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\n str`in`tate \n str`in`tate 
– o prioritate– o prioritate

A[ dori s` prezint \n acest editorial 
pro gramul [i activitatea de p~n` acum 
a Centrului de cercet`ri interdisciplina-
re „Tudor Vianu“, \nfiin]at \n mai 2006 
\n cadrul Universit`]ii din Bucure[ti [i 
av~nd drept nucleu dur colectivul Cate-
drei de teoria literaturii de la Faculta-
tea de Litere.

Schimbarea de regim politic a f`cut 
posibil` reg~ndirea studiului literatu-
rii [i sincronizarea (relativ`) cu noile 
abor d`ri din c~mpurile [tiin]ifice ale lu-
mii literare. Dac`, sub vechiul regim, 
efor turile noastre au fost c`l`uzite de 
ideea ap`r`rii cu orice pre] a criteriului 
estetic \n analize [i aprecierea fenome-
nului literar [i artistic, o reorientare se 
im punea \n sensul deschiderii c`tre al-
te discipline [i metode de cercetare.

O specificitate estetic` trebuie, desi-
gur, men]inut`, \ns` nu absolutizat`. 
Per spectiva asupra literaturii nu mai 
pu tea viza, \n zilele noastre, doar litera-
ri tatea ei.

Teoria literar` tinde s` se transfor-
me \n teorie cultural` sau, \n orice caz, 
s` [i-o asocieze.

|n acest sens am ini]iat \n 2003 ela-
borarea unui Dic]ionar general de ter-
minologie literar` [i cultural`, proiect 
la care am reu[it s` ob]in colaborarea 
unor sociologi, filozofi, istorici, pe l~ng` 
aceea, mai numeroas`, a litera]ilor.

|n 2004 am organizat prima Confe-
rin]` na]ional` a catedrei de Teoria li-
teraturii, \n cursul c`reia am \ncercat 
s` \ntocmim un bilan] al disciplinei \n 
spa ]iul autohton. Lucr`rile prezentate 
au ap`rut apoi \n volumul intitulat Ex-
plo r`ri \n trecutul [i \n prezentul teoriei lite-
ra re rom~ne[ti (Grupul Editorial ART, 
2006). Tema celei de a doua conferin]e 
a fost  Locul [i rolul teoriei literare \n c~m-
pul disciplinelor umaniste [i l-a avut 
drept invitat de onoare [i protagonist 
pe Wolfgang Iur, profesor la Universita-
tea din Konstanz, reputat teoretician [i 
analist al recept`rii. Actele conferin]ei 
ur meaz` s` apar` \n cursul acestui an 
tot la editura ART.

Temele ultimelor dou` conferin]e – 
Le gitimitate [i legitimare \n 2006 [i Ideea 
de prezen]` \n 2007 – probeaz` prin ele \n  -
sele deschiderea despre care vorbeam, 
neput~nd fi abordate dec~t dintr-o per-
spectiv` inter- [i multidisciplinar`. In-
vita]ii de onoare au fost J. Hillis Miller, 
reputatul fondator (al`turi de Paul de 
Man [i Derrida) al deconstructivismu-
lui american, [i poetul [i eseistul fran-
cez Michel Degrey. Participarea inter-
na ]ional` a fost important`, de fiecare 
dat`, un num`r de 10–15 tineri cer ce t`-
tori din Occident ]in~nd s`-[i prezinte 
co munic`rile la Bucure[ti.

Aceste ultime dou` conferin]e s-au 
des f`[urat sub auspiciile Centrului re-

cent \nfiin]at, Centru pe care l-am a[e-
zat, deloc \nt~mpl`tor, sub egida lui Tu-
dor Vianu, a eforturilor sale de sintez` 
cultural` [i de „reducere a ira]io na lu-
lui“ din lumea contemporan`. Denumi-
rea complet` a centrului este urm`toa-
rea: „Centrul interdisciplinar de studii 
culturale europene [i rom~ne[ti“ (CIS-
CER), iar tema-cadru de cercetare sun` 
astfel: „\n c`utarea indentit`]ii cultura-
le europene“. |ncerc~nd s` definim euro-
pe nitatea [i aproxim~nd-o inevitabil 
din tr-o perspectiv` local`, sper`m s` 
ne deslu[im mai bine, \ntr-un orizont 
com paratist, propria (fluctuant`) identi-
tate.

Activitatea Centrului „Tudor Via-
nu“ se pozi]ioneaz` nu numai la con-
fluen ]a \ntre disciplinele umaniste – \n -
tre care studiul literaturii r`m~ne o 
pre o cupare constant`, dar nu izolat` –, 
ci [i \ntre dou` mari epoci culturale; o 
mo dernitate \nc` neistovit` \ncepe s` 
treac`, \n ace[ti ani, \ntr-o postmoderni-
ta te spectaculoas`, de[i \nc` inconsis-
tent`.

Centrul „Tudor Vianu“ este conce-
put [i ca un centru intergenera]ional 
des tinat transmisiunii [i prospec]iunii 
in telectuale, un loc \n care critica tradi-
]iei ar urma s` fie simultan` cu asuma-
rea ei, \n care ideile noi sunt a[teptate 
s` apar` tocmai din luminarea recipro-
 c` a unor c~mpuri [i habitusuri diferi-
te.

La proiectele de cercetare a diferite-
lor grupuri de lucru din cadrul Centru-
lui (acoperind, pe l~ng` teoria literatu-
rii [i a culturii, literatura comparat`, 
etio logia, istoria ideilor [i a menta li t` ]i-
lor, [tiin]ele comunic`rii), se adaug` 
Ate lierele „Tudor Vianu“, dezbateri lu-
nare deschise cercet`torilor din alte do-
menii [i, bine\n]eles, studen]ilor, dezba-
teri care se concentreaz` asupra unei 
anu  mite probleme, asupra actualit`]ii 
\ntr-o disciplin` anumit` sau asupra 
unei c`r]i de specialitate ap`rute re-
cent. |n cursul anului trecut, am vorbit 
de spre statutul imaginii \n literatur`, 
despre ekfrastic` [i despre contribu]ia 
teoretic` a lui Gheorghe Cr`ciun, de-
spre sinteza hermeneutic` a lui Paul 
Cor nea. Viitoarele dezbateri ale Atelie-
relor „Tudor Vianu“ vor fi consacrate 
c`r ]ii lui Iulian Costache despre Emi-
nescu, volumului lui Sorin Antohi de-
spre „r`zboaiele culturale“, antropolo-
giei simbolice etc.

Am ]inut s`-i informez pe cititorii 
Bucure[tiului Cultural despre existen]a 
Centrului interdisciplinar de studii cul-
turale „Tudor Vianu“ cu dubla speran]` 
c` unii dintre ei s-ar putea al`tura efor-
turilor noastre, iar al]ii vor concede c` 
o asemenea activitate dep`[e[te intere-
sul strict academic.

MIRCEA MARTIN

Despre Centrul 
„Tudor Vianu“ 

Poezii
ION IOVAN

Bucure[ti, Bucure[ti, 
februarie 1935februarie 1935

fo
to

: R
`z

va
n 

B
r`

ile
an

u



Nr. 3 (66)2 12 februarie

Zilele Bucure[tiului la Madrid, 
aprilie 2008
Declarat Anul Dialogului Intercul-

tural, 2008 va a[eza fa]` \n fa]` Bu cu-
re[ tiul [i Madridul, Estul [i Vestul, cu 
tot ce au ele mai bun din culisele artisti-
ce [i culturale, o suit` de evenimente de 
strad` [i nu numai: piese de teatru, 
crea ]ii artistice vizuale [i muzicale, dans 
[i specific cultural \n expresie contempo-
ra n`.

Jazzy Spring (Festival de jazz), 
aprilie 2008
Primele dou` edi]ii ale Festivalului 

Jazzy Spring l-au transformat deja \n 
cel mai important eveniment jazzistic 
al anului \n Bucure[ti prin amploarea, 
di versitatea [i calitatea programului.

La fel ca [i anul trecut, ansamblul 
presta]iilor artistice din festival va cu-
prinde recitaluri cu unii dintre cei mai 
re prezentativi muzicieni de jazz ai mo-
mentului, c~t [i alte ac]iuni adiacente, 
precum workshop-uri, lans`ri de albu-
me [i c`r]i, expozi]ii sau dezbateri pe te-
me legate de muzic`.

