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avantext
„Ura este alibiul admiraþiei”, nota asertiv un inteligent eseist . Mã întreb dacã
butada se justificã ºi în cazul imaginii pe
care latinii au transmis-o posteritãþii cu
privire la Cartagina, rivalã de temut, vreme de câteva secole, pentru Roma. Rãspunsul îl aflãm în excelenta carte a Alexandrei Ciocârlie, Cartagina în literatura latinã: „Cetatea punicã a trezit în acelaºi timp dispreþul, ura ºi fascinaþia adversarilor sãi. Bogãþiile acumulate aici încã
din timpul când Roma abia îºi începea ascensiunea, extravaganþa moravurilor orientale, dar ºi aspectul fizic al strãinilor
tatuaþi ºi machiaþi, îmbrãcaþi în haine viu
colorate, amatori de parfumuri ºi bijuterii,
îndrãzneala strategiilor militare adoptate
de urmaºii fenicienilor, ca ºi ciudãþenia
mijloacelor de luptã folosite (elefanþii, de
pildã) sau exotismul religiei de tip semitic, cu practici de cult sângeroase implicând sacrificiile umane – toate acestea
au impresionat puternic ºi durabil imaginarul roman”.
Vechea colonie fenicianã îºi ridica superba alcãtuire de coloane, porticuri, altare ºi terase în imensitatea unei naturi
ostile, înconjuratã de nisipurile deºertului, sub soarele arzãtor al Africii. Istorici
ºi autori de epopei, moraliºti ºi alcãtuitori
de discursuri, epistole ºi ode, biografi,
teologi ori filosofi s-au oprit cu obstina-
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þie asupra acestui „simbol al corupþiei,
imoralitãþii ºi violenþei”, lãsându-ne pagini mai mult sau mai puþin lacunare, traversate însã de înverºunarea negativitãþii potenþate de sentimentul unui pericol
iminent.
Intransigenþa, de multe ori, poate deveni fixaþie, precum memorabila formulã a
lui Cato, „delenda est Carthago”, îndemn
ce a determinat „soluþia finalã”: distrugerea cetãþii din temelii de cãtre Scipio Emilianul.
Dincolo de vestigiile oraºului reconstruit din ordinal lui Augustus pe amplasamentul fostei aºezãri pumice, douã efigii cu adevãrat emblematice au strãbãtut
veacurile: Didona, fondatoarea miticã a
Cartaginei, îndrãgostitã de Enea, dar credincioasã memoriei soþului, omorât de
cãtre chiar fratele ei, se sinucide înscenând un autodafé avant la lettre. ªi, bineînþeles, Hanibal, un virtuoz al rãzboiului, celebru pentru cutezanþa, viclenia,
perfidia ºi cruzimea sa.
De la Homer, Vergiliu, Silius Italicus,
Plaut (creatorul primului portret literar al

unui cartaginez, în persoana lui Hanno,
personaj din piesa „Poenulus”), la scriitorii creºtini legaþi prin naºtere sau prin
studii de Cartagina romanã (Tertulian,
Augustin) ºi pânã în evul mediu, apoi în
clasicismul francez, dar ºi mai aproape de
noi, puterea de seducþie a misteriosului
oraº-cetate s-a perpetuat. Faima Cartaginei pare sã fie întrecutã doar de prestigiul
altui fabulos oraº de pe þãrmurile africane, la fel de compozit ºi promiscuu, Alexandria. Memoria culturalã asociazã straneitatea ºi luxurianþa reconstituirii arheologice a lui Flaubert din romanul Salammbô, cu „admirabilul labirint mitic”
imaginat de Lawrence Durrell în Cvartetul din Alexandria. Mirajul „antic” ºi
„modern” se confruntã în spaþiul gândirii
speculative. Unamuno exclamã: „Iatã o expresie: cea de african antic, expresie care
se poate contrapune celei de european
modern, ºi care valoreazã cel puþin tot
atât cât aceasta. African ºi antic este
Sf.Augustin; la fel este ºi Tertulian”.
Identitatea romanã s-a constituit, observã pertinent Alexandara Ciocârlie, ºi

prin raportarea la „odiosul” duºman. Toate comentariile scriitorilor latini cautã sã
sugrume calitãþile cartaginezilor, sã dizolve eroismul, ardoarea combativã, rafinamentul ºi eficienþa guvernãrii pumice în
furie distructivã ºi fãþãrnicie tiranicã. Mãrturiile directe rãmân suspendate în depoziþii pãrtinitoare din necesitãþi justificativ
propagandistice. Severitatea judecãþilor,
mistificãrile preluate din neiertãtoare legende nu reprezintã altceva decât tribulaþii ce maculeazã biografiile ºi stigmatizeazã frânturi de istorie. Este adevãrat cã
în existenþa fastuoasã a oraºului African
intervenise ceva neobiºnuit. Cartagina se
sufoca în propria sa mãreþie ºi trebuia sã
fie ajutatã sã disparã. Romanii, pentru
care punii erau consideraþi prin definiþie
barbari, nu gândeau asemeni lui Gauguin
ce exalta puritatea originarã: „Barbaria
este pentru mine o întinerire”. Roma îºi
cãuta prea târziu, printre ruinele Cartaginei, un remediu împotriva ridurilor ce începuserã sã-i brãzdeze faþa.
Studiu imagologic despre alteritate ºi,
implicit, despre ipseitate, cartea Alexandrei Ciocârlie investigheazã sistematic reprezentãrile autorilor greci ºi latini privitoare la spaþiul punic, reuºind sã elibereze din mulþimea datelor concrete lumina
abstractã, categorialã a ceea ce a însemnat Cartagina pentru imaginarul roman.
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Non omnis moriar (Nu voi muri de tot) spune clasicul
Horatius într-una dintre odele sale ºi aºa va fi. Cu acest
gând, Aius Grup Editorial îºi exprimã durerea despãrþirii
prea timpurii de cel ce ne-a fost profesor ºi mentor
generaþie dupã generaþie, Marin Beºteliu (n. 7 iunie
1939). Mulþi ni-l amintim ca pe un Profesor de o excelentã
þinutã intelectualã, fãcându-se remarcat prin abnegaþie,
sobrietate ºi o neobositã curiozitate faþã de tot ce era
valoros în preajma domniei sale. Prin eforturile depuse,
cercetarea craioveanã în domeniul criticii ºi al istoriei
literare a cunoscut unul dintre momentele de vârf. Ca om
îl ºtim blajin, echidistant, orientându-se dupã principiile
onestitãþii, încercând sã-i ajute mereu pe cei care i-au
cerut ajutorul. Pentru revista Mozaicul, dispariþia
domnului Marin Beºteliu reprezintã o mare pierdere
întrucât era unul dintre reperele noastre preferate.
Întreaga echipã deplânge acest moment ºi îi este alãturi
familiei îndurerate. Mozaicarii (cum ne alinta de fiecare
datã când venea în mijlocul nostru sã ne susþinã, sã ne
încurajeze, sã ne înveþe) îºi exprimã ºi credinþa cã miile
de studenþi pe care i-a format ºi cãrþile de neînlocuit sunt
opera eternã care-i vor pãstra spiritul printre noi.
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Constantin M. POPA: Starea de destin
In his article „Starea de destin“, C.M.
Popa brings on the profile of A.E. Baconsky, a contradictory presence in Romanian culture through proletcult beginnings
but also the dress of an aristocrat. z 1
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Gabriel COªOVEANU: În lumea
aventuroasã a bunelor intenþii
In his article „În lumea aventuroasã a
bunelor intenþii“, de Gabriel Coºoveanu
debates the concept of „ideology” based
on knowledge proclaiming truth, from
where derived, mostly, a number of methods of control and repression of contrary opinions. z 3
Luminiþa CORNEANU: Poezie vs. filosofie: Trei arte poetice ale lui Leonid
Dimov
Luminiþa Corneanu, in her article „Poezie vs. filosofie: Trei arte poetice ale lui
Leonid Dimov“, analyzing three poetic art
of Leonid Dimov, demonstrates that the
inability to reach the metaphysical it does
not prevail, but sabotaging it, so that’s
the aesthetic it provides all the tools the
artist needs. z 4
N. STEINHARDT: André Gide ºi Dostoievski
In „N. Steinhardt: André Gide ºi Dostoievski“, Florian Roatiº proposes, after
an introductory note, a unique text which
belongs to N. Steinhardt and has in its
center on André Gide and Dostoevsky. z
5
Ion MILITARU: Eros în absenþa cuvintelor
In his essay „Eros în absenþa cuvintelor“, Ion Militaru talks about love, as seen
by Plato, which „means to think multiple,
because thoughts around the Eros aspires to multiply.” z 6
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Andrei TERIAN: „Critica postdecembristã se aflã încã în cãutarea propriului statut”
Gabriel Nedelea conducted an interview with Andrei Terian, one of the foremost critics of the new generation, the
author of a thesis about Calinescu, reflected in a book entitled G. Cãlinescu. A cincea esenþã. z 8
CRONICA LITERARÃ
Ion BUZERA: Conversaþii multifocale
Ion BUZERA: Un alt fel de continuitate
In the usual area of literary chronicle,
Ion Buzera examines the recent book of
Livius Ciocârlie, Cu faþa la perete, which
it has a perfect organization in which cells
of discourse are cut the speech with great
accuracy. z 9
LECTURI
Ovidiu MUNTEANU: Domniºoara o.,
dragonul fãrã Aripi...
In his article „Domniºoara o., dragonul
fãrã Aripi, Ivan ºi poetul de proximitate“,
Ovidiu Munteanu considers the poetry
of Daniel D. Marin from l-am luat de-o
parte ºi i-am spus is internalized and sublimated, with deep meanings and turned
into a diffuse musicality, the incantation
almost imagic. z 10
Sari FLORESCU: Omul între negaþie
de fiinþã ºi libertate absolutã
Sari Florescu examines, in „Omul între
negaþie de fiinþã ºi libertate absolutã“, the
book Ontologia lui Jean-Paul Sartre by
Adriana Neacºu which includes philosopher’s thinking in a synthetic and understandable manner. z 11
Lorena PÃVÃLAN STUPARU: Lecturi la Institutul Blecher
Lorena Pãvãlan Stuparu tells us about
the reading hosted by Blecher Institute
where recently the poet Ionel Ciupureanu
has read his poems. z 12
Luiza MITU: Despre Ion D. Sîrbu s-a
vorbit întotdeauna ocultându-se adevãrul
In her article „Despre Ion D. Sîrbu s-a
vorbit întotdeauna ocultându-se adevãrul“, Luiza Mitu brings to the fore the
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meetings taking place at Casa de Cultura
„Traian Demetrescu”, Scriitori la Tradem,
supervised by Nicolae Coande, latter oragnised on June 29, 2010, around 17 hours,
bearing the title Ion D. Sîrbu - posteritatea vie. z 12
SERPENTINE
Un critic este un scriitor timid (?)
On June 23, the Art Gallery of Craiova
has been the launch of Îngeri provizorii
by Constantin M. Popa, in the context of
the exhibition „Iconografie” signed by
Gabriel Giodea. z 13
Nicolae MARINESCU: Cordialitate ºi
profunzime
Nicolae Marinescu, in his article, examines the recent book of C.M. Popa Îngeri provizorii. Eseuri critice, that he
sees it as a deep intellectual exercise, as a
serious dialogue on the great existential
themes. z 13
ARTS
Emil BOROGHINÃ: „Festivalul
Shakespeare – raþiunea mea de a exista”
Adriana Teodorescu conducted an interview with Emil Boroghinã, putting into
question the recent Shakespeare Festival
as well as future projects. z 14
ªtefania BÃTRÎNCA: Fetiºurile postcomunismului
On June 18, in Craiova Electroputere
Club was opened the Fetish Factory exhibition, a project that is part of the event
Romanian Cultural Resolution and whose trustee is Adrian Bojenoiu. z 15
Oriza HIRATA: „Pe oameni îi leagã
comunicarea”
Claudia Rãciulã conducted an interview with writer and director Oriza Hirata,
graduate of International Christian University, College of Liberal Arts, currently
a professor at Osaka University Center
for Communication-Design Studies. z 17
Adina MOCANU: Eu sunt artist! Eu
nu pot sã mint!
Recent group of graduates of the Department of Theatre of Craiova Faculty of
Letters, staged two parts: Circus Matteo
directed by Adrian Lustig directed by Alina Cold and Jacques or submission of
Eugene Ionesco directed by Adrian An-
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Colocviile ºi Gala Premiilor Mozaicul – 2010
La noi au ajuns mai
mult conceptele de
sponsorizare sau
finanþare privatã ºi
mai puþin substanþa
Ion Bogdan Lefter: Cum ºtiþi
cu toþii, am mai fost de atâtea ori
împreunã la Colocviile Mozaicul.
Mã simt ºi eu mãcar puþintel mozaicar ºi, cu toatã solidaritatea
intelectualã, sunt alãturi de proiectul revistei „Mozaicul” ºi al
grupãrii care s-a constituit în Craiova ca unul dintre nucleele cel
mai bine articulate. Este un nucleu de intelectualitate de tip liberal, în sensul filosofic general
al cuvântului, într-o culturã care
are, dupã cum ºtim, ºi nuclee ºi
nu puþine, ºi nu firave, de tip conservator. Astfel se poate pune
echilibru în tensiunea dintre ceea
ce în alte culturi se numeºte reacþionarism ºi, pe de altã parte,
novatorism. De aceea, rolul nucleelor novatoare este esenþial.
La rugãmintea domnului Nicolae Marinescu am sã fac o micã
introducere, o schiþã pe temã, mai
concentratã. Am sã încerc sã fac
o schiþã cu cinci puncte, pe care
o sã le schiþez: criza financiarã,
internaþionalã, globalã, mondialã, în al doilea rând, criza în România, în al treilea rând criza în
culturã, în al patrulea rând criza
de dinainte de crizã ºi, în al cincilea rând, criza perpetuã, permanentã.
Mai întâi, voi aborda o perspectivã care pare în primul rând
financiarã, economicã, socio-politicã, dar care este de fapt prin
chiar aceastã extensie peste domenii o crizã de sistem, de civilizaþie, de model civilizaþional, deci
o crizã culturalã. Aceastã crizã nea pus ca umanitate în faþa unei
situaþii noi. Presupun cã toatã
lumea de aici ºtie despre ce e
vorba, dar nu sunt lucruri foarte
bine ºtiute ºi foarte bine înþelese
în cercuri mai largi de public ºi în
rândurile populaþiei. Ceea ce se
numeºte astãzi crizã ºi este
uneori asemãnatã cu marea depresiune interbelicã este de fapt
o crizã de tip nou. Sistemul capi-
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âmbãtã, 23 octombrie, a fost o zi plinã pentru mozaicari. În prima parte, la Casa Bibescu (Parcul
Romanescu) au avut loc Colocviile Mozaicul pe tema Crizã financiarã. Crizã de sistem. Crizã
de valori. Feþele crizei în culturã.
La dezbateri au participat, alãturi de mozaicari, criticul literar Ion Bogdan Lefter, europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, Mihai Ghiþulescu (Facultatea de ªtiinþe Sociale, Departamentul de ªtiinþe Politice ºi Jurnalism, Craiova), Luminiþa Corneanu („România literarã”), Vlad Drãgulescu (Asociaþia I. S.
Drãgulescu), dar ºi alte personalitãþi implicate (ºi) managerial în fenomenul cultural. Previzibil, discuþiile,
moderate de Ion Buzera ºi Gabriel Coºoveanu, s-au aprins în jurul rolului mai activ pe care ar trebui sã ºil asume intelectualul în societate (cu atât mai mult, în aceste grele vremuri). Finalul (deschis) a lansat
ideea-speranþã a transformãrii individualismului rãu (tipic pentru români) într-un individualism bun:
fiecare, acolo unde este, ar trebui sã-ºi facã datoria. Dincolo de lamentaþii, ar trebui sã aparã spiritul civic,
spiritul critic, iniþiativa. Nu au lipsit dintre subiectele abordate nici presa (cu funcþiile ºi rolurile ei), nici
maladiile (probabil) postdecembriste ale spiritului românesc, nici demoralizantele comparaþii est-vest.
Ceea ce ºi-au propus mozaicarii prin organizarea acestui colocviu a fost pur ºi simplu punerea în dezbatere a unei teme care a cam lipsit de prin presa... intelectualitãþii. Nu soluþii utopice ºi ridicole s-au cãutat,
ci asumarea unei ºi mai vizibile implicãri a intelectualitãþii de bunã calitate în treburile cetãþii.
Prezentãm în paginile care urmeazã extrase din ceea ce s-a discutat la Casa Bibescu. Intervenþiile
integrale vor fi adunate într-un volum, atât pentru gravitatea temei, cât ºi pentru pasiunile pe care le-a
stârnit.
Evenimentul a fost organizat de Revista Mozaicul în parteneriat cu Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, Primãria ºi Consiliul Local Craiova, Filarmonica Oltenia, Asociaþia Prietenii ªtiinþei Gheorghe Þiþeica.
ªi anul acesta, deºi este greu, prietenii Mozaicului au fost alãturi. Ne-au ajutat sã organizãm ºi sã-i
onorãm pe inspiraþii anului 2010:
Cartotop, Asociaþia Culturalã Craiova, Societatea Creºtinã „Sf. Ilie”,Inda, Microcomputer Service,
Novus S. A., Cofetãria Parc, Polisea S. A., Reysol.
Trofeele au fost oferite, ca în fiecare an, de Lions Club.
talist, civilizaþia de tip occidental, a mai experimentat crize de-a
lungul secolului al XX-lea, cu
momente de vârf la sfârºitul anilor ’20 ºi prima parte a anilor ’30
etc. Apoi, cu alte câteva momente de vârf de pusee inflaþioniste
ºi de prãbuºiri de burse postbelice ºi în Europa de Vest, dar mai
ales în S.U.A. Au fost toate crize
cu sursã economicã, crize generate de supraproducþie în cazul
primei jumãtãþi a secolului al XXlea, crize care au avut la punctul
de pornire inflaþiile care n-au mai
putut fi controlate, crizele de încredere în pieþele bursiere, ceea
ce a condus la implozie ºi la pusee inflaþioniste. În orice caz, au
fost crize generate de creºterea
economicã ºi pe care civilizaþia
de tip occidental, sistemele juridice le-au gestionat prin extensii
continui ale reglementãrilor. Pe
mãsurã ce au apãrut nnumite dificultãþi, anumite crize, adunãrile
legislative, parlamentele, juriºtii,
filosofii, economiºtii au conlucrat
ºi au rafinat mereu reglementãrile, legile, mecanismele de control,
în aºa fel încât formele de crizã
deja produse sã fie evitate. În

acest fel s-a ajuns înspre sfârºitul secolului al XX-lea la un sistem legislativ în zona economicã, bursierã, financiarã extrem de
rafinat, de sofisticat cu sisteme
de garantare, de compensare
gândite în aºa fel încât sã nu mai
fie posibil sã se ajungã la crahuri

ºi la alte nenorociri prin care umanitatea sistemului occidental trecuse deja. Criza financiarã a
devenit ºi o crizã economicã, pentru cã blocajele financiare au avut
consecinþe gravissime în economie. A fost însã de la debut o crizã pentru cã a fost o crizã gene-

ratã nu din afara sistemului financiar, din economie, ci o crizã generatã chiar de cãtre sistemul financiar care atinsese un nivel, un
punct în care reuºise sã întoarcã
în favoarea sa toate sofisticãriile
de reglementare acumulate în
timp, reuºind sã elaboreze niºte
produse bancare care, cu o aparenþã de perfectã onorabilitate ºi
în deplinã legalitate, produceau
profit enorm pentru membrii mediului finaciar, pentru elita mediului financiar. Cum se ºtie, criza a
pornit înainte sã înþelegem bine
de partea aceasta a Oceanului
despre ce este vorba, anume în
toamna lui 2007. A pornit ca o crizã a finanþãrilor, a creditelor imobiliare. S-a vorbit atunci, ºi în lumea largã s-au încercat explicaþii
– era vorba de aºa-numitele credite subprimes, credite care nu
se mai bazau nici pe garanþii reale, nici pe veniturile reale ale creditaþilor, ci se bazau pe portofolii
de credite neperformante, de credite toxice. Mediul financiar a
elaborat asemenea produse paradoxale prin care garanþia pentru noi credite era furnizatã chiar
de pachete de credite deja acumulate ºi care nu mai puteau fi
returnate. Miza a fost nu în sine
construirea unui asemenea sistem piramidal de gãuri negre, fi-

, serie nouã, anul XIII, nr. 11 (145), 2010

3

Ö

olocviile Mozaicul

nanciarmente vorbind – într-o
formulã simplificatã noi cunoaºtem în România ºi se cunosc peste tot asemenea situaþii sub forma aºa-numitelor sisteme piramidale de tip Caritas, FNI etc. Miza
nu era în sine construcþia acestui sistem, ci miza era prelungirea
agoniei creditelor nereturnabile,
neperformante, pentru ca în
aceastã prelungire sine die a deznodãmântului elita fianciarã sã
continue sã preia ce se poate, tot
în termeni financiari vorbind, din
funcþionarea întregului mecanism, de unde generalizarea acestor bonusuri enorme de milioane
de dolari ºi uneori mai mult decât
atât la vârful instituþiilor de tip
Wallstreet. Lucrul acesta a apãrut în toamna anului 2007 ca o o
problemã internã americanã, o
problemã a pieþei imobiliare americane. Mulþi americani din clasa
de mijloc, din partea de jos, mai
ales, a clasei de mijloc, ºi-au pierdut proprietãþile, au trebuit sã
returneze casele pentru care mai
aveau încã destul credit de aco-

perit ºi pe care nu-l puteau acoperi, însã pãrea sã fie o problemã
internã de sistem intern american,
de piaþã imobiliarã. A trebuit sã
treacã un an pentru ca întregul
sistem financiar sã se dezvãluie
ca fiind profund cangrenat de
acest tip de produse derivate toxice ºi întregul sistem financiar
american s-a aflat pe buza prãpastiei, într-o situaþie de preimplozie. Unul dintre giganþii financiari americani, Lehman Brothers,
a ºi fãcut implozie. S-a prãbuºit.
În acel moment s-a zguduit ºi piaþa imobiliarã. Având în faþã spectrul dezastrului, ceea ce ar fi blocat literalmente întreaga societate americanã, guvernul american,
Casa Alba au trebuit sã intervinã
ºi ce a urmat se ºtie: au fost sal-
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vaþi prin pompare de fonduri federale alþi câþiva giganþi ai pieþei
financiar-bancare americane ºi
consecinþa cea mai gravã a fost
cã, în acel moment, semnalul dat
cu impact mondial a fost semnalul de blocare a creditãrii. În momentul în care creditarea s-a blocat, întregul sistem economic internaþional care funcþioneazã pe
bazã de creditare, nu mai vorbesc
ºi de problemele individuale ale
creditorilor privaþi, ale familiilor,
piaþa economicã mondialã s-a
blocat. E un nou tip, deci, de crizã destul de sofisticatã pentru
înþelegerea omului obiºnuit, de
unde, aº spune, o caracteristicã
destul de înalt culturalã a acestei
crize, în sensul cã ea este o crizã
cu un grad de sofisticare ridicat
ºi care presupune o iniþiere, o
educaþie, o culturã pentru a fi
efectiv înþeleasã. Aº mai adãuga
la acest punct doar cã în România se discutã de fapt incredibil
de puþin despre substanþa realã
a crizei financiare mondiale actuale. Se citeazã foarte puþini economiºti mondiali importanþi. Situaþia se analizeazã foarte puþin
la acest nivel economic ºi cultural. S-au tradus câteva cãrþi importante care discutã asemenea
lucruri, dar ele par, cel puþin din
câte îmi dau eu seama, sã fie puþin cumpãrate puþin citite ºi deloc discutate. Existã chiar ºi o
carte recentã scoasã anul acesta
a lui Daniel Dãianu care discutã
asemenea probleme. Poate cã ele
au ceva impact în mediul strictamente economic, dar într-un mediu cultural mai larg nu vãd comentarii, nu vãd reacþii, nu vãd
contraargumentaþii. Existã o carte, deja cred cã are peste un an
de la apariþie, a profesorului Andrei Marga de la Cluj care se numeºte Crizã ºi dupã crizã. N-am
citit cronici, recenzii. E drept cã
nici eu însumi n-am cronicat.

