vlaicu Golcea,
popula]ia personajelor
imaginate (interpretate
extraordinar de aiuritor

de c\tre actorii clujeni),

colorate [i capricioase,

însu[i Cioran care, acuzat

de fascism, întreab\ cu

tandre]e în glas : �Chiar,

ce mai face Mircea? Ce

mai face Eugen?� dau

senza]ia unei ame]itoare

repuneri în scen\ a vie]ii.

Îns\, pe l`ng\ recon-

siderarea biografic\, piesa

lui Vi[niec mai are me-

ritul incontestabil de a

trimite, urgent [i f\r\

drept de apel, la c\r]ile lui

Emil Cioran, suger`nd c\

doar lectura lor ofer\

cheile în]elegerii. Sincer\

s\ fiu, dup\ un astfel de

spectacol, încep s\ m\

întreb dac\ într-adev\r

exist\ în]elegere sau nu-

mai ne`n]elegeri.

În]elegere [i neîn]elegere
pe strada Odéon
~n ultima sear\ a deja consacratelor �Înt`lniri Europene� de la Cluj (aflate anul
acesta la cea de-a [asea edi]ie [i desf\[urate între 21 [i 23 octombrie),
participan]ii au fost invita]i s\ p\[easc\ îmbr\ca]i la patru ace, dar c`t se poate de
timizi, în mansarda lui Emil Cioran, Rue Odéon, Paris. Pentru asemenea aventur\
n-a fost nevoie de bilet de avion, [i nici m\car de bilet de intrare la muzeu, pentru
c\ to]i aveau invita]ii la Teatrul Na]ional, la piesa lui Matei Vi[niec Mansard\ la
Paris cu vedere spre moarte, regizat\ de Radu Afrim.

Distribu]ia: Ovidiu Cri[an,
Adrian Cucu, Elena Ivanca,
Ionu] Caras, Cristian Rigman,
Angelica Nicoar\, Ramona
Dumitrean, C\t\lin Codreanu,
Romina Merei, Patricia Boaru,
Cristina Ragosca.

Regia: Radu Afrim

Scenografia: Theodor Ciupe

Muzica: Vlaicu Golcea, Ada
Milea (foto)
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D
e la n\ucitorul Al
[aselea sim], care a
f\cut carier\ [i o

gramad\ de pui prin jur
(multe filme s-au inspirat
din finalul acestuia), Shya-
malan a fost instalat `ntr-o
cutiu]\ numai a lui [i s-a
spus despre el c\ face un
fel de thriller-uri psiho-
logice de o mare elegan]\
[i profunzime, cu at`t mai
trendy cu c`t exploateaz\
paranormalul, teritoriu de
care oricine e interesat.
Regizorul se pare `ns\ c\ a

sim]it cutiu]a prea str`mt\
[i a `ncercat s\ dea din
m`nu]e, s\ se extind\. S-a
dus spre religie (vezi Unbra-
keable sau Indestructibilul)
[i spre zonele umbroase ale
hazardului, dar a desco-
perit c\ necunoscutul e
mai ales `n noi. Satul/ The
Village `]i miroase de la
primele secven]e c\ ar fi
un fel de continuare a lui
Semne. Copaci, zgomotul
v`ntului, un uruit care e cu
at`t mai sinistru cu c`t nu e
provocat de nimeni. {i

aproape nici un monstru.
Shyamalan are [i reputa]ia
de a face s\ explodeze
m\m\liga la final. Con-
[tient de asta, nu se amba-
leaz\ din primele secven]e
[i chiar pare s\ se joace cu
spectatorul, risc`nd s\-l
plictiseasc\. P`n\ scoate
bombi]a [i i-o arunc\ `n
fa]\. Ar fi mare p\cat s\
spun cum arat\ bombi]a `n
acest film, pentru c\ ea
face to]i banii. Ea
provoac\ o r\sturnare de
situa]ie care d\ sens ̀ ntregii

pove[ti, modific\ perspec-
tivele [i te face s\ g\se[ti o
justificare pentru momente-
le `n care te `ntrebai ce au
to]i actorii de joac\ at`t de
artificial, ce e cu misterele
l\sate `n suspensie [i de ce,
per ansamblu, filmul n-are
atmosfer\, numai un simu-
lacru de atmosfer\? Pentru
c\ nivelul secund devine
vizibil de abia la sf`r[it.

