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– Trãim într-o þarã, în fond, a
septentrionului, unde natura se
înverºuneazã sã ne înveþe cano-
nul solitudinii îngheþate, perora
Alain, cu ochii aþintiþi spre es-
pressorul profesional ce împrãº-
tia în jur aromele ispititoare ale
cafelei.

Abia ieºisem din lunga iarnã
canadianã ºi îmi reluasem obi-
ceiul de a întârzia în cocheta ca-
feterie a librãriei Esprit, alãturi de
prietenul meu. Alain þinea cursuri
de civilizaþie aztecã la un colegiu
exclusivist de pe platoul Mont
Royal, iar în timpul liber fãcea
voluntariat într-o asociaþie preo-
cupatã de âgism. Îi ascultasem,
de nenumãrate ori, pledoariile
împotriva prejudecãþilor ce încon-
joarã existenþa vârstnicilor. „Pri-
veºte în jur la aceºti bãtrâni! Sunt
ei atât de bolnavi ºi neajutoraþi?
Depind ei numai de contribuþiile
noastre la bugetul de stat?
Atunci, de ce atâta violenþã ºi
atâtea abuzuri la adresa lor?”, se
indigna el, agitându-ºi braþele în
elanuri aproape necontrolate.

Acum, rãsfoise ziarele puse la
dispoziþia clienþilor librãriei ºi, se-
sizând coloanele generoase oferi-
te humour-ului, încerca sã-ºi ex-
plice sursa interesului aºa de mar-
cat pentru categoria comicului.

– ªi totuºi, îºi continuã Alain
discursul, aici, când termometrul
trece cu o linie peste 0 grade, se
plonjeazã direct în exuberanþã
estivalã. Observã, te rog, þinuta
vaporoasã a blondei din colþ!

Mã uimea, întotdeauna, rapi-
ditatea cu care îºi schimba un-
ghiul vizual, performanþã egalatã
doar de uºurinþa abordãrii altui
subiect de conversaþie. Într-ade-
vãr, în stânga vitrinei ce se des-
chidea spre multiplexul Colossus,
cu arhitectura lui amintind un
OZN supradimensionat, o tânãrã
pãrea cufundatã în lectura unui
volum masiv, probabil un roman,
fãrã sã dea atenþie privirilor cer-
cetãtoare ale celor din preajmã.
Transparenþa bluzei pastelate ºi
pantalonii scurþi puneau în evi-
denþã rotunjimile proaspete ale
sânilor ºi genunchilor deja bron-
zaþi. Interesul îmi fu reþinut însã
de strãlucirea mãrului verde ce
decora mãsuþa ei. Razele soarelui
transmiteau vibraþii plastice ºi
întreaga compoziþie transfera în
atmosfera cafeteriei efluvii de in-
spiraþie impresionistã.

 Cred cã ai dreptate, reluai eu
discuþia, nevoia de veselie, chiar
de hohot impenitent, provine din
complexul unei închistãri forþate.

– Cum se împacã, totuºi, raþi-
onalismul ºi fanfaronada france-
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zã cu morga ºi umorul sec brita-
nic, mai ales în aceastã provincie
bântuitã de idei separatiste?

– Funcþioneazã, probabil, din-
colo de tensiuni, principiul co-
existenþei.

Rãstimp de câteva sãptãmâni,
am fost extrem de ocupat. Apoi,
am revenit la Esprit cu o poftã
nebunã de a conversa despre ce-
lebrul Juste pour rire, festivalul
dedicat farsei, bufoneriei, clov-
neriei ºi râsului rãsplãtitor. Din
pãcate, Alain nu-ºi fãcu apariþia.
Mult mai târziu îmi mãrturisi cau-
za absenþei lui: plecase în mare
grabã la Lima, pentru a participa
la ediþia din acest an a unei pito-
reºti manifestãri, numite elocvent
Ciclonudista. Nu îl ºtiam pe
Alain un fanatic al bicicletei ºi nici
a vreunei mise à nu, dar lipsa lui
îmi oferi rãgazul descoperirii unor
amãnunte ce mã aruncarã în um-
brele incertitudinii. Blonda, asu-
pra cãreia chiar Alain îmi atrãse-
se atenþia, se afla în colþul ei, cu
o carte deschisã în faþã ºi cu strã-
lucitorul mãr verde pe mãsuþã.
Am intuit o legãturã secretã între
ritmul interior al trãirilor tinerei ºi
fructul atât de expresiv în perfec-
þiunea formelor sale. Cele douã
singurãtãþi îmi apãreau comple-
mentare, definindu-se una prin
cealaltã. Mã pregãteam pentru
momente de graþie, pentru reve-
laþii care sã însufleþeascã aglo-
merarea amorfã a cafeteriei, când
totul se risipi în cel mai banal
mod posibil. Un bãrbat între
douã vârste, aproape anodin, ºi
nu spun asta din invidie, trecu
pe lângã obiectul speculaþiilor
mele care se ridicã deîndatã ºi îl
urmã spre ieºire.

Starea de contrarietate se es-
tompase. La o nouã întâlnire cu
Alain, am constatat, cu surprin-
dere cã, în locul primitoarei cafe-
terii, librãria Esprit îºi extinsese
spaþiul cu un sector destinat ca-
dourilor. Contrariat, prietenul
meu ceru unui préposé câteva
lãmuriri. Vãdit jenat, acesta îi
ºopti, suficient de tare ca sã aud
ºi eu:

– Mai multe prostituate, les
travailleuses du sexe – crezu ne-
cesar sã nuanþeze –, de altfel de
bunã condiþie, îºi racolau aici
clienþii, folosind ca semn al acce-
sibilitãþii câte un mãr verde. Aºa
cã autoritãþile au luat mãsuri ra-
dicale, desfiinþând cafeteria. Ori-
cum, vânzãrile de carte au scãzut
semnificativ.

Dupã remarca lui, rostitã pe un
ton aproape tragic, eu ºi Alain am
izbucnit într-un hohot de râs cu
adevãrat compensator.
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haiducind prin
cultura românã

Nimic din ceea ce se întâmplã
în România nu poate fi înþeles
dacã ignorãm deceniile de

comunism ºi evenimentele din decembrie
1989 - 1990. Încercãrile de ducere în deri-
zoriu a „grelei moºteniri” sunt o diversi-
une destinatã sã amâne judecata criticã a
experimentului tragic la care a fost supus
poporul român timp de aproape o jumã-
tate de secol, sã oculteze responsabilitã-
þile ºi sã prelungeascã, în formã nouã,
privilegiile unor profitori grobieni, imuni
la valorile superioare ale umanitãþii.

Nu întâmplãtor libertatea cuvântului,
cenzuratã draconic odatã cu ocupaþia so-

vieticã ºi aducerea la putere a guverne-
lor promoscovite, avea sã fie cea dintâi
nevoie a românilor exprimatã în decem-
brie1989, rãmânând unul dintre bunuri-
le/valorile cel mai bine pãstrate ºi apãra-
te din prima zi a Revoluþiei pânã astãzi.

Ideea tinerilor redactori ai „Mozaicu-
lui” de a reflecta asupra libertãþii edito-
riale mi s-a pãrut mai mult decât o provo-
care intelectualã, un act de responsabili-
tate civicã necesar.

(Continuare în pag. 7)
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„Juste pour rire“ by Constantin M.

Popa exhibit parabolic story meetings,
some excuse about civilization or analy-
zes the links between individuals. l 1
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prin cultura românã

In terms of editorial freedom, Nicolae
Marinescu believes that it has been dee-
ply affected by decades of communism,
but in the future, he believe that publis-
hing activity in Romania is on a road that,
with wisdom and openness, may be the
good one. l 1
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In his article “Without editorial free-
dom, we would not have even half the
books published since 1990!”, Liviu An-
toanesei tells us about both editorial free-
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the shortcomings of today’s publishing
market. l 3

Irina PETRAª: De douãzeci de ani,
cheltuim energie enormã pentru a numã-
ra „pãcate via Securitate” ale scriitori-
lor

“For twenty years, we spend enormous
energy to count «the guilt via Security»
of writers” is the title of the article signed
by Irene Petraº who accepted our chal-
lenge of talking about editorial freedom in
Romania. l 4

Paul ARETZU: Libertatea editorialã
nu înseamnã altceva decât ºansa marii
literaturi

With a suggestive title, “Editorial free-
dom means nothing less than the chance
of a great literature”, Paul Aretzu discus-
ses the hard years for the publishing mar-
ket before 1989, and the achievements ari-
sing after this year. l 4

Andrei MARGA: „Cultura este veri-
tabilul factor hotãrâtor al dezvoltãrii
societãþii de astãzi”

“Culture is the true determinant of the
development of today’s society”, repre-
sents the continuation of the interview
with Mr. Andrei Marga took by Luiza Mitu,
first part of which we have had the occa-
sion to read in our literary magazine from
last month. l 5

Horia DULVAC: Coabitãri cu proprii-
le libertãþi

In his article“Cohabitation with our
own freedom”, Horia Dulvac believes that
the signs and editorial market liberaliza-
tion were felt after 1989 when the “drawer
literature” arises. Unfortunately now the-
re is a gap between consumption and aes-
thetic quality of the books, which makes
some valuable books to be hardly noti-
ceable.  l 5

Gabriel COªOVEANU: „De ce îmbrã-
þiºarea facilului nu are legãturã cu pre-
tenþia de a fi respectat”

In his article, Gabriel Coºoveanu em-
phasizes that post-December freedom
was useful because we could promote all
values that before ’89 could not pass the
infernal machine of censorship. l 6
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Ilarie HINOVEANU: Editura ca edifi-

ciu conceptual
In his article “Publishing as a concep-

tual building”, Ilarie Hinoveanu brings into
question the established history of Nico-
lae Marinescu’s Aius Publishing House
and he does, at the same time, a fruitful
balance of editorial activities. l 7

Tudor NEDELCEA: Despre colabora-
rea dintre o editurã de stat ºi una parti-
cularã

I am sincerely impressed by Aius Pu-
blishing House editorial achievements,
which is why I am proud that a publisher
from Craiova fully contribute to enriching
the national publishing landscape, and
thus to the prestige of my city. l 8

Alexandra DAVIDESCU: Cãlãtorind
prin vârstele omului

“Travelling through the ages of man”
is the title given to her article signed by
Alexandra Davidescu, a grouping of texts
that expose events in the biography of
the author.l 9

CRONICA LITERARÃ
Ion BUZERA: Poemele captivitãþii
The theme of poetry book Un anotimp

în Berceni by Claudiu Komartin is capti-
vity: the ego, the world, the planet etc..
No matter how hard he swim to the surfa-
ce or to any surface, the generic character
still remains a kind of Jonah. l 11

LECTURI
Mihai GHIÞULESCU: Hainele cele

noi ale Tovarãºei
The article „Commarade’s new clothes”

reviews the volume Elena Ceauºescu.
Confessions without borders, a book of
memories signed by Violeta Tãnãsescu
who served, nearly two decades, as En-
glish translator for Elena Ceauºescu. l 13

Irina SIMANSCHI: Malvinas – Ma-
rio Sampaolesi

The poem Malvinas by Mario Sampa-
olesi, published in Spanish-Romanian bi-
lingual edition (with translation into Ro-
manian signed by Geo Constantinescu)
at Aius Publishing House from Craiova,
has as its starting point the historical rea-
lity of the war between Argentina and
Great Britain. l 13

Adrian MICHIDUÞÃ: ªtefan Vlãdu-
þescu: Formule de comunicare

In its further work of radiographing the
area of scientific and literary communica-
tion, ªtefan Vlãduþescu, in his book Exis-
tential formulas and literary addresses,
raises the research from the horizontal pla-
ne of phenomenal to the vertical plane of
the conceptualization. l 14

Flori BÃLÃNESCU: Fericiþii mãrtu-
risitori

The work Orthodox Clergy in Com-
munist Prisons A-B (Dolj District)of Ana-
Maria Radulescu is one of the few recent
attempts documentary based on scienti-
fic accuracy, in a post-December historio-
graphy hypnotized, as the publicist Ro-
manian literary world, by the quest for
rating. l 14
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Nicolae MARINESCU: „Întreprinde-

rile cele mai performante în plan econo-
mic ºi social sunt cele care întreþin în
interiorul lor echipe cu origini cultura-
le variate”

For Mozaicul literary magazine, Nico-
lae Marinescu u obtained an exclusive
interview from members of the Adminis-
trative Committee of the EOP (European
Observatory of Plurilingualism): Mr. Chris-
tian Tremblay (Chair), Mrs. Astrid Guil-
laume and François-Xavier d’Aligny (Vice
Presidents) and Ms. Dana-Marina Dumi-
triu (secretary). l 15

Cãtãlin GHIÞÃ: Apoteoza spaghetti
western-ului

This article examines the theme of the
spaghetti western in European cinema, by
focusing on Segio Leone’s famous trilo-
gy, comprising A Fistful of Dollars
(1964), For a Few Dollars More (1965),
and The Good, the Bad and the Ugly
(1966). l 16

ARTS
Nicolae Marinescu: Monumentul In-

dependenþei de la Craiova (II)
Independence Monument, built in Cra-

iova between 1909 and 1913, destroyed in
1948 by communist authorities to order
the Soviets, was one of the most impor-
tant historical monuments in Europe. l 17

Magda BUCE-RÃDUÞ: Colecþia Ion
Þuculescu din Craiova

It is fitting that this month of the year
2011 when we celebrate 101 years since
the birth of artist Ion Tuculescu, to ask if
they will find a space to restore in a mu-
seum circuit his original creation. l 18

Gheorghe FABIAN: Muzicã sacrã
Among the last Oltenia Craiova Phil-

harmonic concert, it caught our attention
two vocal-symphonic music events sup-
ported by the symphonic orchestra and
choir academic institution: Mischa con-
cert conducted by Mischa Katz (France),
with Rhapsody for alto, male choir and
orchestra by J. Brahms (singer Liliana Ciu-
cã Mattei) and W.A. Mozart’s Coronation
Missa. l 19

Mãdãlina NICA: Chiar e totul bine?
In „Chiar e totul bine?“, Mãdãlina Nica

msake a record of performing Everything’s
well that ends well by William Shakespea-
re, which was held in the Great Hall of the
“Marin Sorescu” National Theatre. l 19

The poems published are signed by
Elena  Gabriela Lazãra. In its “Translations”
column we present the work of Marianne
Larsen, translated by Lia Boangiu.

Ion Þuculescu - A fost odatã
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1. Pãi, dacã ar fi sã fac o listã
completã, mã tem cã nu mi-ar
ajunge întreg spaþiul revistei, aºa
cã voi lucra, mai întâi, cu catego-
rii ºi, abia apoi, eventual ºi cu ti-
tluri de cãrþi ca atare. Fãrã liber-
tatea editorialã adusã de Revo-
luþia din decembrie – folosesc
termenul Revoluþie, deºi unii îl
considerã uzat, însã ce termen ar
fi mai bun pentru un fenomen care
ne-a adus toate drepturile ºi li-
bertãþile fundamentale? – proba-
bil cã între jumãtate ºi trei sfer-
turi din producþia editorialã a ul-
timilor douãzeci ºi ceva de ani
n-ar fi existat! N-ar fi existat în-
treg domeniul literaturii concen-
traþionare ºi memorialisticã pri-
vind regimul comunist – iar une-
le dintre aceste cãrþi, sã le amin-
tim doar pe cele ale unor Ion Ioa-
nid, Constantin Noica, N. Stein-
hardt, Adrian Marino sunt excep-
þionale ºi literar, ca sã nu mai spun
cã sunt esenþiale pentru înþele-
gerea vieþii ºi a operei de ansam-
blu a autorilor. Nu ar fi existat nici
volumele de documente privind
represiunea practicatã de partid,
Securitate ºi cenzurã în vremea
aceluiaºi regim. Sã ne gândim, de
pildã, cã n-ar fi existat excepþio-
nalele restituiri realizate de Dorin
Tudoran, Luca Piþu, Stelian
Tãnase, Bujor Nedelcovici,
Marius Oprea º.a.m.d. Tot dato-
ritã libertãþii editoriale s-au întors
acasã, „în fizic” sau numai prin
operã, autorii exilului. ªi nu vor-
besc numai despre Eliade, Cio-
ran, Ionesco, „cei trei care au spe-
riat Vestul”. Fãrã acea fericitã în-
tâmplare a istoriei, pe unii din
autorii des-þãraþi nu i-am fi avut
deloc, pe alþii cu acea parte a

nnnnn LIVIU ANTONESEI

„un stat acefal ºi
anticultural aproape

perfect”
operei scrisã înainte de plecare,
însã ºi aceea înghesuitã prin la-
birinturile „fondurilor S” ale bi-
bliotecilor. ªi nu e vorba numai
despre autorii cu un pronunþat
militantism politic anticomunist,
precum Paul Goma, Monica Lo-
vinescu, Virgil Ierunca, Dimitrie
Þepeneag, Ion Negoiþescu, Ion
Caraion, Vintilã Horia, Gelu
Ionescu, Dinu Flãmând, Emil
Hurezeanu, Herta Müller, William
Totok, ci ºi despre cei mai degra-
bã dedicaþi literaturii propriu-zise,
precum Matei Viºniec, Sebastian
Reichman, Gabriela Melinescu,
Ilie Constantin, Virgil Nemoianu,
Matei Cãlinescu, Toma Pavel,
Marcel Corniº-Pop, Sorin Alexan-
drescu, Alexandru Lungu etc.
Cum ar fi arãtat literatura românã
de azi fãrã aceºti autori ºi încã
mulþi alþii pe care, din pãcate, nu
i-am gãsit acum repede în memo-
rie? Cum ar arãta cultura noastrã
fãrã excepþionalul Ioan Petru
Culianu, autorul unei opere im-
presionante pînã la vîrsta cuadra-
genarã la care a fost asasinat.
Domenii culturale întregi din zona
disciplinelor antropologice ar fi
fost în continuare subreprezen-
tate ºi controlate ideologic, mã
refer la sociologie, politologie,
economie, antropologie, istoria
religiilor ºi filosofie.

Iar dacã ne reîntoarcem la lite-
raturã, ne dãm seama cã nicio
bunã parte din cãrþile autorilor
rãmaºi mereu în þarã n-ar fi putut
apãrea în condiþiile cenzurii ºi ale
controlului ideologic din trecut.
ªi nu mã refer numai la prozã,
poezie, teatru sau eseu de idei, ci
ºi la domeniul criticii ºi istoriei li-
terare. Cum ar fi arãtat nu doar

istoriile literaturii, cu mai multe
goluri decît plinuri, dar cum ar
arãta chiar ºi simplele culegeri de
cronici literare, dacã nu ar avea
la îndemânã întreg „lotul” de cãrþi
pe care îl are, ci unul cel puþin
înjumãtãþit? ªi era sã uit un alt
fenomen îmbogãþitor, recupera-
rea unor opere sau a unor autori
cu totul, mai ales din perioada
interbelicã – de la Nae Ionescu ºi
Petre Pandrea la Mihail Sebas-
tian ºi Mircea Vulcãnescu, ca sã
dau cîteva repere.

2. Mi-au rãmas mai multe de-
cît îmi imaginam! Nu toate au apã-
rut neapãrat la edituri craiovene,
dar aparþin unor remarcabili au-
tori ai locului, aºa cã voi folosi
un concept extins al „spaþiului
editorial craiovean”. ªtiu, de pil-
dã, cã în cel priveºte pe Ion D.
Sârbu existã o frumoasã compe-
tiþie între Craiova ºi Petrila lui Ion
Barbu, dar întrucît marele scriitor
ºi-a petrecut cea mai mare parte a
vieþii sale de autor la D-voastrã,
îl voi asimila acestui loc. Bun, nu
exclud ca, în situaþia unei anche-
te lansate de prietenul Barbu, sã-l
re-localizez! Dar acesta este doar
un truc de autor. Vorbind serios,
nu putem trece peste faptul cã
apariþia unei bune pãrþi din ope-
ra lui Sârbu, una esenþialã, nu ar
fi fost posibilã înainte de 1990.
Mã refer, în primul rînd, la roma-
nul Adio, Europa, una din pri-
mele cãrþi, alãturi de Luntrea lui
Caron de Blaga, editate cam în
acelaºi timp, care ne-au dovedit
cã a existat o „literaturã de ser-
tar”, dar mã refer, de asemenea,
la excepþionalul Jurnal al unui
jurnalist fãrã jurnal. ªi ca sã-i
fac un pic de dreptate ºi priete-

nului Ion Barbu, voi sem-
nala editarea de cãtre aces-
ta a unei pãrþi din cores-
pondenþa profundã ºi spu-
moasã a scriitorului. Dar
Ion D. Sârbu este un caz,
„cazul Gary”, cum spunea
autoarea unei monografii
despre Cercul Literar de la
Sibiu. În fapt, opera niciu-
nui scriitor de acolo, ca a
mai tuturor scriitorilor ro-
mâni, nu ar fi arãtat cum
aratã astãzi în absenþa eve-
nimentelor eliberatoare din
decembrie 1989. Nu ºtiu, de
pildã, dacã Gabriel Chifu ºi-
ar fi descoperit ºi vocaþia
de romancier, nu ºtiu cum
ar fi arãtat cãrþile de criticã
literarã ale lui Ion Buzera ºi
mã îndoiesc profund cã
Marius Ghica s-ar fi putut
convorbi cu Jacques Der-
rida ºi ar fi putut sã-ºi de-
dice atîta vreme traducerii
ºi exegezei operei acestu-
ia. Unii autori, pe care îi ci-
tesc în Mozaicul – care n-
ar fi existat! – sau în Ra-
muri, ar fi fost probabil ab-
senþi pe de „scena literatu-
rii”. Ar fi existat, oare, re-
marcabilul poet Nicolae
Coande? Poate, dar într-o
altã formulã, probabil, ºi

oricum fãrã partea de jurnalisticã
de idei ºi atitudine.

3. Mã miram eu sã scap! Adi-
cã dupã sumara trecere în revistã
a lucrurilor bune, sã nu trebuias-
cã sã mã refer ºi la nenorociri! În
ceea ce priveºte cultura, ca ºi alte
„dexteritãþi”, precum sãnãtatea,
educaþia, grija faþã de categoriile
sociale ºi de vîrstã vulnerabile,
statul român face ceea ce ºtie el
mai bine, adicã stã. Iar când nu
stã, abia atunci începe nenoroci-
rea adevãratã: închide instituþii
culturale ºi spitale, reduce sala-
riile profesorilor, fãrã a-i uita pe
medici ºi artiºti, se repede cu su-
prataxe pe drepturile de autor º.
a. m. d. ªi încã e bine cã nu-i vine
sã punã mâna pe pistol, precum
reprezentantul unui stat antece-
sor celebru, când auzea de cultu-
rã. Scurt spus, e un stat acefal ºi
anticultural aproape perfect ºi
asta nu de azi, de ieri, ci de vreo
ºaizeci de ani, indiferent cã ºi-a
schimbat pielea acum vreo douã-
zeci ºi ceva. Ca sã fiu mai nuan-
þat, amintesc cã existã cîteva mij-
loace de sprijinire a culturii scri-
se, începînd cu AFCN ºi sfîrºind
cu ceea ce fac primãriile ºi consi-
liile judeþene în aceastã privinþã,
dar totul funcþioneazã româneº-
te adicã anapoda. Din pricina rit-
mului un pas înainte, doi înapoi,
în care este adoptat bugetul na-
þional, apoi cele locale, banii pen-
tru publicaþii vin dupã jumãtatea
anului ºi va mai fi de vreun folos
numai publicaþiilor culturale care
n-au falimentat încã ºi/ sau au
gãsit înþelegere, în ce priveºte
întîrzierea plãþilor, la tipografii ºi
furnizorii de servicii. Subvenþiile
pentru cãrþi nu doar cã vin cu în-
tîrziere, dar vin post festum, dupã
apariþia tipãriturii, de parcã o edi-
turã, dacã ar avea bani pentru
investirea într-o carte, ar mai so-
licita subvenþie! Nu mai vorbesc
despre nenumãratele scandaluri
care ies dupã ce se aprobã distri-
buirea banilor, de altfel foarte
puþini! Bani care merg pentru
subvenþionarea volumelor unor
membri ai juriilor sau cãtre cãrþi
fãrã nici cea mai micã acoperire
culturalã.

Acum vreo zece ani, aflasem
cã mai mulþi bani pentru subven-
þionarea culturii scrise veneau de
la institutele culturale strãine, de

În luna mai a acestui an se împlinesc 20 de ani
de când piaþa editorialã s-a îmbogãþit cu Aius.

Ca ºi alte instituþii similare, a profitat de
ofertanta piaþã a Romaniei postdecembriste,

de nevoia libertãþii de exprimare. Într-un
moment prielnic bilanþului, vã propunem

ca subiect de reflecþie aceste douã decenii
de libertate editorialã. Dezbaterea rãmâne
deschisã pe parcursul întregului an 2011.

1. Cãror cãrþi apãrute în ultimii douãzeci de ani
le asociaþi libertatea editorialã
postdecembristã din România

ºi, mai ales, de ce?

2. Ce carte apãrutã în aceºti douãzeci de ani
în spaþiul editorial craiovean v-a rãmas în

memorie – fie ea ºi afectivã?

3. În ce mãsurã statul român susþine/poate
sã susþinã/ trebuie sã susþinã viaþa editorialã

româneascã?

libertatea
editorialã

la instituþii internaþionale de spri-
jinirea a culturii ºi fundaþii, chiar
de la diverse ambasade, ale unor
þãri grijulii nu doar cu propria lor
culturã, ci ºi cu cultura noastrã,
decît din partea instituþiilor de
profil ale statului român. Proba-
bil, ºi acum lucrurile stau cam la
fel, doar cã nu am eu informaþii
mai recente.

