
„La mineriada din
iunie am asistat la
adev\rata revolu]ie“

Interviu cu istoricul Marius Oprea
„P`n\ acum am g\sit
573.000 de con-
damna]i [i b\ga]i `n
pu[c\rii, ancheta]i de
Securitate, `nchi[i f\r\
vreo sentin]\ de
judecat\, trimi[i `n
lag\re, `n colonii de
munc\, deporta]i sau
cu domiciliu obli-

gatoriu. M\ refer la
persoanele efective.
Dac\ la asta mai
ad\ug\m familiile
lor, deci `nc\ trei
persoane, ajungem la
peste dou\ milioane
de oameni care au
avut de suferit de pe
urma Securit\]ii. M\
refer la suferin]\
direct\. Ca s\ nu mai

vorbim despre cei
care au suferit
de pe urma
regimului de
exterminare
impus de pu-
terea
comunist\,
de-a lungul
istoriei sale,
tuturor româ-
nilor.“

Mircea C\rt\rescu se pl`nge deseori `n
jurnal de lumea literar\ româneasc\ [i,
mai ales, de critica literar\. Ba chiar
s-ar putea crede c\ este, ca scriitor,
situat cu totul `n afara acestor mici mi-
zerii: „Nici o polemic\, nici un semn
`n afar\ de strictul necesar: c\r]ile ta-
le“ . A[a s\ fie?

Big Brother literar

Dosarul acestui num\r
este o excursie virtual\ la Bienala
de la Vene]ia, ajuns\ la cea de-a 51-a
edi]ie. Vom trece prin controversatul Pavilion al
Rom=niei, realizat de Daniel Knorr,
[i vom lua parte la „parada cosmopolitismului“,
al\turi de Gilbert & George [i Marius Babias.

Dosarul acestui num\r
este o excursie virtual\ la Bienala
de la Vene]ia, ajuns\ la cea de-a 51-a
edi]ie. Vom trece prin controversatul Pavilion al
Rom=niei, realizat de Daniel Knorr,
[i vom lua parte la „parada cosmopolitismului“,
al\turi de Gilbert & George [i Marius Babias.
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„Fran]a
este o ]ar\
`n declin“

Pascal Bruckner, `n exclusivitate 
pentru „Suplimentul de cultur\“:

Pascal Bruckner s-a
aflat la Bucure[ti `ntre
16 [i 18 iunie pentru 
a-[i lansa versiunea `n
limba român\ a celui
mai recent roman al
s\u, Iubirea fa]\ de
aproapele, ap\rut la
Editura Trei.
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„Route 66“ de
Casiana Ioni]\
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America
f\r\ ecran

Numele noului pre[edinte al
Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia a fost cunoscut de par-
ticipan]ii la Conferin]a Na]io-
nal\ ce a avut loc pe 17 iunie,
la Bucure[ti, `nc\ dinaintea des-
f\[ur\rii efective a votului. Ni-
colae Manolescu a fost sin-
gurul candidat pe care nimeni
nu a `ndr\znit s\ `l `ntrerup\
odat\ `ncheiate cele zece mi-

nute rezervate fiec\rui candi-
dat pentru a-[i prezenta plat-
formele-program. Al]i [apte
scriitori au rostit `n Aula Fa-
cult\]ii de Drept discursuri ca-
re mai de care mai fanteziste:
„voi face o editur\ numai a au-
torilor, un post de radio“, „USR
trebuie s\ `[i rec`[tige indepen-
den]a politic\, c\ci p`n\ anul tre-
cut a fost remorca PSD“ [.a.m.d.

La Uniune, birjar,
la Uniune!

Jurnalul lui Mircea C\rt\rescu – 1997-2003

Big Brother literar

PAGINILE 8, 9



Numele noului pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România
a fost cunoscut de participan]ii la Conferin]a Na]ional\ ce a
avut loc pe 17 iunie, la Bucure[ti, `nc\ dinaintea desf\[ur\rii
efective a votului. Situa]ia nu ascunde `ns\ cine [tie ce
obscure jocuri de culise [i nu se bazeaz\ nici m\car pe vreo
remarcabil\ intui]ie „politic\“ a scriitorilor. Explica]ia e mai
simpl\: Nicolae Manolescu a fost singurul candidat pe care
nimeni nu a `ndr\znit s\ `l `ntrerup\ odat\ `ncheiate cele
zece minute rezervate fiec\rui candidat pentru a-[i prezenta
platformele-program. Tot astfel, s-a [tiut [i cine va ocupa
locul al doilea. Cezar Iv\nescu a fost oprit din discurs, la
expirarea timpului regulamentar. „Anemia“ s\lii sugera `ns\
o oarecare jen\ din partea „`ntrerup\torilor“. ~n schimb,
ceilal]i [ase candida]i au fost ironiza]i `n timpul prezent\rilor,
s-a fluierat chiar, la un moment dat sala a r`s.

„A[a este u[or de promis: o s\ fac din Uniunea
Scriitorilor din România o institu]ie modern\ [i eficient\ –
[i pe urm\ s\ constat c\ `n anumite privin]e nu se
poate, nu merge, nu exist\ sus]inere, nu exist\ bani, nu
exist\ mentalitatea potrivit\. Trebuie ]inut seama de
to]i ace[ti factori. O s\ vedem. Lucrurile se schimb\

uneori [i de la sine. ~n ce prive[te
imaginea, aici s`nt multe

de f\cut. A fost cam
secretoas\ institu]ia `n
ultima vreme. Nu [tiu
exact de ce, mai ales
c\ la fondurile de care
dispune o institu]ie ca

Uniunea Scriitorilor este
[i ridicol s\ faci secret.

~n]eleg s\ fac\ secret nu
[tiu ce oameni de afaceri
care au de pitit miliarde,

dar Uniunea Scriitorilor, cu
fondurile ei, nu prea v\d

eu ce poate s\
piteasc\.“ – Nicolae

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

Denumit internetistic, cu un @
alternativ stimulativ [i dou\ feti]e cu
benti]\ alb\ [i priviri ce]os z`mb\re]e
pe afi[, care par ie[ite dintr-un gim-
naziu de dinainte de ’89 (p\cat c\ nu li
se vede matricola!), TRANS.FORM@
(Transilvania Forme Alternative
Teatrale) `ncearc\ s\ men]in\ c\utarea
experimentului la suprafa]\. Lucru
extrem de dificil dac\ st\m s\ ne
g`ndim la precaritatea acestei zone `n
spa]iul nostru teatral [i la infuzia de
adrenalin\ de care e absolut\ nevoie.

Mihaela Michailov

F estivalul s-a desf\[urat `n perioada
12-19 iunie [i l-a avut ca director
onorific pe regizorul Silviu Purc\-

rete, care a ]inut un workshop cu studen]i
de la scenografie, concentrat pe modelarea
spa]iului exterior [i pe rela]ia lui direct\ cu
cadrul interior. Au fost prezente spectacole
din Fran]a, Cehia, Ungaria, Brazilia, Elve-
]ia, România, unele dintre ele `ncadrabile
`n direc]ia teatrului alternativ, altele `ncer-

c`nd mai mult formal (Dali-Avida Dollars,
Orfeu sau cum s\ te dezbraci de pene) s\
se situeze pe acest palier, care ar trebui s\
presupun\ `n primul r`nd o formul\ estetic\
[i un concept bine definit [i asumat.

~n Ubu, spectacol realizat la Teatrul Szi-
gligeti, Szolnok, din Ungaria, regizorul So-
rin Militaru reu[e[te s\ speculeze inteli-
gent, f\r\ s\ supraliciteze, grotescul [i ab-
surdul fiec\rei situa]ii. Ceea ce, `n general,
e supradimensionat `n mont\rile cu Ubu e
aici extrem de bine aplicat pe momente c\-
rora regizorul le g\se[te rezolv\ri simple,
dar puternice. Execu]ia e v\zut\ ca o sin-
cronizare de timpi ritmici, cu o dinamic\
`n crescendo: flamenco-ul se suprapune
peste t\ierea castrave]ilor, ro[iilor [i ardei-
lor. Cheia spectacolului e transpunerea `n
oniric, `ntr-o proiec]ie halucinant\ `n care
semin]ele de floarea-soarelui devin `n final
flori [i acoper\ scena.

Acea zi de vineri. August/1982, dup\
romanul Porumbelul de Patrick Süskind,
este derularea `n imagini dansante a unei
zile obi[nuite, banale, cu toate momentele
specifice, de c`nd te treze[ti [i p`n\ te culci.

András Lóránt concepe un spectacol de
teatru-dans senzorial, `n care sunetele se
armonizeaz\ perfect cu ritmul turbulent al

corpurilor, `l con]in [i `l declan[eaz\. Tru-
pului i se las\ un timp de rela[, pentru a fi
imediat motorizat. Tensiunea la care se a-
junge prin mi[c\ri din ce `n ce mai agitate
e brusc ̀ ntrerupt\ de relaxarea tonic\, de acel
chef la care se bea vin din sticl\ pe sicriu.

~ntr-o ultim\ excitare sordid-exploziv\ a
vie]ii, cu un picior `n moarte, s\rut`ndu-se
[i ating`ndu-se posesiv, trupurile colc\ie
abulic [i frenetic de vitalitate morbid\. Este
exact momentul `n care sexualitatea ]`[ne[te,
asemenea jetului de ap\ din furtunul cu care
s`nt stropite corpurile, `n cel mai sumbru ero-
tizat loc – sicriul.

Moartea e `n spectacolul lui András
Lóránt o past\ omogen\ care coaguleaz\ tre-
pida]iile nervoase ale unei vie]i derizorii.
Senzualitatea e sordid-venal\. Decorul lui
Hora]iu Mihaiu – o camer\ mizer\ – e spa]iul
perfect pentru degradarea care absoarbe
corpurile.

@ [i benti]ele

La Uniune, birjar,
R. Chiru]\

CC `nd s`nt `n mijlocul colegi-
lor de breasl\, scriitorii nu
se jeneaz\ s\-[i cear\ drep-

turile. „De ce scriitori cu veni-
turi mari, ca Gabriel Liiceanu,
care c`[tig\ 3.000 de dolari lunar,
s\ primeasc\ [i indemniza]ie de
merit, iar al]ii, care abia str`ng
100 de euro, nu?“, s-a `ntrebat de
la tribun\ un b\tr`nel care consi-
dera c\ s\r\cia este un merit ce
trebuie r\spl\tit. „Am albit de c`nd
am luat premiul `mpreun\“, dis-
cutau, `n spatele s\lii, doi scri-
itori, dintre care unul reprezen-
tant al Republicii
Moldova, sosit la Bu-
cure[ti cu un aparat
de fotografiat [i o
saco[\ `n care aduna
c\r]ile d\ruite de co-
legi.

Tinerii [i-au res-
pectat numele [i au
fost `ntr-adev\r ca
„ni[te lupi“: „Cred
c\ este nevoie de noi
`n Uniunea Scriitorilor, altfel,
dac\ ni se tot pun piedici, aceasta
risc\ s\ dispar\ odat\ cu moartea
membrilor ei“, a afirmat unul
dintre ace[tia, huiduit de colegii
cu musca pe c\ciul\. „Tinere, fii
mai politicos“, l-a apostrofat
Nicolae Breban, conduc\torul pri-
mei p\r]i a congresului.

UUSSRR  ttrreebbuuiiee
ss\\  `̀[[ii  rreecc`̀[[ttiiggee
iinnddeeppeennddeenn]]aa  ppoolliittiicc\\

Dup\ pauz\ au urmat discursu-
rile candida]ilor. Cele mai multe,
pur [i simplu fanteziste. „V\ pro-
mit c\, dac\ voi fi ales pre[edinte,
voi face o editur\ numai a auto-
rilor, un post de radio, reduceri

la hotelurile din Capital\, pentru
scriitori“, a declamat Victor Frun-
z\, care uitase, probabil, c\ USR
tocmai a renun]at la administra-
rea Editurii Cartea Româneasc\.
De altfel, populismul a fost o
marc\ a mai multor platforme-pro-
gram. Doar, doar s-or mai smulge
un vot, dou\ `n plus. „Voi renun]a
la jum\tate din salariul pre[edin-
telui, banii urm`nd a fi folosi]i
pentru un premiu care se va nu-
mi «Dreptate [i adev\r»“, a mai
afirmat Victor Frunz\. Iar Cezar
Iv\nescu a mers [i mai departe:
„Salariul pre[edintelui va fi de-
pus `ntr-un cont special [i folosit

pentru ajutorarea ce-
lor cu adev\rat dis-
pera]i“.

Mihail G\l\]anu,
evident timorat, pier-
z`ndu-[i glasul peri-
odic, a recunoscut c\
nu are nici o [ans\
s\ c`[tige alegerile,
dar a ad\ugat c\ a
vrut `n acest fel doar
s\ `[i fac\ auzite pro-

punerile. „Sper ca acela care va
c`[tiga s\ ]in\ cont [i de ideile
celorlal]i“, a afirmat G\l\]anu, ca-
re, la fel ca majoritatea adversa-
rilor s\i, a sus]inut „reforma mo-
ral\“ [i mai mult\ transparen]\ `n
utilizarea fondurilor [i `n modul
de acordare a premiilor.

Apoi s-au lansat teorii con-
spira]ioniste. „USR trebuie s\ `[i
rec`[tige independen]a politic\,
c\ci p`n\ anul trecut a fost re-
morca PSD. S-au acordat [i pre-
mii interna]ionale unor persona-
lit\]i cu declarate simpatii co-
muniste, pentru a face pe placul
PSD“, a sus]inut Victor Frunz\.
Iar Gri[a Gherghei a sugerat c\
moartea fostului pre[edinte al
USR, Lauren]iu Ulici, nu ar fi
fost `nt`mpl\toare: „La o lun\

Noul pre[edinte al
Uniunii Scriitorilor din
România a afirmat c\

are nevoie de o
perioad\ de reflec]ie,
`nainte de a lua vreo
decizie de reformare

a organiza]iei.

RReeccttoorruull  UUnniivveerrssiitt\\]]iiii  ddiinn  FFrriibboouurrgg  aa  vviizziittaatt  IIaa[[uull
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i a primit s\pt\m`na
trecut\ vizita profesorului Urs Altermatt, rectorul Universit\]ii din
Fribourg, Elve]ia, cunoscut specialist `n istorie contemporan\. ~n
urma acesteia s-au pus bazele unei colabor\ri `ntre cele dou\
institu]ii de `nv\]\m`nt superior, viz`nd, `n principal, mobilitatea
cadrelor didactice [i ini]ierea `n comun a unor programe de cerce-
tare. Universitatea din Fribourg este cunoscut\ pentru programele
sale de studiu bilingve (francez\ – german\) [i a devenit cel de-al
patrulea partener academic din Elve]ia al universit\]ii ie[ene.

Urs Altermatt a publicat `n Rom=nia `n colec]ia „Historia“ a
Editurii Polirom lucrarea Previziunile de la Sarajevo. Etnona]io-
nalismul `n Europa. Volumul a ap\rut `n anul 1999. Altermatt este
din 1980 profesor de istorie contemporan\ la Universitatea din
Fribourg. Este membru a numeroase comitete elve]iene [i interna-
]ionale (pre[edinte al comitetului „Est – Vest“ al Funda]iei culturale
„Pro Helvetia“ – Zürich; membru al International Centre – Cracovia).

Ritmuri populare

O obsesie – nu pe deplin justificat\ de calcule – a anului
politic 2005 este curentul popular, care a „p\truns“ o
sumedenie de partide [i partidule]e. Un joc politic cu

accente ridicole, cu balans serios dinspre popular spre populism
[i viceversa, `n care l-am g\sit mai `nt`i, accept`ndu-i argu-
mentele, pe Gheorghe Ciuhandu, apoi, ca spectatori de circ,
pe Gigi Becali, dup\ care, nerenun]`nd la z`mbet, pe Corne-
liu Vadim Tudor, iar `ntr-un final, mai surprinz\tor dec`t to]i
ceilal]i la un loc, pe Boc & Videanu, `n tandem spre victoria
`ntr-un P.D. ce schimb\ cu ochii `nchi[i [oseta st`ng\ cu [o-
seta dreapt\ – c\ci despre schimbarea doctrinei ca pe ni[te
[osete vorbim aici.

Dincolo de calculele imediate, care afirm\ necesitatea u-
nui partid popular puternic `n România, P.D. `[i asum\ un risc
uluitor dac\ avem `n vedere datele de la care porne[te `n
„drumul s\u popular“: 1. partid c`[tig\tor al alegerilor, cu [anse
de a-[i `mbun\t\]i considerabil scorul electoral, dat fiind faptul
c\ a oferit [i pre[edintele ]\rii; 2. singurul concurent serios la
nivel de doctrin\ al P.S.D., av`nd posibilitatea de a deveni re-
prezentantul firesc [i realmente democrat al social-democra]iei
române[ti; 3. cu o imagine de partid intransigent, serios, nelabil.

Prin op]iunea/ mo]iunea popular\ a cuplului Boc-Videanu,
P.D. vine s\ justifice ira]ionalitatea balcanic\ `n materie de
politic\, „ciud\]enia“ specific\ nou\, pe care nu pu]ini oaspe]i
str\ini o remarc\. Cum altfel s\ explici renun]area la doctrina
care te-a adus la guvernare, `ntr-un moment `n care succesul
t\u e `n cre[tere? Am fi g\sit poate argumente pentru un ase-
menea gest, dac\ el ar fi venit din partea P.S.D. – a pierdut
alegerile, e `ntr-o sc\dere de popularitate, `n criz\ de lideri
reali (de cine-i condus? de un om care a pierdut lamentabil
alegerile pentru Prim\ria Bucure[tiului [i de altul `nvins la
preziden]iale…). Da, aici s-ar fi pus poate problema unei
schimb\ri importante, chiar [i doctrinare – [i totu[i, n-a exis-
tat nici m\car tenta]ia ei. Dar P.D.-ul?…

P.D.-ul, remarcam, nu face altceva dec`t s\ ofere o uria[\
gur\ de oxigen partidului lui Geoan\ [i N\stase, l\s`ndu-l
singurul reprezentant al aspira]iilor de st`nga ale românilor.
Un ajutor incredibil, pentru care liderii pesedi[ti, fie ei de
conjunctur\ au ba, `[i freac\ m`inile cu bucurie. Democra]ii re-
nun]\ la concuren]a cu partidul fostei guvern\ri, de[i ar fi pu-
tut s-o c`[tige u[or. {i pentru ce?…

Pentru a intra `ntr-o zon\ `n care, consider\ [efii demo-
cra]i, n-ar prea exista concuren]\, nep\r`nd a avea `n vedere
faptul c\ Partidul Popular Cre[tin [i Democrat constituit prin
uniunea dintre P.N.}. [i U.R.R. ar putea prelua o parte con-
sistent\ din voturile nemul]umi]ilor de actuala guvernare. Mai
ales c\ ecourile anilor 1996-2000 se vor fi stins `ntre timp, iar
liderii P.P.C.D. ar avea [i timp, [i resurse, [i sus]inere extern\
pentru a cre[te serios num\rul de simpatizan]i p`n\ la urm\-
toarele alegeri. Sau poate c\ s-o fi avansat pe varianta fuziunii
dintre noul P.D. [i P.P.C.D., ceea ce ar fi, `ntr-adev\r, o alt\
m`ncare de pe[te, dar una cu gust mult prea acru... {i ar ri-
dica alte `ntreb\ri.

Una peste alta, nec`[tig`nd, `n fapt, mare lucru `n afara unei
iluzorii buc\]i de putere popular\ `n parlamentul european, [i
ea func]ional\ pe termen mai lung doar `n cazul unor alegeri
anticipate, P.D. risc\ s\-[i taie singur craca de sub picioare,
pierz`nd credibilitate `n ochii românilor. Adic\ `n ochii celor
care, conform regulilor democra]iei, conteaz\ cu adev\rat,
m\car ca num\r. Altfel spus, folosindu-m\ de un joc de cu-
vinte deloc inedit, dar cu acoperire, devenind populari, de-
mocra]ii s`nt `n pericol de a deveni nepopulari.



dup\ ce Ulici [i-a exprimat do-
rin]a de a scoate la iveal\ arhiva
ascuns\ de comuni[ti a Societ\]ii
Scriitorilor Români (precursoa-
rea USR – n.r.), a murit `n mod
suspicios din cauza gazului. ~n-
tr-o cas\ care mai f\cuse victime
[i cu un an `nainte“.

„„VVoorrbbee[[ttee  CCeezzaarr““
Cel mai dur discurs a fost, a[a
cum se a[tepta toat\ lumea („Vor-
be[te Cezar, s\ vezi acum ce le
zice“, [i-a aten]ionat un delegat
colegul), cel al lui Cezar Iv\-
nescu. Acesta a `nceput prin a
aminti c\ [i el a fost b\tut de
mineri, `n 1990, iar unul dintre
complicii morali ar fi fost chiar
Nicolae Manolescu. „Domnul
Manolescu i-a luat acum c`]iva
ani un interviu lui Ion Iliescu, iar
la sf`r[it i-a urat succes. Unui om
vinovat de multe crime! Domnul
Manolescu este lipsit de bun-sim],
dac\ nu s-a retras p`n\ acum“, a
sus]inut poetul ie[ean. El a mai
vorbit apoi despre „banda care a
condus USR `n primii ani dup\
Revolu]ie“, despre „pr\bu[irea
Uniunii provocat\ pentru `mbo-
g\]irea a trei oameni la vedere [i
a altora zeci care stau ascun[i“.

Nicolae Manolescu, ultimul
care a luat cuv`ntul, nu a ]inut s\
replice dur la acuza]iile lui Cezar
Iv\nescu. ~ntr-un discurs corent,
singurul, de altfel (de[i, spre
deosebire de ceilal]i candida]i,
criticul nu a avut nimic scris),
st\p`n pe sine [i cu o voce joas\,
Manolescu a afirmat c\ nu pro-
mite nimic. „V\ pot spune c\ voi
face edituri, radiouri, libr\rii, dar
dac\ m\ ve]i `ntreba de unde iau
banii, voi r\spunde c\ habar n-am“,
a precizat acesta.

Noul pre[edinte al Uniunii
Scriitorilor din România a subli-
niat c\ are nevoie de o perioad\
de reflec]ie, `nainte de a lua vreo
decizie de reformare a organiza-
]iei. „S\ nu uit\m totu[i c\ a-
ceast\ fosil\ sovietic\, cum au
numit-o unii, a fost unul dintre
st`lpii rezisten]ei anticomuniste.
Multe dintre neajunsurile noastre
au la origine informa]ii false sau
trunchiate.“

Nicolae Manolescu a ar\tat
c\ o astfel de informa]ie fals\ a-
pare chiar `n primele articole ale
statutului USR. Acolo, a precizat
directorul „României literare“,
se spune c\ Societatea Scri-
itorilor Români a fost `nfiin]at\
`n 1909, c`nd de fapt anul corect
este 1908.
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ROMÂNII  E  DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

Adev\ruri
care nu dau bine

D e c`te ori nu auzim lideri de opinie din diverse domenii
sus]in`nd c\ pentru ei publicul e extrem de important
sau c\ singurele lucruri care-i m`n\ `n lupt\ s`nt ones-

titatea, calitatea informa]iilor [i binele cet\]enilor. Ei [tiu c\ mint,
publicul [tie [i el c\ e min]it, dar accept\m cu to]ii minciuna,
fiindc\ celor dint`i le folose[te, iar pe cei din urm\ `i m\gule[te.
~n realitate, cet\]eanul e pentru to]i un termen abstract, iar
românul concret e considerat mas\ de manevr\, turm\ influ-
en]abil\; totul e s\ [tii prin ce tehnici s\ manevrezi turma. N-o
s\ auzi `ns\ pe nimeni spun`nd a[a ceva.

Ziari[tii afirm\ c\ publicul lor [tie s\ discearn\ `ntre bine [i
r\u, ̀ ntre minciuna de pres\ [i onestitatea jurnalistic\. Pentru
ei scriu, `n el cred, judec\]ii lor i se supun cu to]ii. Desigur c\
nu o cred ([i nu-i vorba doar de români). Importante s`nt teh-
nicile de manipulare. Ar merita s\ vede]i cum e numit acest
public – „st\p`nul nostru“ – `n diverse redac]ii: Gogu]\, „puli-
mea“, „]\r\noii“ [.cl. Altfel, discursul populist, care elogiaz\
discern\m`ntul omului de r`nd, este unul dintre cele mai efici-
ente [i mai rezistente `n timp.