Jazzy Spring [i-a propus s` prezinte 
publicului toate genurile de jazz, de la 
gospel la mainstream [i avangard`, \n -
cer  c~nd s` ofere o imagine de ansamblu 
a metamorfozelor muzicii de bun` cali-
tate.

Festivalul Interna]ional 
de Teatru Shakespeare, 
aprilie–mai 2008
Pentru realizarea celei de a doua edi-

]ii a Festivalului Interna]ional de Tea-
tru Shakespeare, ArCuB \mpreun` cu 
Fun da]ia „William Shakespeare“ [i 
Teatrul Na]ional „Marin Sorescu“ din 
Craiova reiau parteneriatul care va oferi 
[i \n 2008 publicului bucure[tean oca-
zia de a vedea cele mai bune realiz`ri 
tea trale interna]ionale pe texte shakes-
peariene. Duplexul Craiova–Bucure[ti 
s-a bucurat de un mare succes la prima 
edi ]ie, ceea ce a \ncurajat reeditarea 
aces tei cooper`ri. Printre spectacolele 
pre zente anul acesta [i la Bucure[ti se 
nu m`r`: Troilus [i Cresida – regia De-
clan Donnellan, Trilogia Shakespeare 
(Macbeth, Hamlet, Othello) – regia Eimun-
tas Nekrosius, Regele Lear – regia Lev 
Dodin, Nobile William – prezentat de ac-
torul Michael Pennington. Spectacolele 
se vor prezenta pe unele dintre cele mai 
im portante scene din capital` (Teatrul 
Na]ional din Bucure[ti, Odeon, Teatrul 
Me tropolis, Teatrul Bulandra [i altele).

T~rgul de Pa[ti 
\n s`pt`m~na 21–27 aprilie 2008
Ca \n fiecare an, vom marca Pa[tele 

prin organizarea unui moment special 
cu muzic`, voie bun` [i un t~rg de se-
zon.

9 Mai – Ziua Europei, 
9 mai 2008
|n 2006 am s`rb`torit Ziua Europei 

prin evenimentul Mesaj pentru Europa, 
\n cadrul c`ruia cet`]enii [i-au expri-
mat liber opiniile \n leg`tur` cu adera-
rea. |n 2007 am marcat proasp`ta noas-
tr` cet`]enie european` prin organiza-
rea unei parade militare cu participa-
rea celor mai reprezentative fanfare din 
Bul garia, Cipru, Germania, Italia, Li-
tuania, Spania [i Rom~nia. Anul acesta 
vom celebra din nou Ziua Europei prin-
tr-un eveniment special.

B-FIT in the STREET 
(Festival de Teatru de Strad`), 
mai–iunie 2008
Anul trecut a avut loc prima edi]ie a 

Fes tivalului Interna]ional de Teatru B-
FIT. Acesta a fost structurat pe 2 sec-
]iuni: Sec]iunea Principal` – \n care au 
fost invitate trupe de teatru sub ven ]io-
na te de stat, cu spectacole de anvergur` 
[i Sec]iunea Teatru Independent – cu 
par ticiparea unor companii mici, ale 
c`ror spectacole s-au desf`[urat \n spa-
]ii mai restr~nse, dar care au utilizat 
mijloace foarte diverse de exprimare ar-
tistic`, de la commedia dell’arte la tea-
trul de avangard`.

|ntruc~t Festivalul Interna]ional de 
Teatru B-FIT are loc din 2 \n 2 ani (al-
ternativ cu Festivalul de Teatru Shake-
speare), de anul acesta extindem oferta 
teatral` de prim`var` prin crearea B-
FIT in the STREET, un festival de tea-
tru de strad` la care vor fi invitate re-
numite trupe interna]ionale, dar [i ro-
m~ ne[ti. B-FITin the STREET, o pro-
punere inedit` pentru bucure[teni, care 
spe r`m s` aib` succes [i s` poat` fi 
trans format` \n tradi]ie.

Ci[migiul Copiilor, 1 iunie 2008
Evenimentul se va desf`[ura dumini-

 c` 1 iunie, \ntre orele 10,00 [i 22,00, \n 
Parcul Ci[migiu, transformat pentru o 
zi \ntr-un loc magic, \n care \[i dau \nt~l-
nire pove[tile, teatrul, muzica, dansul 
[i jocul. Printre baloane, confetti, coi-
furi, trompete, clovni [i chipuri pictate 
ne \ntoarcem cu to]ii la copil`rie [i ne 
bu cur`m de momente artistice [i de di-
vertisment, de spectacole de strad`, con-
cer te, anima]ie, ateliere de crea]ie, jo-
curi [i concursuri.

Festival de muzic` clasic`, 
sf~r[it de iunie 2008
Cea de-a treia edi]ie a unei in]iative 

care s-a bucurat de mare succes \n edi-
]ii le anterioare, MozartFEST [i Vienna 
Mu sic Film Festival. Manifestarea va 
avea loc tot \n Pia]a Enescu, \n fa]a fos-
tului restaurant Cina, l~ng` Ateneul 
Rom~n, zilnic \ntre orele 11,00-23,00. 
Zona va fi transformat` \ntr-o oaz` de 
ver dea]`, cu flori, gazon [i terase ele-
gante, \n jurul celor c~teva sute de lo-
curi pe scaune, toate oferite iubitorilor 
muzicii clasice.

Amenajarea loca]iei presupune o 
sce n` de 10 m x 12 m, un ecran de 8 m x 
6 m [i amplasarea a 500 de scaune. Pe 
struc tura similar` proiectelor din 2006 
[i 2007 vor avea loc proiec]ii de filme (\n  -
registr`ri ale unor concerte interna ]io-
na le), precedate de scurte recitaluri live 
ale unor arti[ti rom~ni. Intrarea va fi li-
be r` pe toat` perioada festivalului.

Stagiunea Estival` Muzical`, 
iunie–septembrie 2008
Concertele Stagiunii Estivale Muzi-

cale g`zduite de chio[cul din Ci[migiu 
adu n` de [apte ani \ncoace, la fiecare 
sf~r [it de s`pt`m~n` un num`r mare 
de iubitori ai muzicii (peste 150 de per-
soane sunt prezente la fiecare concert). 
Uneori se danseaz`, c~teodat` se fredo-
neaz` [i de fiecare dat` se aplaud`. A[a 
s-a \nt~mplat \n 2007 [i, cum publicul 
s-a obi[nuit deja cu prezen]a muzicii \n 
parc, vom continua [i \n aceast` var` 
tra di]ia din Gr`dina Ci[migiu.

Festival Via Cultura, 
iulie–septembrie 2008
Un schimb cultural rom~no-italian \n  -

tre festivalul Zilele Bucure[tiului [i 

Ope raestate Festival Veneto, sub titula-
tura Via Cultura, care \n 2008 se va 
afla la cea de-a doua edi]ie.

Comuniunea prin art` a dou` iden ti-
t`]i culturale aduce \n peisajul celor 
dou` festivaluri evenimente de mare 
valoare: spectacole, expozi]ii, happe-
ning-uri.

Actorii principali au fost [i vor fi pu-
blicul italian [i cel rom~n, fa]` \n fa]` 
cu tot ce poate cultura s` ofere mai bun 
– Teatru. Dans. Art` figurativ`. Muzi  c`.

Noaptea Alb` a Bucure[tiului, 
septembrie 2008
Din 2007 Bucure[tiul a devenit mem-

bru al Clubului Nop]ilor Albe ale Euro-
pei, al`turi de Roma, Madrid, Paris, 
Bru xelles [i Riga. Succesul \nregistrat \n 
2002 de evenimentul Noaptea Alb` a 
Pa risului a antrenat [i alte metropole 
eu ropene \n organizarea propriilor nop]i 
albe \n care s`rb`toarea general` se in-
staleaz` pentru o noapte pe str`zile ca-
pitalei.

A doua edi]ie a Nop]ii Albe a Bucu-
re[ tiului se va desf`[ura chiar de ziua 
ora [ului [i va consta \ntr-o suit` de eve-
nimente – de strad` [i nu numai – care 
vor avea loc \ntr-o loca]ie central`, cea 
mai probabil` fiind \n acest moment 
Pia ]a Constitu]iei. Printe altele, teatre-
le [i muzeele vor fi deschise, iar publi-
cul bucure[tean va putea savura c~teva 
crea]ii artistice interna]ionale de excep-
]ie.