Dacã ar putea face ceva acest
stat pentru a susþine viaþa edito-
rialã bãºtinaºã? De putut, ar pu-
tea, doar cã este foarte greu sã-þi
imaginezi cã ar ºi dori asta. S-ar
putea inspira, de pildã, nu nea-
pãrat din experienþa occidentalã,
ci din cea polonezã, cã ºi ei sãra-
cii au trecut prin deºertul comu-
nist. E o experienþã pe care o cu-
nosc mai bine. O carte de acolo
comparabilã cu una apãrutã aici
– sã spunem, acelaºi autor, ace-
eaºi carte, aceleaºi condiþii tipo-
grafice – este cam la jumãtate din
preþul cãrþii de la noi. Bun, în con-
diþiile unui salariu minim de trei
ori mai mare decît cel din Româ-
nia, toate preþurile poloneze, dar
absolut toate, la produse compa-
rabile, sînt mai mici! Cum 1 zlot =
1 leu, comparaþiile sunt uºor de
fãcut! E adevãrat cã, acolo, TVA-
ul pentru presã este de 6%, iar
cel pentru produsele culturale –
cãrþi, CD-uri, DVD-uri, bilete pen-
tru spectacole, cinema etc. – este
0%. Da, chiar aºa scrie, 0% TVA,
nu scrie fãrã TVA, probabil din
motive contabile. Pe deasupra,
toate librãriile, cel puþin toate cele
din Cracovia, acordã automat o
reducere de 10% la carte pentru
toþi cumpãrãtorii profesori, elevi
sau studenþi. Bun, existã ºi resta-
urante ºi cafenele care acordã
asemenea bonusuri respectivelor
categorii. Nu ºtiu dacã prin pre-
vedere legalã ori numai din prici-
na bunului simþ, niciun distribui-
tor de carte, presã ºi alte produ-
se culturale de acolo nu percepe
un procent mai mare de 20% din
valoarea produsului, cei mai mulþi
fiind de altfel fixaþi între 15 ºi 18%.
Nu mai intru în detalii cã ne facem
inimã rea degeaba. Statul nostru
nu se va inspira din experienþa
polonezã atîta vreme cât are la în-
demânã experienþa comunistã mult
mai avansatã ºi, Doamne fereºte!,
chiar ºi pe cea fascistã.

Ion Þuculescu - Priviri
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1. Trebuie sã spun de la înce-
put cã, deºi sunt în stare de en-
tuziasme ºi chiar de exuberanþã
când e vorba de proiecte cultu-
rale importante pentru comunita-
te, îmi repugnã total patetismul,
fie el negru ori trandafiriu. Nu voi
putea vorbi înlãcrimat despre sta-
rea cãrþii sub comunism ºi nici nu
voi exulta vorbind despre cum
stau cartea ºi scriitorul astãzi
(mi-e greu sã spun sub ce, datã
fiind lipsa de logicã ºi program a
ultimelor douã decenii). Pentru
mine, lectura ºi gustul sunt/au
fost mereu libere ºi subiective. Ci-
titorul e cel-care-gândeºte-sin-
gur ºi nu poate fi îngenuncheat
ºi nici manipulat.

Anton Tauf spunea într-un
interviu cã „generaþia noastrã a
fost condamnatã sã citeascã nu-
mai capodopere”. Exprima lapidar
un adevãr pentru unii incomod –
accesul la marile cãrþi ale omeni-
rii a fost favorizat de regimul co-
munist ºi fiindcã era interzis cel
la cãrþile „curajoase”, adicã, ori-
cât ar suna asta a fluierat în bise-
ricã, la cãrþile conjuncturale. Am
mai spus-o, deloc oarbã ºi nici-
decum orbitã, vedeam ce se în-
tâmplã în jurul meu ºi nu aveam
nevoie sã-mi spunã „adevãrul”

nnnnn PAUL ARETZU

nnnnn IRINA PETRAª

de douãzeci de ani, cheltuim energie
enormã pentru a numãra „pãcate

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

lume imaculatã. Ca ºi cum n-am ºti
destui scriitori/oameni care s-au
turnat/trãdat/sãpat fãrã sã aibã
nevoie de instituþii specializate…

Încântatã de sine dez-încân-
tare a egografiilor cade perfect pe
deruta omului micºorat al mileniu-
lui trei. În cazul jurnalelor, me-
moriilor, egografiilor scrise din
perspectiva unui autor dispus sã
se confeseze cu o „neruºinare”
nu tocmai la îndemânã înainte,
dezinhibãrile sunt accentul nou
cel mai evident. Libertatea edito-
rialã despre care vorbiþi a rupt
barajul, iar urmãrile nu sunt toate
bune. Sigur, au apãrut jurnale din
infern, necesare. Dar, în general,
nu pariez pe cãrþile cu subiecte la
modã. Care, de pildã, pledeazã
pentru despãrþirea declarativã
de trecut. Demonstrativã ºi con-
juncturalã, aceasta înseamnã, în
fond, despãrþire de viitor. Nu-mi
plac nici cãrþile în care „sexul vor-
beºte” nu fiindcã are ce spune
(ºi are!), ci fiindcã „s-a dat liber”
la pornografie ºi se poate spera
un profit.

2. Lista Irinei conþine destui
scriitori craioveni. În loc sã nu-
mesc o carte sau alta, fiind eu
mare iubitoare de cãrþi de refe-
rinþã, reþin aici doar proaspãtul,

1. În perioada comunistã a
funcþionat o cenzurã ideologicã
drasticã. Cenzorii erau niºte cer-
beri (scârnavi) care pãzeau nu
intrarea, ci ieºirea din Infern.
Mecanismul decurgea atât de
bine, încât scriitorilor li se forma-
se o a doua naturã, autocenzura.
Ei ºtiau ce trebuie ºi ce nu trebu-
ie scris. Se practicau, însã, diver-
se tertipuri, aluziile, formula eso-
picã, evazivitatea. La început,
existau indexuri cu autori pro-
scriºi. Când s-a mai liberalizat via-
þa publicã, cenzura nu a încetat.
Textele autorilor clasici erau în
continuare pline de croºete, nu
puteai avea încredere în fidelita-
tea ediþiilor. Regimurile de tip to-
talitar ºi-au dorit întotdeauna sã
manipuleze ºi sã controleze min-
þile oamenilor. Au existat în co-
munism, domenii, subiecte litera-
re, chiar cuvinte prohibite. Scrii-
torii inadaptabili au ales fie exi-
lul, fie sertarul. Pentru a-ºi asigu-
ra subzistenþa, mulþi dintre ei au
trebãluit anonim la institute de
cercetare sau au fãcut traduceri.

În aceastã perioadã, scriitorii
ºi cititorii au avut nostalgia cãrþi-
lor adevãrate. Speranþele au fost
foarte mari în 1989. Mai întâi, au
funcþionat însã defulãrile, prostul
gust, senzaþionalul. Piaþa literarã
s-a umplut cu subliteraturã, acti-
vitatea editorialã învãþând din
mers „economia de piaþã”. A pro-

libertatea editorialã nu înseamnã altceva
decât ºansa marii literaturi

înþeleg, Dicþionar biobibliogra-
fic al membrilor Uniunii Scrii-
torilor din România, filiala Cra-
iova, apãrut la Editura „Aius” (La
mulþi ani!!), care, sper, numãrã mai
bine decât mine.

3. O problemã serioasã pen-
tru edituri e aceea a difuzãrii, pu-
þin amelioratã dupã spargerea
distribuþiei centralizate de dinain-
te de ’89. Achiziþiile pentru biblio-
teci ºcolare ori publice (dintre
care unele s-au desfiinþat între
timp!) se fac la voia întâmplãrii.
Subvenþiile sunt puþine ºi cu
mecanisme de accesare greoaie.
Depozitul legal nu se mai respec-
tã. Editarea unei cãrþi garanteazã
tot mai puþin calitatea de scriitor
autentic. Dacã ai bani, îþi „faci”
oricând o carte, aºa cum þi-ai face,
sã zicem, un permanent la coafo-
rul de lux (ce dacã zace în depozi-
tele editurilor ori în debara?).
Meseria de corector a dispãrut,
pânã ºi la marile edituri ºi reviste
greºelile þopãie în voia lor în pa-
ginã. Premiile literare – mãrunte,
fãrã mizã. Juriile, prin forþa lucru-
rilor, superficiale ºi incompeten-
te. Criticul literar ºi-a pierdut per-
spectiva panoramicã. Acum do-
uãzeci ºi ceva de ani, ºtiam tot ce
se tipãreºte în þarã. Biblioteca ju-

deþeanã achiziþiona prompt mã-
car un exemplar din fiecare titlu...
Cititorul nu s-a îndepãrtat de li-
teratura contemporanã – atâta
doar cã e mai derutat ºi mai sã-
rac. Ori cãrþile prea scumpe. No-
roc cã a apãrut Internetul!

Cine poate fi socotit vinovat
de aºa-zisa degradare a statutu-
lui social ºi simbolic al scriitoru-
lui român? Mã tem cã vremea/
vremurile ºi timpul, ca-ntotdeau-
na când ceva pare sã nu mai fie
cum a fost. Oricum, cetatea nu
poate fi obligatã sã-ºi recunoas-
cã scriitorii. Ei, scriitorii, au în
sarcinã sã-ºi dovedeascã rostul
ºi valoarea de întrebuinþare. Scri-
itor în vogã a fost mereu cel care
a „cãzut” exact pe o exigenþã acu-
tã ori acutizatã a prezentului sãu.
Nu poþi pretinde sã þi se dea au-
tomat un loc în societate dacã/
fiindcã nu ºtii sã-l câºtigi. Asta
nu înseamnã cã nu privesc cu jind
la þãrile care îºi cunosc bine prio-
ritãþile, care ºtiu cât înseamnã
Cultura pentru locul în lume al
unui popor (de pildã, þãrile nor-
dice). Din pãcate, nu suntem nor-
dici. Suntem, aº zice, oameni de
rãscruce, mereu între, hãrþuiþi de
alþii, dar hãrþuindu-ne sadic ºi
„eficient” ºi între noi.

liferat pornografia, sentimentalis-
mul ieftin, naturalismul. E adevã-
rat cã a existat ºi o aviditate pen-
tru memorialisticã, pentru auten-
ticism. Pentru ca, în activitatea
editorialã, sã se impunã o cenzu-
rã, în primul rând, a valorii, este
nevoie de schimbarea calitãþii ci-
titorilor (azi, numãrul lor a scãzut
îngrijorãtor) ºi de o politicã cul-
turalã. Nivelul editorial s-a îmbu-
nãtãþit, însã, prin fermitatea criti-
cilor ºi chiar a autorilor înºiºi, prin
maturitatea editorilor.

Libertatea editorialã nu în-
seamnã altceva decât ºansa ma-
rii literaturi.

2. În cele douã decenii de dupã
1989, s-au afirmat în Craiova câ-
teva edituri prestigioase, intere-
sate de actul cultural: Editura
Aius, Scrisul Românesc, M.J.M,
Ramuri. Nu putem numi o singu-
rã carte memorabilã, apãrutã în
întreg spaþiul editorial craiovean,
într-un timp atât de îndelungat.
Ne vom limita la a aminti câteva
cãrþi publicate de Aius, cu ade-
vãrat însemnate: celebra Istorie
universalã a teatrului a lui Ion
Zamfirescu, operele complete ale
lui Max Blecher, cãrþi aparþinând
lui Adrian Marino, Nichifor Crai-
nic, Ion Petrovici, Mircea Flori-
an, Mihai Uþã etc. Un rol impor-
tant în politica de recuperãri filo-
sofice îl are tânãrul Adrian Mi-
chiduþã, îngrijitorul colecþiei afe-

rente. Este de remarcat ºi intere-
sul pe care editura îl acordã valo-
rificãrii scriitorilor zonei.

3. Istoria ne învaþã cã presti-
giul unei þãri este dat, în primul
rând, de cultura sa. Cu sacrificii,
cu entuziasm, cu responsabilita-
te, editurile fac servicii culturale.
Recunoaºtem cã se poate trãi nu-
mai cu hranã materialã. Dar oa-
menii, nefiind animale, nu se pot
mulþumi cu satisfacþia mâncãrii ºi
a înmulþirii. Dumnezeu a dat omu-

lui suflet ºi minte, adicã dimensi-
une spiritualã. Statul este obligat
sã susþinã tot ceea ce se îmbogã-
þeºte latura culturalã a unui po-
por. Cultura este definitorie pen-
tru fiinþa umanã ºi pentru cea et-
nicã. Din pãcate, statul român face
parte din altã realitate. Raþiunile
oamenilor politici sunt altele de-
cât cele ale esenþei umane. De alt-
fel, nivelul ºi conºtiinþa lor cultu-
ralã lasã adesea de dorit. Când
intelectualitatea este sfãtuitã cu

indiferenþã sã se mute în altã þarã,
când cultura, educaþia, sãnãtatea
sunt socotite împovãrãtoare pen-
tru  efortul bugetar, când desti-
nele þãrii sunt hotãrâte, adesea,
de repetenþi, de aroganþi, de opor-
tuniºti, istoria se rãzbunã.

Având în vedere împlinirea
vârstei de douãzeci de ani de ac-
tivitate a Editurii Aius, apreciem
performanþele ei ºi îi dorim viaþã
lungã ºi sã se afle mereu în cãrþi,
cum se zice.

Ion Þuculescu - Noaptea salcâmilor
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 Luiza Mitu: Domnule Mar-
ga, în 1999 aþi acordat revistei
Mozaicul un interviu în care aþi
dezbãtut pe larg reforma învã-
þãmântului ºi provocãrile nou-
lui secol. Afirmaþi la un moment
dat cã reforma educaþiei depin-
de de starea societãþii româneºti
actuale. În ce mãsurã este astãzi
ºcoala româneascã pregãtitã sã
corespundã provocãrilor seco-
lului XXI? De ce nu a reuºit în-
vãþãmântul românesc sã rezol-
ve problemele consemnate de
diagnoza din 1997?

Andrei Marga: Ceea ce am
spus atunci în ’99 rãmâne vala-
bil. Evoluþia învãþãmântului din
România depinde de evoluþia
societãþii româneºti. În definitiv,
dintr-un punct de vedere, cum e
societatea aºa e ºi educaþia. De
pildã: societatea româneascã la
aceastã orã nu are o proiecþie a
propriei dezvoltãri. Ca o conse-
cinþã nici învãþãmântul nu are o
proiecþie clarã a unei dezvoltãri.
De învãþãmânt depinde ºi noua
lege a educaþiei în care se adoptã
soluþii improvizate, se preiau din
contexte idei disparate care nu
mai sunt apoi bine legate. Desi-
gur, întrebarea dumneavoastrã
vizeazã lucruri mai ample. De ce

Andrei Marga:„cultura
este veritabilul factor

hotãrâtor al dezvoltãrii
societãþii de astãzi”

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

astãzi performanþele
în orice domeniu sunt
mediate, sunt mijlocite

de culturã

L.M.: Multe dintre probleme-
le care frâneazã clãdirea unei
societãþi româneºti solide sunt
cauzate de necunoaºterea sau
chiar de degradarea sensurilor
de bazã ale conceptelor. Care
mai este rolul culturii în socie-
tatea de astãzi?

A. M.: Suntem societatea mo-
dernã târzie de astãzi, considera-
tã astfel dupã ceea ce se numeº-
te cotitura culturalã. Prin cotitu-
ra culturalã s-a înþeles deja încã
din anii ’70, când a apãrut ºi ter-
menul, cã în societãþi cum este ºi
societatea noastrã s-a intrat în-
tr-o situaþie nouã în care totul de-
pinde de culturã. De pildã, per-
formanþa într-o fabricã depinde
ºi de culturã, sau societate în pri-
mul rând, dar ºi de culturã într-un

înþeles mai cuprinzãtor, a angaja-
þilor; funcþionarea unui partid
depinde de cultura politicã a ce-
lor care compun acel partid; func-
þionarea unei administraþii depin-
de de cultura civicã, de cultura
juridicã, de cultura în sensul larg
a administratorilor ºi aºa mai de-
parte. Prin urmare, rãspunsul este
cã astãzi performanþele în orice
domeniu sunt mediate, sunt mij-
locite de culturã, cultura fiind, ca
sã folosim un limbaj al secolului

XIX, veritabilul factor hotãrâtor
al dezvoltãrii societãþii de astãzi

L. M.: Fac apel la literaturã
pentru urmãtoarea întrebare.
Eugen Ionescu era de pãrere cã
omul nu se poate dispensa pen-
tru a trãi ºi acþiona de proble-
matizarea þelurilor ultime ºi de
gândul cã omenirea are un vii-
tor. Estomparea acestor þeluri
ultime poate produce o crizã a
civilizaþiei?

A.M.: Avem de a face cu o cri-
zã a culturii de fapt. Nu ºtiu dacã
prin civilizaþie înþelegem concre-
tizãrile culturii, de la concretizãri
tehnologice, afecþionale, com-
portamentale. Dacã este aºa,
atunci trebuie spuse douã lucruri:
1. civilizaþia în înþelesul de adi-
neaori sugerat depinde de cultu-
rã; 2. cultura însãºi are probleme.
Interogaþiile privind sensul au
slãbit în cultura de astãzi, iar cele
în sensul ultim al vieþii au slãbit
aproape complet. Dacã ne uitãm
ºi în televiziuni ºi în presã discu-
þia asupra lor este foarte foarte
restrânsã. Deci cred cã avem o
crizã a sensului prin care înþeleg
faptul cã sensul nu se mai tema-
tizeazã destul.

1. Primele simptome ale aces-
tei libertãþi, în ordine logicã, sunt
desigur cele aparþinând contro-
versatului gen al literaturii de
sertar. O specie generatoare de
aºteptãri disproporþionate, cãro-
ra ºi eu personal le-am cãzut victi-
mã (în genere, minunatele noas-
tre inocenþe ne fac predispuºi la
victimitãþi ºi deziluzii de tot felul).

În ceea ce consideram eu a fi
un raport natural al proporþiilor
dintre duritatea dictaturii ºi di-
mensiunea reacþiilor, rãspunsul
literaturii de sertar m-a dezamã-
git ºi m-a fãcut sã mã întreb dacã
nu cumva sintagma fusese con-
ceputã sã ascundã ºi sã drapeze
laºitãþi ºi complexe scriitoriceºti.

Dar sertarul a dezvãluit dacã
nu o recoltã robustã,  mãcar una
delicioasã prin rafinament, auten-
ticitate, surprizã, tonus etic (I. D.
Sârbu, Þuþea, Steinhardt, Goma,
Nedelcovici, Anania, Marino, º.a,
într-o enumerare accidentalã).
Acesta a fost, aºadar, primul im-
pact al libertãþii care a avut asupra
noastrã efectul unui big-bang.

Începând de atunci, nu cred
cã s-a mai pus în vreun fel pro-
blema libertãþii editoriale, ba dim-
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coabitãri cu propriile libertãþi
potrivã. Un desfrâu psihanaliza-
bil al libertãþilor de tot felul. Atât
în planul scriiturii (impulsuri no-
uãzeciste de revoluþii estetico-
sexuale, accese critice de demo-
lare a miturilor literare naþionale,
etc), cât ºi al lipsei de complexe
(ba chiar de minimã reflecþie) în
planurile editoriale. Am asistat la
o prolificitate deconcertantã atât
a editurilor private, cât ºi a pro-
ductelor lor. La o schimbare
(uneori dramaticã, sub efectul
mobilitãþii „capitaliste” a econo-
miei) a statutului vechilor edituri
„de stat” cãrora le prezervasem
admiraþie ºi prestigiu precum ºi
la o inflaþie de editare a cãrþilor ºi
revistelor.

În ceea ce mã priveºte, nu am
avut niciodatã probleme în ges-
tionarea diversitãþii ºi a fertilului,
chiar dacã uneori, intrând într-o
librãrie, mã simþeam panicat de
abundenþã, dacã nu ºocat de alã-
turãri revoltãtoare ale cãrþilor sau
vecinãtãþi indecente în rafturi
(Cioran lângã Sandra Brown sau,
mai de curând, o carte  a onorabi-
lului de altfel creator de modã
Cãtãlin Botezatu, expusã la loc de
cinste  printre alte best seller-uri,
fapt ce mi-a provocat reflecþii
amare ba chiar rãutãcioase asu-
pra propriilor noastre neputinþe
scriitoriceºti).

Aºadar, rãspunsul la întreba-
re este: toate apariþiile editoriale
poartã marca libertãþii, oriunde ar

fi plasate ele în câmpul elitismu-
lui cultural, problema nu mai este
acum a cenzurii, ci a modului în
care gestionãm relaþia cu proprii-
le noastre libertãþi. ªi mã refer aici
nu doar la scriitori, ci ºi la editori,
cãci criteriul ideologic pare a fi
fost confortabil înlocuit cu acela
al „eficienþei”  financiare, editorii
nepierzând (cel puþin în ceea ce
mã priveºte) niciodatã ocazia sã
îmi aplice lecþii (directe sau mã-
car prin abordarea unor aere
competente) de „pragmatism”.
Trebuie însã înþeles cã în aceas-
tã ecuaþie a eficienþei culturale
intrã o serie de factori sociolo-
gici complecºi, din care nu exclu-
dem distribuþia, mecanismele
afacerii, media, investiþia în cali-
tate ºi pariul cultural pe scriitor
în termen lung. Ori tocmai banii,
cu încãrcãtura lor de snobism
cultural pozitiv (în acest caz),
apetitul neobosit al oamenilor
spre productul original pot face
jocul acesta mai interesant, iar
promovarea unui scriitor ar tre-
bui sã fie o afacere cel puþin la fel
de profitabilã cu a achiziþiona
pânza unui artist plastic ce va fi
bine vândut.

2. Am preþuit cãrþile tuturor
prietenilor ºi cunoscuþilor care mi
le-au dãruit sau pe care le-am achi-
ziþionat ori citit. În câmpul acesta
al performanþelor literare sunt
structural ºi raþional generos
(deºi am un simþ critic-estetic în-

grozitor de lucid) pentru cã, din-
colo de idoli greºit amplasaþi,
inadvertenþe, stupiditãþi de înca-
drare criticã, etc., distanþele din-
tre cei mai mulþi autori originali
sunt mici, din perspectiva socie-
tãþii materiale în genere, uneori
ca la competiþiile de alergare pe
suta de metri. La aceasta, adãu-
gãm posibilitatea potenþialã ca
orice scriitor sã ne surprindã cu
un volum uimitor, atâta timp cât îl
bãnuim cã scrie – ba chiar dupã
moarte, cum am vãzut.

Aºadar, memoria afectivã este
primitoare ºi deschisã. Voi da to-
tuºi un nume, deºi nu aveam de
gând: este vorba de o delicioasã
apariþie la editura Aius a cãrþii lui
Max Blecher, „Întâmplãri din ire-
alitatea imediatã. Inimi cicatri-
zate. Vizuina luminatã”, cu o
prefaþã de C.M. Popa. O apariþie
în anul 2009, printre cele mai fru-
moase proze (re)gustate în ulti-
ma vreme, sentiment amplificat ºi
de faptul cã primisem cartea ca-
dou. Era spre sfârºitul târgului de
carte Gaudeamus ºi unul dintre
angajaþii editurii mi-a oferit acest
volum. La întrebarea mea câte
exemplare vânduserã pânã spre
sfârºitul Târgului, rãspunsul a
fost: „Un singur exemplar”.

3. Subiectul statului în poves-
tea culturii e de naturã sã ne pro-
voace alergii. Da, statul poate sã
intervinã în bugetele diverselor
întreprinderi culturale. Problema

e cum o face ºi cu ce preþ. ªi nu
este vorba de preþul plãtit în bani
sã ajute ca bunul samaritean cul-
tura,  ci de consecinþele ºi deze-
chilibrele pe care le pot genera
diversele sale forme intervenþio-
niste.  Problema þine de efectele
teribilelor inabilitãþi pe care ad-
ministraþia le poate sãvârºi în
mod fatal ºi natural prin implica-
rea sa într-o zonã atât de fluidã ºi
sensibilã ca cea a culturii. Pentru
cã structurile administrative sunt
oarbe din punct de vedere al re-
cunoaºterii originalitãþii stilistice
(în sensul în care, de pildã, Freud
spunea despre copil cã e „psihic
orb”) ºi, chiar dacã organizeazã
de pildã susþinerea culturii prin
proiecte (forma cea mai înaltã de
finanþare, care þine de intervenþi-
onismul inteligent), totuºi nu
sunt capabile sã aducã în faþã
decât actul estetic consacrat.

Or, expresia stilisticã va avea
întotdeauna un retard faþã de con-
sum (care este marcat consacra-
rea imediatului), deºi adevãrata
mizã se joacã în „salonul refuzaþi-
lor”, în care staþioneazã cei care
sunt mai greu de recunoscut.

Iar cei care îi recunosc, poate
nu au chef sã facã publicã aceas-
ta, fiind parte a aceleiaºi competi-
þii, sau vãd ºi recunosc, dar nu au
voce publica, sau o spun, dar de-
geaba o spun, ºi aºa mai departe.

