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Cifrele ne arat` c` \n ultimii dou`  zeci [i 
cinci de ani s-a dezvoltat o ade v` ra t` mod` 
a reziden]elor literare. |n \n  trea ga Europ` 
are loc o \nmul]ire a fun da ]iilor [i aso cia ]ii-
lor care g`zduiesc scrii tori, cu scopul princi-
pal de a stimula [i facilita crea]ia. Dintre 
toa te ]`rile, ra ta de cre[tere cea mai specta-
cu loas` o g`sim \n Fran]a. Dac` \n 1995 \n 
Hexagon existau 30 de reziden]e cu carac-
ter permanent pentru scriitori, \n 2000, \n 
Guide des aides aux écrivains: bourses et rési-
dences, g`sim inventariate 46 de asemenea 
in stitu]ii, iar \n 2003, La maison du livre et 
des écrivains din Montpellier pu blic` un 
ghid al reziden]elor literare \n Europa \n 
care sunt identificate 178 de loca]ii \n 27 de 
]`ri europene, din ca re 70 \n Fran]a. Practic, 
\n mai pu]in de zece ani, Fran]a [i-a dublat 
nu m`rul unor astfel de proiecte. Pe locul 
doi ca nu m`r [i dinamic` se afl` Germania.

|n ghidul din 2003, Rom~nia este ab-
sen t`. |ntre timp, din c~te [tiu, s-a \n  fiin ]at 
o reziden]` la Tescani, cu caracter tempo-
rar, pe un proiect finan]at de Pro Helvetia, 
una la Mogo[oaia, pentru ti neri traduc`tori 
str`ini, [i una la Paris pentru scriitori ([i 
nu numai) ro m~ni, ambele sus]inute finan-
ciar de Institutul Cultural Rom~n. Lucrurile 
au \n   ceput s` se mi[te, \ns` sunt departe de 
rit  mul normal. Sunt convins c`, dac` s-ar cu-
noa[te mai bine efectele unor astfel de \n  tre-
prin deri, multe institu]ii s-ar im  plica \n sus-
]i nerea lor, de la asocia]ii scriitorice[ti la 
Ministerul Culturii, de la administra]ii lo-
cale la funda]ii culturale. Poate c` descrie-
rea experien]ei fran  ceze [i reflec]iile teoreti-
ce din jurul aces tui tip de interven]ie cultu-
ral` le-ar putea stimula interesul.

Reziden]ele de artist apar \n Fran]a \n 
anii ‘80. Sub ministeriatul lui Jacques Lang, 
fa vorabil artei contemporane [i des cen tra li-
z` rii, v`z~nd \n politica cultural` un mijloc 
de „a schimba via]a“, se \nfiin]eaz` la M`-
n` stirea din Villeneuve-lès-Avinon, prima 
dintre ele. „Dup` saloane [i academii, insti-
tuirea re ziden]elor literare sau mai cur~nd 
reinstituirea lor (\n cazul \n care con si de-
r`m Villa Médicis prima experien]` de acest 
gen) reprezint` o contribu]ie, deloc neglijabi-
 l`, la sistemul de sus]inere a crea]iei contem-
po rane de c`tre stat“ apreciaz` Gil Joua-
nard, primul director al reziden]ei. 

|n anii ‘90, sub ministeriatele lui Cathe-
rine Trautmann [i Catherine Tasca, nu m`-
rul reziden]elor este \n cre[tere, iar activita-
tea lor este tot mai bine reglementat`. Sub 
im perativul de mocrati z` rii culturale, pon-
derea p`r]ii pedagogice [i de mediere cultu-
ral` este tot mai \n semnat`. |n general, \n -
tr-o astfel de re ziden]` activitatea scriitoru-
lui trebuie s` r`spund` la dou` obiective: 
crea ]ia propriu-zis` [i o ac]iune pedagogic`. 
Aceasta din urm` se refer` la sensibiliza-
rea unui public cu privire la expresia artis-
tic` [i eventual la ini]ierea acestuia prin 
ate  lie re de crea]ie. |n perspectiva politicii 
culturale, scriitorul devine un adev`rat me-

diator; el nu doar scrie, ci [i cite[te \n fa]a 
ce lorlal]i, le deschide apetitul pentru lectu-
 r`, pentru dialog [i chiar pentru scris litera-
tu r`, le formea  z` gustul. De aici, obliga]ia 
rezidentului de a petrece o parte din timp \n 
fa]a unui public ]int`: \n principal publicul 
din proximitate [i cel [colar, dar poate fi 
vorba [i de bolnavi sau de]inu]i. La re zi den-
]a pe care eu \nsumi am avut-o anul trecut 
la Villa Marguerite Yourcenar, am avut 
mai multe \nt~lniri cu clase de [colari, iar 
ex perien]a a fost foarte pl` cut`. Prospe ]i-
mea \ntreb`rilor [i pofta de dialog necon-
ven ]ional ale copii lor este adesea stimula-
tiv`.

Bine\n]eles, raportul dintre cele do  u` 
obiec tive, „crea]ie“ [i „ac]iune pedagogic`“, 
este variabil, \n func]ie de ]ar` [i de rezi-
den]`, [i deseori este adaptat la personalita-
tea scriitorului. De exemplu, modelul german 
de reziden]` pune ac centul mai cur~nd pe 
„crea]ie“, al doilea obiectiv rezum~ndu-se la 
lecturi publice [i la socializare artistic`. |n 
Fran ]a, exist` reziden]e preponderent de 
„crea ]ie“ [i predominant de „anima]ie“, \n 
func]ie de obiectivul privilegiat.

Al`turi de imperativul demo crati z` rii cul -
turale, descentralizarea [i dezvoltarea po li-
ti cilor culturale ale ora[elor con tribuie, de 
ase menea, la succesul re zi  den]elor de crea-
]ie. Pentru ora[ele mici [i cu resurse econo-
mice modeste e un mod de a c`p`ta vizibili-
tate cu cheltuieli minime [i de a investi, cu 
in teligen]`, \n viitor, iar pentru cele puter-
nic in dustrializate sau turistice e o manier` 
de a ad`uga o dimensiune cultural` unui 
pres  tigiu umbrit de pragmatism. Cred c` 
multe ora[e din Rom~nia, ca izo latul Boto-
[ani sau Constan]a cea turistic`, ar avea de 
c~[tigat dac` ar investi, cu mult` aten]ie [i 
profesionalism, \n reziden]e pentru scrii-
tori, ro m~ni [i str`ini; evident, bine mediati-
za te. Dar poate c`, \naintea lor, ar trebui s` 
a[ tept`m asta de la un ora[ ca Ia [iul, care, 
pe la col]uri, se pretinde capi ta l` cultural`.

Oricum, ora[ele nu sunt singurele care 
ar putea beneficia de pe urma unor astfel 
de reziden]e. Uniunea Scriitorilor sau editu-
ri le interesate ar putea con ce pe pentru ti-
nerii nedebuta]i, dup` mo del occidental, 
„Re ziden]a primului roman“. Ministerul 
Cul turii ar putea deschide o linie de finan-
]a re pe aceast` te m`, \ncuraj~nd asocia]iile 
culturale s`-[i asume un asemenea proiect. 
Mizele n-ar fi nici pu]ine [i nici mici, fie c` 
ne g~ndim la cre[terea statutului scriitoru-
lui, \ncurajarea crea]iei contempora ne sau, 
prin posibilitatea de a invita scrii tori str`-
ini din vecin`tate, la intercunoa[tere [i cre[-
te rea vizibilit`]ii \n regiune. {i ideile pot 
con tinua.

Cert este c` reziden]ele de crea]ie repre-
zint` un tip de interven]ie cultural` flexibi-
 l` [i de succes, indispensabil` \n jocurile 
iden tit`]ii dintr-o Europ` multicultural`. 
Cu c~t \n]elegem mai repede asta, cu at~t 
mai bine. 

DAN LUNGU

Actualitatea 
reziden]elor literare

CARMEN MU{AT CARMEN MU{AT 
[i IOAN STANOMIR[i IOAN STANOMIR

despredespre

Mihail SebastianMihail Sebastian  

MAGDA MAGDA 
CÂRNECICÂRNECI
directoarea directoarea 
ICR ParisICR Paris

GERHARDTGERHARDT
CSEJKACSEJKA

Avem nevoie de Avem nevoie de 
un spa]iu pe m`sur`un spa]iu pe m`sur`

Succesele culturii rom~ne[ti Succesele culturii rom~ne[ti 
ar putea continuaar putea continua



Nr. 1 (64)2 8 ianuarie

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 95-103, sector 1, Bucure[ti; Tel/fax: 222.93.44
Calea Victoriei 120; Tel/fax: 311.22.08, 314.17.76; www.revista22.ro ISSN - 1841 - 3048

Editat de Funda]ia pentru Cultur` [i Drepturile Omului, 
cu sprijinul ArCuB

Redactor-[ef: Gabriela Adame[teanu
Cronic` literar`: Paul Cernat; Cronic` de teatru: Doina Papp; Cronica 
debuturilor: Bianca Bur]a-Cernat; Cronic` film/muzic`: R`zvan Br`ileanu; 
Arte vizuale: Alina Skultety, Daria Ghiu.

Secretar de redac]ie: Cristina Sp`t`relu; Tehnoredactare: Nicolae Rusu;  
Editare, corectur`, difuzare: Mara {tefan, Iulia Du]escu, Ludmila Ionescu.

Premiile ICR Budapesta 
onoreaz` Ungaria

Institutul Cultural Rom~n din Budapesta a decernat \n premier` pe 11 de-
cembrie 2007 Premiul de Excelen]` Cultural` al ICR Budapesta, al`turi de Pre-
miile Me dia, în cadrul unei ceremonii la care au participat pre[edintele Institu-
tului Cultural Rom~n, Horia-Roman Patapievici, Andrei Ple[u, rectorul Cole-
giului Noua Europa, Mircea Mih`ie[, vicepre[edintele ICR, Bogyai Katalin, se-
cretar de stat \n Ministerul Culturii Ungar, Cornel Ungureanu, critic literar, 
membru \n con ducerea Uniunii Scriitorilor din Rom~nia, Grigore Arsene, 
pre[edintele Aso cia ]iei Editorilor din Rom~nia, [i alte personalit`]i rom~ne [i 
ungare. Premiul cultural, cost~nd \ntr-un trofeu de bronz creat de sculptorul Pe-
ter Jecza, membru al Academiei de Arte din Rom~nia [i deopotriv` al Academiei 
de Arte Frumoase din Ungaria, precum [i dintr-o consistent` sum` de bani, a 
fost \nm~nat celebrului scriitor Esterházy Péter, tradus \n Rom~nia cu Un strop de 
pornografie maghiar`, O femeie (Humanitas), Verbele auxiliare ale inimii [i, sub ti-
par, Harmonia caelestis (Curtea Veche). Premiile Media \ncununeaz` carierele 
jurnali[tilor Cselényi László, pre[edintele Duna TV, canal interna]ional care \m -
pline[te 15 ani, [i Eva Simon, redactor-[ef al revistei Foaia noastr` din Gyula. Ce-
remonia a fost urmat` de spec tacolul lui Dan Puric Made \n Rom~nia.

Descendent al casei aristocratice cu acela[i nume, matematicianul Esterházy 
Péter a devenit somitatea literar` a Ungariei, recunoscut` interna]ional [i una 
din tre con[tiintele literare definitorii pentru problematica spa]iului central [i 
est-european contemporan. A debutat literar \n 1978 în gazete budapestane. 
Este au torul unei opere vaste, a scris romane, nuvele, piese de teatru, eseuri, 
studii, pu blicistic`, traduse în dou`zeci [i cinci de limbi [i încununate cu nume-
roase dis tinc ]ii na]ionale, printre care prestigiosul Premiu Kossuth în 1996, dar 
[i inter na ]io nale, ca Premiul Herder \n 2002, Premiul Grinzane Cavour \n 2004, 
Premiul P`cii al Uniunii Editorilor [i Librarilor din Germania [.a. Printre ope-
rele sale cele mai cunoscute se num`r` Harmonia Caelestis (poate cea mai 
cutremur`toare din tre c`r]ile sale, a c`rei traducere se afl` în curs de apari]ie 
la Editura Curtea Veche), Verbele auxiliare ale inimii (Editura Curtea Veche, 
2007), Cartea lui Hrabal, Privirea contesei Hahn-Hahn, O femeie (traducere ap`rut` 
la Humanitas, 2000), Un strop de pornografie maghiar` (Humanitas, 2007). World 
Literature Today îl nume[te „copilul-minune al literaturii maghiare“, iar American 
Book Review nume[te proza lui Esterhazy „cea mai reu[it` manifestare a postmo-
dernismului est-european“.

Argument: Premiul de Excelen]` Cultural` al ICR Budapesta se acord` 
scriito ru lui Esterházy Péter pentru posibilitatea pe care a oferit-o lumii întregi 
de a în ]e lege, pe calea marii literaturi, consecin]ele devastatoare ale comunis-
mului în aceas t` parte de Europ`.

Institutul Cultural Rom~n 
finan]eaz` [ase publica]ii culturale 

din Republica Moldova
Institutul Cultural Rom~n va sprijini, \n cursul anului 2008, aparitia a [ase 

publica]ii culturale din Republica Moldova. Revistele au fost desemnate \n 
urma concursului de proiecte organizat de ICR prin Direc]ia Rom~ni din Afara 
}`rii la \nceputul acestei luni.

Publicatiile selectate de comisia de jurizare sunt urm`toarele:
– categoria Reviste culturale dedicate elevilor/adolescen]ilor: Clipa Sideral`;
– categoria Reviste culturale dedicate studen]ilor [i tinerilor intelectuali:
Contrafort;
– categoria Reviste culturale dedicate istoriei [i culturii din Republica 

Moldova: Destin Rom~nesc;
– categoria Reviste culturale din afara Chi[in`ului: Semn;
– categoria Reviste culturale dedicate crea]iei literare [i artistice: Sud-Est 

cultural;
– categoria Reviste dedicate didacticii pred`rii limbii [i literaturii rom~ne 

sau cu alt` tematic` educativ-cultural`: Limba Rom~n`.
Din comisia de jurizare au f`cut parte: Nicolae Prelipceanu (redactor-[ef, 

revista Via]a Rom~neasc`), Ioan Es. Pop (senior-editor, Ziarul de duminic`) [i 
Gabriel Chifu (secretar al Uniunii Scriitorilor, redactor-[ef, revista Ramuri).

Bugetul alocat acestui program pentru anul 2008 este de 150.000 euro.

Cartea anului 2007, la „Prometheus“
La sf~r[itul anului 2007 revista Rom~nia literar` a decernat premiul „Cartea 

anu lui 2007“, finan]at de Funda]ia Anonimul. 
Ca [i în ceilal]i ani, juriul a fost format din membrii redac]iei Rom~niei literare: 

Nicolae Manolescu, Gabriel Dimisianu, Alex {tef`nescu, Marina Constantinescu, 
Adriana Bittel [i Ioana P~rvulescu. Premiile „Cartea anului“ exist` din anul 2002 
[i, cu vremea, au ajuns s` se impun` ca unele dintre cele mai importante premii 
li terare de la noi.

De-a lungul timpului, au fost premiate c`r]i importante, a[a cum sunt U[a in-
terzis` de Gabriel Liiceanu (premiat` în 2002), Jurnal III de Monica Lovinescu 
(2003), C~nd Socrate nu are dreptate de Andrei Cornea [i Cruciada copiilor de Florina 
Ilis (2005) etc. 

În competi]ia final` din 2007, au intrat [ase nominaliz`ri: Jiquidi de Nicolae 
Breban, Orbitor. Aripa dreapt` de Mircea C`rt`rescu, Cartea Psalmilor de {erban 
Foar]`, Noaptea lui Iuda de Dan Stanca, Luminare de Ioan L`cust` [i Cronologia Bu-
cu re[tilor de Gheorghe Parusi.

C~[tig`torul edi]iei 2007 a fost desemnat romanul Orbitor. Aripa dreapt` de 
Mircea C`rt`rescu. 

Cu aceea[i ocazie, pre[edintele juriului, cri ticul Nicolae Manolescu, a anun]at 
[i decernarea Premiului pentru Opera Omnia scriitorului [i traduc`torului Mir-
cea Iv`nescu. Ambele premii au fost în valoa re de 10.000 de lei.

Gala Premiilor Flac`ra 2007
Sala Amfiteatru a Teatrului Na]ional din Bucure[ti a g`zduit la sf~r[itul 

anului trecut edi]ia 2007 a Galei Premiilor Flac`ra, un eveniment organizat 
de Funda]ia Premiile Flac`ra [i Publica]iile Flac`ra. Anul acesta, Premiile 
Flac`ra, „cele mai vechi [i mai cunoscute distinc]ii din presa româneasc`“, un 
adev`rat brand, au fost decernate scriitoarei Gabriela Adame[teanu, pentru 
literatur`, actorului George Iva[cu – teatru [i film, jazzman-ului Harry Tavitian 
– muzic`, lui Marcel Bunea – arte plastice, speologului Cristian Lascu – [tiin]`, 
Marius Tuc` – jurnalism, Tudor Furir – management, Andrei Pavel – sport.

Marele Premiu Flac`ra a revenit regizorului Liviu Ciulei.

Amorphis [i Haggard la Bucure[ti
ARTMANIA prezint`, în data de 9 februarie 2008, la Romexpo, Pavilionul 18, 

dou` dintre cele mai îndr`gite trupe de pe scena de metal interna]ional`: 
Amorphis [i Haggard.

Dup` un concert senza]ional sus]inut în cadrul primei edi]ii a Festivalului 
ARTMANIA, din 2006, finlandezii de la Amorphis revin în România, de data 
aceasta în Bucure[ti, cu for]e proaspete [i cu un nou album, Silent Waters (2007), 
care, imediat dup` lansare, a ajuns pe primele pozi]ii ale topurilor de gen. 
Amorphis are o activitate muzical` care a creat noi orizonturi pe scena rock 
finlandez`, trecând, de-a lungul anilor, prin mai multe genuri: progressive, 
death, doom, toate pigmentate cu influen]e folclorice nordice.

În ciuda faptului c` Haggard [i-a anulat apari]ia pe scena Festivalului 
ARTMANIA din 2007, din cauza unui accident suferit de unul dintre membrii 
trupei, forma]ia german` va cânta, în premier`, în România, pe data de 9 
februarie, dup` ce fanii i-au a[teptat ani la rând. Av~nd \n componen]` 12 
instrumenti[ti, Haggard \mbin` muzica metal cu cea clasic`.

|n deschidere va c~nta forma]ia rom~neasc` de metal simfonic Frozen Dusk, a 
c`rei vocalist` a c~[tigat mai multe premii la concursuri de canto autohtone.

Biletele se pot cump`ra din re]eaua magazinelor Diverta din întreaga ]ar`, de 
la magazinul Muzica din Bucure[ti [i online, pe www.ticketpoint.ro [i www.
bilete.ro. P~n` pe 9 ianuarie, pre]ul unui bilet este de 60 de lei, dup` aceast` 
dat` fiind de 75 de lei. (R.B.)

Amorphis
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Mai b`tr~ior dec~t colegii s`i de 
fron d` liric`, Marius Ianu[ e deja un 
cla sic al poeziei „genera]iei 2000“ [i – 
dup` o vorb` celebr`, cu conota]ii de 
basm – buzduganul ei. Istoria literar` 
i-a preg`tit deja un loc, [i nici Acade-
mia n-a r`mas indiferent`. Chiar dac` \n -
 c` n-a intrat \n manuale, numele lui a \n  -
ceput de mult s` circule printre liceenii 
poe]i up to date. Trecutul \ntunecat de 
copil teribil, s`rac [i sceptic, alienat anar -
hic strig~nd adev`ruri inavuabile \n pia-
]a public`, profet damnat al frustr`rii, 
mi zeriei [i singur`t`]ii navig~nd \ntre 
Bra[ov [i Bucure[ti, scandalagiu \n nu-
mele poeziei [i violator poetic al Patriei 
ne recunosc`toare, cenaclist eretic al ri-
valilor Mu[ina [i C`rt`rescu, dezertor 
de profesie al [efilor de [coal` literar` 
de venit el \nsu[i [ef de cenaclu, revist` 
[i grupare etc. etc. a fost l`sat \n urm`. 
Rebelul de-alt`dat` s-a-mburghezit 
(oroa re!), schimb~ndu-[i ID-ul „fractu-
rist“ pe noul logo al „lirismului elemen-
tar“. Cel care debuta \ntr-un volum un-
derground (H~rtie igienic`, colec]ia etc. 
1999), ie[ea la suprafa]` cu explozivul 
Ma nifest anarhist [i alte fracturi (Vinea, 
2000), \ndulcea ritmul furiei cu blues-uri 
manieriste \n excelentul, dar mai pu]in 
pregnantul Ursul din contain`r. Un film 
cu mine (Vinea, 2002) [i se antologa co-
pios pare acum s` se fi schimbat la fa]`. 
{i, poetic vorbind, nu neap`rat \n bine. 
Be neficiind de o logistic` editorial` net 
su perioar`, cel mai recent volum origi-
nal, {trumfii afar` din fabric`! (Editura 
Car tea Româneasc`, 2006, plus CD), 
ara t` un autor vizibil dezorientat de 
noul statut mainstream. Unii au rica-
nat, f`c~nd analogii cu destinul t~n` ru-
lui Geo Bogza. Al]ii au opinat, mai \n 
glu m`, mai \n serios, c` a[a-zisa cu min-
]i re [i „\mburghezire“ a omului \nghi]it 
de Sistem, cu familie [i job nu i-a f`cut 
bine poetului, c`ruia nu-i prie[te dec~t 
condi]ia de maudit lumpen. Nu spu-
neau oare ([i) fracturi[tii c` nu po]i fi 
re bel \n poezie [i burghez \n via]`, c` 
ope ra [i via]a sunt indisolubil legate? 
Ba spuneau. Opera]iunea de rebran-
ding s-a dovedit, a[adar, riscant`, chiar 
dac` inevitabil`.

Pe diferite tonuri, mai to]i comenta-
torii au calificat noul volum al lui Ianu[ 
drept un e[ec, \n cel mai bun caz un 
semie[ec soft... De[i tare mi-ar fi pl`cut 
s`-i contrazic, eviden]a m` sile[te s` re-
cu nosc, pe ansamblu, valabilitatea aces-
tor evalu`ri. Cu unele observa]ii.

Nu maturizarea [i \mbun`t`]irea 
sta tutului social sunt „de vin`“ pentru 
se mie[ecul poetic al lui Ianu[. S` nu 
fim naivi [i s` nu ne gr`bim cu ironiile. 
E vorba de altceva. |n general, poezia 
au tenticist` de calitate se hr`ne[te din 
asu marea sl`biciunii, a vulnerabilit`]ii. 
{i, dac` nimic nu face mai mult r`u au-
ten ticit`]ii literare dec~t presiunea ve-
de tiz`rii, nu-i mai pu]in adev`rat c` 
fostul fracturist \ncearc`, deopotriv`, 
s` se reinventeze (pe formula „lirismu-
lui elementar“) [i s` evadeze – printr-o 
fug` \nainte sau \napoi \n timp – din 
iden titatea consumist` a tipului blazat 
de succese [i cu ceva bani.

Dac` \n C~ntecele eXcesive ale lui Dan 
Sociu putem deslu[i, la o adic`, o re-
plic` la C~ntecele naive ale lui Emil Bru-
maru, C~ntecele elementare ale lui Ma-
rius Ianu[ pot fi citite [i ca un pandant 
la Dan Sociu. „C~ntece“? Da, nu-i vorba 
de antifraz` aici. Discursul poetic din-
totdeauna al lui Ianu[ a avut – lucru 
mai rar \nt~lnit la non- sau antiliricii 
s`i colegi – un ritm interior muzical, 
rup turi altern~nd cu modula]ii [i re ver-
be ra]ii ce devin, de la un punct \ncolo, 
incantatorii, gener~nd lirism biografic. 
„Blues“-urile ianu[iste se alimenteaz` 
de altfel dintr-un puternic filon al la-
men ta]iei existen]iale (concur~ndu-l, \n -
tr-un registru mai frenetic, pe Mircea 
C`r t`rescu...).

Exist`, \n poezia lui Ianu[, o intens` 
nevoie de identitate, de autodefinire: ca 
„[trumf“, ca „Oblio“, prin intermediul 
echipei de fotbal Rapid [i a[a mai de-
parte. Nu prea s-a observat \ndeajuns 
ca racterul de bifrons, de schizoidie juca-
 t` al poeziei lui Ianu[. Pe vremuri, fu-

ria „anarhist`“, lumpen`, obscen` ade-
sea, era o masc` a vulnerabilit`]ii, a dis-
pe r`rii de copil sensibil, frustrat de afec-
ti vitate, a sc~ncetului nostalgic [i me-
lancolic. Ast`zi, masca s-a schimbat: la 
su prafa]`, furiosul plebeu a l`sat locul 
b`rbatului dezabuzat de consumism, cu 
succese literare [i amoroase, cu situa]ie 
onorabil` [i vise cinice de celuloid. |n 
spa tele m`[tii a r`mas \ns` aceea[i sen-
si bilitate „bacovian`“, nevrotic`, alie-
nat`. Din p`cate, suficien]a banal`, con-
su mat` a discursului identit`]ii de su-
prafa]` sufoc`, adesea, latura autentic 
sub versiv`, destabiliza(n)t`. Lipsit` fi-
ind de energia necontraf`cut` a revoltei 
juvenile, ea risc` s` decep]ioneze. {i 
chiar decep]ioneaz`.