Festivalul Na]ional de Teatru, 
noiembrie 2008
O radiografie a stagiunii teatrale a 

anului anterior, care pe durata a dou` 
s`p t`m~ni aduce cele mai reprezentati-
ve mont`ri din Bucure[ti [i din ]ar` \n 
fa]a publicului Capitalei. De anul tre-
cut a existat [i o participare inter na ]io-
na l`. Manifestarea este structurat` pe 
mai multe module, acoperind toate tipu-
ri le de spectacol [i oferind \n plus expo-
zi ]ii de scenografie, \nt~lniri cu presa, 
dezbateri \ntre speciali[ti. Aproape toa-
te s`lile de teatru din ora[ sunt implica-
te \n proiect.

Festivalul de Film DaKino, 
noiembrie 2008
Un festival de film care urm`re[te 

evo lu]iile tinerilor arti[ti cinea[ti, \n  cer-
c~nd s`-i pun` \n contact pe creatorii fil-
me lor din toat` lumea, \nscrise \n con-
curs, cu publicul rom~n. DaKino nu mai 
are nevoie de nici o prezentare: an de 
an, filme \ndr`zne]e [i publicul t~n`r 
\[i dau \nt~lnire \n cadrul unei s`p t`-
m~ni de festival.

1 Decembrie, 
1 decembrie 2008
Un spectacol dedicat Zilei Na]ionale 

a Rom~niei, care va avea loc pe esplana-
da din fa]a Teatrului Na]ional, \ntre 
ore  le 18.00 [i 22.00. Cu aceea[i ocazie 
se vor aprinde luminile create special 
pen tru s`rb`torile de iarn`. Vor avea 
loc recitaluri ale unor arti[ti rom~ni [i 
un foc de artificii.

Cred \n Mo[ Cr`ciun, 
10–23 decembrie 2008
Pentru al [aselea an consecutiv vom 

s`r b`tori Cr`ciunul \n strad`, d~nd 
mai mult` str`lucire acestui moment. 
|n jurul bradului \mpodobit, copiii [i 
adul ]ii vin cu inima deschis` la \nt~l ni-
rea cu Mo[ul Drag [i Bun. Nu lipsesc \n -
ge  ra[i, cerbi, pinguini, oameni de z`pa-
 d`, personaje de poveste, \ntr-un spa]iu 
creat de scenografii no[tri. Un mic t~rg 
cu bun`t`]i pentru p`rin]i [i copii spo-
re[ te farmecul evenimentului nostru. 
|n fiecare zi a perioadei men]ionate, \n -
tre orele 16,00 [i 22,00 pe scena ampla-
sat` \n fa]a Teatrului Na]ional evoluea-
 z` colind`tori, trupe de teatru, coruri 
lai ce [i religioase, precum [i numero[i 
so li[ti \ndr`gi]i.

Revelion 2008–2009, 
31 decembrie 
|ncerc`m [i anul acesta s` r`m~nem 

\n topul spectacolelor din noaptea nou-
lui an. |n 2009, pe l~ng` tradi]ionalul 
show de lasere, efectele speciale [i ilumi-
na tul arhitectural, surprizele nu vor \n -
t~r zia s` apar`. Renumi]i arti[ti ro m~ni 
[i str`ini vor sus]ine concerte pentru 
pu blic, dar punctul culminant al specta-
co lului \l va reprezenta ora 0, cu speech-
ul oficial [i momentul pirotehnic.

Album de fotografie 
Bucure[ti, dragostea mea
Ini]iativa ArCuB de a realiza o carte 

de vizit` a ora[ului, extrem de util` \n 
ac tivit`]ile de promovare a proiectelor 
noastre, s-a bucurat de mare succes. Al-
bumul, ale c`rui condi]ii grafice sunt 
deo  sebite, a cuprins fotografii recente 
ale Bucure[tiului. Imaginile sunt crea-
]ii ale fotografului Sorin Toma, care ne 
ofe r` drepturile de autor, \n baza unui 
con tract neexclusiv. Au fost tip`rite trei 
va riante lingvistice: rom~n`-englez`, 
ro m~n`-francez`, rom~n`-german` (cu 
ocazia Zilelor Bucure[tiului la Viena).

Av~nd \n vedere extinderea [i des-
chiderea interna]ional` a proiectelor 
ArCuB din acest an (duplexul Via Cultu-
ra, Zilele Bucure[tiului la Madrid, Noap -
tea Alb` a Bucure[tiului etc.), vom ree-
dita acest album \ntr-o nou` variant`.

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
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Spre sf~r[itul anului trecut, la vre-
me de toamn`, a v`zut lumina tiparului 
o antologie poetic` – B`utorii de absint – 
con sistent` sub toate aspectele, reu-
nind cinci nume grele ale poe]ilor afir-
ma]i \n ultimele trei decenii. |n ordine 
al fabetic`, este vorba de Traian T. Co [o-
vei, Nichita Danilov, Ion Mure[an, Ioan 
Es. Pop [i Liviu Ioan Stoiciu. Oricum 
am privi-o: ca pe un volum reunind se-
lec ]ii din c`r]i mai vechi sau mai noi ale 
autorilor \n spe]` sau ca pe o propunere 
poetic` original`, antologia constituie 
un eveniment de neignorat, cu semni fi-
ca ]ii ce se cuvin a fi pritocite [i medita-
te. Prin intermediul ei, cealalt` fa]` a 
opt  zecismului \[i impune persona li t` ]i-
le. S-ar putea ca ini]iativa s` fie urmat` 
[i de al]ii, dup` alte afinit`]i...

Dincolo de comentariile aplicate, cu 
unele trageri ale spuzei pe turta unor 
poe]i-colegi de promo]ie precum Clau-
diu Komartin sau Dan Coman, prefa]a 
am pl`, meticuloas` a lui Bogdan Cre]u 
(Cinci poe]i nedogmatici) mi se pare im-
portant` nu at~t prin refuzul idiosincra-
zii lor „optzeciste“, c~t mai ales prin re-
fuzul genera]ionismelor \n numele unui 
ecumenism al valorilor autentice: „Exis-
 t`, se [tie, critici de serviciu ai fiec`rei 
ge nera]ii, cei \nregimenta]i, care nu 
ju r` dec~t pe valorile omologate de ei. E 
tim pul s` dep`[im astfel de prejudec`]i 
[i s` citim, cu deschidere, operele unor 
scriitori importan]i, bucur~ndu-ne, pur 
[i simplu, de victoria poeziei, indiferent 
de coloratura sa“. Prefa]atorul atrage, 
de asemenea, aten]ia asupra „conti nui-
t` ]ii“ multor optzeci[ti valoro[i at~t cu 
„tra di]ia“ [aizecist`, c~t [i cu poezia des-
cen den]ilor, elementul comun – opus 
cerebralit`]ii jemanfi[iste, demitologi-
zante – fiind „asumarea existen]ial` a 
rea lului prin text“. Afirma]ie cam vag`, 
to tu[i, mai ales c` „realul“ lui Ion Mu re-
[an, Nichita Danilov sau Traian T. Co-
[o vei este unul foarte... imaginar, fan-
tast chiar. C` \ntre teoria [i practica 
poeziei, \ntre reprezentarea standard a 
optzecismului [i poezia „optzeci[tilor“ 
diferen]ele sunt adeseori frapante – e 
un adev`r banal ce se cere a fi reamin-
tit. La fel de adev`rat e [i faptul c` \n -
tre o anume direc]ie a genera]iei ‘80 [i 
„fracturi[ti“, de pild`, nu exist` o rup-
tur`, aceasta fiind „mai degrab` o g` sel-
ni ]` a criticii dec~t o realitate“. O g`sel-
ni ]`, m` gr`besc s` adaug, nu tocmai 
inocent` \n competi]iile de agende pen-
tru ocuparea [i administrarea de c`tre 
critic` a teritoriilor literare contempo-
rane... M` \ndoiesc \ns` c` „fracturis-
mul“ ar lucra, spre deosebire de predece-
so rii imedia]i, „asupra sintaxei poeziei, 
nu asupra con]inutului ei“, cum crede 
Bog dan Cre]u. Lucrurile stau exact pe 
dos!