Grãbiþi. Întotdeauna grãbiþi sã trecem spre altceva.
Dinspre secolul vitezei spre secolul eternei reîn-
toarceri sau, în termenii lui Andrei Marga, invita-

tul din 17 aprilie al „Întâlnirilor SpectActor”, gãzduite de sala
„Ion D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, secolul
cotiturii culturale. Dar ce rãmâne în urma acestor perioade
de tranziþie? Încotro se îndreaptã România? Am profitat de
tema conferinþei susþinutã de rectorul Universitãþii Babeº-
Bolyai din Cluj-Napoca Andrei Marga pe scena craioveanã
ºi am obþinut, în vitezã, câteva rãspunsuri la ceea ce se poate
afla înainte, între ºi dupã perioadele de tranziþie.
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1. În principiu, libertatea post-
decembristã  a folosit pro-movã-
rii ºi restituirii tuturor valorilor
care, înainte vreme, nu putea tre-
ce de maºinãriile infernale ale cen-
zurii, fie din cauza unor pasaje
care intrigau stãpânirea (prin
teme, termeni sau ambiguitãþi si-
tuaþionale), fie, de multe ori, prin
poziþionarea autorilor. Cei clasici,
nemaifiind fizic, puteau apãrea în
ediþii croºetate convenabil pen-
tru cârmacii de atunci, cei încã
activi nedorind – câþi vor fi fost,
spre cinstea lor – sã negocieze
cu inºi obtuzi ori agramaþi sau rã-
utãcioºi pur ºi simplu, atunci
când nu erau toate acestea la un
loc. Din fericire, la Aius a existat
de la bun început o viziune, datã
fiind prezenþa salubrã a unor pro-
fesori adevãraþi, cu experienþã,
bun-gust ºi, mai presus de toate,
decenþã. Aici nu s-a rãtãcit vre-
un veleitar care sã urmãreascã
senzaþionalismul ºi profitul ne-
condiþionat. Ne amintim cã, mã-
car în primii ani de dupã 1990,
s-au fãcut averi în România prin
publicarea unei maculaturi ce pã-
rea, atunci, expresia dezinhibãrii,
iar toþi însetaþii de subiecte
ºocante, cu (fals) potenþial reve-
latoriu, s-au înghesuit sã-ºi facã
– deh, carte puþinã, ºi în raft, ºi în
cap – adevãrate colecþii. Aglome-
rãrile de atunci, generate, vino-
vat, din confuzie, nu mai repre-
zintã, astãzi, absolut nimic. Nu
sunt revizitabile, nu pot fi lãsate
moºtenire, nu sunt decât semnul
ruºinos al cãutãrii disperate dupã
imediateþe în trãiri ºi ecleraj stri-
dent, aspecte vizibile în tehnicile
telenovelelor. Prin urmare, aº aso-
cia numita libertate a faptului de
a fi fost create, pas cu pas, co-
lecþiile ca atare la Aius, mod de

„de ce îmbrãþiºarea facilului
nu are legãturã cu pretenþia

de a fi respectat”
organizare ce ates-
tã vizualizare sãnã-
toasã ºi gândire pe
termen lung. Dacã
ar fi asociez lucruri
ce vor rãmâne, aº
alãtura, mutatis
mutandis, seria
Societatea Civilã,
de la Humanitas,
care a umplut, fun-
damental, multe
goluri în reflexele
de cogniþie româ-
neºti, îndopate cu
marxism antielitist
– vã aminitiþi cã, la
un moment dat, un
înalt demnitar a
acuzat editura cã
împroaºcã piaþa cu
ideologie de dreap-
ta? – cu seria de
eseuri de la Aius,
hrãnite din deschi-
derea generalã
ideaticã ºi persona-
lizate încât sã nu fie
confundabile cu
alte creaþii care au
caracterizat proce-
sul de emancipare
a societãþii româ-
neºti (încã scepti-
cã la fenomenul
cultural autentic).

2. Reþin, în primul rând, cãrþile
despre care am scris, am vorbit,
la radio sau TV ori în alte împre-
jurãri. ªi aici a funcþionat acea
solidaritate prin care mozaicarii
s-au menþinut împreunã, cu toa-
te programele lor diferite de inte-
grare în lume ºi în scriiturã. ªi-au
prezentat unii altora cãrþile apã-
rute la Aius, într-o manierã credi-
bilã, pe un ton mãsurat, apt sã
creeze emulaþie ºi sã atragã tine-

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

sã nu-mi manifest ataºamentul
faþã de omul care a patronat, de
la înãlþimea operei, reactivitãþii ºi
suferinþei sale – da, probabil cã
are ºi suferinþa o altitudine, una
de strigãt gâtuit de teroarea isto-
riei – o bunã parte din mersul tot
mai mãrºãluit, ca de bãtãlie lungã
(mai sunt încã multe de fãcut în
þara asta, fel de a spune cã omul
de culturã trebuie sã fie înarmat
ºi luptãtor, cam în genul paºop-
tiºtilor), al mozaicarilor: Adrian
Marino. Aºadar, menþionãm aici
Cenzura în România. Schiþã is-
toricã introductivã, respectiv
Descoperirea Europei. De altfel,
mai multe simpozioane ale gru-
pãrii s-au centrat pe metamorfo-
zele libertãþii ºi pe avatarurile
opiniilor pro-occidentale în spa-
þiul autohton. Pentru istoria lite-
rarã, dar ºi pentru sufletele prin-
se în iconografie, s-ar cuveni
menþionate ºi volumele care te fac
din nou pãrtaº al acelor animate,
memorabile colocvii.

3. Dacã un stat se legitimeazã,
prioritar, prin cultura sa, atunci
nu ar trebui sã-i fie deloc indife-
rent relieful atât de capricios al
producþiei editoriale. Da, e de in-
tervenit instituþional aici, dar cu
o dreaptã mãsurã, adicã printr-o
gestionare ºi distribuire obiecti-
vã a fondurilor; o cale încã ºi mai
sigurã, pentru cã mai scurtã ºi
lesne motivabilã, ar fi însã indi-
carea publicã a proiectelor proli-
xe, irelevante ori de-a dreptul pe-
riculoase (tocmai din motivul ire-
levanþei lor). Chestiunea e simi-
larã peisajului din mass-media:
fãrã supraveghere, dar nu în sen-

sul din Levi-Strauss, ci în direc-
þia în care stabilea Maiorescu o
hygiene des lettres, nu ai cum
modela gustul public, care nu se
formeazã de la sine ºi fuge, in-
stinctiv, de formulele care-i expli-
citeazã, iniþial prin ºcoalã, de ce
îmbrãþiºarea facilului nu are legã-
turã cu pretenþia de a fi respec-
tat. În culturã, ne pare rãu cã tre-
bui sã repetãm un truism cât un
dinozaur, nu existã democraþie,
nu se poate imagina, ca în mintea
ignarã a jdanoviºtilor, poezie, de
pildã, fabricatã pentru înþelege-
rea „maselor largi populare”. Sta-
tul are obligaþia – e stipulat ºi în
legile organice – sã susþinã, adi-
cã sã stipendieze, personalitatea
sa, or aceasta nu e definibilã în
cifre, ci în patrimoniu cultural ºi
în aur cenuºiu. Cifrele au o rele-
vanþã a lor când e sã întocmim
chipul hâd al crizei, dar o discu-
þie serioasã se poartã altfel, por-
nind, spre pildã, de la o observa-
þie ternã: artistul cutare a fost,
bietul de el, în crizã, famelic ºi
nerespectat de stat, dar, azi, ace-
laºi stat se mândreºte cu el, îl
pune la loc de cinste în armoarii-
le naþionale, ºi, în acela;i timp,
manifestã aceeaºi desconsidera-
re faþã de artiºti emergenþi, pe care
succesorii decidenþi se vor între-
ce sã-i punã, spre gloria lor, a
epigonilor vreau sã zic, printre
însemnele heraldice. În ultimele
douã decade – pentru cã, înþe-
leg, aceastã etapã e în chestie –
statul nu a dat cele cuvenite pro-
ducþiei editoriale serioase, dar nu
a contenit sã cearã.

Ion Þuculescu - Iarna în pãdure

Ion Þuculescu - Interior þãrãnesc
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Cu atât mai mult cu cât încer-
cãrile de analizã ºi evaluare luci-
dã a genocidului cultural con-
struit cu metodã ºi obstinaþie în
comunism rãmân temerare iniþia-
tive ale unor solitari. Cãrþile ma-
nifest ale lui Eugen Negrici, Ilu-
ziile literaturii române (Cartea
Româneascã, 2008) ºi Literatura
românã sub comunism (Cartea
Româneascã, 2010), bine primite
de critica literarã, au rãmas, din
pãcate, la nivelul dezbaterii teo-
retice între membrii unui club de
iniþiaþi, fãrã ecou în conºtiinþa
majoritãþii intelectualitãþii ope-
rante în plan instituþional ºi în via-
þa publicã.

Este, poate, relevant sã com-
parãm tirajul acestor lucrãri cu
numãrul profesorilor de literatu-
rã românã din învãþãmântul preu-
niversitar ºi universitar, care ar
trebui sã aibã în bibliotecile per-
sonale aceste studii, instrumen-
te de lucru obligatorii pentru for-
matorii de conºtiinþã civicã la
noile generaþii. Dacã am lua în
consideraþie ºi numãrul studen-
þilor, ca sã nu mai vorbim de isto-
rici, sociologi, psihologi etc., care
ar putea valorifica sugestiile pro-
puse, am vedea limpede cât de
mare rãmâne nevoia de „spirit cri-
tic”, în sens maiorescian, în so-
cietatea româneascã de astãzi.

Puþini conºtientizeazã dezas-
trul cultural produs programatic
de autoritãþile culturale române,
controlate de la Moscova, prin
Decretul din mai 1945: „Pânã la
1 august erau puse la index 910
titluri (în românã, maghiarã, ita-
lianã ºi francezã). În 1946 se dã
publicitãþii o nouã listã, cu 2538
de titluri, pentru ca în 1948 sã se
dea publicitãþii broºura Publica-
þii interzise pânã la 1 mai 1948
care cuprindea într-un volum de
500 de pagini listele anterioare,
completate cu un numãr uluitor de
autori ºi titluri de cãrþi… în numai
patru ani lista numãra 8779 de ti-
tluri. O listã, fireºte, deschisã, care
creºte terifiant cu câte o mie de
titluri pe an prin sesizãri, denun-
þuri ºi iniþiative personale” (Eugen
Negrici, Literatura românã sub
comunism, op. cit., pag. 54).

În aceeaºi lucrare, Eugen Ne-
grici remarcã acþiunea conver-
gentã ºi brutalã de comunizare a
culturii prin sovietizarea ºcolii,
controlul uniunilor de creaþie, dar
ºi al activitãþii editoriale: „Prin
Decretul nr.17/1949 pentru edita-
rea ºi difuzarea cãrþii, activitatea
editorialã intrã sub controlul Mi-
nisterului Artelor ºi Informaþiilor.
Acesta se va transforma – prin
Decretul nr. 214/20 mai 1949 în
Ministerul Artelor. Se prevedea
trecerea la noul minister a Direc-
þiei Presei ºi Tipãriturilor, iar prin
Decretul nr.218 din aceeaºi datã

haiducind prin cultura românã
se înfiinþa Direcþia Generalã pen-
tru Presã ºi Tipãrituri (DGPT),
organism cu multiple funcþii de
cenzurã ºi control. El autoriza
apariþia tipãriturilor, difuzarea,
importul, exportul de ziare, cãrþi,
obiecte de artã, reglementa regu-
lile de funcþionare a librãriilor,
anticariatelor, bibliotecilor, depo-
zitelor de carte, dãdea instrucþi-
uni cu privire la organizarea bi-
rourilor de cenzurã din capitalã
ºi din provincie, stabilea condi-
þiile în care se ºtampilau ºpalturi-
le sau manuscrisele cu menþiu-
nea «Bun de imprimat» sau «Cen-
zurat». Sunt interzise în acelaºi
an, 1949, creaþiile populare cu
conþinut ideologic neadecvat
(119 de cântece interpretate de
Maria Tãnase, Maria Lãtãreþu,
Fãnicã Luca, Ioana Radu ºi alþii,
multe dintre ele fiindcã vehicu-
lau formula legionarã (!) «Foaie
verde». Devine obligatorie înre-
gistrarea maºinii de scris la Miliþie
ºi autorizarea de cãtre aceasta a
cumpãrãrii panglicilor” (pag. 64).

Dacã adãugãm cã în ultimii ani
ai regimului comunist, când criza
economicã profundã l-a obligat
sã restrângã pânã la insuportabil
cheltuielile pentru culturã, un ro-
man ajunsese sã se vândã con-
spirativ, ca astãzi drogurile, pu-
tem înþelege de ce numai în Cra-
iova s-au înfiinþat în 1991 vreo 40
de edituri.

Legislaþia revoluþionarã a Gu-
vernului Român a eliminat orice
constrângere ideologicã, exis-
tând numai obligaþia înregistrãrii
activitãþii editoriale exclusiv ca
societãþi comerciale. Mai mult,
ulterior editurile, încadrate la „ser-
vicii”, au fost scutite de impozite
timp de doi ani.

Nu poate fi ignorat nici faptul
cã absenþa unei legi a drepturilor
de autor pânã în martie 1996 a
permis activitãþii editoriale un
grad de libertate demn de timpu-
rile perioadei paºoptiste.

Libertate ºi
constrângeri

O retrospectivã asupra evolu-
þiilor din acest domeniu de acti-
vitate în ultimele douã decenii
evidenþiazã câteva schimbãri asi-
milabile unor limitãri ale „libertã-
þii editoriale”, cu efecte calitative
diferite.

Prima evidenþã o constituie
scãderea sensibilã a numãrului
editurilor active. Satisfacerea ra-
pidã a nevoilor de carte diversã
prin producþia explozivã a primi-
lor ani, destrãmarea reþelei naþio-
nale de difuzare, ca ºi devaloriza-
rea brutalã ºi imprevizibilã a leu-
lui în primii ani de dupã 1990 au
pus la grea încercare ºi pe edi-
tori, obligându-i sã se profesio-
nalizeze.

Specializarea editurilor, creºte-
rea nivelului de calificare al per-
sonalului acestora, cristalizarea
unor noi reþele de difuzare  a cãr-
þii, zonale ºi chiar naþionale, apa-
riþia primilor muguri de marketing
ºi publicitate specializate au fost
consecinþe, poate dureroase, dar
favorabile. Simultan, au crescut
exigenþelor autorilor, dar ºi ale
consumatorilor de carte, aflaþi în
faþa posibilitãþii de a-ºi orienta

nevoile în funcþie de noi perfor-
manþe calitative.

O schimbare esenþialã a con-
stituit-o ºi redobândirea de cãtre
edituri (cel puþin de acelea care
conteazã pe piaþa cãrþii româneºti)
a calitãþii de „instituþie de cultu-
rã”. Obligate sã îºi defineascã
identitatea, a trebuit nu numai sã
îºi determine segmentul de piaþã
pe care pot rezona ºi sã îºi selec-
teze autorii în consecinþã, dar ºi
sã îºi asume interacþiunea cu o
parte tot mai importantã din co-
munitate prin forme din ce în ce
mai complexe ºi mai anticipative.

Multe edituri scot reviste care
grupeazã autori pe care îi cautã
ºi îi susþin în numele unor pro-
grame culturale, ideologice, es-
tetice, destinate sã motiveze ºi sã
îºi formeze propriul public pro-
punându-i obiective proiectate
pe termen mediu sau lung.

Colecþiile iniþiate ºi susþinute
de toate editurile semnificative le
faciliteazã întâlnirea cu autorii
dezirabili, dar ºi pe aceea dintre
autori ºi publicul lor potenþial.

Evenimentele editoriale: lan-
sãri la târguri de carte sau la reu-
niuni ale categorii socio-profesi-
onale interesate de o anumitã
problematicã, manifestãri iniþiate
în locuri publice, uneori adevã-
rate show-uri menite sã sporeas-
cã interesul unor categorii socia-
le cât mai diverse pentru valori
culturale, au, deopotrivã, un rol
de promovare, dar ºi de formare
pentru membrii comunitãþii.

Sunt câteva argumente care
justificã aprecierea cã, oricât de
dificili au fost cei douãzeci de ani
de libertate editorialã, ne gãsim
în faþa unui incontestabil progres.

Ceea ce nu înseamnã cã difi-
cultãþi nu existã ºi cã altele, de-
loc de ignorat, nu se  profileazã
în viitor.

În primul rând, aº remarca fap-
tul cã în activitatea editorialã nu
s-au implicat mari investitori, ast-
fel cã domeniul rãmâne atât de
fragil investiþional, iar maturiza-
rea pieþei se produce destul de
lent. E drept cã  acestui dezavan-

taj i-a corespuns, compensatoriu,
faptul cã numeroºii competitori
mici rãmaºi în piaþã au avut timp
sã se profesionalizeze ºi sã îºi de-
fineascã propria identitate.

În al doilea rând societatea
româneascã a cunoscut, pe fon-
dul destrãmãrii economiei naþio-
nale, o involuþie sub aspect cul-
tural, atât prin degradarea siste-
mului de învãþãmânt, antrenând
deopotrivã cadrele didactice, stu-
denþii ºi elevii, cât ºi prin reduce-
rea la limita suportabilitãþii a cer-
cetãrii ºtiinþifice româneºti, afec-
tând tocmai partea consistentã a
consumatorilor de carte.

Se adaugã starea de anomie
instalatã chiar de la începutul ani-
lor ’90, inducând unor categorii
largi ale populaþiei concluzia cã
promovarea ºi bunãstarea socia-
lã nu au legãturã cu pregãtirea in-
telectualã ºi cultura generalã.

Insuficienþa locurilor de mun-
cã ºi proliferarea industriei de di-
vertisment prin televiziune ºi mij-
loacele IT au contribuit ºi ele la
scãderea dramaticã a numãrului
de cititori. Studiile UE care vor-
besc despre un procent de 40%
de semianalfabeþi în România de
astãzi sunt elocvente în ce pri-
veºte destinul cãrþii astãzi la noi,
ca ºi dificultãþile domeniului edi-
torial.

Remarcând faptul pozitiv cã
prin TVA-ul de 9% statul sprijinã
totuºi  activitatea editorialã, pre-
cum ºi cã prin Ministerul Culturii
ºi Cultelor ºi cel al Educaþiei ºi
Cercetãrii se subvenþioneazã un
numãr de cãrþi ºi publicaþii, cre-
dem cã o strategie naþionalã mai
nuanþatã pentru susþinerea aces-
tui domeniu al vieþii sociale, cu
implicaþii majore în creºterea cali-
tãþii vieþii ºi pãstrãrii identitãþii
naþionale, poate fi totuºi gânditã.

Pentru o politicã
editorialã naþionalã

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

(Urmare din pagina 1)

nuat cu înþelepciune ºi deschi-
dere spre viitor, poate fi cel bun.
Iar invocarea „cenzurii economi-
ce” în domeniul editorial mi se
pare mai degrabã o inadecvare a
protagoniºtilor: editori, autori,
public, la legitãþile economiei de
piaþã.

Din pãcate ºi editorii, ca ºi alte
bresle din þara noastrã, n-au în-
vãþat încã sã-ºi identifice intere-
sele comune, sã gãseascã împre-
unã soluþii ºi sã militeze solidar
pentru a le promova pânã la ni-
velul actului de guvernare.

Nu este deloc firesc sã obser-
vãm cã marile edituri, câte ºi cât
sunt, ca de altfel ºi altele mai mici,
cu activitate prestigioasã, dar de
niºã, nu mai participã la progra-
mele de subvenþionare ale minis-
terelor, cã nu existã o politicã de
încurajare a participãrii la târgu-
rile de carte interne ºi internaþio-
nale, cã publicitatea pentru car-
te, ca de altfel pentru toate mani-
festãrile culturale, este ca ºi ine-
xistentã datoritã tratãrii activitã-
þilor culturale ca simple acte de
comerþ

Sunt câteva opinii care vor sã
afirme necesitatea unor dezbateri
colegiale în cadrul comunitãþii
editorilor, pornind de la realita-
tea cã aparþinem unei civilizaþii
care nu mai poate supravieþui fãrã
Carte, indiferent de suportul ei.

Dialogul fãrã prejudecãþi ºi or-
golii, având ca finalitate motiva-
rea decidenþilor politici de a pre-
lua propuneri legislative concre-
te, poate fi suportul unei politici
naþionale de valorizare a celei mai
importante resurse, cea umanã.

Pânã atunci, haiducind prin cul-
tura românã, înzestrându-ne cu
gândire pozitivã, sã sperãm cã Bu-
nul Dumnezeu ne va arãta Calea.

Multe mai fiind de zis ºi, mai
multe, de fãcut, sã lucrãm pentru
cultura românã, cãreia îi datorãm
câtimea noastrã de umanitate.

Ion Þuculescu -  Iarna în mahala
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Profesorul de limba româ-
nã vreme de vreo patru
decenii, dar ºi scriitorul,

jurnalistul, editorul de azi, Nico-
lae Marinescu – personalitate
bine cunoscutã, respectatã ºi
preþuitã a vieþii spirituale craio-
vene din ultimii ani –, în cartea
Revista Mozaicul. Modernitatea
tradiþiei (Editura Aius PrintEd
Craiova, 2008, 314 p.), schiþeazã
istoria unui proiect cultural post-
decembrist, pe care l-a început,
pe 28 martie 1990, cu DEMNITA-
TEA – Sãptãmânal de opinie de-
mocraticã. Anul I. Nr. 1, 8 pag.,
al cãrui ctitor ºi director a fost.
Dar, în vâltoarea acelor vremuri
tulburi, când entuziasmele ºi as-
piraþiile se înteþeau ºi se nãruiau
repede, din numeroase pricini –
minuþios ºi sugestiv depãnate de
Nicolae Marinescu în cartea amin-
titã –, DEMNITATEA ºi-a înce-
tat apariþia dupã 45 de numere ti-
pãrite sãptãmânal, lovitura prin-
cipalã venind de la atitudinile cri-
tice faþã de unii lideri locali ai FSN
Dolj, între ai cãrui zece membri
fondatori se afla ºi el.

Abia încropit, colectivul re-
dacþional s-a destrãmat, repede,
în 1991, înainte de a împlini un
an, fiecare cãutându-ºi alt rost,
alãturi de directorul Nicolae Ma-
rinescu rãmânând secretara de
redacþie Ileana Petrescu, colega
sa de la Liceul Industrial Nr. 1.
patronat de Fabrica de Avioane,
ºi responsabilul cu administrarea
ºi distribuirea, George Veliºcu,
provenit din fabrica amintitã. În
vãlmãºagul acelor timpuri aspre
– pensionându-mã la 31 decem-
brie 1990, având peste 30 de ani
de prezenþã, pe plan naþional, cu
scrieri literare în presa culturalã
ºi în edituri, între care vreo 25 ani
de activitate redacþionalã la Re-
vista Ramuri ºi la Editura Scri-
sul Românesc – pentru mine,
DEMNITATEA era o gazetã lo-
calã interesantã, vie, incisivã, pe-
netrantã, pe care am cunoscut-o
ºi remarcat-o ca simplu cititor, de-
spre care mai auzeam, întâmplã-
tor, veºti specifice lumii jurnalis-
tice de la unii dintre redactorii ei,
ce-mi erau cunoscuþi mai demult,
precum Dan Ion Vlad, Nicolae
Petre, Liliana Hinoveanu. Dar, aºa
cum mãrturiseºte N. Marinescu,
dupã sucombarea gazetei DEM-
NITATEA, proiectul cultural în
cadrul cãruia a fost întemeiatã n-
a eºuat, graþie celor trei „supra-
vieþuitori” temerari ai colectivu-
lui redacþional, care au hotãrât sã
nu se despartã, ci sã înfiinþeze
împreunã, cu mijloacele lor finan-
ciare disponibile modeste o edi-
turã, botezatã de Ileana Petrescu

editura ca edificiu
conceptual

cu numele zeului roman al cu-
vântului, Aius. Pãºeau pe un
drum nãpãdit de riscuri, care îi
ducea în „jungla” celor circa 40
de aºa-zise edituri craiovene, în-
fiinþate în anii 1990-1991, cele mai
multe oblãduite de neaveniþi,
avizi de cãpãtuialã pripitã.

Prin anii 1993-1994, în peisa-
jul editorial ºi tipografic craio-
vean, mi-a reþinut atenþia nume-
le firmei Karma & Petrescu, mai
ales pentru cuvântul „misterios”
Karma, a cãrui semnificaþie mi-a
rãmas neclarã pânã astãzi... Pe
N. Marinescu l-am cunoscut per-
sonal pe la începutul anului 1994,
cred, în biroul sãu de vicepreºe-
dinte al Consiliului Judeþean
Dolj, în cadrul cãruia coordona
ºi sectorul activitãþii cultural-ar-
tistice. Întâlnirea fusese iniþiatã
de colegii lui de facultate, scrii-
torii Dan Ion Vlad (directorul
Editurii Vlad & Vlad) ºi Octa-
vian Lohon (directorul Bibliote-
cii Universitãþii din Craiova),
buni ºi vechi prieteni cu mine,
care mã convinseserã sã parti-
cip ºi sã sigur coordonarea unui
dicþionar al personalitãþilor dol-
jene, lucrare complexã ºi costisi-
toare, pentru realizarea ºi tipãri-
rea cãreia cei trei editori îºi uni-
serã forþele redacþionale ºi resur-
sele financiare. Cu prilejul acelei
întâlniri, la care a fost prezentã
ºi Ileana Petrescu, am aflat mai
multe lucruri despre Editura Aius
ºi despre Tipografia Karma &
Petrescu. Aºadar, colaborarea
mea, sub diverse forme, cu Edi-
tura Aius, a început în anul 1994.
La acest moment aniversar, mã
voi referi, pe scurt, la câteva as-
pecte ale acestei colaborãri, care
mi se par utile pentru aportul lor
la conturarea imaginii cât mai fi-
dele a evoluþiei, consolidãrii ºi
izbânzii unui proiect cultural în-
firipat acum 20 de ani, înfruntând
ºi depãºind opreliºtile unor vre-
muri neprielnice culturii.