Democratic, mai spunem c\ to]i oamenii s`nt egali. ~n sinea
noastr\, nu o credem nici unul. Cum s\ m\ simt eu egal cu
aurolacul \la care zace l`ng\ tomberon? Sau un ministru ro-
mân cu portarul de la minister? Ce-i drept, p\catul fari-
seismului corect politic se poart\ [i la case mai occidentale.
M\ ̀ ndoiesc aprig c\ pre[edintele Fran]ei, Jacques Chirac, cel
care afirma odinioar\ c\ România a pierdut o bun\ ocazie de
a t\cea (c`nd a fost vorba de implicarea `n r\zboiul din Irak),
e convins c\ românii s`nt la fel de europeni ca [i francezii.

Dac\ e s\ vorbim de m\re]ul proiect al Uniunii Europene,
merit\ s\ ne g`ndim c`]i dintre cet\]enii germani – de
exemplu – v\d `n bulgari, albanezi sau turci ni[te europeni
asemenea lor, ni[te... fra]i (\\?). Apoi, nici un politician n-o
s\ declare vreodat\ public (f\r\ a-[i periclita cariera) c\ ]\rile
Europei Occidentale s`nt mai importante dec`t cele r\s\ri-
tene [i c\ esticii s`nt europeni de rangul al doilea. Nici n-o s\
spun\ cineva c\ s\r\ntocii din Est s`nt o povar\ pentru Uni-
unea European\ [i c\, dac\ tot s-a dat drumul la pomeni [i
au fost accepta]i `n UE, ar trebui s\ tac\ umili [i s\ aprobe
entuziast ce spun fra]ii mai mari. Pentru astfel de convingeri
se g\sesc `ntotdeauna formule voalate.

Românii nu vor recunoa[te f\]i[ c\ se simt complexa]i de
vest-europeni sau de americani, dar superiori bulgarilor ori
moldovenilor. Nu-[i vor recunoa[te nici oportunismul cu care
vor s\ joace la dou\ capete – UE [i Statele Unite –, folosin-
du-se de mecanismul ocolirii adev\rului ce „nu d\ bine“. La
urma urmei, `ntre UE [i SUA nu exist\ conflict, nu? UE nu e
creat\ pe un fond antiamerican – cel pu]in conform discursu-
lui oficial. Iar jocul nostru dublu e acceptat scr`[nit tocmai
fiindc\ nimeni nu poate recunoa[te c\ exist\ o tendin]\ anti-
american\ acut\ `n dezvoltarea Uniunii Europene, mai ales
c\ a[a ceva nici n-ar trebui s\ existe.

Partea frumoas\ e c\ ambele „tabere“ utilizeaz\ minciuna
[i o accept\, ca parte a jocului de-a civiliza]ia. Da, to]i s`ntem
egali `n fa]a legii (h\?). Cet\]eanul are destul discern\m`nt
ca s\-[i dea seama pe cine voteaz\ (mde...). Toate statele
UE s`nt egale [i se bucur\ de un tratament egal (sanchi). M\
simt la fel de european ca [i moldovenii, turcii, francezii sau
germanii, iar ei m\ accept\ cu bucurie (bah!).

~n fine, am scris acest text ca s\ deschid ochii celor
implica]i, ca s\-i pun pe g`nduri, dar [i ca pe un exerci]iu de
sinceritate fa]\ de cititori, fiindc\ ei s`nt cei care judec\ mai
bine bla-bla-bla-bla...

Pe cuv`nt, Gogu]\!

Constantin Vic\

C um e s\ te afli `ntr-o sal\ ticsit\ de glo-
riile literaturii române, care stau la bra]
cu veleitarii literaturii române, care stau

[i ei la bra] cu speran]a c\ va veni un zeu [i le
va muta via]a pe o planet\ frumoas\, plin\ de
ajutoare financiare [i cititori boga]i? Zeul a
venit, n-a promis nimic, lumea a t\cut ca la fo-
tograf, a pus votul `n urna special amenajat\
pe care scria TOMBOL| [i totul s-a terminat
conform predic]iilor. Manolescu `nving\tor
deta[at la puncte. A `nvins el, dar p`n\ c`nd?

Aula Magna a Universit\]ii Bucure[ti, di-
rect `n inima Facult\]ii de Drept, nu care-cumva

s\ ias\ cu falsuri [i mici jocuri de culise.
Stam pe trepte, dup\ ce fusesem chestionat
dac\ s`nt scriitor sau m\car poet, acolo. Nu
eram nici una, nici alta cu ocazia alegerilor
la Uniunea Scriitorilor. Eram un om pus s\ ia
pulsul. Care puls mi-a luat ceva vreme s\-l
g\sesc. {i nu l-am g\sit. ~n schimb am retr\it
comedia uman\, varianta 2005. De departe
l-am v\zut pe marele poet al ora[ului meu
natal, ale c\rui ode ceau[iste, `n ciuda celor
peste zece volume publicate, r\m`n de
neuitat. Poet care s-a chinuit toat\ via]a s\
scape de imaginea activistului de partid, `n-
locuind-o cu imaginea boemului de aparta-

ment `ntr-un bloc de patru etaje. Boem ce
conduce via]a literar\ a ora[ului, prin cele
dou\ p\h\ru]e de coniac b\ute zilnic, cele
dou\-trei ore de cenaclu s\pt\m`nal [i, mai
ales, zecile de reviste literare pe care le
cite[te. Mi-am amintit cum e schema cu re-
vistele: dac\ public\ maestrul `n ele, to]i cei-
lal]i poe]i locali trebuie s\ le cumpere. Ast-
fel, reviste f\r\ cap [i coad\, dar pline de po-
ezie, se v`nd la mine `n ora[ mai ceva ca heb-
domadarele serioase, gen „Infractoarea“. {i
maestrul, pentru cei ascult\tori, produce lo-
curi de publicat tot `n aceste canale de cultu-
r\ (calculul e simplu: n poe]i publica]i ori
(50-n) poe]i nepublica]i egal jum\tate de tiraj –
s\-i tot publici, nu?). Voiam s\-l `ntreb cum o
mai duce, ce mai face, dac\ a terminat de citit
Nietzsche, A[a gr\it-a Zarathustra, [i dac\
mai are s\-mi v`nd\ plachete simpatice pentru
c`nd voi deveni [i eu mare poet local.

Marele poet natal nu era singurul. Fiecare
dintre noi are unul `n minte sau `n suflet, iar
bucuria de a-i re`nt`lni e infinit\. Dar noi `i
vedem o dat\ la patru ani. Nicolae Manolescu
`i va `nt`lni zilnic.

la Uniune!

„Dac\ s-ar face publice arhivele
Securit\]ii ar fi jale printre scriitori“
Un moment deosebit al congre-
sului au fost discu]iile pe sea-
ma presupusei colabor\ri a fos-
tului pre[edinte al Uniunii Scrii-
torilor, Eugen Uricaru (foto), cu
Securitatea comunist\, sub pse-
udonimul informativ „Udrea“.
Unul dintre scriitorii ce l-au a-
tacat dur pe Uricaru a fost Ma-
riana Sipo[, care a afirmat c\,
`n calitatea sa de cercet\tor al
Consiliului Na]ional de Studi-
ere a Arhivelor Securit\]ii, poa-
te afirma c\ Udrea a fost unul
dintre cei mai activi informa-
tori. Mariana Sipo[ a sus]inut
c\ e u[or de dedus cine se afl\
`n spatele pseudonimului „U-
drea“, pentru c\ exist\ trimiteri suficiente `n arhive. „Dac\ s-ar
face publice arhivele Securit\]ii ar fi jale printre scriitori“, a
punctat, apoi, aceasta.

~n ap\rarea lui Eugen Uricaru a venit chiar Nicolae Ma-
nolescu, care `n discursul s\u a ]inut s\ precizeze c\ fostul pre-
[edinte USR a fost acuzat pe nedrept. „Sub apelativul Udrea
se ascundeau, de fapt, mai mul]i scriitori ardeleni, iar domnul
Uricaru nu se afl\ printre ei“, a declarat criticul. De altfel, Eu-
gen Uricaru [i-a clamat din nou nevinov\]ia, afirm`nd c\ el nu
a semnat nici un angajament cu Securitatea, la mijloc fiind o
ne`n]elegere.

Pentru pre[edin]ia Uniunii Scriitorilor au candidat opt persoane. Fiecare a putut s\ `[i prezinte programul de conducere `n
doar zece minute. ~n Aula Facult\]ii de Drept a Universit\]ii, unde au avut loc Conferin]a Na]ional\ a USR [i alegerile, au participat
498 de delega]i din toat\ ]ara. Nicolae Manolescu a fost ales pre[edinte al Uniunii Scriitorilor cu 322 de voturi. Principalul
s\u adversar, poetul Cezar Iv\nescu, a primit doar 84 de voturi. Ceilal]i oponen]i au ob]inut urm\torul „scor“: Mircea Ghi]u-

lescu – 23 de voturi, Victor Frunz\ – 22, Gri[a Gherghei – 7, Mihail G\l\]anu [i Carolina Ilica – 6, George Gibescu – 2.

Din culise: retr\ind comedia uman\ cu un poet natal

AAlleeggeerriillee  ––  ccoonntteessttaattee  lluunnii  llaa  pprriimmaa  oorr\\
Un grup de patru candida]i `nvin[i la alegerile pentru pre[edin]ia
Uniunii Scriitorilor din România (USR) au contestat Conferin]a
Na]ional\ care a avut loc vineri, 17 iunie, pe motiv c\ nu s-ar fi
desf\[urat statutar. Victor Frunz\, Cezar Iv\nescu, Carolina Ilica
[i Gri[a Gherghei consider\ c\ aceast\ Conferin]\ ar fi trebuit s\
fie organizat\ de c\tre Consiliul USR, [i nu de c\tre pre[edintele
interimar, Nicolae Breban. Prin urmare, ei au solicitat Consiliului
Uniunii s\ declare ilegale alegerile din 17 iunie.

Entuziasmul celor prezen]i la alegerile pentru [efia
USR a fost ca pe vremuri, cu „c\ldur\ mare“



P rimele pagini ale jurna-
lului s\u (L’Amérique au
jour le jour, Gallimard,

1948) arat\ o Simone de Beau-
voir nea[teptat de lipsit\ de
prejudec\]i, gata s\ `n]eleag\
orice va fi `nsemn`nd America.
Este `nc`ntat\ de m`ncarea din
drug-stores, pe care Ilf [i Pe-
trov o bomb\neau mereu, dor-
nic\ s\ fie `n compania ame-
ricanilor, preg\tit\ s\ asculte
pove[tile tuturor. Dup\ o vre-
me de acomodare cu New
Yorkul, pe care la final spune
c\ `l simte organic al s\u, ca [i
Parisul, Simone de Beauvoir a-
junge la Los Angeles. De unde
traverseaz\ America din vest spre
est, dinspre nou spre vechi, mai
ales cu autobuzele Greyhound.

De[i porne[te ca turist\ spre
muzee [i locuri istorice, atunci
c`nd petrece mai mult\ vreme
`n New York sau Chicago, `n-
cearc\ s\ le descopere ca o fla-
neuse. Ora[ele americane nu
s`nt `ns\ f\cute pentru plimb\ri
iscoditoare [i nostalgice. ~ntr-o
`ncercare de a „`mbl`nzi“ New
Yorkul, Simone ajunge pe jos
`n mijlocul cartierului negru,
Harlem. De[i fusese deseori a-
vertizat\ c\ albii nu merg sin-
guri s\ se plimbe prin acele lo-
curi, scriitoarea noteaz\ `n
jurnal c\ nu vrea s\ ]in\ cont de
asemenea conven]ii. Primul
contact cu lumea ermetic\ a
Harlemului este `ns\ marcat de
conflictul dintre convingerile ei
egalitare [i conven]iile albilor,
pe care le simte foarte ap\s\-
toare. Urm\toarele `nt`lniri cu
negrii, de-a lungul c\l\toriei sa-
le prin Statele Unite, s`nt de-

scrise cu o pl\cere aparte [i cu
mult\ responsabilitate fa]\ de
ei. Era, de altfel, acela[i an `n
care Henri Cartier-Bresson foto-
grafia celebrul cartier.

BB\\tt\\lliiiillee  nneetteerrmmiinnaattee

Preocupat\ mai ales de spa]iu,
istorii [i idei, Simone face loc
pu]inor oameni `n jurnalul s\u.
Despre [oferii de taxi din New
York poveste[te cu afec]iune
declarat\. Vorbind cu ei, `[i d\
seama c\ mul]i fuseser\ `n
Fran]a ca solda]i [i c\ au parti-
cipat la eliberare. {i iat\-i ia-
r\[i, f\r\ uniform\, [oferi `n New
York, fiecare cu via]a lui, spu-
n`ndu-i pove[tile lor despre
Paris.

La o petrecere cu lumea bu-
n\, printre care Le Corbusier,
Kurt Weil [i Chaplin, aten]ia
lui Simone de Beauvoir se `n-
dreapt\ `nspre so]ia lui Char-
lot. „~ns\rcinat\, ca de obicei“,
noteaz\ Simone, imagin`ndu-[i
strania via]\ a acestei celebre
so]ii ([i fiica lui Eugène O’Neil).
Toat\ dezam\girea autoarei `n
fa]a jocului monden al acto-
rului Chaplin, ce nu vrea s\
ias\ din personaj, este filtrat\
prin ochii so]iei. O mi[care de-
licat\, dar [i o declara]ie de `n-
dep\rtare de mirajul celuloi-
dului. Imediat ce ajunge `n
New York, Simone `ncearc\ s\
nu mai mearg\ la filme. I se pa-
re c\ ar `ndep\rta-o mult prea
tare de „adev\rata Americ\“. {i
se decide c\ nu mai are nevoie
de ecran ca intermediar, merg`nd
la cinema doar pentru actualit\]i.

Con[tient\ c\ pericolul cel
mai mare c`nd scrii despre A-
merica este generalizarea, Si-
mone de Beauvoir reu[e[te s\
evite capcana, pun`nd unele
l`ng\ altele mici `nt`mpl\ri [i
vizite. Wrestling, jazz `n di-
verse localuri, circ la Madison
Gardens, teatru `n Chinatown,
biseric\ `n Harlem – le `ncear-
c\ pe toate [i le descrie cu pl\-
cere [i f\r\ preten]iozitate. Iar
concluzia sa merit\ notat\, mai
ales `n contextul actual al dis-
cu]iilor despre antiamericanis-
mul francez: „A iubi sau a nu
iubi America: nu au sens cu-
vintele acestea. Este un c`mp de
b\taie [i nu putem dec`t s\ fim
pasiona]i de b\t\lia pe care o
duce cu ea `ns\[i“.

Cel pu]in dou\ personaje celebre au pornit
`n c\l\torie prin America anului 1947. Unul
dintre ele, Dean Moriarty, n\scocirea lui
Jack Kerouac `n romanul On the Road
(publicat `n 1957), a devenit un soi de Che
Guevara pentru mul]i excursioni[ti. Cel\lalt
personaj, Simone de Beauvoir, era deja un

fel de icoan\ feminist\, ajuns\ `n Statele
Unite pentru o serie de conferin]e.
Diferen]a dintre cele dou\ c\l\torii nu este
chiar at`t de mare precum distan]a dintre
beatnicii lui Kerouac [i feministele Simonei
de Beauvoir. Drumul le trece prin aceea[i
Americ\ `n ritmuri de jazz.

America f\r\ ecran
pop-cultura teorie [i practic\
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ARS  COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

Re]eta verii

OO s\ v\ spunem alt\ dat\ cum, de ce, unde [i c`nd ne-a
b\tut g`ndul de a pofti s\ g\teasc\ c`]iva prieteni scriitori
direct `n rubricu]\, pe bune. S-au `nghesuit destul de mul]i

(nici n-a]i crede c`]i [i mai ales cine!), a[a c\ a trebuit s\ facem
un concurs. ~ncununatul cu lauri al lunii iunie, ba chiar al `ntregii
veri, e – de departe – C\lin-Andrei Mih\ilescu. Iat\ cu ce ne ̀ mbie
el de peste ocean, de pe malul (st`ng) al Tamisei canadiene,
taman din London. Mul]umim, C\lin. ~]i d\m leg\tura [i toate drep-
turile de autor pentru \st osp\] regesc, scris pe file de poveste:

AAllbb  [[ii  mmooaallee  ccaa  uunn  pprriinn]]
„Cum s`ntem [ase la masa din gr\din\ – trei cupluri sau dou\
menajuri à trois, depinde cum numeri – [i atmosfera ar trebui
desc\rcat\, iat\ un pr`nz alb [i u[or ca un prin] gata s\ gate
ghinioanele din basm.

Vichyssoise
Ia prazul pe nepreg\tite, c\ e colabora]ionist (din neamul cepei
proletare, e diferit de aceea printr-o pudoare nelalocul ei) [i
trebuie m`ntuit `ntr-o sup\ subtil\. Iarna se poate servi fier-
binte, dar vara, fiindc\ nu-i ca iarna, ea ne pare mai rece dec`t
e nevoie, astfel f\c`nd s\ par\ mai cald afar\ (iar supa s\ ne
r\coreasc\ mai abitir). ~narmeaz\-te a[adar cu: [ase fire de
praz, 30 gr. unt, 1,5 litri de stock de pui, o ceap\, 6 cartofi
cur\]a]i, o leg\tur\ de p\trunjel [i una de cimbru (leu[tean [i o
foaie de dafin la o adic\), o cea[c\ [i jum\tate de sm`nt`n\ groa-
s\ sau crem\, sare, piper proasp\t m\cinat.

Taie sub]irel ceapa [i partea alb\ a prazului, carele se
moaie `n unt la foc mic (dar nu care-cumva s\ se rumeneasc\);
apoi adaug\ stock-ul, cartofii t\ia]i mic [i ierburile legate toate `n
buchet [i las\ mehlemul s\ fiarb\ p`n\ c`nd cartofii s-au muiat
ca o fantom\ topit\. Ia ierburile, pune tot restul `n food proces-
sor [i amestec\-l p`n\ la contopire; pune-l `napoi `n oal\, adau-
g\ sm`nt`na, d\-l `ntr-un fiert s\ nu uite cine ]ine p`inea [i cu]i-
tul, adaug\-i sare [i piper, dar nu mult, [i apoi las\-l s\ se r\-
ceasc\, dup\ care pune-l la frigider p`n\-i rece bine. Iar c`nd e[ti
c`t pe ce s\-l serve[ti, arunc\-i deasupra un praf de cozi de
ceap\ verde (sau de chives) t\iate la fel de fin ca atomii lui Democrit.

Pesto-paste cu piept de pui & salat\ de andive
Marineaz\ pieptul de pui, dezosat, despieli]at [i crestat, pre] de
trei ore, `ntr-un amestec cam a[a: 3-4 linguri de ulei de m\sli-
ne, 3 linguri]e de zeam\ de ghimbir, sucul de la o l\m`ie, stoars\
ca o v\duv\ de r\zboi, o linguri]\ de praf de curry,  ierburi dup\
voie, dar mai ales busuioc [i partea verde a cepei verzi; obli-
gatoriu: cimbru verde, piper verde [i ro[u.

Frige f\r\ mil\ puiul pe gr\tar; dac\ e[ti milos, la tigaie cu el, `n-
conjurat de-o aur\ de unt galben.

Pesto
200 ml. ulei de m\sline (cu c`t mai bun, cu at`t mai ame]itor),
150 gr. de alune americane, 3 leg\turi de busuioc [i una de
p\trunjel, doi c\]ei de usturoi, 150 gr. parmesan ras.

Arunc\ toate dezinvolt ̀ n food processor, unde las\-le s\ se ma-
cine p`n\ se contopesc `ntr-o past\ de culoare verde-p\c\tos.

E bine ca pastele, c`t mai proaspete, s\ fie de dou\ feluri, alt-
fel s`nt plicticoase ca Sartre: de-o pild\, fettucinele obraznice
(verzi, cu spanac; sau ro[ii de la pasta de ro[ii) [i spaghettini
sau cele [i mai fine numite «p\r de `nger». Fierbe-le cu c`teva
frunze de busuioc [i o pic\tur\ de ulei de m\sline aruncate `n
iadul vesel al apei clocotinde. Apoi, amestec\ pesto-ul `n aface-
rile pastelor tocmai luate de pe foc p`n\ le `nverzesc cu gelozie
tandr\. Apoi pieptul de pui, t\iat m\runt, dar nu foarte, amestec\-l
bine cu pastele. Serve[te-le imediat, ca la ordinul plutonierului.

Salat\ de andive
8-10 andive c`t mai groase [i g\lbioare pe la muchii, t\iate `n
felii de vreun centimetru-doi (dac\ nu vrei s\ le a[ezi, frunz\ cu
frunz\, `n aranjament ca [i japonez), 3 linguri de ulei de m\sli-
ne (poate [i o lingur\-dou\ de maionez\, dup\ gust), dou\ l\-
m`i, stoarse ca mai sus, un v`rf de cu]it de praf de nuc[oar\,
piper proasp\t m\cinat (dac\ e negru, verde [i ro[u, cu at`t mai
bine), un miez de nuc\ f\r`mi]at, c`teva pic\turi de sos Worces-
tershire [i c`teva de tabasco.

Amestec\-le bine pe toate cele de mai sus [i las\-le s\ con-
locuiasc\ la rece vreme de zece minute `nainte de a le servi.

Vinul: alb, c`t mai sec, necontraf\cut [i foarte rece (]inut la re-
frigerator cam dou\zeci de minute `nainte de a fi turnat uleios `n
pahare de m`na sigur\ a unuia dintre domni). Chablis-ul e ideal.

Dulci[or (suc gros de fructe)
5 banane, un pepene galben t\iat mic, 500 gr. de c\p[une, trei-
patru fructe de kiwi, 500 gr. de `nghe]at\ de vanilie [i tot at`ta
de l\m`ie, 100 gr. fri[c\ sau crem\.

Cur\]\ fructele de armuri [i cozi, amestec\-le cu `nghe]at\
cu tot ̀ n nemilosul food processor, ]ine-le la refrigerator p`n\ s-au
r\cit bine, toarn\-le `n pahare zvelte, cu c`teva frunze de ment\
deasupra. Cafelele [i coniacul vin `n val u[or dup\ aceea“.

CASIANA
IONI}|

America f\r\ ecran

Suplimentul lui JUP



D ac\ dai o c\utare, de exem-
plu, dup\ „Uniunea Scrii-
torilor din România“, n-ai

s\ g\se[ti dec`t ni[te propozi]ii
r\sp`ndite prin articolele celor
care au pomenit Uniunea. La pri-
ma ocuren]\ e un link c\tre http://
www.cafeneaua.com/node/view/
958: „Am c\utat `n zadar pe
Google site-ul web al Uniunii
Scriitorilor din România. Ave]i
idee dac\ exist\ a[a ceva? Sper
s\ `[i fi dat seama c\ s`ntem `n
secolul XXI!“. Dac\ te intere-

seaz\ literatura român\, po]i g\si
m\car o pagin\ despre scriitori
precum Ien\chi]\ V\c\rescu sau
Andrei Mure[anu (`ngrijit\ de
www.wikipedia.org), nu [i de-
spre autori consacra]i din ziua de
azi.

Institu]ia cea mai `n m\sur\
s\ prezinte c`t mai multe infor-
ma]ii despre breasla scriitorilor
nu are site. Nu s`nt bani, spun u-
nii. P`n\ acum, a[ zice eu, nu a
fost nici o preocupare `n acest
sens [i nici m\car cea mai mic\

idee despre costurile unui site.
C\ nu-i mare efort financiar s\
realizezi a[a ceva, o dovedesc
autorii care au deja unul. V\ pre-
zint doar trei pe care le-am vi-
zitat `n ultima vreme:

www.cristianbadilita.ro: site
descoperit recent, al unui
autor pe care `l urm\resc cu
interes de mult\ vreme. ~n
primul r`nd, pentru c\ mi se
pare genul de intelectual
autentic care nu lucreaz\ la
`nt`mplare, ci pe baza unui
proiect personal. ~ntr-al
doilea r`nd, pentru abilitatea
cu care pivoteaz\ `ntre lumea
Sfin]ilor P\rin]i [i cea a
jurnali[tilor no[tri de toate
zilele. Cristian B\dili]\ are
un fel aparte, demn de toat\
stima, de a-[i p\stra un
picior pe teren solid chiar [i
atunci c`nd, cu cel\lalt, mai
calc\ pe al\turi. Pe site-ul
lui, am avut surpriza s\
constat c\ e [i un bun poet.
Nu-l cuno[team [i `n aceast\
postur\.

http://www.silviugherman.
lx.ro: site-ul lui Silviu

Gherman, care a debutat
recent cu volumul de
povestiri Scurta [i
plictisitoarea via]\ a lui
Kjus. Afli tot ce te
intereseaz\ despre un t`n\r
artist. Un layout simplu, o
prezentare de bun-sim],
lipsit\ de teribilisme;

http://caraman.reea.net:
{tefan Caraman se bucur\ de
un site f\cut ca la carte. Cred
c\ ar putea fi un model – at`t
`n privin]a con]inutului, c`t [i
a layout-ului – pentru site-ul
oric\rui scriitor român. V\
recomand s\ citi]i mesajele
de la cititori. Un asemenea
guestbook pare cea mai bun\
posibilitate de a p\stra un
contact permanent cu
publicul c\ruia i te adresezi.