|ntr-adev`r, critica postdecembrist` 
„nu a deta[at individualit`]ile din ca-
drul grup`rii“. Poezia genera]iei nu \n -
seam n` doar Mircea C`rt`rescu [i al]ii 
(de[i, \n ce m` prive[te, continuu s`-l 
consider pe C`t`rescu drept cel mai im-
portant poet al ei: asta e!). Iar B`utorii 
de absint readuce \n aten]ie c~teva perso-
na lit`]i poetice pregnante, de omologat 
ca atare [i nu (doar) drept reprezen-
tan]i/pioni ai unei „poetici reformiste“ 

sau, dimpotriv`, deja „revolute“.
Dintre cei cinci colegi de antologie, 

doar unul a participat la fenomenul vo-
lumelor colective din anii ‘80 (Traian T. 
Co [ovei, \n spectacularul Aer cu diaman-
te), dar acesta e, vorba regretatului 
Radu G. }eposu, un „poet prea poet“ \n -
tr-o genera]ie antiliric`, un post-simbo-
list gen Ion Vinea deghizat \n post-beat-
nik... {i, \n acela[i timp, un boem talen-
tat, un evazionist funambulesc. Trei au-
tori sunt reprezentan]i de v~rf ai „pro-
vinciei“ (Ion Mure[an, Nichita Danilov, 
Liviu Ioan Stoiciu), iar Ioan Es. Pop, 
debutat mai t~rziu, dup` 1990, trece 
dincolo de obi[nuitele \ncadr`ri, fiind 
revendicat deopotriv` de „optzeci[ti“ [i 
de „nou`zeci[ti“. Este prezent, de altfel, 
[i \n mega-antologia Manualul de litera-
tur`, conceput` ca o \ncununare postfes-
tum a „nou`zecismului“.

Reunirea autorilor \[i are, bine\n  ]e-
les, t~lcul ei... Nu cred s` gre[esc prea 
mult v`z~nd \n B`utorii de absint o repli-
 c` implicit` at~t la volumul Cinci, a 

doua antologie a Cenaclului de Luni (cu 
Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, Ion Bog-
dan Lefter, Mariana Marin, Alexandru 
Mu [ina), c~t [i la amintitul Manual de li-
te ratur` (cu Daniel B`nulescu, Mihail 
G` l`]anu, Cristian Popescu, Ioan Es. 
Pop, Floarea }u]uianu, Nicolae }one). 
Mult mai pu]in histrionic dec~t cel din 
urm`, B`utorii de absint con]ine numai 
c~teva texte scurte de autoprezentare 
[i de situare a participan]ilor \n rela]ie 
cu miza c`r]ii. Ele sunt semnate numai 
de Traian T. Co[ovei, Nichita Danilov 
[i Liviu Ioan Stoiciu, ceilal]i prefer~nd 
dis cre]ia. Doar \ntr-o not` de subsol, 
Ioan Es. Pop ]ine s` precizeze c` titlul 
gru pajului „\l reproduce pe acela al vo-
lumului bibliofil ap`rut la Editura Eis 
Art din Ia[i, \n anul 2007“. |n finalul 
c`r ]ii sunt reproduse sobru, strict infor-
mativ, cinci fi[e biobibliografice relevan-
te pentru suprafa]a fiec`rui autor \n 
parte.

Paternitatea titlului, ca [i conceptul 
pre zentei antologii, \i apar]ine lui Nichi-

ta Danilov, iar situarea acestuia \n r`s-
p`r cu fenomenul cenaclier al antologii-
lor de grup re]ine aten]ia: „T~n`r fiind, 
am privit destul de sceptic astfel de ca-
maraderii literare. Acum \ns`, dup` at~-
]ia ani de la debut, nu [tiu exact de ce, 
mi-am dat seama c` nimic nu e pierdut 
[i c`, dup` at~tea orgolii risipite pe 
drum, a sosit timpul prielnic unei anto-
logii“. Semnificativ` este [i op]iunea 
acestor „old boys“ pentru un prefa]ator 
t~ n`r: o investi]ie \n viitor, opus` op]iu-
nii tinerilor cenacli[ti pentru girul un 
mentor cu autoritate [i experien]`.

Mefient` fa]` de contingentul diurn, 
poezia „b`utorilor de absint“ nu-[i pro-
pune s` coboare doar \n strad`, ci [i – 
mai ales! – \n suflete, refuz~nd extraver-
tirea colocvial` \n favoarea experien]ei 
interioare, a lirismului, \n ultim` in-
stan]`. Asumarea acestui blazon iden-
titar de c`tre Danilov & Co – cu trimi-
tere transparent` la modelul Virgil Ma-
zilescu – este c~t se poate de relevant`: 
„Pentru unii, poezia e b`utura zeilor, 
din care gust` doar spiritele alese. Tr`-
ind \ntr-un veac agitat, \n care poetul a 
fost, \n sf~r[it, izgonit din Cetate, noi 
ne-am mul]umit s-o asem`n`m, nostal-
gici fiind din fire, cu absintul, licoarea 
pe care au degustat-o at~t poe]ii sim bo-
li[ti, c~t [i pictorii impresioni[ti, expre-
sio ni[ti [i avangardi[ti (...). Poate c` 
unii dintre ei au b`ut aceast` licoare zil-
nic, noi bem din ea atunci c~nd pe str`zi, 
[i mai ales \n suflete, e «lini[te [i sea-
 r`»“.

Ceea ce \i une[te, \n pofida dife ren ]e-
lor de formul`, pe cei cinci sunt afini t`-
]ile interioare, „firea nostalgic`“ [i indi-
vidualismul artistic. Autorii sunt, cu 
to]ii, poe]i de v~rf ai „noii paradigme“, 
dar greu \ncadrabili \n standardele ideo-
logice ale postmodernismului optzecist. 
Sunt fantasmatici [i gravi, crepusculari 
sau nocturni, melancolici [i/sau apoca-
liptici, vizionari cu deschidere metafi-
zic`. De[i cvasi-unanim recunoscu]i, ei 
au putut fi taxa]i, din v~rful buzelor, de 
c`tre unii congeneri ca \mpov`ra]i de 
„re ziduuri moderniste“, reprezentan]i 
ai unui neoexpresionism „revolut“, prizo-
nieri ai „desuetului“ mit boem al poetu-
lui damnat... Or, tocmai asimilarea in-
tim`, integrarea profund` a tradi]iei li-
rice modern(ist)e \ntr-un nou metabo-
lism poetic le confer` greutate [i vitali-
tate literar`. Pentru ace[ti autori, poe-
zia continu` s` fie o valoare tare. Nu de-
geaba absintul, privit ca „a cincea 
esen ]`“, a devenit... ID-ul lor esen]ial. 
Ironia istoriei literare face ca tocmai ei, 
aparent desue]ii, s` apar` azi proaspe]i, 
substan]iali [i, mai ales, cu ecou \n r~n-
dul noilor promo]ii poetice. Nu-i mai pu-
]in adev`rat c`, \n maniere specifice, 
to]i ace[ti reformatori nostalgici parti-
cip` la „aerul de familie“ pe care modi fi-
c` rile de sensibilitate [i limbaj ale dece-
niului nou` l-au impus. Pentru to]i, rea-
lul, contingentul exist` ca sediu al eului 
poetic. Cotidianul imediat, con[tiin]a 
con ven]iei literare, experimentul textu-
al, tranzitivitatea limbajului sunt pre-
zente, f`r` a fi ostentative. Ele consti-
tuie mai degrab` ni[te suporturi, mij-
loace de recondi]ionare a medita]iei li-
rice. Dac`, \n cazul celor mai „tranzi-

tivi“ [i mai „reali[ti“ dintre b`utorii de 
absint (Ioan Es. Pop sau Liviu Ioan Stoi-
ciu), metafora existen]ial`, dimensiu-
nea mitologic` [i lirismul simbolic asi-
gur` \n special structura de ad~ncime 
poemelor, la „estetizantul“, dezabuza-
tul Co[ovei, la „apocalipticul“, viziona-
rul, expresionistul Ion Mure[an [i la 
„hie raticul“, fantastul Danilov ele con-
stituie \ns`[i materia prim` a poeziei.

Nu sunt multe lucruri de spus \n le-
g` tur` cu grupajele fiec`rui autor \n 
par te: unele poeme au mai fost antolo-
gate cu diverse prilejuri. Altele, reluate 
din volume originale recente, vin s` 
com pleteze diferite profiluri (cel al lui 
Nichita Danilov, spre exemplu). A le 
discuta implic`, de fapt, relectura inte-
gral` a fiec`rui parcurs poetic \n parte. 
Opera]iunea merit` [i trebuie f`cut`. 
Ceea ce mi-am propus, deocamdat`, a 
fost s` atrag suplimentar aten]ia asu-
pra unei dimensiuni f`r` de care poezia 
ul timelor decenii nu poate fi corect per-
ceput` [i \n]eleas`.