Mai întâi, în ceea ce priveºte
dicþionarul personalitãþilor dol-
jene, m-am apucat îndatã de trea-
bã, iar dupã ce am primit acordul
editorilor pentru programul pri-
vind structura tematicã a lucrã-
rii, criteriile de selecþie a perso-
nalitãþilor, metodologia elaborã-
rii ºi dimensionãrii articolelor în
raport cu valoarea operei celui
selectat, conþinutul fiºei bio-bi-
bliografice a acestuia etc., am
prezentat acest program colecti-
vului de autori, cãrora le-am în-
mânat si fiºele pe care trebuia sã
le completeze. Unii autori au în-
ceput sã lucreze, alþii pãreau cã
nu prea sunt dispuºi sã se înha-
me la o muncã de cercetare rigu-

roasã, indispensabilã realizãrii
unei lucrãri ºtiinþifice de referin-
þã, precum urma sã fie dicþiona-
rul preconizat de noi. Oricum,
conform practicilor editoriale fo-
losite, durata luatã în calcul pen-
tru elaborarea ºi tipãrirea unei
lucrãri ºtiinþifice de volum mediu,
de pildã, fiind de circa 5 ani, în
acest interval de câþiva ani era
greu de realizat, cu autori „volun-
tari” – mai mult sau mai puþin
competenþi –, o lucrare de tipul
dicþionarului iniþiat de noi. Colec-
tivul s-a destrãmat treptat, dar
ideea publicãrii unui astfel de in-
strument de lucru a persistat, în-
cât exact peste 5 ani, în 1999, sub
sigla Editurii Aius a apãrut Dicþi-
onarul personalitãþilor doljene.
Restitutio (autor: Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”; coordonatori: Mariana
Leferman, Gabriela Braun, Adri-
an Nãstase; colaboratori: un co-
lectiv larg de specialiºti). Cartea
– destinatã prezentãrii persona-
litãþilor decedate – are o prefaþã
semnatã de prof. univ. dr. doc. Ion
Zamfirescu, în care distinsul sa-
vant apreciazã ediþia de faþã ºi
face recomandãri pentru îmbunã-
tãþirea celei viitoare, iar pe coper-

ta ultimã conþine un scurt eseu,
în care redutabilul ideocritic Adri-
an Marino elogiazã aceastã „pri-
mã ºi serioasã încercare de recu-
perare a memoriei tradiþiei istori-
ce din aceastã parte a þãrii”. Pu-
tem afirma, de exemplu, cã aceas-
tã apariþie – care a reuºit sã strân-
gã în pagini referinþe despre pes-
te 600 de nume din varii domenii
de activitate, semnãturile ilustre
ale celor doi oameni de seamã ai
culturii româneºti, colaborarea
unui numãr mare de specialiºti,
folosirea unor norme ºi proceduri
de scriere ºi redactare de la abre-
vieri pânã la colofoniu – era o
probã cã Editura Aius se maturi-
za, cã era pe cale sã-ºi consolide-
ze un loc distinct în producþia de
carte valoroasã.

Mai multe aspecte concrete
ale împlinirilor ºi preocupãrilor
Editurii Aius ºi Tipografiei Kar-
ma & Petrescu le-am cunoscut,
din câte îmi amintesc, începând
de prin anii 1995-1996, când
doamna Ileana Petrescu m-a în-
trebat dacã sunt de acord sã îm-
pãrtãºesc colectivului redacþio-

nal – al cãrui secretar de redacþie
era – din cunoºtinþele ºi experi-
enþa activitãþii mele de editor des-
fãºuratã la Ramuri ºi la Scrisul
Românesc. În Ileana Petrescu am
descoperit o fire isteaþã, dezin-
voltã, dinamicã, pragmaticã, exi-
gentã, arþãgoasã, optimistã.
Aceste preþioase trãsãturi întru-
chipau o personalitate curajoa-
sã, puternicã, întreprinzãtoare,
alãturi de care puteai porni, în-
crezãtor, la luptã. În bunã mãsu-
rã, harurile cu care fusese înzes-
tratã secretara de redacþie, le-am
regãsit oglindite în programul
ambiþios al Aius-ului ºi în calita-
tea producþiei sale de carte bele-
tristicã, motive care stârniserã

interesul autorilor, determinân-
du-i sã ofere editurii lucrãri de o
deosebitã complexitate, dificil de
redactat ºi de pregãtit pentru ti-
par. Este vorba de lucrãrile ºtiin-
þifice ºi tehnice, de manualele
ºcolare, de tratate, de enciclope-
dii etc., cãrþi imposibil de realizat
fãrã o temeinicã pregãtire profe-
sionalã ºi fãrã o bogatã experien-
þã câºtigatã în aceastã speciali-
tate. Aºadar, m-am strãduit sã le
dau o brumã de ajutor colegilor
mei mai tineri din nobila breaslã a
editorilor, lucrând efectiv pe câ-
teva manuscrise cu conþinutul
tematic variat (medicinã, electro-
tehnicã, istoria tiparului, a biseri-
cilor din Craiova etc.), sperând
cã aportul meu modest le va fi de
folos în desãvârºirea talentului
lor de întreprinzãtori privaþi re-
marcabili, demers pe cât de îndrãz-
neþ, pe atât de lãudabil. Se pare
cã le-a priit, dupã cum rezultã din
îndelunga lor prezenþã – respec-
tabilã ºi profitabilã – în comuni-
tatea editorilor români.

Eu, pe lângã „chiverniselele”
îndrugate aici, m-am ales – din
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aceastã aventurã de volintir pan-
dur - cu bucuria de a fi cunoscut
niºte oameni minunaþi, talentaþi,
devotaþi Editurii Aius ºi Tipogra-
fiei Karma & Petrescu; cu patru
cãrþi semnate de mine (Comoara
de la Ostroveni ºi „brâncuºii”
Craiovei, Din lumea umbrelor,
ªtefan Odobleja între „aventu-
ra” ºtiinþificã ºi patimile glori-
ficãrii, Ilarie Hinoveanu – 75),
purtând siglele acestor douã fir-
me, în teascurile cãrora au fost
imprimate; cu o Diplomã atribui-
tã de Inspectoratul pentru Cul-
turã al Judeþului Dolj, pentru
eforturile depuse la elaborarea
ºi editarea revistei „Mozaicul”
– 23 decembrie 1998; cu o Diplo-

mã de Excelenþã atribuitã tot
pentru Mozaicul - 23 decembrie
1999; cu un Certificat de Kalifi-
care, acordat de Grupul ªcolar
Profesional de Maiºtrii Mozaicul
ºi de ªantierul de Construcþii
Conceptuale Mozaicul, care spo-
rãvãieºte: „Prin prezenta ates-
tãm cã, Domnul Ilarie Hinovea-
nu s-a calificat la locul de mun-
cã, dupã îndelungi strãduinþe,
ca maistru MOZAICAR de frun-
te. Domnia sa a dovedit o deo-
sebitã îndemânare în crearea
unor edificii conceptuale strã-
lucite, precum ºi abilitãþi spe-
ciale în exprimarea ideilor pro-
prii, în forme literare fãrã cusur.
Cu aceeaºi ocazie acordãm dom-
niei sale ºi titlul permanent de
MAISTRU MOZAICAR”. Direc-
tor de ºantier, Nicolae Marines-
cu, Maistru ºef, Constantin M.
Popa,15 decembrie 2001.

18 mai 2011,
8. 34 - ora ºantierului

MAISTRU MOZAICAR
nnnnn Ilarie Hinoveanu

de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã
de ani de
carte liberã

Echipa Aius dupã cinci ani de la înfiinþare
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Dupã evenimentele din
decembrie 1989, în
viaþa culturalã a Româ-

niei s-a simþit nevoia apariþiei de
noi ziare, reviste ºi edituri, într-o
economie de piaþã ce abia înce-
puse a se contura, iniþiativele
particulare fiind stimulate de o
legislaþie permisivã, în consens
cu foamea de libertate a întregii
populaþii a þãrii. Dacã înainte de
22 decembrie 1989 existau, de pil-
dã, doar 24 de edituri, de stat, fi-
reºte subordonate Consiliului
Culturii ºi Educaþiei Socialiste
sau ministerelor de resort (al Agri-
culturii, Medicinei, Armatei),
dupã aceastã datã au fost autori-
zate, în primii ani ai libertãþii noas-
tre, de cãtre Ministerul Culturii,
circa 2000 de edituri, marea majo-
ritate a acestora încetându-ºi ac-
tivitatea din varii motive.

Între aceste instituþii apãrute
în peisajul cultural românesc
postdecembrist se înregistra din
mai 1991 ºi Editura Aius din Cra-
iova, din iniþiativa profesorului
Nicolae Marinescu (diriguitor în
noua conducere politicã ºi admi-
nistrativã a judeþului) ºi a econo-
mistului Ileana Petrescu. Marele
avantaj al acestei noi edituri, pe
lângã un manageriat productiv,
consta în faptul cã reuºise sã
obþinã ºi o tipografie proprie,
Karma ºi Petrescu, condusã de
mulþi ani de inginerul Florin Co-
cârlã, un adevãrat profesionist.

despre colaborarea
dintre o editurã de stat

ºi una particularã
Eram pe atunci adjunctul lui

Marin Sorescu la Editura Scrisul
Românesc, o editurã care are as-
cendenþã în stabilimentul lui C.
Lecca din 1837, dar care poartã
acest nume din 12 noiembrie 1922.

Lucram redactor la o editurã
publicã, de stat, subordonatã
Ministerului Culturii doar teore-
tic, cãci, de fapt, eram, ca ºi în
perioada comunistã (1972-1989)
pe autofinanþare, fiind nevoiþi sã
ne asigurãm salariile ºi toate chel-
tuielile administrative din vânza-
rea cãrþilor. Aveam, din acest
punct de vedere, un statut mai
deficitar decât al unei edituri par-
ticulare, cãci banii rezultaþi din
vânzarea cãrþilor erau vãrsaþi în
contul Casei de Presã ºi Editurã
„Cultura Naþionalã”, o instituþie
parazitarã, înfiinþatã cu intenþii
bune în haosul postdecembrist,
care-ºi asigura  cu prioritate sa-
lariile din vânzãrile cãrþilor celor
zece edituri din subordinea Mi-
nisterului Culturii. Pentru cei care
„produceau” aceste cãrþi, adicã
editurile, salariile erau „asigura-
te” ºi dupã opt luni.

Relaþiile dintre editurile „Scri-
sul Românesc” ºi „Aius” au fost
mai mult decât cordiale încã de la
început. Pe prof. Nucu Marines-
cu îl cunoºteam înainte de 1989,
dupã evenimente am lucrat, o
scurtã perioadã, în conducerea
FSN Dolj, astfel cã, atunci când
mi-a cerut sprijinul profesional,

l-am acordat cu o mare plãcere ºi
în baza acestei prietenii, care s-a
dovedit beneficã. Apoi, Nucu
Marinescu mi-a fãcut cunoºtinþã
cu economista Ileana Petrescu,
colaboratoarea sa apropiatã ºi
care se ocupa nemijlocit de con-
ducerea editurii. Am fost surprins
plãcut cât de uºor ºi în scurt timp
ºi-a însuºit meseria de editor, ri-
valizând, în sensul pozitiv al cu-
vântului, cu editori care au vechi
ºtate de serviciu în acest dome-
niu. Am realizat cã ºi în aceastã
meserie este nevoie de vocaþie ºi
devotament, iar Nucu Marines-
cu ºi Ileana Petrescu au dovedit-
o cu  asuprã de mãsurã.

Colaborarea dintre o editurã
de stat („Scrisul Românesc”) ºi

una particularã („Aius”) a fost,
într-adevãr, beneficã.

Am participat împreunã, îm-
pãrþind acelaºi stand la târgurile
internaþionale de carte de la Tea-
trul Naþional din Bucureºti ºi de
la Casa Radio, trezind curiozita-
tea ºi, uneori, invidia colegilor
editori din þarã, pentru cã douã
edituri „concurente” , cu statute
de funcþionare diferite pot cola-
bora în beneficiul publicului citi-
tor. De la desfacerea contractu-
lui meu de muncã de la „Scrisul
Românesc” din rãzbunare (cu-
noaºteþi proverbul?), colaborarea
dintre cele douã edituri s-a între-
rupt din acest unghi de vedere;
de fapt, de atunci nicio editurã
din Oltenia n-a mai fost prezentã
la vreun târg naþional sau inter-
naþional de carte de la Bucureºti.

Colaborarea noastrã a fost
beneficã ºi sub aspectul porto-
foliului de manuscrise. De pildã,
deºi tratasem cu celebrul profe-
sor Ion Zamfirescu pentru o car-
te, la sugestia lui Nucu Marines-
cu ºi a Ilenei Petrescu, am cedat
acest manuscris, întrucât Editu-
ra „Aius” se angajase sã tipãreas-
cã ºi alte lucrãri ale universitaru-
lui bucureºtean, originar din Cra-

nnnnn TUDOR NEDELCEA

2020202020202020202020202020202020

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

lele, în 1997, în Aius apãrând în
acelaºi an Micã enciclopedie
muzicalã, în colaborare cu Lumi-
niþa Vartolomei, iar în 1999 Muzi-
cã ºi politicã.

Am fost onorat, personal, de
Aius prin tipãrirea cãrþilor mele:

Eminescu ºi cugetarea sacrã
(1994), Eminescu, apãrãtorul
românilor de pretutindeni
(1995), Familia Aman (2003, în
colaborare cu Gabriela Braun,
Maria Leferman, Toma Rãdules-
cu), Repere spirituale româneºti:
Un dicþionar al personalitãþilor
din Dolj (2005, coordonator îm-
preunã cu Maria Leferman, Ga-
briela Braun, Adrian Nãstase,
Florentina Urziceanu), Centenar
Biblioteca „Aman” (2008), pre-
faþând ºi Dicþionarul bibliogra-
fic al membrilor Uniunii Scrii-
torilor din România, filiala Cra-
iova, realizat de  un colectiv de la
Biblioteca „Alexandru ºi Aristia
Aman” format din Lucian Dindi-
ricã (coordonator), Lavinia Du-
mitrescu, Daniela Popescu ºi Va-
silica Anghel.

O colaborare la fel de fructu-
oasã am avut ºi cu tipografia edi-
turii, întregul colectiv condus de
Florin Cocârlã a fost ºi este nu
numai profesionist, dar ºi de o
bunã creºtere ºi un bun simþ cu
totul deosebite. Nu aceeaºi rela-
þie am avut-o, din pãcate, cu re-
vista „Mozaicul”, o revistã cu
adevãrat modernã în conþinut ºi
viziune, apreciatã ca atare de in-
telectualii þãrii.

Mã bucur sincer de realizãrile
editoriale ale Editurii Aius – între
care colecþia de filozofie coordo-
natã de Adrian Michiduþã este de
excepþie – cât ºi de prietenia pe
care mi-au redat-o editorii ºi co-
laboratorii sãi (Constantin M.
Popa, Mihaela Chiriþã, Sorin Sin-
ger, Xenia Karo-Negrea sau Ma-
rin Budicã), motiv pentru care mã
mândresc cã o editurã craiovea-
nã contribuie din plin la îmbogã-
þirea peisajului editorial naþional
ºi, implicit, la prestigiul munici-
piului meu.

Cu Vasile Blendea, la Târgul de carte (Bucureºti, iunie 1996)

Cu Iosif Sava la Târgul de carte Gaudeamus, 1995

Cu criticul de artã Barbu Brezeanu ºi nepoata lui, ªtefania
Popescu Gorjeanu (colaborator al lui C. Brâncuºi), nov. 1995
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Într-o zi de toamnã a anului
trecut, tãinuiam la o ceaº-
cã de ceai în salonaº, cu

mai tânãrul meu prieten de-o via-
þã, Emil Boroghinã ºi îmi poves-
tea cu entuziasm de un recital de
poezie a cãrei premierã avusese
loc cu 35 de ani în urmã pe scena
Teatrului de Pãpuºi din Craiova,
atunci când a inaugurat Studioul
de Poezie al Tineretului, care a
funcþionat mai apoi, în cadrul Stu-
dioului Experimental al Teatrului.
Ei bine, acel recital intitulat „Cân-
tecul vârstelor”, („Vârstele omu-
lui” de-acum), era cerut de Casa
de Culturã Belgo-Românã Arthis
din Bruxelles în cadrul Festivalu-
lui „Interliteratour”, organizat de
fondul cultural flamand, de orga-
nizaþiile minoritãþilor culturale, la
Bruxelles, în noiembrie 2010. Tot
ascultându-l, mi-a încolþit, palid,
ideea. Sã merg cu Emil la
Bruxelles? Sã nu merg? Dar când
e sã fie parcã mai conteazã îndo-
ielile, nehotãrârile noastre! În
scurt timp, eram inclusã pe lista
scriitorilor ºi jurnaliºtilor belgieni

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

Nu ºtiu de ce înainte
mã simþeam minunat
într-o bisericã goalã

ca într-un muzeu
cu puþini vizitatori

Cum-necum, iatã-mã pe Aero-
portul Bãneasa care nu-i nici pe
departe ce era în 1959, când am
plecat pentru prima oarã cu avio-
nul, într-un lung turneu în R.D.G
cu Teatrul „Þãndãricã”! Atunci
sala de aºteptare mi s-a pãrut mare
ºi elegantã, acum, micã ºi tare
neîncãpãtoare. Am aºteptat douã
ore în picioare, înghesuiþi ca sar-
delele. Am plecat cu întârziere –
„aproape normal pentru compa-
niile ieftine”. Dupã atâta aºtep-
tare ºi înghesuialã, ajunsã-n
avion, mã uscam de sete! Am ui-

cãlãtorind
prin vârstele omului

tat cã pot cumpãra apã dupã
check-in – cã nu mai ºtim sã spu-
nem control sau verificare vama-
lã! Am fãcut pe „nababul” ºi am
risipit un euro pe un pahar de apã.

La Bruxelles, înainte de orice,
ajung la sediul ARTIS sã duc o
parte din cãrþi ºi sã o cunosc pe
Carmen Hopartean. Dupã numai
o orã mi-am dat seama cã e îndrã-
gostitã de ceea ce face. I se po-
triveºte cu adevãrat zicala „Omul
sfinþeºte locul”.

Dau o fugã ºi la Palais des
Beaux-Arts sã vãd expoziþia în-
chinatã lui Lucas Cranach (n.
1472 - m. 1553). Am aflat, din
abundenþa materialelor tipãrite
puse la dispoziþia vizitatorilor, cã
aceastã expoziþie este prima con-
sacratã artistului în Þãrile de Jos
ºi reuneºte aproape întreaga sa
creaþie rãspânditã astãzi în mu-
zee din întreaga lume. Expoziþia
redã totodatã ºi contextul social,
cultural ºi artistic al renaºterii
germane. Un portretist desãvâr-
ºit, un adevãrat maestru în folo-
sirea culorilor, un inegalabil de-

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

Cum sã gândesc
eu altfel decât

o bãtrânicã trezitã
într-un viitor prea

îndepãrtat
Paºii m-au purtat mai departe

spre sãlile ce adãposteau lucrãri
ale lui Wim Delvoye, nãscut în
Belgia în 1965, socotit exponent
al unei noi ramuri al artei moder-
ne. În lumea acestui creator „trãs-
nit, dar genial” rãtãcesc ca într-
un coºmar. Cunoscãtorii îl com-
parã cu Constantin Brâncuºi. Se
afirmã foarte apãsat cã la Anvers
s-a nãscut ideea lansãrii Sci-Art,

adicã a conceptului care îmbinã
arta cu ºtiinþa, a celei mai trãsnite
maºinãrii din toate timpurile, Cloa-
ca. Instalaþiile ºi lucrãrile lui sunt
gãzduite în cele mai mari muzee
de pe toate meridianele lumii. Nu
am vãzut decât în imagini porci
vii tatuaþi, „Porþi de fotbal” din
sticlã, instalaþia „Coca-Cola”…
„curat murdar!” Cum sã gândesc
eu altfel decât o bãtrânicã trezitã
într-un viitor prea îndepãrtat! Pot
admira rezultatul unui efort imagi-
nativ, dar nimic mai mult. Ignoran-
þa în domeniul artei, instinctul, in-
tuiþia nu mã ajutã sã-l înþeleg.

Cu o zi înainte de marele eve-
niment, mi-am scris o paginã, ce
mi-am cronometrat-o sã nu depã-
ºeascã câteva minute. Cum mã
ºtiu vorbã lungã… Sã nu plicti-
sesc ascultãtorii. Pentru orice
eventualitate, prietena mea mi-a
tradus pagina în francezã. Am ci-
tit-o ºi recitit-o de câteva ori. Am
învãþat de mult cã cele mai bune
improvizaþii sunt cele îndelung
exersate.

„L’age de l’homme”/
„Het tijdperk

van de mens”

Ziua Festivalului! Am asistat
la aproape întreg programul care
s-a desfãºurat la Arthis, aºtep-
tând cu înfrigurare cele douã eve-
nimente: Spectacolul ºi Întâlnirea
cu scriitorii. Un frumos caiet pro-
gram, de care s-a îngrijit Emil
Boroghinã, tradus de Casa de
Culturã Româno-Belgianã, în
douã din cele trei limbi oficiale,
francezã ºi olandezã: „L’age de
l’homme”/ „Het tijdperk van de
mens”.

„Vârstele omului” este un
spectacol de poezie popularã,
format din douã pãrþi. În prima
parte, „Cântecul vârstelor”, urmã-
rind drumul unui om de la leagãn
ºi pânã la mormânt în lirica popu-
larã româneascã. Singur, pe sce-
na goalã, fãrã a avea pretenþia
unui prototip uman, omul nostru
trãieºte o viaþã posibilã. Cea de a
doua parte a spectacolului, „Pe-
un picior de plai”, prezintã patru
mari balade ale neamului: „Miori-

þa”, „Ciobãnaºul”, „Toma Alimoº”
ºi „Meºterul Manole”. Avem de-
a face ºi aici cu un drum, drumul
de la omul contemplativ din „Mi-
oriþa” ºi „Ciobãnaºul”, la cel de o
nebãnuitã energie, la omul de
acþiune din „Toma Alimoº” ºi de
aici la cel care poartã în el idealul
creator al omenirii, omul con-
structiv din „Meºterul Manole”,
acest drum – aºa cum afirmã es-
teticianul Liviu Rusu în „Viziunea
lumii în poezia popularã”– repre-
zentând sinteza marilor aspiraþii
ale umanitãþii.”

Cum frumoasa salã din centrul
Bruxelles-ului – Beursschiuw-
burg, unde urma sã aibã loc spec-
tacolul, nu era departe de sediul
Arthis, am plecat pe jos cu un
grup de spectatori ai festivalului
de origine românã, sã vizionãm
recitalul. O zi seninã de iarnã.
Vântul pãtrunzãtor mãrea senza-
þia de frig. Am ajuns îngheþaþi,
spre norocul nostru într-o salã
caldã ºi primitoare. Ne-am încãl-
zit cu un ceai fierbinte de la bu-
fet, trataþia organizatorilor ºi aº-
teptam destul de gãlãgioºi, ca mai
toþi românii – începerea specta-
colului. Cele trei gonguri (cred cã
ºi ele imprimate pe banda mag-
neticã cu 35 de ani în urmã, alã-
turi de ilustraþia muzicalã), pen-
tru cã fulgerãtor, aºa le-am per-
ceput, mi-au dat fiori de retrãire a
începutului de spectacol de altã-
datã. Era un preludiu fermecãtor
(demodat astãzi) care te anunþa
cã în curând vei intra în lumea
fantasmelor! Gongul!

eu am trãit în rai dacã
m-am jucat cu îngerii,

copiii!

Luminile s-au stins încet, în-
cet lãsând un reflector sã lumi-
neze faþa celui ce avea sã ne þinã
– cu sufletul la gurã ºi cu nodul
în gât – pânã la ultima replicã,
Emil Boroghinã. Am asistat la un
moment unic. Vocea caldã a reci-
tatorului, încãrcatã de emoþie s-a
transmis în salã de la primul su-
net. ªiroaiele de lacrimi au mân-
gâiat amintirile dureroase ale ce-
lor ce au rãmas legaþi de þarã,
doar cu graiul. Adevãrata lor pa-
trie are hotarul vorbelor, graiului
din strãbuni, pe care marele ac-
tor le-a reînviat pentru o clipã în
sufletele noastre, care-l ascultam
cu evlavie. În public, am cunos-
cut-o ºi pe Myra Iosif Fis-
chmann, jurnalistã scriitoare,
membrã a Asociaþiei Internaþio-
nale de Criticã Teatralã, membrã
a Pen Club Internaþional, pe care
o ºtiam ºi admiram doar din pagi-
nile revistelor de specialitate, din
cronicile de teatru. De la specta-
col ne-am reîntors cu toþii la se-
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diul Arthis, unde urma sã aibã loc
ultimul eveniment din Festival,
întâlnirea scriitorilor ºi lansãrile
de cãrþi.

Programat de la ora 19 pânã la
21, s-a prelungit fãrã sã ne dãm
seama pânã dupã miezul nopþii!
Eu am fost ultima programatã sã-
mi prezint lucrarea. Înaintea mea
a vorbit venerabilul scriitor, pic-
tor Lek Pervizi, nãscut 1929 în
Albania dintr-o familie de nobili.
ªi-a fãcut studiile artistice la
Roma. Dar vine tãvãlugul istoriei,
familia în puºcãrie el ascuns, dar
din 1950 prins ºi închis, se elibe-
reazã dupã 40 de ani! Volumul lui
de poezie, Petale de trandafir, a
fost scris dupã refugiul în Bel-
gia. Prezentarea vieþii lui care de-
monstra – iadul pe pãmânt – m-a
fãcut sã-mi fie ruºine sã afirm cã
eu în aceeaºi perioadã am trãit în
rai. ªi totuºi nu m-am dezis. Am
ºocat fãcând aceastã afirmaþie,
dar am fost se pare înþeleasã
când am spus cã am venit cu o
culegere de amintiri, adunate
 într-o lungã viaþã de 80 de ani,
viaþã ce mi-am trãit-o din anii co-
pilãriei pânã la bãtrâneþe printre
pãpuºi. Le-am dat viaþã, le-am
scris poveºti, m-am jucat cu micii
ºi marii spectatori – într-un cu-
vânt – eu am trãit în rai dacã m-
am jucat cu îngerii, copiii!