Criza în România
Toatã lumea e preocupatã ºi
discutã despre asta pentru cã
toatã lumea e atinsã la buzunar,
dar discuþia are loc în alþi termeni.
Despre ipostaza româneascã a
crizei financiare mondiale eu aº
spune cã existã câteva caracteristici speciale. Altfel, datele generale ale problemei sunt aceleaºi: blocarea creditãrii, de unde
obligaþia asumatã de guvernanþi
de a pompa bani publici în sistemul financiar ºi în economie pentru a împiedica sau a diminua
efectele blocãrii creditãrii, deci
pentru a evita crahul. Existã câteva trãsãturi speciale:
1. Criza internaþionalã a blocat ºi economia româneascã la fel
cum a blocat întregul sistem eco-

nomic internaþional, însã în România într-un moment cu foarte
puþinã echivalenþã în alte state
europene ºi în lume ºi anume întrun moment de creºtere economicã ºi a întregii societãþi absolut
spectaculoase. Dupã cum se ºtie,
dupã anul 2000, s-a ajuns în România la acea celebrã pe atunci
creºtere zero, o minunatã formulare a economiºtilor argumentabilã – formula era serioasã, nu era
un banc, deºi aproape cã aºa
sunã, faþã de creºterea negativã. De atunci încoace din anul
2000 pânã în 2008 am fost pe creºtere economicã, iar dupã 20042005 România a ocupat în mai
multe trimestre de raportare economicã, când locul întâi, când
locul al oilead la creºtere economicã în rândul statelor membre ale
Uniunii Europene, cu procente
care au mers ºi la 7 ºi la 8 ºi chiar
ºi la 10 creºtere ceea ce este absolut fabulos, în condiþiile în care
economiile occidentale nu pot
creºte mai mult de 1% sau zero
virgulã. E adevãrat cã o creºtere
de 0,5% a economiei germane înseamnã mai mult decât 10% creºtere a economiei româneºti, dar
ritmul rãmâne ºi profiturile au fost
în consecinþã, capitalurile strãine au fost atrase de acest ritm de
creºtere ºi lucrurile, cum ºtim, au
mers spectaculos în aceºti ani
destul de apropiaþi de noi, cu
transformãri vizibile în viaþa tuturor, cu creºteri de venituri, cu o
creºtere generalã de nivel de trai,
cu ameliorãri ale peisajului urban,
social, în general. Acest trend,
cum se spune, aceastã tendinþã
e absolut cert cã ar fi continuat
dacã nu se producea impactul
crizei financiare internaþionale ca
o preluare internã a blocajului de
creditare indusã din extern. Cred
cã putem cu toþii sã fim de acord
cã a fost mare pãcat pentru România. E un fel de ghinion care
nu ne aparþine, nu l-am provocat
noi, nu suntem responsabili. Pur
ºi simplu s-a întâmplat ca într-o
perioadã în care României îi mergea ºi putea sã-i mai meargã în
continuare foarte bine sã se producã ceva din afara þãrii care a
stopat procesul ºi a inversat, cel
puþin momentan, tendinþa, trendul.
2. A doua trãsãturã pe care o
putem menþiona legat de criza
româneascã este cã, spre deosebire de Statele Unite în primul
rând, dar chiar ºi spre deosebire
de pieþele financiare vest europene, peste piaþa noastrã financiarã criza a dat într-un moment
în care piaþa era foarte solidã,
curãþatã de tot ceea ce se întâmplase la noi toxic în sistemul financiar biniºor înainte de crizã,
adicã în anii ’90, când au fost anii
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Ö jafului naþional postcomunist fãcut inventarul ºi cred cã sãptãdespre care se ºtie: cazurile Bancorex, Credit Banc etc. Pe mãsurã ce lucrurile au evoluat în postcomunismul românesc, mai ales
dupã ce au început negocierile
de aderare la Uniunea Europeanã ºi au început sã fie aplicate
criterii din ce în ce mai severe ºi
mai serioase. Sistemul bancar românesc s-a însãnãtoºit. O serie
întreagã de bãnci au fost închise, altele s-au reformat, bãnci
occidentale au cumpãrat bãnci
româneºti. Reglementãrile au fost
din ce în ce mai sofisticate ºi mai
serioase, încât Guvernul României nu a trebuit sã facã ceea ce
guvenul american, dar ºi guverne vest-europene, britanic, german au trebuit sã facã ºi anume
nu a trebuit sã intervinã pompând
sume pentru salvarea unor bãnci.
3. Trãsãtura electoralã: din
pãcate, criza internaþionalã a
ajuns pe vechiul continent în
toamna anului 2008, înaintea primei runde dintr-un ºir de trei scrutinuri: alegerile generale, europene ºi prezidenþiale. Acest lucru,
din pãcate, a distorsionat grav
acþiunile guvernamentale cu efecte destul de dezastruoase pentru
economia româneascã, pentru
întreaga populaþie. E o temã care
devine foarte politicã. În orice
caz, criza financiarã despre care
discutãm cu efectele ei în culturã
este o crizã care, incluzând financiarul, economicul ºi politicul,
este o crizã culturalã în sens civilizaþional ºi, finalmente, nici politicul nu poate fi evitat din discuþie.

Criza în culturã
Cum se ºtie, ºi sistemul cultural ºi domeniile culturale sunt rãu
afectate de dificultãþile financiare ºi economice prin care ºi România trece. Dacã tot bugetul
naþional a scãzut au scãzut toate
bugetele sectoriale, a scãzut bugetul pentru culturã, Ministerul
a trebuit ºi el sã treacã la reduceri
de personal – au fost anunþate
nu ºtiu câte sute de concendieri
în principalele muzee, filarmonici,
teatre din þarã – de curând s-a

mâna trecutã au fost anunþate
cifrele pe teatre ºi pe judeþe. Putem aici extinde puþin perspectiva ºi include probabil ºi sistemul
de învãþãmânt pentru cã ºi învãþãmântul, educaþia þin de culturã.
Corpul profesoral este un corp
de profesioniºti culturali, de profesioniºti intelectuali, unii dintre
ei ºi intelectuali-artiºti efectiv.
În sistemul cultural românesc,
alternativele la finanþarea de cãtre stat, de cãtre bugete centrale
sau locale, au fost oricum prea
firave ºi au rãmas ºi mai firave.
Legislaþia româneascã nu a evoluat în ciuda repetatelor semnale
de alarmã, chiar ºi a lobby-urilor,
a presiunilor pe care organizaþiile profesionale, atelierele de creaþie le-au exercitat asupra echipelor succesive de guvernanþi.
Legislaþia pentru timbrele culturale, aºa-numita lege a sponsorizãrii ºi alte asemenea lucruri n-au
fost modificate într-un sens care
sã susþinã cu adevãrat câmpul
cultural, încurajând prin reduceri
de taxe mediul economic privat,
asta fiind soluþia pe care americanii au descoperit-o ºi care le
permite sã funcþioneze ca sistem
cultural extrem de performant fãrã
sã aibã deloc un minister al culturii, soluþie pe care au preluat-o
în diverse forme ºi statele vesteuropene. La noi au ajuns mai
mult conceptele de sponsorizare
sau finanþare privatã ºi mai puþin
substanþa. Ce rezultã din austeritatea asta generalã în versiune
culturalã este evident o diminuare drasticã a producþiei ºi de produse de toate felurile ºi de producþie efectivã, dacã ne gândim
de pildã la piaþa cãrþii, sau de produse simbolice, dacã ne gândim
la festivaluri, colocvii ºi alte tipuri de evenimente culturale care,
în acest an, s-au þinut sau se þin
în ediþii simbolice restrânse, cu
participãri restrânse. Nu mai vorbim de onorarii diminuate sau
pro bono, în condiþii uneori de
mare devotament din partea celor care participã. Sigur, e frumos,
înãlþãtor, e minunat, dar de fapt
nu e normal pentru cã ºi profesioniºtii culturii trebuie sã-ºi poa-

tã vedea remuneratã munca ºi
contribuþia ºi acþiunea publicã. În
unele privinþe, acolo unde economicul este mai direct ºi mai sever implicat în domeniile culturale, de pildã, cum am spus, pe piaþa cãrþii situaþia nu mai e dramaticã doar în termeni oarecum abstracþi, morali. Piaþa cãrþii s-a prãbuºit încã de anul trecut cu circa
50% ºi tendinþa a continuat ºi
anul acesta în termeni atât de
gravi încât producþia de carte este
mult diminuatã, sub cota de avarie. Dintre principalele, sã zicem,
circa zece mari grupuri editoriale
din þarã, dupã datele publicate
recent de Ministerul de Finanþe,
doar douã, Rao ºi Paralela 45, se
menþin cu cifre de afaceri mari ºi
în creºtere, restul fiind confruntate cu situaþii absolut dramatice, mergând pânã la deficite enorme – un grup editorial ca Humanitas a concediat anul acesta în
jur de 60 de angajaþi în douã tranºe, deci lucrurile sunt pe marginea crahului.

Criza de dinainte
de crizã
Probleme financiare, de subfinanþare, dificultãþi de tot felul,
dupã cum bine ºtim, cultura românã a avut ºi înainte sã se declanºeze aceastã crizã financia-
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rã. Câteva dintre motive le-am
menþionat: legislaþia insuficient
de încurajatoare, de solidarã cu
eforturile culturale, poate ºi anumite trãsãturi de psihologie, de
câmp social, pasivitatea profesioniºtilor culturii ºi a instituþiilor
culturale, care nu s-au miºcat
destul de vioi pe o piaþã economicã nouã, constituitã pe cele
douã decenii de postcomunism
românesc, neºtiind sã caute fondurile care le lipseau. Existã, bineînþeles, ºi exemple pozitive,
existã întreprinzãtori care au construit instituþii culturale importante, putem sã dãm ºi „Mozaicul”
ºi Grupul Editorial Aius drept un
asemenea exemplu, însã e destul
de limpede cã pe piaþa culturalã,
în domeniile culturale mai degrabã s-a auzit mai degrabã discursuri negative, lamentaþii: nu sunt
bani, nu ne putem exprima în condiþii care, încã o datã, erau ºi înainte de toamna lui 2008 destul de
dificile. Bugetul pentru culturã a
fost întotdeauna, cred, sub un
procent din bugetul naþional ºi
aºa mai departe. E adevãrat: aceeaºi perioadã, de dupã 2004-2005,
despre care vorbeam, când creºterea economicã a României a fost
foarte spectaculoasã, a adus ºi
în domeniile culturale mai mulþi
bani, s-au fãcut investiþii destul
de serioase, s-au renovat clãdiri
importante, s-au pornit proiecte
mai mari, s-au finanþat mult mai
substanþial marile evenimente
culturale naþionale, Festivalul
Enescu, ediþiile Festivalului Naþional de Teatru ºi aºa mai departe. Existã câteva exemple de dinamism managerial spectaculos.
Poate cel mai spectaculos exemplu este Teatrul din Sibiu ºi managerul lui, Constantin Chiriac,
care duce de mulþi ani în spate
un proiect de festival care e unul
dintre cele mai ample din Europa
ºi din lume ºi pe baza acestui festival s-a construit proiectul de
capitalã culturalã europeanã de
care Sibiul a beneficiat în mod
absolut spectaculos ºi ca oraº,
ca mediu urban. Avem deci vechime mult mai mare de crizã în
culturã cu multe alte detalii pe
care le-am putea discuta.

Criza perpetuã
Am vãzut cã dl. Constantin M.
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Popa, în numãrul 10 al „Mozaicului”, face referire la ideea veche
cel puþin de secol XIX, romanticã, a artistului în crizã ca naturã a
creaþiei. Existã o întreagã mitologie a acestei teme: artistul suferã, artistul traduce suferinþa, artistul trebuie sã sufere, artistul
care nu suferã nu face artã mare.
Artistul care nu trãieºte în condiþii dificile, artistul care, în
schimb, se bucurã de civilizaþia
untului, de prosperitate, cum a
formulat cândva extrem de nefericitul filosof autohton, nu va
face artã mare sau nu va gândi
filosofie înaltã. Sigur cã despre
toatã aceastã mitologie a crizei ca
esenþã a creaþiei ºi ca garant al
performanþei creative ºi de gândire putem discuta ºi în termeni
istorici ºi în termeni de teorie culturalã, poate chiar ºi în alte planuri, însã nu cred cã o asemenea
idee ne poate ajuta sã ne resemnãm în condiþiile mult mai concrete ºi mai strict localizabile cronologic ale crizei financiare economice mondiale globale.

Instituþia publicã de
presã atât cât poate
mãcar sã suplineascã,
sã vinã cu un pic mai
mult sau mãcar sã nu
piardã din nivelul la
care ajunsese
Mircea Pospai: Eu mi-am
structurat intervenþia pe trei paliere: pe efectele directe ale crizei
asupra presei, pe modalitãþile de
a face ce se poate face în aceastã
perioadã pentru a ieºi cu faþa cât
mai curatã ea ºi pe rolul pe care îl
au mijloacele audio-vizuale publice când în celelalte sectoare ale
presei se manifestã efectele crizei. Prima dintre probleme ar fi
aceea a efectelor directe ale crizei ºi urmãreºte ce se întâmpla cu
actul jurnalistic în sine în condiþii de crizã, pentru cã, aºa cum se
ºtie, sunt modalitãþi jurnalistice
care cer ºi bani. Luaþi de exemplu
anchetele, chiar ºi reportajele
deosebite, ºi, în condiþiile în care
publicaþia nu mai are cu ce sã
susþinã în condiþii rezonabile asemenea categorii de exprimare jurnalisticã, se ajunge la renunþarea
la ele. Efectele negative sunt clare. Disfuncþii apar în primul rând,

în þinuta publicaþiilor, în þinuta
actului jurnalistic, în rolul pe care
aceste categorii jurnalistice îl au
în zona de menþinere la un anumit nivel a cititorului, a telespectatorului, a ascultãtorului.
Un al doilea lucru este referitor la ce se întâmplã cu publicaþiile ºi uneori poate chiar cu jurnaliºtii în condiþii de crizã când,
cãutând modalitãþi de ieºire din
situaþie nu din crizã, pot sã încline într-o parte, în alta, pot sã caute locurile în care se gãsesc ceva
bani, locurile în care se gãsesc
ceva facilitãþi ºi, în aceastã situaþie, se poate ajunge la lucruri chiar
de nedorit. O a treia chestiune
este chiar aceea care poate sã
conducã la închiderea unor publicaþii ºi este cel mai grav dintre
efectele crizei pentru cã, dintr-o
constatare pe care ºi dumneavoastrã o aveþi, nu mor publicaþiile susþinute de pe undeva ºi cu
o anumitã categorie de interese,
ci mor publicaþiile oneste, mor
publicaþiile care chiar ar trebui sã
aibã un cuvânt de spus ºi ar trebui acelea sã rãmânã dacã tot ar
fi de fãcut curãþenie, dar nu pe
criteriile crizei. A doua problemã
este aceea a ce se poate face.
Economiºtii total adepþi ai economiei de piaþã ar zice „pãi mai
nimic” ºi nu poþi, pe anumite criterii, analizând situaþia economiceºte vorbind, sã nu le dai o oarecare dreptate. Ce constatãm cã
se face este o adaptare a publicaþiilor, a instituþiilor de presã, aº
zice mai degrabã, la aceastã situaþie prin reducerea numãrului
de pagini, prin rãrirea apariþiilor,
prin reducerea unor pãrþi costisitoare ale demersurilor jurnalistice. Pare a fi cea mai la îndemânã
ºi poate singura modalitate de a
salva publicaþia, existenþa ei,
pânã când trece criza. Important
cred cã este în aceastã situaþie
sã rãmânã chiar ºi cu paginile
reduse, chiar ºi cu apariþiile rarefiate, partea cea mai importantã a
respectivei publicaþii, aceea care
provine din liniile ei directoare,
care provine din grija totuºi faþã
de actul de culturã ºi faþã de cititor, în cazul în care vorbim mai
ales despre publicaþii care se îndreaptã ºi cãtre culturã, nu numai cãtre informaþie, ºi aceea de
o anumitã facturã. Poate cã asta
o sã salveze pânã când mai trec
din efecte.
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A treia ºi ultima problemã ar fi
rolul pe care instituþiile publice
pot sã-l mai aibã. Ele sunt acum
numai în domeniul audiovizualului. Nu mai sunt decât televiziunea ºi radioul. În rest, toatã
presa este în regim privat. Dar naº vrea sã ajungem la formula „a
mai rãmas un pacient ºi nici acela nu se simte prea bine” pentru
cã nici aceste instituþii, ºi vorbesc din interiorul sistemului, nu
sunt, în condiþiile crizei, în cea
mai fastã perioadã a lor. Sunt probleme care se pun, din câte ºtiu
ºi în televiziune, dar în radio le
ºtiu bine. De un an ºi jumãtate
încoace privirea este pe fiecare
bãnuþ, privirea este cãtre lucruri
care se pot face nu cu foarte
mulþi bani, neînsemnând cã s-au
rezolvat chiar toate la acest capitol, dar oricum cu multe cãutãri, cu multe restricþii. Totuºi
existã încercarea, ºi aici mã refer
la radio în mod deosebit, de a
pãstra o anume þinutã, de a aduce cât se poate informaþie calitativã, mai ales în condiþiile în care
în altã parte dispar posibilitãþile
oamenilor din presã care doresc
sã facã lucruri bune. Dispar posibilitãþile financiare de a le face.
Atunci instituþia publicã de presã, atât cât poate, trebui sã suplineascã, sã vinã cu un pic mai
mult sau mãcar sã nu piardã din
nivelul la care ajunsese, trebuie
sã transmitã ceva valoros cãtre
ascultãtor, cãtre telespectator,
ceva din ceea ce nu mai pot sã
facã alþii. Ba, mai mult, cred cã
este cazul sã atragã într-un anume fel oamenii care s-ar fi exprimat în revista care nu mai are
numãrul de pagini pe care îl avea
spre a spune mãcar lucrurile care
nu au fost scrise, dar poate cã
vor fi într-o zi scrise.