Aria lui Shyamalan
nu e nou\

Acel moment de clarifi-
care te face s\ ui]i c\ e[ti la
cinema, `]i d\ iluzia c\ ai
fost `nghi]it de film [i dus
`ntr-o zon\ de grani]\, o

zon\ dintre falii care e
t\ioas\ ca ghea]a [i te
poate speria pentru c\, de
fapt, nici nu e posibil\ `n
realitate. Shyamalan se
apropie de munca [ama-
nului, dar invoc\ de fapt
demonii [i zeii din\untru,
nu pe cei extatici din
afar\. Cu Satul, el `[i face
filmul lui despre toleran]\
[i iubire post 11 septem-
brie, `[i �aduce aportul�,
dac\ vre]i, la tot mai
amplul concert al artelor
care `ncearc\ s\ salveze ce
se mai poate salva. Aria
lui Shyamalan nu e nou\ �
totul e `n\untrul omului,
iubirea [i, mai ales,
distrugerea. Felul `n care o

interpreteaz\ � u[or co-
mercial, dar cu fulgurante
momente de gra]ie � d\
artei sale o not\ tot mai
special\. C\ s`nt extra-
tere[tri (ca `n Semne) sau
mon[tri diabolici, eroii
negativi au capacitatea de
a se hr\ni cu temerile oa-
menilor, s`nt `ntr-o conti-
nu\ leg\tur\ (trofic\) cu ei.
Ar trebui s\ ne izol\m
pentru a sc\pa de mon[trii
spiritului? Shyamalan ne
las\ pe noi s\ r\spundem.

Satul/ The Village
regia [i scenariul:

M. Night Shyamalan,
cu: John Hurt,

Joaquin Phoenix,
Sigourney Weaver

M. Night Shyamalan pare s\ vrea s\ devin\ un fel de Tarkovski al Americii.
Tendin]a era vizibil\ `n Semne (Signs) unde, de[i personajele negative
aveau p`n\ la urm\ carne pe ele sau, m\ rog, latex, ni se d\dea de `n]eles
c\ ar `ncarna o for]\ obscur\ existent\ `n om. Personajele se aflau `n
miezul unei zone ca [i cum s-ar fi aflat `n propriul lor creier.

CRONIC| DE FILM
de IULIA BLAGA

{erban Foar]\

�În curs de apari]ie iminent\: Ethernul
pheminin, antologie de poeme (mai vechi
[i inedite) de amor (Editura Cartier, Chi-
[in\u, redactor Emilian Galaicu-P\un, prie-
tenul nostru); o culegere de articole
publicate de-a lungul a doi ani de zile în
foaia timi[orean\ «Focus Vest» (sub tipar la
Editura Brumar din Timi[oara), cu un titlu
shakespearian [i kilometric, anume Hono-
rificabilitu-dinitatibus, � carte mai u[or de
cump\rat dec`t, în libr\rie, de cerut!

Predate unei edituri bucure[tene (dar
f\r\, deocamdat\, feedback): Istoriile unui
matroz întors de pe Planeta Roz (descriere
ludic\, în versuri, a unui straniu univers
exsanguu [i bidimensional); Rebis (pais-
prezece holorime, a c`te, fiecare, nou\
strofe, � melanj de biografism [i
alchimie). La sertar (mai bine zis: în
folder): o autobiografie, în vers alexandrin,

referitoare la un timp dint`i; un opuscul de
prozopoeme, intitulat Prozariu; un caiet de
versuri fran]uze[ti, un «abecesar»: ABC
d�air ([i, eventual, un altul, în nem]e[te, cu
numele de Schlimmericks); un ingenios-
ingenuu eseu despre aventura literal\,
anume Micul Print (nu Prin]!), o carte f\r\
[, nici ], � pe care sunt constr`ns s\ o
semnez, nediacritic, Serban Foarta.�

~ncadrat `n tipologia �permanent-
revoltatului�, Mircea Dinescu [i-a
c`[tigat faim\ de disident `n
perioada comunist\. A lucrat,
`nainte de revolu]ie, la Asocia]ia
Scriitorilor din Bucure[ti [i ca
redactor la revistele �Luceaf\rul� [i
�România literar\�. De aici a fost
demis din cauza public\rii unui
interviu critic la adresa dictaturii `n
ziarul francez �Libération�.

S-a opus vehement ideologiei
oficiale. {i-a exprimat revolta `n
versuri, `n articole publicate de
presa str\in\, precum [i prin
colabor\rile cu postul de radio
�Europa liber\�. ~n 1989, respon-
sabilii cu cenzura au refuzat s\-i
publice volumul Moartea cite[te
ziarul. Cartea a ap\rut totu[i `n
acela[i an, `n Olanda. Un an mai
târziu a fost publicat\ `n ]ar\. Lui
Dinescu i s-au acordat Premiul
Interna]ional de Poezie � Rotterdam
(1989) [i Premiul Herder (1999).

A coordonat revista de satir\ �Plai

cu boi�, iar `n 2003 a mai lansat o

publica]ie `n genul celor cu care ne-a

obi[nuit deja, �Aspirina s\racului�.

La `nceputul acestui an, a devenit

editorul revistei �Dilema veche�.

PROFE}II DE AUTOR
CE NE PREG|TESC SCRIITORII

PERSONALITATEA S|PT|M~NII

Ioana Baetica

�Am trei proiecte de carte [i
sper c\ în urm\torii trei ani,
într-o ordine oarecare, o s\
le finalizez cumva: 1. pe
una o s-o cheme Cultura
tranzi]iei [i o s\ fie o chestie
de antropologie pe care sper
s\ reu[esc s-o las cît mai
putin contaminat\ de jargo-
nul academic. Despre ni[te
pescari din Delt\, ni[te haine
second-hand, ni[te ]igani [i
ni[te sans-papier români.

2. un volum de povestiri
(cinci) minunate, pe care
le-am scris deocamdat\
doar cu pixul pe diverse
buc\]ele de hîrtie. Acesta se
va numi dup\ cum m\ va
lovi inspira]ia la momentul
oportun. 3. Ultimul proiect
[i cel care se va realiza
probabil primul se va numi:
A la recherche du temps
perdu [i va fi o traducere în
român\ dup\ cartea-poem
cu acela[i titlu a poetului
englez Craig Raine.�

Poetul a `mplinit pe 11 noiembrie 54 de ani

Mircea Dinescu
Pornit s\ fac\ bani noi din �dileme vechi�, poetul Mircea Dinescu `[i m\re[te,
de la an la an, �imperiul media�. Dup\ propria-i m\rturisire, a renun]at pe
moment s\ mai scrie literatur\, pentru a se dedica celor lume[ti. ~n prezent,
caut\ poezia oamenilor simpli, de luni p`n\ joi, `n emisiunea sa de la
Realitatea TV, intitulat\ cum altfel dec`t �Dinescu�.