M\ opresc aici, din lips\ de spa-
]iu. E o suficient\ dovad\ c\ se
poate. Numai s\ ai puterea de a `n-
]elege utilitatea unui instrument
care, `n opinia multor intelec-
tuali români, n-are justificare es-
tetic\, nu e racordat la `naltele
sfere ale crea]iei, `]i fur\ sufletul,
te t`mpe[te.
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teorie [i practic\ pop-cultura
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LA  LOC  teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

Proprietarul
de iluzii, fa]\ cu Legea
retroced\rilor

C ic\ Monica Macovei se face rang\ [i sparge pahare cu
din]ii. Miron Cozma `l atac\ pe fostul pre[edinte, `l face
neocomunist [i responsabil de masacrarea studen]ilor.

Un cripto-duhovnic din Vaslui cu alur\ de morcov dogmatic se
crede Jesus Christ Superstar [i r\stigne[te o sor\ din m\n\s-
tire. Gigi Becali se `njur\ cu verii, verii se `njur\ cu Lucescu,
Lucescu `njur\ sistemul, printre din]i. Traian B\sescu caut\ [i
g\se[te toxine `n pres\, presa `l caut\ la slide-urile din Power-
point [i-n prezentarea crizei ostaticilor. Chiar a[a: de ce tace
Florence Aubenas? Domnule Cristoiu, p\rerea dumneavoastr\,
v\ rog, ave]i dou\ze]i de pagini de „Jurnal“ la dispodzi]ie! Poate
ne spune]i ]i de ]e ploculolu Eduald „Depel`ng\“ (vorba lui CTP)
l-a delaclat molt pe Paul Goma.

Puse unul dup\ cel\lalt, a[a arat\ evenimentele care com-
pun matri]a informa]ional\ a ultimelor s\pt\m`ni, ]\c\nit\ isteric
[i bombastic `n ochii [i urechile telespectatorului român.
Scandal dup\ scandal, zi de zi, politician dup\ oier, antrenor dup\
impresar, ziarist dup\ miner, pre[edinte dup\ arabi, p`ine dup\ circ,
circ dup\ p`ine.

Tre’ s\ recunoa[te]i c\, f\r\ subiecte de acest fel, am fi mult
mai s\raci. Eu unul am ajuns la concluzia asta `ncerc`nd s\
compun un jurnal de [tiri „f\r\ sare [i piper“, a[a cum probabil
l-ar fi vrut Radu Co[arc\, pe vremuri, la Anten\. Chiar a[a: pe
unde o mai fi Radu Co[arc\? :D

{i acum, „non-[tirile“ (maestre, luminile!):
1. Un japonez `n v`rst\ de 95 de ani a alergat 100 de metri `n

numai 22.04 secunde, un record pentru grupa de v`rst\ 95-99.
Kozo Haraguchi a reu[it stabilirea recordului duminica trecut\,
alerg`nd pe o pist\ `n aer liber din ora[ul japonez Miyazaki, `n
timp ce ploua. „A fost pentru prima dat\ c`nd am alergat pe
ploaie [i m\ tot g`ndeam «s\ nu cad, s\ nu cad»“, a declarat
Haraguchi, care a m\rturisit c\ alearg\ zilnic de la v`rsta de 65
de ani. Recordul precedent pentru aceast\ grup\ de v`rst\ era
de]inut de Erwin Jaskulski, un hawaian, cu 24.01 secunde.

2. Pescarii români au ocupat un loc frunta[ `n competi]ia in-
terna]ional\ de pescuit la crap, ce s-a desf\[urat luna aceasta
`n Statele Unite ale Americii, la New York, dup\ ce la edi]ia de
anul trecut, desf\[urat\ ̀ n România, la S\rule[ti, echipa noastr\
a ie[it c`[tig\toare. Locurile de pe podium au fost disputate de
103 echipe din 18 ]\ri.

3. Echipele de igienizare a plajelor au colectat 86 de metri
cubi de alge de pe litoral. Plantele au ap\rut la mal `n numai
24 de ore. Fenomenul este cauzat de cre[terea temperaturii.

De c`teva zile, lucr\torii angaja]i de Direc]ia Apele Române
Dobrogea-Litoral nu mai prididesc cu str`ngerea algelor marine
care au `nflorit odat\ cu apari]ia c\ldurii. „Este un fenomen
normal, care arat\ c\ ecosistemul marin este s\n\tos. Acum a
devenit mai vizibil `n sudul litoralului, de la Neptun-Olimp spre
2 Mai“, a declarat…

***

Dac\ n-a]i adormit de la primele r`nduri din jurnal, e foarte bine.
~nseamn\ c\ s-ar putea s\ vede]i dincolo de [tirile de zi cu zi.
~n gestul unui mo[ care la 95 de ani alearg\ suta `n dou\zeci
de secunde ]op\ie mai mult\ via]\ dec`t `n b`tele minerilor [i
r`njetul preziden]ial la un loc. {i totu[i: de ce tace Florence
Aubenas?

HOMEPAGE,  SWEET  HOME
de FLORIN L|Z|RESCU

flazarescu@@yahoo.com

Scriitori [i
site-urile lor
Pentru cei care folosesc Internetul e aproape un
gest reflex s\ dai un search pe Google aproape la
orice nel\murire. Mul]i au ajuns s\ perceap\
motoarele de c\utare ca un fel de fiin]\
super-inteligent\, care `]i cunoa[te g`ndurile, `]i
b\nuie[te inten]iile [i-]i ofer\ solu]ii `n orice
situa]ie. Dac\ ai curiozitatea s\ urm\re[ti ce
cuvinte-cheie s`nt folosite la c\utare, `nt`lne[ti fraze
precum „povestiri care s\ m\ amuze“, „poze cu
studen]ii din Oradea“, „cum scriu compunerea la
român\ Eliade“, „ultima mod\ `n materie de
coafur\“ etc. Numai c\ bietul Google nu [tie ce s\-]i
r\spund\ dec`t dac\ [tii cum s\-l `ntrebi. {i mai e o
condi]ie fundamental\ – s\ fi „auzit“ despre ceea
ce-l `ntrebi, mai exact, s\ exi[ti `n baza lui de date.

Dac\ [tii cum s\-l `ntrebi, Google `]i ofer\ un periplu virtual prin
lumea scriitorilor vechi [i noi din România

Rom=nia are de c`teva s\pt\m`ni
propriul „Aldaily“. Institutul Cultural
Rom=n s-a ]inut de cuv`nt [i, `n locul
revistei „Cultura“, a a[ezat `n spa]iul
virtual site-ul „Rom=nia cultural\“,

cuprinz`nd o selec]ie a celor mai
interesante articole, recenzii, comentarii,
interviuri, anchete, polemici, dezbateri
din revistele culturale autohtone.
Redac]iile au primit cu ceva timp `n urm\
o solicitare scris\ din partea
pre[edintelui ICR, Horia-Roman
Patapievici, prin care li se cerea acordul
ca site-ul s\ reproduc\ texte din
publica]iile de cultur\. Nu putem estima
exact c`te dintre revistele cu pricina s`nt
considerate interesante de ICR, [tim
doar c\, p`n\ `n acest moment, doar
c`teva au primit g\zduire pe
www.romaniaculturala.ro: „22“,
„Observator cultural“, „Vatra“, „Adev\rul
literar [i artistic“, „Suplimentul de
cultur\“, „Idei `n dialog“ (dac\ au mai

ap\rut `ntre timp [i altele, ne cerem
scuze c\ nu le men]ion\m aici [i acum).
Din punct de vedere grafic, site-ul este o
copie fidel\ a proiectului „Arts and
Letters Daily“ (http://www.aldaily.com).
„Aldaily“ este o selec]ie de recenzii,
interviuri, eseuri din cele mai importante
publica]ii de limb\ englez\ din lume.
Principiul dup\ care func]ioneaz\ este
totu[i diferit de cel al „Rom=niei
culturale“: nu s`nt oferite dec`t link-uri
spre textele respective, iar nu textele `n
`ntregime.

{ansele ca proiectul ICR s\ creasc\
[i s\ capete statutul de „homepage“ `n
browserele rom=nilor s`nt destul de mari.
Cu condi]ia ca actualizarea s\ fie f\cut\
cu ceva mai mult s`rg dec`t p`n\ acum. 

„Arts & Letters Daily“ `n versiune rom=neasc\



Destinat\ profesioni[tilor de televiziune, dar [i studen]ilor la facult\]ile de jurnalism, cartea formu-
leaz\ o perspectiv\ tipologic\ asupra principalelor genuri ale audiovizualului [i prive[te fenomenele
mediatice `n context, f\r\ a l\sa deoparte rela]ia acestora cu publicul telespectator. Demersul
autoarei, rezultat al unei practici redac]ionale desf\[urate timp de un deceniu [i jum\tate, combin\
expunerea teoriilor [i conceptelor clasice ale jurnalismului de televiziune, prezentate `ntr-o manier\
clar\ [i actual\, cu modalit\]i de punere a lor `n practic\, ilustrate at`t prin exemple, exerci]ii utile [i
aplica]ii, c`t [i prin texte inedite, `n care al]i profesioni[ti ai televiziunii `mp\rt\[esc din experien]a lor.

Din cuprins:

{tirea de televiziune • Jurnalul televizat • Reportajul. Tipologie • Etapele realiz\rii reportajului •
Interviul • 10 reguli de aur pentru un interviu • Ancheta • Dezbaterea • Talk show-ul • Documentarul
de televiziune

Daniela Zeca-Buzura, Jurnalismul de televiziune, colec]ia „Collegium. Media“,
Editura Polirom, 200 de pagini, 165000/ 16,5 lei

Mircea C\rt\rescu, Jurnal II,

Editura Humanitas, 2005

Lumini]a Marcu

LLuummeeaa  lliitteerraarr\\  [[ii  ccrriittiiccaa
E suficient s\ deschidem volu-
mul Pururi t`n\r, `nf\[urat `n pi-
xeli ca s\ vedem c\ nu e tocmai
a[a sau c\, mai bine zis, scrii-
torul nu reu[e[te s\-[i urmeze
propriile sfaturi at`t de `n]elep-
te. Nu e un izolat, a[a cum se
vede c\ `[i dore[te, ba chiar s-a
implicat de multe ori `n poli-
tica mare, dar [i `n politica li-
terar\. Are simpatii [i antipa-
tii [i [tie s\ ]inteasc\ bine, cu
o eficien]\ garantat\, atunci
c`nd vrea. Se r\zbun\ expre-
siv [i acut. {tie perfect s\ se
promoveze, `n ciuda lamen-
ta]iilor de care s`nt pline a-
ceste dou\ volume de jur-
nal. {tie, de asemenea, ex-
traordinar de bine s\ inti-
mideze criticii, nu s\-i spe-
rie, Doamne fere[te, dar
s\-i fac\ s\-[i doreasc\ s\
intre `n gra]iile lui, s\
scrie despre ei frumos `n
volumul al treilea [i al pa-
trulea [i al cincilea din
jurnalul s\u. {tie [i s\-i
certe foarte metaforic pe
cei care l-au deranjat la
un moment dat (care au
scris „du[m\nos“ [i ca-
re, fire[te, „nu i-au citit
c\r]ile“ sau s`nt impli-
ca]i `n murdare jocuri
literare sau etc.), dar [i
s\-i iubeasc\ pe cei
care `l aduleaz\. Cred
c\ [tiu [i cine o s\ fie
criticul s\u t`n\r pre-
ferat din volumul al
treilea. Poate c\ nu
[tie c\ [tie s\ fac\
toate aceste lucruri,
nu-l suspectez de

calcule meschine, nici de nesin-
ceritate, doar de un fel de nea-
sumare a propriei implic\ri `n a-
ceast\ lume pe care o detest\ at`t.
~n fond, un scriitor at`t de impor-
tant determin\ el `nsu[i, prin re-
ac]ii [i contrareac]ii, lumea lite-
rar\ din jurul s\u. (E un sindrom
pe care l-am observat [i la p\lti-
ni[eni: a te pl`nge de du[m\nii [i
violen]e fiind tu `nsu]i c`teodat\
categoric [i intolerant, a te pl`n-
ge de un mediu `n care e[ti tu `n-
su]i actor principal.) Niciodat\ `n
acest jurnal nu ne poveste[te, de
pild\, cum `[i scrie articolele, da-
c\ exist\ vreun travaliu (etic?) `n
jurul lor. Exist\ doar travaliul es-
tetic din jurul textelor literare, ca
[i cum doar ele ar exista.

Ce salveaz\ acest personaj
aflat `ntr-o chinuitoare rela]ie cu
criticii [i lumea literar\ `n gene-
ral (pe care n-o individualizeaz\
`ns\ niciodat\, av`nd grij\ s\ nu
prea spun\ nume) [i ce-l face mai
mult dec`t simpatic [i benign ([i
original printre scriitorii români)
este exact ingredientul lui Eugen
Ionescu din Nu: autoironia. Dup\
ce `i consider\ agrama]i [i du[-
m\no[i pe to]i „in[ii“ care se o-
cup\ critic de c\r]ile sale, diaris-
tul are totu[i puterea s\ recu-
noasc\, `n repetate r`nduri: „Am
avut iar\[i o reac]ie dispropor]io-
nat-paranoic\ la o cronic\“.

AAuuttoorruull  ddee  ppee  ccooppeerrtt\\
vvss.. ddiiaarriissttuull,,  ppeerrssoonnaa vvss..
ppeerrssooaannaa
E o mare ([i deconcertant\) dis-
tan]\ `ntre Mircea C\rt\rescu
(scriitorul `n vog\ [i, uneori, pu-
blicistul acid) [i personajul care
scrie acest jurnal. O dispropor]ie
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SSEEMMNNAALL

DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI  CU  BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@@yahoo.com

O poveste hazlie

S criam din ce `n ce mai prost. Dar asta nu conta! Via]a
`mi d\ruise, cam t`rziu, ce-i drept, `n pofida bolilor co-
lec]ionate de-a lungul anilor... mai lipseau doar lepra

naturalist\ [i sifilisul romantic, dar nu era timpul pierdut... `mi
f\cuse cadou, iat\!, pe degeaba, aceast\ poveste hazlie, de
desenat mai degrab\ `n benzi colorate cu [trumfi bezmetici...
benzi ornate cu interjec]ii insolite: slup!... flop!... bleah!...
kronk!... zdrumb!... ciu[[[!... tiuk! (din Harms)... zd`c! (din
Creang\)... pfui!... beork!... cleaf!... [i a[a mai departe... [i
a[a mai aproape... Frazele pluteau grele, gustoase, doldora
de buruieni `mpletite cu crini, `n voia curen]ilor patetici, se
roteau sentimental `n bulboane pasionale, se sub]iau `n pi-
ciorul elegant al p`lniei de ap\ rece de r`u... uneori, str\vezii,
se `n\l]au `n aerul limpede, planau dezinvolt, mim`nd forme
delicate de libelul\, de fluture, de puf de p\p\die... de r\gace
zb`rn`itoare, de c\r\bu[ `n amurg... se b\gau sub p\m`nt,
ascunz`ndu-se, jenate, `n lumea c`rti]elor oarbe [i `n]elepte,
a r\d\cinilor labirintice [i a r`melor cu po[ete roz [i [lapi de
m\tase... De[i, aparent, devenisem metodic, cump\r`nd
agende largi, cuprinz\toare (ca s\ nu se fr`ng\, dureros, talia
r`ndului prea repede, prea suspinat)... [i pixuri invincibile, cu
past\ medieval\, asediant\... da... `n ciuda ordinei de fa]ad\,
textul o lua mereu brambura, luneca durduliu [i licen]ios, se
zb\tea ca fesele elevelor pe uscat `n imensa vacan]\ a
verii... M\ p`ndeau debandada [i delirul! Cafeaua `mi crea
iluzia unor ne]\rmurite posibilit\]i descriptive. Dac\ `nchi-
deam o clip\ ochii, sub pleoapele `ncre]ite de insomnii p\gu-
boase se derulau, l\rgindu-se brusc, `nt`mpl\ri ciudate...
Iepurele `[i ojase cele zece unghii cu lac negru, str\lucitor...
Mergeam undeva cu troleibuzul... sau poate cu un maxi-taxi
pe jum\tate gol... din spatele c\ruia a venit o t`n\r\ cuviin-
cioas\... [i mi-a indicat locul cedat de d`nsa... sim]indu-m\
cu o mie de ani mai b\tr`n, `nc\p\]`n`ndu-m\ s\ r\m`n ]eap\n
ca o pr\jin\... Iepurele, jubil`nd, ar\t`ndu-[i din]ii din fa]\, doi,
z\p\citor de albi, ron]\ind permanent covrigei usca]i, meste-
c`nd gume mentolate, sco]`nd din rucsacul galben, hodo-
ronc-tronc!, un volum de eseuri de Ralph Waldo Emerson [i
citind foooooarte serios, r\sfoind alene, cu pauze muzicale,
foile uscate de idei... spre stupoarea... da’ nici eu nu m-am
l\sat, am `nceput s\ recit, tam-nesam, `n gura mare, din
Walden: „Nu toate c\r]ile s`nt la fel de proaste ca cititorii lor“.
S`c! {i c`nd ne-am cobor`t, la periferie, Iepurele m-a dus
printre blocuri chircite mizerabil, cu grupuri g\l\gioase de
copii `mbr\ca]i s\r\c\cios `n tricouri stridente, imprimate cu
cifre scandaloase (69), `ncleia]i `n jocuri echivoce `n u[ile
`ntunecoase de la intrarea sc\rilor... pe str\zi `ntret\iate ana-
poda, cu ziduri cenu[ii de o parte [i de alta... m-a condus
p`n\ la poalele dealului `n v`rf cu o biseric\ muiat\-n lumin\...
[i grav, parc\ dest\inuindu-mi un stra[nic secret, un loc de
comoar\ str\veche, ascuns\ de pira]i [i p\r\sit\ din cauza
strigoilor turbulen]i, mi-a ar\tat calea ferat\ n\p\dit\ de
iarb\... (Atunci am `nceput s\ culeg volbura dintre traverse,
`nghesuind-o `ntr-un sac dus de Profira, servitoarea de la
Belce[ti, ca `n fiece sear\, c`nd, dispera]i, `n [ir indian, din-
colo de semafor, `l c\utam pe Robinson Crusoe, disp\rut din
compartimentul vagonului de c\l\tori abandonat pe linia
moart\... Tat\l meu nu p\r\sea niciodat\ halta pustie, ve[nic
]in`nd paleta `n m`n\, cu chipiul cu cocard\ pe cap [i-n uni-
form\, `n speran]a, mereu `mprosp\tat\ de presim]iri tainice,
c\ Robi va trece, ba chiar va opri, cobor`ndu-se tacticos din
drezin\! ~i va trage un pumn formidabil `n cap, s\ cad\ lat pe
peron, s\ nu mai umble dup\ nevestele altora!!! Mama
p`ndea la fereastra de la etaj, proptit\ `n coatele-i c\rnoase
pe pervaz, cu s`nii sc\pa]i pe furi[ din capot, `n genunchi pe
podeaua aspr\ a dormitorului, ru[inat\ [i nespus de frumoa-
s\. Ea `l iubea nem\rturisit pe Robinson Crusoe, mistuitor...
El ar fi vrut s-o r\peasc\, s-o sechestreze f\r\ chilo]i `n
colib\! S\-i picure-n gura ei ars\ lapte de capr\, s\-i dea de
m`ncare doar p`ine [i fructe... S-o s\rute s\lbatec pe buzele
unse, `mbietor, cu strugurel... ) Uite, a zis Iepurele, pe aici
trece trenul! Apoi ne-am `ntors...

Mircea C\rt\rescu se pl`nge
deseori `n jurnal de lumea literar\
româneasc\ [i, mai ales, de
critica literar\. Ba chiar

s-ar putea crede c\ este, ca
scriitor, situat cu totul `n afara
acestor mici mizerii: „Nu intra `n

jocul lor. Nu-i
asculta, nu
te-ntreba cu ce

nou strat de mizerie te mai
acoper\. Nu `ncerca s\-i schimbi
sau s\ le r\spunzi. Nici o
polemic\, nici un semn `n afar\
de strictul necesar: c\r]ile tale“
(299). A[a s\ fie?

Jurnalul lui Mircea C\rt\rescu – 1997-2003

Un Big Brother literar



Complexul lui Portnoy (1969), „cea mai amuzant\ carte despre sex
scris\ vreodat\“ („Guardian“), ia forma unei autobiografii comen-
tate [i „revizuite“ de eroul ei cu un amestec de ironie [i chiar
cinism, de zeflemea [i disperare. Protagonistul Alexander Portnoy,
provenit dintr-o familie de evrei habotnici, rigizi, conven]ionali,
cu o mam\ cic\litoare [i perfec]ionist\, duce `nc\ de la puber-
tate o existen]\ dubl\, g\sindu-[i refugiul `n lumea obsesiilor [i a
himerelor sexuale. Chinuit de sexualitatea lui exacerbat\ [i de
barierele impuse de familie, Portnoy tr\ie[te o permanent\ criz\
de con[tiin]\, neput`ndu-[i g\si partenera ideal\ `n via]\ [i pen-
dul`nd mereu `ntre op]iunile proprii [i constr`ngerile exterioare.

Philip Roth, Complexul lui Portnoy, traducere [i note
de George Volceanov, colec]ia „Biblioteca Polirom“,
Editura Polirom, 336 de pagini, 245000/ 24,5 lei

Reunind nou\ povestiri publicate pe parcursul mai multor ani, Orient, Occi-
dent ni-l confirm\ pe Salman Rushdie drept un povestitor prin excelen]\.
Textele au ca numitor comun obsesia definitorie a autorului, [i anume
suspendarea `ntre dou\ lumi – Orientul [i Occidentul –, de care se simte
atras `n egal\ m\sur\ [i pe care e, tot `n egal\ m\sur\, dispus s\ le critice.
Colec]ia ar putea fi descris\ ca o `ncercare de definire [i apropiere cultural\,
literar\, a celor dou\ teritorii c\rora Rushdie le datoreaz\ scriitura. Deloc sur-
prinz\tor, textele despre India s`nt `nv\luite `ntr-un u[or iz nostalgic, ceea ce
nu-l `mpiedic\ pe Rushdie s\ fie la fel de ironic [i s\ construiasc\ o atmosfer\
la fel de colorat\, populat\ de indivizi la fel de pitore[ti ca `ntotdeauna.
Sec]iunea „occidental\“ ne dezv\luie din nou fascina]ia fa]\ de marile perso-
naje ale tradi]iei vest-europene, dar [i pl\cerea cu care le rescrie istoriile.

Salman Rushdie, Orient, Occident, traducere [i note de Dana Cr\ciun,
colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 252 de pagini, 235000/ 23,5 lei

care vine, probabil, din neputin-
]a constant\ de a se vedea a[a
cum este `n realitate, de a apro-
pia persona [i persoana, ve[nic
certate `n cazul s\u. Diaristul a-
cesta este un b\rbat vulnerabil,
friabil chiar, de o delicate]e ne-
m\rginit\, `ndr\gostit, depresiv,
singur, p\r\sit de to]i; scriitorul
v\zut din exterior este cu totul
altul. Este `n primul r`nd un au-
tor de mare succes, foarte iubit [i
extrem de apreciat, cel mai tra-
dus [i cel mai cunoscut. Dac\ a-
ceste lucruri ar fi internalizate,
poate triste]ea persistent\, neferi-
cirea neverosimil\ s-ar mai risipi...