Întotdeauna oamenii
de culturã au avut mai
mult curaj
Marian Jean Marinescu: Criza este un subiect despre care
se poate discuta cred cã zile în
ºir ºi care este clar cã determinã
diverse abordãri ºi puncte de

vedere de foarte multe ori interesate, din pãcate. Adicã punctul
de vedere exprimat nu este o încercare de a fi cât de cât corect,
ci este un punct de vedere interesat. Spunea domnul Lefter cã
la noi se discutã mai puþin de crizã. Eu cred cã se discutã totuºi ºi
la noi foarte mult numai cã se discutã diferit faþã de alte zone, unde
se discutã despre crizã. La noi
este o abordare politicã aproape
100%, din pãcate, în loc sã fie o
abordare, sã spunem, tehnicã de
rezolvare a crizei. Oricum, în instituþiile europene se discutã foarte mult. De când a izbucnit criza,
se discutã foarte mult ºi s-au imaginat, s-au elaborat diverse mãsuri pentru a depãºi momentul.
ªi ºtiþi bine cã s-au luat mãsuri ºi
Parlamentul, cumva, a luat-o înaintea statelor membre, adicã înaintea Consiliului care, de fapt,
este format din statele membre.
Parlamenul a elaborat ºi a terminat aceste acte legislative mai
repede decât Consiliul. Statele
membre au fost mult mai reticente.
La începutul crizei, în 2008, sa discutat foarte mult ºi despre
criza moralã. S-a spus este o crizã financiarã, dar în spatele ei este
o crizã moralã. Acum, din pãcate,
nu se mai discutã. Pentru cã noi
discutãm despre criza financiarã
sau criza economicã ca ºi cum ar
fi ceva abstract. Nu e adevãrat!
În spate sunt oameni. În spatele
acestor fenomene e clar cã sunt
oameni. Criza a început în Statele
Unite, doar cã pe niºte instrumente financiare mai complicate. Dar
principalul lucru care a provocat
criza financiarã este zona imobiliarã. Cum? Se dãdeau credite
pentru case fãrã garanþie. Lumea
a început sã vadã cã poate sã-ºi
ia un credit de casã de ºase camere fãrã sã aibã posibilitatea sã
o plãteascã. Dacã banca i-a oferit aceastã posibilitate lua creditul. Ulterior, când nu mai putea
sã plãteascã schimba acea ipotecã pe o casã cu cinci camere ºi
vindea ipoteca ºi de aici tot acel
ciclu de credite pânã la un moment dat când bãncile nu au mai
putut sã susþinã. El dãdea o ipo-

tecã de ºase pe cinci, de cinci pe
patru, o prelua altcineva ºi acel
cineva o dãdea la rândul lui ºi tot
aºa ºi s-a ajuns în situaþia în care
s-a ajuns, dar în spatele acestor
lucruri au fost oameni. Bãncile
care au imaginat acest sistem
pentru a-ºi crea un profit foarte
mare. La nivel european se crease o agenþie de supraveghere a
agenþiilor de rating. Efectele s-au
transformat în niºte acte legislative destul de repede, zic eu, în
reglementãri, dupã aceea s-a constatat cã existau persoane în
agenþiile de rating care erau în
consiliile administrative ale bãncilor. E clar cã, pânã la urmã, e
vorba despre o crizã moralã atât
în bãnci cât ºi în instituþiile care
supravegheau.
În Europa avem 65 de ani de
pace. A contat foarte mult ºi acum
încerc sã fac ºi eu o observaþie.
Dumneavoastrã tot timpul aþi
menþionat Occident, în þãrile
occidentale, economia occidentalã ºi de tip occidental. E trist
cã dupã 20 de ani încã mai facem
aceastã diferenþã între Occident
sau avem noi aceastã tendinþã de
a ne considera departe de ceea
ce este acolo. Sã ºtiþi cã pânã la
urmã acolo, la instituþiile europene, nu se mai þine cont de chestia
asta. Bun, se discutã despre diferenþe de economie, dar se încearcã foarte tare sã nu se mai
þinã cont. Singura abordare care
a fost diferenþiatã a fost zona
euro ºi zona în afara euro, dar
era o necesitate tehnicã, pânã la
urmã, pentru cã una este sã fii în
zona euro Banca Centralã Europeanã ºi alta este sã fii în zonele
celelalte. Au trecut 65 de ani de
pace în care lumea a crescut tot
timpul ºi a reuºit sã aibã un nivel
de trai din ce în ce mai ridicat. ªi,
dupã cum aþi vãzut, criza a scos
la ivealã foarte mari probleme ºi
în þãrile occidentale, cum spuneþi
dumneavoastrã, pentru cã a scos
la ivealã cã, de fapt, ºi în Franþa
ºi în Germania ºi în Marea Britanie ºi în Italia ºi în Spania se consumã mai mult decât se produce.
Tocmai pentru cã politic s-a încercat sã se asigure tot timpul
bunãstarea oamenilor. De altfel,

dacã vã uitaþi pe o statisticã o sã
vedeþi cã noi suntem cam pe locul 8 din 27 ca deficit bugetar, iar
în ce priveºte datoria publicã suntem pe 10. S-a constatat cã existã
probleme în statele membre, cã e
un deficit bugetar foarte mare,
contrar regulii. Iarãºi o crizã moralã! ªi vã spun de unde a plecat.
S-a încercat ca sistemul de protecþie socialã sã fie extraordinar
de puternic ºi atunci o bunã parte din resurse n-a fost acoperitã
din economia realã ºi s-au luat
credite, pentru cã s-a încercat sistemul de pensii sã fie cât mai sus
ºi n-a avut acoperire, deci pentru
cã s-a încercat sã se menþinã nivelul de trai mai sus decât era
normal prin ceea ce se întâmpla
real în þara respectivã. De aici,
criza a determinat creºterea vârstei de pensionare, pentru cã sistemul de pensii nu mai poate sã
susþinã nivelul bugetar necesar
pentru pensii. A determinat micºorarea sectorului public, iar în
unele þãri chiar micºorarea salariilor. S-au descoperit foarte multe lucruri sau au ieºit la ivealã, de
fapt s-au ºtiut, dar nu erau publice ºi de aceea au avut probleme.
În 2003 Germania nu a mai vrut
sã accepte deficitul de 3%. Germania a fost urmatã de alte þãri.
De aici s-au întâmplat aceste lu-

olocviile Mozaicul

Ö

cruri. Noi am avut creºtere economicã, creºtere zero. E clar, creºterea e faþã de ceea ce a fost anul
trecut ºi de aceea s-a vorbit de
creºtere zero cã existã o creºtere
economicã, dar e zero faþã de anul
trecut. ªi mie mi se pare o chestie
destul de curioasã, dar asta este.
A fost creºtere economicã pentru cã în ‘98 am fost jos de tot ºi
atunci normal cã s-a dat drumul
la economia privatã. Din pãcate,
mult mai târziu decât trebuia. Eu
cred cã baza situaþiei în care ne
aflãm a fost între ‘90 ºi ’96, când,
dacã s-ar fi întâmplat ce trebuia
sã se întâmple, ca în Polonia, în
Ungaria sau în Cehia, atunci eram
ºi noi în altã situaþie. Atunci neau îngropat mai mult decât ne îngropase comunismul, din pãcate. A existat creºtere economicã,
dar nu a fost gestionatã cum trebuie. Aduceþi-vã aminte cã ºi la
noi a existat aceastã poveste cu
buletinul! Am uitat! Uitãm foarte
repede de lucruri care trec, dar
au niºte efecte foarte mari. Creditul cu buletinul a determinat
douã lucruri. Omul a crezut cã
poate! Foamea aceasta de trai mai
bun este normalã pânã la urmã
pentru cã toþi vrem sã trãim mai
bine. Viaþa trece ºi vrei sã trãieºti
cât mai bine. Problema este cã de
multe ori se întâmplã sã trãieºti
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mult mai bine decât poþi. Avea
tãticul meu o vorbã: multã lume
vrea, n-are ºi trãieºte. Vorba
aceasta nu mai este valabilã. Oamenii au luat foarte multe credite
cu buletinul, fãrã garanþie – norocul nostru cã bãncile n-au dat
credite grele, imobiliare sau altfel
de credite fãrã garanþie, au dat
credite din astea mici.
I.B.L.: Creditul cu buletinul
este un echivalent al creditelor
de tip imobiliar american fãrã acoperire, dar la o scarã mult mai micã
ºi n-au fost date de bãnci, ci de
reþele de magazine.
M.J.M.: Da, dar care s-au dus
tot în bancã. La noi nu s-au dat
credite grele, imobiliare, s-au dat
credite mici care, pânã la urmã,
au fost cumva acoperite. Preþul
final era mult mai mare decât preþul real al produsului ceea ce a
acoperit riscul. A acoperit riscul
numai cã s-a mai întâmplat un lucru: s-a dus tva în bugetul statului ºi deodatã bugetul statului a
devenit ceva foarte mare, dar nesustenabil, nedurabil, pentru cã
era clar cã era o situaþie pasagerã
ºi de aici senzaþia pe care a avuto toatã lumea cã a început sã trãiascã mai bine, sã-ºi permitã mai
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mult ºi la un moment dat am realizat cã nu se mai poate. S-au dat
foarte mulþi bani pentru bãnci. Nu
ºtiu cât de corectã a fost pânã la
urmã aceastã mãsurã. ªi-n SUA
ºi-n multe þãri din Europa s-au
acoperit pierderi extreme de mari
ale bãncilor. La noi nu s-a întâmplat acest lucru ºi a fost foarte
bine cã nu s-a întâmplat. De ce sau dat banii? Pentru cã dacã picã
o bancã tot oamenii suferã. Pe
lângã societãþi comerciale ºi alte
efecte, era efectul asupra economiilor cetaþenilor ºi s-a încercat
sã se gãseascã un echilibru: dãm
bani acolo asta înseamnã buget
mai mic asta însemnau alte probleme pentru cetãþeni sau nu dãm
ºi creãm probleme direct cetãþenilor pentru cã îºi pierd economiile ºi pânã la urmã s-a ales
aceastã cale. Problema este cã,
dupã pãrerea mea, criza moralã a
continuat pentru cã din acei bani
daþi de guvern bãieþii aºtia de la
bãnci ºi-au dat ºi anul trecut, ºin 2008 bonusuri extraordinar de
mari. Ceea ce este aproape incredibil, este absolut scandalos!
Adicã bugetul intervine sã scape o bancã, ce oricum a fãcut niºte lucruri care nu erau suficient

de albe ºi acum îºi dau bonusuri.
La noi este altceva, din punctul
meu de vedere. La noi, bãncile
sunt niºte cãmãtari legali. Bãncile nu susþin economia deloc. Nu
preiau nici mãcar 1% din riscul
economic. Nu fac decât sã dea
bani ºi sã ia bani, adicã dobândã
ceea ce nu se poate pentru cã
oriunde existã bãnci de investiþii
sau bãnci comerciale care îºi preiau ºi ele o bucatã din riscul investiþiei. La noi, nimic! Vii cu garanþie la o societate comercialã,
la oricare! ªi eu am avut ºi am
acþiuni în firme, ºtiu cum se lucreazã, am avut ºi dobânzi de
170% prin anii ‘92, ’93. ªtiu care
este situaþia la noi!
I.B.L.: Se numeºte comportament prudenþial.

Este necesar ca
în aceastã perioadã
oamenii de culturã
sã-ºi pãstreze
coloana vertebralã
M.J.M.: Nu, se numeºte cãmãtãrie legalã. Asta e o pãrere personalã. Nu susþin economia, dupã
pãrerea mea cu nimic. Dimpotrivã, au niºte dobânzi extraordinar
de mari. Într-una dintre discuþiile
noastre interminabile, un director de bancã îmi spunea: eu dau
dobânda asta pentru cã dobânda de refinanþare de la Banca
Naþionalã e atât. Bun, alþii spun
cã Banca Naþionalã ar trebui sã
coboare dobânda de refinanþare
în acest moment. Deci, dupã cum
spuneam, eu cred cã în spatele
acestei crize financiare economice este o crizã moralã.
În 2008 au fost alegerile pentru parlament. În 2009 au fost alegerile pentru Parlamentul European, dar nu cred cã a avut un
efect prea mare, nu prea a afectat
pe nimeni Parlamentul European.
În 2009, la sfârºit, au fost alegerile prezidenþiale. Într-adevãr, la noi
aceste campanii, cele douã în
special, au determinat niºte mãsuri care nu au fost cele mai bune.
În 2008 s-a consumat imens – în
ultimele patru luni s-a consumat
peste o jumãtate de milliard de
euro. Consum, nu investiþie! Televizoare, maºini, hârtie, toate în
instituþii. ªi au fost acele creºteri
de pensii, de salarii, de beneficii
peste limitã, peste posibilitãþile
statului, lucru care a determinat,
în 2009, o parte din criza de la noi.
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Tot în 2009, pe acea disputã pentru alegerile prezidenþiale, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, chiar ºi
cu cei doi mari actori politici, sã
spunem, înãuntru nu s-a putut
ajunge la o înþelegere ºi la luarea
unor mãsuri preventive mai repede decât s-au luat ºi din pãcate
s-a ajuns în aceastã situaþie.
Campaniile electorale au influenþat mult situaþia actualã, dupã
pãrerea mea. Din toate aceste
motive spun cã, dupã mine, avem
de-a face întâi cu o crizã moralã.
Mai mult, cred cã ºi Europa s-a
schimbat foarte mult în aceºti 20
de ani. Din punct de vedere uman.
Eu mã uit pe stradã. Mã uit, vãd
cum sunt îmbrãcaþi oamenii, intru într-un magazin, vãd ce preþuri sunt, îmi place sã înþeleg ce
se întâmplã în þara aceea. Constat
cã s-a schimbat foarte mult Europa în aceastã perioadã ºi în rãu. E
o pãrere personalã. Simt cã lucrurile au început s-o ia în jos. Respectul oamenilor între oameni a
scãzut. A început sã se îndrepte,
sã nu vã mire, spre atitudinea
comunistã, spre atitudinea de
egalitate. Înainte lucrurile erau
foarte clare: respectul era indiferent de poziþia socialã. Nu vorbesc de acel respect fals, de la
mic spre mare. Nu! Era un respect între fiinþele omeneºti, ca
dinspre un milionar cãtre un chelner, dacã vreþi. Exista acest respect. Acum lucrurile au început
sã nu mai fie aºa. Calitatea serviciilor a decãzut. ªi tot o pãrere
personalã: cred cã acest lucru se
întâmplã din cauza sistemului
educaþiei. La noi mai rãu, în zona
de vest mai puþin, dar baza este
sistemul de educaþie.
Sistemul de educaþie din vest
îl ºtiþi foarte bine: acolo nu te învaþã foarte multe lucruri de culturã generalã, dar te învaþã sã te
descurci în viaþã. Te învaþã lucrurile despre viaþã. Te învaþã ce înseamnã respectul faþã de muncã,
ce sã faci în familie, ce înseamnã
instituþie, de ce trebuie sã te duci
sã votezi. Lucruri din acestea care
nouã ni se par deplasate. Ei bine,
oamenii aceia le învaþã. ªi învaþã
mai puþin despre geografie, istorie, matematicã, integrale triple
etc. (eu vorbesc de partea de liceu). Cel care vrea sã se perfecþioneze, sã vadã ce sunt acelea integrale triple, sã fie istoric sau sã
fie geograf se perfecþioneazã, dar
la culturã generalã învaþã mai
puþin. La noi se învaþã foarte
multã culturã generalã ºi se înva-

þã nimic despre viaþã ceea ce este
foarte rãu ºi de aici am ajuns la
situaþia la care am ajuns. Societatea de azi este alcãtuitã din oameni care au trecut prin acest sistem de educaþie ºi au ajuns sã
conducã bãnci, societãþi comerciale pe baza educaþiei pe care o
au. ªi cred cã efectele se vãd.
Dupã pãrerea mea, sistemul de
educaþie la noi e fãcut pentru profesori, nu pentru elevi. Iar cel
universitar mai tare. Dacã întrebi
o universitate dacã are un studiu
de piaþã o sã te întrebe ce e aceea. Avem acum la juriºti peste tot
ºi la Târgu-Jiu ºi la Râmnicu-Vâlcea. Avem profesori universitari
care în 5-6 ani, în astfel de oraºe,
au ajuns profesori universitari.
Ceea ce nu se poate! Adicã în
cinci ani tu ai plecat de la jurist la
fabrica de mobilã ºi ai ajuns profesor universitar de drept? Mi se
pare cã nu este în ordine! Ce faci
apoi cu absolvenþii? Ce face tânãrul absolvent care iese de pe
bancile facultãþii ºi constatã cã
specializarea pe care a urmat-o
nu se cere pe piaþa muncii? Eu
cred cã aici este problema! Am
vãzt aceastã temã în dezbatere la
francezi. Acum vreo doi sau trei
ani, într-o searã, la Strassburg, mam uitat ºi eu la televizor pe TF1
sau TF2. Iniþial am crezut cã e o
glumã! Dar am rãmas sã urmãresc
emisiunea respectivã ºi mi-am
dat seama cã era o dezbatere cât
se poate de serioasã. ªtiþi ce scria
pe ecran? „ªcoala produce cretini”? Acesta era titlul. Nu mi-a
venit sã cred. Sã aud cã sistemul
de educaþie din Franþa produce
cretini. Aºadar, schimbãri, reconsiderãri trebuie fãcute din mai
multe direcþii.
ªi acum cultura. Normal cã ºi
cultura este afectatã de crizã.
Cultura a fost tot timpul în crizã.
ªtiþi toate poveºtile pe care leam citit cu toþii. Marii pictori au
fost mari dupã ce au murit. Au
fost ºi sculptori care au murit,
sãracii, în mizerie. Cam aºa s-a
întâmplat întotdeauna. Numai cã
acum cred eu cã s-a schimbat
puþin. Nu mai vor sã ajungã sãraci ºi atunci cam lasã din coloana vertebralã ºi încearcã sã-ºi
îmbunãtãþeascã situaþia materialã. E clar cã existã criza cãrþii, dar
acum cu cãrþile este o problemã.
Cãrþile nu se cumpãrã. E greu sã
vinzi o carte, dupã cum e greu sã
pui în scenã un spectacol, sã
cânþi la filarmonicã. E greu sã faci
niºte acte de culturã care, oricum,
ºi înainte aveau nevoie de o finanþare privatã pe lângã finanþarea publicã. Pe de altã parte s-a
greºit angajându-se prea mulþi
oameni care nu erau la nivelul de
competenþã necesar. Câteodatã,
la unele instituþii culturale, produsul cultural nu este cel care trebuie ºi se face doar pentru a lua
niºte bani. Ceea ce face ca o crizã
sã fie inevitabilã. Dupã mine este
necesar ca în aceastã perioadã
oamenii de culturã sã-ºi pãstreze
coloana vertebralã pentru cã pot
sã contribuie foarte mult la ieºirea din crizã. În momentul în care
vezi un om de culturã care zice:
ºefu’ pot sã mã duc la TVR? ªi
sã-l consideri unul dintre cei mai
tari oameni de culturã ºi el sã-l
întrebe pe ãla care a luat banii de
la oameni: îmi dai voie sã mã duc
la TVR? În momentul acela eu zic
cã e o mare crizã în cultura de la
noi.
I.B.L.: Aici apare riscul sã cãdem în pãcatul generalizãrii.
M.J.M.: Nu cad în pãcatul ãsta,
n-o sã generalizez niciodatã. Pro-
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public. Este vorba de un om care
trebuie sã aibã/ cred cã ºi are un
cuvânt de spus, o opinie. Dar ce
încredere sã mai ai tu într-o astfel
de opinie? Sunt convins cã ºi
prin acte de culturã de calitate ºi
cu ajutorul intelectualilor care mai
au coloanã vertebralã se poate
trece peste aceastã crizã. E adevãrat, cu mai puþine cãrþi, dar
poate cu mai multe vorbe, cu mai
multe apariþii publice ale oamenilor de culturã, care au credibilitate ºi care sã explice lucrurile aºa
cum sunt. Pentru cã, dupã mine,
la noi mass media e complet deviatã. Nu mai are niciun fel de credibilitate. Eu, de exemplu, dacã
particip la o întâlnire dimineaþa ºi
seara mã uit la televizor constat
cã am participat la cu totul altã
întâlnire! Mass media face, dupã
mine, foarte rãu astãzi în România. ªi atunci oamenii de culturã
ar trebui cumva sã suplineascã
ce se întâmplã. Sã vorbeascã ºi
despre greºelile politicienilor, dar
sã explice lucrurile aºa cum sunt.
Întotdeauna oamenii de culturã
au avut mai mult curaj. Aºa s-a
întâmplat. Au fost dizidenþi în
general, au fost oameni care au
avut curaj sã vorbeascã în vremuri grele. Aºa e în istoria noastrã! Nu numai a noastrã! ªi ar trebui sã facã acest lucru, sã se implice. Eu nu vãd din pãcate asta.
Aº vrea sã mai fac o singurã remarcã: lucrurile pe care le spun
nu le spun pentru cã sunt la Parlamentul Europei. Sunt ideile mele
de foarte multã vreme! Despre
educaþia din România eu am o
teorie pe care dacã vreþi o ºi verificãm: e rea, recunosc.
Nicolae Marinescu: O singurã întrebare aº avea: la Parlamentul European au existat dezbateri,
a existat acþiune, adicã s-au miºcat, au fãcut legi, dar chestiunea
aceasta privind educaþia, cultura, acestea existã ca problemã de
dezbatere în acest moment?
M.J.M.: Existã Comisia de Culturã, numai cã nu existã politicã
europeanã. Educaþia, cultura existã prin programe precum Erasmus, Socrate. Dar cred cã aveþi
oarecum dreptate pentru cã mã
uit la ceilalþi cum ies din acest sistem. Dar la ei e totuºi o chestie
pragmaticã, nu e politicã comunitarã. Acolo cine vrea sã înveþe,
învaþã.
Horia Dulvac: Am fost nedumerit în toatã perioada aceasta de
vocea fondurilor de investiþii ºi a
pieþelor de capital. Pentru cã sunt
douã sisteme de realizare a fluxurilor financiare complet diferite:
unul este banca în care te duci,
societate comercialã, îþi faci credite ºi dupã 10 ani plãteºti dublu
ºi e sistemul pieþelor de capital,
al burselor, al burselor secundare, care înseamnã cã am o afacere
fragmentatã în acþiuni, vând o
parte sau scot la o achiziþie publicã acþiunile cu riscuri spre care
vin fluxurile financiare ale oamenilor. Asta are ºi un romantism
aºa, al capitalismului vechi. Eu
devin partener al afacerii cu riscuri, al afacerii spre care îmi îndrept micile mele fluxuri financiare. Ori, asta e ca o injecþie de fluxuri financiare care vine exact
acolo unde trebuie. Ce m-a mai
intrigat în ultima perioadã?! Mã
aºteptam sã aud o voce puternicã a instituþiilor juridico-financiare ale pieþelor secundare, care sã
profite cumva de momentul acesta ºi sã se facã cunoscute, sã-ºi
arate formula de dezvoltare economicã, sã redevinã niºte actori,

pentru cã ar putea fi o soluþie.
Nu se fac destul de bine ascultaþi sau mi s-a pãrut mie?
M. J. M.: Niciodatã bursele nu
au fost foarte publice, pentru cã
este un sistem închis ºi adresat
specialiºtilor, în general brokerilor ºi tuturor ceilalþi care aplicã la
bursã, dar au avut un rol extrem
de important. Mai þineþi minte cã
a fost o întâlnire a miniºtrilor de
finanþe europeni într-o duminicã
ºi s-a terminat la ora 3.00 dimineaþa ºi s-a luat acea hotãrâre de
a se garanta un credit pentru Grecia? Cum a fost povestea aceasta? Pentru cã pe pieþele bursiere
au fost speculaþii imense pe euro.
Adunarea a fost convocatã duminica, iar miniºtri de finanþe nu
au ºtiut despre ce este vorba.
Discuþia s-a terminat la 3.00, pentru cã se deschidea bursa de la
Tokyo. Dacã nu se anunþa acea
mãsurã cu acele 110 pe loc ºi 700
potenþiale, miliarde de euro, cãdeau bursele toate. Dar ºi acolo,
bazat o parte pe o situaþie realã
economicã, dar o parte pe speculaþii de euro extraordinar de tari.
S-au încercat joi, vineri la închiderea burselor niºte speculaþii pe
euro foarte, foarte tari. Bursele
sunt pânã la urmã cele care decid
piaþa financiarã. Existã ºi se þine
cont de ele.
H. Dulvac.: Mã întrebam, de
pildã, de ce nu s-au fãcut privatizãri prin metoda pieþelor secundare.
I. B. L.: În primul rând, pentru
cã nu le aveai când a început privatizarea. Dar înainte sã aparã, a
început privatizarea ºi ceva intermediar s-a produs, dar rezultatul
nu este deloc vesel. Ceea ce s-a
întâmplat este cã s-a fãcut prin
FPS, cum se chema într-o vreme,
s-au fãcut privatizãri ºi s-au constituit acele fonduri regionale,
care pe urmã s-au transformat în
societãþi de investiþii, sunt actualele SIF-uri. Fostele SPS-uri care
nu au fãcut decât sã producã
oarecum analog cu ce s-a întâmplat cu elita financiar-bancarã
americanã ºi de peste tot. S-au
produs bonusuri-profit numai