Nu s-a remarcat \ndeajuns faptul c` 
Ianu[ \[i valorific` de multe ori identi-
tatea poetic` parazit~nd formulele alto-
ra [i modific~ndu-le „autenticist“ din in-
te rior. Un titlu mai vechi, Second hand 
news, din antologia cenaclier` Ferestre 
‘98, rezum` foarte bine „maniera“ \n 

cau z`... Cutare poem, un lamento senti-
mental, e scris à la Mircea C`rt`rescu, 
un altul (programul xxl) à la Sorin Gher-
gu], f`r` substan]a ianu[ist` din Ur-
sul... („Unde e cerul? {i unde z`pada?/ 
Unde e Castro? {i unde Zapata?:)/ 
Unde-i Garrinche? {i unde Jardel?/ 
Unde-i programul xxl?“) [.a.m.d. |n ge-
neral, poemele din {trumfii... mixeaz` 
deza buzarea cu atitudinea de tip ubi 
sunt... sau „}i-aduci aminte vremea 
c~nd nu eram vedet`, c~nd eram ni[te 
ne noroci]i f`r` c`p`t~i?“. Textele cu [i 
„pentru prieteni“ scriitori – de la Sava-
tie Ba[tovoi [i Adrian Urmanov la Io-
nu] Chiva, Cezar (Paul-B`descu?), R`z-
van }upa [i, probabil, Ruxandra Novac, 
dar [i pentru \ntreaga „genera]ie MM“ 
– ocup` \ntreaga sec]iune eponim`. Ei, 
prietenii, sunt „[trumfii“, simpatic-diz-
gra ]ioasele personaje de cartoon intrate 
\n malaxorul maturit`]ii, discipolii c` ro-
ra un maestru obosit le trimite mesaje/
sfa turi/\nv`]`turi amare [i cam plicti-
coase... 

Un loc aparte \l de]in \n volum sex-
poemele – de pild`, „c`rt`rescianul“ Pui 
mic, femeie s`lbatic`, cinicul Ce-mi doresc 
de ziua mea/plus un du[ \mpreun` sau poe-
mul „hardcore“ Ianu[ inside („|mi place 
s-o fac ca un artist/\mi place s` stau \n -
de lung \n tine/pe penisul meu scrie 
ianu[ inside – /un virus homofob \l sus-
]ine...//femeile sunt, aproape toate, cu 
mine...“) unde t~njirea disperat` de al-
t` dat` e, \ns`, \nlocuit` de o anume vul-
ga ritate antipatic`, suficient`.

Piese reu[ite, \n care Ianu[ ne aduce 
aminte c` e un poet transgresiv de va-
loare, sunt Road to Perdition 30 (evocare 
a R`ului existen]ial din anii petrecu]i 
la cap`tul lumii, \n c`minele din M` gu-
re le), O zi din via]a mea pe p`m~nt (alt` „\n   -
toar cere \n timp“, complet \nstr`inat`, \n 
locurile magice ale tinere]ii), Cel bun, 
cel r`u, cel ur~t (vibrant` autodefinire 
retrospectiv`, cu un final din p`cate re-
dundant [i tezist: „Nu [tiu cine sunt“), 
Versus – Versus M (flash-uri despre ma-
gia unei copil`rii din alt veac), C~ntec 
ele mentar (4) cu un memorabil distih an-
tisistem adresat Domnic`i Drumea: 
„Omoar`-]i patronul [i mergi mai de-
parte“, impresionantul C~ntec elementar 
(3) [i chiar Oblio, un autoportret \n oglin-
da – [i \n abisul – desenului animat 
omo nim cu capete ]uguiate. P`cat c` au-
to rul {trumfilor... n-a insistat mai mult 
[i mai ad~nc pe explorarea acestui fi-
lon, pe ceea ce a pierdut, nu ceea ce a 
c~[ tigat. Dac` i-ar fi ie[it, {trumfii... ar 
fi fost, s` zicem, ca Ioana-Maria fa]` de 
Poe mul invectiv` la Geo Bogza. Destule 
poeme sunt \ns` simple interludii con-
fesive, f`r` poeticitate... Pentru Rapid nu 
va fi, bine\n]eles, niciodat` un imn al 
echipei (precum cel semnat de Adrian 
P`unescu). Dar nu e, m` tem, nici poe-
zie, ci un ID filtrat printr-o amintire 
din copil`ria ceau[ist`.

Nu-i vorb`: ca execu]ie, textele din 
{trumfii... sunt mature, bine scrise, poe-
tul e st`p~n pe propriile instrumente, 
p`s tr~nd de regul` formula deja cunos-
cut`: alternan]` \ntre poeme lungi [i 
poe me scurte, \ncheiate ambiguu, prin 

an ticlimax sau incizii „moraliste“, cu ex-
plozii surprinz`toare \n plin derizoriu. 
Unele trucuri sunt déjà vu-uri: spre 
exemplu, vechiul „hai-ku“ din H~rtie igie-
 nic`... („Cei care se masturbeaz`/sunt 
ni[te flori“) e \nlocuit cu mai suavul, 
pas telizatul Tanka: fotografie („Nu e nici 
o floare at~t de frumoas`/ca br~ndu[a 
de toamn`/deschis` \ntreb`tor/peste co-
vo rul/de frunze moarte“). Altele sunt \n -
 s` noi. De]in`tor al unui blog personal, 
autorul experimenteaz` discursuri com-
pu teriste [i „blog-isme“ poematice afec-
tate (Blog sinistru), se joac` de-a poeme-
le f`r` destinatar pe chat sau pe mes-
senger (ca \n home alone 30, „poem scris 
on line pe chatul hyperliteraturii“), pune 
emo ticoane... Dar nu convinge. Aproape 
deloc.

For]a poeziei lui Marius Ianu[ st`-
tea \n povestea personajului s`u: infla-
]io nar` azi, poezia contextual-biogra-
fic` nu mai face diferen]a dec~t \n m`-
su ra \n care e capabil` s` pun` \n scen` 
„in tensitatea unei personalit`]i“, cite[te: 
devenirea unei identit`]i poetice de ex-
cep ]ie. Or, devenit banal, lu~nd culoa-
rea unei lumi standardizate, consumis-
te, personajul produce adeseori poeme 
oa recare, topite „elementar“ \n culorile 
ambientului. Nu-i exclus ca dorin]a lui 
Ianu[ de a transforma \n poem tot cei i 
se-nt~mpl` (mai bine zis: prea marea \n -
cre dere \n propriile puteri) s`-i fi jucat 
o fest`. |ntregul volum respir` un aer 
de postumitate [i de oboseal`, iar atuul 
s`u – poate singurul! – st` \n con [tien ti-
za rea/tr`irea poetic` a acestei st`ri.

Se \nt~mpl`, de fapt, cu Ianu[ ce se \n -
t~mpl` cu arti[tii rock de talent care, 
dup` dou`-trei albume remarcabile, 
alunec` – sub pretextul schimb`rii ma-
nierei – \n rutin`, reu[ind cel mult s` 
amin teasc`, prin c~teva piese, momen-
tele de gra]ie care i-au consacrat. Spu-
neam ceva mai \nainte c` autorul {trum-
fi lor... putea s` ob]in` mult mai mult, 
poetic vorbind, din aceast` nou` con di-
]ie „burghez`“, dac` [i-ar fi exploatat 
mai des debusolarea sau nostalgia dup` 
vechiul [i „autenticul“ copil nefericit [i 
te ribil. Culmea \ns`: unul dintre foarte 
pu ]inele poeme antologice ale volumu-
lui, probabil cel mai reu[it, este cel \n 
care Ianu[ prive[te nu spre trecut, ci 
spre viitorul gol, av~nd-o al`turi pe fii-
ca lui. Transferat` asupra ei, magia in-
genu` a copil`riei pierdute alterneaz` 
cu o incanta]ie a vid`rii de sine, provo-
c~nd prin contrast repetitiv, mecanic, 
un scurtcircuit cathartic: „M-am dus cu 
Zve ru]a la circ/ea s-a bucurat, a r~s, a 
aplaudat,/mie tot circul `la nu mi-a 
spus nimic/eu m` uitam ca la o p~nz` 
alb`//M-am dus cu Zveru]a la teatrul 
de p`pu[i – /ea s-a bucurat, a r~s, a 
aplaudat.../eu n-am \n]eles nimic din 
toa t` comedia aia,/eu m-am uitat ca la 
o p~nz` alb`.//M-am dus cu Zveru]a \n 
parc, printre juc`rii/ea le vroia pe toa-
te, ]ipa, aplauda/eu nu vroiam nimic, 
eu m` uitam/ca la o p~nz` alb`“ (C~n-
tec ele mentar (3)).

R`m~ne de v`zut dac` poetul-fanion 
al „MM-ului“ [i-a spus, \ntr-adev`r, ulti-
mul cuv~nt...

cronic` literar`

Marius Ianu[, {trumfii afar` din 
fabric`!, Editura Cartea Româneasc`, 

Bucure[ti, 2006, 120 p., con]ine CD.

PAUL CERNAT

Ianu[ elementar 
p~n`-n p~nzele albe
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Pesc`ru[ul de A.P. Cehov, regia Andrei {erban, 
oper` \mplinit` a Teatrului Na]ional „Radu Stanca“ 

din Sibiu. 
Un spectacol plenar, tulbur`tor despre o lume dez-

orientat`, nefericit`, cu puseuri teribiliste, care pen-
duleaz` la propriu \ntre teatru [i via]`, travers~nd cu 
di ficultate linia de demarca]ie prev`zut` printr-o per-
dea, \n decor. Radiografia neiert`toare pe care regizo-
rul i-o aplic` nu-i anuleaz` pulsa]iile, ba dimpotriv`, 
i le amplific`, reprezenta]ia tr`ind la tensiuni \nalte dra-
ma cunoa[terii de sine. Obsesia pentru zborul \nalt al 
pesc`ru[ului (pies` de mai multe ori montat` de regi-
zor) i-a adus de ast` dat` ceva din r`spunsul c`utat.

Don Juan de Molière, Teatrul „Toma Caragiu“ din 
Ploie[ti, regia Bocsardi László. 

Cine este cinicul, destr`b`latul Don Juan? – se \n -
trea b` de secole omenirea. Un spirit al nega]iei, al 
con  tradic]iei [i revoltei, al dezn`dejdii \n fa]a limite-
lor cunoa[terii, al misterului nedezlegat al vie]ii [i 

mor  ]ii? Dar iubirile lui \ndoliate? Dar judecata din 
ur m` a Comandorului? Puse cu ardoare prin mijloci-
rea unui interpret de excep]ie – Marius St`nescu – [i 
a unui regizor \ntotdeauna original, aceste \ntreb`ri 
pro duc acum multe [i benefice frisoane metafizice.

Capra sau cine e Sylvia? de Edward Albee la Teatrul 
Act, regia Alexandru Dabija. 

Celebrul dramaturg american, octogenar, reia aici 
aparent tema crizei cuplului [i a iubirii din Cui \i e 
fric` de Virginia Woolf. Procedeele sale teatrale, rafina-
te \n timp, mut` analiza spre interior. Teama de noi \n     [i-
ne na[te mon[tri, precum iubirea arhitectului din 
pies` pentru o… capr`. La montarea lui Al. Dabija se 
r~de \n hohote, dar jocul subtil al lui Marcel Iure[ [i 
g~n direa dilematic` a regizorului produc \ng~ndurare. 
Un spectacol pe muchie de cu]it, care nu este \n ni-
ciun caz ceea ce pare a fi.

Istoria comic` a doctorului Faust la Teatrul 
Municipal din Baia Mare. Direc]ia de scen` 

Victor Ioan Frunz`, regia Adriana Grand, 
muzica Cari Tibor. 

Povestea mitului faustic de la originile sale popu-
lare la savantele expresii prin care l-a consacrat cul-
tura lumii reprezint` \ntr-adev`r un material co v~r [i-
tor pe care numai un artist de talia lui Frunz` putea 
s` se \ncumete s`-l mi[te pe scen`. Divina]ii, miraco-
le, ritualuri profane [i mult` ironie \n acest spectacol, 
care mitizeaz` [i demitizeaz` \n acela[i timp. In sta-
la]ii scenografice spectaculoase, o dimanic` uluitoare, 
surprize \n zona actoriei fac din spectacolul b`i m`-
rean un eveniment de referin]`.

|n rolul victimei de Oleg [i Vladimir Presniakov 
la Teatrul Metropolis, regia Felix Alexa.

O pies` despre genera]ii [i mentalit`]i \n conflict, 
tem` favorit` \n ]`rile ex-comuniste care genereaz` 
un spectacol tragicomic de o nesf~r[it` am`r`ciune. 
Dana Dogaru, R`zvan Vasilescu, dar [i t~n`rul Ma-
rius Manole sus]in adev`rate recitaluri. Jocul lor na-
tural, conving`tor e \n acela[i timp distan]at fa]` de 
absurditatea care se strecoar` \n via]a personajelor 

de pe scen`, lipsite de orizont. Nu r~de]i prea mult la 
acest spectacol. Nu v` l`sa]i p`c`li]i.

E doar sf~r[itul lumii de Jean-Luc Lagarce la 
Teatrul Odeon, regia Radu Afrim.

|nrudit cu existen]ialismul francez, textul, dar [i 
spectacolul exalt` a[teptarea mor]ii \ntr-o \mp`care 
cu sine [i cu cei din jur. Poezia faptului m`runt, fragi-
lul, vulnerabilul paticularizeaz` \n termeni eliti[ti o 
stare baudelairean` pe care regizorul [i interpre]ii [i-o 
asum` cu stil. Spectacolul pare narcotizant, dar are 
to tu[i ceva provocator prin misterul pe care-l \ntre-
]ine, prin balansul dintre realitate [i vis. Jocul actori-
lor e de o discre]ie exemplar`, aerul circul` printre 
cuvinte instaur~nd pe scen` o vibra]ie foarte specia l`.

Butoiul cu pulbere de Dejan Dukovski la Teatrul 
„Sic` Alexandrescu“ din Bra[ov. 

Regizorul Cristi Juncu a g`sit \n aceast` pies` de-
spre r`nile proaspete din Balcani (autorul e macedo-
nean) un prilej de a face o minu]ioas` analiz` a con di-
]iei umane sub vremi [i soart`. |n structura lui pira-
midal`, spectacolul \[i descarc` energiile negative, le 
neutralizeaz` [i anuleaz` prin acumulare. Suveran` 
r`m~ne s` domine scena o lun` \ns~ngerat` care r~n-
je[te parc` sfid`tor la durerile lumii. Jocul excep ]io-
nal, concentrat, tensionat al actorilor \ntre]ine sc~n te-
ia exploziei \n acest loc parc` predestinat conflictelor.

Jocul ielelor de Camil Petrescu la Teatrul Na]ional 
din Bucure[ti.

Cea mai cunoscut` [i apreciat` dram` de idei a li-
teraturii noastre dep`[e[te, iat`, capcana ideo logi z`-
rilor de care a avut parte \nainte de ‘89. |n viziunea 
lui Claudiu Goga, dilemele umane ale intelectualului 
sunt mai importante dec~t angajarea lui politic`. 
Gelu Ruscanu e un om, iar sinuciderea intervine toc-
mai \n momentul \n care \n]elege acest lucru. Ideile 
ab solute nu fac parte din via]`, iar spiritul toleran]ei 
e tot at~t de necesar ca [i devotamentul fa]` de un 
crez. |n spectacolul de la Teatrul Na]ional piesa [i-a 
re dob~ndit substan]a. Merit` v`zut`, [i nu doar citit` 
\n manualele de literatur`.

teatru

DOINA PAPP

Spectacole ale anului 2007

|n ciuda c~rcotelilor poate \n  drep t` ]i te ale cronica-
ri lor, teatrul a mers \n 2007. A fost prezent [i foarte 
pre zent \n via]a public`. Mai mult, \n orice caz, de c~t 
alte arte, except~nd filmul, care [i-a luat o revan[` 
de mult a[teptat`. Plin` de evenimente, lumea tea-
tral` s-a etalat \n festivaluri, interne [i interna ]io na le, 
[i s-a manifestat ca o breasl` dinamic`, mereu \n ofen-
siv`, chiar [i \n pri vin ]a dob~ndirii unor drepturi. Im-
pre sia de efervescen]` o d` fire[te c~nd e vorba de tea-
tru [i gra dul mare de spectacu lo zitate, de vizibilitate, 
pro priu acestei zone artistice mereu cu fa]a la ceilal]i, 
la pu  blic, f`r` de care, nu-i a[a, nici n-ar exis ta. Am 

sesizat chiar agresivitatea \n promovare, asta \n  sem-
n~nd [i un reflex s`n`tos pe o pia]` cultural` care s-a 
di  versificat [i \mbog`]it at~t de mult. Via]a cronica-
rului a devenit \n aceste condi]ii mai grea. Imposibil 
practic de aco perit evenimentele care l-au asaltat din 
toa te col]urile ]`rii, ba [i dincolo de grani]e, au impus 
selec]ie, priorit`]i \n agend`. O selec]ie a priori nu e \n -
 s` ope rant` \ntotdeauna. A[a se face c` de c~teva ori 
am ni merit la lucruri irelevante, sc`p~nd altele de 
luat \n seam`. Festivalul Na]ional de Teatru ca fo-
rum re pre zen tativ a propus un afi[ tot din unghi su-
biectiv, dup` cum [i sumara an to logie din aceast` pa-

gin` se vrea a fi nu neap`rat un top al succeselor, ci 
mai de grab` un aide-mémoire de care teatrul, ca art` 
a prezentului pe ri  sabil, are ne voie.

Am ales pe c~t posibil titluri din 2007, [tiut fiind 
c` anul calendaristic nu coincide cu stagiunea teatra-
 l`, iar pre mierele unei stagiuni trec drept nou t`]i de 
la un an la altul. Am re]inut spec tacole care ne-au pri-
le juit experien ]e memorabile, pe care le-am revedea 
ori c~nd cu bucurie. Vor mai fi cu siguran]` [i altele, 
dup` cum mai sunt [i re gretele de a nu fi primit de la 
unii ar ti[ti [i teatre operele a[teptate.
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Absolvent` a Facult`]ii de Litere din 
Cluj [i doctorand` \n literatura univer-
sal` [i comparat` la aceea[i facultate, 
eseist` afirmat` \n publica]ii precum 
Ca ietele Echinox, Caietele ,,Lucian Blaga“, 
Steaua, Tribuna, Contemporanul, Studii lite-
ra re, Iulia Micu (n. 1981) a debutat edi-
torial anul acesta cu un eseu despre 
Thomas Mann la editura Casa C`r]ii de 
{tiin]`. Volumul a fost premiat, al`turi 
de alte dou` manuscrise (apar]in~nd 
Mag dei Wächter [i respectiv lui Andrei 
Si mu]), la concursul de debut organizat 
de Uniunea Scriitorilor din România, fi-
lia la Cluj, [i beneficiaz` de recomanda-
rea cvasi-elogioas` a lui {tefan Borbély, 
care indic` apartenen]a Iuliei Micu la 
,,fa langa cea mai t~n`r` a [colii compa-
ratiste clujene, preg`tit` de timpuriu 
s`-[i asume op]iuni editoriale dificile \n -
tr-un climat exegetic suplu [i interdisci-
plinar“.

Thomas Mann. Istoria unei partituri lite-
rare \[i propune s` abordeze opera scrii-
torului german din perspectiva leg` tu-
rii sale profunde cu muzica lui Wagner, 
demers ambi]ios bazat pe recursul la fi-
losofie, la studiul mentalit`]ilor sau la 
com para]ia cu artele plastice. Cartea 
are \n spate o bibliografie variat`, \ns` 
– a[ zice – nu suficient de bine vertebra-
 t`; titlurile din bibliografia secundar` 
sunt amestecate cu acelea din bibliogra-
fia critic` [i teoretic`, de[i nu e reco-
mandabil s` plasezi \n aceea[i subdivi-
ziune bibliografic` Omul \n fa]a mor]ii de 
Philippe Ariès, Mitografia personajului 
de Salvatore Battaglia, monografia lui 
Ion Iano[i, Istoria sexualit`]ii de Michel 
Foucault, Conceptul de Timp de Martin 
Heidegger, Histoire de la musique de 
Émile Vuillermoz... Apoi, bibliografia 
se cundar` cov~r[e[te vizibil bibliogra-
fia critic`, sec]iunea din urm` fiind des-
tul de slab reprezentat`: c~teva lucr`ri 
de informare general` (Martini Fritz, Is-

to ria literaturii germane de la \nceputuri 
p~n` \n prezent, Nicolae Balot`, Literatu-
ra german` de la Sturm und Drang la zilele 
noastre, Jean-Louis Bandet, La littératu-
re allemande), arhi-citatele contribu]ii 
teo retice ale unor Albérès, Bachelard, 
Blanchot sau Durand (de reg`sit \n te-

zele de licen]` [i de doctorat române[ti, 
in diferent de tema tratat`...) [i, \n fine, 
foarte pu]ine lucr`ri privitoare la opera 
lui Thomas Mann – monografia lui Ion 
Iano[i, eseurile lui {tefan Borbély, car-
tea lui Klaus Schröter (ap`rut` \n tra-
ducere româneasc` la editura Teora, \n 
1998), cartea lui Odile Marcel, Thomas 
Mann et le XXe siècle. La maladie euro-
péenne (ap`rut` la P.U.F., Paris, 1993) 

sau considera]iile consacrate de Ion 
Vlad scriitorului german \n Romanul uni-
ver surilor crepusculare. Cel mai mult fra-
peaz` cvasi-absen]a din bibliografia Iu-
liei Micu a lucr`rilor de exegez` dedica-
te lui Thomas Mann, aspect peste care 
nu po]i trece c~nd ai a face cu un studiu 
de comparatistic`. Cel mult po]i trece 
cu vederea faptul c`, probabil din moti-
vul necunoa[terii limbii, autoarea nu a 
avut acces direct la surse bibliografice 
ger mane, de[i... Ce \n]elege Iulia Micu 
prin ,,a nu fi novice“ atunci c~nd (re)in-
ter pretezi opera lui Thomas Mann? Nu 
foarte mult: ,,\ntr-o astfel de prob` nu 
po]i fi novice, e obligatoriu s` fi trecut \n 
prealabil prin paradigma fixat` de Ion 
Iano[i sau s` fi avut, \nc` din start, o 
c`l`uz` deopotriv` iscusit` [i receptiv`, 
a[a cum a fost profesorul {tefan Bor-
bély“. Nu e de ajuns \ns` o ,,c`l`uz` is-
cusit`“, c~t` vreme nu reu[e[ti s` 
ajungi pe propriile-]i picioare la surs`, 
adic` la o cunoa[tere c~t de c~t avizat` 
a culturii germane \n ansamblu, a epo-
cii \n care a evoluat scriitorul [i, \n fine, 
a modului cum a fost receptat acesta \n 
Germania [i alte culturi. At~ta timp c~t 
sursele principale sunt aproape exclu-
siv studii române[ti – oric~t de solide 
ar fi acestea –, nu po]i dep`[i nivelul 
glo sei inteligente.

Insist asupra caren]elor bibliografi-
ce ale c`r]ii Iuliei Micu pentru c` ele 
sunt direct legate de anumite deficien]e 
de fond. |ntre acestea, contextualizarea 
precar`, din pricina c`reia autoarea 
ajunge la concluzii cel pu]in discutabile 
– de pild`, negarea oric`rei angaj`ri po-
litice a lui Thomas Mann: ,,El este apo-
liticul, cel mult democratul“. E drept, 
Iulia Micu nu [i-a propus s` scrie o mo-
nografie, ci a operat un decupaj tema-
tic, aleg~ndu-[i ca e[antioane de anali-
zat doar trei c`r]i ale autorului – Casa 
Buddenbrook, Muntele vr`jit [i Doctor 

Faus tus –, totu[i nu po]i face hermeneu-
tic` \n gol, neglij~nd canalele de comu-
nicare subtile dintre biografie [i oper`, 
pun~nd \ntre paranteze, spre exemplu, 
dimensiunea angajat` a scrierilor tho-
masmanniene (de unde [i ostracizarea 
scriitorului pe motiv de inaderen]` la 
ideologia nazist`). |n plus, nu [tiu c~t 
de fructuoas` poate fi o analiz` a scrisu-
lui thomasmannian axat` pe reasambla-
rea tenace a unor cli[ee intens vehicu-
late precum rela]ia dintre art` [i boal`, 
din tre art` [i moarte, dintre muzic` [i 
timp etc. sau a unor considera]ii deve-
nite de mult bun cultural comun despre 
timp ori ini]ierea prin suferin]`. Lipse[-
te din cartea Iuliei Micu o c~t de vag` 
con[tiin]` a istoricit`]ii ideilor; altfel, 
au toarea s-ar pozi]iona critic fa]` de 
anu mite afirma]ii (preluate din biblo-
grafia consultat`) despre arta ca produs 
exclusiv al aristocra]iei, afirma]ii f` cu-
te, evident, \ntr-un anumit context cul-
tural/mentalitar [i atacabile ast`zi: 
,,Artisticitatea nu este o categorie bur-
ghez`, ea caracterizeaz` o alt` clas` so-
cial`: aristocra]ia“.