De aici certitudinea: persona-
jul din jurnal nu e scriitorul Mir-
cea C\rt\rescu, e un personaj pur
[i simplu, la care s-au repezit
destui critici c`nd a ap\rut pri-
mul volum (ba chiar au spus c\
nu-l vor mai citi pe C\rt\rescu
scriitorul pentru c\ personajul din
jurnal era crud cu animalele mici!).
Acum nu se vor mai repezi, cu si-
guran]\, pentru c\ `ntre timp nu-
mele de pe copert\ a devenit un
brand [i `ndr\zneala ar costa cam
c`t cea mai delicat\ nuan]\ critic\
la p\ltini[eni. Adic\ mult. ~n mod
ciudat, s`nt dou\ entit\]i care se
ajut\ `ntre ele, ajutate la r`ndul
lor de confuziile recept\rii: auto-
rul de pe copert\ `l va ajuta acum
pe diarist. De[i personajul din jur-
nal a r\mas [i `n al doilea volum
la fel de dificil.

Nici o clip\ nu se bucur\ de
succes, dar se sup\r\ aprig de in-
succes, se pl`nge c\ nu-l caut\
nimeni, apoi alung\ mass media
„ca pe mu[te“, nici o cronic\ nu-l
mul]ume[te, apoi, c`nd, peste c`t-
va timp, ajunge s\ fie recunoscut
pe strad\ [i i se trimit scrisorele
de amor de la admiratoare fer-
vente, e agasat de toate aceste „lu-
cru[oare soioase“. C`nd scrie, mai
ales la Orbitor, scrie greu, „c`ine-
c`ine[te“, pare c\ nici scrisul nu-i
produce vreo pl\cere. Dac\ cine-
va `[i dore[te s\ devin\ scriitor [i
e un pic influen]abil, ar putea s\
renun]e v\z`nd ce via]\ trist\ du-
ce cel mai mare scriitor român
de azi. Care [i spune la un mo-
ment dat (comic, tragic?): „Dac\
n-a[ fi auctore, a[ fi unul dintre
oamenii cei mai `mplini]i“. To-
tu[i, povestind acest travaliu al
scrisului, Mircea C\rt\rescu adu-
ce `n mediul nostru literar cam
boem [i `n general neserios `nc\
un ingredient nou: munca. Ceea
ce ne c`[tig\ respectul [i poate
func]iona ca model, `n sensul
dictonului cu cele 99 procente de
transpira]ie. Asta ne`nsemn`nd
`ns\ c\ aceast\ transpira]ie eta-
lat\ e [i pl\cut\ pentru cititor. Dar

totul se poate etala, de la un punct
(al gloriei) `ncolo.

~nc\ un am\nunt legat de re-
la]ia diarist-scriitor. Diaristul pa-
re s\ fie un foarte bun [i lucid [i
echilibrat critic al scriitorului `n-
su[i (despre volumul I al jurna-
lului: „c`teva sclipiri `ntr-un no-
roi de lamenta]ii!“ [i o mul]ime
de observa]ii despre „bur]ile“ Orbi-
torului). Totu[i: vai de criticii ca-
re spun/intuiesc acelea[i lucruri!

EExxpprreessiivviittaattee  lliitteerraarr\\
Mircea C\rt\rescu a ajuns un scri-
itor at`t de cunoscut, cel pu]in `n
mica Românie, `nc`t poate publi-
ca orice. Jurnalul e dovada. {i ce
pl\cut este s\ fii expresiv pe alo-
curi, din `nt`mplare, dup\ regula
numerelor mari, `n sutele de pa-
gini publicate... Am urmat `n-
demnurile autorului, care ne spu-
nea `ntr-un interviu c\ a publicat
acest jurnal exclusiv pentru expre-
sivitatea lui literar\, am c\utat
aceste expresivit\]i [i le-am g\-
sit, fire[te. Iat\ unul dintre cele
mai frumoase feluri `n care un
autor `[i poate vedea propria cre-
a]ie: „{tiu c\ Orbitor e doar o
carte, c\ nu e `ntreaga mea via]\,
[i totu[i mi-e insuportabil g`ndul
c\ n-o s\-l pot duce la cap\t cum
trebuie. Lumea de-acolo, per-
sonajele, s`nt ca poporul meu pe
care-l conduc prin de[ert ca s\-l
a[ez `ntr-o ]ar\ bun\, unde curge
lapte [i miere. {tiu c\ orice s-ar
`nt`mpla, el trebuie s\ ajung\ a-
colo [i s\-[i `ntind\ acolo cor-
turile `n jurul chivotului `n care e
un toiag `nflorit [i un manuscris“
(232). {i iat\ [i unul dintre cele
mai ur`te: „Nu vreau s\ comprim
nimic, dimpotriv\. C\ci am timp
[i editor, [i n-am nimic de pier-
dut“. Iat\ o mic\ bijuterie: „Am
`nc\ trei capitole de scris [i odat\
[i-odat\ ele vor fi acolo, `n gro-
simea caietului, ca [i c`nd acolo
ar fi fost dintotdeauna, sau ca [i
c`nd a[ fi f\cut drag and drop
dintr-un folder de diamant“ (238).
{i `nc\ una: „Am scris, ca [i aici,
cu o deformare semnificativ\ a
grafiei mele, cu litere tot mai
str`mbe, ca din s`rm\ de la dopu-
rile de [ampanie, dup\ ce [i ulti-
ma pic\tur\ de lichid dumne-
zeiesc s-a dus“ (245). Apoi, splen-
dida poveste de la paginile 273-
274, cu renovarea casei [i femeia
`n halat albastru care face un con-
trast at`t de reu[it literar cu „fata
blond\, zgribulit\, `n cojocel al-
bastru [i blugi”, poveste ce se
termin\ absolut de neuitat cu un
muzeu literar re`nviat printre vop-
seluri lavabile [i cu un scriitor
care cine [tie c`t va ajunge s\

pl\teasc\ (s\ valoreze!) `ntr-o zi:
„Tolstoi supraveghind faian]arii,
Cervantes cump\r`nd robinete,
Kafka sco]`nd bani pentru Dyo [i
Vinarom. To]i \[tia au fost plini
de bani `n compara]ie cu mine ([i
de `nc\ ceva). Dar eu s`nt viu [i
`nc\ mai pot pl\ti“ (279). Exist\
multe asemenea str\fulger\ri de
expresivitate pre]ioas\ `ntr-un
jurnal dominat totu[i de repeti]ii
exasperante, de o monotonie uci-
g\toare a lamenta]iei, de o nefe-
ricire at`t de constant\, `n ciuda
lucrurilor cu adev\rat minunate
care i se `nt`mpl\ acestui perso-
naj. Dar c`teodat\, atunci c`nd nu
mai spune doar „s`nt m\cinat de
triste]e“, expresivitatea se na[te
chiar din tema dominant\: „Scri-
am mai demult c\ s`nt striat de
accese de nefericire ca o zebr\.
Acum dungile negre s`nt fondul,
l\]ite peste tot, [i abia dac\ se
mai v\d fire albe ca a]ele. S`nt,
repet [i repet, la grea cump\n\,
at`t de grea, c\ nu-ndr\znesc nici
cea mai mic\ mi[care [i nu mai
a[ez `n tasul drept sau cel st`ng
nici un bob de coriandru“ (157).
E foarte greu s\ ai o reac]ie lite-
rar\, pentru c\ `n primul r`nd ai,
`n calitate de cititor, o reac]ie u-
man\. ~n ceea ce m\ prive[te, mi-a[

dori din tot sufletul s\ citesc jur-
nalul lui Mircea C\rt\rescu de
dup\ ce va lua premiul Nobel pen-
tru literatur\.

SSpprree  uunn  jjuurrnnaall  ssiimmuullttaann??
Ultima parte a acestui al doilea
volum ajunge deja `n 2003. S-ar
putea s\ asist\m la publicarea u-
nui jurnal simultan, ar fi poate
un experiment interesant, care i
s-ar ierta (ba chiar i-ar fi aplau-
dat) unui scriitor extraordinar ca
Mircea C\rt\rescu. Deja am avut
o senza]ie de Big Brother literar.
Exact ca `n show-ul amintit, lu-
crurile se `nt`mpl\ (aproape) `n
timp real. {i ele s`nt repede
f\cute publice, chiar dac\ av`nd
anumite omisiuni, cum ni se spu-
ne de c`teva ori. Dar [i la Big Bro-
ther unele camere erau interzise,
decen]a oblig\. {i, exact ca la
Big Brother, din c`teva sute de
zile monotone [i f\r\ noim\,
c`teva s`nt expresive. S\ nu ui-
t\m `ns\ c\ niciodat\ un film
bun, muncit, regizat, jucat de ac-
tori potrivi]i, nu va echivala ar-
tistic un biet show de televiziu-
ne, f\cut din r\m\[i]ele nefiltra-
te, dezordonate [i `nt`mpl\toare
ale fiec\rei zile.

printre r`nduri carte
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SSEEMMNNAALL

CUM STAU LUCRURILE
de IONU} CHIVA

Ce mai cred
despre lucruri

SS \ nu uit s\-mi aduc aminte cum e c`nd scriu, asta `n-
semn`nd nu neap\rat actul, c`t, mai degrab\, perioada
`n care eu lucrez la ceva. Atunci am impresia c\-s ilu-

minat, ceea ce-i, evident, o prostie imens\, dar asta e fix lip-
sit de interes, `ntruc`t efectele s`nt mereu benefice, pentru
mine [i pentru cei apropia]i de mine. ~n ce sens, `n sensul
c\-s proxim fericit, asta `nsemn`nd c\-s mult mai sigur, deci
mai lini[tit [i mai rece cumva, mai nep\s\tor dac\ vrei (de[i
e o formul\ chiar lipsit\ de con]inut, cea cu nep\s\tor etc.).
Paradoxal, am observat c\ asta m\ face mai bun, c\... `n fine,
`mi vine cumva greu s\ explic [i, chiar dac\ a[ face-o, ar
`nsemna s\ intru `n chestii de analiz\ [i a[a mai departe. De
aia zic c\ trebuie s\ scriu, de[i ̀ mi vei spune c\ \sta-i scris tera-
peutic, [i ce dac\, nici m\car nu-i chiar a[a, dar oricum... [i
ce dac\?

S\ nu uit de tata, la care m\ g`ndesc de c`nd am vorbit cu
Mu[ina, [i el mi-a adus aminte c\-s dintre aceia (Preda, Ne-
delciu etc.) care cam pe aici `[i g\sesc un filon puternic, `n
rela]ia cu tat\l, vreau s\ zic. Observ\ c\ n-am scris TAT|L sau
m\car Tat\l, c\ nu despre psihanaliz\ era vorba, c`t mult mai
degrab\ despre gravitate (Pavese) [i cum ajungi la ea. Eu,
prin tat\. Mu[ina zicea c\ ar fi cam a[a – `n copil\rie, tat\l e
u[or mitic ([i aici s`ntem `n psihanaliz\), apoi deranjul desco-
peririi c\ nu-i a[a (ceea ce ̀ n capul meu echivaleaz\ cu „aven-
tura con[tiin]ei mele a `nceput `ntr-o“...), dup\ care reac]ia cu
b\utur\ [i femei (Mu[ina zice „chefane“, ceea ce mi se pare
caraghios), pentru ca-n final eroul at`t de `ncercat s\ dea
cumva de fund, unde se afl\ [i tac’su, la fel de penibil pe c`t
`l [tia, dar privirea schimb\ mult, m\ rog, nu mai e nevoie s\
zic. Pornisem de la faptul c\, discut`nd noi schem\, mi-a ie[it
din groapa asta comun\ care-i memoria un anume moment
cu tata. {i toat\ chestia a fost scurt\, fulger\toare `n durerea
pe care o con]inea, ca un junghi, m\ g`ndesc.

N-o s\ povestesc aici chestia, r\m`ne s\ crezi c\ e cum
spun eu. Voiam doar s\ zic de c`t de ofertant\ poate fi tema
asta (nu [tiu de ce `mi vine s\ zic c\ e o chestie f. ameri-
can\), mai ales pentru noi – v`rsta la care ne afl\m [i istoria
personal\ aproape c\ ne-o impune (aminte[te-]i de ce spu-
nea Llosa despre cum tema ]i-e aproape dat\). {i acum, c`nd
`l mai pot vedea doar `n vis, m\ g`ndesc la el, la ei to]i, de
fapt, la c`t de la[i au putut s\ fie, individual [i `mpreun\, la
cum tindem s\-i l\s\m `ntr-un col] din cauza asta. Uite cum e:
Dumitru Crudu `mi povestea de un roman rusesc ce ar trebui
s\ fie foarte mi[to, naratorul fiind un fost tor]ionar care-[i po-
veste[te destul de alb fazele. {i noi de ce n-avem a[a ceva?
S`nt mul]i care ar fi putut scrie cartea asta…

A[a c\ ne-ar r\m`ne tot nou\ s\ ne afund\m cumva [i-n
latrina asta. {tiu c\ nu pare interesant, c\ toate prostiile nou\-
zeciste ne-au secat definitiv c`nd vine vorba de Comunism,
dar asta-]i zic, c\ nu spa]iul e golit, pare a[a doar din cauza
modului g\unos `n care s-au apropiat de el. Cred c\ ar trebui
s\ privim f\r\ duio[ie [i relaxare, f\r\ glumi]e (hai, m\car o
dat\...), f\r\ metafore, [tii tu, ca lama.

E, uite, de[i `ncerc s\ m\ `ncurajez, m\ tem c\ asta-i
marea tem\ pe care am ratat-o senini, am l\sat-o s\ treac\,
a[a, pe l`ng\ noi, n-o mai prindem [i cei care vin dup\ chiar
c\ nu mai au nici o treab\, `i bufne[te [i r`sul. Cam cum r`-
deam noi c`nd ne spunea un hipiot autohton: „Prin [aizeci
credeam c\ Coca-Cola e o b\utur\ alcoolic\... da’ citisem
poezia Pe drum a lui Kerouac, s\ nu crezi c\ eram chiar
a[a...“. By the way, la unguri Ginsberg era tradus `n ’84.

Mircea C\rt\rescu a lansat `n urm\ cu trei s\pt\m`ni, la T`rgul
de Carte Bucure[ti, al doilea volum al jurnalului s\u



Interviu de Emilia Chiscop

S-a spus, c`nd a]i lansat cartea
Banalitatea r\ului, c\ a]i f\cut mai
mult dec`t tot CNSAS-ul la un loc. V\
considera]i istoric sau jurnalist?

Afirma]ia `i apar]ine lui Andrei Ple[u [i m\ ono-
reaz\. Pe de alt\ parte, nu cred c\ trebuie s\
reducem meritele CNSAS-ului din punct de
vedere institu]ional, pentru c\ ei, s\racii, au
f\cut c`t au putut. Au fost un fel de croitori f\r\
materie prim\, pentru c\ arhivele Securit\]ii au
r\mas absolut ilegal `n custodia SRI, care a
continuat [i continu\ s\ `ncalce legea, de[i, `n
principiu, e o institu]ie menit\ s\ apere tocmai
legalitatea `n România. ~n ceea ce prive[te
modul `n care s`nt calificat, unii m\ consider\
jurnalist, al]ii m\ consider\ istoric. Depinde din
ce perspectiv\ privim lucrurile. De pild\, c`nd
am dat concurs pentru un post la Facultatea de
Istorie, la Universitatea Bucure[ti, de[i am
multe c\r]i publicate, luate `n considerare din
punct de vedere [tiin]ific, cu note de subsol – nu
s`nt amintiri din copil\rie –, de[i s`nt licen]iat [i
doctor `n istorie, la Universitatea Bucure[ti am
fost luat `n der`dere de c\tre unii dintre profe-
sorii de acolo, care m\ consider\ jurnalist. Foarte
mul]i istorici, mai ales din a doua genera]ie, oa-
meni mai `n v`rst\, care `n general s`nt tributari
vechiului regim, caut\ prin astfel de etichet\ri
s\ minimalizeze practic nu at`t persoana mea, c`t
mesajul pe care `l transmit, [i anume privirea
extrem de critic\ asupra perioadei comuniste.

Dup\ p\rerea mea, nu prea g\sim subiecte
de laud\ atunci c`nd discut\m despre ceea ce s-a
`nt`mplat `nainte de 1989 [i dup\ 1945 `n Ro-
mânia. Foarte mul]i dintre istoricii speciali[ti `n
istorie contemporan\ din a doua genera]ie nu au
f\cut altceva `nainte de 1989 dec`t s\ repete la
nesf`r[it citatele din Programul CC al PCR
privind f\urirea societ\]ii socialiste multilateral
dezvoltate. Normal c\ ei au un fel de fobie
atunci c`nd trebuie s\ priveasc\ `napoi spre
perioada pe care o l\udaser\. De aceea, vedem
c\ foarte mul]i istorici din aceast\ genera]ie s-au
`ndreptat `ndeosebi spre interbelic, spre
Antonescu...

O fug\ de responsabilitate?

Exact. E ceea ce se `nt`mpl\ [i cu volumul X al
tratatului de istorie contemporan\ al Academiei
Române, la care am fost invitat s\ colaborez.
Din motive personale nu am putut colabora [i
cred c\ nici azi nu a[ face-o pentru c\, `ntre
multe sutele de pagini pe care le are tratatul,
represiunea comunist\ are `n jur de cincizeci,
ceea ce spune foarte mult despre modul `n care
istoricii „consacra]i“, lumea „academic\“ pri-

ve[te perioada comunist\.
Lor le convine s\ `mi

aplice eticheta de
„jurnalist“. E drept,
eu dup\ 1990
am renun]at la
`nv\]\m`nt – e-
ram profesor
de istorie – [i
am preferat s\
am o carier\ pe
propriile picioa-
re, nu s\ depind

de un sistem
care sea-

m\n\ destul de mult cu piramida feudal\. Am
v\zut cum se dezvolt\ rela]iile `n lumea aca-
demic\, ce `nseamn\ s\ fii preparator, asistent,
lector, cum e s\ duci geanta cui trebuie [i c`nd
trebuie... Or, eu nu pot s\ fac astfel de lucruri [i
am preferat s\ `mi c`[tig p`inea altfel. Tocmai
acest lucru este privit ca un mare p\cat. Eu cred
c\ a fost un mare avantaj pentru mine c\ am
reu[it s\ tr\iesc din scris, pentru c\ mi-am
asigurat o anume independen]\. Acum, practic,
eu s`nt propria mea institu]ie.

A]i fost unul dintre ini]iatorii `n
România a cercet\rii arhivelor
Securit\]ii [i a]i fost primul
cercet\tor civil al acestora...

De fapt, primul a fost Mihai Pelin. El venise pe
ni[te rela]ii personale cu Virgil M\gureanu [i lu-
crase cu ceva vreme `naintea mea `n arhive. Da,
toat\ lumea se `ntreab\ cum am ajuns eu, `n
1994, s\ studiez arhivele Securit\]ii. C`nd ci-
neva dore[te s\ m\ priveasc\ suspicios, se refer\
la acest aspect. Lucrurile stau, de fapt, destul de
simplu. Eram corespondent al Europei Libere,
la `nceputul anului 1993, c`nd a avut loc o con-
ferin]\ de pres\ prin care SRI anun]a c\ a livrat
Procuraturii Generale o serie de documente
pentru continuarea procesului comunismului.
Era un demers de imagine al SRI-ului, ca s\ de-
monstreze c\ n-are nimic cu fosta Securitate.
Fiind la conferin]a de pres\, am spus c\ vreau [i
eu s\ v\d documentele respective. Mi-au spus:
„Domnule, nu se poate, noi le d\m `n institu]ii,
nu unei persoane“. {i atunci mi-a venit o idee de
moment: i-am zis lui Dumitru Cristea, adjunctul
lui M\gureanu `n perioada respectiv\, profesor
universitar: „Domnule profesor, dar vede]i vreo
diferen]\ `ntre universitate [i procuratur\ ca
institu]ie?“. „Nu“, mi-a zis el. „Dac\ s`nt docto-
rand, iar tema mea e istoria Securit\]ii, mi le
da]i?“ A spus „da“. Imediat, m-am `nscris la
doctorat, dar a durat `nc\ aproape un an de zile
p`n\ am intrat `n arhive.

Preocuparea dvs. pentru studierea
arhivelor Securit\]ii are [i explica]ii
`n biografia personal\, a[a cum a]i
specificat [i `n c\r]i...

Ce m-a iritat cel mai mult a fost nu ce am p\]it
`nainte, ci faptul c\ agresiunile `mpotriva mea
au continuat [i dup\ 1989. S`nt [i acum ame-
nin]at, urm\rit. Imediat dup\ 1989, am publicat
c`teva articole privind prezen]a unor ofi]eri de
Securitate ca fondatori ai Vetrei Române[ti.
Aveam dovezi! Erau dintre fo[tii mei an-
chetatori, `i [tiam. Asta mi-a atras telefoane de
amenin]are [i am fost [i b\tut de dou\ ori, a do-
ua oar\ destul de r\u. ~n cursul celei din urm\
b\t\i, unul dintre agresori, destul de bine
`mbr\cat, a fost prins [i urcat `ntr-o dub\. Eu am
fost dus de unul dintre martori acas\ la mine s\
m\ cur\] de s`nge, m-am legat cu un fular – c\
m\ dureau coastele, dou\ coaste mi-au fost
fisurate – [i m-am dus la poli]ie s\ depun
pl`ngere. Iar acolo mi-au spus: „Domnule, nu
s-a `nt`mplat nimic“. Asta nu m-a timorat, ci
m-a enervat [i mai tare. {i, `n ciuda sfaturilor
din familie, de a m\ „lini[ti“, am f\cut exact
invers. Pentru c\ `i vedeam, `i [tiam! Pe 19
decembrie, veniser\ s\ m\ aresteze. M-a ascuns
o vecin\ `n lada de la studio, sub pl\pumi. N-am
s\ uit niciodat\ mirosul \la. Eu eram `n
continuare anchetat de Securitate, nu voisem s\
semnez nimic, probabil c\ a[ fi ajuns la un
proces penal [i a[ fi fost condamnat. P`n\ pe
21 decembrie, am stat ascuns `ntr-un cartier ce
se construia pe valea R\c\t\ului, `n ni[te
blocuri `n construc]ie. Au fost cele mai grele
zile din via]a mea, pentru c\ nu aveam cale de
`ntoarcere. Eram con[tient c\, dac\ nu se ter-
min\ cu Ceau[escu, voi ajunge fie `ntr-un azil
psihiatric, fie `n pu[c\rie. Norocul meu a fost
c\ a c\zut Ceau[escu. C`nd s`nt deprimat m\
g`ndesc la asta: „Domnule, a murit
Ceau[escu!“ {i `mi trece sup\rarea, `mi revine
tonusul, lucrurile `mi par mult mai bune, oric`t
ar fi ele de rele din perspectiva prezentului.

A]i investigat cazurile celebre ale lui
Marian Ureche, Ristea Priboi, Mihai
Stan. A]i scris despre ele `n
Mo[tenitorii Securit\]ii, o carte
despre care s-a spus c\ are mai mult
un stil jurnalier dec`t unul [tiin]ific.
Unde exist\, `n c\r]ile dvs.,
demarca]ia dintre ancheta
jurnalistic\ [i cercetarea [tiin]ific\?

Am citit [i eu o recenzie f\cut\ chiar de un ie-
[ean, istoricul Alexandru Platon. E punctul s\u
de vedere. ~n Fran]a exist\ `ns\ un curent al
istoriografiei ce are acest tip de abordare, mai
apropiat de public, un limbaj tranzitiv. Afirma-
]iile mele s`nt probate. Vreau s\ v\ spun c\ `n
urma c\r]ii, de[i am spus acolo lucruri extrem
de grave despre nenum\rate persoane care se
aflau `n func]ii, nu am fost dat `n judecat\ de
nimeni. Procesele le-am avut de pe urma artico-
lelor din pres\, nu de pe urma c\r]ii Mo[tenitorii
Securit\]ii, tocmai pentru c\ acolo, c`t am putut,
am avut note de subsol. Ceea ce s-a repro[at
acestei c\r]i a fost `ns\ c\ nu are a[a multe note
de subsol. Dar nici nu putea s\ aib\, pentru c\
foarte multe dintre documente, cam dou\
treimi, s`nt surse deschise, documente de pres\,
iar restul s`nt surse pe care nu le pot preciza: nu
fo[ti securi[ti care `mi fac mie confesiuni, ci tot
documente de arhiv\, dar din arhive ce nu vor fi
date prea cur`nd publicit\]ii. E vorba de arhiva
Consiliului Na]ional de Combatere a Corup]iei
[i Crimei Organizate, pe care am putut s-o cer-
cetez par]ial, `n 1999-2000, c`nd am fost con-
silier la Cotroceni [i c`nd m-am ocupat de
anumite aspecte legate de corup]ia `n serviciile
secrete. Cu ocazia asta am putut vedea o serie
de documente ce veneau de la serviciile secrete.
{i erau pline de informa]ii extrem de bine docu-
mentate, bazate pe faptul c\ securi[tii [i-au p\s-
trat aceea[i mentalitate [i `nainte, [i dup\ 1989.
Adic\ fac orice pentru ocuparea unui post mai
`n fa]\: `[i toarn\ [efii la [eful cel mare, se toarn\
[i serviciile `ntre ele pentru a ob]ine o felie c`t
mai consistent\ din buget. Unele dintre aceste
informa]ii nu le voi da nici eu vreodat\ publi-
cit\]ii, pentru c\ privesc aspecte care lezeaz\
efectiv siguran]a na]ional\. Dar `n momentul `n
care m-am hot\r`t s\ public parte din informa-
]iile con]inute `n aceste documente, am f\cut-o
pentru c\ nu consider c\ actele de corup]ie au, `n-
tr-un fel sau altul, leg\tur\ cu siguran]a na]ional\.