pentru cine a gestionat fondurile
respective.
M. J. M.: Sã nu uitãm un lucru: FPS-urile au fost înfiinþate în
1991, de guvernul Roman. FPSul avea 70% din societãþi, nu? ªi
am primit acele cupoane ºi ce nu
s-a depus la societãþi, 30% sunt
în SIF-uri. Dar cele 70% trebuiau
privatizate în 7 ani, în fiecare an
câte 10% . Numai cã a venit guvernarea din ’92, care n-a privatizat nimic. Era celebrul preºedinte
la FPS care trebuia sã privatizeze
10% în fiecare an ºi la sfârºitul
celor patru ani nu a privatizat nimic. Dacã se privatiza atunci
când societãþile comerciale mai
aveau încã ceva capital, mai
aveau încã ceva piaþã de desfacere, ºi prin privatizare pãstrau
piaþa, dar modernizau produsele.
Noi am rãmas la acelaºi nivel, am
pierdut capital, am rãmas în urmã
cu tehnologia ºi cu produsele ºi
am pierdut pieþele complet. Dupã
aceea, când s-a privatizat, degeaba, cã nu mai aveam piaþã, nu mai
aveam niciun fel de... La noi au
apãrut mai întâi celebrele fonduri
de investiþii care au provocat ceau provocat ºi atunci lumea a
pierdut. Aþi uitat de Cataramã, de
Stoica, de Caritas, FNI-ul ºi cã
lumea nu mai ºtia ce sã facã cu
fondul de investiþii?
I.B.L.: Existã o piaþã de investiþii mici ºi închisã de care lumea
nu prea ºtie, cu membri foarte
puþini ºi cu criterii de prudenþialitate foarte ridicate care plaseazã bani, dar asta nu poate fi la
scarã naþionalã.
Xenia Karo: Aº avea ºi eu o
întrebare pentru domnul europarlamentar. Tocmai pentru cã aþi
spus cã mass-media nu se ridicã
la nivelul aºteptãrilor. Din punctul dumneavoastrã de vedere, ce
rol ar trebui sã-ºi asume, mai concret un intelectual sau chiar oamenii care vin dinspre culturã,
artiºtii? Ce aºteptãri s-ar vedea
dinspre zona aceasta politicã faþã
de oamenii din zona culturalã?
Marian Jean Marinescu: Eu
n-am vorbit din perspectiva politicã, sã ºtiþi. Nu ºtiu ce aºteaptã
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oamenii politici. Nu vreau sã mã
pronunþ. Dupã mine, mass-media
ar trebui sã reflecte realitatea, sã
fie imparþialã, ceea ce e foarte
greu, teoretic. Dar oamenii de
culturã întotdeauna, peste tot în
lume, dar mai ales la noi, au avut
credibilitate. Românul când se
uitã la un prim-ministru sau la un
preºedinte nu are aceeaºi încredere pe care o are într-un om de
culturã. De fapt, vedeþi cã sunt
folosiþi unii oameni de culturã de
unele posturi de mass-media tocmai pentru cã au credibilitate în
faþa oamenilor. Eu cred cã ar trebui sã iasã cu adevãrat, nu plãtiþi
din spate sau manipulaþi ºi sã-ºi
spunã pãrerea, oricare ar fi ea. Dar
sã fie cumva cea realã, sã opinia
sa, sã spunã despre ceea ce se
întâmplã la noi. ªi atunci cred cã
ar contribui la trecerea, cred eu,
peste aceastã perioadã grea.
Gabriel Coºoveanu: E o situaþie aproape paradoxalã. Aþi descris condiþiile în care funcþiona
omul de culturã ºi intelectualul
în perioada paºoptistã... Lucrul
în sine nu era rãu. Implicarea aceea sporitã a intelectualului care
îºi asumã diverse roluri – care
atunci nu existau sau erau precare sau nu erau bine definite – a
dus în definitiv la modernizarea
României. Dar sunt totuºi prea
multe roluri. Aceastã extindere a
atribuþiilor intelectualului face
parte din zona premodernã, adicã suntem pe cale de a reface o
pãturã intelectualã indiferent cã

este sensibilã (pentru cã este) sau
se lasã folositã parcã e prea mult.
Dar foarte puþini sunt pregãtiþi
pentru audienþã publicã. Domnul
Lefter este unul dintre aceºtia. E
o voce incomodã. Evident, cine
îl invitã pe undeva îºi asumã un
risc pentru cã va spune ceva ce
nu este convenabil la un moment
dat vreunui trend sau vreunei linii politice. Ceea ce mi se pare

absolut lãudabil ºi acest exemplu
ar trebui urmat. Însã acest paradox este izbitor. Omul de culturã
parcã are un rol prea mare ºi asta
vorbim noi din interiorul culturii.
M. J. M: Eu nu spun cã oamenii de culturã (un scriitor, un critic, un pictor) trebuie sã devinã
salvatori, dar sã aibã un rol, un
cuvânt de spus. Sã facã ceva!
Nicolae Marinescu: Trãiesc o
lunã pe an, cel puþin, în Italia ºi
mã uit la televizor. Vrând-nevrând
mã uit la televiziunea italianã. ªi
vreau sã spun un lucru care este
evident de naturã sã limpezeascã aceastã chestiune. Niciodatã
n-o sã vezi la un post de televiziune românesc, vorbim de cele
centrale, altceva decât cã o problemã financiarã, comercialã este
dezbãtutã de patru ziariºti ºi de
patru politicieni. Adicã niciunul
de meserie. În Italia aduc în studio specialiºti pe problema dezbãtutã, ºi aceºtia cred cã sunt
intelectualii la care se referea dl.
Marian Jean Marinescu, adicã
oameni care sunt de specialitate.
ªtiu despre ce este vorba. La noi
este o lungã pãlãvrãgealã cu zece
indivizi, cu o notorietate oarecare, care dimineaþa sunt la un post
de televiziune, dupã-amiaza îi vezi
la un altul. Auzi aceleaºi lucruri
de la oameni care nu sunt de meserie. ªi atunci se expulzeazã
dintr-un om care are o oarecare
influenþã o demagogie purã.
George Popescu: Nivelul media este regretabil. Dumneavoas-

trã aþi vorbit de oamenii de culturã ca ºi cum ar fi în cu totul altã
parte ºi n-ar fi nicio instanþã, dar
rãmâne actul de culturã al fiecãruia care nu întotdeauna are o
confluenþã, o contingenþã din
punct de vedere axiologic cu prestaþia lui mediaticã.
I.B. L.: Eu cred cã ceea ce spunea domnul Jean Marinescu e
undeva între extremele discutate
acum. Domnia-sa nu mi s-a pãrut
cã s-a referit la ideea unei noi preluãri umaniste paºoptiste a sarcinilor politice de cãtre intelectualul umanist. De asemenea, extrema cealaltã pe care Domnia-sa
a spus-o la început, a prostituþiei
intelectualilor prin intermediul
presei, cred cã e, dacã formulãm
aºa, puþin exagerat, pentru cã mai
degrabã vedem acum fie în presã
fie în partide politice câþiva actori din toate categoriile profesionale care pot furniza capitaluri
de imagine pur ºi simplu. Cred cã
ceea ce vroia sã spunã Domniasa era undeva la mijlocul acestor
variante ºi anume cã ar fi de dorit
sã se audã mai serios voci intelectuale, voci culturale care sã
discute problemele, temele de interes public. Eu aº spune cã acest
subiect poate fi un subiect interesant de discuþie, colateral faþã
de tema crizei, dar acest subiect
ar trebui discutat, cred eu, în termeni de istorie, de evoluþie recentã a presei româneºti ºi internaþionale. Tabloidizarea presei este
o temã modialã. Aceasta crizã de
identitate a presei se suprapune
peste cea imediatã, a scãderii tirajelor, a concurenþei internetului, a exploziei prin multiplicare a
mesajelor datoritã tehnologiilor,
a mass mediei electronice. Toate
acestea au atins ºi cele mai catolice, nu în sensul religios al cuvântului, televiziuni care au alunecat cãtre forme comerciale.

Copiii sunt foarte
deschiºi la lucruri de
genul acesta, dar nu
sunt ajutaþi de adulþi
Cristi Nedelcu: Dacã este sã
ne referim la felul în care criza financiarã a afectat piaþa cãrþii, trebuie sã spunem cã aceastã crizã
financiarã s-a suprapus peste un
alt moment, nici el foarte fericit
pentru cultura scrisã: explozia
internetului. Acesta reprezintã o
cuncurenþã foarte durã, cãreia
cartea trebuie sã-i facã faþã. Mai
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mult decât atât, existã o explozie
de bloguri, ºi în domeniul literar,
care atrag cititori. Dincolo de toate aceste neajunsuri ºi presiuni,
eu cred cã existã zonã de interes
cultural la toate straturile sociale, dar aceste nevoi trebuie identificate. Nu construieºti un produs cultural ºi abia apoi ieºi pe
piaþã ºi te întrebi ce faci cu el.
Situaþia trebuie sã fie cumva invers. Pe de altã parte, nu trebuie
scãpat din vedere procesul educaþional. Este datoria ºcolii sã
formeze nevoile culturale. Eu
spun asta pentru cã acþiunile pe
care le desfãºor sunt în aceastã
zonã, a ºcolii. Acolo descopãr cã,
la nivelul elevilor, existã nevoi
culturale, dar ele nu sunt sprijinite din pãcate de profesori ºi de
partea instituþionalã. Acolo, sprijinul pentru orice activitate culturalã pe care o desfãºor în interesul elevului este mic, tinde spre
zero. Pentru cã profesorul nu câºtigã nimic din povestea aceasta.
Se organizeazã un eveniment
pentru elevi, ºi? Eu am de fãcut
tone de hârtii, trebuie sã trimit
zeci de formulare la Minister, la
Inspectorat ºi n-am timp ºi de
celelalte. Din ce am vãzut, ºcoala nu-ºi urmeazã menirea de a forma anumite nevoi ºi deprinderi
culturale. Copiii sunt foarte deschiºi la lucruri de genul acesta,
dar nu sunt ajutaþi de adulþi. Adulþii merg pe niºte reþete standard
pe care nu vor cu niciun chip sã
le depãºeascã, sã le actualizeze.

în lumea
spectacolului este
nevoie de o serie de
profesii care nu se
regãsesc în sistemul
de învãþãmânt
Cristina Maria Stan: Desigur,
un act de educare trebuie sã treacã prin valorile clasice universale ºi existã latura cealaltã, oferta
actualizatã. Spre exemplu, acum
suntem într-o perioadã a experimentelor de tot felul. Teatrul împrumutã din operã, opera împrumutã din teatru, apare teatrudans, teatru instrumental. Sunt
tot felul de experimente pe care
noi am încercat sã le adunãm sub
denumirea de teatru muzical al
secolului XX. Practic, genuri individuale nu prea mai existã. Se
aºteaptã mult de la tinerii regizori.
Dar aceºtia, din nefericire, la noi
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Ö în þarã sunt formaþi de foarte-foar- literari care au venit la stand, câ- asigurat interfaþa cu cei care vete puþin timp. De aceea o deschidere a publicului mediu mai are
de aºteptat, cred eu. Dupã cum
ºtim, regizorul face spectacolul.
El aduce viziunea, iar din tânãra
generaþie de regizori de abia
acum încep sã se vadã vârfurile.
Mai mult, nu avem sprijin nici dinspre educaþie, în sensul cã în lumea spectacolului este nevoie de
o serie de profesii care nu se regãsesc în sistemul de învãþãmânt. Spre exemplu, regia de scenã nu se învaþã nicãieri, dupã cum
nu se învaþã nici secretariatul literar, muzical. Noi nu avem un
producãtor, un PR. Sistemul este
aºa: avem câteva piese, toate
bune, verificate. Dar nu putem
face studii de piaþã. Presupunem
cã acele piese merg.
Doina Pologea: Eu vreau sã vã
spun cã nouã criza ne aduce public la teatru. Simþim cã oamenii
vor ceva de la teatru, au aºteptãri. Cum rãspundem noi, aceasta-i altã problemã. Rolul nostru
este sã spunem copiilor ce se întâmplã cu ei e aceastã lume, în ce
sistem de valori ar trebui sã se
miºte în modul cel mai delicat,
prin produsul artistic. Dacã ne
asumãm sau nu acest rol, aceasta este problema fiecãruia.
Gabriel Coºoveanu: Pânã sã
vorbim fiecare despre domeniul
de niºã, ne-am întâlnit astãzi ca
sã vedem în ce mãsurã fiecare
dintre noi are un impact asupra
tinerilor. Putem sã intrãm într-un
lamento în legãturã cu starea jalnicã a spiritului civic, la noi ºi
peste tot. Dar la noi parcã mai
mult. Îmi amintesc cu deosebitã
neplãcere de greva profesorilor.
Unii dintre redactorii nici nu catadicseau sã spunã „profesorii”,
ci spuneau într-o evidentã derâdere: „profii au ieºit în stradã sã
mai cearã bani, în vreme ce copiii
voºtri vor sã înveþe, dar nu are
cine sã le predea” – vorbeau despre copiii lor care erau tradiþional prin baruri. În atari condiþii,
fiecare artist, fiecare om de culturã trebuie sã facã un efort în
plus ºi sã se gândeascã la faptul
cã pe lângã actul sãu de culturã
mai trebuie sã adauge o componetã: una civicã.

acestã crizã este, în
cele mai multe cazuri,
o scuzã pentru
incapacitatea noastrã
administrativã,
organizatoricã
Luminiþa Corneanu: Mi s-a
întâmplat foarte recent – sãptãmânile trecute am fost la Târgul
de Carte de la Frankfurt împreunã cu colegii mei – ºi acolo mi sa întâmplat o chestiune care mie
mi-a schimbat un pic perspectiva ºi care confirmã ce s-a discutat aici, dar într-un fel nefericit.
Se discuta despre ce facem pentru a avea acte de culturã care sã
se adreseze copiilor sau cum primim aceastã chestiune. Ei bine,
pentru a face expoziþia standului
de 100 de metri pãtraþi, pe care la construit Ministerul Culturii,
noi am primit cãrþi de la vreo 29
de edituri, care edituri au trimis
absolut ce au dorit ele. În momentul, în care am aranjat expoziþia,
eu am fãcut-o, am selectat din ce
am avut, cãrþile pentru copii ºi leam pus într-un singur loc. Erau
vreo opt, hai sã zic, 12, incluzând
patru cd-uri cu poveºti pentru
copii de la Casa Radio. Ei bine,
jumãtate dintre editorii ºi agenþii

teva zeci sau o sutã întrebau de
cãrþi pentru copii, cataloage pentru copii, iar eu din 100 de metri
pãtraþi, aveam cam o jumãtate de
stand de cãrþi pentru copii. Aceea a fost o selecþie naturalã a pieþei româneºti de carte. Pur ºi simplu, asta mi-au trimis mie editurile pentru Târgul de Carte de la
Frankfurt, cel mai important de pe
aceastã planetã, cum s-ar zice,
târgul cel mai important de editori, unde se fac afacerile în domeniul editorial ºi al drepturilor
de autor. O singurã editurã avea
catalog, vã spun ºi care, Editura
Corint. În aceste condiþii, bineînþeles cã lucrurile acestea nu sunt
deloc separate de ceea ce se întâmplã în ºcoalã. Pe de altã parte,
anul trecut, premiul pe 2009 al
Uniunii Scriitorilor pentru Copii
nu s-a acordat. Eu personal, am
cãutat, dupã anunþarea premiilor,
cele trei cãrþi nominalizate. Nu leam gãsit în nicio librãrie din Bucureºti. De aici se trag niºte concluzii. Copilul ca sã deschidã cartea, trebuie sã i-o cumpere cineva, sã i-o recomande cineva. Deci

neau la stand, în care nu prea am
avut timp sã stau. În cele zece
ore în care am fost la stand se
stãtea ºi la coadã ca sã întrebe
de adresa unui editor, sã cearã
un catalog. Deci, a fost un interes viu ºi ne-am putea strãdui mai
mult pentru a creºte acest interes. Cât despre crizã, propriu-zis,
dincolo de faptul cã, într-adevãr
cultura a fost întotdeauna în crizã dintr-un anumit punct de vedere, senzaþia mea, repet, ca un
om recent pãtruns în administraþie ºi vine dintr-un domeniu pe
care acum îl administreazã, este
cã acestã crizã este, în cele mai
multe cazuri, o scuzã pentru incapacitatea noastrã administrativã, organizatoricã, de a rezolva
problemele. E mai simplu sã zici
„e crizã, n-avem bani” decât sã-þi
storci creierii ºi sã gãseºti o soluþie. ªi am sã vã dau un exemplu
pe care l-am trãit pe viu. Probabil
este trãit în multe alte instituþii
publice. Anul trecut, Ministerul
Culturii a aplicat pentru granturile culturale japoneze, cu ºanse sã
le obþinã. E vorba de un un grant

avem problema ºcolii, problema
familiei, problema editurilor care
nu conºtientizeazã cã, pentru a
avea cititori peste 10 ani, trebuie
sã îi educe de pe acum. Cã de
aceea acum cartea este în crizã,
pentru cã în ultimii 20 de ani s-a
mers orbeºte ºi cã nimeni nu a
avut un plan. Nimeni nu ºi-a dat
seama cã publicul se educã. În
ceea ce priveºte bilanþul, din
punctul nostru de vedere, acesta nu implicã cifre în sens financiar, adicã a fost un târg de editori, nu un târg în care s-a vândut. Bilanþul îl fac editurile în funcþie de contactele pe care le-au
încheiat, de cãrþile pe care le-au
vândut sau pe care le-au cumpãrat. Ce am vãzut eu este cã interesul existã, principalele edituri au
avut tot timpul întâlniri fie cã la
stand, fie cã la alte standuri. Realmente, senzaþia este cã existã
mai mult interes pentru literatura
românã decât pentru suntem noi
în stare sã oferim, sã promovãm,
pur ºi simplu. Bilanþul e bun. Nu
e strict în cifre. Organizatorii au
anunþat cã au fost cu 4% mai
puþini expozanþi decât anul trecut, dar contractele încheiate au
fost mai multe decât anul trecut.
Deci, se pare cã din punct de vedere al Occidentului se iese din
crizã. În cele cinci zile de târg eu
am fost plãcut surprinsã, eu am

în valoare de 500.000 $. Japonezii
spun cã ne dau banii, dar nu plãtesc ºi taxele vamale. Avem douã
variante: ori daþi hârtiile de taxe
vamale, ori vi le plãtiþi voi. Ei oferã produsele de care ai nevoie
pentru prezentarea unui proiect
cultural. Acum am pus ºi eu o întrebare: adicã cum noi din minister sã ne plãtim noi nouã taxe?
Nu-i mai simplu sã rezolvãm, sã
facem cumva? Pãi nu se poate,
domnul secretar general nu e de
acord. Pãi dacã-i spun asta lui
Vlãdescu... Japonezii s-au mirat
pentru cã în cadrul european comun este stipulat cã instituþiile
de stat nu plãtesc taxe pentru
granturi. Da, dar la noi acestã directivã încã nu s-a transpus, deci
noi trebuie sã facem astfel încât
trebuie sã plãtim acestã taxã. Deabia acum douã sãptãmâni s-a
transpus directiva europeanã în
legislaþie româneascã, am vãzuto publicatã pe internet. Deci, era
atât de simplu, sã transpui cadrul
european într-o directivã – înseamnã aproape literalmente sã
traduci respectiva directivã ºi so transpui într-o lege. Dar e mai
bine sã zici nu se poate, e crizã,
nu avem bani. Cam aºa se întâmplã în multe situaþii „s-a tãiat bugetul pe cutare, un avem bani”,
deci nu mai facem ceva extrem de
important, dar poate cã ne putem

gândi indiferent cã suntem în minister, teatru sau altceva „bun, sa tãiat acolo, putem sã cãutãm un
sponsor, de exemplu”.