Satul universal 
al lui M. Night
Shyamalan
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Matei Bejenaru
bmatei@mail.dntis.ro

I
storia ora[ului ceh Zlin este una
cu totul aparte. Evolu]ia sa din

ultima sut\ de ani a fost marcat\

de firma produc\toare de înc\l]\-

minte Bata, care, prin dezvoltarea

sa, a f\cut ca popula]ia ora[ului s\

creasc\ în dou\ decenii (1920-1940)

de la 5.000 la 50.000 de locuitori,

dintre care peste 80% erau angaja]i

ai fabricii. Totul a început în 1916,

c`nd familia Bata din Zlin a primit o

comand\ de a produce înc\l]\minte

pentru armata austro-ungar\. Dou\-

zeci de ani mai tîrziu, compania

familial\ Bata controla 90% din

pia]a de înc\l]\minte din Ceho-

slovacia, avea fabrici care gene-

raser\ ora[e satelit pe trei continente

[i vindea produsele printr-o re]ea

interna]ional\ de magazine de tip

franciz\. Desigur, atunci înc\ nu se

vorbea despre globalizare a[a cum o

facem acum�

Cum a fost posibil\ aceast\ dez-
voltare impresionant\? Un r\spuns
l-am putea da prin planificarea
func]ional\ a dezvolt\rii ora[ului [i
ra]ionalizarea complet\ a procesului
de produc]ie a fabricii Bata. Un
altul ar fi controlarea cvasitotal\ a
procesului politic de luare a deci-
ziilor ce priveau comunitatea local\
de c\tre pre[edintele companiei [i
directorii s\i, fapt care a dus la o
riguroas\ organizare a vie]ii sociale
bazat\ pe principii func]ionaliste.
Munca din fabric\, via]a din casele
tipizate construite special pentru
personalul muncitor în anii �20 -�30,
organizarea timpului liber, practica
religioas\ au fost controlate prin
politica companiei. Prin aceste parti-
cularit\]i, Zlin este un studiu de caz,
fiind v\zut de mul]i cercet\tori drept
unul dintre pu]inele ora[e-model din
lume din perioada func]ionalist\.

�S\ `nvingem trecutul!�
Proiectul artistului vienez Lucas
Horvath, intitulat �Urban Evidence
1�,  este o analiz\ artistic\ a situa]iei
ora[ului Zlin [i pune probleme
privind modul de a te raporta la o
istorie recent\ prin reliefarea rolului
primordial al textului, evident
ideologizat, [i la concuren]\ cu
arhitectura, în spa]iul public. Pentru
Lucas Horvath, textul este o �exten-
sie� a arhitecturii, panourile publici-
tare din epoc\, precum [i sloganurile
de pe ziduri fiind un patrimoniu
care trebuie conservat [i restaurat.
Ora[ul Zlin, denumit Gottwaldov în
perioada comunist\, a conservat
mai multe straturi de texte pe zidul
fabricii Bata, corespunz\toare dife-
ritelor perioade istorice [i care, din
punctul de vedere al artistului
austriac, au devenit �ready-made-uri�
istorice.  Pe l`ng\ punerea lor în
valoare, prin îndep\rtarea straturilor
superficiale de vopsea, Lucas Horvath
a reconstruit identic un segment al
zidului istoric al ora[ului, aflat l`ng\
poarta principal\ a uzinei, [i a
inscrip]ionat un slogan (Prekona-
vejme Minulost! � S\ `nvingem
trecutul!) din perioada interbelic\.

Prin ambiguitatea sa, sloganul este
emblematic pentru situa]ia acestui
ora[ g`ndit [i dezvoltat în urma unei
idei utopice, în care  viziunea
despre viitor presupune o [tergere a
memoriei, a trecutului. Dar la care
trecut se va raporta cititorul-
locuitor din Zlin? La cel pre-
modern din prima jum\tate a
secolului al XIX-lea, la care se
referea autorul sloganului ini]ial?
La perioada de expansiune indus-
trial\ interbelic\? La trecutul comu-
nist? Sau la cel recent din perioada
de pre-aderare a republicii Cehe la
Uniunea European\? De fapt, pro-
iectul lui Lucas Horvath nu face
altceva dec`t s\ provoace la un mod de
a ne raporta la trecut prin construc]ia
unui discurs deschis despre el. 