Care ar fi poe]ii cel mai bine plasa]i 
pentru „desprinderea“ individual` deci-
siv` \n materie de receptare? |nclin s` 
cred, cu toate precau]iile de rigoare, c` 
ace[tia sunt Ion Mure[an, Nichita Da-
nilov [i Ioan Es. Pop. Nu neap`rat pe 
motivul valorii lor estetice „\n sine“ (ca-
pitol la care departaj`rile \ntre cei cinci 
sunt \ntru totul riscante [i, deocamdat` 
cel pu]in, arbitrare), ci prin calitatea 
lor de a ilustra la v~rf, ca lideri repre-
zentativi, c~te un model iradiant/o ten-
din]` poetic` major`. Ion Mure[an este, 
de departe, poetul-fanion al vizionaris-
mului crud, neoexpresionist [i apocalip-
tic al „optzecismului“ ardelean, pe urme-
le c`ruia merg mul]i dintre tinerii poe]i 
de azi. Nichita Danilov e liderul „optze-
cismului“ moldav, autor al unei poezii 
his trionic-meditative, tenebroase [i b~n-
tui te, spiritualizate \n linia cre[tinis mu-
lui r`s`ritean, iar Ioan Es. Pop domin`, 
prin complexitatea neorealist` [i fantas-
ma tic` a universului s`u thanatic, o 
uma nitate postdecembrist` \n deriv`, o 
lume damnat`, a marginilor f`r` ori-
zont. Traian T. Co[ovei e productiv prin 
es tetismul s`u vis`tor, melancolic-ori-
ental, de o ironie neagr` [i fin` toto-
dat`, dar risc` s` r`m~n` fixat \n imagi-
nea de „manierist lunedist“, repetitiv, 
f`r` evolu]ie, \n vreme ce Liviu Ioan Stoi  -
ciu, cu discursul s`u poetic at~t de per-
sonal, g~f~it, destr`mat [i fr~nt, pla cat 
pe o mitologie crud`, tinde s`-[i disper-
seze prea mult energia, diminu~ndu-[i 
im pactul [i for]a de iradiere. Dar... cine 
[tie?

B`utorii de absint invit`, chiar incit` 
la o opera]iune de relectur`, de revalori-
za re [i de retipologizare la bursa de va-
lori a identit`]ilor poetice contempora-
ne. Mai mult dec~t at~t, volumul \i 
obli g` la reconsider`ri pe cei care v`d \n 
poezia „optzecist`“ doar intertext ludic 
[i ironico-parodic, spectacol livresc, bio-
grafism tehnicist [i cotidianism apter, 
f`r` ontologie [i f`r` metafizic`. Tot 
mai multe personalit`]i reale evadeaz`, 
iat`, din stereotipurile genera]ioniste. 
Fe nomen c~t se poate de firesc: poetici-
le de grup vin [i trec, valorile individu-
ale r`m~n.

cronic` literar`

Traian T. Co[ovei, Nichita Danilov, 
Ion Mure[an, Ioan Es. Pop, Liviu Ioan 

Stoiciu, B`utorii de absint. Antologie de 
grup, prefa]` de Bogdan Cre]u, ed. 
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Reveren]` 
Domnului Caragiale

La Ploie[ti, locul de ba[tin` al ilus-
trului \nainta[, I.L. Caragiale a fost ce-
lebrat de ziua na[terii, la teatrul care 
ar trebui s`-i poarte numele. Dar a[a se 
\nt~mpl` pe la noi. Eminescu a dat nu-
mele unui teatru din Banat din vanit`]i 
locale, iar Caragiale, din lips` de sus ]i-
n` tori ministeriabili, risc` s` nu-[i mai 
dea numele nim`nui. Nu c` n-ar mai 
vrea, sup`rat pe demagogia de el \nsu[i 
in criminat` care i-a folosit numele 
p~n` la dispre], dar fudulia europe ni z`-
rii la cei mai neao[i moftologi merge 
ade sea p~n` la negarea p`rin]ilor. (Po-
vestea cu plimbatul statuii e de tot r~-
sul.)

La ocazii festive, cum a fost [i aceea 
la care ne referim, Caragiale devine \n 
schimb un fel de obliga]ie bun` pentru 
su biecte de prima pagin`, la gazetele 
care n-au aruncat din trecut \mpreun` 
cu apa din copaie [i copilul.

Revenind la evenimentul pe care-l 
con semn`m, trebuie s` spunem c` di-
rectorul Teatrului „Toma Caragiu“ din 
Ploie[ti, ambi]iosul Lucian Sabados, a 
fo losit prilejul cu inteligen]`. |ncorona-
 t` cu blazonul Domnului Caragiale, 
ziua de 30 ianuarie a fost aleas` pentru 
a marca mai multe evenimente, printre 
care [i cei zece ani de c~nd teatrul plo-
ie[ tean [i-a dob~ndit un nou sediu mo-
dern, frumos [i bine dotat. Recursul la 
is torie se impunea, astfel c` am avut 
par te de o expozi]ie retrospectiv`, mul-
te diplome merituo[ilor edili ai ora[ului 
[i discursuri, prezen]e distinse [i mult 
l` date, precum regizorul Valeriu Moi-
sescu, cu „sechele ploie[tene“ \n biogra-
fie [i cel pu]in o montare Caragiale de 
re ferin]` pe scena teatrului din locali-
tate (D’ale carnavalului din 1962, cu cele-
brele m`[ti [i Toma Caragiu \n rolul lui 
Pampon). Au fost evocate prin imagini, 
texte de epoc` [i patriotism local mo-
mentele ploie[tene de inspira]ie ale dra-
ma turgului, carnavalul din 1890, unde 
„un neam], profesor de dansuri moder-
ne [i bun pianist, a adus note de la Vie-
na [i a lansat ni[te dansuri noi italie-
ne...“ (ce c`uta neam]ul \n Bulgaria?), 
balul de la Societatea Viitorul, „care a 
adus pe estrada orchestrei banda mare 
a lui Gheorghi]` St`nescu-L`utarul 
com pus` din 10 ]igani frumo[i [i ta len-
ta]i, \mbr`ca]i \n costume na]ionale 
(sic!), a[a cum s-au prezentat la Paris la 
ex pozi]ia Universal`“. |n replic`, trupa 
de azi a Teatrului din Ploie[ti, cu un po-
ten ]ial artistic de fiecare dat` remar-
cat, a prezentat premiera 2008 a come-
diei D’ale carnavalului, „piesa cea mai 
pur`“, cum zice regizorul Sabados, refe-
rindu-se evident la calit`]ile teatrale 
ale savuroasei farse. Spectacolul e onest, 
f`r` „originalit`]i“ regizorale, \n care 
actorii au trecut cu bine peste preju de-
c` ]ile generate de istoricul \nc`rcat al 
personajelor celebre, juc~nd cu pl`cere 
[i haz. S-au deta[at Mihai Coad` \n 
Pam pon, Clara Flores \n Mi]a, Karl Ba-
ker \n Nae Girimea. Ne-au surprins 
prin ineditul propunerii (George Liviu 
Fr~n cu – Cr`c`nel) [i prospe]imea 
apari]iei Bogdan Farca[ – Catindatul, 
un debut promi]`tor pe scena de la Plo-
ie[ti. Una peste alta, istoriografia ne 
ara t` c` la el acas` Caragiale n-a f`cut 
ex cese de reprezentare (D-ale... este la a 
treia \nscenare), a[a c` montarea de 

acum e binevenit`, iar reveren]a f`cut` 
Domnului Cargiale, un gest care-i ono-
reaz` pe ploie[teni. Caietul program al 
spectacolului reproduce o fotografie de 
epoc` a dramaturgului [ez~nd turce[te 
\n costum arn`u]esc. |n fundal, o biblio-
tec` [i un covor cu motive na]ionale. 
Imaginea a fost surprins` \n inima Eu-
ropei, la Berlin, unde dramaturgul tr`-
ia cu nostalgia Orientului. 