Asta nu înseamnã cã
acela care bate astãzi
mingea pe maidan nu
va descoperi peste 20
de ani leacul la cine
ºtie ce boalã
Vlad Drãgulescu: În mare,
sunt de acord cu tot ce s-a spus
aici în ziua asta ºi nu ºtiu ce aº

putea sã adaug eu, pentru cã oarecum fiecare dintre dumneavoastrã aþi atins foarte multe lucruri pe care eu aº fi vrut sã le
aduc în discuþie. O sã vorbesc ºi
despre Teatrulescu ºi Play. Teatrulescu ºi Play nu reprezintã decât o manifestare a noastrã în
momentul de faþã. Ele nu ar exista dacã nu ar exista baza a ceea
ce ne-a fãcut sã stãm sã ne gândim ca sã ajungem la concluzia
cã e nevoie de teatru independent în Craiova.
Dar pânã sã ajung la subiectul acesta, eu aº vrea sã pun o
întrebare sau sã-mi pun mie o în- Ö

, serie nouã, anul XIII, nr. 11 (145), 2010

11

olocviile Mozaicul
trebare: de ce facem noi toate lucrurile astea, de ce ne întâlnim
aici, de ce stãm de vorbã, de ce
vorbim despre criza, efectiv de
ce? Care este motivul? Ce ne-a
determinat pe noi în dimineaþa
asta sã ajungem aici ºi sã discutãm despre aceastã crizã despre
problemele unora problemele altora ºi am stat tot timpul discuþiei ascultându-vã ºi pe dumneavoastrã ºi în acelaºi timp cu o
parte din timpan la gândurile
mele. Am încercat sã mã gândesc
de ce sunt aici, de ce am venit eu
în dimineaþa asta aici? Cu siguranþã nu vom rezolva criza aici ºi
acum.
Vorbim despre crizã, dar de
foarte multe ori îl lãsãm pe om la
o parte de aici ca ºi când criza ar
fi o entitate separatã, care existã
undeva, iar omul nu apare deloc
în discuþia asta. ªi cred cã în primul rând ar trebui sã încep de la
om, de la ceea ce înseamnã omul
ºi ce nevoi are el astãzi. Eu cred
cã tot ceea ce fac artiºtii în general, indiferent cã sunt sculptori,
pictori, actori, cântãreþi, de obicei ceea ce fac fac din dragoste
ºi eu cred cã dragostea aceasta a
lor, care este mai mare decât a
unui om obiºnuit, e o altfel de
dragoste. E o pasiune, dragostea asta! Pasiunea asta trebuie sã
rãzbatã ºi sã meargã dincolo, cãtre omul ãsta pe care îl avem astãzi aici ºi nu ºtim cum aratã. Dacã
noi lãsãm totul la nivel de discuþie despre crizã, despre toate lucrurile astea ºi uitãm cã în cen-
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trul acestei crize se aflã omul, dar
omul cu nevoile lui indiferent cã
joacã fotbal, cã bate maidane, cã
este un copil neascultãtor, cã se
bate în curtea ºcolii, toate lucrurile astea fac parte din construcþia umanã. Asta nu înseamnã cã
acela care bate astãzi mingea pe
maidan nu va descoperi peste 20
de ani leacul la cine ºtie ce boalã.
De aceea cred eu cã trebuie sã-i
privim aºa cum sunt, sã-i iubim.
Sunt sigur pentru cã eu cred cã
toþi de aici avem capacitatea sã
iubim cu pasiunea de care a zis ºi
doamna ºi sã le dãm lucrurile de
care ei au nevoie mai mult sau
mai puþin conºtient. Toatã discuþia noastrã despre de ce am ajuns
în crizã sau ce trebuie sã facem
ca sã ieºim din crizã nu cred cã
ne va duce undeva anume, întrun punct concret. Cu siguranþã
se ridicã idei foarte valoroase,
idei provenite de prin experienþe,
de pe la minister sau de prin alte
pãrþi ºi care, dacã vom reuºi cu
toþii, zic eu, sã strângem din ideile acelora ºi sã le aplicãm pe ideile noastre, ne vor inspira sã ieºim în stradã ºi sã facem, nu greve, ci sã facem ceea ce ºtim sã
facem mai bine.
G. Popescu: Ceea ce Teatrulescu e un rãspuns la orizontul
acesta de crize. Undeva lângã
Veneþia în locul unei discoteci,
care era fãcutã într-o fabricã abandonatã, ºi mã gândeam câte fabrici abandonate sunt în România ca virtuale locuri pentru aºa
ceva – au fost transformate într-

o salã de recitãri, de prezentãri
poetico-coregrafice. Printre primele protagoniste a fost una dintre cele mai mari balerine italiene
intratã la pensie la 39 sau 40 de
ani care a acceptat cu bucurie sã
susþinã… aceste prime experienþe la nivel. Erau în jur de 1000 de
participanþi, cu lecturi ale unor cu
poeþi tineri, din niºte cercuri poetice bine determinate ºi asumate cu program ºi aºa mai departe
ºi se pare cã iatã a trecut aproape
un an ºi jumãtate ºi el continuã
sã se desfãºoare. E o soluþie de
ieºire din crizã ºi de alternativa la
lecturã pe care o ºtim ºi la celelalte cum este ºi ceea ce faceþi voi
cu teatrul mi se pare excepþional.
Rodica Stovicek: Domnul
Marinescu spunea de soluþii individuale, pânã la urmã ºi de acolo pornea ºi Vlad, pentru cã fiecare într-un fel sau altul a gãsit o
soluþie alternativã, individualã
sau în echipã sã depãºeascã criza. Eu lucrez în învãþãmânt ºi am
tot auzit astãzi referiri, opinii mai
mult sau mai puþin flatante la adresa învãþãmântului. Sigur cã este
subfinanþat, dar se pot gãsi soluþii, nu neapãrat prin sponsorizãri. Am creat o asociaþie, un
ONG, prin intermediul cãruia putem obþine finanþãri pentru ceea
ce ne trebuie nouã ca ºcoalã. E o
alternativã care presupune mai
multã muncã ºi presupune timp
ºi nervi – crize de nervi cã tot
suntem la nivelul crizelor. Soluþii
existã, sigur cã nu sunt confortabile, dar cred cã fiecare, în felul
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sãu ºi în domeniul pe care îl reprezintã, poate sã gãseascã soluþii alternative la crizã.
Horia Dulvac: Pânã la urmã
cineva trebuie sã spunã cã soluþia plastcã reprezintã pânã la
urmã un rãspuns dat crizei. Însãºi originalitatea expresiei artistice reprezintã o propunere. De
fapt s-a încercat sã se spunã, dar
la un moment dat pãrea cã aceastã tezã e preluatã de diverse tendinþe diversioniste, foarte legitime, în ceea ce priveºte administrarea culturii. Cred cã cineva trebuie sã accentueze totuºi, cel
puþin din perspectiva mea, în calitate de creator, cã expresia reprezintã ceea ce s-a numit aici
soluþia individualã la nivelul crizei. ªi nu e doar o chestiune de
imaginar, o utopie! Reprezintã,
pânã la urmã, un rãspuns concret al unei stãri de crizã.
Vlad Drãgulescu: Teatrulescu, din punctul meu de vedere,
nu este doar un cafe teatru. E
mai mult de atât. Teatrulescu
chiar acum pe 25 octombrie împlinim un an. Dar el existã din
2006, practic de când am intrat în
crizã. Noi am fondat aceastã asociaþie pentru cã noi am fost conºtienþi de faptul cã viaþa nu ne
oferã prea multe ºi cã dacã nu le
luãm noi singuri n-o sã ni le dea
nimeni ºi pentru cã vom intra pe
un curs al vieþii, unde torentele
sunt mai puternice sau mai puþin
puternice ºi cã trebuie sã ne pregãtim pentru lucrul ãsta ºi de
asta, astãzi, dacã noi avem un
public deja nu înseamnã decât
cã ne-am deschis porþile. Totul
se datoreazã muncii noastre din
2006 pânã acum, muncii noastre
în stradã, muncii noastre în
ºcoli… Am jucat în tot felul de
locuri care de care mai neconvenþionale ºi mai ciudate ºi pânã
la urmã s-a strâns un public.
Foarte multã lume nu a avut încredere în noi ºi mai mulþi nu au
nici în ziua de azi noi însã am avut
încredere în noi ºi în publicul craiovean despre care foarte mulþi
oameni au o pãrere foarte proastã, ca ºi despre Craiova în general. Craiova este oraºul cenuºiu,
în care nu se întâmplã decât crime, acolo nu ºtiu care interlop
taie pe stradã oameni etc. Pe strada asta se întâmpla oriunde!
Asta nu înseamnã cã dacã acum
nu ºtiu câte sute de ani se omorau pe stradã ºi erau rãzboaie nu
s-au scris piese nu exista Romeo
ºi Julieta. Asta e o realitate pe

care noi trebuie s-o folosim. ªi,
din fericire, acum putem. Asta
vine dupã ceva muncã în care noi
ne-am întâlnit cu tot felul de piedici ºi obstacole. Ni se spune în
continuare cã este în zadar, cã nu
mai este nicio ºansã. Cu toate
acestea, pe 12 septembrie am
strâns 1200 de spectatori, oameni
care nu au venit întâmplãtor, pentru cã spectacolul era programat
la 8. 30, iar lumea a început sã se
strângã de la 7.30. La 8.00 deja
nu mai erau locuri. ªi nu erau oameni pe care sã-i vezi la teatru.
Nu i-am vãzut în viaþa mea pe
oamenii aceia care au fost la Teatrul de Varã din Parcul Romanescu. Erau oameni care pur ºi simplu au vãzut ori de prin autobuze, pe unde am pus noi pe afiºe,
ori de pe stradã ori au auzit de la
prieteni ºi au venit sã vadã o
manifestare. Poate cã pe majoritatea i-a adus curiozitatea sã vadã
ce se întâmplã dupã 20 de ani în
teatrul ãsta de varã. Noi trebuie
sã apelãm la acest sentiment al
omului...
I.B.L.: ªi ce aþi jucat? Ce le-aþi
oferit?
V. D.: Le-am oferit un spectacol de physical theatre care este
o combinaþie de teatru dans ºi
teatru de miºcare, teatru de expresie. Un spectacol de 60 de
minute care s-a numit Ara ºi nu
întâmplãtor. Ara pentru cã în limba latinã înseamnã altar ºi toatã
ideea spectacolului nostru era cã
noi trebuie sã devenim altare ºi
sã ne sacrificãm pe noi. Poate cã
termenul este prea dur ºi prea
eroic! Dar trebuie ºi poþi sã faci
ceva pentru a ne salva colþul nostru de lume! Asta se aplicã automat ºi în discuþia de faþã, în crizã!
Pentru cã eu dacã nu am grijã de
cel de lângã mine ºi în primul rând
de mine automat n-o sã aibã nimeni grijã de mine ºi nici de cel
de lângã. Asta se poate transforma într-un efect de domino ºi
poate sã meargã mai departe. Nu
astãzi, nici mâine! Eu sper ca lucrurile sã aibã efect în 20 de ani,
30 de ani, chiar dacã noi avem
tendinþa de obicei sã rezolvãm
problemele astãzi. De obicei, le
rezolvãm prost când le rezolvãm
astãzi. Am discutat cu colegi din
alte þãri, actori, care mi-au spus
de exemplu la ultima discuþie pe
care mi-o aduc aminte este cu un
coleg din Italia, cã la ei nu mai
vin oameni la teatru sub 35 de
ani. Atunci ne-am pus întrebarea
fireascã dacã la noi este la fel. ªi
acum am creat alternative pentru
cei de 16 - 20 de ani. De sãptãmâna viitoare o sã deschidem un alt
loc în care se va juca teatru. Sunt
spectacole pe care, bineînþeles,
nu le-am inventat noi. Ele existã
de când existã teatrul, numai cã
acum se numesc impro sport ºi
vom face un gen de spectacole
într-o altã locaþie pentru cã, din
fericire, putem sã deschidem ºi o
a doua locaþie deja în care se vor
juca spectacole special pentru
tineri. Spectacole bazate pe arta
improvizaþiei în care echipe de
cinci actori ºi improvizeazã în faþa
publicului pe temele date de public. Publicul dã tema, iar actorii
sunt antrenaþi sã facã faþã temelor pe care publicul le propune.
Actorii nu sunt niºte pretendenþi,
ci sunt niºte profesioniºti care au
în rucsacul lor toate uneltele pentru a face spectacol din asta nu
doar un examen. Noi nu vrem sã
înlocuim teatrul de instituþie ºi pe
noi, pe mine cel puþin mã intereseazã sã cultiv teatrul ºi frumosul. Când am fãcut toatã treaba
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Ö asta, unul dintre scopuri a fost aibã nimic de spus, dar sã profite într-un discurs care, dupã cum aþi este un principiu demagogic, este resante doar cã sunt puþin latecel pe care vi l-am spus mai devreme: sã lansãm perspective de
rezolvare în 20, 30, 50 de ani.
G. Popescu: Un precedent al
acestei aventuri se numeºte Dario Fo. Am tradus douã cãrþi deale lui care zac ºi acum pe la editura Minerva, nu ºtiu dacã mai
existã editura. Una dintre cãrþi
este autobiografia lui, cu întrebãri puse de o ziaristã care-l provoacã sã povesteascã aventuri,
peripeþii. Astfel, povesteºte cã,
la un moment dat, el cu soþia lui,
Rame, celebra actriþã a anilor ’50,
fãceau spectacole în fabrici, în
locuri improvizate. Ajunseserã în
punctul în care transformau subiectul piesei spectacolului cu care
se duceau acolo, sã zicem cu o zi
înainte, îl adaptau pe loc în funcþie de niºte informaþii pe care le
luau din realitatea înconjurãtoare ºi le puneau pe scenã seara.
Reacþiile la piese erau extraordinare. Sunt acolo niºte exemple
cutremurãtoare cu reacþiile pe
care le aveau oamenii simpli.

Au vrut sã-ºi creeze
impresia cã au
Mihai Ghiþulescu: Sper cã
pânã se terminã întâlnirea noastrã de astãzi criza sã treacã singurã. Temerea mea foarte mare
este sã nu supralicitãm conceptul de crizã sã nu încercãm sã explicãm prea mult prin el. Suntem
în stadiul în care spunem crizã
ca ºi cum am spune o boalã. Nu
putem s-o identificãm ºi, dacã nu
putem asta, o tratãm haotic, cu
aspirinã, cu ceai de tei, rãmânem
în vorbãrie ºi atât. Tendinþa mea
este sã cred cã într-adevãr existã
o crizã de identitate ºi e fundamentalã. Porneºte de la ce spuneaþi dumneavoastrã la început
ºi a continuat domnul Marinescu: situaþia din America, creditele imobiliare. Acolo s-a întâmplat
ceva. Oamenii au fost fascinaþi
de ideea de proprietate. Nu ar fi
putut fi proprietari niciodatã aici.
ªi la un moment dat au vrut proprietatea aceea parþialã, mai degrabã o imposturã de proprietate. Au vrut sã-ºi creeze impresia
cã au. La început a fost criza verbului „a avea”. Dupã care s-a
perpetuat în toatã lumea ºi nu mai
ºtim. E o crizã difuzã. Devine crizã de identitate, criza verbului „a
fi”. Eu sunt în general cu ochii pe
politicã ºi cel puþin din domeniul
ãsta pot sã vã spun cã nu se vãd
consecinþe directe ale crizei economice în politic. Existã evident
consecinþe, dar nu sunt directe.
Nu putem spune cã suntem întro crizã politicã pentru cã avem
crizã economicã. Starea noastrã
de la nivel guvernamental de
acum nu este o consecinþã a crizei economice. Poate cel mult
este potenþatã de criza economicã. Întotdeauna, în vremurile tulburi, câºtigã speculanþii, oricare
ar fi ei. În economie ºtim, cel care
reuºeºte sã simtã piaþa mai bine
sã aducã pe piaþã exact ceea ce
lipseºte la un preþ bun câºtigã.
În politicã, la fel. Cel care reuºeºte sã speculeze nemulþumirea ºi
la noi e foarte uºor fiind un popor de mofluji, dacã vreþi. E uºor
sã simþi omul, sã-i creezi impresia
cã poþi sã-l ajuþi ºi l-ai câºtigat.
Aºtia sunt populiºtii în diverse
grade. Îi cunoaºtem. Mi-e fricã sã
nu aparã cumva impostorii ºi în
culturã pe vremea asta.
Profitând de situaþia tulbure
pot apãrea unii care de fapt sã nu

de situaþie pentru a ieºi în faþã.
ªi, apropo de alþii noi, mã raliez ºi
eu la pãrerea celorlalþi cã e nevoie de soluþii individuale. Fiecare
dintre noi cred cã trebuie sã ne
vedem foarte bine pãtrãþica, sã
ne dãm seama care au fost problemele noastre înainte de crizã
ºi care sunt problemele noastre
acum. Sã nu lãsãm lucrurile sã se
confunde prea tare. Sã ne dãm
seama cã problema noastrã din
momentul acesta poate fi rezolvatã. Dar cã, dupã aceea, va trebui sã revenim la forma iniþialã,
sã nu negãm, cum se spune în
medicinã, problemele de dinainte. Ele existã. Sã nu vedem în crizã o tabula rasa, o boalã generalã
care le ºterge pe toate celelalte.
Nu vreau sã par apocaliptic ºi nici
nu sunt. Viziunea mea este mai
degrabã una optimistã. Eu cred
cã totul va trece. Sã rãmânem cu
un exerciþiu intelectual. Din experienþa asta putem învãþa pentru crizele urmãtoare.
I.B.L: Ce aº vrea sã adaug în
afarã de multe mici reacþii pe care
le-aº fi putut avea. Are criza sau
nu consecinþe directe asupra
politicii? Eu aº fi ceva mai prudent. Existã alegeri generale parlamentare recente în Europa, de
pildã în Olanda, care au dat rezultate de alt tip decât cel pânã
acum. Acum este în parlament un
partid de tip naþionalist serios ºi
mult mai periculos în condiþii de
crizã populismele ºi toate astea.
Unele dintre lucrurile care sau spus þin de criza actualã, altele þin de ceea ce eu am numit în
prezentarea mea „criza de dinainte de crizã”, adicã dificultãþile
culturale, manageriale etc. la care
sigur cã trebuie cãutate soluþii
care pot fi individuale, de grup,
de dinamism ºi de iniþiativã personalã, de fondat asociaþii de
cãutat sponsori etc. dar nu sunt
chestiuni ce þin de tema centralã
care este criza actualã nu criza ºi
de dinainte cu toate ale ei pentru
cã întotdeauna bugetele ºi banii
disponibili pentru proiectele culturale au fost mai puþini decât ar
vrea mediul cultural care ar vrea
sã facã mult mai multe lucruri ºi
ar vrea ºi ar putea sã cheltuiascã
mult mai mulþi bani. Se deceleazã, aºadar, trei paliere; criza actualã, criza ca ansamblu de dificultãþi ale mediului cultural dintotdeauna ºi al treilea nivel criza
de valori, criza moralã. Aici intrãm

observat pe ici colo, tinde sã prindã chiar note propriu-zis naþionaliste, antimoderne, antiglobalizare. Din perspectiva unei gândiri raþionaliste, analitice, liberale, critice, aceste lucruri nu þin.
Sunt niºte lucruri care trebuie pur
ºi simplu date la o parte dacã vrem
sã facem altceva decât sã ne lamentãm. Orice analizã criticã a
acestor lucruri le dezvãluie de
fapt ca sursã gândirea reacþionarã, gândirea care proiecteazã undeva într-un trecut idilizat valori
ºi trãsãturi identitare care, inevitabil, în timp, n-ar face decât sã
se corupã ºi sã se erodeze etc.
Nici mãcar la nivelul unei etici
contemporane nu cred cã trebuie sã cãutãm argumente pe care
sã le taxãm atât de negativ, sã
vorbim despre faptul cã este o
crizã eticã în spatele crizei financiare etc. A formula lucrurile în
asemenea termeni presupune urmãtoarea gândire: presupune sã
ne imaginãm cã de pildã finanþiºtii, brockerii ºi aºa mai departe ar
trebui ei sã fie niºte inºi morali ºi,
dacã au posibilitatea, în loc sã-ºi
dea bonusuri de milioane de dolari pe an, ei ar trebui sã gândeascã cu bun-simþ: mai bine sã-mi
pun numai 200 de mii bonus pentru cã eu sunt o fiinþã eticã. E o
gândire nu numai nerezonabilã ºi
nerealistã – dovadã cã nu se întâmplã în practicã aºa, dar este
chiar ºi o gândire bolnãvicioasã
pentru cã proclamã un criteriu
moral, maximalist, care prin simplul fapt cã nu este confirmat de
practicã, de psihologia umanã,

doar o afirmare demagogicã a
unui maximalism moral. În realitate, omul are ºi dorinþa de a avea
bani ºi dorinþa de a avea proprietãþi ºi aºa mai departe, iar societãþile de tip liberal, de tip occidental, cum li s-a spus ºi cum li
se spune de obicei, nu sunt decât niºte constructe instituþionale ºi legislative care, în virtutea
unei etici comunitare, a unui bine
comun, limiteazã, îngusteazã posibilitãþile de manifestare a acestor dorinþe fireºti ale psihologiei
umane în aºa fel încât sã nu se
poatã întâmpla lucruri neplãcute
pentru alþii. ªi dacã ele s-au întâmplat sã nu se mai repete le raþionalizeazã ºi le codificã legislativ. Coduri comunitare! Asta se
întâmplã, asta s-a întâmplat ºi
dupã alte crize, dupã alte conflagraþii mondiale ºi aºa mai departe, au apãrut legislaþii care sã diminueze posibilitatea de a se mai
ajunge la concentrarea puterii de
genul celei pe care a avut-o cancelarul german înainte de rãzboi
ºi aºa mai departe. Nu trebuie sã
cãutãm soluþii maximaliste, sã ne
dorim sã aibã loc revelaþii ºi oamenii sã devinã morali ºi atunci
n-o sã mai trecem prin asemenea
probleme. Din cele trei paliere, pe
acesta al treilea eu personal îl refuz. Mã distanþez de el ºi mã declar un intelectual critic interesat
de analiza criticã ºi de continuarea construcþiei de civilizaþie
postmodernã cãreia îi aparþinem.
În ce priveºte criza de finanþare
mai generalã ºi mai veche, aici sau spus foarte multe lucruri inte-

rale faþã de subiect pentru cã ºi
dacã n-aveam crizã financiarã
mondialã declanºatã în 2007, 2008
tot grupuri de teatru, fundaþii la
ºcoalã, ca soluþii individuale sau
de grup trebuiau sã funcþioneze
ºi au funcþionat. E o temã deci
mai generalã ºi e foarte bine cã în
România contemporanã apar totuºi asemenea lucruri ºi se manifestã în tot felul de iniþiative individuale. În ce priveºte primul nivel ºi tema centralã a colocviului, eu cred cã sunt douã lucruri
importante de spus. Unul cã întradevãr, concret vorbind, subfinanþarea este atât de dramaticã
încât consecinþele ei sunt la fel
de dramatice. N-avem instrumente, date concrete sã facem acum
ºi aici analize de piaþã ºi sã vedem în ce hal este de pildã acum
piaþa de carte, la ce nivel s-a prãbuºit bugetul Festivalului National de Teatru care începe peste o
sãptãmânã ºi care totuºi se va
þine. Al doilea lucru care mai rãmâne de spus despre criza financiarã actualã, despre tema asta
recentã este ce încercam sã formulez la început privitor la o analizã chiar a crizei ca fenomen cultural, pentru cã este un fenomen
interesant al construcþiei de civilizaþie din care facem ºi noi parte
ca indivizi, membrii ai acestei comunitãþi globale. Deci în acest
moment al istoriei a apãrut acest
fenomen aºa cum într-un moment
din urmã a apãrut un rãzboi mondial sau o crizã de supraproducþie sau altceva. E un fenomen
foarte interesant care pune în dis-
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cuþie din punct de vedere cultural istoria contemporanã ºi construcþia de societate pe care o
vedem în curs ºi evident cã ceea
ce se tot încearcã în parlamentele internaþionale în Parlamentul
European în parlamentele din statele lumii sunt soluþii, sunt tatonãri de soluþii ºi cândva probabil
cã o sã apucãm momente de genul ãsta peste un deceniu, douã
sã se discute ca despre un moment istoric interesant poate
chiar de cotiturã, în orice caz ca
un moment reper: atunci s-a constatat cã lucrurile pot patina
într-o altã direcþie, s-au introdus anumite limitãri care corespund unei anumite filosofii asupra ceea ce e dezirabil ºi e profitabil pentru majoritatea oamenilor.
Nicolae Marinescu: Eu o sã
încep de la întrebarea pe care a
pus-o domnul Vlad Drãgulescu
ºi anume de ce. Primul rost îl vãd
în aceea cã cei care ne-am cunoscut ne mai cunoaºtem o datã ºi