Pe l`ng\ aceast\ interven]ie în
spa]iul public, artistul a f\cut o
complex\ documenta]ie fotografic\,
precum [i o cercetare a tuturor
sloganurilor din diferitele perioade
istorice, care a avut ca rezultat o
sistematizare tematic\ a textelor. De
asemenea, zidul pe care au fost
inscrip]ionate are [i el o istorie
interesant\. Primele inscrip]ii din anii
�20 au fost de fapt ni[te grafitti-uri cu
caracter antiaristocratic [i îndrep-
tate direct împotriva Baronului
Haupt, pe atunci primar al ora[ului.
Zidul a devenit astfel un loc al con-
frunt\rilor ideologice, care în final
au avut ca rezultat demisia acestuia
din func]ia de primar [i vinderea
casei [i propriet\]ii sale din Zlin
companiei Bata. Numele ora[ului
nu mai era astfel asociat cu cel al
lui Haupt, simbol al trecutului, ci
cu cel al companiei produc\toare
de pantofi, aflat\ în plin\ expansiu-
ne. O dat\ rezolvat\ problema pro-
priet\]ii, compania [i-a asigurat
monopolul absolut asupra desti-
nului ora[ului [i al locuitorilor lui.

TOPUL
EVENIMENTELOR

LOCUL 1: GAUDEAMUS 2004
T`rgul Interna]ional de carte �Gaudeamus� se va
desf\[ura la Bucure[ti, `n perioada 17-22
noiembrie, [i va fi g\zduit de Complexul Romexpo
(foto). Organizat de Societatea Rom=n\ de Radio-
difuziune, �Gaudeamus� este considerat unul
dintre primele dou\ t`rguri de carte din ]ar\, un
important eveniment expozi]ional ce reune[te
edituri, institu]ii de `nv\]\m`nt, agen]ii de difuzare
de carte sau pres\, firme multimedia specializate
`n domeniul educa]ional [i ONG-uri. 

Scopul manifest\rii const\ `n relansarea pie]ei
rom=ne[ti a c\r]ii prin crearea unor evenimente de
anvergur\, cu impact asupra publicului. T`rgul a
`nregistrat anul trecut aproape 100.000 de
vizitatori, iar 39% dintre ace[tia de]in `n biblioteca
personal\ peste 1.000 de c\r]i.

LOCUL 2: �MAGNATUL�, PREMIER|
Filmul Magnatul ruleaz\
de vineri în cinema-
tografele din Bucure[ti,
Cluj-Napoca [i Ia[i.
Lungmetrajul regizat de
{erban Marinescu pe un
scenariu de Bogdan
Ficeac este povestea
unui mare patron de
pres\ în România de
dup\ �89. Ac]iunea se
petrece pe fundalul unei
campanii electorale în
care partidul aflat pe
primul loc în sondaje
face presiuni asupra
mass-media. ~i pute]i
vedea pe Gheorghe Dinic\ `n rolul candidatului
Partidului Liber Democrat la func]ia suprem\ `n
stat [i pe Dorel Vi[an (fostul �senator al melcilor�)
`n rolul magnatului de pres\.

Filmul a fost lansat `n plin\ perioad\ electoral\,
iar la premier\ au fost invita]i candida]ii � de data
aceasta reali � la pre[edin]ia Rom=niei. 

LOCUL 3: PROTESTUL EDITORILOR
{ase asocia]ii de editori [i difuzori de carte au
ini]iat un protest prin care acuz\ Ministerul Culturii
[i Cultelor de nerespectarea Legii 186/2003
privind promovarea culturii scrise. Principala
nemul]umire este c\ editorii [i autorii rom=ni nu
pot beneficia, de[i au dreptul prin lege, de tarife
reduse pentru serviciile oferite de Po[ta Rom=n\
sau de societ\]ile publice de radio [i televiziune.
Practic, difuzarea [i promovarea publica]iilor
culturale sau a c\r]ilor nu este sus]inut\ `n mod
real. Mai mult, ei reclam\ c\ p`n\ la aceast\ dat\
nu s-au `ncheiat contractele dintre minister [i
editurile beneficiare ale subven]iilor de carte
pentru anul 2004. ~n replic\, Ministerul Culturii [i
Cultelor precizeaz\ c\ a fost adoptat\ deja Hot\-
r`rea de Guvern 215/2004 prin care s`nt aprobate
normele de emitere [i utilizare a tichetelor valorice
pentru achizi]ionarea de c\r]i, reviste [i alte
publica]ii [tiin]ifice sau literar-artistice ale autorilor
din Rom=nia, editate pe orice fel de suport.
Ministerul promite c\ va `ncepe [i procedurile
necesare pentru `ncheierea contractelor.