P.S.
Adun ºi trãiesc adevãrate în-

tâmplãri de neimaginat. Nu cre-
deam cã voi fi în stare sã-mi scriu
amintirile ºi cã datoritã strãdaniei
mele voi fi ºi rãsplãtitã. Ultima
rãsplatã a destinului mi-a mai scos
în cale o minune! Am aflat cã doi
urmaºi ai celor care mi-au fãcut
copilãria fericitã mai sunt pe lume.
Doamna Nicole Catherine Renee
Geblesco îmi trimite din Monaco
o emoþionantã scrisoare ºi o fo-
tografie de la cãsãtoria civilã a
pãrinþilor din Paris 1930. În mijlo-
cul imaginii doamna Alexandrina
Geblescu, bunica doamnei Nicol,
cea care mi-a fost ºi mie ca o ade-
vãratã bunicã, tinerii cãsãtoriþi
Bertha ºi Dan Geblescu, având
alãturi mari somitãþi ale epocii
printre care cei doi martori ai mi-
relui Nicolae Titulescu ºi Con-
stantin Diamandi. Aflu din scri-
soare cã Ian Geblescu, despre
care amintesc în câteva pagini de
tragedia familiei sale în cartea lan-
satã la Bruxelles Am trãit într-un
mic teatru mare, trãieºte în Fran-
þa la Menton. Mi-a dat zilele tre-
cute un telefon ºi m-am minunat
cã la 100 de ani are o voce de om
tânãr ºi îºi mai aminteºte cu drag
de mine. Iatã cum destinul þese
în jurul meu poveºti fantastice
care-mi dau puterea de a visa,
vârsta la care timpul nu mai are
rãbdare sã aºtepte împlinirea lor.
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nnnnn ION BUZERA

Un poet extraordinar de
talentat mi se pare a fi
Claudiu Komartin: Un

anotimp în Berceni, Editura Car-
tier, 2009, 72 p. Rimbaldianismul
lui e unul structural, „aclimatizat”,
internalizat, iar priza acutã la ime-
diatul existenþial nu efasezã nicio
clipã sentimentul cã bidiviii tra-
diþiei/tradiþiilor care i-au haºurat
formaþia sunt bine þinuþi în frâu.
El chiar se vede la capãtul unui
lung ºir de încercãri (mai mult sau
mai puþin) similare, menþionate
printr-un ubi sunt ? adus delicios
în prezentul scriiturii: „Pe toþi cei
care nu puteau sta locului o cli-
pã/ bãtându-se între ei pentru
putere ºi glorie,/ moartea i-a scu-
turat peste câmpuri ºi gropi/ ca
pe un sac cu mãtreaþã.// Pe cei
care compuneau, scriau sau dic-
tau/ speriaþi cã numele le sunt tre-
cute în agenda ei roz-bombon,/
moartea i-a bãtut pe creºtet ºi le-
a tras amuzatã/ covorul de sub
picioare/ hei hop !// Iar eu ? – Eu
am vãzut cuþitul mãcelarului/ dis-
pãrând în carne ca într-o firidã
întunecatã/ ºi am simþit picãturi-
le de sânge/ ºiroaie, ºiroaie pe þi-
gla ciobitã a minþii...// Fiindcã lu-
mea e o burtã de cal/ din care te
pândesc ochi lacomi ºi lunecoºi/
fiindcã lumea e un goblen cusut
de o schizofrenicã,/ nu mai visez
decât o lungã cãlãtorie printre
delauri.” (Elegie, p. 63). Retorsi-
unea e aici impecabilã, realizatã
cu o siguranþã a mâinii de mare
maestru: istoria poeziei se îngroa-
pã în clipa prezentã, în chiar clipa
scrierii/citirii poemului. Anularea
necesarã nu dureazã, totuºi, mai
mult decât iluzoria „cãlãtorie prin-
tre dealuri”, cãci poetul e obligat
sã revinã la masa de lucru, sã se

„înscrie” în istoria pe care – scâr-
bit, postavangardist, abulic –
vrea s-o ameþeascã.

Supratema acestei poezii e
captivitatea: a eului, a lumii, a pla-
netei etc. Oricât de mult ar înota
(deºi nu prea vrea) spre suprafa-
þã, spre oricare suprafaþã, perso-
najul generic de aici tot un Iona
rãmâne: „Candoarea din gesturi-
le acestor imigranþi/ epuizaþi ºi
plini de speranþã/ mã rãneºte//
fiindcã eu nu cred în nimic ºi/ am
încetat sã mai sper// fiindcã vreau
acasã ºi vreau sã fiu cât mai de-
parte de casã// fiindcã vreau aici
ºi vreau dincolo// fiindcã vreau
sã fiu lãsat în pace/ ºi vreau ca
dragostea sã-mi punã perna pe
faþã/ ºi sã apese// «mai bine sã
se uite la tine ca la un gândac/
decât sã nu se uite deloc»/ am
vãzut aeroporturile înþesate/ oa-
menii civilizaþi ºi solemni aºtep-
tând sã-ºi ia zborul// ºi am vãzut
zeci de porumbei/ scoþându-ºi
ochii pentru câteva firimituri de
pâine/ într-o piaþã din inima eu-
ropei// mâna e la loc în colivie/
gura are gratii/ aripile chircite zvâc-
nesc în zadar// se înnegresc// ºi
se scuturã.” (Främling, p. 56).
Chiar dacã acesta este un poem
mai slab, rãmâne la fel de conclu-
dent pentru ceea ce urmãreºte
autorul sã facã. (De altfel, poe-
mele mai fragile sunt, nu ºtiu de
ce, acelea scrise în strãinãtate.)
Condiþia aºteptãrii e trãitã ca o
dulceaþã a anihilãrii: „sunt dintre
cei pe care lumea îi aruncã în joc/
pânã scoate untul din ei/ stãm
scufundaþi pânã la gât în nisipul
fierbinte...” (Asta am devenit,
p. 43). Adaptarea la nihilismul atât
de dorit, violent ºi din orice in-
vocat, are vizibile efecte revigo-
rante – în plan figural, fãrã îndo-
ialã: „de cinci zile, ºtiu:/ sunt pli-
cul cu anthrax pe care-l primeºti
într-o joi la birou/ sunt schimo-
noseala ta de invidie/ sunt o lamã
de ras þinutã sub limbã/ sunt tot

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

poemele captivitãþii

una care ºtie sã se plaseze, stra-
tegic, la nivelul care o „redupli-
cã” cel mai bine, al acelui neant
prezent sau à venir de consem-
nat, care trebuie consemnat, cãci,
în afara lui, viaþa însãºi nu are
niciun sens: „îi stãtea în gât vier-
mele/ care se pregãtea sã se urce
pe madi. pe madi de-abia/ o co-
borâserã-n groapã,/ iar ei nu-i ar-
dea decât de viermele pãtimaº ºi
bigam./ viermele ºi cu mine stã-
team într-un colþ/ ºi beam, doar-
doar om uita totul...” (Educaþia
resentimentarã, p. 38). Poetul
ºtie sã se plaseze, de fiecare datã,

în acel unghi care face sã explo-
deze viziunea, nu numai sã fie
indusã.

Tragicul tonic pare a fi cea mai
subtilã dintre dimensiunile ofer-
tate, fiind de captat inclusiv în
echilibristica pe care o oferã com-
pactarea de tip haiku: „îmi pierd
mâna prin pãrul tãu/ cum se pier-
de un liliac/ în liniile de înaltã ten-
siune” (Laura, p. 60). Cel puþin
douã poeme (Un dans matinal,
p. 34 ºi La debarcader, p. 51) in-
troduc un clar contrapunct al
tensiunii uneori insuportabile în-
chise între pereþii poemelor:
„De-a lungul aleilor ce coboarã
în pantã dinspre colinã/ gãseºti
vlãstari tineri, înãlþându-se iute/
în pulberea verii./ mai încolo, ci-
miºirul îºi reia cântecul/ întrerupt
de cu seara, împins de o iubire
ascunsã.// ªtii încotro sã te-
ndrepþi – pisicile se dezmorþesc
dupã somn/ printre flori, prin un-
ghere,/ se hârjonesc,/ adulmecã-
n aer,/ mustãþile zbârnâie:/ natu-
ra comunicã prin curioase vibra-
þii.// Se deschide o poartã: cu
mers potrivit, o tânãrã/ pãºeºte
în stradã. O priveºti încântat de
la geam,/ iar ea îþi zâmbeºte. Dis-
pare într-o arcadã,/ apoi se aratã
din nou.// Un dans matinal. Un
capriciu. O joacã./ I-ai pune pe
frunte frunze de laur./ Foarte în-
cet, prin pãrul fetei trece o boare
de vânt,/ ca peste o plajã presã-
ratã cu solzi fini de aur.” (Un dans
matinal, pp. 34-35). Este, îmi în-
chipui, o ironie metatextualã aici,
o „idilizare” paradoxal-visceralã,
cãci, de fapt, imposibilã, dar – în
acelaºi timp – ºi o „supapã”, o
cãlãtorie spre capãtul celãlalt, lu-
minos, al senzaþiei.

Oricât de mult, poate, ºi-ar
dori, Claudiu Komartin nu poate
rata niciun top five al poeþilor
aflaþi pe traiectele afirmãrii în lite-
ratura românã contemporanã.

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

Tribuna, nr. 209, 16-31 mai 2011
Despre Muzeul Naþional al

Mass-Mediei
Asociaþia Românã de Istorie

a Presei (www.arip.ro) a fost în-
fiinþatã în 2007 în sprijinul cerce-
tãtorilor din domeniul istoriei pre-
sei. De la înfiinþare ºi pânã azi,
asociaþia a organizat mai multe
congrese la care au participat
nume importante ale culturii ro-
mâne, în aºa fel încât se poate
vorbi acum de o comunitate aca-
demicã vizibilã (ºi extrem de acti-
vã) a istoricilor presei din Româ-
nia. Asociaþia a creat ºi o publi-
caþie academicã, Revista româ-
nã de istoria presei, revistã în
care sunt publicate, printre alte-
le, studii fundamentale pentru
dezvoltarea domeniului. Acum,
aflãm din numãrul 209 al revistei

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

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

Numãrul de primãvarã al revis-
tei montrealeze La Scena consa-
crã un spaþiu generos plasticie-
nei canadiene de origine românã
Mona Ciciovan ºi expoziþiei sale,
deschisã recent la Chapelle his-
torique du Bon-Pasteur sub ge-
nericul proustian „În cãutarea tim-
pului pierdut”. Criticul Wah
Keung Chan prezintã biografia
artistei vizuale plecate ca ºi Brân-
cuºi, scrie autorul în articolul
„Memorie ºi percepþie”, dintr-un
sat românesc, în cãutarea esen-
þelor pure. La rândul ei, scriitoa-

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

Ion Þuculescu
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Premiul pentru un tânãr scriitor din Oltenia la

Concursul Naþional de Poezie „Traian
Demetrescu”, a XXXII-a ediþie

poeme
Garantat

sutã la sutã
Lenea se întinde pe tot corpul
ca o crustã
sub care creºte altã lene
sã mângâie ochi
pentru o întindere
cu drum.

Dragii mei ,
Capul Rãutãþilor
ne priveºte din scrumierã
lãsându-ºi colþii
sã alunece
de pe masã pe scaun
dupã Gura Leului.

Izolat ºi vopsit pieptul
zboarã spre spate
sã gâdile
picioruºul adormit
sub tavane ºi tavane
de degete
care se închid.

Doamnele strãzilor
S-a ales praful de cinematograf
la coloana lui se adãpostesc
femei
cu buze înfipte în furnici.

Din poale pe brâu
privirile se fixeazã în crãpãturi
ca sã-ºi arate în toatã
splendoarea
limbile proaspãt ceruite cu
bãrbaþi 6 din 49

În ochii farã sunet
mai picã câte un scrum
ca sã le încarce bateriile
dupã zile de tânguialã
non-stop.

Genul ãsta de femei mã sperie
goale pe dinãuntru ºi
pline pe dinafarã cu foiþe
fluturaº

mirosind a plante vidate
sunt - plastic.

Dacã aº avea acum, vara,
Un ºal de douã straturi
mi-aº înfunda nasul
în podul palmelor
sã nu mai vãd

cum îºi prelungesc degetele
sã facã iniþierea.
E nevoie de ele în fiecare colþ al
strãzii,
colþul nu poate trãi fãrã ele ,
e aproape rotund
dacã nu te loveºti de el
sã-i vezi laturile
îmbrãcate în insule cu mustãþi
care ºi pline de graffiti
nu pot ascunde palmierii
þâºniþi din vulcan.

Atãtea minciuni
plãtite la ora cu vârf
într-o zi se vor termina
iar trecãtorii vor rãmâne
fãrã idei
sã se uite la doamnele strãzilor
cum alunecã pe coloanã
de sus în jos
ºi cum le picã buzele
generos la unghiile proaspãt
agãþate în mov.

Administratorul
Dupã felul în care îmi urcã
bagajele gorgona
simt cã trage cu ºerpi în mine
la fiecare treaptã pe care o urc
sã-mi arate cum e cu bombele
manga
pentru cã sunt kamikaze.

Decupat din întuneric
fãrâmã biscuiþi
deasupra becului sã pâlpâie
în etaje.

Din gura lui ies fluturi
ce leagã lueta de tavan
ca  mâþele sã-ºi cloceascã puii
când cer la þeava de gaze
papuci.

Zâmbetul în cârlige
desparte cu pixul în patru
ramele unui film
ce deruleazã pe ascuns
desprinderea de trup.

Ar fi muºcat din umerii mei
cu nasul în coloanã
doar  sã-mi arate  cã poate
sã intre cu acele în pãpuºa
de pe noptierã.

Omul cu ºobolani

Doar omul cu ºobolani
onduleazã codiþele rozãtoarelor
pe bigudiuri
ºi îºi aratã faþa ascuþitã

domniºoarelor cu coaste luxate
ºi cu mâini de cuier,
zâmbitoare la vitrinele din oraº.

La vederea unui decolteu
limba i se ruleazã
ºi dispare între buze
mãturând dinþii de salivã,
lasã pofta sâ se agaþe într-un
dinte ascuþit
de la coada gâtului.

Omul cu ºobolani ademeneºte
fetele cu pãrul lung ,
le spalã colþurile despicate cu
urzicã
ºi le dã drumul sã zburde tunse
asimetric,
sã se piardã.
Sadisfacut îºi înfaºoarã gâtul cu
pãrul lor,
apoi adoarme.

*

Ferestrele prind mucegai dupa
o orã de prinderi de buze,
un trup se ridicã ºi se pierde in
Bucureºti,
celalalt trup rãmâne acoperit in
pereþi.

cu cãmaºa desfacutã se aºeazã
lângã un felinar
ºi râde.

*
Omul cu ºobolani se trezeºte ºi
nu moare.

Leapºa

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

Ion Þuculescu - Cãldurã
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Violeta Nãstãsescu, Elena
Ceauºescu. Confesiuni fãrã fron-
tiere, Ed. Niculescu, Bucureºti,
2011, 335 pp.

Titlul scris cu font mare
ºi roºu, subtitlul – atât
de voit attractive, încât

devine banal – ºi aspectul cam
sinistru al montajului foto de pe
copertã m-au fãcut sã cred cã e
vorba de una dintre, deloc puþi-
nele, manevre de tabloidizare a
istoriei. Aº fi parcurs-o oricum.
Îmi recunosc „plãcerea vinova-
tã” de a citi/ asculta poveºtile
celor care s-au aflat în apropie-
rea unor personaje istorice ºi cred
cã, tratate cu prudenþã, ele ne pot
furniza informaþii relevante isto-
ric. Majoritatea celor care „spun
din casa” personalitãþilor au ten-
dinþa/ dorinþa fie de a rãsturna
imaginea generalizatã, fie de a-i
accentua tuºele. În ambele cazuri,
se constatã supralicitarea micro-
universului, încercarea de înves-
tire cu semnificaþie a celor mai
mãrunte detalii ºi lansarea pripi-
tã de judecãþi de valoare care
adesea duc la o oarecare decre-
dibilizare a discursului.

Nu am luat prea în serios pre-
cizãrile introductive ale autoarei
cum cã se va abþine de la comen-
tarii ºi analize, mulþumindu-se sã
povesteascã ceea ce a vãzut ºi a
trãit alãturi de Elena Ceauºescu,
pe care, în intervalul 1970-1989, a
însoþit-o, ca interpret de limba
englezã, în numeroase vizite în
strãinãtate. Nu cã aº fi pus la în-
doialã sinceritatea, dar una e sã
îþi doreºti sã pãstrezi un ton neu-

hainele cele noi ale Tovarãºei

tru ºi cu totul alta e sã poþi. Dupã
numai câteva pagini mi-am dat
seama cã mã înºelasem.

Violeta Nãstãsescu rememo-
reazã cum s-a plimbat alãturi de
cuplul prezidenþial pe cinci con-
tinente. Ne aflãm în faþa unui
exemplu de ceea ce se poate numi
memorie bunã, atât cantitativ, cât
ºi calitativ. „Prima doamnã” este
prezentatã în multe ºi diverse
posturi, care confirmã în mare
parte imaginea ei în opinia publi-
cã postdecembristã. În plus, de-
fectele ºi lipsurile îi sunt puse în
evidenþã prin comparaþiile, inevi-
tabile, cu diversele personalitãþi
feminine pe care le-a întâlnit
(Imelda Marcos, Farah Pahlavi,
Sonya Gandhi, Elisabeta a II-a
etc.). Dincolo de lipsa de stil se-
sizabilã de la distanþã cu ochiul
liber, Tovarãºa noastrã are un
comportament despotic cu „su-

puºii”, nu e în stare sã þinã o alo-
cuþiune sau sã poarte o convor-
bire decentã, nu are nici un fel de
respect faþã de regulile de proto-
col ºi nu manifestã prea mare
sensibilitate pentru locurile pe
care le viziteazã. Uneori, însoþi-
toarei i se întâmplã sã fie compã-
timitã ºi întrebatã cum poate re-
zista lângã o astfel de persoanã.
Evident, ea evitã cu diplomaþie
rãspunsul.

Cu toate acestea, Elena Ceau-
ºescu nu este un monstru lipsit
de sentimente, ci o femeie. Are
plãceri ºi curiozitãþi, asemenea
tuturor. Faþã de interpretã – care
îi devine cu timpul ºi confidentã
– are câteodatã chiar manifestãri
de afecþiune. În unul din puþine-
le momente în care îºi permite o
speculaþie, autoarea o suspec-
teazã chiar cã, în mare secret, ar
practica unele ritualuri creºtine,
deºi în public se aratã vehement
împotriva a tot ceea ce e religios:
cerând insistent ºi strict confi-
denþial drajeuri – cu precizarea
„îmi trebuie” – apare ideea cã
acestea ar putea fi folosite pen-
tru ornarea... colivei.

Deºi, evident, toate poveºtile
o au în centru, Tovarãºa nu mo-
nopolizeazã naraþiunea. Rãmâne
suficient loc pentru lucruri fãrã
legãturã directã cu persoana ei:
descrieri de locuri ºi oameni de
pretutindeni, prezentãri sintetice
ale situaþiei politice internaþiona-
le din diverse momente, detalii
din culisele puterii. Mi-a atras
atenþia descrierea preparativelor
vizitei din Marea Britanie (1978).
Dupã 1989, acest eveniment a

P oemul Malvinas de
Mario Sampaolesi, apã-
rut în ediþie bilingvã

spaniolã-românã (cu traducerea
în limba românã semnatã de Geo
Constantinescu) la Editura Aius,
Craiova, 2010, are ca punct de
plecare realitatea istoricã a rãz-
boiului dintre Argentina ºi Ma-
rea Britanie, desfãºurat în perioa-
da aprilie - iunie 1982, conflict al
cãrui obiect era reîntoarcerea in-
sulelor Falkland, aflate în estul Ar-
gentinei, din posesiunea engle-
zã, la patria mamã.

Incipitul vastului poem debu-
teazã cu o enumerare ºi o repeti-
þie a denumirilor argentiniene ale
arhipelagului, iar cele englezeºti
însoþite de adverbul negativ
„nu”, care are rolul de a clarifica
lucrurile, într-o anumitã mãsurã,
aceea pe care istoria o cere. Se
accentueazã faptul cã locul în
care se petrece actiunea este re-
giunea controversatã, aspect cu
nuanþã specific individualizatoa-
re, obsesivã.

Pentru ambele naþiuni, rãzbo-
iul depãºeºte caracterul militar, ºi
transcende, cãpãtând o însemnã-
tate aparte, pânã la urmã, pentru
fiecare soldat care participã la
evenimente. Pentru soldatul ar-
gentinian lupta este una interi-
oarã – în ea se reflectã iubirea
pentru patrie, dorinþa de a recâº-
tiga un teritoriu pierdut – deci o
parte din sufletul patriei.

Aceastã faþã atât de contorsi-
onatã a vietii omului, lupta în care
intrã de bunãvoie nu apare pur ºi
simplu ca un reflex, ci, mai degra-

Mario Sampaolesi – Malvinas

de dinainte ºi de dupã rãzboi ºi
revelarea apariþiei duºmanului
crud ºi triumfãtor, care distruge
totul în calea sa.

Deºi la prima vedere poemul
pare a fi o simplã relatare despre
razboi, pe masurã ce evenimen-
tele decurg în plan temporal, aces-
tea determinã asimilarea lor trep-
tatã, pânã la rezonanþa cu eul
soldatului sacrificat.

Mario Sampaolesi reuºeºte sã
îºi aducã cititorul mai aproape de
el sensibilizandu-l, transforman-
du-l pe el în soldatul aflat pe câm-
pul de luptã. Puterea sa de a tul-
bura lectorul pânã în cele mai
adânci strãfunduri ale sufletului
este cu adevãrat covârºitoare,
deoarece, în ciuda faptului cã
acesta din urmã nu duce rãzboiul
fizic, el îl trãieºte în planul ideilor,
al principiilor. În fond, e aceeaºi
luptã a eului cu destinul, în care
nu se ºtie cine va triumfa pânã la
urmã.

n n n n n Irina Simanschi

fost considerat proba cea mai cla-
rã a atenþiei de care se bucura
Ceauºescu – ºi, implicit, Româ-
nia – din partea Occidentului
sau, într-o altã opticã, un act de
complicitate cu dictatorul de la
Bucureºti. Vorbind despre „insis-
tenþa îndârjitã de a i se acorda
tratamentul cuvenit unui ºef de
stat” – pentru care are „un senti-
ment de apreciere”, considerând
cã „arunca o luminã favorabilã
asupra þãrii” (p. 265) –, despre
diligenþele pãrþii române ºi rezis-
tenþa celei britanice, autoarea
spulberã toate comentariile exal-
tate asupra momentului.

În plan secund, în spatele pro-
tagonistei, este vizibil pe tot par-
cursul cãrþii grupul celor care, ca
delegaþi oficiali sau personal au-
xiliar, însoþeau cuplul prezidenþi-
al – aºa-numita „Cooperativã Ala-
iul”. Printre ei existã oameni de
bunã calitate, indiferent de rang:
de la ministrul ªtefan Andrei sau
generalul Pacepa, pânã la coafe-
zele Lili ºi Cornelia, bucãtarul
Melinte º.a. La polul opus sunt
aceia (mult mai numeroºi) care,
de asemenea, indiferent de rang,
au „o atitudine de umilinþã ames-
tecatã cu linguºealã, neîndrãz-
nind niciodatã sã se miºte liber
sau sã exprime pãreri personale
chiar asupra celor mai banale
teme” (p. 274). Atitudinea lor se
schimbã complet, de regulã, în
raporturile cu colegii ºi, mai ales,
cu subordonaþii: devin, la rândul
lor, tirani de dimensiuni mai mici,
dar de aceeaºi facturã. Categoria
aceasta a „ipochimenilor” este,
istoriceºte, mai importantã decât

cea dintâi.
La finalul cãrþii, autoarea re-

nunþã – nu pentru multã vreme –
la tonul neutru ºi încearcã sã sta-
bileascã factorii care au fãcut ca
Elena Ceauºescu sã se creadã tot
mai mult „îndrituitã la libertãþi pe
care nu se gândise niciodatã cã
ºi le-ar putea lua”. Sunt luate în
considerare „setea înnãscutã de
putere” ºi influenþa puternicã
asupra soþului ei. „Dar factorul
critic ºi cel mai condamnabil, o
spun fãrã nicio ezitare, este in-
fluenþa exercitatã de acoliþii care
miºunau în jurul ei ºi nu încercau
sã o încurajeze în credinþa cã to-
tul îi era permis. Dacã acest fac-
tor pernicios nu ar fi existat, ea
nu ar fi îndrãznit sã facã vreo miº-
care în afara capacitãþilor ºi inte-
lectului ei” (pp. 323-324). O sin-
gurã adãugire: trebuie sã admi-
tem cã vina incontestabilã a „aco-
liþilor” se continuã difuz în rân-
dul întregii populaþii.

Amintirile Violetei Nãstãsescu
reprezintã un exemplu ºi un în-
demn la moderaþie în caracteriza-
rea personajelor istorice „rãu fa-
mate”. Tovarãºa apare puternic
umanizatã, dar deloc deculpabi-
lizatã. Este important sã accep-
tãm cã formarea unui comporta-
ment totalitar nu merge (neapã-
rat) mânã în mânã cu atrofierea
umanitãþii. Nu existã nici o incom-
patibilitate între statutul de om ºi
cel de dictator. Trebuie sã ne
dezobiºnuim sã cãutãm sursele
rãului exclusiv „în afarã”. El poa-
te veni chiar din(tre) noi.

nnnnn Mihai Ghiþulescu

bã, duce la o stare de reflecþie
asupra vieþii ºi a morþii, posibilã
doar în nopþile în care proiectile-
le înceteazã sã fie o umbrã a vân-
tului sau în momentele în care
natura se deschide asprã, dar
atât de generoasã, în faþa solda-
þilor. Adesea, soldatul – „poet”
se întreabã de ce luptã – este oare
lupta lui interioarã în care îºi do-
reºte sã obþinã victoria, sau cea
exterioarã, cea oficialã, deci a ce-
lor care îl conduc?