Nu [tiu, apoi, de ce cartea se intitu-
leaz` Istoria unei partituri literare, din 
moment ce demersul interpretativ \n 
discu]ie ignor` factorul diacronic. Ana-
logia dintre structurile literare din ope-
ra lui Thomas Mann [i structurile muzi-
cale din opera lui Wagner (compozitorul 
favorit al autorului lui Doctor Faustus) 
se realizeaz` \n afara oric`rui cadru cro-
no logic. M-a[ fi a[teptat la o urm`rire 
mai sistematic` [i mai str~ns` a acestei 
analogii, altminteri incitante. Dup` 
cum m-a[ fi a[teptat ca Iulia Micu s` 
fie, \n aceast` carte, mai personal` [i 
mai pu]in timid`, s` treac` de nivelul 
adi]ion`rii necritice de citate [i de pa-
rafraze, de mimarea con[tiincioas` a 
protocolului academic. |ns`, cu sigu-
ran]`, nu-i timpul trecut!...

BIANCA BUR}A-CERNAT

Un eseu \n falset 
despre Thomas Mann [i Wagner

* Iulia Micu, Thomas Mann. Istoria 
unei partituri literare, Casa C`r]ii de 

{tiin]`, Colec]ia Biblioteca t~n`rului 
scriitor, Cluj-Napoca, 2007, 148 p.

25 de edituri din 13 ]`ri vor primi subven]ii pentru 
tra ducerea unor autori rom~ni, \n cadrul TPS - 
Translation and Publication Support Programme, se-
siunea II (2006), program derulat de Institutul Cultu-
ral Rom~n. Este vorba despre edituri din Bulgaria, 
Canada, Cehia, Fran]a, Germania, Grecia, Israel, Po-
lonia, Portugalia, Rusia, Spania, Statele Unite ale 
Americii [i Ungaria. Finan]`rile care se vor acorda \n -
su meaz` circa 125.000 euro. 

Dosarele de aplica]ie au fost evaluate \n luna de-
cembrie de o comisie de exper]i independen]i compus` 
din Jaroslaw Godun (director, Institutul Cultural Po-
lonez); Gh. Nicolaescu (traduc`tor); Lucian Pricop (re-
dactor-[ef, Editura Comunicare.ro); Livia Szasz (di-
rector editorial, Editura Curtea Veche); Mircea Vasi-
lescu (redactor-[ef, revista Dilema Veche). Vor fi sub-
ven ]ionate urm`toarele apari]ii:

Radu Andriescu, Iustin Pan]a, Cristian Popescu – 
An tologie colectiv` (Twisted Spoon Press, Cehia)

Pascal Bentoiu – Masterworks of George Enescu 
(Scarecrow Press, SUA)

Lia Bugnar, Alina Nelega, Mihai Ignat – Romanian 
Contemporary Drama (Dybbuk, Cehia)

Ion Bulei – O istorie a rom~nilor (Editions Antonios 
Stamoulis, Grecia)

Aura Christi – Elegii nordice (Pop Verlag, Germania)

Petru Cimpoe[u – Christina Domestica [i V~n`torii de 
su flete (Havran s.r.o., Cehia)

Denisa Com`nescu – Acum biografia de-atunci (Ada-
maramada, Spania)

Andrei Cornea – C~nd Socrate nu are dreptate (Les 
Presses de l’universite Laval/Les Editions de l’IQRC, 
Canada)

Al. Ecovoiu – Cei trei copii Mozart (Adamaramada, 
Spania)

Mircea Eliade – Jurnal portughez (Guerra e Paz, 
Portugalia), Proza fantastic` (Avangard Print Ltd., Bul-
ga ria), Memorii I, II (Criterion, Rusia)

Filip Florian – Degete mici (Wydawnictwo Czarne, 
Po lonia)

Panait Istrati – Kira Kiralina (Pre-Textos, Spania)

Albert Kovacs – Poetica lui Dostoievski (Vodoley Pu-
blishers, Rusia)

Dan Lungu – Sunt o bab` comunist` (Actes Sud, 
Fran]a; Jelenkor Kiado, Ungaria) 

Norman Manea – |ntoarcerea huliganului (Havran 
s.r.o., Cehia; Nymrod, Israel)

Anca Maria Mosora – Arhanghelii nu mor, Reality 
Game Show (Kniha Zlin, Cehia)

Andrei Oi[teanu – Imaginea evreului \n cultura ro-
m~ n` (Böhlau Verlag, Germania)

Mihail Sebastian – Femei (Editions de l’Herne, 
Fran]a); Ora[ul cu salc~mi (Pre-Textos, Spania)

Lucian Dan Teodorovici – Atunci i-am tras dou` pal-
me (Pop Verlag, Germania)

TPS \[i propune s` faciliteze accesul publicului 
str`in la literatura rom~n` [i s` sprijine prezen]a au-
torilor rom~ni pe pia]a interna]ional` de carte, prin 
aco perirea costurilor traducerii ([i public`rii, atunci 
c~nd este cazul). Este sus]inut` publicarea [i difuza-
rea operelor relevante pentru cultura rom~n`, din do-
meniul literar [i al [tiin]elor umane. Titlurile sunt 
pro puse de editurile str`ine. Suma total` de finan]are 
se stabile[te \n func]ie de \ndeplinirea criteriilor de 
evaluare: calitatea lucr`rii propuse, planul de dis tri-
bu ]ie si strategia de promovare, experien]a editurii, 
experien]a traduc`torului [i finan]area solicitat`, ca 
procent din bugetul total necesar public`rii.

Pentru urm`toarea sesiune a TPS editurile str`ine 
sunt a[teptate s` trimit` dosarele cu cererile de 
finan]are p~n` la 20 martie 2008 (data po[tei). Deta-
lii despre program [i informa]ii privind regulamentul 
programului: www.icr.ro

Autori rom~ni publica]i \n 13 ]`ri
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Filmul Cold Waves – R`zboi pe calea 
un delor al lui Alexandru Solomon ur m`-
re[ te destinul sec]iei rom~ne[ti a Euro-
pei Libere [i felul \n care el a influen]at 
destinele celor trei entit`]i legate de 
acest post de radio: realizatorii, ascul t`-
to rii [i oamenii Securit`]ii. |n urma cri-
ticilor tot mai dese la adresa regimului 
comunist din Rom~nia, Securitatea a 
por nit un r`zboi \mpotriva postului de 
radio, folosind for]a [i teroarea fizic`. 
Sunt evocate episoadele \n care oamenii 
de la Europa Liber` au fost agresa]i 
(Mo nica Lovinescu) ori s-au \mboln`vit 
\n condi]ii suspecte [i au murit foarte 

re pede. Din ultima categorie fac parte 
Noël Bernard [i Vlad Georgescu, despre 
care se presupune c` au fost iradia]i de 
Se curitate: „undelor radio li s-a r`spuns 
cu unde radioactive“, dup` cum spune 
Ale xandru Solomon. Regizorul a reali-
zat interviuri cu fo[tii angaja]i ai sec]iei 
ro m~ne (Monica Lovinescu, Neculai 
Con stantin Munteanu, Emil Hurezea-
nu, Nestor Ratesh, Ioana M`gur`-Ber-
nard, {erban Orescu, Andrei Voicules-
cu), cu „personajele negative“ ale vremii 
(Ilie Merce – ofi]erul de Securitate care 
se ocupa de Europa Liber`, Cornel Bur-
tic` – fost demnitar comunist, Dan Zam-
fi rescu – scriitor care publica articole 
de nigratoare la adresa postului de ra-
dio, Carlos „{acalul“ – teroristul in ter-
na ]ional care a pus o bomb` la sediul ra-
diou lui) [i cu disiden]i (Vasile Paras-
chiv, Doina Cornea, Ion Vianu).

Trei sunt secven]ele care, \n opinia 
mea, fac din R`zboi pe calea undelor unul 
dintre cele mai bune documentare ro m~-
ne[ti. Una dintre ele o are ca protago-
nist` pe profesoara oarb` Ana Hompot, 
care poveste[te c`, \n momentul \n care 
[i-a auzit numele la Europa Liber`, a 
sim ]it „o fric` fericit`“. O alta ni-l arat` 
pe fostul jurnalist belgian Josy Dubié, 
care a realizat pe cont propriu un repor-
taj TV celebru despre Rom~nia \n anii 
‘80 [i care a \nt~lnit-o total \nt~mpl`tor 

pe Doina Cornea la Cluj \n acei ani. Du-
bié este acum deputat, iar filmul ni-l 
pre zint` pe holurile parlamentului bel-
gian, o cl`dire veche [i sobr`. |n con-
trast, \ntr-o a treia secven]`, \l vedem 
pe senatorul rom~n Ilie Merce, fost ofi-
]er de Securitate, pe holurile de o somp-
tuozitate absurd` ale Palatului Parla-
mentului rom~nesc. De altfel, Ilie Mer-
ce este [i cel care \ncheie filmul, imagi-
nea sa la pupitrul de parlamentar, si-

gur pe el, non[alant, ca o dovad` a fap-
tului c`, de[i r`zboiul despre care vor-
bim a fost c~[tigat de Radio Europa Li-
ber`, Securitatea nu a fost \nfr~nt`.

Filmul a rulat doar dou` s`pt`m~ni 
\n Bucure[ti [i a avut peste 1.000 de 
spectatori. Anul acesta, R`zboi pe calea 
un delor va fi difuzat la TVR \n 3 p`r]i, 
urm~nd s` fie lansat [i pe DVD, \ntr-o 
va riant` extins`, pe dou` discuri.

RåZVAN BRåILEANU

Radio Europa Liber` pe ecrane

Pe c~nd aveam 8 ani, \mi amintesc 
foarte clar cum, \ntr-o sear`, p`rin]ii mei 
m-au certat pentru c` urlam prin cas` 
„Popielu[co! Popielu[co!“. Era vorba 
despre preotul polonez Jerzy 
Popiełuszko, al c`rui nume \l auzisem \n 
repetate r~nduri la radio [i pe care ai mei 
mi-au zis s` nu-l rostesc la [coal`, fiindc` 
vine o ma[in` neagr` [i ne ia pe to]i. Alte 
nume auzite la radio sear` de sear` erau 
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, 
Neculai Constantin Munteanu, Emil 
Hurezeanu. Pentru c` la radioul 
p`rin]ilor mei, \ntocmai precum la cele 
ale altor sute de mii, poate milioane de 
rom~ni, r`suna \n fiecare sear`: „Aici 
Radio Europa Liber`!“.

Marele jaf comunist la Londra 
Alexandru Solomon a fost prezent la Londra pentru proiec]ia documentaru-

lui Marele jaf comunist, în cadrul Festivalului de film Voyages de la Ciné lu-
mière. Organizat de Asocia]ia European` a Institutelor Culturale Na]ionale 
(EUNIC) în colaborare cu reprezentan]a Comisiei Europene în Marea Britanie 
[i 11 ]`ri europene, festivalul este primul proiect EUNIC la Londra, desf`[urat 
în perioada 27 noiembrie–6 decembrie 2007.

Institutul Cultural Român din Londra, care are pre[edin]ia EUNIC, a asi-
gurat prezen]a regizorului la festival, înso]it de criticul de film Andrei 
Cre]ulescu.

Marele jaf comunist reface istoria unui jaf celebru din 1959, c~nd o ma[in` a 
B`ncii de Stat a fost atacat` la Bucure[ti. Autorii, fo[ti demnitari comuni[ti, 
au fost condamna]i la moarte [i executa]i, dup` ce au jucat în filmul care re-
constituia jaful, difuzat ulterior cu scop educativ în re]eaua de partid. 

Premiat la festivaluri interna]ionale de prestigiu [i difuzat de televiziuni 
europene importante, Marele jaf comunist a fost primit cu foarte mult interes de 
publicul festivalului Voyages.

film
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|n perioada 1990–2003, la Institutul Cultural „Palais 
Jal ta“, abia \nfiin]at la Frankfurt, a]i demarat cu un con-
cept inedit \n Germania. A]i invitat numero[i scriitori din 
]`  rile de Est, \n majoritate necunoscu]i aici. Care au fost 
ur m`rile?

Lumea vorbe[te de integrare, dar at~t oamenii din 
Est, c~t [i cei din Vest au capul plin de cli[eele difuza-
te de mass-media. Nu cunosc nici azi suficiente lu-
cruri unii despre al]ii, ca s` \n]eleag` cum func]io-
nea z` via]a \n spa]iile geo-politice respective. Or, toc-
mai literatura ar fi putut s` introduc` elementele de \n -
]elegere ale acestor diferen]e. Trebuia s` existe curio-
zitatea de a p`trunde \n interior. Acest interes s-a do-
vedit \ns` mult mai slab dec~t am presupus noi...

Cu timpul, lucrurile s-au mai schimbat. S-a insta-
lat o ierarhie a interesului pentru literatura din Est, \n 
care cea din Rom~nia a ocupat p~n` acum un loc un-
deva spre coad`, chiar dac` nu au trecut neobservate 
tra ducerile din Gellu Naum, Marcel Blecher, Mircea 
Di nescu, Norman Manea, Dumitru }epeneag [.a.

Acum, \n sf~r[it, se pare c` a sosit momentul de 
m~ntuire, marcat de numele regizorului Cristian 
Mun giu, care dup` Palme d’Or de la Cannes a ob]inut 
[i Premiul Filmului European la Berlin [i se afl` \n 
gu ra tuturor! Este intervievat de toate ziarele [i con-
stat c` face o figur` excelent`: sec, precis, f`r` patos 
[i bla-bla balcanic. Succesul lui este un fapt extraordi-
nar de important! Sper s` se r`sfr~ng` [i asupra lite-
raturii...

Pe l~ng` succesul filmului, ce elemente contribuie, 
du p` p`rerea dvs., la interesul actual al publicului c`tre li-
te  ratur` din Rom~nia?

Aparent, s-a produs un efect sinergetic printr-un 
con curs de \mprejur`ri, respectiv coinciden]a fericit` 
a unei serii \ntregi de fapte [i momente, situate pe pla-
nuri diferite [i cu pondere divers`. Cum ar fi, de pild`, 
„momentul Mungiu“ pe fondul intr`rii Rom~niei \n 
UE. De asemenea, eforturile sporite ale editurilor din 
Ro m~nia de a-[i promova autorii. {i, foarte impor-
tant, programul Institutului Cultural Rom~n de sus ]i-
ne re a traducerilor, program ce contribuie la finan ]a-

rea unor asemenea proiecte, risipind teama editorilor 
str`ini de a ie[i pe pia]` cu autori exotici necunoscu]i, 
deci greu de v~ndut.

|n contextul tendin]ei actuale, favorabile culturii ro m~-
ne, ce perspective crede]i c` au scriitorii din Rom~nia pen-
tru a fi recepta]i \n Germania?

Tot ceea ce se poate vedea \n momentul actual 
ara t` mai promi]`tor ca oric~nd. Primul volum din tri-
lo gia Orbitor de Mircea C`rt`rescu a fost primit cu ui-
mire [i extaz, Raiul g`inilor, romanul lui Dan Lungu, 
edi tat \n Austria [i ales \n Germania Cartea lunii de o 
re vist` electronic` important`, [i Filip Florian, inclus 
\n programul editurii Suhrkamp cu romanul Degete 
mici, sunt aspecte care \ndrept`]esc la speran]a c` „bu-
ba s-a spart“, c` \ncet-\ncet autorii rom~ni se vor pu-
tea sim]i acas` \n aceast` Europ` reintegrat`.

De asemenea, mi se pare important faptul c` suc-
cesele actuale: Cristian Mungiu, Mircea C`rt`rescu, 
Dan Lungu, ca formul` estetic`, au foarte pu]in \n co-
mun. Prin urmare, nu poate fi vorba c` ar profita \n 
mo mentul de fa]` numai de un val de mod`. Ba a[ 
zice c` e mai degrab` invers, c` sfideaz`, fiecare \n fe-
lul s`u specific, tendin]a actual` de „repunere \n drep-
turi“ a unui anumit tip de nara]iune ingenu`, de isto-
risire agreabil` gustat` de un public c~t mai larg. Pe 
aceast` linie, literatura rom~n` poate s` mai produc` 
multe surprize. Azi, odat` acreditat` ca surs` de lite-
ratur` proaspat`, de crea]ii de prim` m~n` cu haz 
neu zat, u[ile editurilor importante i se vor deschide 
f`r` probleme.

Dar nu am ajuns \nc` aici. Ar fi cel pu]in naiv s` 
cre dem c` de-acum totul e ca [i rezolvat [i c` trebuie 
doar s` fii autor rom~n pe lista ICR ca s` te ia \n bra-
]e editorii [i criticii germani/austrieci/elve]ieni, indife-
rent de reac]ia pie]ei – deci a publicului – la pro duc ]ii-
le tale: concuren]a este mult mai mare [i altfel struc-
turat` dec~t \n Rom~nia. Totu[i, sub inciden]a unui 
con curs de \mprejur`ri favorabile, povestea succese-
lor ar putea continua.

Interviu realizat de Manola Romalo, la Frankfurt

Gerhardt Csejka (n. 1945 \n Banat, din 1986 
\n Germania) este critic literar [i traduc`tor, fost 
redactor la revista Neue Literatur din Bucure[ti. A 
predat limba rom~n` la universit`]ile din 
Frankfurt am Main [i Mainz (1990–2003). |n 
perioda 1992–1999 a editat Neue Literatur \ntr-o 
serie nou`, ca for al literaturilor est-europene. A 
organizat programul literar al Rom~niei, invitat` 
de onoare la T~rgul de Carte din Leipzig (1998), 
colocvii [i seminarii literare. Primul volum al 
trilogiei Orbitor de Mircea C`rt`rescu, publicat \n 
septembrie de editura Zsolnay, Viena (Die 
Wissenden, \n trad. {tiutorii), a suscitat cronici 
elogioase. „Realizarea traduc`torului Gerhardt 
Csejka nu poate fi \ndeajuns admirat`“, apreciaz` 
s`pt`m~nalul Der Spiegel pe 3 decembrie 2007.

GERHARDT CSEJKA

Øn Occident, succesele culturii rom~ne[ti 
ar putea continua

Dan Lungu \n top 
\n presa german`
Cunoscutul ma-

gazin cultural ger-
man Perlentaucher, 
lu~nd \n calcul recep-
tarea \n presa lite-
rar`, face lu nar un 
top al celor mai inte-
resante c`r]i, pe care 
le propune cititori-
lor. Pentru lu na de-
cembrie, prima \n 
top, „Cartea lu nii”, 
este Das Hühnerpara-
dies. Ein falscher Roman aus Gerüchten 
und Geheimnissen (Residenz Verlag), 
traducerea ger man` a Raiului g`inilor 
(Editura Polirom) de Dan Lungu. Car-
tea este prezentat` \n felul urm`tor:

„{ti]i cum se poate descrie o ]ar` ce 
n-a ie[it \nc` din realismul socialist, 
dar nici n-a ajuns \n postsocialism? 
C~nd fantastic-grotesc, c~nd foarte 
dur [i direct – aceasta e re]eta sociolo-
gului rom~n Dan Lungu. Locuitorii 
Str` zii Salc~milor p`l`vr`gesc la «Trac -
torul [ifonat» despre timpuri vechi [i 
noi, despre \nt~lniri cu nea Nicu [i groa -
pa de gunoi de sub casa colonelului. 
Neue Zürcher Zeitung, ziar umblat prin 
lume, \[i aminte[te, citind cartea, de 
Ia[i, ora[ul de ba[tin` al lui Dan Lun-
gu; \ns` cititorii obi[nui]i, r`sfoind pa-
ginile, nu trebuie s` fac` altceva dec~t 
s` savureze modul \n care dezl`n]uita 
pl` cere a fabula]iei [i haosul postco-
munist \[i dau m~na la modul genial.“

Hans-Peter Kunisch (Süddeutsche Zei-
tung, München, 20 noiembrie 2007)

Fluturele din coapsa mamei 

Dac` nimic nu exist`, acest nimic 
tre buie descris. Iar Mircea C`rt`rescu 
nu duce lips` de fantezie, ba \n general 
duce lips`, chiar asta e iritant, de prea 
pu ]ine lucruri. {tie povesti ca un realist 
vi s`tor pe urmele lui Proust, fanta zea-
 z` ca un autor de science-fiction \mp` ti-
mit de [tiin]e, care a stat prea mult 
timp cu nasul \n Gothic-novels, iar apoi, 
brusc, se arat` \n postura unui satiric 
uluitor de prezent, care [tie s` zu gr`-
veas c` contextul politic al carierei pe 
care o face un cur`]`tor de monumente 
avid de urcu[ social.

Andreas Breitenstein (Neue Zürcher 
Zeitung , 3 noiembrie 2007) 

Sacrul din profan. {tiutorii – 
scriitorul rom~n Mircea 

C`rt`rescu a produs o capodoper` 
a manierismului literar

(...) Primul capitol stabile[te o anu-
me amplitudine existen]ial` pendul~nd 
\ntre singur`tate [i iluminare, excentri-
ci tate [i extaz, continu~ndu-se apoi cu 
o proz` \n al c`rei registru uluitor de 

larg intr` descrieri precise, lexic de 
mare cutezan]`, metaforism expresiv [i 
un fantastic debordant, pove[ti irezisti-
bile [i reflexiuni profunde. Deform~nd 
realul p~n` la a-l face recognoscibil, 
C`r t`rescu scoate \n eviden]` caracte-
rul suprareal al lumii. D` str`lucire ma-
gi c` frumuse]ii precare a Bucure[tiului 
anilor ‘60–’70, iar \n viziunea sa sum-
br` despre lume nu s-a resorbit doar ex-
pe rien]a dictaturii ceau[iste, ci de bun` 
seam` [i ceva mizantropism [i negare 
gnostic` a lumii de tip cioranian. Struc-
turarea are un aer bizantin, romanul 
fiind doldora de pove[ti care se \ntre p`-
trund, se suprapun [i se \nv`lm`[esc la-
bi rintic. (...) Nu prea ai cum s` termini 
lectura f`r` a te sim]i mahmur – ne g~n-
di bilul, aici, devine fapt. Prin capodope-
ra sa manierist`, C`rt`rescu se propul-
seaz` \n v~rful literelor europene. 

Katrin Hillgruber (Tagesspiegel, Ber-
lin, 14 noiembrie 2007)

Fluturi \n m`duv` 

Mircea C`rt`rescu se num`r` prin-
tre cei mai cunoscu]i autori rom~ni con-
temporani. Noul s`u roman {tiutorii en-
tuziasmeaz`. 

„Poate c` \n miezul miezului acestei 
c`r]i nu se afl` altceva dec~t un urlet 
galben, orbitor, apocaliptic...“ Aseme-
nea unui v~rtej de taifun r`sare aceast` 
ob serva]ie din fundul for]elor naturale 

[i spirituale pe care Mircea C`rt`rescu 
le-a transformat \n proz`. Romanul s`u 
de 500 de pagini {tiutorii \n toate pri vin-
]e le este un eveniment elementar – [i 
reprezint`, totu[i, numai primul volum, 
respectiv „aripa st~ng`“ a unui triptic 
de trei ori mai voluminos. Vreo ac]iune 
li near` nu prea se observ` – cu at~t 
mai mult trebuie l`udat` performan]a 
her culean` a traduc`torului Gerhardt 
Csejka. |n mod suveran domin` [uvoiul 
de culori, de neologisme hibride din me-
dicin` [i tehnic` [i, \nainte de toate, 
puzderia de insecte din text. Peste tot 
p~n de[te ceva \nsufle]it, animismul 
sub   \ntinde ca un fond secret tot textul.

Sebastian Fasthuber (Der Standard, Vi-
ena, 15 noiembrie 2007)

Totul va fi \n fl`c`ri

Stilul lui C`rt`rescu este produsul 
unei for]e imaginative [i expresive ie [i-
te din comun.