Interven]ia artistic\ a lui Lucas Horvath în spa]iul public poate fi
comparat\ cu proiecte ale unor arti[i precum Lawrence Weiner,
Jenny Holzer sau Hans Haacke. Încerc`nd s\ fac o compara]ie cu
interven]ia lui Holzer pe display-urile electronice în Times Square
din New York, proiectul artistului vienez are un caracter �site-
specific� mai complex, iar fa]\ de cel provocativ al lui Hans
Haacke, de reconstruire a unui monument nazist `n Graz, �Urban
Evidence 1� presupune o reflec]ie istoric\ mai general\ asupra
modului de percep]ie a trecutului. F\c`nd o leg\tur\ cu contextul
rom=nesc, Lucas Horvath lucreaz\ acum la un proiect despre
arhitectura industrial\ din anii �70 din Rom=nia, precum [i despre
proiectele edilitare din aceea[i perioad\, cum ar fi magazinele
universale construite atunci în toate ora[ele re[edin]\ de jude] sau
magazinele coopera]iei me[te[ug\re[ti. Rezultatele vor fi expuse la
Galeria �Vector� din Ia[i în prim\vara anului 2005.

Lucas Horvath - textul
ca �extensie� a arhitecturii

Zidul fabricii Bata, �ref\cut� de artistul vienez Lucas Horvath
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Lucrare de Lia Perjovschi

de DAN PERJOVSCHI   

�Personajul principal al romanului, Yambo, se
transform\ într-un detectiv al propriei bio
grafii adolescentine din care se nutresc
ultimele sale energii vitale. Recapitularea
experien]elor cognitive este plin\ de suspans,
astfel c\ textul se cite[te cu acelea[i palpi-

ta]ii febrile date de romanele de aventuri. Prin
acest truc al memoriei recuperate, Umberto
Eco ne propune o privire dilematic\ asupra
propriei noastre existen]e istorice din anii cei
mai negri ai secolului XX.�

Marin Mincu, despre Misterioasa flac\r\
a reginei Loana, Editurile Polirom [i Pontica,
2004, traducere de {tefania Mincu,
roman ilustrat. 

Umberto Eco e mai degrab\ un autor �cump\rat� dec`t
citit. Este ipoteza lansat\ de presa str\in\ despre unul
dintre cei mai cunoscu]i scriitori contemporani.
Numele trandafirului, Pendulul lui Foucault sau
Baudolino s`nt titluri cunoscute `n lumea `ntreag\,
adeseori mai bine dec`t numele autorului lor. Toate se
g\sesc `nc\ `n libr\rii, publicate `n nenum\rate edi]ii.