Noþiunea de victimã îºi depã-
ºeºte stadiul interiorizãrii ºi nu
mai aparþine unui singur om; ea
se înfiripã pe nesimþite în con-
ºtientul tuturor soldaþilor care se
dezumanizeazã într-o asemenea
mãsurã, încât se lasã absorbiþi de
voluptatea suferinþei, a sângelui
curgând ºi a metalului ce întâl-
neºte carnea caldã ºi vie. În acest
scop, autorul apeleazã la o serie
de imagini vizuale (în particular),
auditive ºi olfactive, ceea ce îl
determinã pe cititor sã se impli-
ce, sã devinã un semen al solda-
tului argentinian, sã trãiascã su-
ferinþa ºi tot ceea ce experimen-
teazã celãlalt.

Autorul, prin trecerea bruscã
de la realitatea rãzboiului la pre-
zentarea geograficã, îi creazã lec-
torului o stare de apropiere, per-
miþându-i sã se familiarizeze cu
mediul înconjurãtor dincolo de
duritatea iminentei întâlniri a sol-
daþilor cu moartea.

Cei ce îºi apãrã pãmântul, pa-
tria, identitatea, trãiesc ciudatul
sentiment al lipsei de apartenen-
þã datoritã înstrãinãrii silite a res-

pectivului teritoriu ºi posesiunii
lui pentru un lung timp de cãtre
duºman. Pentru soldaþi, la un
moment dat viaþa nu dureazã mai
mult decât o clipã, care, poate sã
se continue cu alta, sau sã se sfâr-
ºeascã brusc, fãrã sã trezeascã
din partea celor de acasã milã,
compasiune sau tristeþe.

Clipele dinaintea morþii sunt
cele care, paradoxal, îl readuc la
condiþia umanã. Pentru cã atunci,
când este pe punctul de a pierde
tot, el contemplã mediul înconju-
rãtor ºi realizeazã cât este de pre-
þios, cât de importantã ºi de fra-
gilã era viaþa pe care o are, cât de
uºor poate sã o piardã. Este mo-
mentul întrebãrilor existenþiale ºi
momentul premergãtor al reîn-
toarcerii esenþiale în naturã. El îºi
cautã identitatea pierdutã, se cau-
tã pe sine, cautã indicii ca sã le
aminteascã celorlalþi de latura lor
umanã.

Povara luptei îºi face simþitã
greutatea pe umerii lor fragili,
care constatã cã au fost siliþi sã
ia parte la un rãzboi pierdut, doar
pentru cã cei care i-au trimis aco-
lo nu au pregãtit aºa cum trebuie
confruntãrile. Apartenenþa la
acea tabãrã este conºtientizatã de
condiþia de învinºi, când curajul
lor va fi strivit de maºina de rãz-
boi duºmanã.

Deºi soldatul ar dori sã se în-
depãrteze de mãcel, deci sã rede-
vinã om, ceva îl împiedicã: simþul
datoriei faþã de propriul destin,
faþã de cel al patriei, faþã de con-
ducãtori. În definitv, soldaþii nu
sunt acolo pentru cã vor sau pen-

tru cã au fost cuprinºi de un sen-
timent de nemãsuratã dragoste
pentru patrie ºi pentru dreptate –
ei sunt acolo pentru cã trebuie.

În clipele de agonie pe care le
petrec în aºteptarea morþii, timp
în care se contopesc cu natura,
soldaþii sunt cuprinºi de un sen-
timent de compasiune pentru în-
treaga fiinþã a lumii. Aceastã sta-
re îi determinã sã trãiascã senti-
mentul apropierii de celãlalt. Deºi
în rãzboi se presupune cã toþi lup-
tã pentru acelaºi scop, prin sufe-
rinþã ei se individualizeazã, ajung
în stadiul în care realizeazã efe-
meritatea propriei vieþi. Asemã-
narea cu celãlalt prin distrugerea
diferenþelor dintre eu ºi camara-
zii lui, sentimente atât de prezen-
te în prima parte, ajung în final
pânã la completarea celuilalt –
sentiment ce face parte din pale-
ta atât de diversificatã pe care o
poate deþine un suflet.

În ultima secundã de viaþã,
prin faþa ochilor se revarsã o cas-
cadã vie de lumini ºi culori, ce
include toate clipele de fericire
simþite pânã în acel moment, chi-
purile familiare revizuite într-o
strãfulgerare, lucrurile dragi reca-
pitulate într-un memento atempo-
ral, fluxul de sentimente ºi amin-
tiri ce compun viaþa individualã,
fiind retrãit indefinit pentru ca în
urmãtoarea secundã totul sã se
nãruie într-un vortex întunecat,
marcat de zodia morþii colective.

Aceste frânturi de sentimente
se îmbinã cu retrãirea viziunilor
cuceritorilor spanioli ai insulelor,
descrierea obiectivã a spaþiului
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Viaþa acestor mãrturisitori...
a dovedit cã ei erau,
în sensul credinþei,

fiinþe logice care gândeau
realitatea absolutã ºi vedeau

cât de trecãtoare este
lumea plinã de nedreptãþi.

Irineu Popa

Ana-Maria Rãdulescu, Cle-
rici ortodocºi în închisorile co-
muniste (Judeþul Dolj), A-B, cu
un Cuvânt înainte de IPS acad.
prof. univ. dr. Irineu Popa, Arhie-
piscop al Craiovei ºi Mitropolit
al Olteniei, Editura Aius, Craio-
va, 2011.

Restrângerea sferei de
studiu la soarta clerici
lor de pe teritoriul ju-

deþului Dolj, hãrþuiþi,  arestaþi ºi
închiºi de regimul comunist, are,
credem, o dublã explicaþie. În pri-

nnnnn ADRIAN MICHIDUÞÃ

În continuarea demersuri
lor sale de radiografiere a
mediului de comunicare

ºtiinþificã ºi literarã, profesorul
ªtefan Vlãduþescu, prin cartea
Formule existenþiale ºi adresãri
literare (Craiova, Editura Sitech,
2010), ridicã cercetarea din pla-
nul orizontal, al fenomenalului, în
cel vertical, al conceptualizãrii. La
baza investigaþiei ºi în miezul
opticii de lecturã stau concepte-
le de „formulã existenþialã” ºi de
comunicare înþeleasã drept „adre-
sare”.

Ca metodã, avem de a face,
iniþial, cu o privire fenomenolo-
gicã, apoi aceasta pe calea unor
inferenþe modelate conceptual se
transformã într-o examinare epis-
temologicã. Cãrþile ce fac obiec-
tul aplicaþiei de descoperire a
funcþiei de adresare ºi/sau de
identificare a formulei existenþia-
le aparþin de domenii diferite de
manifestare spiritualã: de la ro-
man ºi poezie, la jurnal ºi teatru,
de la eseuri matematice la studii

ªtefan Vlãduþescu:
Formule de comunicare

fericiþii mãrturisitori
mul rând, autoarea este olteancã
din Craiova ºi este firesc sã în-
cepi o cercetare superspecializa-
tã, cum este aceea la care ne refe-
rim, din locul cel mai familiar, cu
care se poate stabili un flux em-
patic pentru mai buna înþelegere
a evenimentelor ºi oamenilor. În
al doilea rând, argumentul furni-
zat chiar de colega noastrã de la
Institutul Naþional pentru Studiul
Totalitarismului, Ana-Maria Rã-
dulescu: „Pentru a elimina pe cât
posibil confuziile ºi a asigura o
prezentare cât mai exhaustivã a
clericilor ortodocºi victime ale
regimului comunist, credem cã
este necesarã identificarea ºi stu-
dierea lor în ordine alfabeticã, þi-
nând cont, în primul rând, de cri-
teriul geografic, de rãspândirea
lor pe judeþe.

În ceea ce priveºte judeþul
Dolj, acest mod de prezentare îi

permite cercetãtorului sã înþelea-
gã mai bine amploarea ºi perma-
nenþa represiunii exercitate asu-
pra Bisericii Ortodoxe de cãtre
regimul comunist ateu pânã în
decembrie 1989, într-o zonã geo-
graficã în care alte confesiuni ºi
minoritãþile naþionale erau slab
sau deloc reprezentate”. Cele
douã aspecte sunt complemen-
tare ºi se conjugã fericit cu efortu-
rile documentare ºi analitice ale
altor cercetãtori ai regimului to-
talitar din România. Încercarea de
a haºura o pãrticicã a memoriei
comunismului este nu doar lãu-
dabilã, ci ºi extrem de utilã, deoa-
rece mai pune o piesã la acest puz-
zle care este istoria noastrã re-
centã.

Cartea conþine 46 de fiºe bio-
grafice ale unor clerici ortodocºi
(între care o monarhie de la mã-
nãstirea Jitianu de lângã Craio-
va, Maria Alexandru – pe numele
monahal, Maximila), fie originari
din judeþul Dolj, fie stabiliþi aici.
Demersul Anei-Maria Rãdulescu
este una din rarele încercãri re-
cente bazate pe acribie documen-
tar-ºtiinþificã, într-o istoriografie
postdecembristã marcatã, ca ºi
întreaga lume literarã sau publi-
cisticã româneascã, de goana
dupã rating. Paradoxal sau nu,
volumul se aflã pe acel raft de
bibliotecã la care ajung ridicân-
du-se pe vârfuri studenþii ºi cer-
cetãtorii hotãrâþi sã lase în urma
lor dâre de luminã. (De)formaþi în
ultimele douã decenii sã citim mai
degrabã eseuri ºi editoriale, de-
cât analize ºi documente, noi –
românii în general, ºi, mai grav,
noi – istoricii, lãsãm sã treacã
neobservate cãrþi care trebuie sã
facã parte obligatoriu din biblio-
grafia oricãrui cercetãtor sau ana-
list al comunismului. Denumite

îndeobºte „instrumente de lucru”
– dicþionarele, antologiile, enci-
clopediile – sunt tot mai puþin
citite ºi citate.

Un detaliu extrem de relevant
menþionat de autoare este cel al
clericilor refugiaþi din Basarabia
ºi Bucovina de Nord, în urma ce-
dãrilor teritoriale din iunie 1940.
Din documentele Securitãþii reie-
se cã în 1949 trãiau în Oltenia cir-
ca 280 de preoþi, 85 de cântãreþi
bisericeºti ºi 17 cãlugãri orto-
docºi, refugiaþi din cele douã pro-
vincii româneºti. Unii dintre ei au
devenit la scurtã vreme deþinuþi
politici.

Deºi de micã întindere edito-
rialã (însã mari, comparativ cu
vocile sintetice ale dicþionarelor
biografice), fiºele celor 46 de cle-
rici sunt nu doar informative, în
sens strict, ci adevãrate poveºti
de viaþã ºi mici istorii ale epocii,
într-o istorie densã ºi traumati-
zantã a fenomenului totalitar. Tra-
seele biografice urmãresc firul
cronologic al istoriei românilor în
secolul trecut, cu accent pe pe-
rioada comunistã. Acolo unde s-a
putut, autoarea a reprodus în
continuarea fiºei fragmente din
dosarele penale, ca de exemplu,
din dosarul cântãreþului biseri-
cesc Ion Amãrãzeanu din Bulzeºti
ºi din al preotului Aurel Baziles-
cu din Craiova. În final, cartea
conþine un album iconografic,
atât de necesar pentru o înþele-
gere aplicatã a istoriei.

Argumentul conþine ºi coor-
donatele istorice ºi oficiale ce au
stat la baza proiectului ideologic
al uniformizãrii, inclusiv prin în-
cercarea de a desfiinþa monahis-
mul (Decretul nr. 410/ 1959). Tot-
odatã, autoarea lanseazã câteva
semnale asupra fondului moral al
urmãrilor directe ale arestãrilor pe

culturale ºi teoria comunicãrii.
Raþionamentul sub care are loc
abordarea este urmãtorul: sub
fiecare adresare se aflã o existen-
þã, orice adresare este impregna-
tã de existenþã, ca atare în mate-
ria spiritualã a creaþiei se poate
regãsi formula existenþialã a spi-
ritului gânditor. O astfel de for-
mulã transpare din fiecare con-
strucþie spiritual-limbajualã, este
recognoscibilã în orice tip de text.
Formula este vãzutã ca o ecuaþie
cu un numãr oarecare de variabi-
le în raport de nodurile semnifi-
caþionale în care discursul se pre-
cipitã. Apropierea progresivã de
formulã are loc prin secþionarea,
secvenþializarea adresãrii pe co-
ordonate, dimensiuni ºi planuri
pe care scrierea însãºi le furni-
zeazã, le genereazã. Orice text
poate iradia în raport de poziþio-
nare o anume formulã existenþia-
lã. Drept urmare, pot fi delimitate
formule lirice, formule epice, for-
mule comunicaþionale etc.

Revelator pentru modul de
decodificare, descifrare, decrip-
tare a formulei instituite de un text

este studiul „Hamlet”: elemente-
le formulei existenþiale”. Datoritã
prototipicitãrii sale, Hamlet con-
stituie o „formulã existenþialã ca-
nonicã”. Componentele formulei
hamletiene se configureazã a fi
urmãtoarele: conºtiinþa delibera-
toare, onestã în raport cu sine ºi
cu alteritatea; încrederea în vic-
toria binelui ºi adevãrului; tena-
citatea dureroasã de a duce pânã

la capãt idealul de adevãr, bine ºi
consecvenþã; limpezimea ºi sta-
tornicia în credinþã ºi sentimen-
te; determinarea demnã în perfor-
marea angajamentului luat în ra-
port cu propria conºtiinþã; depli-
na adaptare a faptei la gând ºi a
gândului la dovadã; aptitudinea
de a fi flexibil ºi a avea înþelegere
pentru limitele ºi neputinþele ome-
neºti.

Ecuaþia funcþionalã a eroilor
lui Augustin Buzura se constitu-
ie din variabilele unei conºtiinþe
(acutã, traumatizatã ºi lucidã
pânã la disperare) ce nu acceptã
inerþia compromisului, ale unei
situaþii sociale toxice, ale singu-
rãtãþii modelate de greaþã, zãdãr-
nicie, absurd ºi, finalmente, ale
deciziei de a da credit total valo-
rilor de libertate, bine, adevãr,
datorie ºi chiar de a te sacrifica
pentru ele.

Liniile de bazã ale amprentei
existenþiale a eroului specific lui
Gabriel Chifu sunt: o conºtiinþã
axiologicã ancoratã în valori (cre-
dinþa, iubirea, arta-expresivitãþi-
le ºi cãlãtoriile), problematizarea

existenþei ca rezultantã a „antino-
miei” minte-corp, trãirea incerti-
tudinii ca mod de a cunoaºte ºi
percepþia gravã a influenþei eºe-
cului în istoria personalã.

În formula existenþialã ce se
degajã din volumele de versuri
ale poetului Flaviu-George Pre-
descu sunt apreciate ca alcãtuind
o temeinicã armãturã de creaþie:
capacitatea de interogare inocen-
tã ºi de autodezvãluire, sesizarea
neliniºtilor individuale ca fapte
emoþionale ale apartenenþei la
destinul lumii, descifrarea supor-
tului de normalitate al contextu-
lui de reflecþie ºi recuperarea trãi-
rii emoþionale în ordinea imagi-
narului.

În formulele de adresare ºtiin-
þificã ale unor spirite universita-
re precum Gabriela Rusu-Pãsãrin,
Alina Þenescu, Ion Buzera ºi
Maria-Ana Tupan sunt luminate
elementele de probitate ºtiinþifi-
cã, de interes pentru revelarea
modului de a investiga zone ale
necunoscutului ºi capabilitãþile
de a utiliza metode adaptate te-
maticilor abordate.

Per ansamblu, cartea profeso-
rului ªtefan Vlãduþescu se remar-
cã prin profunzimea demersului
interogativ, prin înclinaþia de a
revela cum spiritul investigativ se
mobilizeazã în actul de gândire-
creaþie, ca ºi prin eleganþa ºi coe-
renþa stilului de elaborare.

criterii politice. Între acestea,
soarta victimelor colaterale, so-
þiile ºi copiii, condamnate fãrã
acte la neajunsuri, exproprieri,
divorþ; interzicerea accesului la
învãþãmântul superior, trimiterea
în batalioane de muncã etc.; pu-
terea de a supravieþui, dincolo de
greutãþile propriu-zise, blamãrii de
cãtre o societate tot mai ruptã de
valorile ei tradiþionale. O socie-
tate tot mai amnezicã, mai con-
vertibilã sub presiunile reeduca-
toare ale regimului ideologic
postbelic.

Ana-Maria Rãdulescu este la
al patrulea volum bazat pe stu-
diul documentelor ºi literaturii de
specialitate. (Conservatorii în
Oltenia. Dolj, 1899-1913, Ed.
Aius, Craiova, 2004; Conserva-
torii din judeþul Dolj între 1899-
1922, Ed. Aius, Craiova, 2005;
Clerici ortodocºi în închisorile
comuniste. Judeþul Olt, Ed. Aius,
Craiova, 2006).

nnnnn Flori Bãlãnescu
Ion Þuculescu - Lacul Brãneºti
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ducere pe d-ra Oana Gherasoiu
de la Institutul de Studii Europe-
ne din Bucureºti. Astãzi, Oana
asigurã traducerea în românã a
Scrisorii electronice lunare a
OEP-ului.

N.M.: Cum s-a nãscut reþea-
ua de colaboratori români ai
OEP-ului?

D.M.D.: Cred în miracolul re-
laþiilor personale ºi al contactu-
lui interuman când este vorba de
a cladi ceva de la zero. Dacã nu
reuºeºti sã-i convingi pe cei apro-
piaþi sau pe cei cãrora ai norocul
sã te adresezi direct, e greu sã-i
convingi pe cei pe care nu îi ai
lângã tine sau în faþa ochilor. Aºa
s-a întâmplat ºi cu reþeaua de
colaboratori din România: le-am
vorbit mai întâi colegilor de la
Universitatea din Craiova cu care
colaborasem la diferite proiecte
de cercetare (Ancuþa Guþã, Bian-
ca Predescu, Ionel Buºe), apoi
celor de la Timiºoara (Maria Ten-
chea) ºi Iaºi (Ofelia Ichim) cu care
am început „aventura” promovã-
rii Observatorului ºi a Cartei Eu-
ropene a Plurilingvismului. Apoi,
datoritã doctorandelor mele de la
Paris care erau titulare în învãþã-
mântul preuniversitar din Româ-
nia (Cristina Ciocãnea, Livia Na-
dis), o altã componentã a reþelei
româneºti a început sã se dezvol-
te. Eram la început ºi fãrã entu-
ziasmul ºi inventivitatea lor nu am
fi reuºit sã ne dezvoltãm aºa de
repede ºi sã diversificãm acþiuni-
le de promovare a Observatoru-
lui ºi a Cartei ºi, odatã cu ele, de
dezvoltare a reþelei. Reþeaua din
România a fost ºi este cea mai
promptã în reacþii, cea mai dori-
toare de a verifica punerea în prac-
ticã a unei idei ce ne venea din
România, din Franþa, din Germa-
nia sau din altã þarã. A fost sufi-
cient sã spunem cã avem nevoie
de un logo ºi imediat am primit
mai multe propuneri de la o artis-
tã plasticã din Slatina (Cristina
Botez). Aveam nevoie de pliante
care sã prezinte într-un mod pro-
fesionist OEP-ul ºi de o publica-
þie în care sã aparã textul Cartei?
Editura Aius ºi revista Mozaicul
din Craiova nici nu au stat pe
gânduri. În alt colþ al þãrii, la Iaºi,
Asociaþia Al. Philippide ºi Re-

vista Philologica Iasyensia pro-
movau cercetarea în domeniul
plurilingvismului. Nu întâmplãtor
primele dezbateri publice ale Car-
tei au fost în România ºi nu în
altã þarã. La fel, campania de strân-
gere de semnãturi pentru promo-
varea Cartei a fost deschisã ofi-
cial în România. Românii sunt
conºtienþi cã promovarea limbii
ºi culturii lor se face cel mai bine
în cadrul mai larg, democratic, al
promovãrii plurilingvismului ºi
multiculturalismului. Gândiþi-vã
cã în momentul organizãrii tutu-
ror acestor acþiuni minunate de-
spre care v-am vorbit, eu eram la
Paris...

N.M.: Doamnã Astrid Guil-
laume, pe lângã atribuþiile de
vicepreºedinte, aveþi ºi respon-
sabilitatea polului „Cercetare”
al OEP-ului. Care este rolul
acestui pol?

Astrid Guillaume: Polul „Cer-
cetare” are o importanþã crucia-
lã. De la crearea sa, a sensibilizat
mai întâi lumea ºtiinþificã în pri-
vinþa plurilingvismului, apoi a
federat cercetãtorii în jurul pro-
blematicii limbilor, iar acum se
preocupã de organizarea de eve-
nimente, publicaþii, parteneriate
cu cercetãtori de renume ºi uni-
versitãþi europene sporind astfel
vizibilitatea lucrãrilor de cerceta-
re ºi ºtiinþifice consacrate aces-
tei probleme. Prin scrisoarea elec-
tronicã lunarã a OEP-ului, care
are astãzi 20.000 de destinatari în
Europa ºi în lume, am reuºit sã ne
mãrim treptat treptat reþeaua pro-
prie de cercetãtori interesaþi de
problematica plurilingvismului, a
traducerii, a traductologiei, a
multiculturalismului ºi a inter-
comprehensiunii – domenii de
cercetare în egalã mãsura dragi
OEP-ului. Polul „Cercetare” are
un comitet ºtiinþific condus de un
preºedinte, care la ora actualã
este François Rastier, lingvist de
renume, director de cercetare în
cadrul Consiliului Naþional al
Cercetãrii ªtiinþifice – CNRS. În
calitate de vicepreºedinte OEP
responsabil cu Polul „Cercetare”,
coordonez, în acord cu preºedin-
tele OEP parteneriate ºtiinþifice,
dar ºi comitetul de lecturã al OEP
pentru publicaþiile OEP-ului. Po-
lul „Cercetare” are o triplã misiu-

ne: de a spori vizibilitatea cerce-
tãrilor asupra plurilingvismului,
de a organiza evenimente ºtiinþi-
fice ºi de a publica studii. Dorin-
þa noastrã este de a extinde re-
þeaua ºtiinþificã ºi a partenerilor
la ansamblul Europei ºi dincolo
de ea.

Multiculturalismul
este contrariul

excluderii

N.M.: Domnule d’Aligny, pre-
zentaþi pentru cititorii revistei
noastre atuurile plurilingvismu-
lui ºi ale multiculturalismului!

F.X.d’A.: Înalþi
demnitari ai marilor
democraþii europene
(Cancelara Germaniei,
Preºedintele Franþei,
Primul-ministru al Ma-
rii-Britanii) au atacat
în ultimele luni cuvân-
tul „multiculturalism”
declarând public cã
multiculturalismul a
fost un eºec în þãrile
lor. Au pus astfel o
ºtampilã cu conotaþii
negative acestui cu-
vânt. Or, dincolo de di-
mensiunea filosoficã a
subiectului, existã o
neînþelegere pericu-
loasã a fenomenului
pe tãrâm politic: multi-
culturalismul de care
vorbesc este simpla
juxtapunere fizicã, cu
ignorare mutualã ºi
lipsã de interes ºi de respect pen-
tru alte culturi ºi pentru persoa-
nele aparþinând altor culturi. La
acest aspect s-au referit/limitat
conducãtorii politici, deoarece cu
acest aspect s-au confruntat în
þãrile lor. În realitate, multicultu-
ralismul este exact contrariul aces-
tei percepþii: multiculturalismul
înseamnã interes ºi respect pen-
tru cultura celuilalt, indiferent cã
este vorba de cultura þãrii gazdã
sau a þãrii de baºtina a vecinilor.
Multiculturalismul înseamnã do-
rinþa de a învãþa ºi înþelege cul-
tura celuilalt. Multiculturalismul
înseamnã afirmarea paºnicã a
propriei culturi respectând în ace-
laºi timp cu sfinþenie cultura ce-
luilalt. Multiculturalismul este

contrariul diluãrii mai multor cul-
turi într-o magmã culturalã uni-
cã, inconsistenþa ºi fãrã rãdãcini.
Multiculturalismul este spiritul
de profundã toleranþã a celuilalt.
Multiculturalismul este contrariul
excluderii. În plan politic, multi-
culturalismul este, deci, în ceea
ce priveºte comportamentul co-
tidian al imigranþilor, recunoaºte-
rea primordialitãþii culturii þãrii
gazdã asupra propriei culturi ºi
fãrã renunþare la aceasta din
urmã. Multiculturalismul este
opusul absolut al comunitarismu-
lui. În plan economic, multicultu-
ralismul este sursa a diversitãþii,

inovaþiei ºi câºtigului în viaþa în-
treprinderilor. Este demonstrat
statistic ºi, cel mai adesea admis,
cã întreprinderile cele mai perfor-
mante în plan economic ºi social
sunt cele care întreþin în interio-
rul lor echipe cu origini culturale
variate. Acelaºi lucru este vala-
bil ºi pentru echipele de cerceta-
re, ºtiinþifice, medicale etc. Pluri-
lingvismul este una dintre dimen-
siunile cele mai importante ale
multiculturalismului: folosirea de
cãtre doi vorbitori de limbi diferi-
te a unei limbi diferite de limbile
lor pentru a comunica între ei re-
duce aceastã limbã la  dimensiu-
nea de simplu vehicul de comu-
nicare în detrimentul conþinutu-
lui sãu cultural. Din acest motiv

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

(Urmare din pagina 20) existã atât de multe neînþelegeri
când se utilizeazã o terþã limbã.
Întreprinderile care îºi încurajea-
zã colaboratorii sã vorbeascã cel
puþin douã limbi strãine sunt sub
acest aspect mai avansate ºi mai
performante.

N.M.: Care sunt acþiunile re-
cente cele mai importante orga-
nizate de OEP?