I-a]i dat dreptate pre[edintelui
Constantinescu, care afirmase c\ a
fost `nfr`nt de Securitate. Crede]i c\
s`nt fo[ti securi[ti `n actuala putere?

Aceast\ afirma]ie a fost mereu scoas\ din con-
text. Dac\ vre]i, mai mult eu am spus c\ a fost
`nfr`nt de Securitate... Dup\ p\rerea mea, a fost
subevaluat\ re]eaua pe care fosta Securitate o
dezvoltase dup\ 1989 [i faptul c\ `ntre regimul
comunist [i regimul Iliescu a fost o continuitate
clar\. Or, pe de o parte faptul c\ era un guvern
de coali]ie, cu nesf`r[ite certuri interne `ntre par-
teneri pentru ocuparea posturilor, pe de alt\ par-
te lipsa de expertiz\ a unora numi]i dup\ algo-
ritm au creat posibilitatea acestor structuri –
care `n 1997 intraser\ `n mod cert `n degringo-
lad\ – s\ se regrupeze rapid [i s\ `nceap\ o
ac]iune de dezinformare, de sabotare a ac]iu-
nilor de reform\ [i a[a mai departe. Cele mai
grave disfunc]ionalit\]i, dup\ p\rerea mea, au
constat `n faptul c\ o puternic\ grupare de se-
curi[ti s-a reactivat sau a fost activat\ `n sfera
justi]iei. De aici [i e[ecul luptei anticorup]ie.
Securi[ti exist\ [i `n actuala putere, bine`n]eles,
nu cu aceea[i for]\. O dovad\ e faptul c\ nu
asist\m nici acum la un real control al servicii-
lor secrete `n România. Controlul parlamentar e
o vorb\ goal\. Mai degrab\ serviciile secrete
controleaz\ comisiile parlamentare ce ar trebui
s\ controleze serviciile secrete.

Dar cine ar trebui s\ controleze
serviciile secrete?

Cred c\ ar trebui reg`ndit acest control, dar nu
prin a spori puterea pre[edintelui. Exist\ [i posi-
bilitatea ca un pre[edinte r\u inten]ionat s\ folo-
seasc\ puterea `n interes propriu [i, `n condi]iile
`n care nu s`ntem departe de perioada c`nd ser-
viciile de informa]ii au f\cut exclusiv poli]ie
politic\, exist\ riscul unei `ntoarceri...

Ave]i exemple `n ce prive[te
prezen]a fo[tilor ofi]eri de Securitate
`n actuala putere?

~n primul r`nd, ofi]erii de Securitate din servi-
ciile de informa]ii, condu[i de aceia[i [efi obe-
dien]i, numi]i pe criterii exclusiv politice, [i nu
profesionale, pu[i `n func]ii de regimul PSD.
Tudor T\nase, [eful Serviciului de Telecomuni-
ca]ii Speciale, a f\cut poli]ie politic\ toat\ via]a
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„La mineriada din iunie am asistat
la adev\rata revolu]ie“

„Ce m-a iritat cel mai mult
a fost nu ce am p\]it
`nainte, ci faptul c\
agresiunile `mpotriva mea
au continuat [i dup\ 1989.
S`nt [i acum amenin]at,
urm\rit.“ 

„Dac\ am fi avut servicii
secrete profesioniste, [i
nu ni[te securi[ti care au
f\cut afaceri cu arabii de
c`nd se [tiu, nu s-ar fi
ajuns la criza ostaticilor.“



lui, ca ofi]er de Securitate. S`nt [i alte exemple.
Fostul secretar al PD-ului, Silvian Ionescu, a
fost ofi]er de Securitate, ofi]er `n DIE.

Ce p\rere ave]i despre raporturile
dintre Traian B\sescu [i serviciile
secrete [i buna imagine pe care le-a
f\cut-o `n condi]iile crizei
ostaticilor?

Dup\ p\rerea mea, dac\ am fi avut servicii
secrete profesioniste, [i nu ni[te securi[ti care au
f\cut afaceri cu arabii de c`nd se [tiu, nu s-ar fi
ajuns la criza ostaticilor. E vorba aici despre
rela]ia dintre ofi]erii de Securitate [i studen]ii
arabi din România, dinainte de 1989, din care o
parte au ajuns azi prosperi oameni de afaceri.
~nainte f\ceau afaceri cu blugi [i ]ig\ri tot sub
obl\duirea Securit\]ii, dup\ 1989 au f\cut con-
traband\ cu ]ig\ri, cu alcool, cu cafea, sub obl\-
duirea serviciilor de informa]ii [i a oamenilor din
poli]ie [i vam\.

Cine a fost mai vinovat `nainte de
1989? Securitatea sau Partidul?

Cea mai important\ p`rghie a puterii a fost
Partidul Comunist. Securitatea a fost executant.
Principalul vinovat este Partidul Comunist, iar
activi[tii s`nt mult mai vinova]i dec`t ofi]erii de
Securitate. Din p\cate, pentru c\ o p\tur\ din
e[alonul doi al PCR-ului a pus m`na pe putere
dup\ 1989 [i pentru c\ trebuia totu[i g\sit un ]ap
isp\[itor `n acel moment, a fost g\sit\ Securi-
tatea. Imediat dup\ apari]ia partidelor politice [i
crearea unei opozi]ii fa]\ de Frontul Salv\rii
Na]ionale, activi[tii [i-au pus problema unui
aliat care s\-i ajute s\-[i conserve puterea. Ce
aliat `[i puteau g\si? Securitatea care `i ajutase
`ntotdeauna. Atunci au fost readu[i pe statele de
plat\ ale bugetului ]\rii fo[tii securi[ti, tocmai
sub imperiul acestei frici a activi[tilor, care nu
puteau face fa]\ unei competi]ii democratice.
Dup\ iunie 1990, sensul puterii s-a schimbat.
Cred c\ atunci, la mineriad\, am asistat la ade-
v\rata Revolu]ie. ~n România n-a mai condus
PCR, cum se `nt`mplase p`n\ atunci, ci a `nce-
put s\ conduc\ Securitatea. Securitatea a `nce-
put s\ dicteze partidului, nu invers, iar lucrurile
s`nt cumva valabile [i `n momentul de fa]\.

Considera]i c\ o lege a lustra]iei
trebuie s\ vizeze [i activi[tii. Cum
vede]i aplicarea ei?

~n primul r`nd, trebuie s\ vizeze activi[tii! Func-
]iile erau condi]ionate de dragostea fa]\ de par-
tid, indiferent dac\ vizau o avansare politic\ sau
doar latura administrativ\. De la un nivel `n sus,
func]iile erau trecute `n nomenclator. Acolo erau
trecu]i oamenii de foarte, foarte mare `ncredere
ai partidului. Or, aceste nomenclatoare exist\ `n
arhive sau, dac\ nu mai s`nt, pot fi lesne recon-
stituite, pentru c\ exist\ presa. Oamenilor acelora
le pl\cea s\ se dea mari c\ au fost numi]i `n func-
]iile de partid. ~n dou\ luni `i putem avea pe to]i.

Dar crede]i `n aplicarea unei legi a
lustra]iei?

{ansele s`nt mai mari, dar m-a[ feri s\ dau un
pronostic clar. S`nt mai sceptic, pentru c\ `n
anul 1997, c`nd eram extrem de optimist cu ce
se va `nt`mpla `n România `n privin]a deconspi-
r\rii arhivelor Securit\]ii, am ajuns `n Berlin [i
am v\zut arhivele STASI. Mi-a spus `ns\ s\

nu-mi fac iluzii, pentru c\ legea asta nu are
conota]ii politice, e o lege moral\ [i m\ voi trezi
c\ oamenii mei, cre[tinii-democra]i, vor fi `m-
potriva ei [i c\ oameni pe care `i consider gene-
ric du[mani – pentru c\ s`nt la PRM, de exem-
plu – s-ar putea s\ voteze pentru. Ceea ce s-a [i
`nt`mplat. Cea mai mare opozi]ie a avut legea
din partea PN}-ului. Pe de o parte, pentru c\ fu-
sese infiltrat, pe de alta, c\ a fost manipulat de
persoane care nu doreau atunci s\ existe o lege.
A mai fost [i problema orgoliilor personale: dup\
moartea lui Coposu, Ticu Dumitrescu a fost `nde-
p\rtat [i o camaril\ a pus m`na pe partid. Iar cea
mai mare responsabilitate ̀ i apar]ine fostului pre-
mier Ciorbea, pentru c\, timp de doi ani, legea
a fost blocat\ la Guvern, a[tept`nd avizele pentru
a intra `n dezbaterea parlamentar\.

S-a f\cut o reform\ a serviciilor
secrete `n România?

Nu prea a avut cine s\ le restructureze. O re-
form\ par]ial\, pe anumite segmente a f\cut M\-
gureanu. A fost singurul, dup\ p\rerea mea, `n
cadrul SRI-ului. C`nd prindea pe cineva cu ne-
reguli, `l d\dea afar\. Cum a fost cazul cu Victor
Marcu, fostul lui prim-adjunct, dat afar\ pentru
c\ a fost implicat `n afaceri de trafic de ]ig\ri cu
mafia arab\. Nu [tiu dac\ asta a fost neap\rat
reform\. O reform\ ceva mai substan]ial\ a fost
f\cut\ `n 1997-2000 de c\tre Harnagea la SIE,
dar ea nu a apar]inut serviciilor secrete, ci mai
degrab\ modului `n care pre[edintele [i-a exer-
citat posibilitatea de a dispune trecerea `n re-
zerv\ a unora dintre ofi]erii superiori. Constan-
tinescu a trecut aproximativ patruzeci de gene-
rali din serviciile secrete `n rezerv\. Problema e
c\ au fost reactiva]i dup\ 2000. ~ns\ un factor
negativ `n aceast\ reform\ a fost chiar [eful
SRI, Costin Georgescu, care nu doar c\ n-a f\-
cut reform\, dar le-a permis ofi]erilor din SRI
care au avut chef s\ mearg\ s\ lucreze [i altun-
deva s\ mearg\ s\ lucreze pentru Sorin Ovidiu
V`ntu, de exemplu.

Prin ce difer\ Securitatea de
celelalte servicii secrete din fostul
bloc comunist [i evolu]ia lor
postcomunist\?

~n anii ’50, Securitatea a fost la fel de brutal\ ca
[i celelalte servicii secrete. S\ nu ne `nchipuim
c\ doar Securitatea a f\cut intern\ri `n lag\re [i
execu]ii. Este drept, aici au fost acte de cruzime
greu de imaginat. De pild\, l-au chinuit pe un
biet om care nu avea alt\ vin\ dec`t c\ nu-[i
predase cotele, pun`ndu-i c\tu[e peste cizmele
de cauciuc [i l\s`ndu-l trei s\pt\m`ni `ntr-o car-
cer\. C`nd l-au scos de acolo, i-au scos cizmele
cu tot cu t\lpi. Putrezise de viu. S\ nu mai vor-
bim de b\t\ile din timpul anchetelor. Securi-
tatea a avut un mare num\r de de]inu]i care mu-
reau pe parcursul anchetelor. Dup\ moderni-
zarea Securit\]ii [i transformarea ei `ntr-o
institu]ie care ap\ra regimul na]ional-comunist
de la Bucure[ti, vechea brutalitate a fost `nlocu-
it\ cu un control [i un [antaj nemilos asupra pro-
priei popula]ii `n numele conduc\torului su-
prem. Mijloacele au fost, dup\ p\rerea mea, la
fel de dure, chiar dac\ n-a mai fost vorba de tor-
tur\ fizic\. Practic, Securitatea a exercitat asupra
poporului român o tortur\ psihic\, a[a cum nici
un alt serviciu secret n-a mai f\cut-o. ~n asta con-
st\, s\ spunem, diferen]a specific\ a Securit\]ii
fa]\ de genul proxim general al tuturor servicii-

lor secrete din blocul fost comunist, copii fidele
ale KGB-ului, care le-a [i `nfiin]at.

~n ce prive[te evolu]ia postcomunist\, Ger-
mania a fost cea mai radical\, `n sensul `n care
fo[tii ofi]eri STASI s`nt, de exemplu, [oferi de
taxi [i foarte pu]ini dintre ei, dac\ nu nici unul, au
r\mas oficial `n serviciile de informa]ii. {i, cu
pu]ine excep]ii, cum ar fi fostul [ef de spionaj al
RDG-ului, care o duce bine pentru c\ a publicat
c\r]i [i c`[tig\ de pe urma amintirilor sale, fo[tii
ofi]eri STASI au un nivel mediu de trai. ~n Ce-
hia, datorit\ legii lustra]iei, fo[tii ofi]eri au fost
sco[i; `n Ungaria, deja `n 1991 erau foarte
pu]ini, pentru c\ acolo schimb\rile au `nceput
mai devreme [i vechea gard\ a securi[tilor stali-
ni[ti a fost `nlocuit\. S\ nu uit\m, securitatea
polonez\ era mult mai maleabil\. ~n Polonia,
practic, nu exist\ oameni care s\ fi f\cut poli]ie
politic\ `n serviciile secrete, pentru c\ ace[tia au
fost deferi]i justi]iei. C`nd am fost `n Polonia,
acum patru ani de zile, deja erau [apte sute de
fo[ti ofi]eri din serviciile secrete care aveau
procese pe instan]e. CNSAS-ul lor nu doar c\ `i
public\ `n „Monitorul Oficial“, dar `i [i trimite
`n instan]ele de judecat\ pentru abuzurile co-
mise. Din punctul acesta de vedere, cred c\ doar
noi [i bulgarii am r\mas cu problema nesolu-
]ionat\, ca s\ nu mai vorbim de ru[i [i albanezi
sau de fostele ]\ri ale Iugoslaviei...

Ce p\rere ave]i de felul `n care se
transfer\ acum arhiva la CNSAS?

E o b\taie de joc, din p\cate, cau]ionat\ la cel mai
`nalt nivel, pentru c\ `n]eleg c\ asta s-a discutat
`n CSAT, iar pre[edintele B\sescu a anun]at
acest lucru cu surle [i tr`mbi]e, ca pe un mare
succes. Dar at`ta vreme c`t nu s-au dat arhivele
`n integralitatea lor, e o mare abureal\, o lovi-
tur\ de imagine!... De pild\, ei n-au predat
cartoteca. Ea ca [i cum ai muta Biblioteca
Central\ Universitar\ din Ia[i, `n camioane, la
Pa[cani, f\r\ s\ mu]i [i fi[ierele. Ca [i cum ai
arunca volumele legate cu sfoar\ `ntr-o cl\dire
[i ai spune: „Lua]i-le!“ ~n aceste condi]ii, nu se
poate vorbi de eficientizarea ac]iunii de deconspi-
rare a arhivelor Securit\]ii. Eu cred c\ CNSAS
este o institu]ie util\, dar at`t timp c`t legea nu
se modific\, at`ta vreme c`t SRI-ul nu respect\
legea chiar `n forma actual\, n-avem la ce s\ ne
a[tept\m. Eu a[teptam de la pre[edintele B\-
sescu s\ cear\ SRI-ului s\ respecte legea [i s\
predea arhiva! Nu s\ spun\: „Gata, am vorbit cu
ei [i se rezolv\“. Legea nu se t`rguie[te!

A]i fost propus imediat dup\ alegeri
pentru func]ia de [ef al Arhivelor
Statului, dar nu a]i mai fost numit.
De ce?

Din c`te [tiu, a fost o mare opozi]ie at`t din
interiorul arhivelor – pentru c\ inten]ia mea era
s\ duc arhivele la Ministerul Culturii –, c`t [i din
varii zone, pentru c\ o alt\ inten]ie de-a mea pe
care am avut prostia s-o declar a fost aceea de a
deschide pentru public arhivele comunismului.
Cred c\ de aici mi s-a tras.

A]i spus la `nt`lnirea de la GDS Ia[i
c\ a]i f\cut o estimare a victimelor
comunismului...

P`n\ acum am g\sit 573.000 de condamna]i [i
b\ga]i `n pu[c\rii, ancheta]i de Securitate,
`nchi[i f\r\ vreo sentin]\ de judecat\, trimi[i `n
lag\re, `n colonii de munc\, deporta]i sau cu
domiciliu obligatoriu. M\ refer la persoanele
efective. Dac\ la asta mai ad\ug\m familiile lor,
deci `nc\ trei persoane, ajungem la peste dou\
milioane de oameni care au avut de suferit de pe
urma Securit\]ii. M\ refer la suferin]\ direct\.
Ca s\ nu mai vorbim despre cei care au suferit
de pe urma regimului de exterminare impus de
puterea comunist\, de-a lungul istoriei sale, tu-
turor românilor.

`ntrebarea moarte n-are interviu
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C|R}I:

Istoricul Marius Oprea a afirmat, `ntr-un
interviu difuzat de BBC pe 20 iunie, c\
a primit amenin]\ri verbale pe str\zile
Bra[ovului. Mai mult, a fost chestionat
de ofi]eri `n civil, care s-au recomandat
ca fiind poli]i[ti, `n leg\tur\ cu per-
soanele cu care se `nt`lne[te sau care
`l viziteaz\. „Ceea ce m-a iritat a fost
c\ s-au legat de copilul meu, nu doar
de mine. ~l plimbam cu c\ruciorul [i a
ap\rut un domn tovar\[ care mi-a
spus: «B\i, Mariuse, ]ie nu ]i-o fi fric\,
dar g`nde[te-te la \sta mic». Mai mult
de at`t, m-a iritat faptul c\ au venit
ofi]eri `n civil, care s-au recomandat ca
fiind poli]i[ti, [i au `nceput s\ `ntrebe
prin vecini cu cine m\ `nt`lnesc, cine
m\ viziteaz\ [.a.m.d.“ ~ntrebat de

reporterul BBC dac\ poate face vreo
presupunere `n leg\tur\ cu aceste
amenin]\ri, Oprea a declarat c\ s-a
g`ndit c\ de vin\ ar fi cei doi generali
de Securitate cu care s-a judecat:
Ristea Priboi [i Marian Ureche. „Am
fost achitat `n procesele cu ei, deci am
c`[tigat procesele, iar acum `i dau eu
`n judecat\ pentru denun] calomnios.
M\ g`ndesc c\ s-ar putea s\ vin\ de la
ei. S-ar putea s\ vin\ [i din alte zone,
din zona SIE `n special, pentru c\ am
publicat mai multe articole privind afa-
cerile f\cute de ofi]eri, dintre care unii
s`nt activi acolo, `n SIE. De pild\, am
spus c\ SIE [i SRI au cump\rat ma[ini
de la Omar Hayssam. Lucrurile astea
deranjeaz\.“

Marius Oprea declar\ c\ a fost amenin]at

Adev\rata lupt\ a lui Marius Oprea a `nceput dup\ 1989, prin intermediul c\r]ilor sale



Cea de-a 51-a edi]ie a expozi]iei interna]ionale de
art\ organizat\ de Fondazione La Biennale di Venezia
prezint\ dou\ evenimente instalate de Maria de Corral
[i Rosa Martinez `n spa]iile de la Giardini [i Arsenale, o
serie complex\ [i variat\ de propuneri ale celor 70 de
pavilioane na]ionale (30 `n Giardini [i 40 `n alte loca]ii
ale centrului istoric), precum [i o multitudine de
evenimente colaterale, distribuite `n diferite locuri, care
te pun `n situa]ia de a-]i crea itinerarii alternative prin
toat\ Vene]ia. Bienala de la Vene]ia are o vechime de

110 ani. A fost conceput\ la sf`r[itul
secolului al XIX-lea `n spiritul Expozi]iilor
universale din aceea[i perioad\, `n care
marile state-na]iuni, unele de]in`nd
imperii coloniale, `[i etalau cuceririle
industriale [i tehnice. ~n cazul Bienalei,
era vorba despre domina]ia cultural\ a
Occidentului asupra lumii. 
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Experien]a practicii artistice
recente provoac\ organizatorii
s\ oscileze `ntre ceea ce e
acceptat [i risc, determin\
curatorii s\ propun\ concepte
relaxate ori programatice [i
convoac\ publicul s\ tr\iasc\
varia]iunile estetice [i s\ judece
deciziile artistice ale autorilor.

Expozi]ia propus\ de Maria de Corral,
The Experience of Art („Experien]a artei“),
e v\zut\ ca un c`mp deschis practicilor
distincte ale artei, de la mediile tradi]io-
nale ale picturii, sculpturii [i desenului,
la noile medii ale instala]iei, fotografiei,
video-ului, filmului [i prelucr\rii com-
puterizate. G`ndind expozi]ia ca pe un
„centru de experimentare“, de Corral o-
fer\ publicului libertatea de a-[i schi]a
propriul itinerariu [i de a-[i programa
propriul timp de receptare [i reac]ie `n ra-
port cu propria capacitate de a resim]i in-
tensitatea, mai cur`nd dec`t categoriza-
rea, celor c`teva puncte de interes asu-

pra c\rora `[i focalizeaz\ demersul: re-
darea nostalgiei `ntr-un mod metaforic,
nu descriptiv, redefinirea corpului prin
medita]ia asupra fragment\rii, disolu]iei
[i mor]ii, prestan]a puterii, domin\rii [i
violen]ei `n via]a cotidian\ a fiec\ruia,
critica socio-politic\ a evenimentelor ac-
tuale, prin intermediul ironiei, precum
[i utilizarea imagilor, filmelor [i nara]iu-
nii ca pe o imens\ arhiv\ a rafin\rii crea-
tivit\]ii.

Pavilioanele  na]ionale  au  `ncercat  
s\  arate  c`t  de  departe  ]ine  s\  ajung\
experien]a  artei  contemporane

Oarecum complementar\ acestei propu-
neri, `ns\ cu un program cu mai multe
accente poetice, politice, multiculturale
[i de gen, expozi]ia Rosei Martinez, Al-
ways a Little Further („~ntotdeauna pu-
]in mai departe“), `ncearc\ s\ exempli-
fice, mai cur`nd dec`t s\ argumenteze,
situa]ia actual\ a exerci]iului critic din
perspectiva asimil\rii globale a culturii
vizuale. Potrivit Rosei Martinez, care a
dat titlul expozi]iei dup\ una dintre c\r-
]ile personajului fictiv Corto Maltese, cre-
at de scriitorul vene]ian Hugo Pratt, vizi-
tatorul ar trebui s\ se identifice cu c\l\-
torul romantic dispus s\ treac\ orice fron-
tier\ `n baza asum\rii fanteziei ca pe un
instrument de a `n]elege mai bine reali-
tatea. Propun`nd conceptul de trafic (al
mesajelor) ca fiind unul dintre elemen-
tele-cheie ale interpret\rii acestei pro-
puneri expozi]ionale, Martinez e preo-
cupat\ de explorarea rela]iilor intercul-
turale dintre diferitele contexte geopoli-
tice mondiale. Interesat\ s\ retraseze „topo-
grafiile contemporane ale alterit\]ii“ din
perspectiva unei „dramatiz\ri subiective
[i pasionale“, curatoarea expozi]iei vede
aceast\ Bienal\ ca pe o oportunitate de

inventare a unor noi forme de „vecin\-
tate“ `ntre arti[ti, discipline [i publicuri.