Regele [i Contesa
 
Noua [i mult a[teptata premier  ̀ a 

Tea trului Na]ional din Bucure[ti – Eduard 
al III-lea de Shakespeare – a fost proiec-
tat` s` fie evenimentul de referin]` al 
primei noastre scene: un Shakespeare, 
pe deasupra [i inedit, un regizor de ta-

lia lui Alexandru Tocilescu, un inter-
pret cu farmecul [i talentul lui Ion Cara-
mitru la v~rf de carier`, scenografie de 
Drago[ Buhagiar, muzic` de Iosif Her-
]ea, resurse de mare montare. Directo-
rul institu]iei [i-a reafirmat public cu 
aceast` ocazie inten]iile de a marca un 
act de cultur` demn de un Na]ional, re-
gizorul a g`sit [i o motivare elegant` 
ideo logic` cu care cine n-ar putea fi de 
acord, c~nd e vorba de teme ca onoarea, 
dem nitatea [i r`spunderea gesturilor 
sta tale.

Eduard al III-lea nu e \ns` nici prima, 
nici ultima dintre piesele shakespearea-
ne \n care sunt pre]uite codul cavale-
resc [i respectul blazonului. Mai direct 
sau sugerat` prin intrigi bine ticluite, 
morala clasic` se reg`se[te \n mai toate 
dramele istorice pe care, ce-i drept, sce-
na contemporan` le ocole[te mai cu 
sea m` din motive de costuri. N-avem 
deci dec~t a ne bucura pentru reluarea 

dis cu]iei \ntr-un moment \n care – sun-
tem de acord [i cu asta – societatea nu 
doar c` ignor` „imperativul categoric“ 
etic, dar \l [i neag` \n numele unui liber 
ar bitru distrug`tor.

Pe scen` se vede \ns` mai pu]in din 
toate astea, prim-planul ac]iunii fiind 
ocu pat de lupta pentru putere a unui 
rege nedemn detronat, dar mult prea or-
go lios [i egoist \n cele din urm`. Dac` 
punem la socoteal` c` fiul s`u, „prin]ul 
negru“, de care istoria avea a se teme, 
\[i exprim` inten]ii totalitare frisonan-
te, am putea crede c` nu totdeauna din 
ges turile onorabile ale unui monarh ies 
ordinea [i morala. |n fine, am putea spe-
cu la mult [i bine pe seama valorii [i ori-
gi nalit`]ii, mai ales c` recent descope-
rita pies` a lui Shakespeare e plin` de 

fisuri de construc]ie [i inconsecven]e 
idea tice. (Uneori, ceea ce s-a pierdut pe 
drum \n practica scenei e bine s` fie l`-
sat ca atare, fiindc` prea adesea posteri-
ta tea critic` a avut dreptate.) Cum s` 
ne explic`m, de pild`, fractura at~t de 
vi zibil` dintre cele dou` p`r]i, prima 
consum~ndu-se \n tonul unei drame de 
alcov, cealalt` \n iure[ul unui r`zboi la 
ve dere, mai ales c~nd personaje dintr-o 
parte dispar \n cealalt`, iar unele, pre-
cum Contele de Salisbery, n-au nici un 
fel de justificare. Regele \nsu[i, Eduard 
al III-lea, ca personaj cunoa[te o meta-
morfoz` bizar`, de la un act la altul tre-
c~nd de la un stadiu uman – un om \n -
tre oameni – la altul rigid, f`r` senti-
mente (doi in[i \ntr-unul). Spectacolul 
nu are cum s` ocoleasc` acest deficit de 
structur` al piesei. Impecabil` \n difici-
la ei elaborare artistic` [i scenotehnic` 
din partea a doua a confrunt`rilor pe 
c~mpul de b`t`lie, montarea str`luce[te 

\ns` doar \n partea \nt~i, dominat` fi-
ind de \nt~lnirea dintre rege [i contesa 
de Salisbery, la al c`rui castel popo se[-
te. Jocul de-a [oarecele [i pisica dintre 
cei doi, din momentul \n care, \ndr` gos-
tin du-se, monarhul ia drept avansuri 
ges turile de curtoazie ale contesei, e 
anun ]at de \nceputul promi]`tor al spec-
ta colului, un meci de rugby \n care popu-
larul rege arbitreaz` printre supu[ii s`i 
o competi]ie de agrement, transform~nd 
sce na \ntr-un spa]iu al dezinhib`rii to-
tale. |n ordine fireasc`, el \[i p`r`se[te 
[i mai departe obliga]iile regale, cer[ind 
dragoste unei femei a c`rei moral` pu-
ritan` o \mpiedic` s`-i r`spund` la fel. 
Povestea celor doi e cuceritoare, ur-
m~nd meandre psihologice subtil studi-
ate de autor [i t`lm`cite printr-un bric-
à-brac spectaculos. Teren teatral numai 
bun de desf`[urare pentru actori, care 
se lanseaz` cu toat` [tiin]a [i pl`cerea \n -
tr-un dublu de mare virtuozitate. Crina 
Mure[an, actri]` de mare for]` drama-
tic`, \n acela[i timp fragil` [i transpa-
rent`, \ncepe ca o Medee \n lupt` cu lan-
]u rile pun]ilor castelului asediat. Zbu-
ciumul exterior va trece cur~nd \n piep-
tul ei firav, \n care n-ar ezita s`-[i \m -
pl~n te pumnalul pentru a respecta jur`-
m~n tul sf~nt al c`s`toriei. Actri]a vi-
breaz` ca o coard` \ntins`, p`str~nd un 
echilibru admirabil \ntre demnitatea 
]inutei [i clocotul l`untric. Ion Carami-
tru \ncepe ca un rege vagabond, tr`ind \n 
acest episod \n afara canoanelor regale, 
ticluind scrisori de amor [i pun~nd la 
cale planuri de cucerire. Postura \i con-
vine de minune actorului. Drama se in-
sinueaz` \n momentul refuzului conte-
sei, tot pe calea firii, regele accept~nd 
mo tivele omene[ti ale desp`r]irii, fi-
indc`, altfel, pe cale regal`, [i-ar lua sin-
gur obiectul poftit. {i Caramitru ne con-
vin ge c` avem \n fa]` un astfel de mo-
narh, care va \nchide mai t~rziu \ntre 
pa ranteze av~ntul nes`buit al inimii 
din respect pentru tron [i supu[i. E la \n  -
ceput juc`u[, tandru, pun~nd accente 
ilare \n situa]ia sa de tomnatic \ndr`-
gos tit, apoi ceva mai grav, revenind la 
obliga]iile regale. Simpatizat de public, 
\n ciuda gestului s`u „imoral“, Eduard 
e deja \nving`tor. Pies` \n pies`, actul 
iu birii nepermise pentru contesa de Sa-
lisbury e cel mai reu[it din spectacolul 
Na]ionalului bucure[tean, \n care regi-
zorul a f`cut s` func]ioneze omogen tru-
pa de tineret (excelent patosul romantic 
al lui Daniel Badale, care ascunde cu 
t~lc planurile unui cuceritor fanatic) [i 
ve teranii teatrului, \ntre care \l remar-
c`m pe Constantin Dinulescu (contele 
de Derby), b`tr~n [i devotat r`zboinic 
prin gura c`ruia filozofeaz` despre 
via ]` [i moarte autorul \nsu[i. (Scena 
din tre el [i Badale din timpul asediului 
este dintre cele mai bune ale spectaco-
lului.)

Ne-ar trebui o cronic` \ntreag` s` 
l`ud`m frumuse]ea [i ingeniozitatea de-
corurilor lui Drago[ Buhagiar, care nu 
rateaz` niciodat` [ansa de a mai marca 
un punct \n competi]ia cu scena.

Montarea monumental` Eduard al 
III-lea semnat` Alexandru Tocilescu 
cred c` este, dup` o carier` de noi to]i 
apre ciat`, prima de o asemenea anver-
gur` a regizorului. „Ein Mann ein 
Vort“, zice Toca cu privire la angajamen-
tul s`u fa]` de Teatrul Na]ional. Cu v~n-
tul dat merita respectat.