C.T.: În 2008, în cadrul anului
dialogului intercultural, am orga-
nizat sub înalt patronaj UNESCO
acþiunea „Intelectualii ºi artistii în
favoarea plurilingvismului ºi a di-
versitãþii culturale” în colaborare
cu Reprezentanþa României la

UNESCO. În 2009, am
organizat la Berlin al
doilea forum Assises
Européennes du Pluri-
linguisme, iar în 2010
am organizat la Paris,
în cadrul Zilei Europe-
ne a Limbilor o serie de
acþiuni reunite sub nu-
mele sugestiv  „ENjeux
de langues”. În fine, în
2011 am organizat o
masã rotundã în cadrul
salonului Expolangu-
es la Porte de Versail-
les la Paris. De aseme-
nea, prin polul „Cerce-
tare”, organizãm semi-
narii ºi participãm la
numeroase colocvii
internaþionale.

D.M.D.: ªi tot în
2009, seminarul con-
sacrat importanþei
plurilingvismului în în-

vãþãmântul superior European ºi
în cercetare, seminar organizat în
colaborare cu Ambasada Româ-
niei la Paris, în cadrul programu-
lui EACEA „Europa pentru cetã-
þeni”. Ediþia Forumului European
al Pluringvismului de anul viitor
va avea cinci teme principale: a)
Necesitatea lingvisticã în învãþã-
mânt; b) Logica pieþei; concuren-
þã economicã ºi emulaþie cultura-
lã; c) Limbile ca dimensiune a
managementului în întreprinderile
internaþionale; d) Geopolitica lim-
bilor; e) Circulaþia cunoºtintelor,
a ideilor, ºi a imaginilor.

A consemnat,
Nicolae Marinescu
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„Dumnezeu nu e de partea
noastrã fiindcã îi urãºte

pe idioþi”.
Blondie, The Good, the Bad

and the Ugly

În interiorul unui gen cine-
matografic încãrcat de cli-
ºee ºi bântuit de plictisea-

lã, câþiva regizori italieni (Enzo
Barboni, Sergio Corbucci, Enzo
G. Castellari, Sergio Leone, Lu-
cio Fulci etc.) au produs, în anii
’60, o adevãratã mutaþie de para-
digmã. În locul tropilor consacraþi
(personaje integral pozitive, lup-
tând pentru apãrarea modului de
viaþã american la frontierele „ci-
vilizaþiei”, împotriva triburilor de
indieni rebele), filmele create de
ei au injectat viaþã nouã în trupul
muribund al western-ului clasic.
Aºa s-a nãscut subgenul west-
ern-ului all’italiana, cum s-a
numit el în Italia, sau a spaghetti
western-ului, cum a ajuns el sã
fie cunoscut printre cinefilii an-
glo-saxoni, preluând ceea ce era,
iniþial, o formulã ironicã a critici-
lor americani.

Filmate cu un minimum de mij-
loace tehnice în þãri mediteranee-
ne, precum Italia sau Spania, spa-
ghetti western-urile s-au impus
numai graþie temelor cool, a intri-
gilor pigmentate de comedie bufã

apoteoza spaghetti western-ului

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

altfel despre filme

de Castellari, cu acelaºi Nero ca
protagonist) ºi de la Once upon
a Time in the West (regizat, în 1968,
de Leone, cu Henry Fonda în ro-
lul principal) pânã la Mannaja
(regizat, în 1977, de Sergio Marti-
no, cu Maurizio Merli ca prota-
gonist), cele mai importante rã-
mân peliculele care compun trilo-
gia lui Leone: A Fistful of Dollars
(1964), For a Few Dollars More
(1965) ºi The Good, the Bad and
the Ugly (1966), Clint Eastwood
înveºmântat în poncho ºi fumând
un trabuc subþire regãsindu-se,
de fiecare datã, ca erou.

Cu acþiunea plasatã în timpul
sau imediat dupã rãzboiul civil
american, cele trei producþii au în
centru peripeþiile „bãrbatului fãrã
nume” (numit, totuºi, Joe în pri-
ma, Monco în a doua ºi Blondie
în a treia). Toate au, de aseme-
nea, în comun faptul cã sunt pro-
iectate „pe ecran lat” (aºa-numi-
tul Techniscope) ºi cã le rezervã
doar un rol marginal personaje-
lor feminine. Filmele diferã însã
considerabil în funcþie de gradul
de originalitate a scenariului.

Astfel, A Fistful of Dollars are
nu numai ca hipotext pelicula ja-
ponezã Yojimbo, regizatã de Aki-
ra Kurosawa (o jidaigeki datând
din 1961), ci împrumutã fãrã jenã
de la aceasta pânã ºi detaliile de
setting (aºezarea izolatã ºi depo-
pulatã, bântuitã de cele douã
sângeroase clanuri rivale) sau de
plot (eroul este snopit în bãtaie
ºi salvat de hangiul binevoitor în
ambele cazuri). Nici nu e de mira-
re cã, supãrat, Kurosawa l-a dat
în judecatã pe Leone, câºtigând,
fãrã probleme, procesul, obþinând
daune substanþiale ºi scriindu-i,
în final, italianului: „E un film foar-
te bun, dar e filmul meu”.

Al doilea film din triptic, For a
Few Dollars More, are o intrigã
ceva mai neconvenþionalã, cen-
tratã asupra universului vânãto-
rilor de recompense ºi a dramelor
acestora. Deºi nu la fel de ºocant
precum primul sau de palpitant
precum ultimul, acest film rãmâ-
ne favoritul meu personal. Ca sã
fiu sincer, nu cred cã opinia mi-ar
fi împãrtãºitã de prea multã lume;
totuºi, îmi menþin preferinþa ºi mi-

o motivez prin douã aspecte: at-
mosfera cu totul specialã, gene-
ratã de coloana sonorã efectiv
excepþionalã a lui Ennio Morri-
cone (superioarã celei din filmul
precedent ºi chiar celei din filmul
subsecvent), ºi sagacitatea dia-
logurilor, parþial lirice, parþial ci-
nice, ale celor doi vânãtori de re-
compense, motivaþi, în definitiv,
de realitãþi complet diferite.

În fine, ultima producþie din
serie, The Good, the Bad and the
Ugly, a dobândit contururile unei
legende estetice, încât aproape
cã nu mai are nevoie de nici o
prezentare. Dupã o receptare cri-
ticã iniþial ostilã, filmul a atras o
mulþime de elogii: a fost numit
chiar cea mai bunã producþie
western a cinematografului euro-
pean, iar regizorul american
Quentin Tarantino n-a ezitat sã-l
numeascã pur ºi simplu „cel mai
bine regizat film din toate timpu-
rile”. Deºi lungã ºi cu o acþiune
convolutã, pelicula nu plictiseº-
te nici un singur moment, iar sce-
na finalã este antologicã; epilo-
gul nu are, practic, rival în întrea-
ga istorie nu doar a spaghetti-
western-ului, ci a însuºi genului
western.

Concluzionând, aº putea
sublinia, fãrã nici un risc terore-
tic, faptul cã, în ochii majoritãþii
cinefililor contemporani, valoarea
spaghetti western-ului ca sub-
gen autonom rezidã mai ales în
succesul durabil al filmelor lui
Sergio Leone, unul dintre regizo-
rii relativ puþin productivi, dar
deosebit de influenþi în dezvol-
tarea artei cinematografice. În
absenþa lui, cariera unor regizori
precum Clint Eastwood sau Qu-
entin Tarantino ar fi fost dificil
(dacã nu imposibil) de imaginat.

nnnnn Cãtãlin Ghiþã

Lucrãrile se vor desfãºu-
ra la Universitatea de
Stat din Moldova, Fa-

cultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale
Comunicãrii. Solicitãrile de parti-
cipare vor fi trimise la adresele:
sgrossu@gmail.com; danilovma-
ria@yahoo.com, pânã la 30 de-
cembrie 2011, sub formã de text
publicabil (redactare finalã). Nu
se admit doi sau mai mulþi autori
pentru un studiu. Vor fi respecta-
te normele de redactare ale Re-
vistei române de istorie a presei.

Contribuþiile vor fi evaluate de
Consiliul ªtiinþific al Congresu-
lui, ce se va pronunþa în legãturã
cu publicarea în volum (va fi lan-
sat în 28 aprilie 2012).

Cheltuielile de transport, ca-
zare ºi masã cad în sarcina parti-
cipanþilor, gazdele propunând, în
ajunul manifestãrii, variante de
cazare ºi de masã.

UNIVERSITATEA DE STAT                            ASOCIAÞIA ROMÂNÃ
      DIN  MOLDOVA                     ºi                DE ISTORIE A PRESEI

CONGRESUL  NAÞIONAL
DE  ISTORIE  A  PRESEI

Vã invitã la

a V-a ediþie,
ce va avea loc la Chiºinãu, în perioada 26-28 aprilie 2012

Tema acestei ediþii:

Consiliul ºtiinþific
Rector

Prof. univ. dr. Gheorghe Ciocanu

Preºedintele Consiliului
ºtiinþific

Prof. univ. dr. Ilie Rad,
Preºedintele A.R.I.P., Universita-
tea „Babeº- Bolyai”, Cluj-Napoca

Membri
Prof. univ. dr. Victor Moraru, di-
rector, Institutul de ªtiinþe Politi-
ce ºi Comunicare, Academia de
ªtiinþe a Moldovei (AªM)
Prof. univ. dr. Anatol Petrencu,
Universitatea de Stat din Mol-
dova

Conf. dr. Rãduþ Bâlbâie, Acade-
mia Forþelor Terestre „Nicolae
Bãlcescu”, Sibiu
Conf. dr. Gheorghe Cojocaru, di-
rector, Institutul Istorie, Stat ºi
Drept al AªM
Conf. dr. Vasile Ilincan, Universi-
tatea „ªtefan cel Mare”, Suceava
Conf. dr. Aurelia Lãpuºan, vice-
preºedinte A.R.I.P.
Lector dr. Cãtãlin Negoiþã, secre-
tar A.R.I.P., Universitatea „Dunã-
rea de Jos”, Galaþi
Conf. dr. Gabriela Rusu Pãsãrin,
vicepreºedinte A.R.I.P., Univer-
sitatea din Craiova
Conf. dr. Lidia Kulikovski, direc-
tor Biblioteca Municipalã
„B.P.Haºdeu”, Chiºinãu
Conf. dr. Constantin ªchiopu, Uni-
versitatea de Stat din Moldova

Prof. dr. Ion Zainea, Universita-
tea din Oradea
Conf. dr. Ala Zavadschi, Univer-
sitatea de Stat din Moldova

Consiliul
organizatoric

Conf. dr. Silvia Grossu, vicepre-
ºedinte A.R.I.P., Universitatea de
Stat din Moldova.
Conf. dr. Maria Danilov, Depar-
tamentul Istorie modernã, Mu-
zeul Naþional de Arheologie ºi
Istorie
Dr. Ion Varta, cercetãtor ºtiinþi-
fic, Institutul Istorie, Stat ºi Drept
al A.ª.M.
Ion Negrei, vicepreºedinte Filia-
la Basarabia A.R.I.P.

Vasile Malaneþchi, lector supe-
rior, Universitatea de Stat din
Moldova

Secretariatul
Congresului

Conf. dr. Gheorghe Negru, cer-
cetãtor ºtiinþific, Institutul Isto-
rie, Stat ºi Drept al A.ª.M.
Lector dr. Aneta Conþa, Univer-
sitatea de Stat din Moldova
Lector Vlad Madan, Universita-
tea de Stat din Moldova

Contact:
Conf. dr. Silvia Grossu   -
sgrossu@gmail.com
Conf. dr. Maria Danilov -
danilovmaria@yahoo.com

Mass-media,
între document ºi interpretare
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M  onumentul Inde-
pendenþei, rãmas în
memoria colectivã

sub numele Asta-i muzica ce-mi
place, a fost construit la Craiova
între 1909-1913 din iniþiativa ºi pe
cheltuiala craiovenilor, dar ºi al
unor patrioþi din þarã, pentru a
pãstra nemuritoare în conºtiinþa
naþionalã eroismul ostaºilor ºi
ofiþerilor care au dobândit prin
lupta ºi jertfa lor Independenþa
statului modern român. Distrus
în 1948 de autoritãþile comuniste
la ordinal ocupantului sovietic, a
fost unul din cele mai importante
monumente istorice din Europa.

Dimensiunea lui impresionan-
tã: „de 9 (nouã) metri înãlþime to-
talã, de la suprafaþa solului pânã
la creºtetul Statuiei; 6 (ºase) me-
tri lãþime la bazã, …iar înãlþimea
pãrþii de bronz a monumentului
în ax va fi de 7m 70 (ºapte metri
ºaptezeci de centimetri) de la creº-
tetul statuiei pânã la soclu”, cum
consemna Contractul de execu-
þie prezentat în numãrul anterior
al „Mozaicului”, ca ºi valoarea
artisticã excepþionalã trebuiau sã
fie, dupã cum spunea N.P. Guran,
primarul de atunci al Craiovei, „la
înãlþimea la care se ridicã sufletul
nostru”.

Pentru realizarea monumentu-
lui pe bazã de subscripþie a fost
constituit un Comitetului de ini-
þiativã din care fãceau parte: ge-
neralul P. Gigurtu – preºedinte,
generalul dr. Vercescu ºi N. Eco-
nomum – vicepreºedinþi ºi N. P.
Guran, C. M. Ciocazan, G. Verces-
cu, colonel Liviu Grãgoescu, co-
lonel G. Marcu, Gr. Neamþu, D.
Nedelcu, Avram D. Samo ºi G.
Gardo – membri.

„Cartea de Aur”, deschisã
pentru a populariza acþiunile me-
nite „sã ducã a îndeplinirea mã-
reþului proiect” ºi „sã consemne-
ze numele generoºilor donatori
care vor contribui cu obolul lor”
la realizarea acestui monument al
demnitãþii ºi libertãþii naþionale,
a devenit un document istoric de
valoare inestimabilã prin dorinþa
celor mai importanþi donatori de
a pune în evidenþã pe lângã su-
mele donate, gândurile ºi senti-
mentele care le-au animat voinþa
unei înfãptuiri destinate comuni-
tãþii ºi poporului lor, generaþiilor
viitoare.

monumentul independenþei de la Craiova (II)

Pãstratã la
Serviciul Arhi-
velor Naþionale
Dolj, „Cartea de
Aur” constituie
prin concepþie ºi
realizare o biju-
terie bibliofilã.

C o p e r t e l e
sunt realizate
din lemn îmbrã-
cat în piele de
culoare neagrã.
Pe coperta I, în
partea de sus, s-
a aplicat, în fero-
nerie suflatã în
aur, denumirea
„Cartea de Aur”.
În mijloc, tot din
metal aurit, s-a
aplicat imaginea
monumentului
vãzutã din faþã,
încadratã de un
chenar în care
sunt prezentate decoraþiile Virtu-
tea militarã, Steaua României,
Steaua Trecerii Dunãrii, Crucea
Sfântul Gheorghe, înmânate de
Regele Carol I în timpul evenimen-
telor, ºi altele acordate dupã în-
cheierea rãzboiului. În partea de
jos, stânga, este aplicat un me-
dalion, realizat tot din metal, cu
inscripþia „Monument comemo-
rativ al Rãzboiul din 1877-1878”,
iar în dreapta un medalion cu in-
scripþia „Ridicat prin subscripþie
publicã”.

În interiorul cãrþii, au fost in-
troduse 300 de file din carton,
încadrate de chenare cu motive
florale, marginile fiind îmbrãcate
cu foiþã de aur. În perioada 1909-
1913 au fost scrise 119 pagini,
care, prin valoarea istoricã a idei-
lor exprimate de personalitãþi din
conducerea României ºi a Olte-
niei, o fac cu adevãrat o „Carte
de Aur”.

Chiar la începutul cãrþii, în
semn de înaltã cinstire, vom re-
gãsi semnãturile originale ale
Regelui Carol I ºi ale Familiei Re-
gele, ca membrii de onoare în co-
lectivul Fundaþiei constituitã în
1912 pentru administrarea monu-

Apreciind valoarea isto-
ricã inestimabilã a mo-
numentului Asta-i mu-

zica ce-mi place, realizat de ar-
tistul plastic D. Pavelescu-Dimo,
reper major pentru identitatea
spiritualã a Bãniei, dar ºi a Statu-
lui Român, la iniþiativa primarului
Antonie Solomon, Consiliu Lo-
cal al Municipiului Craiova a de-
cis prin Hotãrârea nr. 451/30.11.
20006 realizarea unei  statui Asta-
i muzica ce-mi place pe vechiul
amplasament din faþa intrãrii prin-
cipale a Parcului Nicolae Roma-
nescu, aprobând în acest scop
Planul Urbanistic de Detaliu.

Dupã largi consultãri cu me-
diile profesionale ºi a Ministeru-
lui Culturii ºi Patrimoniului Naþi-
onal, s-a impus concluzia cã so-
luþia cea mai adecvatã pentru re-
stituirea acestui monument patri-
moniului cultural al oraºului este
realizarea unei noi lucrãri de
sculpturã de un artist contempo-
ran care sã porneascã de la date-
le de compoziþie ale monumentu-
lui dispãrut.

În acest scop s-a  organizat în
19.09. 2008 un concurs de solu-
þii, în urma cãruia s-a clasificat pe
locul I artistul plastic Mircea Cor-
neliu Spãtaru, iar dupã obþinerea
Avizului favorabil al Comisiei
Naþionale de For Public de pe
lângã Ministerului Culturii ºi Pa-
trimoniului Naþional, Primãria Cra-
iova a evaluat oferta autorului,
acceptând prin contract onora-
riul de 13.200.000 lei ºi termenul
de execuþie de 12 luni.

În anul 2009 s-a achitat suma
de 200.000 lei reprezentând plata
pentru macheta de ipsos scara
1/10 cesiunea drepturilor de re-
producere ºi expunere publicã
pentru municipiul Craiova.

Din lipsã de fonduri la buge-
tul Primãriei din 2010 pentru fi-
nanþarea acestui proiect cultural,
s-a încheiat un act adiþional de
prelungire  a termenului de exe-
cuþie pânã la 15.12.2011.

Cum în bugetul local nu au
putut fi identificate sumele nece-
sare ºi nici alte surse legal con-
stituite de pe plan local, Primãria
Municipiului Craiova s-a adresat,
prin adresa Nr.124215 /13.12.2010,
Ministerului Culturii ºi Cultelor
solicitând, sub semnãturã vice-
primarului Mãrinicã Dincã, a Ar-
hitectului ºef Mircea Diacones-
cu ºi a ªef Serviciu Achiziþii
O:L:P:, ing. Sabina Dumitru, stu-
dierea posibilitãþii Ministerului
Culturii ºi Patrimoniului Naþional
de a sprijini finanþarea acestui
proiect cultural.

Rãspunsul venit de la Cabine-
tul Ministrului cu Nr. 178/
18.01.2011 concluzioneazã: „Minis-
terul Culturii ºi Patrimoniului Naþi-
onal nu poate da curs solicitãrii
Primãriei Muncipiului Craiova”.

Luând în consideraþie situaþia
economicã a României ca ºi con-
textual economic internaþional,
înþelegând cã resursele bugetare
limitate ale perioadei actuale nu
permit alocarea unei sume cores-
punzãtoare valorii de execuþie a
proiectului, credem cã putem lua
în seamã sugestia de a urma exem-
plul înaintaºilor noºtri, care, în
condiþii nu mai puþin dificile ºi cu
resursele mult mai limitate ale în-
ceputului secolului XX, au ºtiut
sã se mobilizeze ºi „prin obolul
tuturor Românilor” sã dea expre-
sie materialã ataºamentului faþã
de Patria lor.

„Mozaicul” îºi pune paginile
la dispoziþia celor care vor sã sus-
þinã acest proiect, pentru început
cu idei ºi propuneri pentru reali-
zarea lui.

nnnnn Nicolae Marinescu

Cartea de Aur

mentului ºi ca participanþi în mai
1913 la ceremonia dezvelirii lui ºi
încredinþãrii Primãriei Craiova ºi
craiovenilor.

Un adevãrat „Cuvânt introduc-
tiv” îl reprezintã poemul „Calafat”,
dedicat evenimentului de Regina
Elisabeta, semnat cu pseudonimul
Sãu literar, Carmen Silva, în care
regãsim în formã versificatã cele-
brele cuvinte rostite de Regele
Carol I la primele salve de tun lan-
sate asupra Vidinului, consfinþind
intrarea României în rãzboiul anti-
otoman, pentru Independenþã:
„Asta-i muzica ce-mi place!”

Vor semna, în continuare, ge-
neralii participanþi la rãzboi.

„Mândri cã am fost chemaþi
sub Marele Cãpitan Carol  I sã
luptãm pentru Independenþa ºi
redeºteptarea neamului, semnãm
cu toatã inima în  cartea de aur a
monumentului care v-a perpetua
vitejia armelor române.”

Peste 100 de alte personalitãþi
vor semna ºi vor da expresie sen-
timentelor de mândrie naþionalã
ºi înalt patriotism în paginile ur-
mãtoare. Dar despre acestea, în
numãrul viitor.

nnnnn V. Chiriþã-Bãlceþeanu

Poemul „Calafat”, de Regina Elisabeta, semnat Carmen Silva
Comitetul de iniþiativã pentru administrarea monumentului

realizat pe bazã de subscripþie
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colecþia Ion Þuculescu din Craiova

Ion Þuculescu – medic ºi
pictor – s-a nãscut pe 19
mai 1910 la Craiova, în fa-

milia institutorului Ioan P. Þucu-
lescu – autor de manuale ºcolare
ºi lucrãri literare, fondator al Aso-
ciaþiei Scriitorilor Olteni, învãþã-
tor ºi director de ºcoalã. Ca elev
al Colegiului „Carol I”, în mai 1925,
la 15 ani, Ion Þuculescu are o pri-
mã expoziþie de picturã în Sala
Prefecturii din Craiova. C.D.For-
tunescu scria despre „Expoziþia
Hagiu ºi a fraþilor Þuculescu”,
unde Ion Þuculescu „expune ta-
blouri cu porumbi verzi, flori de
cais, de mãr, de zarzãr, efecte de
lumini ºi umbre în peisagii, fruc-
te, legume”. Unul dintre aceste
tablouri, „Creanga de cais” se
pãstreazã în colecþia Muzeului de
Artã al Craiovei. Expune în con-
tinuare alãturi de nume consacra-
te ale picturii craiovene: Eustaþiu
Stoenescu, Gh. Teodorescu-Ro-
manaþi, Anghel Chiciu, Freda
Trybalski-Delnevo º.a. Dupã li-
ceu, Ion Þuculescu urmeazã con-
comitent cursurile Facultãþii de
ªtiinþe Naturale ºi ale Facultãþii
de Medicinã din Bucureºti, ab-
solvind-o cu „Magna cum lau-
dae”. Întreaga sa viaþã, pe care
Ion Þuculescu o definea ca „a-
dâncã ºi dramaticã” s-a desfãºu-
rat între microscopul medicului ºi
cercetãtorului bacteriolog ºi pa-
leta de lucru a pictorului. Viata i
se sfârºeºte la doar 52 de ani, la
27 iulie 1962, la Bucureºti.

Lucrãrile sale – graficã ºi pic-
turã – au fost expuse începând
din anul 1938 – când a avut pri-
ma expoziþie personalã la Ateneul
Român din Bucureºti, apoi la Sala
„Dalles” din Bucureºti, la Vene-
þia, Berna, Stockholm, Budapes-
ta, Paris, Copenhaga, Washing-
ton, San Francisco, Bruxelles,
Belgrad, Varºovia, Oslo, Stock-
holm, Viena. A avut numeroase
expoziþii ºi la Craiova, Iaºi, Timi-
ºoara, Sibiu, Oradea, Cluj, Con-
stanþa, Baia Mare, Suceava ºi alte
oraºe din þarã, toate „bucurân-

du-se de un succes de public ºi
de presã de-a dreptul neobiº-
nuit”, spunea Paul Rezeanu.

„M-am dus la Craiova, oraºul
meu natal, ºi am pictat...” scria
Ion Þuculescu, cel care ºi-a dorit
ca, dupã moarte, lucrãrile sale sã
se constituie într-o expoziþie per-
manentã în oraºul natal, dorinþã
împlinitã de soþia sa, dr. Maria
Þuculescu prin donaþia pe care a
fãcut-o oraºului, cuprinzând pes-
te 170 din cele mai frumoase schi-
þe, lucrãri de graficã ºi picturi re-
alizate de Ion Þuculescu. În Ce-
rerea (nr. 631 din 11 VII 1967),
 adresatã Muzeului de Artã din
Craiova, dr. Maria Þuculescu
scria: „în dorinþa ca o parte din
lucrãrile defunctului meu soþ, pic-

torul Ion Þuculescu sã fie pãs-
trate la Craiova... donez toate
schiþele ºi desenele aflãtoare
pânã la ora actualã în posesia
mea...”. Putem aminti câteva teme
prezente în lucrãrile de graficã
expuse: portrete ºi autoportrete,
interioare, naturi statice cu flori,
peisaje sau studii de simboluri ºi
totemuri.

Împreunã cu lucrãrile aflate
deja în patrimoniul Muzeului de
Artã, pe 10 iulie 1973 a fost inau-
gurat Muzeul Ion Þuculescu din
Craiova, cu sediul în Calea Bu-
cureºti nr. 14.

Muzeul reunea, alãturi de une-
le dintre cele mai valoroase ta-
blouri ºi aproape toate lucrãrile
de graficã, piese de mobilier ºi

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

aº putea spune oamenilor pen-
tru a-i convinge cã viaþa e fru-
moasã, veselã ºi fericitã?”.

Perioada realistã este o pe-
rioadã de cãutãri ºi cuprinde lu-
crãri realizate în ulei pe pânzã, pe
carton sau pe hârtie, cu subiecte
din lumea realã – peisaje ºi
portrete: „Peisaj din Grecia”, „Pei-
saj din insula Paros”, „Portretul
Dr. Papinian”, „Noaptea salcâmi-
lor”, „30 Decembrie 1947”. În pe-
rioada aceasta, Ion Þuculescu
spunea: „Noi, românii, avem sim-
þul culorii, al ritmului, avem ima-
ginaþie, dar nu ºtim ce sã facem
cu ele... nu ne utilizãm la maxi-
mum ºi cu destulã pricepere”.