Raportate la cele dou\ mari expozi]ii
interna]ionale ale Bienalei vene]iene de
anul acesta, pavilioanele na]ionale par a
fi extensii pragmatice ale acestor dou\
tematici conceptuale. Majoritatea pavili-
oanelor par a fi `ncercat s\ arate c`t de
departe tinde s\ ajung\ experien]a artei
contemporane. De la sculpturile `n
lemn, parc\ ale unor naturi moarte, din
pavilionul australian, la filmarea sculp-
t\rii unor obiecte de mobilier [i expune-
rea lor `n pavilionul israelian; de la de-
senele ornamentale [i covoarele etno din
pavilionul uruguayan, la transform\rile
demonice derulate pe un ecran video im-
plantat `ntr-o c\pi]\ de f`n `n pavilionul
islandez; de la pictura abstract\ din pavi-
lionul marocan, la cea conceptual\ din
pavilionul american; de la instala]iile de
ecrane, imprimante [i ]evi de plastic din
pavilionul belgian, la instala]ia arhitec-
tural\ [i filosofic\ din pavilionul gre-
cesc; de la fotografiile impecabile din
pavilioanele brazilian, elve]ian, japonez
[i venezuelean, la fotografiile prelucrate
pe computer sub aspectul unor vitralii
din pavilionul Marii Britanii; de la in-
stala]iile ludice [i mecanice din pavili-
oanele Fran]ei [i Danemarcei, la cele in-
teractive din pavilioanele Rusiei [i ale
Republicii Cehe; de la dislocarea spa-
]iului printr-un proiect discursiv extins
prin text ca `n cazul pavilionului Ro-
mâniei [i al celui nordic la reciclarea con-
ceptual\ a spa]iului, ca `n cazul pavilio-
nului austriac sau al unei `nc\peri din
pavilionul german, unde contra unei
opinii despre economia de pia]\ pri-
me[ti `napoi contravaloarea biletului de
intrare la Bienal\; de la instala]iile de
personaje din pavilionul ungar, la insta-
la]iile documentare din cel spaniol; ori
de la proiec]iile video pe cazane din pa-
vilionul chinez [i cele pe p`nz\ de ap\ `n
cel canadian, la pavilioanele Poloniei [i al
Olandei, transformate `n s\li de cinema.

Multe dintre evenimentele colaterale
au suplinit lipsa „oficial\“ a altor pavili-

oane. Astfel, expozi]ia The Nature of
Things („Natura lucrurilor“) prezint\ o
serie de arti[ti din Irlanda de Nord care
reclam\ un amestec de reflectare a situ-
a]iei politice [i medita]ie estetic\ at`t asu-
pra naturii, c`t [i asupra spa]iului social.
O alt\ expozi]ie, Somewhere Else („~n alt\
parte“), realizeaz\ o radiografie a scenei
artistice din }ara Galilor de la perfor-
mance [i sculptur\-obiect la film video [i
art\ tehnologic\: `ntr-una dintre lucr\ri,
doi robo]i se caut\, se tachineaz\, intr\ ̀ n
rela]ie prin semnale sonore [i luminoase
electronice. ~n fine, expozi]ia Selective
Memory („Memorie selectiv\“) aduce `n
prim-plan atitudinile artistice ale repre-
zentan]ilor Sco]iei care `ncearc\ s\ re-
dea experien]a practicii de la transfor-
marea instrumentelor de lucru ̀ n opere de
art\, la resim]irea olfactiv\ a substan]e-
lor cu care lucreaz\ artistul ̀ n studioul s\u.

Vizita lui C\t\lin Gheorghe la Vene-
]ia a fost sprijinit\ financiar de
British Council România [i Institutul
Cultural Român.

dosar prob\ scris\

Bienala de la Vene]ia
cuprins\ de gripa rom=neasc\

Eva Koch – Approach (video)

Parada cosmopolitismului

Strategic Questions – interven]ie textual\ `n spa]iul public
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Curatorul Marius Babias propu-
nea o lucrare „invizibil\“ a artis-
tului Daniel Knorr, European In-
fluenza, care consta din aplica-
rea unei etichete cu titlul lucr\rii
la intrarea `n Pavilionul Româ-
niei. ~n declara]iile care au urmat
acestei propuneri se men]iona fap-
tul c\ materializarea lucr\rii s-ar
realiza prin intermediul observa-
]iilor [i considera]iilor cu privire
la procesul unific\rii europene.
C`t\ vreme traducerea latin\/ ita-
lian\ a cuv`ntului influenza era
aceea de grip\, iar rezonan]a fo-
netic\ trimitea la termenul de in-
fluen]\ (u[or de receptat [i `n en-
glezescul influence), asocierea
conceptual\ cu expansiunea f\r\
rezisten]\ a Europei este evident\.

Spa]iul pavilionului este folo-
sit ca spa]iu de reflec]ie asupra
consecin]elor asum\rii necritice
a politicii integr\rii europene.
U[a deschis\ din spatele pavilio-
nului poate sugera deschiderea

metonimic\ a unei discu]ii de-
spre „ceea ce se `nt`mpl\ aici“ [i
„ceea ce se `nt`mpl\ acolo“, `n
timp ce pere]ii scoroji]i, cu o vop-
sea `n tent\ gri, trimit la metafo-
ra cubului gri (grey cube), care ar
succeda istoric teoriilor cubului
alb (white cube) al galeriei mo-
derne [i a cutiei negre (black
box) a spa]iilor de prezentare a fil-
mului contemporan.

Aparat  de  fotografiat  
de  produc]ie  proprie

~n aceea[i not\ a analizei forma-
le a lucr\rii prezentate `n cadrul
Pavilionului României din acest
an se poate vorbi [i despre sim-
bioza critic\ [i artistic\ dintre au-
torul lucr\rii [i curator, av`nd `n
vedere rezultatul edit\rii unei co-
lec]ii de texte selectate de Ba-
bias, interpolate de o serie de ima-
gini operate de Knorr (folosind
un aparat de fotografiat de pro-
duc]ie proprie, cu o rota]ie de 360
de grade, `n mijlocul unor mul-

]imi spontane, ori surprinz`nd mo-
mente intime ale vie]ii comuni-
tare sau prezent`nd noua arhitec-
tur\ a capitalei prin intemediul
unui fotograf care opereaz\ cu
un aparat de epoc\), carte ce in-
tr\ `n procesul materializ\rii con-
tinue [i polimorfe a lucr\rii. De
la conceptul de auto-colonizare,
pus `n discu]ie de Edit Andras, la
acela de auto-normalizare, amin-
tit de Vasif Kortun, ale c\ror tex-
te s`nt editate `n reader-ul Pavi-
lionului, exist\ o `ntreag\ re]ea

de termeni critici care avertizea-
z\ asupra mecanismelor de asu-
mare nereflexiv\ a ideologiei co-
erent mediatizate a unific\rii eu-
ropene.

Dac\ structurile politice, sus-
]inute de mediile de transmitere
a informa]iilor `n mas\, evit\ s\
emit\ orice tip de mesaj eu-
rosceptic, doar arta `[i mai poate
exprima poten]ialul critic aten-
]ion`nd asupra lipsei dezbaterilor
cu privire la aspectele negative
ale integr\rii europene.

Dezbatere pe
marginea unui gol
Interviu cu artistul Daniel Knorr
[i curatorul Marius Babias

Mul]i oameni r\m`n oarecum frapa]i dup\ vizitarea
Pavilionului, deoarece nu observ\ nimic `n acest
spa]iu. Cum crede]i c\ ar trebui s\ reac]ioneze cineva
`n fa]a unui pavilion gol?

Marius Babias: Pavilionul României e plin de semne, nu e nici-
decum gol. Pe pere]i s`nt urmele expozi]iilor anterioare, u[a e
deschis\ `n spate spre realitate, `n fa]\ se g\se[te o colec]ie de
texte pentru vizitatori. Dac\ pavilionul nu expune tablouri sau
sculptur\, asta nu `nseamn\ c\ nu oper\m cu anumite categorii
estetice de genul „goliciunii“ (emptiness), „mizeriei“, „vidului“.

Ce crede]i c\ r\m`ne `n mintea vizitatorului obi[nuit al
Bienalei, dac\ nu ar sesiza statement-ul expozi]iei?

Daniel Knorr: Nu se poate spune c\ vizitatorul nu r\m`ne cu o
impresie, cu o tr\ire, dup\ parcurgerea pavilionului.

M.B.: Din toate reac]iile pe care le-am primit p`n\ acum,
nu doar de la speciali[ti, ci [i de la oamenii de r`nd care v\d Pa-
vilionul României `n contextul `ntregii Bienale, majoritatea ob-
serv\ c\ este ceva deosebit...

D.K.: Exist\, fire[te, un moment de [oc, la primul contact
cu Pavilionul, urmat de un moment al diger\rii ideii.

M.B.: Un jurnalist spunea c\ Pavilionul României seam\n\
cu un sediu al Securit\]ii abia golit. Daniel a `ncercat s\ reali-
zeze o construc]ie care s\ permit\ interpret\ri op]ionale. {i toc-
mai acesta este caracterul artei, acela de a oferi o direc]ie, `ns\
nu [i destina]ia la care trebuie s\ ajungi.

Ne pute]i spune ce anume aduce nou aceast\ lucrare?

M.B.: ~n presa german\ s-a spus c\ prin acest pavilion se in-
troduce un termen nou, acela de grey cube (cub gri). Aceast\
idee e legat\ de `n]elegerea faptului c\ progresul modernis-
mului ]ine de introducerea unei gramatici interna]ionale prin
estetic\, prin formele prin care se exprim\, ceea ce permite re-
latarea unui mesaj conceptual.

Titlul lucr\rii pare s\ fie o critic\ la felul `n care ne
l\s\m influen]a]i de Europa...

M.B.: Proiectul nu e o critic\ a realit\]ii din România, ci mai
cur`nd e documentarea unei situa]ii. Av`nd `n vedere c\ noi cu-
noa[tem realitatea [i din\untru [i din afar\, avem avantajul de
a analiza mai deta[at fenomenul social [i politic al rela]iei
dintre România [i Uniunea European\.

Europenismul este noua ideologie, care o `nlocuie[te pe cea
a na]ionalismului. Ajungem s\ ne autocoloniz\m `n interesul
Europei, aceast\ ideologie iradiind `n tot corpul social [i poli-
tic asemenea unei influenze.

Realitatea politic\ a extinderii nu e nicidecum clarificat\.
Chiar dac\ arta `ncearc\ s\ suplineasc\ deficitul de informa]ie,
acesta nu e scopul ei principal, deoarece opereaz\ cu categorii
estetice.

D.K.: Plec`nd de la imaginea acestei Bienale ca model al
evenimentelor de art\ interna]ionale, lucrarea din Pavilionul
României func]ioneaz\ la r`ndul ei ca un contramodel de con-
taminare ideologic\...

M.B.: ~nc\ de la inaugurarea Bienalei de art\, acum 102
ani, pavilioanele na]ionale reprezentau cultura specific\ fiec\-
rei na]iuni. Anul acesta, lucrarea lui Daniel e g`ndit\ [i ca o re-
ac]ie la reprezentarea culturii na]ionale, care este ast\zi contra-
dictoriu pus\ `n rela]ie cu ideea de globalizare.

Cum func]ioneaz\ arta? Ca instrument critic sau ca
discurs autonom... c`t\ vreme se observ\
transformarea artei vizuale `ntr-o art\ lingvistic\ ce
permite trecerea grani]elor dintre discipline cu o mai
mare lejeritate.

D.K.: Lucrarea este `ntr-adev\r materializat\ `n media scrise
ori audio-vizuale, mesajul lucr\rii fiind transmis prin interme-
diul mass media, a[a cum mesajul unei picturi e transmis prin
intermediul culorii de pe suprafa]a p`nzei.

M-a interesat ca aceast\ lucrare s\ poat\ fi transportat\, s\
nu fie doar o lucrare amenajat\, localizat\ `ntr-un spa]iu. Impor-
tan]a pe care o acord\m presei vine din aceea c\ are posibili-
tatea s\ propage o idee.

Este clar c\ receptarea interna]ional\ este mult mai
larg\ dec`t receptarea din ]ar\...

M.B.: Acest proiect apare acum pe o agend\ interna]ional\, ceea
ce extinde vizibilitatea Pavilionului României `n viitor.

{i asta pentru c\ proiectul reu[e[te s\ condenseze mai multe
tipuri de situa]ii, de la cea estetic\ la cea politic\ [i cea biogra-
fic\.

Interviu  realizat  de  C\t\lin  Gheorghe

~nc\ de la aflarea proiectului c`[tig\tor pentru
Pavilionul României, prin descrierea sa `n mass media
[i `n listele de discu]ii pe Internet, acesta a st`rnit
controverse [i a atras aprecieri. Controverse din
partea celor care au o accep]iune definitiv\ asupra
artei ca obiect estetic, aprecieri din partea celor care
`n]eleg c\ arta se afl\ `ntr-o dinamic\ rela]ie cu
societatea, politica, economia [i cultura `n general.

Daniel Knorr [i Marius Babias

Pavilionul lui Knorr 
[i ideologia european\

Interviu cu Gilbert & George

Cum anume reu[i]i s\ reconcilia]i
amestecul de ambiguitate [i
subversivitate cu viziunea voastr\ a
„artei pentru to]i“?

Consider\m c\ imaginile noastre nu s`nt am-
bigue, ci mai cur`nd multi-stratificate, c\ unii
oameni vor g\si o semnifica]ie, iar al]ii, alta,
c\ci asta ]ine de dreptul privitorului...

...`ns\ consider\m c\ to]i arti[tii lucreaz\
ca [i noi. Consider\m c\ orice fiin]\ uman\ e
complicat\ [i uneori avem de-a face cu
schizofrenia...

...deoarece nu po]i merge niciodat\ `n
linie dreapt\.

Cum anume decide]i echilibrul dintre
estetica voastr\ original\ [i mesajul
orientat politic [i social?

Noi nu folosim forma sau culoarea pentru c\
s`nt frumoase, ci pentru c\ `ncerc\m s\ sedu-
cem privitorul cu viziunea unei lumi noi, de-
oarece acolo unde locuim, `n Londra, to]i oa-
menii vin din alt\ ]ar\, form`nd un fel de mel-
ting pot, [i de aceea noi `ncerc\m s\-i `n]ele-
gem [i pe musulmani, [i pe estici, [i pe chi-
nezi...

...tot amestecul european.
Na]ionalismul trebuie s\ dispar\, deoare-

ce trebuie s\ tr\im `mpreun\.

Considera]i c\ via]a de zi cu zi e
structurat\ ca un colaj, ori e doar un
material de sculptat?

Este cu siguran]\ un material, deoarece totul
este un material. Fotografiem `ncontinuu. A-
vem la ora actual\ o imens\ banc\ de imagini
cu diferi]i subiec]i...

...]inem un index pe perete pentru a alege
subiec]ii.

~ntr-o zi de lucru, noi nu vrem s\ surprin-
dem dec`t tr\irea acelei zile [i s\ nu g`ndim
prea mult, deoarece nu vrem s\ fim prea con-
[tien]i de ceea ce facem. Vedem rezultatul a-
bia dup\ ce realiz\m imaginile [i s`ntem noi
`n[ine surprin[i.

Cum v\ sim]i]i atunci c`nd lucra]i
cu acest nou mediu, f\c`nd art\ pe
computer?

Computerul e `n creierul t\u, te sim]i ca [i
cum ai vrea s\ ac]ionezi imediat. Atunci c`nd
lucr\m cu computerul [i cu fotografia ori
c`nd vorbim despre sculptur\ avem de-a face
cu acela[i tip de limbaj...

...[i chiar cu acela[i negativ, deoarece nu
schimb\m baza de lucru, folosind de at`t
timp acelea[i negative alb negru de 35 mm.

Considera]i c\ ave]i o oarecare
influen]\ asupra scenei artistice
britanice?

Mul]i spun despre noi c\ am fi ni[te na[i ai
scenei...

...ori chiar ni[te na[e.

Interviu  realizat  de  C\t\lin  Gheorghe

De[i consacra]i `ntr-o alt\ genera]ie de ar-
ti[ti, Gilbert & George propun [i la aceast\
edi]ie a Bienalei o serie de lucr\ri care
folosesc cele mai recente tehnologii

grafice. Cele [ase galerii ale Pavilionului
Marii Britanii prezint\ o serie de 25 de
imagini care combin\ ingenios tehnicile
estetice cu mesajele sociale [i politice.
Intitulat\ Ginkgo Pictures, aceast\ serie de
imagini se inspir\ din ac]iunea
propriet\]ilor mitice [i biologice ale speciei
Ginkgo Biloba, o metafor\ pentru for]a
vital\ a vie]ii, un simbol al migr\rii [i o
expresie a ornament\rii. Imaginile se divid
simetric, asemenea frunzei de Ginkgo,
vorbind ca prin intermediul unor vitralii
despre segreg\rile sociale [i unitatea lor
ascuns\. Pe parcursul interviului, cei doi
arti[ti se completeaz\ reciproc ca [i cum ar
fi o singur\ persoan\.

Sculptura social\ dup\ modelul unei frunze de Ginkgo



Matei Bejenaru

BB ienala de la Vene]ia are o
vechime de 110 ani. A fost
conceput\ la sf`r[itul seco-

lului al XIX-lea `n spiritul Expo-
zi]iilor universale din aceea[i pe-
rioad\, `n care marile state-na-
]iuni, unele de]in`nd imperii co-
loniale, `[i etalau cuceririle in-
dustriale [i tehnice. ~n cazul Bie-
nalei, era vorba despre domina-
]ia cultural\ a Occidentului asu-
pra lumii. De-a lungul secolului
XX, a trebuit s\ fac\ fa]\ presiu-
nilor politice din timpul fascis-
mului [i al r\zboiului rece [i, da-
c\ arunci o privire asupra c`[tig\-
torilor edi]iilor din anii ’30, vei
constata c\ majoritatea premian-
]ilor erau arti[ti germani sau ita-
lieni, probabil agrea]i de regimu-
rile lui Hitler [i al lui Mussolini.
Structura Bienalei de la Vene]ia
a fost g`ndit\ pe expunerea `n
pavilioane na]ionale, cu expozi-
]ii selectate de fiecare ]ar\ parti-
cipant\, la care s-au ad\ugat ex-
pozi]ii interna]ionale ale critici-
lor invita]i de organizatorii ita-
lieni. Cu ocazia Bienalei, nenu-
m\rate expozi]ii, concerte, lans\ri
de carte, spectacole de dans,
teatru [i muzic\ au loc `n Vene-
]ia, sub umbrela evenimentelor
colaterale (side-events). Repre-
zentarea ]\rilor participante `n pa-
vilioane na]ionale, grupate `n
majoritate la Giardini, o zon\ ver-
de a Vene]iei din cap\tul lagunei,
a dus la compara]ia Bienalei cu
Jocurile Olimpice, iar faptul c\
fiecare ]ar\ `[i deleag\ arti[tii
participan]i ne d\ posibilitatea de
a vedea cum func]ioneaz\ meca-
nismul de selec]ie `n context na-
]ional. Putem astfel compara ni-
velul investi]iei `n proiect [i me-
diatizare: spre exemplu, `n pri-

mele trei zile ale Bienalei, c`nd
expozi]iile au fost deschise pen-
tru pres\, critici [i profesioni[ti,
erau cozi interminabile pentru
vizitarea pavilionului francez,
unde expunea Annette Messager,
sau la cel american, unde era o
expozi]ie a pictorului Ed Rus-
cha. Evident, interesul special pen-
tru anumite pavilioane ]inea [i de
na]ionalitatea vizitatorilor profe-
sioni[ti din acele zile, propor]io-
nal cu m\rimea infrastructurii
artei contemporane din contex-
tul francez [i american. La polul
opus, mult mai pu]ini erau inte-
resa]i de pavilioanele uruguayan
sau venezuelean.

De  la  un  proiect  la  altul  `ntre
Giardini  [i  Arsenale

Participarea româneasc\ la Ve-
ne]ia `n acest an a fost un succes.
Artistul Daniel Knorr [i criticul
[i curatorul Marius Babias s`nt
n\scu]i `n România, dar tr\iesc
de mult timp `n Germania, fiind
integra]i `n contextul artistic de
acolo. Invitarea lor a fost un act
de curaj din partea comisiei de
selec]ie de la Bucure[ti, care a ac-
ceptat un proiect artistic intitulat
Gripa european\ (European In-
fluenza) ce presupunea s\ nu se
expun\, aparent, nimic `n pavi-
lionul românesc. De fapt, situa-
]ia creat\ de artist [i de curator,
care `l punea pe vizitator `n pozi-
]ia de a-[i construi lucrarea `n
mintea sa prin imagina]ie, avea
c`teva condi]ion\ri: la intrare
puteai lua gratuit a carte de di-
mensiuni reduse, cu coper]i albe
[i cu foi foarte fine ca de Biblie,
o „c\r\mid\ ideologic\“ ce con-
]inea o culegere de texte critice de-
spre construc]ia european\, de-

spre identitatea românilor `ntre
Balcani [i Europa central\, apoi
intrai `n pavilionul propriu-zis,
care p\stra pe pere]i urmele ex-
pozi]iei anterioare, [i puteai ie[i
pe o alt\ u[\, ̀ ntotdeauna deschis\,
`n lumea real\ din afara Bienalei.
Aceast\ pozi]ie artistic\ [i ideo-
logic\, oarecum din afara contex-
tului românesc, dar realizat\ de un
artist [i de un curator de origine
român\, a atras multe comentarii
pozitive din partea profesioni[tilor.

Australianul Rick Swallow a
expus `n pavilionul ]\rii sale o
serie de sculpturi `n lemn, ex-
trem de meticulos realizate, p`n\
la copierea mimetic\ a realit\]ii.
Vorbind despre via]\ [i moarte,
artistul `ncearc\ s\ imortalizeze
un anumit moment al vie]ii `n
cele mai mici detalii ale subiec-
tului reprezentat – un animal, un
fruct, o cochilie sau un banal o-
biect din via]a de zi cu zi. Swal-
low spune `n catalogul expozi-
]iei c\ „timpul dedicat cre\rii u-
nui obiect este `n egal\ m\sur\ o
unealt\ conceptual\ [i un mediu
`n sine“.

Impresionantele hale de la
Arsenale, aflate nu departe de
Giardini, au g\zduit mega-expo-
zi]ia curatoarei spaniole Rosa
Martinez. Sub conceptul Always
a Little Further / ~ntotdeauna pu-
]in mai departe, ea a invitat un
num\r impresionant de arti[ti,
mul]i din afara spa]iului euro-
pean, `n `ncercarea de a construi
o expozi]ie ce problematizeaz\
noi teritorii ale semnifica]iilor.
Arti[ti cunoscu]i precum Santia-
go Sierra, Mariko Mori, Guerilla
Girls, Mona Hatoum, Jimmie Dur-
ham, John Bock sau Louise Bour-
geois au expus al\turi de tineri
`nc\ neafirma]i pe scena interna-

]ional\. Pe l`ng\ discursul femi-
nist [i al minorit\]ilor sexuale,
am remarcat proiecte artistice ce
abordau teme p`n\ nu demult pu-
]in prezente: lumea arab\, indian\.
Oleg Kulik a realizat un film do-
cumentar `n De[ertul Gobi, prilej
pentru el de a tr\i o experien]\
mistic\ [i a face un studiu antro-
pologic. 

O alt\ lucrare care mi-a atras
aten]ia a fost cea a artistei pales-
tiniene Emily Jacir, care tr\ie[te
acum `n Statele Unite. Dubla pro-
iec]ie video Ramallah / New York
dep\[e[te cli[eele obi[nuite de per-
cep]ie a unui context prin filma-
rea biroului unor patroni de mici
localuri din cele dou\ ora[e. Con-
form prejudec\]ilor noastre, ima-
ginile din cele dou\ contexte
trebuie s\ fie foarte diferite, dar
nu este a[a. Dup\ ce prive[ti mai
multe minute proiec]iile, nu po]i
[ti cu siguran]\ unde a fost f\cut\
filmarea. Un proiect controver-
sat a fost acela al germanului
Goerg Schneider, care a dorit s\
instaleze un imens cub negru `n
Pia]a San Marco, asemenea celui
de la Mecca. Artistul lucreaz\ cu
ideea de duplicare, fapt care du-
ce la diferite interpret\ri pertur-

bate de recontextualizarea obiec-
tului. Pentru c\ proiectul s\u nu
a fost aprobat, poate pentru a
proteja sensibilitatea lumii musul-
mane, la Arsenale a fost expus\
doar o schi]\ a sa.