mai bine ºi devenim un grup mai
coeziv din punctul acesta de vedere al pasiunii noastre pentru
actul cultural. În al doilea rând,
sper cã mai vechii colegi pot aprecia ca un fel de beneficiu faptul
cã descoperim în domnul Drãgulescu, în domnul Ghiþulescu persoane de doctrinã care ne-ar face
plãcere sã ne rãmânã aproape ºi
cu alte prilejuri – deci mai cunoaºtem ºi alþi oameni ºi acesta e un
beneficiu. Cred cã oricum schimbul de informaþie este util fiindcã, fatalmente, fiecare are o limitã
a propriei informaþii. În al treilea
rând, poate gãsim ºi resurse la
un moment dat pentru anumite
acþiuni, sã zicem comune, în perspectiva faptului cã, pânã la
urmã, existã ºi aceastã nevoie
despre care vorbea Luminiþa, de
prezenþã instituþionalã chiar ºi în
acest domeniu bazat mult pe individualitatea actului de creaþie
ºi de nevoia de politici publice.
Numai cã probabil aici ne trebuie
mai mult exerciþiu, cã aºa putem
depãºi interesele imediate strict
individuale ca sã putem ajunge
la propuneri de politici publice pe
care cred cã avem o consecinþã
tristã venitã din vechea educaþie
cã politica are soluþii la toate. Ea
are un rol, dar eu unul, care am
trãit trãiesc oarecum politic, ºi
pânã la urmã am avut tangenþe
cu vârfurile lui, vã spun precis cã
dacã aºteptãm soluþiile la matematicã de la mediul politic ºi la
teatru ºi la ele n-o sã vinã niciodatã. Toatã ºansa este dacã oamenii care se pricep, care constatã nevoile ºi pot sã previzioneze
soluþia au capacitatea de a construi un proiect suficient de clar
ºi sã exercite o presiune asupra
unor persoane, a unei pãrþi din
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mediul politic care sã preia acest
proiect ºi sã-l ducã mai departe.
Nu sã credem noi cã o sã vinã un
politician de formaþie incertã, cu
alte interese, pânã la urmã un
politician este un oportunist prin
natura lui. El trãieºte din voturile
lumii, nu trãieºte ca un savant sau
ca un artist din nebunia de a se
dedica la ceva. Nu ai cum sã vrei
sã gãseascã acela soluþii pentru
celãlalt. ªi atunci toatã povestea
este sã exploatezi acest oportunism al lui sã-i pui în braþe un proiect, sã-i arãþi cã dacã el susþine
chestiunea aceea ceva bun se
poate întâmpla ºi pentru el ºi ai o
ºansã mai mare decât sã stai liniºtit acasã ºi sã crezi cã parlamentul nu ºtiu care o sã rezolve
chestiunea. Cred cã dacã ne cunoaºtem, schimbãm informaþie
putem ajunge la un moment dat
la niºte demersuri din acestea mai
coerente mai ales sã atragem interesul unui politician mai receptiv cãtre lumea asta ºi atunci gãsim canale ca sã obþinem ºi efec-

te dincolo de faptul cã am vorbit
între noi. Eu mã gândesc ºi la efecte practice la un moment dat sigur cã nu imediat, dar important
este cã oameni care au ceva de
spus ºi au ceva experienþã sã se
întâlneascã ºi sã comunice între
ei. ªi cred cã exerciþiul ãsta nici
nu-l avem de asta nu avem de fapt
nici societate civilã nu existã nicio
presiune a societãþii civile pentru cã nici nu are cine sã o facã ºi
atunci cred cã noi facem un lucru
mult mai aproape cred ºi de avangardã ar justifica sã fim împreunã. ªi vã mulþumesc oricum pentru faptul cã aþi fãcut efortul de a
fi aici.
Xenia Karo: Am cercetat un
pic mai îndeaproape ceea ce s-a
întâmplat în mass media ºi în general, de la noi ºi de afarã. Bibliografia despre acest fenomen începe sã se scrie. Aceste cercetãri, aceste sistematizãri sunt încã
la început. Ei bine, dupã ce am
studiat aceastã problemã ºi am
vãzut cum gândesc ceilalþi am
venit în þarã ºi m-am uitat la ce
face presa noastrã. Sigur face ºi
mult rãu, aºa cum spunea ºi domnul europarlamentar Marian Jean
Marinescu, prin bavardajul pe
care îl cultivã. Dincolo de acest
lucru, presã ocupã poziþia de princincipal actor implicat, alãturi de
politicieni ºi economiºti. Ne convine sau nu, tot timpul presa va
fi în aceastã poziþie. Pe de altã
parte, nici nu primeºte replicã sub
nicio formã. Nu existã o voce suficient de puternicã pe care presa sã o ia în seamã (ºi fac o legaturã ºi cu colocviile de anul trecut): nu existã parte de comunicare, parte de PR suficient de
puternicã încât sã determine
mass media sã punã în pagini,

respectiv în grila de programe, ºi
alte teme ºi subiecte, sau sã abordeze pluriperpectivist criza. Nu
existã acel spirit critic ºi nu existã
pânã la urmã o implicare, de ce
nu, a intelectualitãþii, a societãþii
civile mai serioasã, mai profundã. acceptãm ºi ne lamentãm.
Neavând acest pol constituit,
presa îºi construieºte materialele
ºi sub presiunea audienþei, a tipului de „sensibilitate” pe care
pare sã-l aibã majoritatea. Se limiteazã la simple ºtiri agãþate
cumva de cuvântul criza ºi cam
atât. Nici mãcar un limbaj nu putem sã cristalizãm, un anumit tip
de limbaj al presei în ceea ce priveºte criza. Existã vreo douã-trei
cuvinte care apar sistematic în
aceleaºi articole ºi atât. Nu existã
ceva asimilat, conºtientizat, nu se
formeazã un story al crizei, nu se
vede un program de a reflecta
manifestarea crizei în România, în
Craiova, de ce nu. Dar, dincolo
de toate aceste... neajunsuri, din
punctul meu de vedere, acum, în

perioada aceasta tulbure, presa
este cea mai activã parte a societãþii. De asemenea, la nivelul presei culturale, existã aproximativ
aceleaºi mecanisme. Cu excepþia
revistei „Dilema Veche”, dacã nu
mã înºel, care a dedicat un numãr
acestei probleme ºi acolo a publicat pur ºi simplu niºte articole
ale unor oameni care ºi-au spus
opinia, în rest e cam liniºte. Am
mai vãzut cred cã prin „Observatorul cultural”, în contexte de
genul este crizã, nu sunt bani de
festivaluri, este criza nu sunt
bani ºi atât. Toate articolele, toate intervenþiile publicistice rãmâneau la acest nivel: este crizã deci
nu putem sã…; este criza ºi navem bani. Prin urmare la acest
colocviu ne-am gândit sã încercãm sã dãm un semnal. Îi rãspund
în felul acesta ºi lui Mihai, exprimându-mi speranþa cã aceastã
dezbatere nu este un simplu exerciþiu intelectual ºi, de asemenea,
sperãm cã aceastã crizã economicã ºi crizã de sistem ºi crizã de
valori va lua sfârºit în timpul dezbaterilor „Mozaicul”, pentru cã
acest colocviu ar trebui sã fie începutul. Noi vom face tot ce þine
de noi sã promovãm, sã diseminãm ceea ce s-a vorbit aici ºi pânã
terminãm noi de diseminat aºa sã
fie: sã se termine criza economicã. Ar trebui sã fie un început aici
ºi cred cã s-au cristalizat câteva
idei pe care prin mijloace specifice PR-ului sã le transmitem cãtre
ceilalþi.

Fotografii de Viorel Pîrligras
ºi Petriºor Militaru
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Mozaicul întreabã

Pavel ªuºarã: “trebuie sã
ieºim din condiþia de
asistaþi ºi de bocitoare
monotone la propriul
mormînt”
În ce fel afecteazã criza actualã cultura românã? Sunteþi
afectat direct? În ce fel?
Pavel ªuºarã: Nu cred cã se
pot stabili relaþii directe, mecanice, între ceea ce numim, din comoditate, crizã, ºi funcþiile fireºti
ale vieþii. Cum cultura, ºi nu instituþiile care o paraziteazã, este
o componentã esenþialã a existenþei noastre, nu are cum sã fie
afectatã de vreo crizã. Instituþiile
da, însã aceasta este o altã problemã care mie, cel puþin, nu-mi
stîrneºte melancolii. ªi, apoi, ce
este aceastã crizã, aceastã crizã
mondialã, pentru cã varianta naþionalã de astãzi nu este decît încã
un episod dintr-un flux continuu
de crize mai abil sau mai stîngaci
camuflate? Aceastã crizã este una
a iluziilor, a bovarismelor, a execelor. Ea corecteazã risipa, redimensioneazã necesitatea, sancþioneazã parazitismul ºi devoaleazã limitele democraþiei ca filosofie politicã. Spaþiul democraþiei
clasice a fost sfîºiat de o infinitate de interese divergente, de acþiuni ºi reacþii de grup, de castã,
de clan. La un alt nivel ºi pornind
de alte criterii, nu de la cele primare, ale consangvinitãþii, s-au
insinuat, în corpul social, agregãri ºi comportamente tribale, în
care primeazã propriul interes,
chiar dacã acest lucru limiteazã
sau viciazã interesul proximitãþii.
Pe mine, personal, criza nu mã
afecteazã decît la nivelul dubitaþiei ºi al judecãþilor morale. Pentru cã, altfel, fac aceleaºi lucruri,
citesc cu aceeaºi poftã, scriu
exact atîta cît îmi permite vocaþia
ºi tonusul, iar solicitãrile cãrora
trebuie sã le rãspund s-au înmulþit considerabil.
Vedeþi posibile beneficii de pe
urma acestei crize?
Pavel ªuºarã: Da, foarte mul-

te. Mai întîi, obligaþia de a ne regîndi statutul, de a ne reformula
necesitãþile ºi de a ne dimensiona aspiraþiile conform capacitãþii
noastre de a le onora, ºi nu în
funcþie de dorinþele abstracte ºi
de multiplele derapaje ale imaginaþiei pasive. Trebuie sã ieºim din
condiþia de asistaþi ºi de bocitoare monotone la propriul mormînt,
e drept, nesãpat încã, ºi sã devenim activi ºi responsabili în relaþie cu noi înºine ºi cu propria
noastrã viaþã. Dacã în Europa
occidentalã asistãm la o dramaticã rãzbunare a coloniilor, o confirmare perfectã a rãzboiului cu
salamandrele din romanul lui Capek, la noi nici mãcar de o revanºã de acest tip nu poate fi vorba.
Noi ne subminãm singuri, luptãm
din rãsputeri cu cei care am putea fi, proiectînd asupra a ceea
ce sîntem viziuni sumbre ºi neputinþe fataliste.
Ce conexiuni de profunzime
pot fi identificate între crizã ºi
culturã?
Pavel ªuºarã: Dacã aceastã
crizã se va prelungi, ºi nu are cum
sã nu se prelungeascã, pentru cã
este una de sistem ºi nu una conjuncturalã, se va modifica inevitabil ºi percepþia asupra existenþei, asupra omului în toate dimensiunile sale. În consecinþã, discursul cultural, indiferent de limbaje, se va modifica ºi el. Crizele
dezvoltã în aceeaºi mãsurã presentimente apocaliptice ºi viziuni
mesianice ºi este posibil sã asistãm, nu peste multã vreme, la o
scãdere a interesului pentru efemer ºi derizoriu pentru a redescoperi sonoritãþile adînci ale fiinþei ºi frisoanele existenþei tragice. Adicã sã redescoperim Cosmosul, cel dinlãuntru ºi cel dinafarã.

câºtigãtorii Concursului naþional de poezie
Traian Demetrescu- TRADEM,
radem 2010

ediþia a XXXII-a 2010
Partenerul deja tradiþional al mozaicarilor, Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, a organizat ºi anul
acesta, în ciuda crizei, Concursul Naþional de Poezie „Traian Demetrescu”, concurs aflat la a XXXII-a
ediþie. Din 100 de manuscrise, juriul, alcãtuit din Xenia Karo, Mihai Ene ºi Petriºor Militaru au stabilit
urmãtorii câºtigãtori:
PREMIUL TRADEM – ADRIANA TEODORESCU (CLUJ- NAPOCA)
PREMIUL I – ANDREEA MIHALCEA (PLOIEªTI)
PREMIUL al II-lea – ALEXANDRA-EMILIA BUCUR (BUCUREªTI)
PREMIUL al III-lea – ANA-MARIA LUPAªCU (com. VAMA, jud. SUCEAVA)
PREMIUL PENTRU UN AUTOR DIN OLTENIA – ELENA GABRIELA LAZÃRA (BALª)
Conform tradiþiei, Revista „Mozaicul” va publica bunã parte din textele câºtigãtoare. Începem din
acest numãr festiv al revistei cu poezia care a obþinut marele premiu ºi care a a adunat toate voturile
juriului.

 ADRIANA TEODORESCU
în sufletul meu se întind acum
plante, e bine,
în cap ai mei spun cã e aer,
cã musafirii pot zãbovi îndelung
cã nu voi mai face nicicând
crize,
cã adriana, iatã, creºte ºi va da
în final mii de plozi,
va trebui sã facem cu schimbul
dar ce scump ce bun ce dulce ºi
cum ne vom distra,
ne vom distra zâmbesc ºi-n
numele meu izbucnesc fisuri
în fiecare literã zece accidente
vasculare rãpun muºchii rostirii
ºi n-ai nevoie, dã-l naibii, eºti
aproape mamã,
viitorul e de-acum un peºte în
care eºti pânã la capãt.

Lui Oblomov, din fricã,
cu somn
Ca ºerpii se vor târî ochii tãi în
urma mea piticã
Precum melcul va fi gura ta în
toiul cuvintelor rele.
Vei încurca un om ºi un lucru,
din tine îmi voi face
Bãrcuþe pentru adormirile mele.
Am teancuri de perne pãstrate
încã din copilãrie, subþiate
asemeni frunzelor în pagini de
cãrþi,
perne ce s-au înmulþit solitar,
unele mâncându-ºi fiicele,
îngrãºându-se,
altele trimiþându-le în lume,
învãþându-le sã-ºi facã din
cuvinte scorburi,
sã se ascundã pânã vor veni
ochi care vor primi copacul
întreg,
sã gãseascã locurile în care
sosirea lor nu ar fi fost
observatã, cãci era deja
schiþatã.
ªi acum mã opresc ºi scriu ºi
eu: pernã, deschid un spaþiu în
care timpul va veni
mai târziu, când nu voi aºtepta
ºi nu voi ºti, aºa cum într-o zi
am zis: câinele va muri,
ºi mort e în toate formele sale,
dar eu nu simt niciodatã când
închide ochii,
îl folosesc mereu ca pe un joker,
îl obosesc, îl neutralizez încât...
câinele e cuvânt, atât.
Pernele sunt un nume pentru
un fapt ce nu s-a nãscut în
interiorul lor,
pernele sunt un suflet atras de
resturi, de copii, de mâþe, de
bãtrânii, fãrã direcþie,
cu urme ce mor în timp ce se
nasc.
Pernele sunt pretutindeni. Din
cãrþi vechi trec în reviste
colorate, curg pe covor,
curg înapoi spre un eu copil ºi
vãd somn, adânc, vâscos, vãd
somn.
Pernele sunt altcineva. Trebuie,
cãci câte perne ar fi trebuit sã
se adãposteascã în carte
ca sã-l facã pe el sã fie, ºi cum,
când noi avem dintr-o carte
doar curtea, în care sã ne jucãm,
sã râdem, sã-i facem riduri fine
care nu rãmân pentru alþii ºi nici
pentru noi mereu.
Deºi: m-am legat de aceastã
groapã cu partea cea mai slabã
a fiinþei mele,

ar putea fi pernele mele
irumpând din tãcerea lor în
glasul unui personaj fragil,
sau altfel, un personaj
aruncând cu ghemotoace de
puf, de ceaþã,
împânzind cu somn un om ce a
trimis cuvintele sã moarã pentru
el,
om care pot fi câteodatã.
Am multã fricã ºi întotdeauna
adorm.
Când privesc, ochii îmi alunecã
la poalele unor imagini vechi.
Încurc oameni cu lucruri, dor ºi
nu dor cuvintele cu melcul în
afarã ºi cochilia înãuntru
Am multe bãrcuþe ºi gãzduiesc
adormirile tale.

adriana a fost numele
meu pânã când
ne-am adunat cu toþii ca în
fiecare varã
cred cã era ziua multora dar noi
sãrbãtoream precum mai mereu
copiii
cei din carne ºi-au luat locul
sub masã ºi în poalele noastre,
cei din glasuri ne-au înºfãcat
din mijlocul trupurilor ºi ne-au
strâns ca o menghinã
aº fi vrut sã-mi susþin ochii de
mama
dar descrescuse de asemenea ºi
alþi copii o þineau pe braþe
peisajul se împuþina psihanalitic
ºi interpretãrile
erau niºte rufe murdare ce
înnegurau cerul
din cuvintele lor pierdeam
speranþa cã am sã mai ies
vreodatã

mintea fãrã vlagã îþi stã în cap
ca-ntr-un coº de gunoi plin de
hârtie
creierul s-a copt ºi e deja o
nucã
îl vom fãrâmiþa ºi vom orna cu
el prin altã parte
sub piele un sânge te
învecheºte înmulþind ceasuri cu
ele însele
trãieºti pentru tine
ca pe o plajã neagrã îþi stai în
nume cum pe o pãturã
ar trebui sã ºtii viaþa fãrã copii e
o aºa mare prostie,
dar îi vei face, le vei prinde
gustul, nu te vei mai opri,
corpul tãu va cunoaºte
grãsimea ca o devenire,
prin timp vei râde ºi vei uita.
în fiecare noapte ei îmi pun un
copil lângã mine,
cos privirea lui de somnul meu
ºi ce vãd eu sub pleoape
sunt niºte câmpuri pline cu
gene ºi genele sunt ca niºte
flori
fãrã numãr fãrã culoare fãrã
noimã rotunde
picioarele mi se curbeazã,
mersul se leagãnã,
pielea nu îmi mai ajunge
dintr-o parte a mea în alta ca sã
traversezi arunci poduri de
plasã
aºtept sã mã trezesc cu privirile
dãrâmate a zeci de jocuri lego
port ºtreanguri de cretã ca pe
mãrgele
în gâtul meu îºi fac loc câþiva
elevi ce tocmai încep ºcoala
dacã nu îi învãþ sã scrie nu mã
pãrãsesc niciodatã.

în planurile mele aºez pe pereþi
creioane în formã de copil
în planurile mele femeile sunt
niºte rochii pline cu crengi
în fiinþa mea de sus pãtrunde
sufrageria din prima mea casã
am între ochi un copil ca un
semn lat ºi negru
ºtiu cã naºti oricum ºi nu am
voie sã ating nimic
în fiinþa mea de jos adorm din
somn în somn pânã când
nu mã mai gãsesc.
eu nu sunt adriana
m-am tuns ca un puºti,
capul meu alunecã încã printr-o
clepsidrã
când voi fi mare o sã mã ascund
pânã când
ºi vârsta, ca o boalã, îmi va
trece.