DOINA PAPP

Marele repertoriu

Crina Mure[an [i Ion Caramitru \n Eduard al III-lea de William Shakespeare
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|n urm` cu aproape doi ani, debutul editorial al lui 
Costi Rogozanu, cu un volum de cronici „acide“, „inco-
mode“, Agresiuni, digresiuni, era anun]at cu surle [i 
tr~m bi]e [i \nt~mpinat prompt, reac]iile – variate – 
pla s~ndu-se pe o scal` ce mergea de la contestare [i 
scepticism la entuziasm [i chiar elogiu. „Aten]ie, de-
buteaz` un critic literar!“, nota la un moment dat ci-
neva. Altcineva implora ironic: „Nu trage]i \n pia-
rist!“. Cunoscut din revistele culturale, ca [i din presa 
co tidian`, ca un combativ, ca o voce care se pronun]` 
r`s picat, tran[ant, C. Rogozanu era privit, \n mod fi-
resc, \n calitate de „agitator“, de actor de revist` capa-
bil s` procure c~t mai multe delicii „galeriei“. Curios 
mi se pare faptul c` autorul \n cauz` debuta cu un vo-
lum de... critic` tocmai \n momentul \n care d`dea 
sem ne c` nu l-ar mai interesa prea mult domeniul: nu 
mai ]inea cronic` literar` de ceva vreme (din p`ca-
te!...), mul]umindu-se s` publice sporadic comentarii 
de carte, combativitatea sa de critic „feroce“ ]inea, 
deja, de trecut. Din 2006 p~n` azi nu a intervenit ni-
mic care s` infirme o atare impresie, C. Rogozanu se \n   -
dep`rteaz` tot mai mult de critica de \nt~mpinare 
(studiul „academic“ nu cred s`-l fi tentat de la bun \n -
ce put), absorbit, ca at~]ia al]ii, de advertising, de pre-
sa cotidian` sau chiar de presa monden`, p`r`sind 
fron tul literar pentru alte fronturi, probabil mai de 
an vergur`.

Literatura pare s` fi devenit, pentru t~n`rul ex-
cro nicar literar, un mod de a-[i consuma agreabil tim-
pul liber. |ntre dou` emisiuni tv, \ntre dou` articole 
la Cotidianul sau \ntre dou` tablete despre vedete, 
Costi Rogozanu a scris c~teva povestiri amuzante, pe 
care le-a publicat de cur~nd sub un titlu ce se vrea pi-
cant, acro[ant: Fuck the cool. Spune-mi o poveste. {i cu 
subtitlu (auto)ironic: 10 sinopsisuri cu amor, triste]e [i 
alte nimicuri. Spre deosebire de cartea cu „agresiuni“ [i 
„digresiuni“ cronic`re[ti, voluma[ul de povestiri n-a 
f`cut, p~n` acum, mare v~lv`, n-a declan[at nici lau-
de peste m`sur`, nici spectaculoase „execu]ii“. Ne-am 
fi a[teptat, poate, ca debutul lui Costi Rogozanu \n 
pro z` s` se bucure de mai multe comentarii (s-au 
scurs deja c~teva luni de la apari]ia c`r]ii). Dac` nu 
s-a \nt~mplat a[a, asta se datoreaz`, probabil, faptu-
lui c` volumul nu-i nici un e[ec, nici o izb~nd`, e „c`l-
di cel“, f`r` striden]e, dar [i f`r` vlag`.

Cunosc~nd verva autorului, m` a[teptam, m`r tu ri-
sesc, la ceva mai puternic, mai izbitor; cunosc~ndu-i 
am bi]ia (l`udabil`) de a se implica \n problemele de 
ultim` or` ale cet`]ii, m` a[teptam la ceva mai... 
substan]ial, la o proz` mai bine ancorat` \n realitatea 
ime diat`, fie [i cu riscul tezismului. Costi Rogozanu 
e, cred c` nu m` \n[el, un foarte bun jurnalist; are ati-
tudine, are nerv, scrie cu lejeritate, [tie [i s` intrige, 
[i s` persuadeze, st`p~ne[te ni[te strategii de „capta-
tio“. Aptitudini de care s-ar putea/s-ar fi putut servi 
foarte bine [i \n exerci]iul prozastic. |n plus, dexteri-
tatea cu care autorul jongleaz` cu diferite trucuri tex-
tuale nu e nici ea de neglijat. Impresia mea e c` \n 
Fuck the cool... Costi Rogozanu se \ntrebuin]eaz` la mi-
ni mum. Ca jurnalist, v`de[te spirit de observa]ie; ca 
prozator, refuz`, parc`, s` [i-l pun` la lucru. De la 
jurnalist preia, din p`cate, tocmai ceea ce n-ar trebui 
s` preia un prozator (adic` un prozator \n adev`ratul 
\n]eles al cuv~ntului): [arja cam groas`, spiritul pam-
fletar, tendin]a de a fi prea explicit, de a elimina 
suges  tia, ambiguitatea. Las` c` prozatorul din Fuck 
the cool... preia [i idiosincraziile gazetarului – [i asta \n -
tr-un mod foarte pu]in nuan]at; de pild`, Costi Rogo-
zanu nu pierde ocazia s` mai loveasc` [i aici pu]in cu 
bo can cul, \n joac`, \n ceea ce el \[i \nchipuie a fi ima-
ginea inatacabil` a unor intelectuali eliti[ti ai mo-
mentului. Recunoa[te]i personajul:

„Luca Preda era un erou. Un erou al inte lec tua li t`-
]ii, un rafinat comentator al societ`]ii contemporane, 
pe care o punea pe masa de disec]ie, o despica desigur 
cu bisturiul. Peste cadavrul \nc` puls~nd al lumii \n -
con jur`toare pres`ra mirodenii str`vechi de Homer, 
Dante, Cervantes, Leibniz sau arome puternice, cam 
chi mice, de secol XX, Heidegger, mai ales. Fusese re ve-

la ]ia anilor ’90. |[i f`cuse debutul cu o poveste exem-
plar` a intelectualului complet intoxicat de c`r]i, un 
erou care vorbea ca \ntr-un roman pre]ios fran]uzesc, 
scris \n ritm curtean. Preda \[i \nt`rise pozi]ia [i \n 
r~ndul marelui public, cu articole politice \n care \n -
fiera urma[ii imaginari ai Securit`]ii. A scris pagini 
mult l`udate despre obiceiurile românilor, un popor 
cam de c`cat, fatalist, care n-are nici onoare, nici cu-
raj, care, oricum, n-are nici o [ans` a[a, \n general. Po-
po rul, sadomasochist din fire, a cump`rat cu nesa] 

abia lizibilele cuget`ri, \n care se pare c` s-a recunos-
cut perfect, ca \ntr-o oglind` de cristal“.

Caracterizare direct`, [arjat`, cu totul [i cu totul 
lip sit` de echivoc… E unul dintre „p`catele“ volu ma-
[ului \n discu]ie. Nu constituie o problem` faptul c` 
Fuck the cool… ne livreaz` o proz` cu cheie; trist este 
c` e o proz` cu cheie [i doar at~t, text defulatoriu, loc 
de lovit cu capul. {i autorul pare con[tient el \nsu[i 

de riscurile unui asemenea tip de text. Drept pentru 
care \l pune pe naratorul ultimei povestiri a volumu-
lui (Zero. Illegal fiction) s` se justifice, adic` s` ne 
ame]easc` printr-un discurs voit paradoxal, condi-
mentat cu trimiteri la Derrida. Va s` zic` nu e o carte 
confesiv-defulatorie, ci una despre fic]iunea confesiv-
de fulatorie, o meta-poveste... „Desp`r]irile produc 
mult`, mult` literatur`. Mult` de duzin`, mult` pate-
tic`, cu adev`rat comic`, cu adev`rat sc~rboas`, une-
ori o pung` de vom` dup` o criz` de r`u de \n`l]ime. 
E foarte probabil s` g`si]i mai departe (adic` mai \n 
spate) exact asta. Desp`r]irile, nu neap`rat amoroase, 
stau la originea c`derii \n literatur`, c`derea din fic-
]iu nea legal` \n illegal fiction.“

Fuck the cool... adun` ni[te povestiri ironice despre 
kitschul lumii glossy. Familiarizat de la o vreme cu 
lumea vedetelor (de la prezentatoare ale unor show-uri 
de televiziune la vedetele culturale), autorul reali-
zeaz` schi]e comice, lejere, cu personaje caricate, de 
nu grote[ti. „Eroii“ sunt \n general persoane de suc-
ces, businessmani, impresari, ziari[ti la mari cotidia-
ne, vedete tv, lucr`tori \n domeniul IT sau \n publici-
tate, alc`tuind o lume standard, foarte pu]in intere-
sant` (cel pu]in a[a cum se \nf`]i[eaz` ea \n proza lui 
Costi Rogozanu), guvernat` de mitul succesului, al ba-
nu lui [i de obsesia unei sexualit`]i debordante. Ca-
drele/situa]iile narative imaginate sunt decupaje iro-
nice dintr-o pelicul` cinematografic` de consum. Amu-
zan te, scrise fluent [i cu anumite tentative ludice (vi-
zibile mai ales la nivelul „montajului“), au \ns` deza-
vantajul c` nu se re]in. Le cite[ti [i le ui]i imediat, 
chiar dac` autorul caut` adesea skepsisuri narative 
[i finaluri nea[teptate. E o proz` a superficiilor, gr`-
bit` [i pentru un cititor gr`bit, care vrea doar s` se 
„distreze“. Finalul volumului e gr`itor \n acest sens: 
„M` duc s`-mi cump`r o pereche de pantofi sport mi[-
to, indecent de scumpi, [i o bluz` cool. Am luat ieri sa-
lariul. Illegal fiction again, baby. Nu vrem dec~t s` 
tre cem delicios \n consum“. 