Despre perioada folcloricã,
artistul mãrturisea: „Linia picturii
româneºti, moderatã, cuminte, nu
îmi mai convenea. Vream sã caut
altceva, folclorul... Înlocuiam cu
motive de scoarþe pomii, norii, flo-
rile... pãmântul era aºternut cu
motive olteneºti, cerul de aseme-
nea era tot dupã modul scoarþe-
lor...”. Colecþia de la Craiova cu-
prinde cele mai frumoase tablouri
din aceastã perioadã: „Interior
þãrãnesc”, „Naturã staticã cu
oale”, „Lacul Brãneºti”, „A fost
odatã”, „Trãsura neagrã”, „Câmp
albastru”, „Vânãtorul”, „Iarna în
pãdure”, „Frunze de zãpadã”,
„Iarna în mahala”.

Perioada totemicã-simboli-
cã produce „o nouã mutaþie” în
creaþia pictorului ºi apare spre
sfârºitul anului 1956, când aces-
ta nota: „...Am vrut sã pictez
scoarþe româneºti, dar a ieºit o
lume ciudatã de existenþe umane
simplificate... Sensuri neliniºti-
toare se desprind din privirile
ochilor ori din capetele suprapu-
se... Raþiunea a dirijat o picturã
seninã... Pictorul secret din mine
a visat la altceva – la misterul
cosmic”. „Dominat de obsesia
spaþiului, acest Bruegel al cos-
mosului”, spunea Ion Vlasiu
dupã moartea artistului, ne-a lã-
sat tablouri cutremurãtoare, fas-
cinante, pãstrate în colecþia de
picturi ale Craiovei: „Troiþa”, „Co-
pac în soare”, „Totem în câmp”,
„Accente negre”, „Priviri”, „Cãl-
durã”, „Urme”, „Circuite”, „Baie
de soare”, „Apocalips”.

Din considerente edilitare,
Casa Þuculescu a fost demolatã
în anul 1978, locul rãmânând li-
ber ºi în prezent, pe Calea Bucu-
reºti, la capãtul Aleii Personalitã-
þilor din Parcul Teatrului Naþio-
nal. Printr-un joc al destinului,
ºirul personalitãþilor oraºului este
deschis chiar de bustul pictoru-
lui-medic Ion Þuculescu. O par-
te din tablouri au fost mutate în
Muzeul Colecþiilor Artiºtilor Cra-
ioveni de pe Calea Unirii, fosta
Casã Valimãrescu, devenitã între
timp în proprietate particularã.
Colecþia Ion Þuculescu (ca ºi al-
tele) a rãmas depozitatã, puþin cu-
noscutã de publicul craiovean.

Se cuvine ca în aceastã lunã
mai a anului 2011, când se împli-
nesc 101 ani de la naºterea artis-
tului, sã ne întrebãm dacã se va
gãsi un spaþiu care sã readucã în
circuitul muzeal originala creaþie
a pictorului Ion Þuculescu.

nnnnn Magda Buce-Rãduþ

Colecþia Ion Þuculescu,  în Muzeul Colecþiilor Artiºtilor Craioveni

Ion Þuculescu - Trãsura neagrã
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D in rândul ultimelor
concerte ale Filarmo-
nicii „Oltenia” din

Craiova, ne-au atras atenþia douã
manifestãri de muzicã vocal-sim-
fonicã susþinute de orchestra
simfonicã ºi coralã academicã a
instituþiei. Este vorba, în primul
rând, de concertul dirijat de Mis-
cha Katz (Franþa), având în pro-
gram Rapsodia pentru alto, cor
bãrbãtesc ºi orchestrã de J.
Brahms (solistã Liliana Ciucã
Mattei) ºi Missa Încoronãrii de
W. A. Mozart. Dacã în Rapsodia
pentru alto am ascultat-o pentru
prima oarã la Craiova pe L. Ciucã
Mattei, din Cluj-Napoca, o voce
de adevãratã artistã, care ºtie sã
cânte cu o lejeritate impresionan-
tã, în Missa mozartianã am avut
surpriza unui cvartet vocal admi-
rabil ca frumuseþe, penetranþã ºi
sensibilitate a fiecãrui glas în par-
te ºi a tuturor laolaltã: Diana Þu-
gui (sopranã), L. Ciucã Mattei
(mezzosopranã), Szilagyi Zsolt
(tenor), Balla Sandor (bariton).
Dirijorul oaspete, cu o gesticã
spectaculoasã, a condus ansam-
blul (cor, soliºti, orchestrã) pasi-
onat, cu miºcãri de mânã care
desenau în aer „curbe” melodice
ºi intensitãþi sonore, deschidea
braþele ca aripile de vultur, însu-
fleþind ºi antrenând interpreþii în
construirea unui discurs sonor
interesant pentru minte ºi con-
vingãtor pentru suflet. Corul a
fost pregãtit exemplar de cei doi
dirijori ai sãi: E. S. Maxim ºi Ma-
nuela Enache.

Un alt concert al Filarmonicii,
dirijat de Emil Siegbert Maxim,
ne-a prilejuit o primã audiþie: Re-
quiem-ul în Do minor de Luigi
Cherubini, o partiturã mai rar abor-
datã de filarmonicile noastre, dar
de un farmec sonor indubitabil.
E. S. Maxim cultivã pregnanþa so-
norã (spectaculozitatea în sine îi
repugnã), îi sunt dragi sonoritã-
þile ample, de consistenþã muzi-
calã. Requiem-ul este o aseme-
nea paginã muzicalã: permite fra-
zãri „îndelungi”, construcþii deo-

muzicã sacrã
potrivã dramatice ºi meditative.
L. Cherubini a conceput aceastã
muzicã într-un echilibru perfect
între cor ºi orchestrã, unind cele
douã ansambluri într-un tot uni-
tar coerent, dirijorul izbutind sã
transmitã un mesaj ce purificã
sufletele ºi ne dã puterea de a mai
spera. O laturã a religiozitãþii aces-
tei partituri priveºte seninãtatea
creºtinã în preajma sfârºitului vie-
þii pãmânteºti, însufleþeºte ºi ra-
diazã cucernic ºi împãciuitor.

În cadrul aceleiaºi seri, am as-
cultat ºi o lucrare solisticã, avân-
du-i în prim plan pe violoniºtii
Octavian Gorun ºi Simion Petren-
cu. Este vorba de Dublul concert
în La minor de Antonio Vivaldi,
cu „voci” distincte, bine indivi-
dualizate, dar în acord perfect în-
tre ele ºi ansamblul (coarde ºi cla-
vecin), soliºtii etalând o siguran-
þã, o dezinvolturã ºi o capacitate
a transmiterii emoþiei cum rar se
întâlnesc.

Dintre manifestãrile de muzicã
de camerã, remarcãm recitalul vio-
lonistului Alexandru Tomescu,
solist al Orchestrei Naþionale
Radio din Bucureºti, al cãrui tur-
neu prin þarã, cu „Integrala Ca-
priciilor de N. Paganini”, a per-
mis melomanilor craioveni sã-l
reîntâlneascã în sala Filarmonicii.
La temelia acestei manifestãri se
aflã o nouã viziune asupra con-
cepþiei „regizorale”, adãugând
recitalului proiecþia video, ceea
ce conferã reprezentaþiei atracti-
vitate ºi accesibilitate sporite. În
plan strict muzical, Al. Tomescu
face o demonstraþie de înalt pro-
fesionalism, mânuind Stradiva-
rius-ul sãu cu o dezinvolturã ie-
ºitã din comun. Cele 24 de Capri-
cii ale legendarului virtuoz al vio-
linei au cãpãtat în versiunea mu-
zicianului bucureºtean contururi
policrome, dând viaþã tot atâtor
tablouri sonore, de o fascinaþie
tulburãtoare. O salã arhiplinã, a
aplaudat „la scenã deschisã”, un
artist.

nnnnn Gheorghe Fabian

ETim Carroll, trebuie
sã-þi faci timp. ªi mi-am
fãcut, pentru premiera

(de dinaintea premierei oficiale)
spectacolului Totu-i bine când se
sfârºeºte cu bine, de William
Shakespeare, în sala mare a TNC
Marin Sorescu. Aºteptãri mari.
Atât de mari pe cât am apreciat
Odysseia, în regia aceluiaºi Car-
roll, care, deºi nu m-a uimit, m-a
bucurat prin dozarea formei ino-
vative, centratã nu atât pe liber-
tatea improvizaþiei per se cât pe
scopul de a fi jucatã o poveste ºi
de a-i fi transmis mesajul.

Însã de astã datã, dincolo de
caracterul problematic al acestei
piese (pentru a nu spune cã ar fi
mai puþin bine scrisã sau mai pu-
þin valoroasã), ceea ce face ca
alegerea punerii sale în scenã sã
fie un act de curaj, o provocare,
ceva totuºi nu s-a legat. Viziunea
regizoralã a eclipsat spectacolul,
într-un fel deloc îmbucurãtor, pã-
rându-mi cã nu a orchestrat ele-
mentele întregului ºi asta fiind tot
ce mi-a rãmas dupã final.

În primul rând, Tim Carroll a
ales o succesiune formalã a sce-
nelor excesiv de fragmentatã, cu
heblu din câteva în câteva minu-
te, ceea ce m-a fãcut sã mã gân-
desc cã ni se atrage atenþia cã pe
scenã ni se predã o lecþie de via-
þã ºi de punere a sa în act, heblu-
urile jucând rolul de a ne acorda
timpul necesar pentru a lua noti-
þe ºi a fixa pildele cu pricina. Or,
asta nu face decât sã þinã spec-
tatorul departe, sã nu îl implice,
nici emoþional, nici estetic. Cu alte
cuvinte, pauzãrile dese, în loc sã-i
ofere spaþii de respiro necesar în
tumultul actãrii ce i se deruleazã
în faþa ochilor, îi reamintesc, su-
focant de insistent, cã se aflã într-
o convenþie. ªi atunci nu este
suficientã, pentru a compensa,
încercarea de a infuza interacti-
vitate prin aceea cã, din când în
când, personajele s-au adresat în
mod direct cuiva din public.

În al doilea rând, decorul, sem-
nat Puiu Antemir, ºi costumele,
operã a Liei Dogaru, modernist-
minimaliste, sugestive în sine, au
fost folosite pentru a plasa con-
þinutul piesei nici pânã la capãt
în trecut, nici pânã la capãt în pre-
zent, de unde efectul artificios, ºi
nu o accentuare a universalitãþii
spaþio-temporale a mesajului pie-
sei ºi a manifestãrilor naturii uma-
ne din ea. Indecizia în ce priveºte
alegerea unui timp cert - nici se-
colul în care a trãit Shakespeare,
cu hãrmãlaia în care erau puse-n
scenã piesele sale la Globe, dar
nici secolul nostru, cu liniºtea
unor sãli deseori doar pe sfert
pline – a funcþionat ea însãºi ca
un heblu prelungit.

Astfel cã am tot aºteptat sã în-
ceapã, deºi începuse de mult.
Mi-am spus cã poate este ºi din
cauza scenografiei, la rându-i frac-
turatã. Cã poate ºi de asta specta-
colul nu mã prinde. Cãci munca ac-
torilor cu decorul – când escala-
dat, când pãtruns dus-întors, când
ocolit cu grijã evidentã – a distras
atenþia de la joc ºi text, ºi nu aºa
cum o face, de pildã, un dans sub-
til, ci aºa cum o face un exerciþiu de
miºcare, o rutinã a ei. Nu ºtiu cât
de solicitant a fost pentru actori
din perspectiva lor (sau dacã) ºi
nici dacã, în cazul în care a fost so-
licitant, are vreo legãturã cu faptul
cã au fost ºi bâlbe.

Cãci bâlbe au fost. Accentua-
te, prin opoziþie, de felul lin în care
au curs introducerile ºi epilogu-
rile scenelor, cântate în englezã
britanicã. Iar pentru mine una, o
bâlbã în cazul unui text versificat
(cel puþin în parte) e semn cã tex-
tul este spus ca text ºi cã nu a
intrat pânã la capãt în cel ce îl
joacã. Cu atât mai semn cu cât
jocul însuºi a fost în mare parte
declamativ, lipsit de firesc, ceea
m-a surprins, mai ales în cazul
Iuliei Colan - Helena, al cãrei po-
tenþial nu doar cã s-a evidenþiat
cu prilejul altor piese, ci s-a con-
cretizat în prestaþii remarcabile.
De vinã sã fie, în cazul ei, meca-
nica gesticii care a însoþit replici-
le cheie sau þinuta incertã, cu
umerii cãzuþi?

Sau sã fi fost vorba, în cazul
tuturor actorilor, ºi despre limite-
le traducerii textului? Cãci, pro-
babil în încercarea de a da actua-
litate textului, traducerea a pre-
supus gafe gen „boalã malignã”
sau inserþii inutil vulgarizante
gen „sã mor eu dacã nu-l bat”, la
care, ce-i drept, o parte din pu-
blic a reacþionat pozitiv. Dar aºa
e publicul, mi-am zis, pestriþ ºi în
zilele noastre, nu doar pe vremea
sãlilor arhipline la Globe.

Chiar ºi aºa, au fost ºi prezen-
þe actoriceºti care m-au surprins
plãcut. Mã refer, mai exact, la Vlad
Drãgulescu, în cazul cãruia am
remarcat, comparativ cu alte ro-
luri ale sale, o dicþie mai bunã ºi o
pãtrundere mai adâncã în perso-
naj, pe care l-a transpus nu doar
convingãtor, ci ºi cu un anumit
farmec ºi umor. Ce-i drept, a juca
un bufon e riscant ºi cere o res-
ponsabilizare suplimentarã, datã
fiind importanþa sa în fauna per-

sonajelor teatrului clasic, precum
ºi în intriga concretã a pieselor.
Iar faptul cã Drãgulescu a fost ºi
asistent de regie posibil sã fi avut
un cuvânt de spus ºi în ce pri-
veºte personajul pe care l-a ju-
cat, în cazul cãruia am remarcat
un plus de fluiditate.

Revenind însã la dicþie, am rã-
suflat uºuratã când Andone, în
pielea lui Parolles, a recitat cu mult
mai limpede decât în Caligula lui
László Bocsárdi, deºi deseori la
fel de greu de auzit, în cazul repli-
cilor ºoptite. Ca plus în ce pri-
veºte alegerea distribuþiei ºi ex-
presia actoriceascã, l-am remar-
cat, încã o datã, pe ªtefan Cepoi,
în pielea celui ce stoarce infor-
maþii – Steward – la fel de con-
vingãtor ca în Ce mai taci, Gary?,
pãstrate fiind, fireºte, diferenþele
de naturã, ºi nu doar de grad, din-
tre personajul pe care l-a jucat în
acest spectacol ºi, respectiv, cel
din dramatizarea fãcutã de Toma
Grigorie.

La fel de uºuratã am rãsuflat
la sfârºit, dupã cele aproape trei
ore ale spectacolului (cu pauzã),
spunându-mi cã, în fond, ca ori-
ce punere în scenã, ºi aceasta
este mereu în lucru, dacã nu chiar
mai mult, dat fiind, printre altele,
cã personajele sunt jucate, de la
o reprezentaþie la alta, de cãtre
un alt actor dintre cei ce compun
distribuþia. ªi mi-am mai spus cã
poate când lucrul se va sfârºi,
odatã cu ultima reprezentaþie, se
va sfârºi cu bine, raportat
restrospectiv la dinamica celor-
lalte reprezentaþii. ªi atunci va fi
cu mult mai bine.

nnnnn Mãdãlina Nica
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a Sub Înaltul patronaj al
ASR Principele Radu al
României ºi în prezenþa

Prinþesei Rym a Iordaniei, invita-
tã specialã a Casei Regale, ca ºi a
reprezentanþilor diplomatici din
mai multe þãri la Bucureºti, pe 18
aprilie a avut loc Seara Palatului
Elisabeta dedicatã Observatoru-
lui European al Plurilingvismului,
organizaþie europeanã a societã-
þii civile care a primit anul trecut
Înaltul patronaj al ASR Principe-
le Radu al României.

Cu acest prilej am obþinut un
interviu în exclusivitate de la
membrii Comitetului administra-
tiv al OEP care s-au deplasat
de la Paris cu aceastã ocazie:
d-l Christian Tremblay (preºedin-
te), d-na Astrid Guillaume ºi d-l
François-Xavier d’Aligny (vice-
preºedinþi) ºi d-na Dana-Marina
Dumitriu (secretar general).

Nicolae Marinescu: Cum s-a
nãscut Observatorul European
al Plurilingvismului?

Christian Tremblay: În 2001,
când am preluat conducerea Aso-
ciaþie Diplomaþilor Francezi cu
Studii Universitare (ASEDIFRES)
am primit mandatul de a propune
un plan de relansare a acestei
asociaþii. Din multiple motive,
eram sensibil la problemele lin-
gvistice ºi mi s-a pãrut cã proble-
ma limbilor în Europa era tratatã
la nivel european mai mult prin
inerþie ºi cã lipsa unei reale re-
flecþii în aceastã privinþã ne con-
ducea de-a dreptul la engleza ca
limbã unicã de comunicare, cu
alte cuvinte la adoptarea unei
limbi comune prin înlocuirea lim-
bilor oficiale ºi marginalizarea lim-
bilor naþionale. Am propus orga-
nizarea unui forum european al
plurilingvismului (Assises euro-
péennes du plurilinguisme), pro-
punere adoptatã în noiembrie
2003. În noiembrie 2004, împreu-
nã cu câþiva parteneri, dintre care
patru vor deveni fondatorii OEP

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

(Continuare în pag. 15)

(ASEDIFRES, APLV, FDEI ºi
Génération Europe 21), am lan-
sat apelul organizãrii primului fo-
rum european în noiembrie 2005
la Paris. Acest forum a constituit
actul de naºtere al OEP.

N.M.: Numele organizaþiei pe
care o conduceþi are în structu-
ra lui un termen pe care îl nuan-
þaþi ori de câte ori aveþi ocazia:
plurilingvism. Existã o diferenþa
notabilã între plurilingvism ºi
multilingvism?

C.T.: Nuanþa este foarte im-
portantã chiar dacã în mod uzual
multilingvism este adesea folo-
sit cu sensul de plurilingvism.
Multilingvism poate desemna
realitãþi foarte diferite. Serveºte
atât pentru a spune cã un individ
are capacitatea de a vorbi mai
multe limbi (cel puþin douã), cât
ºi pentru a desemna o þarã în care
comunitãþi monolingve vorbesc
limbi diferite. Când vorbim de plu-
rilingvism ºi folosim acest termen
în legãturã cu un grup de persoa-
ne, o naþiune, o populaþie, indi-
cãm cã persoanele care alcãtuiesc
comunitatea respectivã sunt ele
însele plurilingve. Astfel, Luxem-
burgul, ai cãrui locuitori vorbesc
în marea lor parte moselan, ger-
mana ºi franceza, este un stat cu
adevãrat plurilingv; este în mare
mãsurã ºi cazul Elveþiei. Nu însã
ºi al Belgiei sau al Canadei, ale
cãror populaþii sunt împãrþite în
comunitãþi lingvistice care refu-
zã reciproc limba celeilalte. Bel-
gia ºi Canada sunt prin urmare
mai degrabã multilingve decât
plurilingve.

În termeni de acþiune, existã
complementaritãþi, dar ºi opozi-
þii. Apãrarea multilingvismului
înseamnã apãrarea limbilor în exis-
tenþa lor. A apãra plurilingvismul
înseamnã nu numai a apãra lim-
bile in existenta lor, dar ºi promo-
varea comunicãrii între ele, ceea
ce se obþine prin invatarea ºi prac-
ticarea mai multor limbi (cel puþin
douã) sau prin traducere ºi inter-

pretare. Multilingvismul este
compatibil cu o limbã comunã
(engleza în Africa de Sud, de
exemplu), plurilingvismul, nu.
Diferenþa este importantã, pen-
tru cã, dacã luaþi de exemplu en-
glish globish ca limbã comunã,
pe de o parte nu asiguraþi comu-
nicarea interculturalã ºi pe de altã
parte vã plasaþi în poziþie de infe-
rioritate faþã de adevãraþii anglo-
foni. Prin urmare folosirea unei
limbi comune fãcând oficiu de
lingua franca trebuie restrânsã
la situaþii foarte specifice.

Ambiguitatea termenului mul-
tilingvism îi aranjeazã bineînþe-
les pe mulþi, în special pe adepþii
englezei ca limbã unicã. Este mo-
tivul pentru care OEP militeazã
pentru îndepãrtarea ambiguitãþii
acestui termen.

N.M.: Vorbiþi-ne pe scurt de-
spre asociaþia pe care o repre-
zentaþi în OEP ºi spuneþi-ne în
ce mãsurã crearea OEP a pro-
dus schimbãri în activitatea
asociaþiilor fondatoare.

C.T.:  La data înfiinþãrii OEP,
ASEDIFRES avea douã activitãþi
principale: organizarea de dineuri-
dezbatere ºi organizarea de cãlã-
torii de studiu. Ea ºi-a continuat
dineurile-dezbatere în sânul OEP,
iar OEP, la rândul lui, a cunoscut
expansiunea pe care o ºtiþi.

Dana-Marina Dumitriu: Tre-
buie spus cã, deºi activitatea
ASEDIFRES a rãmas aproximativ
aceeaºi în ceea ce priveºte orga-
nizarea acþiunilor ei de bazã, o
schimbare – deloc neglijabilã –
s-a produs. Subiectele abordate
au cãpãtat o profundã compo-
nentã lingvisticã, militant lingvis-
ticã, dacã se poate spune aºa, în
concordanþã cu politica OEP.
ASEDIFRES este interesatã sã
afle ºi sã difuzeze experienþe eu-
ropene privind importanþa diver-
sitãþii lingvistice în diferite sec-
toare de activitate. Asta face ca
la ora actualã sigla ASEDIFRES
sã nu mai desemneze Asociaþia

Europeanã a Diplomaþilor Fran-
cezi cu Studii Superioare, ci Aso-
ciaþia Europeanã de Difuzare a
Cercetãrii ºi a Studiilor despre
Europa ºi Societate.

François-Xavier d’Aligny:
Fundaþia pentru Dezvoltarea În-
vãþãmântului Internaþional
(FDEI) este un think tank inde-
pendent creat acum mai bine de
30 de ani ºi a cãrui misiune este
de a promova dispozitivele de
excelenþa ºcolarã care oferã, în-
tr-un mod eficient ºi începând de
la ºcoala primarã, programe plu-
rilingve ºi multiculturale. FDEI
este co-fondatoare a OEP-ului,
dar naºterea OEP-ului nu a modi-
ficat activitatea fundaþiei. În par-
ticular, FDEI susþine sistemul sec-
þiilor internaþionale ºi a opþiunii
internaþionale de bacalaureat
(OIB) care a fost creat de Franta
cu 15 þãri. Acest sistem duce la
rezultate foarte bune pentru elevi
ºi profesori, contribuie la atracti-
vitatea teritoriului ºi pregãteºte
mobilitatea profesionalã. El con-
stituie un sprijin în competiþia
competenþelor, duce la reducerea
inegalitãþilor de ºanse, favorizea-
zã diversitatea ºi respectul mu-
tual al culturilor ºi permite acce-
sul pe piaþa muncii a tinerilor cu
adevãrat plurilingvi ºi multicul-
turali.

N.M.: L-am auzit pe domnul
Christian Tremblay vorbind de-
spre forumul european al pluri-
lingvismului (Assises europé-
ennes du plurilinguisme) ca de-
spre „actul de naºtere” al OEP-
ului. Puteþi sã ne spuneþi mai
multe despre acest forum?

D.M.D.: Assises Européennees
du Plurilinguisme este cea mai
importantã acþiune a noastrã. Ea
este de fiecare datã organizatã în
altã capitalã europeanã (Paris –
2005, Berlin – 2009, Roma – 2012)
ºi pune faþã în faþã reprezentanþi
ai instituþiilor europene, naþiona-
le ºi internaþionale ºi reprezen-
tanþi ai lumii academice, ai artei,

Observatorul European al Plurilingvismului

ai mediului economic ºi al aface-
rilor cu reprezentanþi ai societãþii
civile dintr-un numãr cât mai mare
de þãri europene. Pe lângã temele
abordate, fiecare ediþie a forumu-
lui are o acþiune forte în dome-
niul plurilingvismului. Prima edi-
þie a dus la crearea Observatoru-
lui European al Plurilingvismului
(OEP), care ºi-a asumat redacta-
rea Cartei Europene a Plurilin-
gvismului, realizarea site-ului In-
ternet ºi a scrisorii electronice de
informare lunarã.

N.M.: Care sunt ideile prin-
cipale ale Cartei Europene a
Plurilingvismului?

C.T.: Ideea de bazã este cã di-
versitatea limbilor ºi a culturilor
este o bogãþie care dã forþã Eu-
ropei ºi naþiunilor care o compun,
cu condiþia ca acestea sã fie con-
ºtiente de valoarea ei. Prin urma-
re, plurilingvismul pe care îl pro-
movãm nu poate fi separat de o
anumitã viziune politicã asupra
Europei. Carta declinã plurilin-
gvismul în toate aspectele vieþii
sociale ºi economice: educaþie,
economie, politicã, cercetare,
media etc.

Reþeaua din România
a fost ºi este cea mai

promptã în reacþii

N.M.: Ce ne puteþi spune de-
spre traducerea cartei în limba
românã?

D.M.D.: În limba românã
avem atât traducerea primei vari-
ante a cartei, cât ºi a variantei de-
finitive. Împreunã cu douã cole-
ge de la Universitatea din Craio-
va (Ancuþa Guþã ºi Bianca Pre-
descu) am asumat traducerea pri-
mei variante. Modificãrile succe-
sive în textul francez au impus o
comparare a versiunilor franceze
între ele ºi o nouã versiune în lim-
ba românã care sã þinã cont de
aceste modificãri. În acest scop,
am cooptat-o în colectivul de tra-