Van Gogh. Unul dintre
Van Gogh se recompune cum
vrea în cuvinte,
din el imagini au plecat pe punþi
de toate vârstele
înfãºurat în nemurire ca-ntr-o
postfaþã la dâre de incontinenþã
cromaticã,
Van Gogh respirã artificial,
conectat la aparate ce fabricã
aer greoi ºi semantic,
viseazã dealuri pe care rãsar ca
flori oameni cu chip negru,
cu mintea ascunsã ca o jucãrie
stricatã ºi tot mai mult moartea
e o luminã de neon ca fel de
îngroºare a locului în care creier
ºi soare,
deodatã, pe lume ºi pânzã, au
gust stãtut.
Lui Van Gogh nu îi mai e bine,
trupul lui a trecut precum valul
ºi e bine cã a ºi-a revenit

abia acum, dupã,
când se trezeºte mort lângã
propriile sale tablouri,
ºi vrea sã le finiseze ºi îºi
prelungeºte în gând mâna
pânã la prima frunzã,
apoi ochii i se tulburã, în ei se
zbat peisajele lui toate,
amestecate ca un coctail prost,
ornat cu iriºi inutili, captivi,
din gând mâna moartã nu-ºi
gãseºte miºcarea,
ºi pânzele nu se mai pot ajunge,
împlinite singure, muzeificate,
privirile-i transpirã
decolorându-se în straturi,
Van Gogh încearcã sã adoarmã,
dar somnurile s-au încheiat din
viaþã
ºi acum gunoi pentru trezire,
bibelouri galbene depuse pe
dorinþa mortului,
picturã rea cu linii de fugã
putrezite, închizând orbiri în
forme,
ca semn de absenþã falsã, de
ochi bolnav pânã-n adâncuri,
apoi Theo zace aproape, ca un
þãrm invizibil unde culorile
se domolesc ºi îmbãtrânesc
ºi dacã s-ar gândi îndelung l-ar
putea ajunge.
Am sã mã sinucid încã o datã,
din energii demodate un ecou îi
spune,
ºi urechile lui se înmoaie ºi
tremurã,
în mormânt cineva i-a adãugat o
ureche de plastic care îi þine
rece ºi îl taie,
dar pielea lui e doar un loc în
care ea a fost,
atârnã pe scaune goale ºi
uneori se aºeazã
muncitori târzii, cu hainele de
oraº ieftin
ºi cartofii alunecaþi din
coridoarele înclinate ale minþii
în stomacul ca un animal de
pradã.
Van Gogh e aproape
dintotdeauna conectat la
aparate
ce-l strâng din decerebrãri
repetate ºi-l construiesc în piaþa
mare
a privirilor ºi din el ca o apã
neagrã un altul iasã
cu cliºee rupte împrãºtiind
coaste,
slãbit în trup ca pumni de râme
colorate întretãindu-ºi orbirea,
Van Gogh mai viseazã mâini
lungi ºi-n loc de unghii
pleoape.
ªi nimeni nu-l verificã unde
pleacã.
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Premiul Tiberiu Iliescu pentru activitatea
editorialã ºi publicisticã

A

Adrian Constantin
Michiduþã

absolvit Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalisticã Bucureºti, promoþia 1999. Din 2009 este Doctor în
Filosofie, titlu conferit de cãtre
Facultatea de Filosofie a Universitãþii Bucureºti. A lucrat, timp de
cinci ani, ca profesor asociat la
ªcoala de Jurnalisticã „Felix
Aderca”, din Craiova ºi ca lector
universitar la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã „Spiru Haret”
din capitalã. A publicat peste patruzeci de studii ºi articole în periodicele: Analele Universitãþii
din Craiova, seria Filosofie,
Mozaicul, Contemporanul,
Argeº, Cafeneaua literarã etc.
„Stãpânirea unei largi bibliografii, modalitatea personalã de
interpretare, capacitatea de a urmãri cu consecvenþã logicã o
anumitã linie hermeneuticã, subtilitatea argumentãrii, claritatea
expunerii” (Angela Botez) sunt
trãsãturi care au determinat nu-

mirea Domniei Sale drept consilier pe probleme de filosofie româneascã la Editura Grinta din
Cluj-Napoca. Aceleaºi calitãþi lau recomandat pentru statutul de
editor ºi coordonator al colecþiei
„Biblioteca de filosofie româneascã”, la Grupul Editorial Aius din
Craiova.
În aceastã calitate, a demarat
proiectul de reconstrucþie a filosofiei româneºti, proiect care s-a
dovedit cã nu este o utopie ºi nici
rezultatul exclusiv al unei pasiuni mistuitoare, ci rãspunde unei
nevoi a lumii filosofiei româneºti.
Drept dovadã sunt numeroasele
cronici cu care au fost întâmpinate cãrþile ºi numele (re)descoperite de Adrian Michiduþã: Mircea Florian, Gh. Al. Cazan, Ion
Petrovici sau Eufrosin Poteca.
Prin „consecvenþa cu care s-a
angajat sã repunã în circulaþie
publicã lucrãrile filosofice de
multã vreme epuizate ºi ieºite din

Premiul Felix Aderca
pentru artã neconvenþionalã

Vlad Drãgulescu

memoria colectivã” (Ionel Necula), Adrian Michiduþã aduce servicii reale actului valorificator ºi
rescrierii întregii partituri a evoluþiei filosofiei româneºti. Editorul craiovean anticipeazã demersul de scriere a istoriei acestui
domeniu în spaþiul cultural autohton, îi creeazã premisele, abordând o problemã de mare actualitate pentru filosofia contemporanã ºi anume metafizica.
Aºadar, pentru întreaga activitate publicisticã ºi editorialã de
pânã acum, pentru realizarea unor
ediþii critice de excepþie, pentru
proiectul de reconstrucþie a filosofiei româneºti, pentru acribia ºi
migala dovedite la fiecare volum
editat, Premiul Tiberiu Iliescu/
2010 pentru activitatea editorialã
ºi publicisticã se acordã domnului Adrian Constantin Michiduþã.

 Rodica Stovicek

C

el care va primi din partea mozaicarilor Premiul Felix Aderca pentru artã neconvenþionalã este un
tânãr de doar 30 de ani. Este un
produs la Departamentului de
Artã Teatralã, Facultatea de Litere, Universitatea Craiova – în
2007. Premiatul nostru a absolvit
secþia Actorie, clasa prof. Remus
Mãrginean. Este câºtigãtor al
Galei Tânãrului actor – Mangalia, 2008, Secþiunea „Grup”, cu
spectacolul „Metamorfoze”. Dintre rolurile în care l-aþi putut vedea pânã acum, amintesc doar
Crainicul din „Înºir-te mãrgãrite”,
Odiseu, Argos, Hermes, Alcinou
în „Odiseea” de Homer, ambele
spectacole ale Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” Craiova. A semnat regia ºi coregrafia pentru
spectacole precum „Ara”, „Neînþelegerea”, ambele spectacole
pentru Compania Teatrulescu.
Dincolo de calitãþile actoriceºti, premiatul din aceastã searã are ºi o calitate rarisimã atunci
când vine vorba de lumea artisticã, are vocaþia construirii, vocaþie de care în vremurile noastre
avem atâta nevoie. Tânãrul despre care vã vorbesc este preºedinte ºi producãtor al Asociaþiei
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„I.S. Drãgulescu”. Prin aceastã
asociaþie ºi prin Compania Teatrulescu a reuºit sã dea o nuanþã
nouã ideii de teatru în Craiova. A
preluat Cafe-teatrul Play ºi, dupã
cum cei mai mulþi dintre noi ºtim,
în fiecare vineri este plin de tineri
care-ºi doresc sã vadã un spectacol de teatru viu. De asemenea,
cum mulþi dintre craioveni au
putut vedea, în varã, a reuºit sã
redea circuitului Teatrul de Varã
din Parc, teatru în care au venit
peste douã mii de oameni. De curând a pus în aplicare un alt proiect, Impro SHOW (din care face
parte ºi amfitrionul nostru, Cãtãlin Bãicuº) ºi va deschide pentru
public un alt loc de teatru în Craiova: Scena8 (fost Arcade).
Se spune cã entuziasmul trebuie dozat atunci când vine vorba de tineri. Sunt însã convinsã
cã tânãrul despre care v-am vorbit se gândeºte chiar în acest
moment la urmãtorul proiect.
Sunt convinsã cã este de neoprit. Prin urmare, Premiul Felix
Aderca pentru artã nevonvenþionalã îi revine lui Vlad Drãgulescu!

 Xenia Karo

R

evista „Mozaicul”
acordã Premiul Petre
Pandrea pentru literaturã lui Ionel Buºe pentru volumul Ultima varã cu Enikö ºi
alte... povestiri (Editura Fundaþiei Alfa, Colecþia de carte de prozã, Cluj-Napoca, 2010.
Ionel Buºe s-a nãscut la 4 noiembrie 1958, în Tg. Logreºti,
Gorj. Este profesor univ. dr. în filosofie la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative „Nicolae Titulescu”. În 2000 a obþinut titlul de
doctor la Universitatea Bourgogne din Dijon, Faculté des Lettres
et Philosophie, specializarea: Philosophie, coordonator: prof.
univ. dr. Jean-Jacques Wunenburger. Este Director al Centrului
de Studii asupra Imaginarului ºi
Raþionalitãþii „Mircea Eliade”,
Universitatea din Craiova (colaborare cu Centre de Recherches
sur l’Imaginaire et Rationalite
„Gaston Bachelard” al Universitãþii Gaston Bachelard din Dijon)
care are ca scop studierea imaginarului social, a imaginii ºi simbolului în culturile tradiþionale, în
filosofie ºi ºtiinþã precum ºi a diverselor modele de raþionalitate.
Despre activitatea sa au scris
nume precum: Bruno Pinchard,
Prefaþã: „Ionel Buºe et la sages-

C

artea de debut în prozã
a lui Ionel Buºe, intitu
latã Ultima varã cu
Enikö ºi alte … povestiri, Editura Fundaþiei Alfa, Cluj, 2010, nu
este o care obiºnuitã a unui debutant care de-abia îºi cautã locul în literaturã. Cel puþin douã
aspecte reþin atenþia: a. aceastã
carte este maturã din punctul de
vedere al scriiturii, demonstrând
cã avem de a face cu un prozator
format ºi de o certã valoare; b.
autorul este un cunoscut profesor de filosofie, cotat atât în România cât ºi în strãinãtate. Poate
cele douã aspecte nu sunt chiar
atât de neobiºnuite, dar aº putea
face o comparaþie cu debutul tardiv în literaturã al lui Umberto
Eco.
Îndeletnicirile literare ale lui
Ionel Buºe nu sunt însã noi, pentru cã acestea dateazã din anii de
liceu ºi se manifestã puternic în
timpul facultãþii, când a publicat
prozã literarã în reviste de literaturã din România. Am putea spune cã primul traseu intelectual
este dinspre literaturã spre filosofie, pentru a da, mai apoi, vigoare literaturii printr-o întoarcere
dinspre filozofie spre literaturã.
De altfel, cele douã mari domenii
spirituale nu sunt niciodatã cu
totul separate. Deºi existã un principiu al vaselor comunicante între literaturã ºi filosofie, acest lucru nu este supãrãtor de pronunþat în cazul de faþã. Ionel Buºe
demonstreazã prin cartea sa cã
are vocatie literarã, fãrã a face
apel în mod direct la pretenþioasele sale cunoºtinþe de filosofie.
Dincolo de aceastã observaþie,
fiind un eseist de primã mânã, fapt
demonstrat cu prisosinþã de cãrþile sale de eseuri filosofice publicate pânã acum, este posibil
ca anumite subtilitãþi literare sã fi
primit o oarecare influenþã din
partea versatului cunoscãtor în
filosofia imaginarului.
Ultima varã cu Enikö ºi alte
… povestiri cuprinde 18 proze
scurte, împãrþite în douã pãrþi

Premiul Petre Pandrea pentru literaturã

Ionel Buºe

se des mythes”, în „Ionel Buºe,
Du logos au mythos”, l’Harmattan, Paris, 2008, tradusã în revis-

ta „Ramuri”, aprilie 2009; JeanJacques Wunenburger, în Cuvânt înainte la Logica pharma-

kon-ului (autor Ionel Buºe), Editura Paideia, Bucureºti 2004, Jean
Libis, în „Réglements des comp-

tes” („Caietele Mircea Eliade”, nr.
2, Editura Universitaria Craiova,
2004), Adrian Niþã, „Utopia raþiunii pure” în revista „Observatorul cultural” (2004) etc.
Dintre cãrþile publicate pânã
acum amintesc: Democraþie în
rouge caviar (Editura Fundaþiei
Alfa, Cluj - Napoca, 2007), Filosofia ºi metodologia imaginarului (Scrisul Românesc, Craiova,
2005), Métamorphoses du symbole (Prefaþã de Jean-Jacques
Wunenburger, Editura Dacia, Cluj
- Napoca, 2004); Logica pharmakon-ului (Cuvânt înainte de
Jean-Jacques Wunenburger, Editura Paideia, Bucureºti 2003), O
hermeneuticã simbolicã a basmului românesc (Editura Alfa
Press, Cluj - Napoca, 2000).
Acum, Ionel Buºe debuteazã
ºi în literaturã. În volumul premiat
azi de „Mozaicul” se simte formaþia filosoficã a autorului, precum ºi pasiunea sa pentru Mircea Eliade. Culegerea de nuvele
impresioneazã prin siguranþa frazei, prin problematica abordatã ºi
printr-o bunã stãpânire a mijloacelor literaturii. Volumul Ultima
varã cu Enikö ºi alte... povestiri
meritã din plin atenþia mozaicarilor ºi premiul pe care aceºtia îl
acordã pentru literaturã.

un portret literar al iubirii
egale (Naufragiul ºi C’est
¾amour qui passe). Prima povestire, Naufragiul, dateazã din martie 1984, anul când autorul absolvea Facultatea de istorie-filosofie de la Bucureºti. Ca urmare,
prozele au fost scrise într-o o
perioadã de cel puþin 26 de ani.
Se observã pe parcursul cãrþii o
anumitã evoluþie a scrisului, fãrã
ca primele povestiri sã aibã cumva de suferit din punct de vedere
al valorii. Dimpotrivã, toate povestirile demonstreazã calitãþi literare incontestabile.
Între real ºi fantastic. Dincolo de talentul literar nativ al scriitorului Ionel Buºe se aflã în mod
evident experienþa de viaþã ºi experienþa sa de cãrturar. Cred cã ºi
pentru prozatori e valabil ceea ce
spunea Rainer Maria Rilke cu referire la poeþi, undeva în al sãu
Malte Laurids Brigge: ca sã scrii
un singur vers e nevoie de multã
suferinþã, de nopþi pierdute ºi de
iubire. Cartea pe care o avem în
vedere este ea însãºi un poem al
iubirii alcãtuit din experienþe de
viaþã ºi care, pentru a fi suportabile trebuie sã devinã literaturã.
Nu oricum se întâmplã acest fapt
pentru cã e nevoie de suferinþa
ºi de bucuria ce, împreunã, alcãtuiesc otrava ºi mierea acestui
vis al creaþiei.
Prozele scriitorului Ionel Buºe
poartã ele un sâmbure al realitãþii, dar în desfãºurarea lor devin
cu totul altceva, fiind posibile
explorãri ale unei imagini de sine.
Scriitorul are tendinþa de a ieºi în
câteva din acestea spre o zonã a
fantasticului. Influenþele sunt
greu vizibile, dar presupunem cã
acestea vin dinspre literatura
consacratã în domeniu: Kafka,
Dino Buzzati, E. A. Poe, Mircea
Eliade, Borges etc. Totuºi, latura
fantasticã nu este predominantã
deoarece realitatea este mereu
prezentã chiar dacã, la un moment dat, misterul devine cotidian.
Inegale ca ºi întindere, textele
prozelor abordeazã, în cea mai

mare parte, tema iubirii care a jucat un rol extrem de important în
întreaga literaturã a lumii. Universalitatea iubirii este pusã în balans cu fragilitatea ei. Formele
iubirii sunt formele unei umanitãþi dinamice. Un portret literar al
iubirii poate sã vrea imortalizarea
unor trãiri autentice sau a unor
dorinþe care niciodatã nu au devenit act.
Unele elemente din cadrul cãrþii lui Ionel Buºe ar putea sã ne
îndemne sã credem cã avem de a
face cu o literaturã eroticã, acest
fapt putând fi nuanþat ºi de un
anumit limbaj. Aceasta este însã
doar o capcanã. Trebuie sã trecem dincolo de limbajul conjunctural spre ideea generoasã a unei
cãutãri perpetue. Iubirea este cãutarea perpetuã care, în plan filosofic, reprezintã o dimensiune
esenþialã a omului ºi nu numai.
Iubirea din lumea omului este
parte din infinitul Eros zidit la temeliile întregii realitãþi. În lumea
omului diferitele forme de iubire
sunt florile care se trag dintr-o
tulpinã viguroasã. A face din
acestea portrete literare reprezintã o aplicaþie care pune în miºcare visul, imaginaþia, reveria. Este
o întreprindere grea de eliberare
din închisorile pe care singuri le
zidim în fiecare zi în jurul nostru.
Jocurile realitãþii ºi apele
aparenþelor. Dacã vrem sã vedem cum se foloseºte scriitorul
de formele banale ale realitãþii
pentru a le transforma în literaturã purã, atunci trebuie sã citim cu
atenþie proza intitulatã Canton.
Firul descriptiv al textului este
relativ simplu ºi þine de o realitate durã a tranziþiei. O pereche de
pantofi noi poate fi echivalentul
unu avantaj sexual. Numãrul de
perechi de pantofi înseamnã o
acumulare de capital care poate
da, la un moment dat, respectul
social.
„Veronica Mazilu avea douã
perechi de pantofi. […]. Mãria
lui Fleandrã avea trei … […].
Ioana lui Scuipici avea mai

multe …”.
Lambru Ciovicã este un fel de
Don Juan, bãtrân dar nu suficient de ramolit, care vrea sã gãseascã femeia universalã în toate femeile („Unul care luase la
rând toate muierile din sat…”).
El este un fel de ciocoi, vechi ºi
nou, care a profitat ºi ca activist
de partid înainte de revoluþie ºi
profitã ºi acum. Într-o lume sãracã ºi aproape primitivã, Lambru
Ciovicã este încã strãlucitor pentru femeile din orizontul îngust al
Cantonului. Moartea lui este sfârºitul unui ritual al erotismului
transformat în banalitate. Totul
ar rãmâne aºa dacã nu ar interveni verbul „a avea” care redã un
simþ al iluziei proprietãþii. Lambru
pãrea sã-i fi strigat: „Te-am avut
Veronico, te-am avut …”. Veronica, la rândul ei, în gând: „Eu team avut Lambrule, eu …”. Dincolo de trãirea carnalã, iluzia proprietãþii asupra iubirii cuiva este
cea care salveazã de la banalitate. Chiar ºi dupã moarte, Ciovicã
este salvat pentru cã rãmâne în
memoria colectivã a femeilor, pãstrãtoarele unui eros perpetuu.
Proza care dã titlul cãrþii, Ultima varã cu Enikö, are o semnificaþie aparte. Ea este dedicatã
unor „iubiþi prieteni”, ªtefan ºi
Daniela, la rândul lor personaje
de roman. Este construitã cu scopul de a face din iubire piesa de
rezistenþã a vieþii omeneºti. Firul
narativ evidenþiazã trãirile unor
personaje care trec prin vãmile
capabile sã împuþineze, dar ºi sã
potenþeze viaþa dincolo de hotarele ei fizice. Autorul se foloseºte de douã registre aparent diferite. Unul reprezintã povestea
cotidianã a unei legãturi de prietenie întãritã în timp, ascunsã
foarte bine de ceilalþi. Este un fel
de egoism în doi, în care lumea
este mãrginitã de reciprocitatea
dorinþelor. Celãlalt registru este
cel al subtilitãþii mitice care face
parte din realitate. Matricea acestuia este indestructibilã ºi este
imaginatã prin povestea prinþe-

sei Iansã þi a iubitului ei Xango.
Nu conteazã cine sunt personajele în care se încarneazã matricea. Ea reprezintã motivul unei
universale regãsiri. Oricât de mult
ar rãtãci iubirea în lume, oricâte
forme ar avea, vine un timp în care
trebuie sã fie completã sub forma androginã. Acest efort universal al iubirii în lume seamãnã prea
mult cu devenirea Ideii Absolute
a lui Hegel ºi cu Eros-ul universal din mitologia ºi filosofia greacã. Totodatã, este o poveste universalã, presãratã peste tot în lumea omului, un fel de cupolã care
þine sentimentele.
Ionel Buºe dispune de tehnica cea mai adecvatã pentru a desfãºura propriile-i naraþiuni. Stilul
sãu este în aparenþã simplu, dar
rezultatele la care ajunge reprezintã efortul de ºlefuire asemãnãtor cu cel în cazul unui bijutier.
Existã, evident, diferenþe între
prozele mai vechi ºi cele scrise în
ultimii ani. Se poate aprecia o
creºtere a complexitãþii în timp.
Spaþiul de desfãºurare al povestirilor este în cea mai mare parte
românesc, dar ultimele trei proze
ne trimit pe alte meleaguri. Acestea sunt un fel de „probe de laborator” obþinute în alte condiþii
decât cele obiºnuite. Cupola care
le leagã este capacitatea povestitorului de a transforma faptele
banale în artã literarã.
Ultima varã cu Enikö ºi alte
… povestiri este o carte pe care
o poþi citi pe nerãsuflate. Sentimentul pe care l-am avut la finalizarea lecturii a fost cel al frumuseþii care poate pune stãpânire
pe noi ºi care ne poate reda libertatea. Într-un moment în care piaþa cãrþii este plinã de non-valori,
cartea de povestiri a lui Ionel
Buºe constituie o revelaþie. Dincolo de valoarea literarã incontestabilã, eu o percep ca pe un
lung poem dedicat iubirii eterne.

 Ion Hirghiduº
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Premiul Constantin
Lecca pentru artã plasticã

Lucian Irimescu

Î

n urmã cu peste treizeci de
ani, un tânãr înalt, subþirel
ºi cu ochelari care frecventa permanent sãlile de expoziþie
ale muzeului, ºi care obþinuse
aprobarea din partea conducerii
sã facã desene ºi schiþe dupã lucrãri de sculpturã ºi picturã, câºtiga un concurs de afiºe organizat de muzeu în colaborare cu Liceul de Artã din Craiova. Numele
sãu – Lucian Irimescu. S-a legat
de atunci o prietenie între o generaþie de muzeografi ºi tânãrul
artist care a vãzut în muzeu o a
doua academie de arte plastice.
Dupã terminarea studiilor avea
sã-ºi deschidã prima expoziþie
personalã pe simezele Muzeului
de Artã din Craiova ºi sã participe la toate saloanele anuale organizate de aceastã prestigioasã
instituþie. Experimentele sale artistice s-au concretizat în numeroase expoziþii persoanle sau de
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grup, acoperind diverse domenii,
de la pictura ºi grafica de ºevalet, la grafica de reproducere, la
grafica de carte ºi pe calculator,
sculpturã monumentalã ºi film de
autor, dovedind cã este un arist
problematic, care apeleazã la metafore cognitive, fiind mereu în
cãutarea unor soluþii plastice ºi
de comunicare între generaþii ºi
în raport cu marele public.
Putem sã spunem astãzi cã
Lucian Irimescu este un artist
dedicat comunitãþii prin implicarea sa directã în viaþa revistelor
de culturã din Craiova, în amplele ºi prestigioasele manifestãri
artistice ocazionate de Festivalul Internaþional Shackespeare,
fãrã a renunþa o clipã la visul sãu
de creator, în lupta personalã cu
timpul pentru cucerirea unor adevãruri pe care le considerã esenþiale.