GLOBALIZA-M-A{

I
mediat ce ne-au l\sat
comuni[tii � sau, m\
rog, neocomuni[tii �

s\ plec\m peste hotare,
adic\ prin 1990, Lia a
început s\ cumpere
obiecte ieftine care
reprezint\ globul p\mîn-
tesc. |la pe care de
acum puteam circula
liber (liber adic\ stînd
nop]ile prin fa]a amba-
sadelor cu vraful de acte
[i adeverin]e încercînd �
cu disperare � s\ intr\m
în fa]a altor dispera]i). La
început a fost o
întîmplare. Un breloc de
jum\tate de dolar� pe
urm\ o ascu]itoare, un
[erve]el [i-o gum\ de
mestecat. Nimeni nu se
gîndea la nimic decît s\
aib\ o amintire, un
suvenir, ceva ieftin, dar
mi[to. {i globul
p\mîntesc este mi[to.
Oricît de scîlciat\ sau
aproximativ\ ar fi (juc\rie
pentru cîini s\-[i
antreneze din]ii, minge
de baseball s\ dea
americanu-n ea cu bîta,
scrumier\, agend\ sau
sticl\ de parfum, semin]e
moldovene[ti, butoni de
c\ma[\, umbrel\, [apc\
de protejat p\rul la du[,
gonflabil\, de metal,
prins\ în sticl\, pu[culi]\
sau telefon, planeta
arat\ bine. Mie îmi
place. E singurul lucru
care m\ face s\ intru
într-un magazin (de lux,
de mîna a doua, de
juc\rii, de ]oale), s\
cutreier tîrguri de vechi-
turi sau s\ arunc ochea-
de prin casele prietenilor.
O fi lucrarea Liei expus\
de-acum în galerii prin
lume (de pe glob), mie
mi se pare c\-i respon-
sabilitatea mea s\ îmbo-
g\]esc colec]ia. Nu m\
mai pot opri. V\d globuri
peste tot. 

Apropo, n-ave]i�

Pe l`ng\ romanele [i studiile
sale, Umberto Eco are o
rubric\ periodic\ `n ziarul
�L�Espresso�, `nc\ din 1985,
[i, mai nou, colaboreaz\ la
�The Guardian�. Declar\ c\
munca nu constituie o
problem\ pentru el
deoarece �via]a este plin\
de spa]iu neocupat�  [i
lucrurile pe care le face
�s`nt acelea[i, dar sub
forme diferite�. Vorbe[te
patru limbi str\ine: franceza,
spaniola, germana [i
engleza [i este un `mp\timit
al c\l\toriilor.

Ana-Maria Onisei
aonisei@polirom.ro

�B\tr`nul adolescent� � a[a cum
`l descriu studen]ii s\i � a lansat
`n 2004 un nou roman: Mis-
terioasa flac\r\ a reginei Loana,
care, din luna noiembrie, poate fi
g\sit [i `n limba rom=n\, tradus
de {tefania Mincu.

�Dac\ nu am suficiente lucruri
de f\cut, m\ simt pierdut!�

Umberto Eco a devenit celebru o
dat\ cu publicarea romanului
Numele trandafirului. La data
apari]iei, `n 1980, editorii s-au
ar\tat destul de sceptici `n pri-
vin]a succesului, aproxim`nd nu-
m\rul de exemplare ce s-ar fi
v`ndut la maximum 30.000. Ro-
manul a reu[it `ns\, `n timp, s\
cucereasc\ un public de peste 9
milioane de cititori. Definindu-se
drept �o carte despre c\r]i�, Nu-
mele trandafirului a extins uti-
lizarea semioticii `n opera de
fic]iune, combin`nd diverse ge-
nuri literare, teoria literar\, stu-
diile medievale [i exegezele Bi-
bliei.

O dat\ cu traducerea roma-
nului `n 30 de limbi, scrierile lui
Eco au dep\[it interesul acade-
mic, el devenind o vedet\ cul-
tural\.

Ambi]ia lui Eco de a scrie
urm\torul s\u roman, Pendulul
lui Foucault, [i-a g\sit motiva]ia
`n curiozitatea descoperirii limi-
telor sale de creator: �Dup\ ce
am terminat de scris Numele
trandafirului, `ntrebarea ce `mi
revenea obsesiv `n minte era
dac\ scrierea lui e doar un episod
excep]ional din via]a mea sau
dac\ voi fi capabil, `n continuare,
s\ concep un alt roman�.