Celor care urm`resc evolu]ia litera-
turilor est-europene, C`rt`rescu (...) le 
apare de ani de zile ca un uria[ care \n -
tr-o zi va fi descoperit [i prin p`r]ile 
noas tre. Acum a sosit momentul. Inter-
feren]a orbitei sale literare cu limba 
german` a traducerii lui Gerhardt Csej-
ka este s`rb`torit` pe drept la ora ac-
tual` de c`tre toate paginile culturale 
de la Neue Zürcher Zeitung la Frankfurter 
Rundschau ca un eveniment senza]ional 
al literaturii universale.
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Institutul Cultural Român din Paris 
exis t` de destul` vre me. Ce ne pute]i spune 
de spre istoria sa, \nfiin]are, lo ca ]ie, condu-
ceri, public? 

|n 1990, imediat dup` Revolu]ie, s-a 
luat decizia \n    fiin]`rii unui Centru Cul tu-
ral Român, care era, \ntr-un fel, a[teptat 
de multe persoane din importanta emi-
gra  ]ie româneasc` de la Paris. Acesta a 
fost amenajat \ns` \ntr-un mic imobil 
de birouri destinat ini]ial serviciilor eco-
no mice ale Ambasadei Române – loca]ie 
finalmente improprie, at~t pentru c` 
nu avea spa]ii suficient de largi [i de 
ele gante pentru desf`[urarea de ac ti vi-
t`]i culturale, c~t [i pentru c` era \n 
ime diata apropiere, \n contiguitatea 
Am  ba sadei, ceea ce a \n  de p`r tat repede 
o parte a emigra]iei istorice, a exilului 
po li tic, cum se spune, datorit` turbu len-
]e lor [i ambi gui t`]ilor politice româ-
ne[ti din anii ‘90. Func]ion`m [i acum \n 
ace la[i imobil modest, care, \n ciuda \m -
bu n`  t`]irilor pe care i le-am adus de o 
ju m` tate de an, nu poate pune suficient 
de amplu \n valoare ac]iunile nu me roa-
se pe care le organiz`m.

Directorii ICR Paris 

Primul director al Centrului Cultu-
ral Român, cum se chema atunci, a fost 
poe tul [i universitarul clujean Ion Pop, 
care a dus timp de aproape trei ani „b`-
t` lia“ de zi cu zi pentru anima]ie cultu-
ral` româneasc` \n con di]iile de s`r`cie 
[i confuzie institu]ional` de la \n  ce pu-
tul tranzi]iei postcomuniste. A urmat 
apoi prozatorul [i regizorul Virgil T` na-
se, \ntre 1993 [i 1997, dup` care a venit 
o perioad` de interimat de vreo patru 
ani, \n care Centrul a fost girat de poe-
tul Horia B` des cu, ca director adjunct, 
apoi de poetul Vasile Igna, ca ata[at 
pen tru cultur` \n Ambasad`, apoi de Si-
mo na Modreanu, eseist` [i universitar` 
din Ia[i, ca director adjunct. Din 2002 
p~n` \n 2005, Virgil T`nase a re venit 
ca di rector al Centrului, care a fost re-
denumit de la finele lui 2003, Institut 
Cul tural Român1. De la 1 decembrie 
2005 [i p~n` la 1 decembrie 2006, direc-
tor al ICR Paris a fost jurnalistul Radu 
Portocal`. Per so nal, dup` ce am fost di-
rector adjunct \n 2006, din decembrie 
2007 am devenit director ad interim, 
iar din aprilie 2007 am fost numit` di-
rector plin al ICR Paris.

Sunte]i numit` recent \n postul de di-
rector al acestui cen tru, dar anul 2007 se 
apropie de sfâr[it [i desigur v` fa ce]i bi lan-
]ul lui. Ce considera]i realizat? Ce anume 
ve]i re por ta pe anul viitor?

Anul 2007 a \nceput cu o echip` dras-
tic redus`, al c` tuit` din mine [i o refe-
rent` de specialitate, pe l~n g` o secre-
tar`-contabil` [i un [ofer-administra-
tor. Nu a fost deloc u[or, ]in~nd seama 
de ritmul intens al ac tivit`]ilor noastre, 
de cel pu]in o manifestare cultural` pe 
s`p t`m~n`, pe l~ng` altele adiacente, 
f`  cu te \n copartenariat cu alte institu]ii 
sau ONG-uri fran ce ze, la sediu sau \n 
Pa ris, sau \n Fran]a, pe l~ng` mun ca 
de comunicare continu` cu publicul, cu 

pre sa, pe l~ng` birocra]ie. Din a doua 
ju m` tate a anului, echi pa noastr` s-a 
completat, avem [i o nou` directoa re 
adjunc  t` \n persoana dinamic` a Simonei 
Edwards. 

Un „meniu“ 
diversificat [i echilibrat

Sunt mul]umit` c` am realizat tot 
ce mi-am propus \n 2007, adic` un „me-
niu“ diversificat [i \n acela[i timp echi li-
brat, \n care s` fie prezente toate artele, 
de la cele clasice la cele de ultim` or`, 
cu reprezentan]i ai tinerei genera]ii, 
dar [i cu nume deja bine recunoscute 
ale fiec`rui mediu artistic. Ideea mea a 
fost s` ilustr`m vivacitatea culturii ro-
mâne pe toate palierele ei, de la cel \nalt 
sau cult la cel popular [i de con sum, de 
la fenomenele de strict` actualitate la 
cele va li date de tradi]ia recent` sau 
mai \ndep`rtat`, de la crea]iile de suc-
ces interna]ional la cele cu rezonan]` 
na ]ional`. Fa]` de cultura francez` 
omo genizat`, cul tura român` r`m~ne 
una stratificat`, cu nivelul ei recent [i 
di namic modern-postmodern, dar [i cu 
stratul ei rural-folcloric viu, autentic [i 
cu zona ortodox-postbizantin` rafinat`, 
spiritual`. Aceast` stratificare consti-
tuie o bog`]ie, un atu, o specificitate, 
care me ri t` pus` \n lumin` [i cul ti va  t`, 
\n contextul mon dia li z`rii galopan te [i 
nivelatoare. Totu[i, accentul l-am pus 
pe fenomenele artistice de avangard` [i 
de deschi dere spre integrarea \n pia]a 
cultural` mondial`, fie acestea pro duc-
]ii „de ni[`“ ale tinerei genera]ii \n afir-
mare, fie ele legate de numele sonore, 
deja afirmate interna]ional. Dintre suc-
cesele anului 2007, a[ men ]iona un fes-
tival de filme de scurtmetraj ale tinerei 
genera]ii celebre de cinea[ti români, o \n -
t~lnire din tre tineri poe]i români cu ti-
neri poe]i francezi la Salon du Livre, [i 
una dintre PEN Club-ul român [i PEN 
Club-ul francez, Teatrul Bulandra cu o 
pies` de Eric-Emmanuel Schmitt, Tea-
trul Odeon cu piesele mici ale lui Eugen 
Ionescu jucate la Théâtre de la Huchet-
te, expozi]ia retrospectiv` a ini]iatorului 
lettrismului Isidore Isou [i Colocviul 
interna]ional „Mihail Se bas tian“. Am 
acompaniat institu]ional sau co mu ni ca-
]io nal Festivalul filmului româ nesc de 
la Paris din martie, sau nume ca Dan 
Per jovschi, Cristian Mungiu, Gia nina 
C`r bunariu, Matei Vi[niec, Mir cea Can-
tor, Ruxandra Zenide, Cosmin Manoles-
cu, Alexandra Ba dea, Jan csy Korossy, 
Wanda Mihuleac [i al]ii. Vreau s` amin-
tesc c` am invitat la ICR la Paris per so-
na lit`]i ca dvs., Gabriela Adame[teanu, 
sau ca Mircea Diaconu, Ale xandru Re-
pan, Bujor Nedelcovici, Du mitru }epe-
neag, Basarab Nicolescu, Ciprian Mi-
hali, Bogdan Ghiu, Nicolae Brându[, 
Simona Popescu, Ion Pop, Ion Carami-
tru, Johnny R`ducanu, Mariana Celac, 
Ulpiu Vlad, Petru Lucaci, Mihai Dinu 
Gheorghiu, Do rina Laz`r [i al]ii pe 
care, cu scuze, nu mi-i amintesc pe mo-
ment. Dintre invita]ii str`ini am s` 

amintesc aici doar numele mai cunos-
cute \n România: Michel Deguy, Jean-
Luc Nancy, Alain Badiou, Marc Crépon, 
André Velter, Michel Crépu, Henri Mes-
chonnic, Michel Carassou, actorul Da-
niel Mesguich, Pierre-Yves Artaud, Jac-
ques Darras, Paul Otchakovsky, Heinz 
Wiesmann [i al]ii. N-a[ vrea s` uit un 
proiect important, lansarea a dou` re-
ziden]e de crea]ie \n cadrul Ambasadei 
de la Paris, de care sunt destul de m~n  -
dr`.

Cazul Mihail Sebastian

A]i \nregistrat recent un succes indis-
cutabil cu Coloc viul „Mihail Sebastian“, f`-
cut \n colaborare cu ambasadorul Româ-
niei la UNESCO, Nicolae Manolescu. Cum 
[i de când l-a]i preg`tit, ce public a venit, 
ce mijloace de publici ta te a]i avut [i, nu \n 
ul timul rând, ce conferen]iari.

Am \nceput preg`tirea acestui colo-
cviu, ce s-a ]inut pe 24 noiembrie, cu 
aproa pe nou` luni \nainte, [tiind c` 
anul 2007 reprezint` centenarul na[ te-
rii lui Sebastian [i c` dou` edituri pari-
ziene, Stock [i L’Herne, urmeaz` s` pu-
blice \n cursul anului patru titluri de 
Se bastian traduse \n francez`. C~nd 
mi-am dat sea ma c` intram \n concu-
ren]` de timp cu alte mani fes t`ri dedi-

cate aceleia[i anivers`ri, am \mpins or-
ganizarea colocviului c`tre sf~r[itul 
anului, [i ca s` avem toate c`r]ile ap`-
ru te, dar [i ca s` avem la dezbatere pe 
c~]iva dintre cei pe care \i doream. Din-
tre par tici pan]i, i-a[ aminti aici pe Leon 
Volovici din Israel [i pe Paul Bailey de 
la Londra, pe Andrei Oi[ tea nu, Iulian 
B`icu[ [i Carmen Mu[at din România, 
pe Edgar Reich   man, Jean-Franμois Pe-
res [i Andreia Roman din Fran]a, pe 
Vasile Popovici care a venit din Maroc. 
Pe l~ng` dezbateri, a mai fost prezen-
tat` o expozi]ie de c`r]i [i do cu mente 
de epoc` propus` de Nadia Lacoste [i 
Beatrice Sebastian, ca [i un film docu-
mentar de spre Sebastian realizat de 
Lucia Hossu-Longin, care s-a bu curat 
de mult succes. Colaborarea cu echipa 
de la UNESCO a lui Nicolae Manolescu 
a fost excelent` [i colocviul a avut loc \n 
cele mai bune condi]ii \ntr-una dintre 
s`lile de la UNESCO. Bine anun]at \n 
pres`, mai ales printr-un „encadre-
ment“ \n ziarul Le Monde, coloc viul a 
avut parte de un public numeros, chiar 
dac` s-a ]inut sâmb`t` dup`-amiaza. 
Am remarcat printre cei prezen]i mul]i 
membri ai comunit`]ii române[ti, mul]i 
tineri studen]i, dar [i intelectuali ai co-
mu nit`]ii evreie[ti din Fran]a, repre-
zen tan]i ai celor dou` edituri, care au 

MAGDA CÂRNECI, \n dialog cu GABRIELA ADAME{TEANU 

Avem nevoie de un 
spa]iu pe m`sur`

1. Conform Legii 356/2003, modificate de Legea nr. 91 din 5 aprilie 2004.
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pus \n v~nzare c`r]ile lui Sebastian, tra-
du c`tori [i scriitori francezi iubitori de 
Sebastian [i de cultur` român`, jur na-
li[ti de radio [i televiziune, \n total 140 
de persoane. Cred c` acest colocviu a 
contribuit la fixarea mai nuan]at` în 
memoria cultural` francez` a „cazului 
Sebastian“, at~t de dezb`tut aici la Pa-
ris dup` prima apari]ie a Jurnalului s`u 
la editura Stock în 1999.

Rela]ia cu Fran]a

Cultura român` \nc` nu are un loc bine 
conturat pe pia]a cultural` interna]ional`. 
Care considera]i c` sunt prio rit`]ile unui 
director de institut cultural? Ce anume es te 
specific pentru Fran]a?

|n leg`tur` cu Fran]a, apare urm` to-
rul paradox. |n mod tradi]ional, c~nd se 
g~ndesc la str`in`tate, românii se g~n-
desc \n primul r~nd la Paris. Totu[i, 
Parisul nu mai este num`rul unu \n 
lume \n materie de inova]ie artistic`, 
de[i r`m~ne o mare metropol` de legiti-
mare cultural`, dar \n urma New Yor-
ku lui, Londrei [i Berlinului. Asta \n -
seamn` c`, \n ciuda nu m` ru lui mare de 
români culturali care vin la Paris, cei 
mai tineri [i mai inovativi se \ndreapt` 
de la o vreme c`tre marile capitale enu-
merate mai \nainte. Totu[i Parisul r`-
m~ ne \n virtutea iner]iei un pol de 
atrac  ]ie, un ori zont de a[teptare [i de le-
gi timare, o „sta]ie“ obligatorie \n par-
cursul multor arti[ti români, chiar dac` 
el nu mai poate oferi consacrarea abso-
lut` pe care o oferea acum o sut` de ani. 
|n]eleg~nd aceast` situa]ie nou`, pu-
tem s` \nv`]`m s` nu mai avem a[tep-
t`ri nerealiste fa]` de „ora[ul lumin`“, 
dar [i s` o folosim mai adecvat pentru 
pro iec tele noastre individuale [i colecti-
ve. |n plus, de la intrarea noastr` \n 
UE, mi se pare c` atitutindea francezi-
lor a de venit mai pu]in rezervat` [i mai 
sincer interesat` de România, am parte 
de dovezi din ce \n ce mai numeroase \n 
sensul aces ta. Iar francofonia-francofi-
lia tradi]ional` a românilor \n cepe s` 
con stituie un argument major \n repozi-
]io  na rea noastr` mult mai favorabil` 
pe harta intereselor politice, economice, 
culturale franceze. 

Pozi]ionarea noastr` 
interna]ional`

|n ce prive[te pozi]ionarea noastr` 
interna]ional`, cred c` suntem \n punc-
tul \n care putem s` \ncepem s` renun-
]`m la defetismul [i autominimizarea 
na  ]io nal`, mo[tenit` [i continuat` du-
 p` 1989. Cultura român` modern` e de-
sigur o cultur` recent` fa]` de cea fran-
cez`, de pild`, \n plus a mai suferit [i 
mizerabilele constr~ngeri comuniste, 
dar [i haoticele taton`ri postcomuniste. 
Drept pentru care, \n opinia francez` \n -
 c` mai circul` stereotipul unei culturi 
ati pice, insolite, paradoxale, capabil` 
s` dea mari genii, dar [i s` se complac` 
\n abera]ii sociale [i politice anacronice, 
in credibile. Aceast` atipicitate are [i 
partea ei de atractivitate, pe care uneori 
se poate miza. |n plus, nici nu st`m a[a 
de r`u fa]` de alte culturi din zon`, 
av~nd \n vedere c` aproape orice fran-
cez cultivat \]i aminte[te numele lui 
Elia  de, Cioran, Ionescu, Tzara, Enescu, 
Brân cu[i, c~nd aude de cultura ro-
mân`, ceea ce nu e cazul c~nd vine vor-
ba de cul turile bulgar`, ceh`, maghiar`, 
s~r  b`, slovac` etc. Aceste nume mari 
con sti tuie un precedent pe care merit` 
s`-l folosim cu inteligen]` [i modera]ie, 
ca s` nu-l uz`m excesiv.

Cred c` nu e cazul s` avem nici com-
plexe de superioritate [i nici complexe 
de inferioritate \n raport cu alte culturi, 
ci s` ne promov`m calit`]ile [i speci fici-
ta  tea cu toat` convingerea, dar [i cu tot 
firescul, \n respectul celorlalte culturi 

[i al valorilor universale. E ceea ce-mi 
pro pun s` fac la ICR Paris, care trebuie 
s` evolueze \n interiorul unei culturi 
mari, autocentrat` [i uneori arogant`, 
care export`, cu o ambi]ie neobosit`, 
mult mai mult dec~t import`, foarte se-
lectiv, \n materie de cultur`. ICR Paris 
urm`re[te prin programele sale s` asi-
gure o continuitate \ntre marile nume 
ale trecutului, afirmate \n trecut la Pa-
ris, [i numele ro mâne[ti importante ale 
pre zentului, afirmate mai degrab` \n 
alte p`r]i, ca s` construiasc` un orizont 
de a[teptare incitant pentru viitor. Prin-
tr-o prezen]` activ`, constant`, de bun 
nivel, prin tehnica evenimentelor nume -
roase [i mediatizate pe c~t mai multe 
canale de comunicare, noi urm`rim s` 
cre`m o mas` cri tic` de evenimente 
culturale de calitate, prin care punem 
deja bazele unor noi stereotipuri, pozi-
tive, valori zan te, despre cultura româ-
 n` actual`.

Actuala filosofie a ICR

Cred c` actuala strategie sau filoso-
fie a ICR, a[a cum e pus` \n oper` sub 
coordonarea lui Horia-Roman Patapie-
vici, \mpreun` cu cele 16 ICR-uri din 
lume, \ncepe s`-[i demonstreze eficacita-
tea: di plo ma ]ie cultural` ofensiv` [i 
adap tat` din ce \n ce mai bine la exi gen-
]e le pie]ei culturale interna ]io nale, di-
namism \n conceperea programelor [i 
transparen]` \n de rularea lor, o pre-
zen]` notabil` \n marile capitale ale lu-
mii [i mai ales o sus]inere financiar` [i 
logistic` prompt` a arti[tilor români 
ino vatori care se impun pe plan intern 
[i extern. Toate acestea schimb` be ne-
fic raportul dintre institu]ii [i actorii 
culturali cei mai dinamici, care \ncep s` 
se simt` promova]i [i spri ji ni]i de sta-
tul român. Aceast` \ncredere care se 
insta leaz`, dac` va continua [i dac` va 
fi sprijinit` de instrumente legislativ-
juridice suficient de fluide, ceea ce \nc` 
nu e cazul, nu poate fi dec~t \n favoarea 
cul turii române.

Ce activit`]i ve]i propune pentru anul 
viitor?

Din programul deja antamat pentru 
2008, vreau s` amintesc aici Premiul In-
ter na]ional Benjamin Fondane pentru 
Ziua Francofoniei din 20 martie, a treia 
edi]ie a Festivalului Fimului Românesc 
la \nceputul lui aprilie, un Colocviu al 
Traduc`torilor de Literatur` Român` 
din toat` lumea la finele lui aprilie, un 
Fes tival de Jazz Manouche Românesc [i 
European \n luna mai, o conferin]` in-
ter na]ional` despre Raportul pentru 
condamnarea crimelor comunismului \n 
iunie, Festivalul de Teatru de la Avig-
non \n iulie, o conferin   ]`-expozi]ie de-
spre civiliza]ia dacilor \n septembrie, 
par ticiparea \n cadrul Sezonului cultu-
ral european \n perioada \n care Fran]a 
va avea pre[edin]ia UE \n toam   n`, un 
colocviul interna]ional despre elitele 
postcomuniste \n octombrie, concerte de 
muzic` baroc` [i de muzic` contempo-
ran` româneasc`, o expozi]ie Mir cea 
Can tor, o retrospectiv` Ion Grigorescu, 
o expo zi ]ie-omagiu Paul Neagu, dar [i 
una cu arta contemporan` din Europa 
Central` [i multe altele. |n general, 
cred c` am ajuns la o anumit` stabilita-
te insti tu]io na l` [i la o maturitate ma-
nagerial` care ne vor permite s` fim 
mai prezen]i [i \n restul Fran]ei, p`s-
tr~n       du-ne acela[i ritm intens de acti vi-
t`]i s`pt`m~nale [i lunare, \n total vreo 
60 de ac]iuni prev`zute pe an, pe l~ng` 
cele neprev`zute.

Investi]ia \n cultur` 
e profitabil`

Cultura nu se face f`r` bani. Cum sta]i 
cu bugetul [i cu posibilit`]ile de cheltuire a 
ba nilor? Dar cu legisla]ia [i re gulile admi-

nis trative?
Trebuie s` recunosc c` \n 2007 am 

avut bugetul pe care l-am cerut din 
2006, ceea ce \nseamn` c` am avut un 
prim an de normalitate func]ional`. 
Acest lucru s-a sim]it la nivelul calit`]ii 
or ganiz`rii evenimentelor [i mai ales al 
comunic`rii culturale, mult ameliorate 
fa]` de anii preceden]i, a[a cum ne-au 
demonstrat-o numeroasele ecouri pozi-
tive primite. Mai exist` \nc` dificult`]i 
legislative [i complica]ii ad mi nistrative 
uneori grote[ti, alteori ridicole, care ne 
complic` excesiv existen]a [i care nu 
economisesc \n  totdeauna banul public, 
dimpotriv`. Anul 2007 a fost primul an 
\n care s-a aplicat Legea achizi]iilor pu-
blice, dup` o formul` UE schematic asi-
milat` [i inadec vat aplicat` la diversele 
servicii legate de organizarea de eveni-
mente culturale, drept care au fost pier-
dute luni bune cu proceduri de-a drep-
tul bizantine [i ineficace. S` sper`m c` 
ex perien]a [i bunul sim], dac` nu ra ]iu-
nea [i logica, vor duce la simplificarea 
treptat` [i economic` a acestor proce-
duri. Altfel, cred c` suntem \ntr-o pe-
rioad` mai degrab` fast`, \n care statul 
ro mân a \n]eles c` investi]ia \n cultur` 
este una dintre cele mai profitabile pe 
ter men scurt, mediu [i lung. S` n`d`j-
duim c` aceast` viziune, impus` [i de 
succesul ICR-urilor din lume, va dura 
dincolo de schimbarea guvernelor.

Ce rela]ii ave]i cu institu]iile culturale 
din România (Mi nisterul Culturii, Ministe-
rul de Externe)? Dar cu cele din Fran]a [i 
cu presa cultural` francez`?

Din cauza dublei noastre subor do-
n`ri, fa]` de ICR Bu cure[ti \n ce pri ve[-
te programele [i fa]` de Ministerul de 
Ex terne \n ce prive[te administra]ia, 
avem un statut aparte printre celelalte 
cen tre [i institute cul tu ra le str`ine, 
func ]ion`m [i ca o misiune diplomatic`, 

dar [i ca o agen]ie de management cul-
tu ral [i de impresariat artistic pentru 
cultura român`. Ceea ce nu e finalmen-
te at~t de r`u. Trebuie s` subliniez c`, 
la fel ca rela]ia noastr` cu „baza“, adic` 
cu ICR Bucu re[ti, rela]ia noastr` cu 
„cen trala“ MAE este \n general exce-
lent`, chiar dac` dubla subordonare \n -
seamn` [i mai mult` birocra]ie. Cu Mi-
nisterul Culturii, rela ]ia noastr` este 
mai lax`, dar colabor`m punctual [i ne 
in form`m reciproc despre diversele ac-
]iuni care pri vesc spa]iul francez. Str~n-
 s` este [i colaborarea noas tr` cu Amba-
sada român` din Paris. Cred c` e nor-
mal ca toate institu]iile statului român 
s` ajung` s` func ]ioneze \n sinergie pen-
tru promovarea interesului na]ional.

Voca]ia ICR-urilor

|n ce prive[te institu]iile franceze, [i 
noi mergem spre ele \n leg`tur` cu dife-
rite proiecte, dar [i ele vin \n   spre noi cu 
propriile lor programe, mai ales cele eu-
ropene sau francofone. Un exemplu din 
2005 a fost Programul Literar Les Bel-
les Etrangères, \n 2006 a fost Fes tivalul 
Francofoniei la Paris, \n 2008 va fi Se-
zonul cultural european, ca s` nu amin-
tesc alte festivaluri mai mici, de litera-
tur`, de film, de teatru, de jazz, \n Paris 
[i \n provincie. |n 2006 [i 2007, am avut 
o re la ]ie constant` cu Ministerul Cul tu-
rii francez [i \n leg` tur` cu proiectul de 
restaurare a s`lii de teatru din rezi den-
]a ambasadorial`, proiect care va dema-
ra \n 2008.