 Florin Rogneanu

Premiul Felix Aderca pentru pentru
iniþiative deosebite în domeniul cultural

C

Þuþu Bãrbulescu

olega noastrã mozaicarã ºi minunatã prietenã, Luminiþa Corneanu, a cãrei prezenþã în salã o salutãm acum ºi ca redactor al României literare, scria în urmã cu
doi sau trei ani un articol despre
„oamenii instituþie” ai Craiovei,
personalitãþi puternice, capabile
sã întemeieze ºi sã þinã în picioare instituþii care înnobileazã comunitate, chiar sã le impunã în
plan naþional sau internaþional,
în vremuri mai degrabã ale destrãmãrii decât ale construcþiei.
Am evocat acel inspirat articol pentru cã revista Mozaicul
acordã premiul Felix Aderca pentru activitãþi artistice neconvenþionale unor asemenea personalitãþi.
Îmi revine onoarea de a vã prezenta unul dintre laureaþii anului
2010. Absolvent al Facultãþii de
Istorie-Geografie Bucureºti, venit în 1975 ca restaurator la nou
înfiinþatul Laborator Zonal de
Restaurare din cadrul Muzeului
Olteniei, a cãrei conducere o va
prelua în 1990, domnul Þuþu Bãrbulescu a reuºit de-a lungul celor douã decenii de activitate sã
construiascã o instituþie de un
nivel profesional exemplar, care
a înscris Bãnia în circuitul internaþional cel mai select din acest
domeniul de activitate.
Într-o simbiozã perfectã cu
discreþia ºi rigoarea unei munci
deopotrivã ºtiinþifice ºi artistice,
departe de percepþia publicului
larg care ignorã munca acestor
maeºtri ce readuc la viaþã superbe creaþii ale unor artizani de
acum sute sau chiar mii de ani,
cu pasiunea ºi cunoaºterea, dublate de un simþãmânt al responsabilitãþii civice cum prea rar întâlnim azi, ºi de care are atâta nevoie societatea noastrã româneascã, domnul Þuþu Bãrbulescu a realizat înainte de orice o
adevãratã echipã de profesioniºti, a cãror competenþã este recunoscutã de specialiºti de marcã din þarã ºi din lume.
ªi pentru cã munca lor este
mereu în spatele scenei, Mozaicul îi aduce pentru un moment
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în lumina reflectoarelor nominalizând echipa: Alina Maria Gãrãu,
Aniºoara Vãtuiu, Irinela Firan,
Sorela Gângioveanu (restauratori
textile) Adela Gabriela Dumitru,
Valentin Preda, Leonard Ionescu
(restauratori metal), Cristina Camelia Ghiþescu, Rodica Florentina Opriþescu (restauratori carte
veche – document), Simona Violeta Gheorghe, Viorel Florian Cojocaru-Bichea ºi „ºefu” (restauratori ceramicã, sticlã, porþelan),
Marinela Popescu (investigator)
ºi Claudia Lupu (conservator).
Cea de-a cincea ediþie a Salonului Naþional de Restaurare gãzduitã anul acesta de Laboratorul
zonal de pe lângã Muzeul Olteniei, care a reunit specialiºti restauratori, conservatori ºi investigatori din cele mai importante
laboratoare de restaurare din
þarã, a confirmat încã odatã valoarea acestei instituþii. Expoziþia
organizatã cu acest prilej ºi la care
au fost etalate piese deosebite,
foarte valoroase ºi foarte diferite
din patrimoniul naþional, al cãrei
vernisaj a avut loc pe 15 septembrie, a dezvãluit ºi vizitatorului
esenþa „artei ºi ºtiinþei restaurãrii”.

Dar mai ales trebuie sã reamintim cã încã nu s-au stins ecourile
conferinþei internaþionale MATCONS 2009, desfãºuratã la Craiova, la care au participat zeci de
specialiºti din întreaga lume ºi la
care au fost co-organizatori (alãturi de Consiliul Judeþean Dolj ºi
Muzeul Olteniei) ICOM România, Universitatea din Torino ºi
Institutul de Conservare din Copenhaga. Mãrturia obiectivã a
nivelului de performanþã pe care
Mozaicul îl distinge în aceastã
searã este ºi faptul cã la MATCONS 2011, Salon ºi conferinþã
internaþionalã, manifestare ce se
va prezenta la cea de a 22-a Conferinþã Generalã ICOM, în perioada 7-12 noiembrie la Shanghai,
sunt invitaþi cinci specialiºti ai
Laboratorului de restaurare craiovean.
Mozaicul recunoaºte prin
acest premiu meritul unei personalitãþi care a ºtiut sã se exprime
printr-o echipã de profesioniºti
ºi împreunã au dat Craiovei îndreptãþirea de a se mândri cu cel
mai modern Laborator de restaurare din România.

 Nicolae Marinescu

Premiul Jean Bobescu
pentru muzicã

Emil Siegbert Maxim

C

ariera sa muzicalã este polarizatã în jurul a trei centre culturale,
Cluj (oraºul sãu natal), Craiova
(oraºul adoptiv) ºi Bucureºti (oraºul popasului sãu meteoric, între 2006-2009, ca
dirijor al Teatrului Naþional de Operetã „Ion
Dacian”), cu identitãþi profesionale aparent diferite, dar „izvorâte” din acelaºi
trunchi, aºa precum instruirea sa muzicalã
s-a datorat inconfundabilei metropole transilvane.
Dupã absolvirea Conservatorului de
Muzicã „Gheorghe Dima”, se ataºeazã
valorilor culturale clujene, dezvoltând o
activitate cu adevãrat impresionantã prin
densitatea implicãrilor sale în învãþãmântul muzical local, în plan organizatoric, dar
îndeosebi în universul fascinant al practicii artistice. Aici înfiinþeazã Corul bãrbãtesc „Armonia” cu care atinge performanþe artistice comparabile cu cele ale altor,
nu multe, coruri de frunte transilvane, catalogate, pe nedrept, de amatori.
Devine maestru de cor ºi, apoi, dirijor
al Operei Române din Cluj-Napoca (19671995), activând ani la rând în cele douã
ipostaze, împlinindu-ºi cariera la cotele
înaltului profesionalism, asumându-ºi o
agendã repertorialã deosebit de vastã de
spectacole de operã, balet ºi operetã.
A dirijat operã: partituri clasice („Nunta lui Figaro”, „Don Giovanni”, „Flautul
fermecat” de Mozart), muzicã romanticã
italianã („Don Pasquale” ºi „Lucia di Lammermoor” de G. Donizetti), partituri ale
romantismului francez („Carmen” ºi „Pescuitorii de perle” de Bizet), muzicã italianã
din a doua jumãtate a secolului XIX, inclusiv epoca veristã („Trubadurul”, „Traviata”, „Rigoletto”, „Bal mascat”, „Don
Carlo”, „Nabucco”, „Aida”, „Falstaff” de
Verdi, „Cavalleria rusticana” de Mascagni,
„Paia?e” de Leoncavallo, „Boema”, „Madama Butterfly”, „Tosca”, „Turandot” de
Puccini.
A dirijat operetã, „Vãduva veselã”,
„Contesa Maritza”, „Liliacul”, „Voievodul
þiganilor”, Vânzãtorul de pãsãri”; spectacole de balet „Coppelia”, „Lacul lebedelor”, „Spãrgãtorul de nuci”, „Fântâna din
Baccisarai” ºi un mare numãr de creaþii
româneºti printre care „Ana Lugojana” de
Filaret Barbu, „Lãsaþi-mã sã cânt” de Gherase Dendrino, „Luceafãrul de Ziuã” de
Tudor Jarda. Nu în ultimul rând, a dirijat

Premiul Adrian Marino pentru
promovarea unei instituþii de culturã

Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”
„Premiul pentru contribuþia la afirmarea unei instituþii culturale craiovene în
context internaþional” ce poartã numele
lui Adrian Marino, mentorul Revistei „Mozaicul”, a fost atribuit unei instituþii care
recent a repurtat un strãlucitor succes la
nivel mondial, Teatrul de copii ºi tineret
„Colibri” din Craiova, cel care, la Festivalul de teatru pentru pãpuºi ºi marionete
de la Shanghai a fost distins, în urma prezentãrii spectacolului Pinocchio, cu trei
importante premii:
Premiul pentru spectacol, Premiul pentru regie, acordat directorului de scenã
Cristian Pepino ºi Premiul pentru cea mai
bunã interpretare, atribuit actriþei Rodica
Prisãcaru.
Aceste foarte importante succese se
adaugã celor obþinute în ultimii 20 de ani
de celelalte instituþii de spectacol craiovene, Teatrul Naþional, Filarmonica „Oltenia” sau Teatrul de Operã ºi Operetã, Teatrul „Colibri” , reluând prin aceasta seria
de turnee întreprinse în Orientrul îndepãrtat, în Mongolia, China ºi Coreea la mijlocul anilor ’60 de Teatrul de pãpuºi din Craiova, condus la acea vreme de cel care a
avut o contribuþie decisivã la fondarea ºi
afirmarea acestui „mic teatru mare” , regizorul Horia Davidescu.

lucrãri vocal-simfonice: „Recviemul” mozartian, „Carmina burana” de Carl Orff,
Missa în Do major de Beethoven.
Ca profesor al Academiei de Muzicã
„Gheorghe Dima”, între 1995-2006, având
calitatea de conferenþiar universitar titular, s-a remarcat prin valoarea demersului
sãu pedagogic, activând în cadrul catedrei de operã, lied, oratoriu, teoria stilurilor ºi stilistica comparatã. Mândru de a fi
ardelean neaoº prin vorbã, „cuget ºi simþire”, amuzant ºi iute la replicã, Emil S.
Maxim ºi-a cucerit întotdeauna anturajul
la fel ca ºi „pãrintele” sãu spiritual, Tudor
Jarda.
În 1995 ajunge în Craiova, unde obþine, prin concurs, chiar postul de director
general al Teatrului Liric „Elena Teodorini”
ºi timp de 6 ani promoveazã proiecte manageriale de certã anvergurã, impresionând prin þinuta prestaþiilor sale interpretative (ca dirijor), dar ºi prin deschiderea
internaþionalã pe care o dã ansamblului
artistic prin turnee în þãri europene de mare
tradiþie muzicalã, ca Italia, Germania, Elveþia, devenite astãzi tradiþionale.
Revine la Craiova în anul 2009, de
aceastã datã, la invitaþia Filarmonicii „Oltenia”. Experienþa sa artisticã, acumulatã
în peste patru decenii pe tãrâmul artei sunetelor, se dovedeºte a fi beneficã în acþiunea de diversificare a activitãþii concertistice a Filarmonicii, în promovarea unui
repertoriu simfonic, vocal-simfonic ºi coral din ce în ce mai interesant ºi, într-o
bunã mãsurã, inedit.
Trei opusuri de Serghei Rahmaninov,
ultimul reprezentant semnificativ al romantismului târziu rus, au înregistrat, recent,
sub bagheta dirijorului Emil S. Maxim versiuni interpretative de realã prestanþã artisticã. Ne referim, aici, la „Vecerniile” pentru cor mixt a cappella, „Clopotele” pentru
orchestrã, cor ºi soliºti (ambele prezentate în primã audiþie craioveanã) ºi „Dansurile simfonice”.
Pentru acest ultim proiect cultural, dar
ºi pentru înaltul sãu profesionalism pus
în slujba vieþii muzicale craiovene de care
este atât de ataºat, revista „Mozaicul” îi
acordã Premiul „Jean Bobescu” pentru
muzicã în anul 2010.

Premiile sunt cu atât mai preþioase cu
cât ele au fost obþinute într-o competiþie
la care au fost prezentate teatre pentru
copii din þãri cu o îndelungatã tradiþie.
Suntem datori sã mulþumim Primãriei ºi
Consiliului Municipal Craiova pentru asigurarea condiþiilor materiale pentru efectuarea acestei deplasãri în îndepãrtata
Chinã, la Shanghai, oraº care a gãzduit în
acest an ºi Expoziþia Mondialã.
Sperãm ca mãiestria artiºtilor Teatrului
de copii ºi tineret din Craiova concretizatã în obþinerea celor trei distincþii internaþionale, sã constituie un motiv în plus ca
Primãria ºi Consiliul Municipal sã atribuie
acestui minunat colectiv artistic o salã de
spectacole proprie, poate chiar atât de mult
dorita salã a actualului Cinematograf „Modern”, situatã în centrul municipiului nostru, cu siguranþã cel mai potrivit loc de
întâlnire a copiilor Craiovei cu minunata
ºi fascinanta lume a spectacolelor ce le
sunt destinate.
Permiteþi-mi sã-i invitãm în scenã pe acei
care au contribuit direct la realizarea spectacolului „Pinocchio” ºi prezentarea lui la
Festivalul de la Shanghai ºi sã-i aplaudãm
cu cãldurã pentru obþinerea celor trei importante distincþii.

 Emil Boroghinã

 Gheorghe Fabian
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Premii internaþionale pentru Teatrul Colibri

r te

a fost odatã, la Shanghai, un festival…
Nicolae Marinescu: În urmã
cu mai bine de 40 de ani, Teatrul de Pãpuºi din Craiova începea o extraordinarã aventurã care avea sã îi aducã o notorietate internaþionalã pe cât de
neaºteptatã, pe atât de strãlucitoare. A fost prima instituþie de
spectacol craioveanã care ne-a
reprezentat pe patru continente, cunoscând succesul în Europa, Asia, Africa ºi America…
Doina Pologea-Berceanu:
Într-adevãr, în decembrie 1967
Teatrul de Pãpuºi din Craiova ieºea pentru prima oarã într-un turneu dincolo de hotarele þãrii cu
spectacolul „Harap Alb”, în regia lui Horia Davidescu, directorul fondator al teatrului, ºi scenografia maestrului Eustaþiu Gregorian, pentru mai multe spectacole în China, pe ruta BeijingShanghai, R. P. Coreeanã ºi R. P.
Mongolã. A fost începutul unei
perioade de peste un deceniu de
afirmare pe toate marile scene festivaliere din lume, anticipare a
strãlucitului deceniu de afirmare
mondialã a Teatrului Naþional
Craiova din anii ’90. Superba carte a doamnei Alexandra Davidescu, Am trãit într-un mic teatru
mare, rãmâne o mãrturie autenticã ºi emoþionantã nu numai pentru o etapã eroicã din viaþa instituþiei noastre, dar, îndrãznesc sã
spun, ºi pentru istoria culturalã a
Craiovei,
N.M.: Sigur, de-a lungul timpului, directorii care i-au succedat domnului Horia Davidescu, dãruitul „fondator”, regretaþii Cleo Domozinã ºi Patrel
Berceanu, n-au încetat sã lupte,
ºi nu spun metaforic, pentru a
pãstra recunoaºterea internaþionalã a instituþiei. Constat cu
satisfacþie ºansa de a relua un
drum a cãrui nostalgie o parte
din actualul colectiv al Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, desigur, o pãstreazã.
D. P-B.: Invitaþia de a participa cu spectacolul „Pinocchio” la
Festivalul Internaþional al Teatrelor de Pãpuºi „Golden Magnolia”, ediþia a II-a, desfãºurat la
Shanghai - China în perioada 10-
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17 octombrie a înscris Teatrul
„Colibri” într-o spiralã sau, dupã
cum ar fi spus Constantin Noica,
într-o „închidere care se deschide”, fiindcã a oferit pãpuºarilor
români onoarea de a reprezenta
România. Prezenþa constantã la
festivalurile mai apropiate, din
Bulgaria sau Serbia s-a dovedit
bine venitã. Fiindcã tot într-un
festival internaþional, în anul trecut, la Kragujevac (Serbia), spectacolul nostru „Pinocchio” a stârnit interesul pãpuºarilor chinezi
de la Shanghai, aflaþi acolo împreunã cu directorul teatrului, He
Xiaoxing, care ne-a declarat de
atunci cã spectacolul nostru i-a
plãcut mult ºi cã ne va invita în
festivalul lor din 2010. Îndatã ce
ne-am întors în þarã, o pãpuºã
chinezeascã a sosit prin poºtã,
uimindu-ne ºi bucurându-ne. Era
darul trupei din Shanghai cu prilejul sãrbãtoririi celor 60 de ani
de la înfiinþarea Teatrului de Pãpuºi din Craiova.
N.M.: Aºadar, iatã-vã dupã
43 de ani, din nou în China…
D. P-B.: Pe 12 octombrie, la
ora 10,00 ne-am aflat în Ciro Plaza, în faþa sediului Teatrului de
Pãpuºi din Shanghai, la festivitatea de deschidere a Festivalului „Golden Magnolia”. Dupã ce
s-a anunþat componenþa juriului,
format din circa douãzeci de personalitãþi ale vieþii culturale chineze, plus regizori sau directori
de teatre din Europa, a avut loc o
paradã a pãpuºilor trupelor participante, România defilând, bineînþeles, cu Pinocchio, adus în
scenã de Rodica Prisãcaru.
Au fost douãsprezece trupe
participante (din China, Rusia,
Anglia, Suedia, Portugalia, Bulgaria, Polonia, Turcia, Serbia), cu
pãpuºi care mai de care mai frumoase. Rodica Prisãcaru a fãcut
o glumã, punându-l pe simpaticul Pinocchio sã se uite pe sub
fustele celorlalte pãpuºi, ceea ce
nu a scãpat ochilor ziariºtilor, care
imediat au imortalizat momentul
pe peliculã. Aºa cã imaginea lui
Pinocchio cel poznaº a apãrut,
din prima zi, în paginile ziarelor
chineze.

Graficul manifestãrilor în care
am fost incluºi a cuprins, între
altele, un spectacol în oraºul Fengxiang, partciparea la simpozionul „Pãpuºa ºi audienþa ei” sau
vizitarea Expoziþiei Internaþionale din Shanghai. Din pãcate, nu
am putut viziona toate spectacolele trupelor invitate. Aº remarca, pe de o parte spectacolul „Regele - maimuþã“ al trupei Mingxingee din Taiwan, spectacol de
mare virtuozitate pãpuºãreascã ºi,
pe de altã parte, pe al trupei Teatrului Kubus din Polonia, care nea arãtat cât de mult poate dãuna
unei trupe o echipã tehnicã slab
pregãtitã, dar ºi cât o (mai) poate
salva o scenografie care încântã
ochiul.
N. M.: Ce credeþi cã a impresionat la spectacolul Teatrului
„Colibri” ?
D. P.- B.: Spectacolul nostru a
fost prezentat în a treia zi a festivalului ºi a avut parte de o receptare entuziastã, subliniatã de îndelungile aplauze de la final. Publicul a fost deosebit de cald ºi
s-a integrat de îndatã în atmosfera spectacolului, ducându-i de
grijã lui Pinocchio de câte ori era
pe punctul de a pãþi ceva. Efectul trebuie apreciat cu atât mai
mult cu cât personajul atât de
popular în spaþiul cultural european este ca ºi necunoscut publicului chinez, ori asta creºte
foarte mult responsabilitatea trupei în transmiterea mesajului artistic. Rodica Prisãcaru a dat atâta viaþã lui Pinocchio, încât publicul, atât cel format din copii,
cât ºi cel adult, s-a integrat atât
de mult în atmosfera spectacolului cã reacþiona de câte ori erou
pe punctul de a pãþi ceva neplãcut. Iar Valentin Mihali, în rolul
lui Gepeto, le-a câºtigat în asemenea mãsurã simpatia, încât
copiii îl arãtau entuziaºti pãrinþilor în zilele urmãtoare prin sala
de spectacol sau prin foaier:
„Papa”, „Papa”!...
Ulterior am realizat cã acest
spectacol a fost diferit de ceea
ce fusese „Pinocchio” pânã
atunci. Fiecare actor, Mugur Prisãcaru, Alla Bogdan, Oana Stan-
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cu, Iulia Cârstea, Adriana Ioncu,
s-a dãruit total rolului sãu contribuind la crearea acelei atmosfere
care anuleazã bariera dintre scenã ºi salã, dintre realitate ºi ficþiune specificã marilor spectacole.
Trebuie remarcatã ºi contribuþia
echipei tehnice, formatã din Costi
Bârsan, Laurenþiu Milici ºi Doru
Diaconescu, susþinând cu lumini
mai vii ºi mai precise ca oricând,
cu sunetul plin ºi nuanþat evoluþia echipei care evolua în scenã,
impunând þinuta profesionalismului autentic.
De altfel nu pot trece sub tãcere emoþia pe care am încercato toþi când dupã spectacol am
fost pur ºi simplu asaltaþi la cabine de copii însoþiþi de pãrinþi, care
vroiau sã-l atingã pe Pinocchio
ºi sã facã fotografii cu el ºi cu
celelalte personaje.
Rezultatele s-au cunoscut la
festivitatea de închidere, când
premiile au început sã curgã: Premiul de excelenþã pentru cel mai
bun spectacol de animaþie, Premiul pentru cel mai bun regizor
(Cristian Pepino), Premiul pentru cea mai bunã actriþã (Rodica Prisãcaru, în rolul lui Pinocchio).
Ne aºteptam sã luãm un pre-

miu, dar nici în cele mai frumoase
vise nu ne-am imaginat cã ele vor
fi trei! Dacã premiul cel mai mare
a revenit ruºilor, respectiv Teatrului „Arlekin” din Omsk, ca numãr de premii „Colibri”-ul s-a situat în frunte. ªi, de ce sã n-o
spunem, sunt toate premii foarte
importante.
N. M.: Concluzionând, care
ar fi „morala” acestei experienþe inedite pentru cei mai mulþi
dintrei dumneavoastrã, fiindcã,
orice am spune, ceva care poartã marca „Shanghai” nu poate
fi obiºnuit? Dacã ne gândim
numai la forþa economicã mondialã pe care o reprezintã, sau
cã, pânã la urmã, este un oraº
cu o populaþie egalã cu a României!
D. P.-B.: Cã s-au adeverit cuvintelor lui Cristian Pepino, un
regizor de talie internaþionalã, cu
un prestigiu incontestabil pentru
toþi cei prezenþi la „Magnolia de
Aur”, care a ajuns la concluzia
cã trupa de la Craiova este una
excepþionalã! ªi cea mai bunã
dovadã cã nu sunt subiectivã
este faptul cã la recepþia finalã
atât directorul teatrului polonez
cât ºi al celui rus, încununat cu
Marele Premiu, amândoi regizori,
au venit la noi sã ne felicite ºi sã
îºi exprime speranþa cã vor putea
lucra într-un viitor cu trupa noastrã. Iar la plecare, directorul Teatrului din Shanghai, d-l He Xiaoxing, ne-a spus cã aºteaptã cu
deosebit interes urmãtorul nostru spectacol, fiind de pe acum
invitaþi la ediþia urmãtoare a festivalului. Mai mult, ºi-a exprimat
ºi Domnia-sa dorinþa de a veni la
Craiova pentru a pune în scenã
un spectacol cu trupa „Colibri”,
cunoscând dificultãþile economice ale României, fãrã onorariu.
Nu pot sã închei fãrã a mulþumi Consiliului Local ºi Primãriei Craiova pentru susþinerea financiarã a prezenþei noastre la
acest mare festival ºi fãrã a ne
arãta satisfacþia cã am fãcut cinste Craiovei ºi României, pe care
le-am reprezentat cu profesionalism ºi dãruire. Este un succes
care încurajeazã colectivul Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” sã lucreze pentru un nou
început al recunoaºterii calitãþii
sale de ambasador al creativitãþii
ºi demnitãþii româneºti, de mânã
întinsã prieteneºte spre lume.