Bienala de la Vene]ia este o
manifestare imens\, pe care nu o
po]i acoperi `n c`teva zile [i, cu

at`t mai pu]in, s\ o descrii `n c`-
teva pagini. Asemenea altor ma-
nifest\ri jalon ale artei contem-
porane, cum ar fi Documenta, cu
fiecare edi]ie, ea poate fi privit\
ca un fin seismograf al lumii `n
care tr\im, montat `ntr-un loc cu
un imens capital de interes cul-
tural.
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dosar prob\ scris\

Chiar dac\ ai venit la Vene]ia pentru a vizita Bienala, un teritoriu al artei contemporane, `nc\ de la primii pa[i pe care `i faci
pe micile str\zi ale ora[ului de pe lagun\, e[ti cuprins de un v`rtej nev\zut, care te „arunc\“ `ntr-o mi[care circular\
accelerat\ `n trecut. Dac\, `n plus, mai ai [i inspira]ia s\ te plimbi la primele ore ale dimine]ii, c`nd ora[ul nu este colonizat
de nesf`r[itele cohorte de turi[ti, po]i s\ meditezi la frumos, senzualitate, cultur\, tradi]ie. Vene]ia are un imens capital
cultural, istoric [i turistic, iar faptul c\ o manifestare interna]ional\ ce analizeaz\ cultura vizual\ contemporan\ universal\
se organizeaz\ aici are o semnifica]ie aparte. Chiar [i lucr\rile de art\ realizate cu ajutorul celor mai sofisticate tehnologii
ajung la locul de expunere tot pe ap\, cu b\rcile sau vapora[ele, `n acela[i mod `n care, `n trecut, bog\]iile lumii ajungeau `n
ora[ul-lagun\ cu ajutorul cor\biilor condotierilor sau ale negustorilor. Prezentul [i trecutul [i-au dat m`na m\car aici,
ignor`nd inevitabila contradic]ie filosofic\...

Mariko  Mori  –  Wave  UFO

Artur Zmijevski a
transformat pavilionul
polonez `ntr-un
cinematograf, unde a fost
prezentat dup\ un program
strict filmul s\u,
Repetition. Pornind de la
un experiment psihologic
realizat `n 1971 de c\tre
profesorul Philip Zimbardo
de la Stanford University `n
California, experiment care
studia comportamentul
uman `n condi]ii de
deten]ie, artistul polonez a
invitat un grup de voluntari
pentru a-[i asuma o
perioad\ de timp condi]ia
de de]inut, respectiv de
gardian. Tot experimentul a
fost `nregistrat video
`ntr-un mod asem\n\tor ca
serialul TV Big Brother [i
apoi a fost montat,
rezult`nd un film de 38 de
minute. Spre deosebire de
modelul ini]ial american,
unde s-a constatat

degradarea mental\
gradual\ a voluntarilor prin
luarea `n serios a condi]iei
de deten]ie din cele dou\
perspective, cea de
gardian [i cea de de]inut,
`n experimentul repetat `n
Polonia, actorii au decis `n
final s\ ias\ din proiect
`nainte de termen,
con[tientiz`nd condi]ia
umilitoare la care au fost
supu[i. ~n]elegerea
[tiin]ific\ a apari]iei g`ndirii
[i comportamentului
diabolic, care poate fi
adesea `nt`lnit `n `nchisori,
nu ne d\ un rezultat
concludent [i sigur asupra
comportamentului uman.
Proiectul artistului polonez
poate fi contextualizat `n
cadrul dezbaterilor despre
atrocit\]ile comise `n
`nchisorile de la
Guantanamo Bay [i Abu
Ghraib.

„Mesaj de la Andrée“
Am re]inut dou\ proiecte din pavilionul danez. Primul a fost
filmul video Approach/Apropiere, al artistei Eva Koch, care por-
ne[te tematic de la Divina Comedie a lui Dante, „C`ntul 1 –
Paradisul“. O voce masculin\ cite[te versurile men]ionate
anterior, iar pe imagine vedem un grup de b\rba]i [i femei
care ne „traduc“ `n limbajul surdo-mut acela[i mesaj. Situa]ia
paradoxal\ `n care se g\se[te privitorul, de a `n]elege doar
unul dintre cele dou\ limbaje, `i con[tientizeaz\ nevoia
continu\ de interpretare, pentru c\, de[i putem vorbi acela[i
limbaj, nu `n]elegem neap\rat acela[i lucru. A[ men]iona aici
[i tehnica impecabil\ de filmare cu traveling-uri [i mi[c\ri de
camer\ complexe, ce dau dinamism [i for]\ filmului. Instala]ia
lui Joachim Koester, Message from Andrée / Mesaj de la
Andrée, este o metafor\ asupra a ceea ce poate [i nu poate
fi spus. O poveste romantic\ st\ la baza acestui proiect:
expedi]ia c\tre Polul Nord a cercet\torului polar August
Andrée, care `n 1897 s-a pr\bu[it cu balonul s\u `n
arhipelagul Spitsbergen. Treizeci de ani mai t`rziu, negativele
filmelor fotografice au fost g\site, iar dup\ alte [apte decenii,
Koester a filmat fotogram\ cu fotogram\ toate aceste
negative care con]ineau mici urme de pic\turi de cerneal\.
Filmul ob]inut este o anima]ie a acestei „ninsori negre“. Un alt
fel de emo]ie sim]im atunci c`nd [tim c\ aceste pic\turi s`nt
din sticla cu tu[ a cercet\torului disp\rut...

Emily Jacin – Ramallah New York (instala]ie video)

Big Brother de 38 de minute

Locul unde arta merge `nainte



N u [tiu c`nd s-au `nt`lnit pen-
tru prima dat\ George E-
nescu [i Hermann Scher-

chen, dar este foarte probabil ca
ei s\ se fi cunoscut `n prim\vara
anului 1927, cu ocazia celei de-a
doua vizite a dirijorului german la
Bucure[ti. Scherchen fusese invitat
de Funda]ia „Principele Carol“,
cu ocazia comemor\rii a o sut\ de
ani de la moartea lui Beethoven,
s\ dirijeze Filarmonica. Criticii
timpului l-ar fi dorit pe Enescu
drept dirijor, dar acesta, de[i a-
flat `n ]ar\, s-a declarat indis-
ponibil, fiind contactat, se pare,
prea t`rziu pentru celebr\ri. Sigur
este c\ Scherchen s-a `nt`lnit cu
compozitorii români ai vremii,
ale c\ror lucr\ri s-a angajat s\ le
dirijeze `n stagiunea urm\toare,
1927/28. Nu este cunoscut nici
la sugestia cui Scherchen [i-a
propus s\ dirijeze cea de-a treia
simfonie enescian\. Cert este c\

Enescu i-a scris peste var\ la
Berlin, explic`ndu-i c\ partitura se
afla `nchis\ undeva la Paris, in-
accesibil\ `n acel moment. „Am
`ns\ cu mine Suita a 2-a“, preci-
za compozitorul, cu rezerva c\,
neav`nd dec`t un exemplar, nu-l
poate expedia cu po[ta. Dar, `i
scria el lui Vasile C`rlova, direc-
torul adjunct al Filarmonicii,
„Suita fiind foarte u[oar\ s`nt ab-
solut convins c\ Domnul Scher-
chen, trec`nd numai odat\ prin
ea, va asimila-o perfect...“.Cores-
ponden]a celor doi nu pare s\ se
fi p\strat, Scherchen, cu o me-
morie fotografic\ excep]ional\,
ca [i Enescu, refuz`nd orice pro-
punere de clasare a ei de c\tre
secretarele sale. La 5 noiembrie
1927, `ntr-un interviu acordat zia-
rului „Rampa“, Scherchen se ex-
prima prima dat\ public despre
Enescu: „la concertul meu de du-
minic\ [6 noiembrie], dirijez o Suit\

a maestrului Enescu, o lucrare
reprezentativ\ pentru stilul perso-
nal [i viguros al lui George E-
nescu, `n care m\ `ncumet s\ re-
cunosc nu numai cel mai de seam\
geniu muzical românesc, ci care
este `ntr-adev\r una dintre cele
mai interesante personalit\]i ale
muzicii europene contemporane“.

La 9 noiembrie 1927, `ntr-o
scrisoare din Bucure[ti c\tre pri-
etenul s\u helvet Werner Rein-
hart, om de afaceri, muzician [i
mecena de la Winterthur, Scher-
chen `i releva c\ „…`n persoana
lui Enescu, România are un ar-
tist de prim\ clas\, at`t `n calitate
de compozitor, c`t [i de virtuoz
al viorii. Voi dirija aceast\ minu-
nat\ Suit\ [i la Leipzig; m\ voi
bucura foarte mult s\ pot c`nta
aceast\ excelent\ pies\ [i la Win-
terthur, anul viitor“. Tot din
Bucure[ti, la 21 decembrie 1927,
[i tot `ntr-o scrisoare c\tre Rein-

hart, dirijorul german repeta con-
vingerea c\p\tat\ despre Enescu:
„…el e at`t de valoros [i de im-
portant, c\ o s\-mi fac\ o mare
pl\cere s\-l angajez anul viitor la
Leipzig [i, `n acela[i timp, s\-i di-
rijez compozi]iile“. Planurile nu
par s\ se fi materializat, dar elo-
giile repetate la adresa violonis-
tului sugereaz\ c\ Scherchen `l
auzise c`nt`nd la Bucure[ti.

Ultimul concert al lui Scher-
chen `n stagiunea bucure[tean\
1927/28 avea loc `n ianuarie
1928 [i urma s\ treac\ aproape
un deceniu p`n\ la revenirea diri-
jorului `n România. Impresiile
culese l-au marcat `ns\, a[a cum
o atest\ diverse documente [i le-
g\turile sale ulterioare cu arti[ti
[i compozitori români. Din apri-
lie 1928 dateaz\ o ultim\ [i am-
pl\ men]iune elogioas\ a lui Geor-

ge Enescu. Ea era publicat\ `n-
tr-o evocare a României [i a muzi-
cienilor ei, scris\ la Leipzig pentru
cotidianul local, „Neue Leipziger
Zeitung“. Scherchen nota: „Prin-
tre muzicienii români, personali-
tatea cea mai puternic\ este aceea
a compozitorului [i violonistului
Enescu. Faptul c\ l-am cunoscut
pe acest mare artist r\m`ne una
din amintirile mele cele mai fru-
moase: personalitatea sa a p\s-
trat vie o latur\ `n mod clar cos-
mopolit\ [i generoas\, acel carac-
ter a c\rui prim\ `ncarnare prin-
tre muzicieni a fost Liszt. Enes-
cu a studiat la Viena cu Helmes-
berger. ~ntreaga sa oper\ [i art\
s-au maturizat printr-o activitate
`n Occident; [i totu[i, el este, la
ora actual\, singurul mare vl\s-
tar al artei muzicale române[ti;
opera sa, chiar dac\ hr\nit\ [i im-

pregnat\ de aspecte specifice
române[ti, a `nflorit `ntr-o expri-
mare artistic\ foarte `nalt\ [i li-
ber\ a individului Enescu, ale c\-
rui opere au deja o grandoare su-
prana]ional\, de[i izvor\sc din-
tr-o baz\ exclusiv româneasc\.
Particularitatea operei sale re-
zid\ `n sensibilitatea leg\turilor
sale melodice [i armonice care,
ca [i la Max Reger, schi]eaz\ tre-
cerea de la sf`r[itul unei perioade
la `nceputul delicat al uneia noi“.
~n 1928, Scherchen `mplinea 37
de ani, Enescu era cu zece ani
mai v`rstnic...

(Extrase din volumul Victor
Eskenasy, Vie]ile unui dirijor, II.
Hermann Scherchen
[i România,
Muzica Viva,
Ploie[ti, 2005, sub tipar).

S-a `nt`mplat s\ am
r\bdare [i `ng\duin]\ [i
s\ mai merg iar la
teatru, `n a[teptarea
aceleia[i piese, la
reprogramarea
M\sc\riciului lui
M\l\ele. S-a `nt`mplat,
uimire [i cutremur, s\ se
am`ne [i a doua oar\
(p`n\ pe 27 iunie). De
data asta, bile]elul era
lipit pe geamul de la
agen]ia teatral\.
Motivele obiective erau
acelea[i: necunoscute.

P ovestea de fa]\ n-ar pre-
zenta nici un interes dac\
n-ar fi epopeea unui spec-

tator oarecare, hot\r`t s\ vad\ o
pies\ de teatru. C`t de departe

poate s\-i fie `mpins\ r\bdarea,
de c`te ori s\ se `mbrace cu hai-
nele lui pentru „ocazii“ [i s\ ia
taxiul p`n\ la teatru, de c`te ori s\
mai spere, naiv, c-o s\-l vad\ ju-
c`nd pe M\l\ele? Cine [tie, poate
c\ pu]ini s`nt cei ale[i s\ asiste la
minunea care se `nt`mpl\ pe sce-
n\ [i de aceea ei trebuie selecta]i
riguros, prin diferite probe de
rezisten]\ fizic\ [i mental\. M\
a[tept chiar la modificarea am-
plas\rii Teatrului Na]ional din
Cluj, pentru ca deruta s\ fie to-
tal\. Cei care vor ajunge p`n\ la
cap\t [i vor dibui drumul cel bun
vor avea parte de o experien]\
estetic\ formidabil\. Toate astea
nu erau trecute pe nici un fel de
afi[, [i nici m\car pe bile]elul li-
pit pe u[a de la Agen]ie, dar b\-
nuiesc c\ multe se ascund `n spa-
tele cuvintelor. {i ca s\ `ncurc si-
tua]ia [i mai tare, nu uit s\ aduc
la cuno[tin]a Marelui Public ce
scrie pe biletul de la M\sc\ri-
ciul, cump\rat acum deja o lun\:
„Organizator: ASOCIA}IA CUL-
TURAL| SPORTIV| INDE-
PENDENT| CONCORDIA RO-
M+NIA; Sediul: Caracal, Str.

Plevnei nr. 37, Jude]ul Olt“. {tiu
c\ nu e foarte ortodox s\ juri, dar
nu m\ pot ab]ine: jur c\ a[a scrie
pe bilet – [i p\strez dovada la loc
secret. N-am copiat titlul din Ca-
ragiale, dar b\nuiesc c\ proprieta-
rul Concordiei este membru [i
prin alte comitete [i comi]ii. ~n
orice caz, ori spectacolul organi-
zat de el e o mare `nt`lnire a unui
cerc de ini]ia]i `ntr-ale Concor-
diei, ori nu exist\ deloc.

~ncep s\ m\ `ndoiesc c\ piesa
M\sc\riciul s-a jucat sau se va
juca vreodat\. Probabil c\ au f\-
cut doar afi[ele [i c`teva poze
trucate [i totul nu e dec`t o fars\
f\cut\ bunului-sim] (comun) al
spectatorilor. De fapt, `n virtutea
c\rui fapt un afi[ lipit pe un st`lp
trebuie s\ cheme lumea la un eve-
niment real? De ce nu s-ar putea
pur [i simplu s\ facem afi[e pen-
tru `nt`mpl\ri care nu se `nt`mpl\
niciodat\? At`t de mult ne-am
obi[nuit s\ credem `n realitatea
lucrurilor, `nc`t orice deviere ne
surprinde [i ne jigne[te profund.
Mi-ar pl\cea s\ fiu chemat\ la o
pies\ care nu exist\, m-ar amuza,
mi s-ar p\rea simpatic, a[ recon-
sidera atitudinea mea fa]\ de art\
[i de necesar, ar fi un bun prilej
pentru tot soiul de considera]ii fi-
losofice [i alambicate. Un expe-
riment de genul campaniei publi-
citare cehe[ti pentru un super-
market care nu exist\ s-ar putea

face [i `n domeniul cultural: un
tam-tam teribil, care s\ anun]e o
distribu]ie [oc [i un regizor fai-
mos (experimentul ar avea, evi-
dent, aprobarea tacit\ a tuturor
celor implica]i), interviuri, pres\,
lumea s\ vin\ din toat\ ]ara, tea-
trul s\ se deschid\ `n seara pre-
mierei [i scena s\ fie goal\. Nu
[tiu ce-ar spune al]ii, dar eu, una,
a[ muri de r`s (c`te fe]e snoabe ar
str`mba din nas!) [i dup-aia m-a[
g`ndi de dou\ ori `nainte s\
`nghit toate minunile de pe afi[e.

M\sc\riciul m-a dus de nas
de dou\ ori, a treia oar\ `ns\, nu-l
mai las. Poate M\l\ele s\-mi spu-
n\ c\ m\ ia cu ma[ina din fa]a
casei, n-o s\-l mai cred!
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SCRISOARE  PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga

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

TEATRU  ~N  LABORATOR
de LUIZA VASILIU

M\sc\riciul se `ntoarce

~nt`mplarea face s\ m\ ocup de c`]iva ani de
personalitatea dirijorului german Hermann
Scherchen, urmare [i a prieteniei care m\
leag\ de fiica sa, Myriam. Myriam face parte
dintre cei cinci copii ai dirijorului, n\scu]i din
ultima c\s\torie, `n anii ’50, cu o
matematician\ de la Zürich, Pia Andronescu.
A[a cum o arat\ numele, Pia a avut un tat\
român, profesorul timi[orean Pius
Andronescu, una dintre personalit\]ile
[tiin]ifice ale primei jum\t\]i a veacului

trecut. Cum recent muzicologul Viorel Cosma,
din motive ne`n]elese, a g\sit de cuviin]\ s\
preia `n cartea sa de evoc\ri enesciene spuse
ale lui Hermann Scherchen, pe care le
inserasem pe coperta unui volum de memorii
ale dirijorului (ap\rut la Editura Musica Viva
din Ploie[ti), m\ g`ndesc c\, poate, o
documenta]ie mai serioas\ ar fi util\ `n acest
an aniversar. Fiindc\ nu se poate face
prim\var\ doar cu document citat de pe o
copert\ de carte, fie ea [i lucioas\.

Hermann Scherchen
despre George Enescu

Pia Andronescu [i Hermann Scherchen `n 1953



Interviu de R\zvan }upa

A]i fost profesor invitat la
Universit\]i din Statele
Unite pentru o lung\
perioad\ de timp. Cum
vede]i rivalitatea dintre
cultura francez\ [i cea
american\?

Cred c\ ne confrunt\m cu sf`r[i-
tul g`ndirii franceze. Pe r`nd, De-
rrida, Barthes, Foucault, Deleu-
ze au fost populari `n Statele U-
nite. Aceasta se `nt`mpla `n anii
’80, dar acum s`ntem `n plin de-
clin al acestui fenomen. C`nd
predam eu, studen]ii puneau `n-
treb\ri foarte clar direc]ionate.
Erau interesa]i de „noul roman“,
chestiuni de literatur\ compa-
rat\…

~i interesa „noul roman“
`n anii ’80? Nu era cam
t`rziu?

E adev\rat, dar asta era tot ce
[tiau despre Fran]a [i asta `ntre-
bau. ~n ziua de azi nu mai avem
`n Statele Unite dec`t conferin]e
pe teme politice. ~n luna septem-
brie m-au invitat pentru cinci con-
ferin]e `n New York [i `n Texas.
Temele care `i intereseaz\ s`nt,
mai degrab\, politice [i culturale.
Cam la asta se reduce comu-
nicarea `ntre cultura francez\ [i
cea american\. Exist\ [i un cu-
rent antiamerican foarte puternic

`n Fran]a. Pericolul pentru fran-
cezi este c\ americanii s`nt tot
mai dezinteresa]i de cultura fran-
cez\. Pentru cei mai mul]i ame-
ricani, Fran]a este numai o ]ar\
mic\. Cultura francez\ nu mai are
impactul pe care `l avea cu dou\-
zeci de ani `n urm\.

Cultura francez\ a pierdut
aceast\ competi]ie?

Da, [i-a pierdut av`ntul. Mai s`nt
c`]iva scriitori francezi tradu[i `n
Statele Unite, dar foarte pu]ine
filme fran]uze[ti trec oceanul;
mul]i americani vin s\ viziteze
Fran]a, `ns\ evenimente de felul
r\zboiului din Irak au separat
cele dou\ culturi. A ap\rut o falie
`ntre Fran]a [i America. Cei c`]i-
va francezi c\rora America `nc\
le mai place `ncearc\ s\ anuleze
aceast\ falie.

De ce crede]i c\ a pierdut
Fran]a aceast\ competi]ie
cultural\ cu Statele
Unite?

Pentru c\ s`ntem o ]ar\ `n declin.
~n Statele Unite nu poate fi per-
ceput un asemenea fenomen. Ei
au o cultur\ foarte dinamic\. Fran-
]a tr\ie[te din gloria trecutului.
S`ntem ca vechile familii aristo-
cratice care au s\r\cit, dar `nc\
mai m\n`nc\ folosind tac`muri
de aur. Fran]a `[i pierde rolul pe
care `l avea pe plan interna]io-
nal. Chiar [i `n Europa, Fran]a

devine o ]ar\ mic\. Combin\m o
arogan]\ imens\ cu o influen]\
din ce `n ce mai redus\. Nici m\-
car din punct de vedere econo-
mic Fran]a nu mai este for]a de
alt\dat\. Pe vremuri, era o putere
important\. Acum, economia fran-
cez\ este abia a [aptea din lume.
De aceea s-au activat toate im-
pulsurile [ovine chiar [i fa]\ de
vecinii no[tri europeni. Fa]\ de
polonezi, portughezi [i, mai ales,
fa]\ de est-europeni.

„Islamul face parte din
peisajul francez“, a]i
afirmat `ntr-un interviu,
accentu`nd faptul c\ `n
Fran]a este necesar un
respect reciproc `ntre
tradi]ii. Cum vede]i acest
raport la scara `ntregii
Europe?

Sigur c\ trebuie s\ respec]i o cul-
tur\. Dar, ca s\ o po]i respecta,
trebuie s\ fii la r`ndul t\u respec-
tat. C`nd explodeaz\ bombe, a-
par amenin]\ri la Turnul Eiffel
sau atentate la Gemenii din New
York... nu se poate vorbi despre
respect, este r\zboi. Trebuie s\
se `n]eleag\ [i faptul c\ islamul
`nsu[i este ast\zi divizat `ntre mo-
dera]i [i radicali. Ca democra]i [i
reprezentan]i ai unei societ\]i
laice, trebuie s\ `i sprijinim pe
modera]ii islami[ti. Trebuie s\
lu\m parte la un r\zboi al ideilor.
Nu trebuie s\ fim toleran]i fa]\
de cele mai flagrante manifest\ri
de intoleran]\ din lumea islami-
c\. Voalul, segrega]ia, situa]ia fe-
meii... Renun]area la purtarea
voalului `n [coli e unul dintre
pu]inele lucruri bune despre care
se poate vorbi `n Fran]a ultimilor
ani. Nu ar fi trebuit s\ fie vorba
despre o lege, ci despre o cir-
cular\ dat\ directorilor de [coli.
Cred c\ trebuie s\ fim c`t mai
stric]i cu radicalii [i s\ `nl\tur\m
pornirile teroriste din Fran]a sau
Statele Unite. Trebuie s\ le `ng\-
duim credincio[ilor s\ constru-
iasc\ moschee, s\ `[i practice cre-
din]a, trebuie s\ `ncuraj\m dialo-
gul dintre cre[tini, evrei [i mu-
sulmani. La ora actual\, islamul
este a doua religie `n Fran]a. Cu
alte cuvinte, peisajul politic tre-
buie s\ nu aib\ nici o mil\ pentru
criminali, dar trebuie s\ aib\ res-
pect absolut pentru predicatori [i
credincio[i.

Oricine arunc\ o privire
pe bibliografia lui Pascal
Bruckner, `[i d\ seama c\
alterneaz\ lucr\rile de
fic]iune cu volume
teoretice ori eseistice.

Este o strategie sau este
un lucru care ]ine de
ritmul dumneavoastr\
interior?

Este c`te pu]in din fiecare. ~mi
place filosofia `n aceea[i m\sur\
`n care `mi place literatura. Nu
v\d de ce a[ sacrifica vreuna din-
tre ele. De altfel, cred c\ ultimii
cincizeci de ani de tradi]ie lite-
rar\ arat\ c\ se pot combina poe-
zia [i teatrul, eseurile filosofice
sau politice. Cred c\ s`nt `n con-
tinuarea unei tradi]ii care are r\-
d\cini ad`nci `n Fran]a.

C\r]ile dumneavoastr\ nu
s`nt str\ine de succesul
imediat… V-a]i sim]it
vreodat\ tr\date inten]iile
sau ideile de succesul la
publicul larg?

Nu toate c\r]ile au un impact i-
mediat. Unele au succes dup\
cinci ani sau dup\ zece. Tenta]ia
inocen]ei sau Euforia perpetu\
s-au v`ndut foarte bine. Altele au
fost descoperite mai t`rziu. ~mi
place s\ iau mitologiile mo-
derne, stabilite `n anii ’60 (ca
dragostea, fericirea, victimiza-
rea), [i `ncerc s\ ar\t cum mi[c\-
rile liberale le-au transformat `n
contrariul a ceea ce reprezentau
ini]ial.