Rela]ia noastr` cu presa francez` e 
diferen]iat`, mai bun` cu cea scris` [i 
cea pe Internet, dar de cur~nd avem un 
buget pentru publicitatea radio [i TV. 
Presa francez` e foarte specializat` [i 

(Continuare \n pag. 11)
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|ntr-o lume preocupat` p~n` la obse-
sie s` pun` etichete [i s` identifice \n 
Ce l`lalt un poten]ial du[man, domina t` 
de amplificarea na]ionalismului [i pro-
liferarea ideologiilor extremiste care au 
dat na[tere – o [tim acum prea bine – 
Shoa hului [i Gulagulului, Mihail Sebas-
tian s-a \nc`p`]~nat s` cread` \n indes-
tructibilitatea valorilor umane. |nainte 
de a fi evreu sau rom~n, scriitorul a fost 
un om con[tient de unicitatea absolut` 
a fiec`rei fiin]e, dorindu-[i cu ardoare 
s` realizeze \n via]a sa individual` 
„acor dul valorilor iudaice [i al valorilor 
ro m~ne[ti din care aceast` via]` este f`-
cu t`“1. Sensibilitatea sa este una emina-
mente modern`, predispus` s` se repli-
eze asupra sinelui, cu at~t mai mult cu 
c~t sentimentul de nesiguran]` [i solitu-
di ne, indus de contextul politic, de le-
gisla ]ia rasial` [i de derapajele ideologi-
ce ale prietenilor, se amplific`.

Scandalul declan[at de publicarea 
ro manului De dou` mii de ani, \n 1934 – \n   -
so]it de Prefa]a lui Nae Ionescu – a rele-
vat, cu asupra de m`sur`, dificultatea 
unei atari \ntreprinderi \n contextul 
exa cerb`rii antisemitismului. At~t De 
dou` mii de ani, c~t [i Cum am devenit hu-
ligan constituie, \mpreun` cu Jurnalul, 
m`r turia unui individ con[tient de res-
ponsabilitatea ce \i revine, din perspec-
tiva viitorului, „c`ci nu se poate ca ex pe-
rien ]a unui singur om care accept` [i 
tr` ie[te cu sinceritate o dram` s` nu 
l`mureasc` pentru to]i ceilal]i un \n -
drep tar“2. Sebastian \[i asum` rolul 
unui martor, nu \n calitate de testis – de 
ter] neutru \ntr-un proces, ci de supers-
tes3, de supravie]uitor direct implicat \n 
istoria dramatic` a acelor ani. Finalita-
tea demersului s`u nu este nici o clip` 
una de natur` juridic`, ci etic`, m`r tu ri-
si t` de altfel \n repetate r~nduri, c`ci 
autorul consider` c` transcrierea unei 
atare experien]e are toate datele unui 
exemplum: „|mi spun c` a le str~nge pe 
toate la un loc \ntr-o singur` flac`r` [i 
a p`[i pe urm` peste scrumul lor este 
sin gura libertate care ne poate schimba 
via]a \n altceva dec~t \ntr-o lung` des-
compunere zilnic`“4. Luciditate, respon-
sabilitate, libertate – \n absen]a lor, nicio 
distinc]ie \ntre bine [i r`u, \ntre drept 

[i nedrept nu mai este posibil`, iar Se-
bastian insist` asupra datoriei sale de 
a \nregistra fapte, reac]ii, dialoguri, 
ac]iuni dintr-o irepresibil` dorin]` „de 
a \n]elege lucrurile \n nuan]e [i \n dis-
tinc]ii“. Din ce \n ce mai deziluzionat [i 
mai \nsingurat, el consemneaz` deriva 
societ`]ii rom~ne[ti interbelice [i ana-
lizeaz` extinderea treptat` a „zonei de 
ireponsabilitate“ care \i afecteaz`, pa ra-
doxal, tocmai pe aceia de la care se a[-
tep ta mai pu]in. C`ci drama lui Sebas-
tian, evreu rom~n de la Dun`re, este 
am plificat`, pe de o parte, de confrunta-
rea cu antisemitismul intelectual teore-
tizat „la rece“ de unii dintre cei pe care \i 
consider` \nc` prietenii s`i, justificat 
cu argumente aparent ra]ionale, [i, pe 
de alt` parte, de exigen]a diferen]ierii 
care impune ruptura absolut` \ntre evrei-
tate [i rom~nitate.

Este exact ceea ce Mihail Sebastian 
respinge sistematic \n scrierile sale. 
Asu m~ndu-[i deschis dubla identitate, 
iudaic` [i rom~neasc`, el realizeaz`, 
prin scris (definit ca „un act de prezen-
  ]`“, total opus asimilismului, \n care 
vede „un act de evaziune“), o re con struc-
]ie simbolic` a propriului sine: „Nu voi \n  -
ceta niciodat` s` fiu evreu. Asta nu e o 
func]ie din care s` po]i demisiona. E[ti 
sau nu e[ti. Nu e vorba nici de orgoliu, 
nici de jen`. E un fapt. Dac` a[ \ncerca 
s`-l uit, ar fi de prisos. Dac` ar \ncerca 
cineva s` mi-l conteste, tot de prisos ar 
fi. Dar nu voi \nceta, de asemeni, nicio-
dat` s` fiu un om de la Dun`re. {i `sta 
tot un fapt e. C` mi-l recunoa[te sau nu 
mi-l recunoa[te cine vrea sau cine nu 
vrea, treaba lui. Exclusiva lui treab`. 
(...) Eu [tiu ceea ce sunt, [i dificult`]ile, 
dac` exist`, nu pot fi dec~t \n ceea ce 
sunt eu, nu \n ceea ce scrie \n registrele 
sta tului. Liber statul s` m` decreteze 
vapor, urs polar sau aparat fotografic, 
eu nu voi \nceta prin aceasta s` fiu 
evreu, rom~n [i dun`rean“5. |ntr-un cu-
v~nt, om. Sebastian contrazice astfel 
prin cipiul ambivalen]ei fundamentale 
a identit`]ii evreie[ti, conform c`ruia 
„nu ai putea s` fii [i s` r`m~i evreu, de-
c~t fiind \mpotriva celuilalt [i, \n ace-
la[i timp, cu cel`lalt“6. Dorin]a lui, ex-
plicit formulat` \n repetate r~nduri, 

este de a r`m~ne evreu f`r` s` fie \mpo-
triva celuilalt, f`r` ca evreitatea s` in-
tre \n fiin]a sa \n contradic]ie cu dimen-
siunea rom~neasc`, la fel de legitim`. 
Din punctul s`u de vedere, aspru criti-
cat de cei pe care \i consider` promoto-
rii „huliganismului moral“, c~t [i de 
unii dintre reprezentan]ii comunit`]ii 
evreie[ti, cele dou` tipologii identitare 

nu se exclud una pe cealalt` [i nici nu 
se afl` \n direct` competi]ie. Din punc-
tul lui de vedere, un scriitor evreu, n`s-
cut [i educat \n interiorul unei anume 
culturi (indiferent c` este vorba de Fran-
]a, Germania sau Rom~nia) are datoria 
moral` de „a confrunta aceste dou` ci-
cluri paralele de valori, a le g~ndi, a \n -
cerca s` stabileasc` rela]ii \ntre ele“. Cu 
at~t mai urgent i se pare acest demers, 
cu c~t [tie c` „evreu fiind [i r`m~n~nd 
evreu, vei \ncerca totu[i s`-]i define[ti 
locul \n societatea [i \n cultura rom~-
neas c`, fa]` de care obliga]iile tale sunt 
cu at~t mai pasionante, cu c~t nu mai 
p`s trezi nici o iluzie“7. Este exact ceea 
ce \ncearc` s` fac` \n De dou` mii de ani 
[i, \n paralel, \n paginile Jurnalului, \n -
tr-un contratimp tragic cu spiritul vre-
mii. Pledoaria sa pentru individualita-
te, „pentru omul singur“ care, \nainte 
de a reprezenta valorile comunit`]ii din 
care provine, se reprezint` pe sine \n -
su[i, st~rne[te \n epoc` reac]ii vehe-
mente, pe care autorul le consemneaz` 
cu con[tiin]a clar` a statutului s`u de 
di sident.

Asumarea dublei identit`]i \l situ-
eaz` pe Sebastian \ntr-o perpetu` con-
tra dic]ie: el este \n acela[i timp cu cei-
lal]i [i \n afara lor, tr`indu-[i evreita-
tea [i rom~nitatea, deopotriv`, ca pe un 
dat (physei)8 ce nu poate fi \n nici un fel 
schimbat. Curajul de a se declara evreu 
rom~n de la Dun`re, precum [i vehe-
men ]a cu care denun]` „groaznica igno-
rare a omului“ de care se fac vinovate 
ideo logiile na]ionaliste (dar [i marxis-
mul) \l fac suspect at~t \n ochii ro m~ ni-
lor, care v`d \n el un str`in [i, implicit, 
un poten]ial tr`d`tor, c~t [i \n ochii 
evreilor care \l acuz` f`]i[ de apostazie. 
Sebastian va respinge, cu egal` exaspe-
rare, ambele acuza]ii, refuz~nd amputa-
rea personalit`]ii sale, refuz~nd s` de-

vin` prizonierul unui rol construit [i 
atri buit de al]ii, fie ei rom~ni sau evrei. 
Singura sa arm` de ap`rare este scrisul 
– scrisul ca terapie, ca efort de cu noa[-
tere [i autoanaliz`, dar [i ca m`rturie. 
„Scriind, am impresia c` m` \nduio[ez 
asupra «tristei mele soarte», cum s-ar 
zice, ceea ce nu e deloc inten]ia mea. E 
bine s`-mi amintesc din nou c` m-am 
decis o dat` pentru totdeauna s` nu fiu 
un martir, rol prea grav pentru mine. 
|mi explic doar aici sincera mea inapti-
tudine pentru anumite cuvinte mari, 
pentru anumite no]iuni festive. |mi va fi 
probabil totdeauna imposibil s` vorbesc 
despre «patria mea rom~n`» f`r` un sen-
ti ment de pudoare bruscat`, c`ci nu-mi 
pot cuceri cu de-a sila un drept pe care 
nu mi l-au putut cuceri timpul r`bd`tor, 
buna-credin]` neluat` \n seam`, since-
ritatea t`g`duit`. Dar voi vorbi despre 
o patrie a mea, [i pentru ea voi \nfrunta 
[i riscul de a fi ridicol, iubind ceea ce nu 
mi se d` dreptul s` iubesc. Voi vorbi de-
spre B`r`gan [i Dun`re, ca de ceva care 
\mi apar]ine nu juridic [i abstract, prin 
con stitu]ii, tratate [i legi, ci trupe[te, 
prin amintiri, prin bucurii [i prin 
triste]i.“9 Ceea ce \l singularizeaz` pe 
Mi hail Sebastian \n contextul epocii in-
terbelice este tocmai aceast` patetic` 
luciditate, izvor~t` dintr-o \ncredere ne-
str`mutat` \n demnitatea condi]iei 
umane, imposibil de anihilat. Sebastian 
este un supravie]uitor [i, \n aceast` ca-
litate, el consider` c` datoria lui este de 
a depune m`rturie, provoc~nd astfel me-
mo ria. |n greaca veche, martorul era de-
semnat prin cuv~ntul martis (μάρτυς), 
din care au derivat ulterior at~t „mar-
tir“, c~t [i „martirium“. Dar martis pro-
venea, la r~ndul lui, dintr-un verb ce \n -
semna „a aminti“10. |n m`sura \n care 
depune m`rturie pentru ca ceea ce a 
tr`it s` nu fie uitat, Sebastian este, din 
punctul nostru de vedere, un martor 
(un martis) pe care rolul de martir (\n 
sens strict etimologic) \l define[te \n 
mod fundamental. Dup` cum precizea z` 
autorul \n Ultimul cuv~nt din Cum am de-
venit huligan, cel c`ruia \i sunt destinate 
paginile celor dou` volume psihobiogra-
fice este „un om t~n`r, care le va primi 
cu bun`-credin]` [i le va citi a[a cum ar 
sta de vorb` cu el \nsu[i“. 

Jurnalul intim 
[i problema responsabilit`]ii

Recursul la jurnal, dup` lin[ajul pu-
blic la care a fost supus \n presa cultu-
ral` a vremii, este echivalent cu o retra-
gere din spa]iul public \ntr-un spa]iu 
pri vat. R`spunz~nd unei necesit`]i exis-
ten ]iale, Jurnalul are un rol preponde-
rent terapeutic [i testimonial, valoarea 
sa fiind, \n principal, una de natur` 
eti c`. Interoga]iile pe marginea sensu-
lui propriului s`u destin, \ntr-un con-
text cultural [i social profund marcat 
de antisemitism, precum [i nota]iile tul-
bu r`toare despre trauma provocat` de 
atitudinea c~torva dintre cei mai apro-
pia]i prieteni reflect` o criz` cultural` 
major`, pe care Sebastian o resimte ca 
pe o criz` acut` a propriei sale identi-
t`]i. Pus \n situa]ia de a-[i asuma sau 
de a-[i recunoa[te evreitatea (\n func]ie 

CARMEN MU{AT

Mihail Sebastian 
[i anxietatea identit`]ii 

1. |n De dou` mii de ani, cu un Cuv~nt c`tre cititor de Z. Ornea, Editura Hasefer, Bucure[ti, 
2000, p. 229.
2. Ibid., p. 229.
3. Lat. care este de fa]`, martor; care tr`ie[te \nc`.
4. Cum am devenit huligan, cu un Cuv~nt c`tre cititor de Z. Ornea, Editura Hasefer, Bucure[ti, 
2000, p. 318.
5. De dou` mii de ani, ed. cit., p. 229.
6. Esther Benbassa, Jean-Christophe Attias, Evreul [i cel`lalt, trad. din francez` Andreea 
Vl`descu, Editura EST, Bucure[ti, 2005, p. 72.
7. Cum am devenit huligan, ed. cit., p. 252–253. R~ndurile lui Sebastian par s` reia, peste 
timp, formula utilizat` de Arthur Schnitzler \n noiembrie 1918, \ntr-o convorbire cu 
Abraham Sonne. Schnitzler se autodefine[te ca „cet`]ean austriac de ras` evreiasc`, 
exprim~ndu-mi profesiunea de credin]` pentru cultura german`“. (vezi Arthur Schnitzler, 
Tagebuch 1917–1919, ed. de Werner Welzig, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
1985, p. 196).
8. Vezi, de pild`, punctul de vedere formulat de Hannah Arendt \n Condition de l’homme 
moderne (Paris, 1988, pp. 233–235) cu privire la aceast` tem`. Pentru ea, evreitatea, ca [i 
feminitatea, e un dat, nimeni nu alege s` fie b`rbat sau femeie, evreu sau non-evreu. Orice 
individ se na[te „\n contextul unui popor [i al unei identit`]i culturale“ care \l formeaz` ca 
individualitate unic` [i irepetabil`. Hannah Arendt este foarte aproape de Mihail 
Sebastian atunci c~nd afirm` c`, inser~ndu-ne „prin verb [i prin act \n lumea uman`, ne 
na[tem prin noi \n[ine o a doua oar`“. Este exact ceea ce sus]inuse, cu c~teva decenii 
\nainte, autorul rom~n.
9. De dou` mii de ani, ed. cit., p. 227–228.
10. Vezi, \n acest sens, considera]iile lui Giorgio Agamben \n Ce r`m~ne din Auschwitz. 
Arhiva [i martorul (1998), Idea Design&Print, Cluj, 2006, trad. de Alexandru Cistelecan, p. 
19.
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de punctul de vedere, evreiesc sau ro m~-
nesc), Sebastian se vede nevoit s` se de-
fineasc` pe sine \nsu[i. Condamnat s` 
asume o identitate unic`, el vorbe[te de-
spre [ansa de a fi „un om de la Dun`re“, 
\n destinul c`ruia valorile iudaice [i 
cele rom~ne[ti, imuabile [i incontesta-
bile, se reg`sesc \n mod egal. Identita-
tea sa dubl` este destinul s`u, iar evrei-
tatea nu poate nici [terge, nici estompa 
rom~nitatea sa, ambele fiind un dat bi-
ologic, metafizic, geografic, cultural, po-
litic etc.

Refuzul lui Sebastian de a accepta 
sta tutul de paria la care \l condamnau 
nu doar legisla]ia antisemit`, ci [i reac-
]iile celor din jur, vizeaz` acceptarea 
unui rol prescris \n virtutea unei tra di-
]ii pe care at~t evreii, c~t [i rom~nii o 
cu nosc [i o asum`: evreul este Cel`lalt, 
str`inul, a priori vinovat de toate ne\m -
plinirile na]ionale. Jurnalul lui Sebasti-
an consemneaz` deziluzia acut` provo-
cat` de treptata sa excludere din via]a 
social`. Este o situa]ie comparabil` cu 
cea tr`it` de Theodor Herzl, \n Viena 
anu lui 1883, [i el unul dintre simpati-
zan ]ii mi[c`rii na]ionaliste germane, 
mem bru al asocia]iei studen]e[ti Albia 
(din 1881), din care se vede alungat doi 
ani mai t~rziu, pe motiv c` evreii nu pot 
fi considera]i germani. Destinele celor 
doi au multe puncte comune, inclusiv \n 
ceea ce prive[te multipla lor activitate \n 
plan literar [i jurnalistic, dar se des-
part \n privin]a implic`rii politice, ab-
sent` \n cazul lui Mihail Sebastian. Nu 
putem face dec~t ipoteze pe marginea 
evolu]iei lui Sebastian, ulterioare anu-
lui 1945, dar cred c` ambi]iile politice i-ar 
fi r`mas str`ine celui care pleda at~t de 
conving`tor cauza omului liber, ne\nre-
gimentat \n nici o mi[care politic`. Scep-
tic fa]` de ideile sioniste profesate de 

Belu Zilber (S.T. Haim din De dou` mii 
de ani), Sebastian este la fel de mefient 
fa]` de orice ideologie care sacrific` in-
dividualitatea uman` \n numele binelui 

colectiv: „Nu sunt un partizan, sunt me-
reu un dizident. N-am \ncredere dec~t \n 
omul singur, dar \n el am foarte mult` \n -
credere“, dar [i „Imbecilitatea \ndoctri-
nat` este mai greu de suportat dec~t im-
becilitatea pur` [i simpl`“11. Atitudinea 
aceasta este evident` \n paginile celor 
dou` volume men]ionate anterior, \n 
Jur nal, dar [i \n articolele publicate \n 
pre sa vremii. Definindu-[i pozi]ia inte-
lectual`, autorul vorbe[te despre dua-
lismul s`u funciar, sf~[iat \ntre spiritul 
critic [i spiritul tragic, ambele m`rci 
ale unei evreit`]i intens tr`ite l`untric: 
„Este \n mine un personaj care iube[te 
ten siunea, v~ltoarea, tumultul marilor 
v~n turi dezl`n]uite. {i este un altul care 
iube[te ideile reci, distinc]iile precise, re-
zerva, a[teptarea. |ntre ace[ti doi oa-
meni acordul e dificil, dar toate efortu-

rile mele personale sunt \n c`utarea 
aces tui acord, care trebuie \ncheiat [i 
men ]inut“12. Sebastian este un om pro-
blematic, cu o puternic` individualita-
te, predispus s` pun` lumea sub sem-
nul \ntreb`rii, cu dorin]a de a \n]elege 
me canismele obscure ce transform` in-
dividul, dintr-o fiin]` ra]ional` [i culti-
vat`, \ntr-una dominat` de ira]iona li ta-
tea urii. Conversa]iile cu Mircea Eliade, 
Camil Petrescu, Cioran, Belu Zilber [.a. 
– unele dintre el prelungite [i \n De 
dou` mii de ani –, consemnate \n Jurnal, \i 
dau lui Mihail Sebastian ocazia de a se 
defini pe sine \nsu[i ca evreu rom~n de 
la Dun`re, liberal, agnostic [i apolitic, 
asimilat la cultura rom~n`, \n spiritul 
c`reia s-a format ca intelectual. Sensi-
bilitatea lui Sebastian fa]` de antisemi-
tism este la fel de acut` ca [i stupefac]ia 
generat` de incongruen]ele dintre ac ]iu-
ne [i discurs pe care le sesizeaz` la tot 
pasul, \n comportamentul rom~nilor [i 
evreilor deopotriv`. Jurnalul anilor 
1935–1944 – care trebuie citit \n para-
lel cu De dou` mii de ani [i Cum am deve-
nit huligan, dar [i cu articolele risipite \n 
publica]iile din epoc` – dezv`luie o 
con[tiin]` de o dramatic` luciditate 
(„C~t` luciditate, at~ta dram`“, iat` o 
fraz` care \l define[te prea bine pe Se-
bastian), b~ntuit` \n egal` m`sur` de 
„angoas`, triste]e, singur`tate ap`s` toa-
re“, dar [i de „voin]a de a r`m~ne totu[i 
\n picioare“13. |n fa]a isteriei na]iona lis-
te care pune rapid st`p~nire pe lume, 
Se bastian se retrage \n sine \nsu[i, 
cite[te, face proiecte de c`r]i [i studii 
critice viitoare, ascult` muzic` „mai 
mult dec~t cu o emo]ie muzical`; era \n 
tot acel concert, pentru mine, triste]ea 
at~ tor lucruri pe care le pierdeam \n mo-
dul cel mai stupid, mai criminal, mai 
de ment“14. Martor \ndurerat la dizolva-
rea valorilor unei lumi \n care se sim-
]ise, totu[i, acas`, lui Sebastian \i r` m~-
ne doar speran]a c` m`car peste ani ci-
neva va \n]elege [i va r`scump`ra sufe-
rin]a produs` de rinocerizarea celor din 
jur. {i totu[i, [ocul cel mare nu e pro-

dus de legisla]ia antisemit`, de reac]iile 
politicienilor sau de ac]iunile grup`rilor 
extremiste, ci de amploarea [i banalita-
tea r`ului, de persisten]a prejudec`]ilor 
antisemite la oameni a c`ror calitate in-
te lectual` [i uman` ar fi trebuit s` con-
stituie o garan]ie \mpotriva iresponsabi-
li t`]ii. Este dezolant s` vezi cum crema 
intelectualit`]ii rom~ne[ti din interbe-
lic ([i, \n epoc`, Rom~nia nu face ex cep-
]ie, din p`cate) este incapabil` s` vad` 
limpede falimentul g~ndirii \ncolonate, 
dovedindu-se, totodat`, inapt` s`-[i asu-
me responsabilitatea pentru ororile pe 
care orbirea sa le genereaz` [i le tolerea-
 z`. G~ndirea totalitar`, care nu admite 
diferen]a, care caut` argumente ra]io-
na le pentru a perpetua o serie de stereo-
tipuri antisemite [i pentru a justifica, 
astfel, atitudinea de respingere a Celui-
lalt, este, pentru Sebastian, cel mai pe-
riculos adversar al individualit`]ii. „Ce 
u[or e s` faci dintr-un om o figur` de 
bes tie!“15, exclam` el la vederea unor co-
loane de prizonieri nem]i defil~nd la 
Mos cova, prezentate \ntr-un jurnal de 
ac tualit`]i din 2 septembrie 1944. Aces-
ta este, de altfel, unul dintre laitmoti-
vele celor trei volume invocate aici at~t 
de des, Sebastian necontenind s` consta-
te [i s` depl~ng` relativitatea grani]ei \n -
tre bestialitate [i umanitate. Ceea ce \l 
contrariaz` [i \l \ndurereaz` este atro-
fierea sim]ului responsabilit`]ii morale 
la c~]iva dintre oamenii cei mai apro-
pia]i lui, scriitori, actori, profesori uni-
versitari sau avoca]i \n cercul c`rora se 
afla [i el. Criza identitar` pe care o tra-
verseaz` Sebastian este poten]at` de 
profunda criz` moral` a lumii \n care a 
tr`it, o criz` ale c`rei urm`ri, de[i s-au 
es tompat, nu au disp`rut \nc` definitiv 
din mentalul colectiv. Reac]iile declan-
[a te de publicarea Jurnalului sunt cea 
mai gr`itoare dovad` a persisten]ei rezi-
dua le a atitudinilor antisemite.

Text prezentat la 
Colocviul Mihail Sebastian, 

la ICR Paris, 24 noiembrie 2007

extrem de se lectiv`, pare mai pu]in des-
chis` c`tre centrele cul tu ra le str`ine de-
c~t se \nt~mpl` la Bucure[ti sau \n alte 
capitale, totu[i reu[im din ce \n ce mai 
mult s` ne facem recunoscut` prezen]a. 
Repet ceea ce am mai spus [i alt`dat`, 
voca]ia ICR-urilor nu este s` fac` „ta-
paj me diatic“, ci s` sus]in` coerent [i 
con stant crearea unei imagini dinami-
ce, consistente [i, mai ales, persistente 
a culturii române \n interiorul unei alte 
culturi.