Ap\rut `n 1988, Pendulul lui
Foucault nu a f\cut dec`t s\
confirme succesul lui Eco `n
literatura interna]ional\ [i s\
trezeasc\ interesul unor noi
grupuri de cititori. Iar Insula din
ziua de ieri, sau scrierea despre
puritatea naturii `ntr-o poveste a
conceptelor, [i-a c`[tigat celebri-
tatea prin finalul interpretabil,
prin mobilitatea conceptelor cu
care cititorul se poate juca `n
vederea unei adapt\ri perso-
nalizate. De altfel, Umberto Eco
este cel care a lansat `n literatur\
conceptul de �oper\ deschis\�.

2004 � un nou roman
Misterioasa flac\r\ a reginei
Loana este cel mai recent roman
al lui Umberto Eco, lansat `n
luna iunie a acestui an, `n Italia. 

Personajul principal al roma-
nului, Yambo, sufer\ un accident
vascular `n urma c\ruia `[i pierde
memoria. Astfel, `ntregul fir epic
se constituie `ntr-o `ncercare
disperat\ a eroului de a-[i
reconstitui via]a, de a aduce `n
memoria sa vid\ imagini ale tre-
cutului, ale existen]ei sale.
Pentru aceasta, el apeleaz\ la
familia [i prietenii s\i [i la
colec]ii de reviste pentru copii,
benzi desenate, romane de
aventuri, scrisori sau fotografii,
la elemente care `i pot reaminti,
`n mod indirect, ceea ce a uitat
despre via]a sa.

Un al doilea atac cerebral `l
arunc\ pe Yambo `n com\, iar tot
materialul biografic adunat se
reorganizeaz\ `ntr-o `n[iruire de
vise, unele ciudat de coerente,
altele ca ni[te mici povestiri
independente. Practic, asist\m la
un proces de rememorare a sub-
con[tientului, la o `ncercare
ascuns\ a min]ii de a reactualiza
lucruri, sentimente sau `nt`mpl\ri

pierdute. Toate acestea `l conduc

pe muribund spre viziunea

primei fete iubite `n adolescen]\,

care este, totodat\, [i revela]ia

mor]ii.

Ineditul romanului const\ `n

faptul c\ Eco nu-[i ascunde

sursele cu care jongleaz\ pentru

a crea aceast\ lume a amintirilor,

apel`nd la reproduceri de vechi

ilustra]ii, afi[e, pagini de ziare [i

reviste sau comicsuri.

Romanul se `ncheie cu o list\

de peste 250 de trimiteri

bibliografice, `n care g\sim afi[e

Fiat, desene de Walt Disney, tra-

duceri italiene din Barbey

d�Aurevilly sau cartea din 1934

a americanului Lyman Young �

Misterioasa flac\r\ a reginei

Loana � de la care Eco `mpru-

mut\ `nsu[i titlul romanului s\u

ilustrat.

Umberto Eco `[i lanseaz\ [i `n Rom=nia ultimul
roman: �Misterioasa flac\r\ a reginei Loana�

ECOlatria

�Problema nu este c`te exemplare ai v`ndut imediat, ci c`]i
cititori mai ai peste 20 de ani.�

~n prezent, Umberto

Eco `[i continu\ acti-

vitatea ca jurnalist la

ziarele �Il Giorno�, �La

Stampa�, �Corriere della

Sera�, �La Republica�,

�L�Espresso�,

�Il Manifesto�, �The

Guardian�, este membru

al Institutului Aspen din

Italia [i colaboreaz\ ca

editor cultural la

televiziunea italian\

RAI. Pred\ la Univer-

sitatea din Bologna de

mai bine de 30 de ani [i

r\m`ne directorul Insti-

tutului de {tiin]ele Co-

munic\rii, pe care l-a

fondat `n 1993. Are o

bibliotec\ ce ad\-

poste[te peste 30.000

de c\r]i [i `nc\ `[i

surprinde publicul cu

noile sale scrieri.

Eco a primit primul s\u

titlu de doctor la v`rsta

de 22 de ani, din partea

Universit\]ii din Torino,

`n 1954.

La 39 de ani a fost

admis pe postul de

profesor de semiotic\

al Universit\]ii din

Bologna.
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