S`nte]i considerat unul
dintre cei mai lucizi critici
ai democra]iei. Cum vede

Pascal Bruckner opozi]ia
dintre lumea vestic\ [i
cea oriental\, ca opozi]ie
`ntre lumea democratic\
[i cea a tradi]iilor?

Dezbaterea este foarte aprins\.
Nu neap\rat pentru Europa, mai
degrab\ pentru Vestul Europei,
unde se consider\ c\ linia se tra-
ge `ntre bog\]ie [i s\r\cie, tero-
rismul fiind v\zut numai ca o
consecin]\ a acestei demarca]ii.
Se poate vorbi despre o diferen]\
`ntre viziunea american\ sau bri-
tanic\ asupra acestei probleme [i
cea francez\. Fran]a a pierdut
concep]ia tradi]ional\ a li-
bert\]ii... Anglia [i Statele Unite
ap\r\ aceast\ viziune tradi]ional\
asupra libert\]ii. E foarte trist,
pentru c\ francezii se pricep la
demontarea re]elelor teroriste.
Dar discursul lor este concentrat
mai mult pe dialog, toleran]\,
pace. Mai ales `n probleme ca
Irakul!

Dar, `n Irak, occidentalii
s`nt to]i la fel. Au existat
ostatici americani, `ns\ [i
francezi...

Este adev\rat... Nu e deloc bine
s\ fii ostatic francez `n Irak. ~n
timp ce alte na]ionalit\]i (jurna-
li[tii români sau italieni) s`nt eli-
bera]i dup\ c`teva s\pt\m`ni,
francezii s`nt ]inu]i luni `ntregi…
~nc\ se mai discut\ despre stabi-
lirea unei limite `ntre democra]ie
[i totalitarism. P`n\ [i Bush a `n-

]eles c\ trebuie mers `n ambele
direc]ii: negocierea [i oferta de
solu]ii pentru Orientul Apropiat,
dar [i interven]ia `n for]\.

Pentru irakieni `ns\,
aceast\ `mp\r]ire nu
conteaz\…

Unul dintre talentele democra]i-
ei este s\ se predea inamicilor.
S-a `nt`mplat la München `n
1936: democra]iile occidentale
au `ncercat mereu s\ `[i trans-
forme inamicii `n parteneri. Pot
s\ critic democra]ia pentru lipsa
ei de curaj. Din dorin]a de a p\s-
tra prosperitatea [i condi]iile exis-
ten]ei imediate, se pierd multe
lucruri importante [i devenim `n
mod spontan la[i. Alexis de
Tocqueville [i Benjamin Con-
stant au fost primii care au re-
marcat acest lucru... Ace[tia au
sus]inut c\ un cet\]ean demo-
cratic este interesat numai de afa-
cerea [i de familia sa [i nu `i pas\
de starea na]iunii. Nim\nui nu `i
pas\ c\ zece ]\ri vor intra `n
Uniunea European\. Este nevoie
de o trezire a oamenilor. Trebuie
s\ li se aminteasc\ [i faptul c\ pa-
cea [i stabilitatea s`nt foarte
fragile. S\ li se aminteasc\ [i fap-
tul c\ Europa st\ pe un vulcan.
N-a[ spune c\ Putin este chiar
democrat! Europenii nu ar trebui
s\ adoarm\, `nchipuindu-[i c\
via]a se reduce la pensii, via]\ a-
moroas\ [i diplome. Este nevoie
de o con[tiin]\ mai acut\ a lucru-
rilor care se petrec `n lume.

A]i fost numit un „filosof al actualit\]ii“. Cum s-a `mp\cat
ironia dumneavoastr\ cu aceast\ etichet\?

Nu mi-a pl\cut deloc! Sper c\ fac ceva mai mult...

De ce v\ deranjeaz\?

E clar c\ m\ eticheteaz\ mai mult ca jurnalist dec`t ca filosof. Am
scris c`teva c\r]i care se refer\ la evenimente recente… ~n Fran]a,
intelectualii s`nt obliga]i de media s\ se implice `n dezbateri publice.
Poate de aceea s-ar putea s\ existe o confuzie `ntre jurnalism [i filo-
sofie. S-a `nt`mplat mereu. A fost cazul lui Sartre… Chiar [i cu Vol-
taire a fost la fel. Uneori scrii articole ca o reac]ie la ceva ce tocmai
s-a `nt`mplat. Dar s\ scrii c\r]i implic\ un alt exerci]iu.
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interviu `ntrebarea moarte n-are

La aproape 57 de ani, Pascal Bruckner este unul
dintre cei mai cunoscu]i scriitori francezi
contemporani, succesul primelor sale romane
(Luna de fiere, Ho]ii de frumuse]e) fiind dublat
de volume de eseistic\ `n care pune `n discu]ie
ipocriziile [i tabuurile lumii occidentale.
Bruckner a venit la Bucure[ti pentru a lansa
traducerea `n limba român\ a romanului Iubirea
fa]\ de aproapele, ap\rut la Editura Trei. De[i
este cunoscut drept un critic acid al societ\]ii
de consum, scriitorul s-a ar\tat foarte amabil

cu cititorii din România, produc`nd `nt`rzieri `n
programul s\u pentru a da autografe [i a
r\spunde la `ntreb\rile celor interesa]i. De altfel,
la aceast\ a [asea vizit\ `n România, Bruckner a
`nceput s\ fie v`nat de tot ce `nseamn\ pres\
monden\ sau cotidian\ la noi – de la fetele ce
se `mbujorau `n fa]a „vedetei“ pe care o aveau
de intervievat, p`n\ la tot felul de redactori de la
revistele lucioase, nimeni nu a vrut s\-l scape
pe autorul Euforiei perpetue.

Pascal Bruckner consider\ c\ „nu
trebuie s\ fim toleran]i fa]\ de cele mai
flagrante manifest\ri de intoleran]\ din
lumea islamic\“

Pascal Bruckner, `n exclusivitate pentru „Suplimentul de cultur\“:

„Fran]a este o ]ar\ `n declin“

fast-food



„Memoria e o art\ combinatorie“.
Sun\ contradictoriu [i patologic.
Probabil c\ Ramon Lull n-ar fi
fost de acord. Juc\ria lui din
buc\]ele de lemn `l ajuta s\
demonstreze c\ tot ce scrie `n
Biblie e adev\rat, indiferent cum
ai permuta piesele. Poate c\
principiul acelor discuri
suprapuse e valabil [i pentru
memorie, de[i [tiu c\ nu se
cunoa[te exact cum func]ioneaz\
ea. Se spune totu[i c\ datele se
`nmagazineaz\ sub forma unor
engrame, a unor coduri.

A m scris pasajul de mai sus `na-
inte s\ v\d The Machinist, film
care, dup\ ce a fost prezentat la

TIFF, la Cluj-Napoca, intr\ [i la ci-
nematografele din ]ar\. ~mi propuse-
sem s\ scriu despre memorie [i film.
Schi]asem deja un text despre cores-
ponden]ele dintre sim]uri, dar s-a f\-
cut c\ The Machinist s-a strecurat `n
aceea[i zi de 17 iunie. De ce? V\ spun
acum. 

~n film (tradus cam aiurea Ma[i-
nistul, `n loc de Mecanicul), este
vorba ini]ial despre un strungar care
nu mai doarme de un an [i care sl\-
be[te v\z`nd cu ochii (actorul care `l
interpreteaz\, Christian Bale, a sl\bit
„pe bune“ p`n\ la 54 de kilograme,
m`nc`nd trei luni o conserv\ de ton [i
un m\r pe zi). Evenimentele de la `n-
ceputul filmului ni-l `nf\]i[eaz\ drept
un individ dubios, izolat, care arunc\
`n mare un cadavru `nvelit `ntr-un co-
vor. Ce credit po]i s\-i dai, c`nd din
start filmul ]i-l arat\ ca pe un uciga[
hitchcockian? Credit\m de regul\ tot

ce vedem pe ecran, e o conven]ie pe
care se sprijin\ aceast\ art\, conven-
]ie pe care, din fericire, unele filme o
arunc\ din c`nd `n c`nd `n aer, pentru
a ne afunda [i mai mult `n ea. Deci e-
roul, Trevor Reznik, `ncepe filmul
de pe pozi]ia de uciga[. Universul lui
este cel al `ntregului film – pu]in\ lu-
min\, o culoare gri sinistr\ plute[te
peste ma[inile din sec]ie, la erou a-
cas\ se taie [i curentul la un moment
dat, `n vreme ce d`re de s`nge se
scurg din frigider... Regizorul Brad
Anderson se joac\, `n fapt, cu noi. El
folose[te prezum]ia de credibilitate
acordat\ imaginilor de pe ecran pen-
tru a o sabota sistematic [i pentru a
suci mereu povestea dup\ elemen-
tele ap\rute pe parcurs. Printre ele,

un bile]el pe care eroul `l g\se[te pe
frigider [i pe care s`nt desenate cu
carioca o sp`nzur\toare [i ultimele
dou\ litere dintr-un cuv`nt. 

DDee  llaa  MMaacchhiinniisstt llaa  SSppiiddeerr
Treptat ajungi s\ te prinzi (nu te
prinzi definitiv dec`t la final) c\ nu
asi[ti dec`t la filmul din capul ero-
ului, la lumea lui tulburat\ de un
eveniment pe care l-a refulat [i din
cauza c\ruia nu mai poate adormi
sau m`nca. Un fel de autopedepsire
pentru aruncarea afar\ din con[tiin]\
a acelui eveniment traumatizant. ~n
locul lui, eroul dezvolt\ o poveste
fantasmatic\, `n care introduce un
personaj periculos (un fel de dublu
nociv): o femeie de treab\ [i pe co-
pilul acesteia. Trece tot filmul p`n\ ce
Trevor extrage din ceea ce i se `n-
t`mpl\ (real sau halucinant) acele ca-
pete de a]\ care `l vor ajuta s\ pro-
voace declicul rememor\rii. ~n acel
moment, trecutul revine furtunos [i
colorat sub forma unei pove[ti coe-
rente, a c\rei veridicitate `l izbe[te pe
b\rbatul pentru care fantasmele s`nt
c`t se poate de reale. Toate micile a-
m\nunte strecurate p`n\ atunci `n pre-
zentul eroului se dovedesc a fi fost ele-

mente ale evenimentului traumati-
zant, ca [i cum trecutul [i prezentul
ar fi coexistat ̀ ntr-o zon\ din afara tim-
pului. E o zon\ pe care arta filmului
are, se vede, instrumente s\ o schi]e-
ze. The Machinist v\ va aduce amin-
te de un film oarecum similar, Spi-
der, realizat de David Cronenberg du-
p\ romanul lui Patric McGrath. {i a-
cesta era, pe mari por]iuni, filmul
din capul eroului traumatizat de fap-
tul c\ [i-a ucis mama ̀ n copil\rie. Pen-
tru a sc\pa de pedeapsa de a-[i aduce
aminte, el a construit din fire de
p\ianjen – similare ca densitate cu
cele de care s-a folosit atunci c`nd a
comis crima – o poveste fantasma-
tic\, `n care mama era ucis\ de tat\ [i
`nlocuit\ cu o femeie de proast\ ca-
litate. Ajuns la v`rsta maturit\]ii, e-
roul `ncepe s\ fie b`ntuit de aceste
scene din momentul `n care ajunge
`n locul familiar al copil\riei. Aceste
elemente s`nt, ca [i `n The Machinist,
ni[te declan[atoare. Doar c\ eroul
din Spider nu are norocul lui Trevor,
el r\m`ne prizonierul propriei min]i.
The Machinist ia sf`r[it `ns\ `ntr-o
not\ oarecum optimist\, d`ndu-ne de
`n]eles c\ recuperarea trecutului `l va
putea salva pe erou.
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Un fost
fotbalist

A driano sau Ronaldo lovesc mingea nu-
mai dup\ ce `n prealabil au f\cut pe dea-
supra ei un fel de pase magice cu picio-

rul, a[a cum procedezi cu un glob de cristal `n
care po]i citi trecutul, prezentul [i viitorul.

De c`nd am v\zut [pi]ul lui Ronaldinho `n-
fipt lui Chelsea, am impresia c\ fiecare contact
al s\u cu balonul e un fel de ghiont ]`fnos, un
fel de `mpuns\tur\ r\ut\cioas\ `n stomacul unui
animal mic, care nu e l\sat nici o clip\ s\ mo]\ie.

Zidane d\ senza]ia c\ ar c\ra mingea `n c`rc\
`ntr-un fel de saric\ imaginar\, ca un beduin
transpirat ce slalomeaz\ printre mormane de
nisip, dup\ ce c\mila a r\posat de z\duf. M\
rog, e de vin\ [i talasemia, care-n ultimul timp
`i transform\ fiecare joc `ntr-o corvoad\.

Figo bibile[te mingea de parc\ ar lustrui
pantofii unui mah\r, de parc\ [i-ar fi dorit toat\
via]a s\ fie b\rbier, iar acum, `ntr-un fel de act
ratat, ar tr`nti un pumn de after-shave pe obra-
zul unui mu[teriu.

Roberto Carlos `mi face impresia c\ are
patru picioare atunci c`nd galopeaz\ acolo, pe
partea st`ng\ a terenului. Parc\ e un c\lu], iar
mingea, un c\]el r\t\cit printre picioarele sale.
Alteori, Roberto Carlos se transform\ `ntr-un
castor de la circ (`n caz c\ oamenii de acolo de-
]in a[a ceva pe inventar), un castor care se ros-
togole[te peste minge `n tumbe euforice. Apoi
o plesne[te indiferent [i se duce s\ verifice ce
are dresorul `n m`n\.

Mutu s\rut\ mingea, iar gestul acesta mult
prea evident, prea ostentativ devine kitsch. Vrea
s\ dea impresia c\ e din acela[i film. „Gazeta
sporturilor“ g\sise o expresie bun\ pentru ai
no[tri, cum c\ ar fi prieteni cu fotbali[tii, adic\
nu pe de-a-ntregul fotbali[ti. {i confirmarea a
venit la turul de onoare din Torino al lui Juven-
tus de dup\ c`[tigarea campionatului, c`nd c`]iva
[tiri[ti exalta]i erau flea[c\ de emo]ie c\ brazi-
lianul Emerson a b\ut ap\ dup\ Mutu. Din ace-
ea[i sticl\, ceea ce, orice s-ar spune, e o alt\
realizare a federa]iei lui Mircea Sandu. Ce-ai,
m\, ai b\ut ap\ dup\ Mutu? O expresie care
poate face carier\. {i apropo de „prietenii fotba-
li[tilor“, poate v\ aminti]i cum a venit Mutu cu
Makelele, Melchiot [i Hasselbaink la pachet `n
]ar\, ca s\-l vad\ vecinii ce bazat e gagiul.

Fotbali[tii adev\ra]i dau impresia c\ s\rut\
mingea, c\ o dezmiard\ sau o p\lmuiesc pen-
tru c\ n-au `ncotro, e un fel de expresivitate
involuntar\. La Mutu e mai mult izmeneal\. Am
auzit o [tire despre Alexandra Dinu, fosta so-
]ie a lui Adrian Mutu – [i mintea o luase `nain-
tea vocii din off, trimi]`nd `n urechi o [tire virtu-
al\ despre o fost\ so]ie a unui fost fotbalist. {i
suna mai corect. Nu ]in minte mari meciuri ale
lui Mutu. Doar c`teva partide de la Dinamo,
c`nd Dinu `l a[ezase bine acolo, `n partea st`n-
g\. C`nd joac\ `n centru, Mutu e lent [i dezori-
entat ca m\garul lui Buridan. N-are la activ mari
partide, nici mari realiz\ri. De-aia la TV se re-
pet\ p`n\ la exasperare golul din meciul cu Lei-
cester. Din vremea c`nd, pentru Ranieri, Mutu
era o tentativ\ de fotbalist din care putea ie[i ceva
onorabil.

Totu[i, sper din suflet s\ m\ contrazic\ [i s\
avem la echipa na]ional\ liderul de care du-
cem lips\. Sigur vom avea c`t de cur`nd un li-
der. E vorba de Ke[eru. Care atunci c`nd lo-
ve[te mingea ]ine limba `ntre din]i. {i \sta e
m\car un gest simpatic.

Memoria: o ma[in\ de asamblat piese

Regizorul Brad Anderson folose[te prezum]ia de credibilitate acordat\ imaginilor de pe ecran pentru a suci
mereu povestea dup\ elementele ap\rute pe parcurs

Actorul Christian Bale a sl\bit pentru acest film p`n\ la 54
de kilograme, m`nc`nd trei luni c`te o conserv\ de ton [i un m\r pe zi

Ma[inistul/ The Machinist

Regia: Brad Anderson
Cu: Christian Bale, Jennifer Jason
Leigh, Aiatana Sanchez-Gijon,
Michael Ironside, John Sharian.
2004, 102 minute

Spider

Regia: David Cronenberg
Cu: Ralph Fiennes, Miranda
Richardson, Gabriel Byrne
2002, 98 minute



De ce nu a]i p\r\sit
Petrila pentru Bucure[ti?
Exist\ o poetic\ a
ora[ului care-l leag\ pe
Ion Barbu de c\rbuni,
mineri [i caricaturi?

Pentru c\ nu suport lament\rile
de tipul: „Tat\, Tat\, de ce m-ai
p\r\sit?“. Da, exist\ o atare poe-
tic\ a ora[ului cantonat\ `ntre bu-
be, mucegaiuri [i, y compris, no-
roi.

Colabora]i cu c`teva
cotidiene [i s\pt\m`nale
de marc\... Cum este s\
faci caricatur\ politic\? Vi
s-a `nt`mplat vreodat\ s\
fi]i cenzurat?

Caricatura politic\ e indicat s\
fie f\cut\ doar din Petrila. Dac\
Ia[ul e tot la 350 de km de Bu-
cure[ti, s\ zicem c\ [i din Ia[i.
Primul argument e c\ aici nu te
poate ajunge m`na lung\ a poli-
ticianului de la centru, iar al doi-
lea, c\ mai r\u dec`t s\ faci cari-
catur\ din Petrila, ce dracu’ mai
po]i p\]i? 

P.S. V-a]i g`ndit vreodat\ c\
cea mai bun\ solu]ie pentru `nlo-
cuirea lui Ioan Amarie de la PNA
este Lucian Amarii de la „Su-
plimentul de cultur\“?

Sincer, nu ne-am prea g`ndit,
dar v\ promitem c\ o s\-l propu-
nem pe Lucian Amarii spre exa-
minare.

Ce doctrin\ au
caricaturile lui Ion Barbu?

Doctrina caricaturilor mele este
umanist\. Aripa devia]ionist\ din
partidul lui Voiculescu.

Obsesiile dumneavoastr\
par a fi, at`t c`t l\sa]i s\
transpar\, `n momentul
de fa]\ ursule]ii. Asta
dup\ ce „v-a obsedat“
spa]iul mioritic. Ce
urmeaz\?

Nu! Obsesiile cu ursule]i s`nt a-
panajul lui Adrian N\stase. Ob-
sesiile mele, destule [i `n ordine
alfabetic\, s`nt m\garii [i porcii.
Mai ales cei cu fa]\ uman\.

De unde ideea de a
„ilustra“ un cerc al
arti[tilor disp\ru]i? Care
este povestea acestui
proiect?

Constat`nd cu `ngrijorare c\ `n
ora[ul meu, cu 3,14 excep]ii, nu
prea „nasc [i-n Petrila oameni“,
am hot\r`t s\ dovedesc c\ „nasc
[i-n Petrila copii!“. Am fost, de
altfel, pe aceea[i lungime de un-
d\ cu moa[a comunal\. Iar, `n ceea
ce prive[te talentul, s`nt sigur c\
Ia[ul, capitala cultural\ a Româ-
niei, st\ la fel de bine ca Petrila
la natalitate artistic\.

C`t la sut\ e suflet [i
inspira]ie `n afacerea

dumneavoastr\? {i c`t
finan]e? S`nt impozitele
mai mici la Petrila?

Suflet & inspira]ie... 100%
Finan]e personale... 100%

Total 200%

Da, impozitele s`nt mai mici la
Petrila. Mici [i ale dracului.
Anual m\ lupt s\ recuperez prin
Consiliul Local circa 30 % din
impozitele personale, pe care le
v\rs la administra]ia financiar\, ca
apoi s\ le investesc ̀ n ac]iuni cul-
turale de pream\rire a urbei. P`n\
acum n-am reu[it `nc\, dovad\ c\
autorit\]ile locale ]in cu din]ii de
banii contribuabilului.

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 31, 25 IUNIE – 1 IULIE 200516

vedeta culturala mediatiza]i [i de[tep]i

))

Din v`rf de peni]\, spre centru de Românie
Cum treci de aleea magazinelor culturale,
peste ora[ul cu alur\ de cartier, `necat `n
amintiri 100% române[ti, se-mpletesc
dimensiunile volupt\]ilor reg\site `n praf
de min\. Resuscit`nd valorile tradi]ionale,
caricaturistul Ion Barbu `ntinde `n c\rbune
r`su’-pl`nsu’ balcanic at`t de drag
poporului postdecembrist. Ca s\-l
parafrazez pe Magritte, celle-ci n’est pas
une illusion, e chiar Republica Mioritic\
România, desf\[urat\ sistematic, de la
Petrila la Bucure[ti, pe coli de h`rtie zilnice
sau s\pt\m`nale, proasp\t ie[ite de sub

tiparni]e harnice. Dac\ vre]i s\ [ti]i mai
multe despre personaje pitore[ti precum
Ilie P\ducel (primarul ora[ului Petrila),
loca]ii `n paragin\, epuizate de poveste,
„m\gari [i porci cu fe]e umane“, politichie
`n sos caustic, social-democra]ie [i
dragoste postmodern\ (adic\ safe sex) `n
]ara lu’ pe[te (doar românul s-a n\scut
pescar!), c\uta]i semn\tura       . Nu
solicita]i `ns\ prea multe cuvinte, mai
degrab\ privi]i `nspre „ata[ament“.

Ana-Maria Onisei

Pentru recentul „pachet cultural“
(un album de art\, un CD cu slide-
show, 16 c\r]i po[tale [i un pos-
ter), Ion Barbu a ob]inut Premiul
Special la Festivalul Interna]io-
nal de Caricatur\ Ankara. Ap\rut
`n 2005, proiectul reune[te
crea]iile elevilor de la {coala Ge-
neral\ nr. 1 din Petrila (acum
{coala General\ „I.D. S`rbu“) din
Cercul de desen condus de cari-
caturist. Tinerii arti[ti ilustreaz\,
`n viziuni naive, dar pline de far-
mec, chipurile unor scriitori, filo-

sofi, muzicieni [i pictori. Un expe-
riment de Ion Barbu, `nso]it de co-
mentariile lui Ioan Es. Pop, Cor-
nelia Conta, Ion Andrei Barbu,
Daniela Miron Ilea, Claudia Co-
vaci, Dana Ardelean, Mihai Bar-
bu, Ana Blandiana, Tudor Octa-
vian [i Liviu Antonesei. Spune]i
drept, nu v-ar tenta un portret `n
tempera a lui Descartes? Lansa-
rea volumului Cercul arti[tilor dis-
p\ru]i va avea loc joi, 30 iunie, la
ora 18.00,  la Libr\ria C\rture[ti din
Bucure[ti.

N\scut la Petro[ani, `n 1953,
Ion Barbu a participat la peste
150 de expozi]ii de caricatur\
[i a „cules“ 23 de premii. ~n
prezent, are rubrici
permanente de caricatur\ `n
cotidianul „Ziua“ [i
s\pt\m`nalele „Academia
Ca]avencu“ [i „Dilema Veche“.
A publicat numeroase colec]ii
de caricatur\ sau colaj
precum Tratat de rienologie,
literatur\ & caricatur\ de
sertar, Miori]a, manual
alternativ pentru toate clasele,
Cartea alb\, rece [i f\r\ sifon
a guvern\rii V\c\roiu sau
Tratat de `njur\turi (dou\
volume). ~n „Suplimentul de
cultur\“ `l g\si]i, `n fiecare
s\pt\m`n\, cu reprezent\ri
fidele ale etichetelor
române[ti, la pagina... 5.

„Mai r\u dec`t s\ faci caricatur\
din Petrila, ce dracu’ mai po]i p\]i?“

Dac\ ar fi s\ alege]i unul dintre tricourile pe care le face]i, pentru care a]i opta spre a v\
reprezenta starea de spirit din, s\ zicem, perioada de var\ sau perioada de dinainte de aderare?

Ion Barbu:

Ultimul produs Ion Barbu: „Cercul arti[tilor disp\ru]i“, la Humanitas Educa]ional