Salon du Livre din 2008

Ce proiecte ave]i pentru urm`torul Sa-
lon du Livre de la Paris, din luna martie?

|n cadrul standului românesc, m-am 
g~ndit s` organizez c~teva lans`ri ale 
unor c`r]i de autori români care au ap`-
rut \n ultimul an \n francez`: Andrei 
Ple[u cu Pitoresque et melancolie, Andrei 
Vieru cu Le gai ecclésiaste, recentul vo-
lum colectiv de nuvele Pas question de 

Dracula de Lucian Dan Teodorovici, 
Dan Lungu, Florin L`z`rescu (Non 
Lieu), Florin L`z`rescu cu Notre en voyé 
spécial (Editions des Syrtes), Simona Po-
pescu cu Travaux en vert (PHI, Luxem-
bourg,), Dan Lungu, Je suis une vieille 
coco (Jacqueline Chambon, 2008), Mir-
cea Goga, La Roumanie; culture et civilisa-
tion (PUPS) [i altele scrise de francezi 
despre istoria, geografia [i cul tura Ro-
mâniei. Vom prezenta volumul de poe-
zie La maison en lames de rasoir de Linda 
Maria Baros, care a primit de cur~nd 
Premiul Apollinaire. A[a cum am f` cut 
[i \n martie 2007, \mi propun s` organi-
zez trei \n  t~lniri publice \n spa]iile de 
dez batere ale Salonului: \nt~i, s` invit 
trei g~nditori români s` \nt~lneasc` 
trei g~nditori francezi \n jurul unor \n -
tre b`ri de filosofie po litic` contempo-
ran`, legate de \n]elegerea mo[te ni rii 
co muniste [i postcomuniste. Vom invita 
o serie de trei editori români s` \nt~l-
neas c` trei editori francezi in teresa]i de 
literatura român`. |n fine, voi organiza 
o \nt~lnire a Asocia]iei Confluences Poe-
tiques a poe ]i lor str`ini care tr`iesc [i 
scriu \n Fran]a, cu trei poe]i din Româ-
nia. Autorii români deja publica]i \n 
fran cez` vor fi prezenta]i \ntr-un stand 
cu v~nzare, o noutate pe care am intro-
dus-o \n 2006 [i care s-a bucurat de suc-
ces. Ca s` generalizez, cred c`, dup` 
„boomul“ ci nematografiei române[ti din 
ultimii ani, se apropie o conjunctur` fa-
vorabil` [i pentru literatura român`, 
care trebuie preg`tit` cu c~t mai multe 
traduceri de ca litate.

O ofert` ofensiv` 

Cât de interesate sunt publicul [i media 
fran cez` de cul tu ra român`?

Ca [i \n alte domenii, important nu 
este c~t [i ce a[teapt` un public real 
sau poten]ial, ci ceea ce \i oferi tu ofen-
siv [i ceea ce \l \nve]i \n mod repetat s` 
a[ tepte. Cultura [i economia modern` 
se bazeaz` mai mult pe ofert` dec~t pe 
ce rere, de aici \i vine opulen]a [i dina-
mismul, spre deosebire de cultura co-
munist` din care am ie[it nu demult [i 
care se baza pe s`r`cia ofer tei [i pe enor-
mi tatea nesatisf`cut` a cererii. Publi-
cul [i media franceze sunt din acest 
punct de vedere co ple [i]i de o ofert` cul-
tural` ie[it` din comun, chiar excesiv`. 
La Paris se \nt~mpl` 500 de evenimen-
te culturale pe zi! Totu[i, reu[im s` 
avem publicul nostru fidel [i chiar s` ne 
cre[ tem listele de abona]i \ntr-un ritm 
din ce \n ce mai alert \n ultima vreme. 
Noi suntem un fel de „dispecerat al cul-
tu rii române“ la Paris, care oferim tot 
felul de manifest`ri [i servicii unui pu-
blic variat, nu doar parizian, ci [i din 
res tul Fran]ei. Avem \n consecin]` un 
public apropiat, local, [i unul mai de-
p`rtat, pe care-l cultiv`m prin progra-
mele noas tre tip`rite [i prin e-mail. 
Avem un public „general“, care vine la 
ac]iunile culturale, dar avem [i un pu-
blic specializat, pe care-l cultiv`m prin 
reuniuni mai re str~nse, dup` cum avem 
un public academic [i stu den ]esc pe 
care mergem s`-l \nt~lnim chiar \n uni-
ver  si t`]i. 

O constant` 
cultural` de calitate 

Ca linie general`, strategia mea este 
s` ne facem cu noscu]i \n mod constant \n 
diverse medii prin pu bli ca ]ii de progra-
me [i cataloage de art`, prin participa-
rea la marile t~rguri [i festivaluri cul tu ra-
le anuale, prin informa]ii repetate pe e-
mail [i Internet, care s` ne fac` s` fim 
re sim ]i]i ca o adev`rat` „prezen]`“, ca 
o „constant` cultural`“ de calitate, gir al 
unei culturi ofensive [i din ce \n ce mai 
sigure de sine.

Trebuie s` spun, f`r` fals` modestie, 
c` la ora actual` ICR Paris este con si de-
rat mai dinamic [i mai in te resant dec~t 
Institutul Maghiar, Institutul Polonez 
sau Centrul Ceh, ca s` ne com pa r`m nu-
mai cu Europa Central`, [i c` am primit 
semnale scrise de apreciere de la alte 
centre str`ine [i institu]ii fran  ceze, pen-
tru care, \n fine, exist`m, suntem vizi-
bili. Cu toate acestea, sediul actual ne 
de favorizeaz` fa]` de institutele men ]io-
na te. Ca s` revin la \nceputul acestui in-
ter viu, de[i avem un public din ce \n ce 
mai numeros – am trecut de la 1.500 de 
abo na]i ai programului nostru tip`rit la 
3.000 [i cifra e \n continu` cre[tere – ne 
lip se[te un sediu corect, adic` ne lip se[-
te [taiful, pa na[ul. Iar la Paris, f`r` o 
loca]ie central`, f`r` pres tan]` imobi-
liar` [i elegan]` arhitectural`, \n concu-
ren ]a cul tu ral` feroce de aici, printre 
alte 39 de centre str`ine, e greu… Dom-
nilor guvernan]i, da]i-ne un sediu spa-
]ios, elegant, pe m`sur`!

11. Jurnal, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1996, p. 558.
12. De dou` mii de ani, ed. cit., p. 183.
13. Jurnal, ed. cit., p. 324.
14. Ibid., p. 218 (\nsemnare din 11 august 1939, dup` ce ascultase Simfonia a IX-a [i 
Concertul al treilea brandenburgic)
15. Jurnal, ed. cit., p. 560.

Avem 
nevoie de 
un spa]iu 
pe m`sur`
(Urmare din pag. 9)

Bucure[tiul \n lume
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„Reforma \nv`]`m~ntului, adev`rata reform`, c`ci 
cea de acum un an nu a [tiut s` treac` de suprafa]a 
pro blemei, va trebui s` \nsemne un \nceput \n acest 
sens. |n ziua c~nd t~n`rul absolvent al liceului va adu-
ce cu sine nu o sum` de cuno[tin]i, \n mare parte inu-
tile, ci o con[tient` disciplin` [i probitate intelectual`, 
nu un rezumat din volume, f`r` \n]elegere pentru uzul 
[coalelor, ci putin]a de a primi [i prelucra fructuos \n -
v` ]`tura universit`]ii, criza [coalei va fi rezolvat`. Ba-
ca laureatul \[i va putea g`si atunci un rost, iar «ge ne-
ra ]ia violen]ei» niciunul.“ 

Finalul textului de debut, din 1926, al lui Mihail 
Se bastian, Bacalaureatul [i genera]ia violen]ei, este, din-
colo de maturitatea punerii \n pagin`, unul aproape 
pre monitoriu. Aceast` tensiune dintre apelul la ra ]iu-
ne [i presiunea unui mediu radicalizat politic va fi cea 
care va marca indelebil traseul s`u uman [i intelectu-
al. Tribula]iile sale se plaseaz` pe acest fundal al 
unui interval definit, \n egal` m`sur`, de fanatizare 
[i de gustul pentru dezbaterea liber` de idei. |ntre 
pre zen]a \n cadrul \ntrunirilor Criterionului [i pre fa-
]a lui Nae Ionescu la De dou` mii de ani, distan]a tra-
duce drama unui destin.

Dincolo de excavarea arheologic` a am`nuntelor 
unei epoci, semnifica]ia Jurnalului s`u, ap`rut dup` 
mai mult de jum`tate de veac de la moarte, a fost \n -
tre git` de m`rturia unei con[tiin]e care \[i transcrie, 
\n discursul diaristic, o tragedie care \nceteaz` de a 
mai fi una strict individual`. Din acest unghi de vede-
re, articolele risipite \n pres` [i niciodat` str~nse \n -
tre coper]ile unui volum pot fi privite ca acel segment 
de venit esen]ial \n ecua]ia recept`rii, reconfigur~nd 
un portret care risca s` se cli[eizeze*.

Pozi]ia \n canonul interbelic a lui Sebastian \nsu[i 
este dependent` de aceast` oper` de editare, ce rea-
duce la suprafa]` voca]ia de critic literar [i eseist: o 
febrilitate pe care discursul dramatic sau fic]ional nu 
o poate cuprinde integral se salveaz` \n aceste texte, 
tot at~tea repere ale prezen]ei sale \n coloanele Cu v~n-
tu lui, Rampei sau Revistei Funda]iilor Regale. Mai mult 
dec~t \n cazul altor contemporani, publicarea postbe-
lic`, \n deceniul [apte [i opt, are poten]ialul unei re ve-
la ]ii. O voca]ie ignorat` sau privit` ca reflexul unei 
ser vitu]i cotidiene este acum vizibil` \n ]es`tura unui 
num`r de contribu]ii care repun \n chestiune locurile 
comune emise \n marginea lui Sebastian.

Pozi]ia sa \nceteaz` de a mai fi exclusiv una de 
martor al epocii [i ceea ce se contureaz` este imagi-
nea unui actor intelectual prezent \n mai toate punc-
tele de tensiune ale timpului s`u. Cronicarul literar 
nu este mai pu]in sagace dec~t colegii cu care Sebas-
tian se \nt~lne[te \n cadrul „grupului criticilor ro-
m~ni“, \n vreme ce „dosarul romanului“ ar fi incom-
plet f`r` seria de articole \n marginea genului. Masi-
va selec]ie oferit` \n 1972 de Cornelia {tef`nescu, 
odat` cu Eseuri. Cronici. Memorial, fixeaz` un moment 
de inflexiune; din acel punct, repozi]ionarea se \nteme-
ia z` pe un argument al textelor \nsele.

 

|ntre jurnalistic` [i literatur`

Publicistica lui Sebastian este u[a \ntredeschis` 
prin care lectorul este invitat s` p`trund` \n intimita-
tea unei epoci. Nimic din ceea ce este modern nu \i 
este str`in celui care se risipe[te \n coloanele de ziar. 
Din colo de circumstan]ial, dincolo de context, su pra-
vie ]uie[te un sunet al epocii, decelabil \n libertatea cu 
care autorul gliseaz` de la critica dramatic` la cea li-
terar` [i de la foiletonul dedicat ora[ului natal la cro-
nica de politic` extern`. Sincronizarea cu un Occident 
doar \n aparen]` \ndep`rtat este un alt semn al tim-
pului [i reperele invocate de Sebastian \n paginile 
sale sunt afine cu cele identificabile la un Eliade, spre 
exemplu.

Comentariul pe marginea unor Butler, Gide, Alain 
Fournier sau Zamiatin este reflexul natural al unei 
situ`ri decomplexate \n mi[carea de idei. Inhibi]iile 

unei societ`]i controlate sunt absente din economia 
unui dispozitiv textual care are toate m`rcile firescu-
lui. Distan]a fa]` de rafinarea esopic` postbelic` in-
dic` p~n` la ce punct mecanica schimbului intelectual 
este, \n cazul lui Sebastian, ca [i al altor colegi de ge-
ne ra]ie, o a doua natur`.

|ntr-o epoc` care este cea a marilor polemici, Se-
bastian nu face excep]ie de la regul` [i ]intele de 
elec]iune se recruteaz` dintr-un teritoriu definit, \n 
acord cu o gril` de lectur` care este cea a unei \ntregi 
ge nera]ii „tinere“, prin academism mortificant, inau-
tenticitate [i deta[are de un patetism al existen]ei. {i 
nu este un accident faptul ca „ie[enii“ gravit~nd \n cer-
cul Vie]ii Rom~ne[ti constituie figurile \n jurul c`rora 
se articuleaz` c~teva siluete critice, memorabile prin 
abi litatea cu care autorul pune \n pagin` o ironie ca-
sant`. Concretul las` loc unei generalit`]i tipologice 

[i medita]ia \n marginea succesului/valid`rii canoni-
ce \ncadreaz` propria sa delimitare \ntr-un c~mp inte-
lec tual func]ion~nd dup` reguli viciate. Antologabile \n 
orice selec]ie critic`, instantaneele av~nd \n centrul 
lor pe mai mult sau mai pu]in onorabilii \n epoc` De-
mostene Botez sau George Top~rceanu sunt pretexte 
pentru a deconstrui un mecanism de consacrare cul-
tural` [i institu]ional`. {i, dac` imaginara confesiune 
a veselului Top~rceanu este \n sine o mostr` de virtuo-
zi tate, anatomia simbolistului c`zut \n prematur` ui-
tare, este cazul lui Demostene Botez, poate fi citit` ca 
epitaful a[ternut pe piatra tombal` a unei \ntregi 
lumi care \[i supravie]uie[te iner]ial.

C`ci fobiile t~n`rului Sebastian se suprapun peste 
idiosincraziile unei \ntregi promo]ii intelectuale: ple-
doaria pentru autenticitate implic` [i confruntarea cu 
un tip de notorietate asimilabil` unei mondenit`]i ci-
nematografice: Ionel Teodoreanu este h~rtia de turne-
sol gra]ie c`reia Eliade, ca [i Sebastian, expun vacui-
tatea unei sensibilit`]i literare. „Medelenismul“ este 
una dintre maladiile definitorii pentru publicul citi-
tor, iar imensul succes de libr`rie nu este dec~t un alt 
simptom al frivolit`]ii. |nt~lnirea dintre Eliade [i Se-
bastian se produce, \n aceast` explozie polemic`, sub 

semnul demitiz`rii: romancierul Teodoreanu este re-
dus la propor]iile unui produs impus prin abilitatea 
unei campanii publicitare, iar „cazul Teodoreanu“, 
pen tru a-l cita pe Sebastian \nsu[i, devine simbolic \n 
ordinea unei canoniz`ri deceptive. Contextualizarea 
reintroduce \n actul de receptare reperele pe care pu-
blicul le ignor`. R~ndurile dateaz` din 1928:

„Dar [tiu un scriitor pentru care ingratitudinea a 
fost unic`, hilariant`, total`. |i spune Mateiu Ion Ca-
ragiale [i a scris un roman de geniu, pentru care nici 
un editor nu se g`se[te probabil. Craii de Curtea Veche 
– cunoscu]i de pu]in` lume din paginile G~ndirii – vor 
fi recunoscu]i \ntr-o zi drept ceea ce sunt: o formida-
bil` realizare de epic` rom~neasc`. {i atunci cazul Io-
nel Teodoreanu va fi un stra[nic hohot de r~s“.

Severitatea verdictului este raportabil`, \n logica 
oglinzilor paralele, la emo]ia \nt~lnirii cu avocatul Io-
nel Teodoreanu, la 1936, \n decorul provincial al unui 
tri bunal pe s`lile c`ruia cei doi sunt chema]i, profesi-
onal, s` pledeze. Capacitatea de disociere intelectual` 
transpare \n pagina care nu anuleaz`, ci poten]eaz` 
anatomia critic` din 1928. |n ecua]ia delicat` a inte-
lectualului Sebastian, sensibilitatea prozatorului este 
responsabil` pentru capacitatea de a trece dincolo de 
oglind`, \ntr-un teritoriu care nu mai este guvernat 
de rigoarea criticului, ci de intui]ia creatorului. Un \n -
treg paradox al lui Teodoreanu este revelat cu natu ra-
le ]e [i fascina]ia omului este adus` la suprafa]`, din-
colo de inconsisten]ele operei:

„Am vorbit despre Baudelaire [i, de[i discu]ia 
noastr` nu se oprise aici, a schi]at, \ntr-o parantez` 
gr` bit`, un adev`rat studiu de art` poetic`, des com pu-
n~nd [i coment~nd c~teva versuri din L’invitation au 
voyage. Dar nu voi putea spune toate accidentele [i re-
ve la]iile unei convorbiri de c~teva ore, \n care amin-
tiri, versuri, c`r]i, r`spunsuri se \mbulzeau cu o ti ne re-
]e, cu o putere inventiv`, cu o bucurie de a g~ndi [i co-
municare, f`r` exagerare, unice. D-l Ionel Teodoreanu 
\mi amintea de o vorb` a lui Jules Renard despre Bal-
zac, pe care o citesc din memorie: «Il a trop de génie et 
il a tort d’en donner a ses personnages». |ntr-adev`r, 
Dan Deleanu [i Catul Bogdan mi se par obositor de su-
periori, dar Ionel Teodoreanu \mi dovede[te c` \n 
via]` se poate ceea ce \n literatur` pare imposibil“.

La un alt nivel [i cu alt` miz`, eseul dedicat lui 
Paul Zarifopol [i metodei sale critice apare ca o pies` 
esen]ial` \n dosarul unei genera]ii, fiind, p~n` la un 
punct, [i o punere \n abis a propriei sale figuri spiri-
tuale: publicate \n 1934, paginile din Revista Fun da ]ii-
lor Regale transcriu o desp`r]ire care nu va \nceta s` 
se exteriorizeze dramatic. Revizitarea unui trecut co-
mun, care este cel al „tinerelor genera]ii“, procur` oca-
zia unui elogiu „subversiv“ al ra]iunii [i al disciplinei 
car teziene, ca elemente corective indispensabile \n 
c~m pul cultural agresat de invazia genialoizilor. 

C`ci invocarea lui Zarifopol r`spunde unui reflex 
activabil la nivelul unei mentalit`]i „genera]ioniste“; 
mai mult dec~t Ralea ori {erban Cioculescu, acesta 
din urm` are poten]ialul de a \ncarna o situare \n real 
care este la antipodul „autenticit`]ii“. Nota]iile lui 
Eliade, cele din epoca Itinerariului spiriritual, marchea-
 z` o atitudine [i semnaleaz` ruptura, lipsit` de echi-
voc, de lumea veche c`reia Zarifopol \i apar]ine, prin 
tem perament [i forma]ie. Astfel privit` de Eliade, 
„critica domnului Paul are aerul de familie al canca-
nului sau de cafenea, pus` la cale de fete b`tr~ne sau 
de actori invidio[i“. 

Redat` contextului, anatomia critic` a lui Mihail 
Sebastian \[i expune poten]ialul de insurgen]` [i 
anun ]`, premonitoriu, t`g`duirea unui eretic. Apropi-
erea de „b`tr~ni“, prin participarea la gruparea cri-
tic`, animat` de Cioculescu, Streinu sau Pompiliu 
Con stantinescu, colaborarea la Via]a Rom~neasc` sunt 
tot at~tea repercusiuni la nivelul pozi]ion`rii publice. 
Argumentul este unul „neortodox“ \n substan]a sa [i 
miza sa r`m~ne resemantizarea unei terminologii [i 
de construc]ia unui tip antropologic. |ntre c~mpul cul-
tural [i cel politic, rela]ia de comunicare este c~t se 

IOAN STANOMIR

„Semne pe un dulap cu c`r]i“
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poate de natural` \n epoc` [i cronicarul politic fi-
xeaz`, \n tu[e sigure, muta]iile unui profil continen-
tal. Pentru Sebastian, anul 1934 este cel al apari]iei 
lui De dou` mii de ani, cel al c`derii m`[tilor. Eseul 
este un indiciu al acestei metamorfoze: grani]a dintre 
„autenticitate“ [i simplul cabotinism monden se cere 
re trasat`, o dat` pentru totdeauna, cu riscul asumat 
al izol`rii. Tribula]iile din anii care urmeaz` sunt an-
ticipate \n aceast` fi[` de portret clinic. Rezervele lui 
Sebastian sunt cele ale unui iconoclast:

„«Nelini[tea» din care june]ea rom~n` a f`cut [i li-
teratur`, [i sociologie, [i politic`, [i revolu]ie este, \n 
afara c~torva personalit`]i, o sinistr` copil`rie care 
scu z` orice. Avem pu]ini fizicieni, dar enorm de mul]i 
«nelini[ti]i». Gazet`ria, eseul, confesia ne-au dat, prin-
tr-o str~ns` colaborare, c~teva contingente de martiri, 
vizionari [i agonici, care conlucreaz` la o lent` di so lu-
]ie a demnit`]ii intelectuale. Niciodat` cultura rom~-
neasc` nu a cunoscut at~tea adev`ruri globale, at~tea 
prostii impun`toare [i rapide, at~tea formule care re-
zolv` totul, de la problema lui Dumnezeu p~n` la pro-
blema stabilit`]ii monetare. (...) Toat` lumea joac` pe 
cartea obscurit`]ii, cu g~ndul ascuns de a ajunge la 
pro funzime. Disperarea, anarhia [i entuziasmul um-
bl` pe toate drumurile, cu titlu de «document». Este o 
in vazie de genii [i de misionari“. 

Nota]iile sunt proba irefutabil` a unei situ`ri \n 
contra curentului. Desp`r]irea de t~n`ra genera]ie se 
pro duce \n acest punct al plas`rii pe terenul unei 
lucidit`]i care nu mai poate admite derapajul dionisi-
ac. Este o modalitate, nu lipsit` de patetism, de a evi-
ta solitudinea intelectual`, prin formularea unui exer-
ci ]iu de admira]ie:

„Paul Zarifopol \nsemna reac]iunea spiritului cri-
tic \mpotriva acestui dezm`] lirico-moral. Desigur, spi-
ri tul critic este prudent, limitat, b`nuitor [i rece. Ori-
cine g~nde[te pe un sistem de raporturi exacte este «li-
mitat». Dar faptul \nsu[i de a g~ndi nu este altceva de-
c~t o c`utare a limitelor, un sistem de delimit`ri. |ntr-o 
cultur` \n`bu[it` de genii, temperamente furtunoase, 
orgolii metafizice [i supreme p`c`leli transcendente, 
Paul Zarifopol \ndeplinea o func]iune de poli]ie inte-
lectual`. O fi fost, dac` vre]i, o meserie ingrat`. Eu nu 
cred. Este o gra]ie, o elegan]`, un humor al g~ndirii 
clare prin care Zarifopol dep`[ea rolul unui vame[ se-
ver, intr~nd \n zonele superioare ale \n]elegerii de 
art`. (...) Nu a pre]ui arta lui Zarifopol le vom cere 
prin urmare celor mul]i. Ci a recunoa[te marea nece-
sitate c`reia scrisul lui \i r`spundea. Criticul Zarifo-
pol poate fi, la urma urmelor, negat. Func]ia cultural` 
Zarifopol trebuie \ns` neap`rat priceput` [i, dac` se 
poate, continuat`“.

„Ora[ul cu salc~mi“ 

O serie dintre paginile lui Sebastian pot fi regru-
pate, a[a cum sugereaz` [i structura edi]iei realizate 
de Cornelia {tef`nescu, \ntr-o suit` de fi[e provincia-
le. Este adev`rat, tonalitatea decelabil` aici nu este 
nici cea ap`sat melancolic`, de extrac]ie bacovian-sim-
bo list`, [i nici cea de deta[are ironic`, inseparabil` de 
aventura bogzian` a celor 175 de minute la Mizil. In-
vocarea celor dou` repere geografice [i identitare, \n 
egal` m`sur`, este obligatorie \n tentativa de a cir-
cumscrie teritoriul pe care Sebastian [i-l revendic`, 
acord~ndu-i un poten]ial de semnificare asupra c` ru-
ia va reveni constant.

C`ci \n Br`ila natal` Sebastian celebreaz` poten-
]ia lul de energie creatoare al unei Rom~nii profunde, 
care nu se suprapune peste \ncremenirea spa]iilor 
moar te pe care discursul de extrac]ie s`m`n`torist` 
l-a asociat ora[elor unde nu se \nt~mpl` nimic. {i 
aceasta cu at~t mai mult, cu c~t viziunea pe care Se-
bastian o pune \n pagin` este o modalitate de a exor-
ciza propriii s`i demoni ai nostalgiei, ai „medelenis-
mului“, cu care intelectualul se confrunt`, sub semnul 
unei exigen]e de construc]ie. Br`ila nu este un simplu 
decor de reverie poetic`, ci locul care proiecteaz`, \n 
spa]iul gazet`riei, o lec]ie \n marginea [anselor rata-
te ale Rom~niei, expun~nd promisiunile unui posibil 
viitor.

Cronica vie]ii provinciale recupereaz`, pentru citi-
torul contemporan, complexitatea unei Rom~nii care 
a fost. Resemantizarea acestui topos provincial poate 
fi realizat` av~nd drept punct de plecare tocmai tex-
tul/pretext al lui Sebastian: elementele unei civilit`]i 
ast`zi extincte, ata[amentul fa]` de comunitate [i or-

dinea ei, memoria istoric` ca liant al unit`]ii, ritualu-
rile cotidiene, micile intrigi [i marile visuri sunt toate 
\n chise \ntre coper]ile a ceea ce este, \n mare m`sur`, 
ro manul provincial al lui Sebastian \nsu[i. Dup` mai 
mult de o jum`tate de secol, proza sa este marcat` de 
un aer retro, discret melancolic, asociabil unei lumi la 
care nu \nceteaz` s` se viseze, din umbra blocurilor 
des figur~nd \ntreg spa]iul urban al Rom~niei. In ter-
ven ]iile lui Sebastian sunt testamentul unui patrio-
tism genuin, av~nd drept punct de plecare un loc defi-
nit [i un tip uman. Recitit ast`zi, dup` decenii, falsul 
s`u jurnal provincial se deschide c`tre un tip de expe-
rien]` superior sinestezic`: culorile, parfumul [i voci-
le Br`ilei irump din pagin`, ca dintr-un album de foto-
grafii.

Itinerariul este unul previzibil [i din carnetul celui 
\ntors \n ora[ul natal nu pot fi absente instantaneele 
av~nd \n centrul lor institu]ia care legitimeaz` un 
blazon de noble]e [i a c`rei aur` de mister r`m~ne 
ina nalizabil`: imaginea liceului, populat de elevii \m -
br` ca]i \n uniformele inconfundabile, afla]i ei \n[i[i la 
grani]a dintre dou` lumi, se deseneaz` pe acest fun-
dal al ora[ului. Scriind, \n 1939, la centenarul Liceu-
lui „Nicolae B`lcescu“, nota]iile lui Sebastian se colo-
reaz` afectiv [i \n cadrul fotografiei de epoc` se insi-
nueaz`, delicat [i discret, umbra prozatorului \nsu[i. 
|ntoarcerea \n timp are tonalitatea ultimului Teodo-
reanu, cel din Masa umbrelor:

„At~t mai c~t pot ]ine minte, \nainte de r`zboi, un 
licean, [i mai ales un licean dintr-a opta, avea la Br`i-
la prestigiul misterios pe care \l au de obicei ofi]erii 
din garnizoanele mici. Uniforma liceal`, neagr` cu 
vipu[c` alb`, p`rea sever`, [i ast`zi \nc`, \n amintire, 
mi se pare c` era academic \n aceast` uniform`, din 
care genera]iile de dup` r`zboi, \mbr`cate mult mai 
pestri], n-au mai apucat dec~t [apca, frumoasa [apc` 
a Liceului „Nicolae B`lcescu“, de stof` neagr`, cu ban-
da de piele [i cu cozorocul lung“.

Un \ntreg joc subtil \ncadrat de interdic]ii [i fas ci-
na ]ie este cuprins \n aceste pagini: aventurile liceeni-
lor, \nf`[ura]i \n pelerine, \ncerc~nd s` evite cerberii 
pro fesorali, sunt parte din cotidianul unei provincii pe 
care al doilea r`zboi mondial a \mpins-o definitiv \n ui-
tare. Ora[ul unde nimeni nu scap` ochiului atoate-
[tiu tor este, \n cele din urm`, un spa]iu normat de re-
gulile unei civilit`]i pe care se fundamenta normali-
tatea \ns`[i. Romancierul are revela]ia unei vie]i care 
palpit`, dincolo de un nivel epidermic: iubiri tr`date, 
amoruri \ngropate, rivalit`]i aparent lipsite de miz`, 
„un mic repertoriu balzacian, cu domni[oare pierdute 
[i cu mici tragedii de familie, descoperite stupid dup` 
dou`zeci de ani de uitare, cu logodnice abandonate [i 
cu sinucideri dubioase“.

Ceea ce, \n Bucure[tiul trepidant, nu mai poate 
trezi nici un interes se afl`, \n provincie, la originile 
unui cataclism: concursul pentru alegerea unei miss, \n 
anul de gra]ie 1929, activeaz` energiile unei \ntregi 
urbe. O comedie de moravuri este comprimat` \n c~ te-
va nota]ii [i m~na prozatorului este c~t se poate de si-
gur`. Baletul monden se profileaz`, delicat:

„Dulcea [i placida mea urbe va tr`i cel pu]in o sut` 
de zile sub teroarea re]inut` a rivalit`]ilor legitime [i 
a frumuse]ilor concurate. O, imagina]i-v` savoarea sa-
lu tului demn [i \n]epat pe care mamele concurentelor \l 
vor schimba pe strada principal`, de la un trotuar la 
altul. |ncerca]i s` vede]i dezinteresarea cu care vor co-
menta decizia juriului [i mai ales sili]i-v` s` afla]i 
bl~nde]ea indefinisabil` cu care o vor felicita pe \n  vin-
g` toare. {i \ns`[i aceast` miss de jude], ce capodo-
per`! V` pl~ng pe cei care nu [ti]i ce se cheam` o re-
gin` de provincie – fiindc` altfel v` lipse[te sentimen-
tul hazului“.

Niciodat` monocord` [i frivol`, jurnalistica lui Se-
bastian este, \n acest segment al cronicii provinciale, 
sus ceptibil` de a se intersecta cu un fond de realitate 
contemporan. |ntr-o Rom~nie care nu a \ncetat s` fie 
sedus` de mirajul [i for]a magnetic` a centrului, pro-
vincialii sunt obliga]i s` se exileze sau s` se piard` \n 
marasmul cotidian. Invita]ia lui Sebastian la valori-
zarea unui poten]ial local marcheaz` voin]a intelec-
tual` de a impune o solu]ie de continuitate \n rela]ia 
cu trecutul postpa[optist. |n c~teva ocazii, gazet`ria 
sa acceseaz` un fond de semnifica]ii recuperabil \n 
men talul provincial interbelic: reg~ndirea raportului 
din tre centru [i „margine“ ]ine de o exigen]` a su pra-
vie ]uirii \nse[i.

Mai mult dec~t nostalgie, este \n joc o evocare a re-
perelor care nu \nceteaz` s` dispar`, atrase \n cercul 

de for]` al Bucure[tiului. |ntre Br`ila, Ia[i, Timi[oara 
sau Cluj, numitorul comun este dat de confruntarea 
cu o ordine societal` din care poten]ialul de via]` al 
pro vinciei este exclus, programatic. Radiografia din 
1929, ocazionat` de un protest al elitei br`ilene, po-
ten ]eaz` cronica \n cheie dramatic`:

„Nu cred c` aceast` triste]e este numai br`ilean`. 
E la mijloc o dram` mult mai serioas` dec~t o nostal-
gie provincial`. Ar trebui s` \n]elegem c~t mai este 
timp. Asist`m cu nep`sare la o agonie ce nu este nu-
mai a Br`ilei, ci a provinciei noastre \n genere. Sunt 
dou` s`pt`m~ni de c~nd ie[enii \[i pl~ngeau la Ate-
neu ora[ul lor. Camil Petrescu, \ntors dintr-o c`l`torie 
din Ardeal, povestea zilele trecute, \ntr-un articol de 
ziar, jalnica dec`dere a Timi[oarei, pe care o l`sase 
acum 15 ani prosper` [i o reg`se[te ast`zi adormit`. 
Br`ila, Ia[i, Timi[oara [i mai sunt... (...) Pe m`sur` 
ce capitala se aglomereaz`, provincia se pustie[te. 
Dac` nu b`g`m de seam`, ne vom trezi \ntr-o zi cu o 
congestie f`r` leac. Noi nu facem politic` aici, dar ne 
este totu[i \ng`duit s` spunem c` raporturile dintre 
capital` [i provincie constituie o chestiune de struc-
tur` na]ional`, una dintre problemele de via]` ale 
acestui stat. Prima poate, \n importan]` [i \n ur-
gen]`“.

Articolul de ziar devine o cutie de rezonan]` \n 
care sunt cuprinse anxiet`]ile unei epoci. |ntre c~m-
pul cultural [i cel politic, mecanismul vaselor comuni-
cante este operant. Optimismul este pus \n chestiune 
de o interoga]ie asupra manierei \n care Rom~nia \n -
s`[i se configureaz`, mental [i institu]ional. Intelec-
tualul interbelic este tentat de formularea unor \n  tre-
b`ri pe care politicianul de profesie le prive[te cu reti-
cen]`. |nainte de a fi posesoarea unei identit`]i abs-
tracte, forjate administrativ, Rom~nia Mare este jux-
tapunerea unor identit`]i locale, ale c`ror energii se 
cer plasate \n acest cadru statal.

Defini]ia provinciei este cu at~t mai semnificativ`, 
cu c~t din dialectica organicit`]ii este evacuat acel 
sens etnicist pe care dreapta radical` va miza. 
|n t~lnirea dintre Sebastian [i primul Nae Ionescu se 
pla seaz` pe acest nivel al re\ntoarcerii c`tre poten ]ia-
lul ignorat \ntr-un timp al moderniz`rii: „provincia 
exprim` normal [i f`r` efort tendin]ele de via]` ale lo-
cului, ordoneaz` posibilit`]ile [i disciplineaz` puteri-
le. E o a[ezare ce se identific` simplu cu geografia, [i 
nu i se suprapune. (...). Teatru, biblioteci, universit`]i, 
ziare, edituri, muzee, asocia]ii simfonice: toate aceste 
in strumente de cultur` nu pot fi monopolul capitalei“.

Patriotismul regional nu este, \n nici un moment, 
unul marcat de cecitate sau sedus de iluzii. |n ecua]ia 
identitar` a Rom~niei de la 1929, Br`ila aduce un 
sim] al edific`rii [i o voca]ie a mobilit`]ii, o ancorare \n 
c~mpie, o voca]ie dun`rean` [i, implicit, maritim`. |n 
dezbaterea interbelic` centrat` pe explorarea rom~ ni-
t` ]ii, ipoteza lui Sebastian mizeaz` pe apelul la reali-
tate [i refuz` orice form` de esen]ialism anistoric. 
Spa]iul br`ilean, cu fi[a sa sumar schi]at`, este legat 
ombilical de un concret pe care al]ii aleg s` \l ignore. 
Policentrismul lui Sebastian r`m~ne de descoperit. 
{i, odat` cu el, legatul unei epoci interbelice, infinit 
mai nuan]at` \n interoga]iile [i dilemele ei dec~t am 
putea fi tenta]i s` admitem:

„Provincia, factorul social [i istoric al vie]ii noastre 
de stat, e un cadru ferm. Tipul ei, adaptat la actuali-
tate [i consecvent totu[i spiritului istoric, g`se[te \n 
fiin ]a Br`ilei adaptarea cea mai organic`, cea mai 
original`, mai armonioas` [i mai vie pe care o for-
mul` politic` o poate r~vni. Ast`zi, c~nd ofensiva [i 
prejudecata «unific`rii» a distrus zi de zi [i an de an 
sau, mai bine zis, a diluat regiunea, a recunoa[te \n 
ora[ul nostru dun`rean un pivot de existen]` proprie 
este un fapt \ncurajator [i stenic. Trupul Rom~niei nu 
se poate nitui dec~t pe un ax de autenticitate istoric` 
[i nu se poate dezvolta dec~t \n cadre naturale. Br`ila, 
prin semnifica]ia sa local` [i distinct`, poate fi un 
punct esen]ial \n acest proces de disciplinare 
na]ional`. |n acest caz, o Rom~nie nou` nu se poate 
fonda dec~t pe acest meridian de realit`]i care este 
Br`ila“. 

* Mihail Sebastian, Jurnal de epoc`, 
edi]ie [i studiu introductiv de 

Cornelia {tef`nescu, Academia Rom~n`. 
Funda]ia na]ional` pentru

 [tiiin]` [i art`. Institutul de istorie [i teorie 
literar`. „G. C`linescu“, 

Bucure[ti, 2002. 
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Galeria Nou`, aflat` la nr. 15 pe 
stra  da Academiei, este unul dintre spa-
]ii le expozi]ionale cele mai vii ale Bu cu-
re[ tiului: locul se reinventeaz` mereu, 
astfel c` \n ultima lun` aici au avut loc 
nu meroase vernisaje. Expozi]iile sunt 
de scurt` durat`, publicul risc` s` le ra-
teze, trebuie s` stai permanent \n aler-
 t`. Asta face din Galeria Nou` un loc ex-
trem de dinamic, \n care arta nu are 
timp s` se muzeifice, s` \nghe]e, s` stea 
pe loc, s` se conserve, un spa]iu-de fi ni-
]ie perfect` a cubului alb opus pe re ]ilor 
du bla]i [i \mbr`ca]i cu p~nze ai sa loa-
nelor secolului 19, moarte, ale artei „pu-
se la p`strare“, un loc perfect de expune-
re al artei contemporane. Galeria Nou` 
e nou` mereu, nu apuc` s` te plictiseas-
 c`. |n acela[i timp \ns`, trecerea ra pid` 
a expozi]iilor are dezavantajul de a le 
face greu perceptibile publicului, spec ta-
torii nu au timp s` se familiarizeze cu 
obiectul artistic.

Cu spatele la viitor – 
pentru a percepe prezentul

La \nceputul lunii noiembrie, pentru 
doar patru zile, \ntre 7 [i 10 noiembrie 
– Back to the Future (parafraz` a titlului 
unei cunoscute serii de filme din anii 
’80). Traducerea (literal`, „back“ nu cu 
sen  sul de „\napoi“, ci cu acela de „spa-
te“) a titlului expozi]iei, Cu spatele la vii-
tor, rateaz` ambiguitatea celui original, 
e facil`, dar \n acela[i timp arat`, \n mo-
dul cel mai concret cu putin]`, po zi ]ia 
ar ti[tilor selecta]i de curatorul – pen tru 
prima dat` \n aceast` postur` – Vlad 
Nanc`. „Precau]i“ (a[a cum ni se spu ne 
\n statement-ul expozi]iei) \n raport cu 
vii torul, ei se refer` strict la tim pul pre-
zent, cu fa]a bine \ntoars` c`tre trecut.

Mircea Nicolae, \n lucrarea sa Monu-
ment istoric, porne[te literal din trecut [i 
prin prisma lui vine c`tre prezent: el 
ata c` felul agresiv prin care Sibiul s-a 
transformat \n capital` european`. 
Este vorba de semnele – lipsite de dis-
cre  ]ie [i deosebit de violente, cum le nu-
me[te \nsu[i artistul – care marcheaz` 
vechimea fiec`rui imobil din centrul is-
toric al ora[ului. Autoreferen]iale, puse 
pe cl`dirile restaurate, ele le schimb` 
sta tutul, le redefinesc. Odat` p`r`sit 
cen trul Sibiului, pl`cu]ele dispar, ca [i 
cum ora[ul ar deveni brusc lipsit de va-
loare [i importan]`. Tocmai pentru a 
mar  ca aceast` violen]` vizual`, precum 
[i ignorarea unui trecut recent, Mircea 
Nicolae se folose[te de armele „clientu-

lui“: el pune pl`cu]e, de aceea[i m`rime 
[i av~nd acela[i design, pe imobilele de 
lo cuin]e construite \n perioada comunis-
 t` – Monument istoric al secolului XX. 
Deci, le transform` astfel \n monument 
is toric, dintr-un trecut deloc \n  de p`r tat. 
Interven]ia sa \n spa]iul public, prin 
uni ficare [i omogenizare, ridiculizeaz` 
[i minimalizeaz` actul recuperator al 
mu nicipalit`]ii.

Daniel Gon], cunoscut bucure[tenilor 
pentru f~nt~nile arteziene care dau ap` 
colorat`, lucrare a acestei veri, ca meta-
for` a color`rii artificiale a vie]ii [i a 
otr`  virii ei, vine la expozi]ia Back to the 
Future  cu un scurtmetraj de cinci minu-
te: cadru fix pe o fa]ad` de bloc comu-
nist. Interven]ia lui merge, din nou, \m -
po   triva firii lucrurilor. Apa f~nt~nilor 
este [i trebuie s` fie \ntodeauna inco-
lor`, blocul de locuin]e este o con struc-
]ie fix` – mi[c`rile apar dincolo de feres-
tre. |n schimb, artistul se joac` [i trans-

form` blocul comunist, plat, f`r` perso-
nalitate, construit din prefabricate, \n -
tr-un cub rubik, \ntr-un puzzle (joc te-
tris?), mi[c`, at~t pe vertical`, c~t [i pe 
ori  zontal`, cuburile-\nc`peri \n care lo-
cuim, le potrive[te, le asambleaz` la in-
finit – nimic nu se schimb`, \n m~inile 
ar  tistului ele r`m~n \n continuare bana-
le, lipsite de haz [i frumuse]e.

Anca Benera face statuia ecvestr` a 
lui Lenin, pun~nd fa]` \n fa]` trecutul 
mai recent cu acela str`vechi, Cezar L`-
z` rescu suprapune inscrip]ia „Ie[ire de 
siguran]`“ de pe ferestrele mijloacelor 

de transport pe diverse imagini, Vlad 
Nanc`-artistul este prezent \n propria 
ex pozi]ie cu dou` fotografii cu el \nsu[i, 
in  tr~nd \ntr-un magazin [i ie[ind apoi 
cu cump`r`turi (magazin Angst!), poza 
pare f`cut` \n anii comunismului: Nan-
 c` se \ntoarce [i el din nou \n trecut, a[a 
cum a f`cut-o [i atunci c~nd a suprasa-
turat Bucure[tiul cu Daciile sale, dese-
nate \n locuri nea[teptate din Capital`, 
abia schi]ate, c`rora le-a ad`ugat – pa-
ranoic [i ironic – fraza „Mul]umim Vlad 
Nanc`“. 

Drago[ Platon (Moarte, zvonuri [i le-
gende) \i picteaz` \n acuarel`, pe foi 
simple de desen, pe Hitler, Ceau[escu, 
Mao, Fidel Castro – la mare, juc~ndu-se 
(Insula Fericirii?), relax~ndu-se. Fe ]e le 
unora sunt destinse, dar Hitler \[i p`s-
trea z` \ncruntarea, iar Fidel, chiar [i \n 
slip, sub un palmier, este \nso]it de ar-
ma sa. Sunt exact desenele copil`riei 
noas tre, „copii juc~ndu-se la mare“, \n -
c`r   cate cu figurile dictatorilor, f`r` 
for]`, \ns`, [i ratate ca mesaj artistic. 

Fotografiile lui Tudor Pris`cariu, 
rea   lizate \n peste 40 de loca]ii din ]ar`, 
sunt foarte puternice [i imprevizibile 
din punct de vedere vizual. Ele repre-
zint`, dup` cum declar` artistul, o alter-
na tiv` la Eterna [i fascinanta Românie [i 
la Fabulospirit – o variant` mult mai co-
rect` [i mai onest` despre România 
contrastant` a zilelor noastre. |ntreg 
pro iectul lui Pris`cariu este foarte solid 
[i toate fotografiile sale pot fi vizitate 
pe site-ul www.entropy.ro. Sunt imagi-
nea adev`rat` a României.

Expozi]ia realizat` de Nanc` este 
ine  gal`. Lucr`rile lui Mircea Nicolae, 
Daniel Gon] [i Tudor Pris`cariu ar pu-
tea fi prezentate \n expozi]ii de mult 
mai mare amploare. Back to the Future 

apa re exact ca o intruziune \n prezent, 
prin abordarea discret` a trecutului re-
cent, o intruziune de doar patru zile, 
care reu[e[te s` lase urme – precaut – 
asu pra viitorului.

Art` video olandez`

Pe fundalul expozi]iei artistului bul-
gar Krassi mir Terziev, Making movies, 
pe 28 noiem brie, la Galeria Nou` a avut 
loc o sear` de proiec]ii video, Best of Dutch 
Video, o selec]ie realizat` de Maria Rus 
Bo jan, deopotriv` critic de art` [i cura-
tor, director al Project Foundation Am-
sterdam. |n mai pu]in de dou` ore, pe 
unul dintre pere]ii Galeriei Nou` s-au 
pe  rin dat [ase moduri total diferite de 
percepere a realit`]ii. Cei [ase arti[ti 
olan dezi (prin faptul c` locuiesc \ntr-un 
spa ]iu \n care arta media este cercetat` 
[i exploatat`, deoarece „e greu s` g`-
se[ti arti[ti olandezi \n Olanda“, ne spu-
ne la \nceput curatoarea evenimentu-
lui) sunt foarte diferi]i unul de altul, fie-
care \]i cere s`-l abordezi \ntr-un alt 
mod, propun~ndu-]i un nou vocabular, 
tre cerea este brusc` [i cere acomodare.

Seara s-a deschis cu poeticul scurt-
metraj al lui Gabriel Lester Urban Sur-
face: ora[ul noaptea respir`, are via]a 
lui abia [optit`, pe care o detectezi cu 
greu, doar cu un ochi format. |n Num-
mer Vier, al lui Guido van der Werve, 
deo  potriv` pianist [i artist vizual, deco-
rul neo-romantic \n care Guido c~nt` la 
pian este rupt \n finalul scurtmetraju-
lui de interven]ia nea[teptat` a artistu-
lui. Alicia Framis, \n Secret Strike – Van 
Gogh, propune o tehnic` absolut nou` 
de filmare: aparent, filmul pare compus 
din simple stop-cadre suprapuse pe ima-
gine. De fapt, oamenii din muzeul Van 
Gogh (vizitatori [i lucr`tori deopotriv`) 
au fost ruga]i s` stea nemi[ca]i. Pentru 
un minut, ei \ncremenesc, ca \ntr-o foto-
grafie, l`s~nd loc altor detalii s` vor-
beasc` [i f`c~nd astfel invizibilul vizi-
bil, determin~ndu-i pe spectatori s`-[i \n -
drepte aten]ia nu spre viu, ci spre ceea 
ce \i \nconjoar` pe oameni – scara rulan-
 t`, aparatul de bilete, copiatorul. Sebas-
tian Diaz Morales (Lucharemos hasta an-
nular la ley) ia filmul unei de mon stra ]ii 
din Buenos Aries [i \l reediteaz`, trans-
for m~ndu-l \ntr-un desen alb-negru, 
viu, \n negativ. Rezultatul este estetic 
fru mos [i reduce un conflict la esen ]`, 
bine vs. r`u. Filmul-desen i-a de ter mi-
nat pe cei de la Hermes Box s`-l consi-
dere pe Morales unul dintre primii 50 
de arti[ti video din lume. La polul opus, 
fil  mul lui Sagi Groner, care a \ncheiat 
sea ra de proiec]ii, Meditation on Violence, 
folose[te imagini de pe site-ul NATO (\n -
registr`ri de bombardamente, ]inte, me-
reu din perspectiva atacatorului), frag-
mente de film [i d` na[tere unui scurt-
metraj narativ, medita]ie asu pra vio len-
]ei. El nu se folose[te de victimele uma-
ne, de s~nge, pentru a impresiona, din 
contr`, apeleaz` la artificial, la tehnic` 
– la imagini tip computer games – ca 
reflec]ie asupra viitorului ome ni rii [i al 
vie]ilor noastre complet computerizate.

Pe scurt, la Galeria Nou` se lucrea z` 
permanent, locul e viu, un exemplu [i 
un posibil focar de iradiere despre cum 
ar trebui s` arate, multiplicat, Bu cu re[-
tiul ca metropol` artistic` dens`, impre-
vi zibil`. |nc` e iarn` \ns`, cu o floare nu 
se face, \nc`, prim`var`.

Daria Ghiu

Arta \n direct



15Nr. 1 (64) 8 ianuariecronic` de carte

Apari]ia \n anul 2006 a celei de a doua edi]ii a c`r-
]ii lui Mircea Martin Singura critic` poate fi un bun pri-
lej pentru a schi]a teoria general` despre critic` a pro-
fe sorului. M` g~ndesc la temele fundamentale care s-au 
cristalizat de-a lungul \ntregii sale cariere. Faptul c` 
Mircea Martin a reeditat cartea din 1986, cu mo di fi-
c`ri neesen]iale, arat` c` aceste teme au r`mas ne-
schimbate, valabile, chiar dac` ulterior concep]ia criti-
cu lui s-a \mbog`]it cu noi preciz`ri.

|n concep]ia lui Mircea Martin, critica este \nainte 
de toate \n]elegere. |n]elegerea nu se opune ra]iunii, 
ca la Dilthey [i urma[ii s`i din Lebensphilosophie, ca-
re contrapunea, cum men]iona Mircea Martin \n Dic-
]iu nea ideilor (1981), pe „verstehen“ lui „erklären“ (sau 
ca la Mircea Eliade, care afirma \n Oceanografie c` \n -
]e   legerea e cu totul altceva dec~t g~ndirea), dar e 
„mai cuprinz`toare [i mai complex`“ dec~t ra]iunea. 
Ea nu este numai opera inteligen]ei, ci implic` [i emo-
]ia, este „participare, [i nu deta[are“. Altfel, o critic` 
de identificare, ca aceea practicat` de Mircea Martin, 
nu ar fi posibil`. C`ci opera literar` nu e numai o 
struc tur`, un obiect, ci [i expresia unei „interiorit`]i“ 
pe care criticul trebuie s` „o str`bat`“, potrivit for mu-
l` rii lui Lucian Raicu pe care Mircea Martin o citeaz` 
\n Singura critic` ([i, cred, o aprob`). |n]elegerea nu ex-
clu de \ns` dezacordul, a[a cu putem vedea \n portre-
tul lui Gheorghe Grigurcu (dezacordul prive[te aici 
con cep]ia critic` a lui Grigurcu, nu [i talentul acestu-
ia, pe care Mircea Martin nu \l contest`). Sau \n inter-
pretarea „rea“ (Daniel Cristea-Enache) a criticii (mai 
mult a psihologiei, a[ zice) lui Nicolae Manolescu, \n -
tr-unul dintre studiile consacrate acestuia.

Mircea Martin introduce \n critic` no]iunea de „iu-
bire“, neobi[nuit` \n vocabularul critic: iubirea nu 
este o condi]ie a \n]elegerii, c`ci criticul trebuie s` \n -
]e leag` [i ceea ce „nu iube[te“ [i tocmai aceasta \n -
seam n` „putere de supunere la obiect“, obiectivitate.

Cucerirea obiectivit`]ii este ]elul pe care trebuie 
s`-l urm`reasc` critica, \n opinia lui Mircea Martin 
(pe drept a intitulat Daniel Cristea-Enache cronica sa 
din Rom~nia literar` – nr. 42 [i 43/2007 – consacrat` 
c`r ]ii Singura critic`: Despre obiectivitate). Conceptul de 
obiectivitate al criticului este \ns` complex [i nuan]at, 
implic` anumite circumstan]ieri.

Din capul locului, no]iunea de obiectivitate a lui 
Mir cea Martin este opus` ideii lui C`linescu dup` 
care \n critica [i istoria literar` nu poate exista obiecti-
vi tate, ci numai „puncte de vedere din care s` ias` 
struc turi acceptabile“. Dar obiectivitate \n sensul [tiin-
]i fic al termenului nu poate exista \n critica literar`, 
dup` cum ea nu poate fi total` [i exclusiv`, fie [i pen-
tru faptul c` obiectul \nsu[i, opera, are, prin structu-
ra ei, dup` cum subliniaz` [i Roland Barthes, invocat 
de criticul rom~n, mai multe sensuri, sau, dup` formu-
la rea paradoxal` prin care Mircea Martin rezum` 
concep]ia lui Barthes, „subiectivitatea este a obiectu-
lui, nu a subiectului“ (Dic]iunea ideilor). De aceea, pen-
tru Mircea Martin obiectivitatea \nseamn` adecvare 
la obiect, dar „nu exist` o singur` adecvare la obiect“.

Este \ns` cu totul altceva a afirma din start c` 
obiectivitatea \n critic` este imposibil` [i altceva a 
cere ca criticul s` ia drept ]int` obiectivitatea, at~t 
c~t este posibil`, a o p`stra m`car „ca un deziderat, ca 
o fic]iune mobilizatoare, ca o utopie necesar`“.

|ntr-acestea, \ntre subiectivitate [i obiectivitate nu 
exist`, \n concep]ia lui Mircea Martin, o opozi]ie radi-
cal`. Subiectivitatea este inevitabil` \n critic`, ba 
chiar este, aparent paradoxal, o condi]ie a obiec tivi t`-
]ii, a adev`rului: „Subiectivitatea nu interzice ade v`-
rul \n critic`, ba, chiar mai mult, acest adev`r nu e de 
atins f`r` participarea ei“. Sau, \n alt` parte: „Subiec-
tivitatea este \ntr-adev`r inevitabil` \n critic`, ba 
chiar recomandabil`, ca [i impresionismul. P~n` la 
un punct \ns` de la care am~ndou` devin solu]ii como-
de, dac` nu se confrunt` cu obiectul, aprofund~ndu-i 
limitele“.

De fapt nu e nimic paradoxal, a[ spune, \n a afir-
ma c` subiectivitatea este \n critic` o condi]ie a obiec-
ti vit`]ii, a adev`rului. Cum am putea p`trunde \n 
ad~ncul unei opere complexe [i originale, f`r` o anga-
jare energic` a propriei subiectivit`]i? Mi-a[ permite 

s` citez aici o fraz` din Adorno: „Fiecare pas pe care 
(criticul) \l face, datorit` receptivit`]ii sale profund 
subiective, \n inima lucrului, are incomparabil mai 
mult` valoare obiectiv`, dec~t categoriile \nglobante 
[i bine stabilite...“ (Minima Moralia; subl. mea. – P.V.).

Analog, numai aparent paradoxal` este concep]ia 
lui Mircea Martin despre raportul dintre personalita-
te [i impersonalitate \n critic`. Cum nu poate exista 
cri tic` f`r` un coeficient personal, adev`rata dificul-
tate nu const` \n a fi personal, adic` „unic, singular, 
neasemuit“, ci impersonal. „Impersonalitatea (subl. 
lui M.M.) – ca prob` a dep`[irii de sine – acesta cred 
c` este pariul unei adev`rate personalit`]i.“ Este, poa-
te una dintre cele mai frumoase [i mai profunde idei 
din toat` cartea; ea are \n spate, \n paradoxalitatea 
ei, o nobil` tradi]ie filosofic` [i literar` (Flaubert; la 
noi, dup` cum se [tie, Titu Maiorescu, prelu~ndu-l pe 
Schopenhauer; dar ambii formuleaz` cerin]a im per so-
na lit`]ii \ntr-un sens \ntruc~tva diferit: nu ca o con di-
]ie a unei adev`rate personalit`]i, ca la Mircea Mar-
tin, ci ca o condi]ie a artei \n genere). Numai „dep` [i-
rea de sine“, eliberarea de „eul minor“, de ceea ce este 
„pur particular“, singular, contingent poate fi, simul-
tan, defini]ia unei adev`rate personalit`]i [i o cale 
spre adev`r.

Oricum, personalitatea, spre deosebirte de Eu, im-
plic` un moment obiectiv, deoarece presupune o rapor-
ta re la valori.

|mpotriva pozitivismelor [i \n special a structura-
lismului, care reduce critica literar` la identificarea 
rela]iilor din oper`, renun]~nd la judecata de valoare, 
Mircea Martin, „conservator“, consider` judecata de 
va loare, valorizarea, ca esen]ial` \n critic`. Dar jude-
cata de valoare nu se poate reduce la a spune da sau 
nu operei; judecata presupune \n]elegerea, valoriza-
rea e o „component` a interpret`rii“.

Raportarea la uman, la umanitate este o not` defi-
nitorie – nu a[a banal` cum pare – a concep]iei de spre 
critica literar` a lui Mircea Martin. „Formele ei (ale 
cri ticii) implic~nd o moral` [i angaj~ndu-se \n cu noa[-
te re, se constituie ca etape \ntr-o hermeneutic` f`r` 
sf~r [it, care, la r~ndul ei, poate fi considerat` o sec-
ven]` dintr-o explica]ie global` a omului“ (subl. mea 
– P.V.). Critica, g~ndit` ca \n]elegere, intr` astfel \n 
raport cu antropologia, ca [i Estetica lui Vianu, dup` 
cum ar`ta \ntr-un alt studiu Mircea Martin.

|mprejurarea este o urmare fireasc` – chiar dac` 
acest fapt nu este afirmat ca atare de critic – a rapor-
tului privilegiat pe care arta [i literatura, spre deose-
bire de [tiin]`, o \ntre]in cu umanul, raport definit fie 
ca „antropomorfizare“ (Lukács), fie cuprins \n defi ni-

]ia operei literare ca expresie a unei „posibilit`]i uma-
ne“ (Kundera).

Termenul de umanism-surghiunit din vocabularul 
cri ticii [i nu numai – ca urmare a abuzului folosirii lui 
– este aici greu de evitat.

|n aceast` ordine de idei, este oportun s` relu`m 
in terpretarea de c`tre Mircea Martin a concep]iei 
despre critic` a lui G. C`linescu \n Dic]iunea ideilor, \n 
ca drul compara]iei dintre viziunea critic` a acestuia 
din urm` [i cea a lui Roland Barthes. Pornind de la 
afir ma]ia criticului rom~n, „a \n]elege \n istorie \n -
seamn` a descoperi umanitatea faptelor“, Mircea 
Martin identific`, poate dincolo de realitatea textului 
c`linescian, planul ultim de referin]` al lui C`linescu 
\n ceea ce e „posibil \n ordinea universalului uman“, 
des chiz~nd astfel toate conceptele caracteristice care 
definesc subiectivitatea la C`linescu: „acceptabil“ 
(„structuri acceptabile“), „coeren]`“ („O biografie este 
bun`, substan]ial [tiin]ific`, atunci c~nd toate momen-
tele ei apar ca momente coerente de manifestare a unui 
erou“), „posibil“ („nimic nu este cu necesitate adev`rat 
\n istorie, ci numai posibil“) spre un moment de obiec-
tivitate. Tot astfel, conceptul c`linescian de „ad~n ci-
me a realit`]ii“ („Mme Bovary exist` \n planul fic]iunii 
[i are deci ad~ncimea realit`]ii“) este interpretat de 
Mir cea Martin \n sensul „unui fond esen]ial omenesc“. 
Vreau s` cred c` aceast` interpretare a lui C`linescu 
deplaseaz` \ntruc~tva concep]ia acestuia spre propria 
concep]ie a lui Mircea Martin despre leg`tura dintre 
cri tic` [i umanitate.

Mai t~rziu \ns`, de exemplu \ntr-un studiu consa-
crat lui Matei C`linescu \n volumul colectiv Explor`ri 
\n trecutul [i prezentul teoriei literare rom~ne[ti (Art, 
2006), Mircea Martin va vorbi despre „criza umanis-
mului“. |n acela[i volum el explic` intrarea, \n ultimii 
ani, \ntr-un con de umbr` a operei lui Tudor Vianu, 
cen trat` pe ideea de totalitate [i pe idealul unui om 
integral, printr-o schimbare de paradigm` cultural`: 
epoca actual`, dup` Mircea Martin, \nregistreaz`, 
prin tre altele, „moartea subiectului“, „moartea omu-
lui“, problematizarea caracterului obiectiv al adev` ru-
lui, refuzul perspectivei totalizante.

Mircea Martin a sim]it \nc` din anii ‘80 necesita-
tea abord`rii literaturii dintr-un punct de vedere mai 
larg dec~t cel al autonomiei artei \ntr-un sens exclusi-
vist. Dup` ce literatura [i critica autentic` [i-au ap`-
rat autonomia \mpotriva ideologiz`rii literaturii de c`-
tre doctrinarii realismului socialist, criticul a subliniat 
c` critica nu mai putea fi „doar intraliterar` [i pur es-
tetic`“, arta trebuind s`-[i reafirme solidaritatea cu 
celelalte valori, func]ia ei social` [i moral`* (punct de 
ve dere reluat de Mircea Martin mai recent [i \n pre fa-
]a la Canonul occidental, de Harold Bloom – ceea ce nu 
\n seamn`, desigur, intruziunea politicului \n art` sau 
confundarea principiului etic cu moralizarea).

|n acest context, Mircea Martin afirm` pe drept c` 
„li teratura nu poate fi o anex` a ideologiei, c` ea 
poar t` o semnifica]ie uman` ceva mai greu reducti-
bil`“, dar c`, \n acela[i timp, alian]a criticii cu filoso-
fia este fireasc`, dat fiind c` „orice oper` de art` verita-
bil` con]ine o filosofie latent`, care a[teapt` s` fie for-
mulat`“.

Mircea Martin a aplicat (dup` cum au observat [i 
Caius Dobrescu [i Virgil Podoab` \n studiile consa-
crate criticului \n volumul men]ionat Explor`ri \n tre-
cutul [i prezentul teoriei literare rom~ne[ti) criticii litera-
re teza unicit`]ii expresiei (a unit`]ii dintre idee [i ex-
pre sie – rezervat` de obicei de stilisticieni [i esteticieni 
literaturii). Stilul s`u, care une[te o limpezine clasic` 
cu proprietatea unor formul`ri memorabile, corespun-
de acestei concep]ii.

* Un asemenea punct de vedere \[i face acum drum 
\n r~ndul criticilor literari, \n special al celor mai ti-
neri, care afirm` necesitatea de a scoate faptul estetic 
din „\nchisoarea autonomiei“ (Doris Mironescu \n cro-
nica publicat` \n Suplimentul literar la cartea lui Anto-
nio Patra[ despre Ibr`ileanu) sau „men]inerea unei re-
la ]ii puternice cu realitatea, dincolo de comandamen-
tele politice“ (Alexandru Matei, \n Idei \n dialog, octom-
brie 2007).

PETRU VAIDA

Øn]elegerea ca supunere 
la obiect

Concep]ia despre critic` a lui Mircea Martin

Mircea Martin, Singura critic`, 
editura Cartea Rom~neasc`, 2006
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• M`rturisesc c` nu m-a surprins absen]a cu v~n tu-
lui „memorie“ din pliantul ce se g`se[te la dispozi]ia 
spec tatorilor. Rom~nia nu se g`se[te înc` într-o ade-
v` rat` „cultur` a memoriei“. Limbajul memorial nu 
este r`sp~ndit în spa]iul public, a[a cum se înt~mpl` 
nu numai în Occident, ci chiar [i în ]`rile ce ne sunt 
ve cine (Ungaria, Rusia, de exemplu). |n schimb, \n 
h~r tia de prezentare a expozi]iei, format A4, suntem 
anun]a]i într-un limbaj pu]in bombastic c` „pentru 
pri ma oar` de la c`derea Zidului Berlinului, o ]ar` 
fost` comunist` are ocazia s` deschid` o pagin` a is-
toriei sale recente, printr-o expozi]ie fotografic` al 
c`rei interes dep`[e[te grani]ele Rom~niei“. Continu` 
s` predomine, a[adar, raportarea la istorie, recent` 
sau nu. Dincolo de actul artistic, expozi]ia de la Tea-
trul Na]ional arat` tocmai diferen]a dintre istorie [i 
me morie: istoria este scris` de o tagm` de domni re-
spectabili, care practic` istoria ca disciplin` acade-
mic`, grav`, moralizant`, uneori în scopuri de propa-
gand`. Istoria pune accentul pe interpretarea [i re con-
struc ]ia trecutului. „Memoria“ acoper` întreaga pro-

blematic` privind trecutul, inclusiv domeniul 
istoriei ca obiect de cercetare [i ca moda li tate 
de a readuce tre cutul la via]`. Memoria este 
tentativa de „reapropiere“ a trecutului. Pentru 
a fi „istoric“ trebuie s` ai „fler“ [i pre g`tire spe-
cific`. „Memoria“ poate fi exer ci  ]iul oric`rei 
persoane pasionate de trecut, pentru c`-i lip-
sesc tocmai procedurile cognitive care confer` 
cu noa[ terii istorice fundamentele de ra ]ionalitate [i 
legi ti meaz` profesionismul cu pre ten ]ii de adev`r 
(Jorn Rüsen). Cele 156 de fotografii ale expozi]iei nu 
sunt imagini ale istoriei recente; ele ilustreaz` cum 
nu se poate mai bine func]iile arhivatorii ale memori-
ei. R~n du rile de mai jos sunt redactate din pozi]ia 
unui simplu spectator al expozi]iei fami lia rizat cu 
studiul [i dis cursul occidental asupra memoriei, toc-
mai acela care lipse[te, din p`cate, în spa ]iul public 
din Ro m~ nia.

• Familiaritatea unor situa]ii trecute face ca aces-
tea s` fie mai pu]in vizibile [i greu de recuperat în 
evo carea istoric`, personal` sau chiar literar-ro man-
]a t`. Imaginea r`m~ne, ea înghea]` memoria obiecte-
lor, a locurilor [i a oamenilor. Evenimentele [i faptele 
vie ]ii cotidiene, f`c~nd parte din fundalul existen]ei 
noastre, sunt deseori uitate, ignorate, f`r` s` mai lase 
nici o urm`. |n plus, momente de ruptur`, a[a cum au 
fost Revolu]ia din 1989 [i schimbarea dramatic` a so-
cie t`]ii, favorizeaz` acest proces. Andrei Pandele s-a 
do vedit a fi un foarte bun fotograf al cotidianului co-
munist. |ntr-o pia]` acoperit` de z`pad`, mere strica-
te [i înghe]ate ce a[teapt` un cump`r`tor improbabil, 
iar în arrière-plan se poate vedea amprenta unei 
m~ini fantomatice pe z`pad`. Individul ce poart` 
trium f`tor în bandulier` mai multe [iruri de h~rtie 
igienic`, coada la ou` sau mul]imea ce iese resemnat` 
din sta]ia de metrou ca furnicile dintr-un mu[uroi in-

undat, pentru c` în subteran se organiza o vizit` a pe-
rechii preziden]iale. Din acest punct de vedere, valoa-
rea de arhiv` a cotidianului comunist al acestor ima-
gini este cu totul [i cu totul excep]ional` – [i nu cred 
c` m` joc cu cuvintele atunci c~nd afirm acest lucru.

• To]ii marii autori specializa]i în studiul memori-
ei, în frunte cu sociologul francez Maurice Halbwachs, 
]in s` ne atrag` aten]ia asupra faptului c` memoria 
so cial` este în str~ns` leg`tur` fie cu evenimentele pu-
bli ce, fie cu cele colective. Multe dintre fotografiile din 
ex pozi]ia de la Teatrul Na]ional fac referin]` tocmai 
la acest tip de memorie social`. Ele permit s` reve-
dem marile „evenimente“ ale acelei epoci, nu doar din 
per spectiva privitorului, ci [i a actorului, dup` caz. 
Sunt înc` marcat de fotografia realizat` de Andrei 
Pan dele în timpul uneia dintre marile serb`ri în aer 
liber, pe stadioane, regizate dup` modelul nord-core-
ean, adev`rat` demonstra]ie de „sacralizare“ a pute-
rii comuniste. Chipurile Elenei [i al lui Nicolae Ceau-
[es cu erau compuse cu ajutorul unor buc`]i dreptun-
ghiulare de carton, ridicate alternativ în ritmul unui 
algoritm definit de „tovar`[ii instructori“. |n mul]ime, 
fotografia ne arat` o femeie care cite[te degajat` o 
carte – poate cea mai frumoas` metafor` memorial-vi-
zua l` a supravie]uirii prin cultur`, dar [i a par ti ci p`-
rii neangajate la spiritul vremii. Bine reprezentate în 
ex pozi]ie sunt [i alte evenimente colective: cutremu-
rul din 1977, decembrie 1989, mineriadele, vizita Re-
gelui Mihai din aprilie 1992. Iar ca un exemplu al „po-
ten ]ialului memorial“ al fotografiei reprezent~ndu-l 
pe fostul rege al Rom~niei [i familia sa, ]in s` consem-
nez reac]ia unui alt vizitator aflat chiar l~ng` mine, 
ce privea intens imaginea mul]imii fericite [i uluite, 
în acela[i timp. Spontan, a sim]it nevoia s`-mi spun` 
c` a participat la eveniment, iar ma[ina în care se 
afla familia regal` a fost ridicat` aproape în aer de 
mul ]imea în delir...

• Expozi]ia lui Andrei Pandele poate fi interpre-
tat` [i ca un omagiu t`cut adus memoriei acestui ora[ 
at~t de iubit, dar at~t de chinuit de oameni [i de vre-
muri – ora[ul Bucure[ti. „Ideea ini]ial` – imagini cu 
cl` dirile reper ce aveau s` dispar` – a ie[it mai bine 
dec~t m` a[teptam. Proiectul a evoluat odat` cu satis-
fac ]ia dictatorului de a demola brutal o treime din 
centrul istoric. Am început s` fotografiez via]a de zi cu 
zi ca o tragicomedie“, scrie autorul-fotograf în „A4“-ul 
de prezentare a expozi]iei. Or, cea mai mare parte a 
ima ginilor dedicate Ora[ului tocmai acest lucru ex-
prim`: durerea de a-i vedea distrus patrimoniul, du-
blat` îns` de scene ce arat` c`, în mijlocul catastrofei, 
via]a nu vrea s` moar`. Ea se chinuie s` supra vie ]u-
ias c` sub diferite forme, inclusiv ca oameni ce c`l` to-
resc risc~ndu-[i via]a pe osia ce separ` cele dou` va-
goane ale tramvaiului 41 – poate una dintre cele mai 
frumoase [i „dure“ imagini din expozi]ie. |n acest caz, 
ges tul de a fotografia dep`[e[te cadrul tehnic obi[nuit, 
el devine un act de rezisten]` în fa]a totalitarismului 
– de unde [i omagiul sincer pe care doresc s`-l aduc 
au torului, care a ales s` lupte împotriva uit`rii progra-
ma te de regim cu ajutorul unui aparat de fotografiat.

• Ce este nostalgia? S-au dat multe defini]ii aces-
tei st`ri de spirit speciale. Psihanalistul [i scriitorul 
fran cez Jean Bertrand Pontalis avea obiceiul s` 
spu n` c` nostalgia este pierderea îns`[i. „Perdre, c’est 
d’abord perdre de vue“. Or, multe dintre imaginile pre-

zen tate în aceast` expozi]ie readuc în fa]a ochilor 
str`zi, oameni, fapte „înghe]ate“ pe h~rtie care ne 
ara t` un Bucure[ti diferit de cel pe care îl [tim ast`zi. 
Str`zi pe care se putea (înc`) circula cu automobilul, 
ierni în care (înc`) ningea, var` cu cer albastru [i în-
alt. Tot at~tea afirma]ii banale ce par contrazise de co-
ti dianul în care tr`im, pentru c` am pierdut din vede-
re, dup` cum afirma Pontalis, normalitatea locuirii în-
tr-un ora[ ce este dominat de praf, ma[ini ce au urcat 
pe trotuare expulz~nd pietonii pe [osea etc. etc. Mul]i 
dintre mai tinerii vizitatori ai expozi]iei care se g`-
seau în jurul meu nu ezitau s` remarce cu voce tare 
„c~te locuri de parcare“ erau atunci. Sau c` celebrul 
rom cubanez „Havana Club“ se g`sea la v~nzare libe-
 r` în magazine, ignor~nd îns` s`r`cia lucie din jur. 
Amar` ironie [i r`zbunare a memoriei. Spectatorul 
ajunge s` între]in` astfel cu fotografia o rela]ie ambi-
valent`: pe de o parte, el este bine angajat vizual într-un 
trecut comunisto-ceau[ist ce se dore[te criticat (inclu-
siv prin intermediul explica]iilor care înso]esc foto-
grafiile, nu întotdeauna foarte inspirate, uneori chiar 
hilar alc`tuite). Pe de alt` parte, sufer` o transgresi-
une emo]ional` ce survine pe modelul psihanalitic al 
absen]ei, a[a cum el a fost prezentat de Freud în stu-
diul s`u de mici dimensiuni, mai pu]in cunoscut, Do-
liul [i melancolia. Nu întotdeauna trebuie tulburate 
ape le ce dorm sau, dac` o facem, trebuie s` ne a[ tep-
t`m [i la surprize.

• |ntr-un interviu acordat în aprilie 2002 lui Sorin 
Antohi, Paul Ricoeur afirma dou` lucruri esen]iale: 
„Me moria împ`cat` nu const` defel în a uita r`ul su-
ferit sau comis, ci a vorbi despre el f`r` m~nie“, pre-
cum [i faptul c` „recunoa[terea amintirii este o form` 
de memorie împ`cat`“. |n opinia mea, aceast` expo zi-
]ie deosebit` [i-a atins scopul, pe care eu îl percep ca 
pu nerea la încercare a capacit`]ii noastre de a da lizi-
bilitate [i vizibilitate unor traumatisme. Este p`cat 
c` în imensul spa]iul al Galeriei 3/4 de la Teatrul 
Na]ional nu s-a putut g`si loc, pe masa împ`nat` cu 
re viste Libertatea, pentru o „carte de impresii“, a[a 
cum ar fi fost normal. O asemenea carte colectoare ne-ar 
fi permis poate s` ne d`m seama mai bine de ce le ce au 
sim]it vizitatorii. Repet`m: chiar dac` etichetele 
înso]itoare sunt uneori „m~nioase“ sau anapoda prin 
con ]inut [i redactare (doar un exemplu: „Jur`minte 
ale pionierilor: Heil Ceao!“), expozi]ia cred c` î[i atin-
ge scopul memorial: acela de a avea o privire din ce în 
ce mai împ`cat` asupra trecutului comunist.

• |n loc de imposibil` „concluzie“: am stat de vorb` 
la finalul vizitei, sur le vif, cu un cuplu de studen]i, ti-
neri de 20–21 de ani, frumo[i, îmbr`ca]i occidental, 
pur t~nd coafuri sofisticate. Egali în toate, cel pu]in 
din punctul de vedere al aparen]ei exterioare, cu cole-
gii lor din ]`rile ce nu au cunoscut comunismul. |mi 
spun c` expozi]ia li se pare nostalgic` [i plin` de far-
mec, dar nu pot „defini“ în ce const` nostalgia. I-a aju-
tat s` descopere un ora[ Bucure[ti pe care ei nu l-au 
cu noscut niciodat`. Reg`sesc lucruri despre care li s-a 
povestit [i pe care le credeau altfel. Mai dureroase, 
mai „gri“, dup` propria lor expresie. Studen]i la arhi-
tectur`, respectiv geologie. 
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