P~n` la urm`, o proz` despre societatea de con-
sum, care se scrie, de la sine, ca proz` de consum. 
De[i autorul ar putea face mai mult...

cronica debuturilor

Costi Rogozanu, 
Fuck the cool. 

Spune-mi o poveste, 
Editura Polirom, 

Colec]ia „Ego.
Proz`“, Ia[i, 2007, 

224 p.

BIANCA BUR}A-CERNAT

Debutul lui Costi Rogozanu \n proz`

Octavian Buda, Criminalitatea. 
O istorie medico-legal` rom~neasc`, 
Paralela 45, 2007

|n seria „Bucure[tiul subteran“ ini]iat` de Adrian Majuru a v`zut 
lumina tiparului un volum masiv realizat de psihiatrul dr. Octavian Buda 
– specialist \n medicin` legal` [i absolvent de Filozofie – cu o prefa]` de 
prof. dr. Dan Dermengiu. Criminalitatea. O istorie medico-legal` rom~neasc` 
este o „antologie“ de texte antebelice [i interbelice de specialitate ce ofer` 
un dosar complex al studierii criminalit`]ii, al devian]ei comportamentale 
[i al infrac]ionalit`]ii ca fenomene psihologice, socio-antropologice [i, nu \n 
ultimul r~nd, culturale. Fenomenele \n spe]` sunt privite, analizate [i 
judecate prin prisma unor teorii influente la finele secolului al XIX-lea [i 
\n primele decenii ale secolului XX, de c`tre personalit`]i importante din 
zona medicinei legale [i a [tiin]elor juridice: personalit`]i de v~rf ale 
medicinei legale [i nu numai, precum Mina Minovici, Nicolae Minovici, C.
I. Parhon, Ion I. C\mpineanu [i Mihail Kernbach, dar [i nume mai pu]in 
marcante, precum Panait Zosin (autor, la 1900, al unei teze de doctorat 
despre Substratul psihologic al pesimismului contemporan), psihiatrul Ioan F. 
St`nescu [i juristul liberal Petre Ionescu-Muscel (autor al unei lucr`ri 
despre Doctrina pozitiv` penal`). Leg`tura cu lumea publicistic` [i a umanioarelor o fac Sandu Lieblich – 
medic, colec]ionar de art`, gazetar apropiat cercurilor moderniste – [i fulminantul jurist, eseist [i 
memorialist Petre Pandrea. Studiul introductiv al lui Octavian Buda (autor, de asemenea, al selec]iei 
textelor [i al notelor biografice din finalul c`r]ii) se constituie \ntr-o panoram` sistematic` [i avizat` a 
contribu]iilor [i specificului rom~ne[ti de criminologie \n contextul istoric [i disciplinar al criminologiei 
europene. Un domeniu controversat [i provocator, foarte „curtat“ de totalitarismele epocii. Textele despre 
etiologia crimei [i ereditate, despre operele unor speciali[ti notorii \n materie precum Lombroso [i Exner, 
despre raporturile dintre psihiatrie, [tiin]a dreptului [i criminologie, despre antropologia [i biologia 
criminal`, ca [i documentele/statisticile interne [i rapoartele interna]ionale cu privire la criminalitate [i 
devian]` sunt piese dintr-un demers arheologic ce se cere continuat. Accesibil` inclusiv publicului 
nespecialist, dar interesat \n materie, cartea are o relevan]` inter- [i transdisciplinar`. Ea poate deschide 
perspective spectaculoase [i fertile de abordare a istoriei noastre sociale [i culturale. (Paul Cernat)
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Sunte]i numit` recent \n postul de director al Centru-
lui C`r]ii, care a fost \nfiin]at nu de mult` vreme \n cadrul 
ICR. Care este data exact` de \nfiin]are a lui [i care au 
fost motivele separ`rii acestui departament? Ce ne pute]i 
spune despre scurta sa istorie, motiva]ia \nfiin]`rii, lo ca-
]ie, conducere, personal? Mai ave]i \n aceast` privin]` pro-
ble me?

Centrul Na]ional al C`r]ii a ap`rut pe 16 iulie 
2007, ca departament \n cadrul Institutului Cultural 
Ro m~n din Bucure[ti. C~teva dintre activit`]ile care 
revin acum acestui Centru au f`cut parte din agenda 
In stitutului [i \nainte de \nfiin]area lui, cum ar fi 
TPS, 20 de autori [i bursele pentru traduc`tori str`-
ini. Cu alte cuvinte, CNC nu e, prin domeniul lui de 
pre ocup`ri, o noutate absolut`. E vorba, mai cur~nd, 
de un accent nou, de semnalarea unei priorit`]i legate 
de difuzarea c`r]ii rom~ne[ti \n str`in`tate. Nu a 
avut loc deci o separare institu]ional`, ci o intensifi-
care, o recalibrare a unui domeniu deja existent. CNC 
nu are, de altfel, o amploare monumental`, deocam-
dat` suntem cu to]ii patru in[i, iar colegii mei sunt ti-
neri [i extrem de competen]i. Din motive de func ]io na-
li tate – eram risipi]i prin diverse birouri –, am fost 
pla sa]i, \mpreun` cu un alt departament, \ntr-un spa-
]iu distinct, nu departe de sediul central.

Ideea \nfiin]`rii unui asemenea Centru circula 
mai demult \n ICR [i, pornind de la ea, am f`cut \ntr-o 
bun` zi o schi]` de proiect care se preta, fire[te, la \m -
bu n`t`]iri. M-am convins, o dat` mai mult, de im por-
tan ]a [i de necesitatea unui asemenea departament \n 
urma unei c`l`torii \n Germania, \n timpul c`reia am 
avut contacte fertile cu o serie de edituri prestigioase 
(Mathes und Seitz, Suhrkamp, Rowohlt, Hanser etc.). 
Toate s-au ar`tat interesate de lansarea pe pia]` a 
unor traduceri din literatura rom~n`, dup` ce alte li-
teraturi est-europene (ceh`, polonez`, maghiar`, rus` 
etc.) \[i aveau deja locul lor \n peisajul editorial occi-
dental. Precizez c` „r`m~nerea \n urm`“ nu e o pro-
blem` de calitate, ci una de organizare – de aceea era 
ne cesar` \nfiin]area Centrului Na]ional al C`r]ii 
care, \n celelalte ]`ri, are de mai mult` vreme echi va-
len ]e foarte active. {i nu este vorba numai de ]`ri es-
tice. Cine se uit` atent pe paginile de titlu ale c`r]ilor 
str`ine ap`rute \n traducere constat` c` foarte multe 
dintre ele sunt sprijinite financiar fie de ambasade, 
fie de Ministerul de Externe, fie de institutele cultura-
le ale ]`rilor respective. Insist asupra acestui lucru 
pentru c` am v`zut nu o dat` \n presa noastr` reac]ii 
de in dispozi]ie. „De ce s` apar` c`r]ile lui X \n str`i n`-
ta te pe banii contribuabilului?“ Dup` care se fac ana-
logii deplasate cu finan]area de la buget a operelor lui 
Ceau [escu ap`rute \n afara ]`rii. Noi nu impunem edi-
tu rilor str`ine un autor sau altul, noi oferim cataloa-
ge de edituri [i mostre de traducere (alc`tuite de tra-
du c`tori nativi) [i, numai dup` ce editurile opteaz` 
pentru un anumit text, oferim o finan]are. E normal 
s` fie a[a, trebuie s` fim con[tien]i de faptul c` tradu-
cerea unei c`r]i din Estul Europei se adreseaz` unui 
public restr~ns [i este, prin urmare, editorial vorbind, 
costisitoare. Asum~nd plata onorabil` a traducerilor, 
noi nu facem altceva dec~t s` stimul`m interesul edi-
turilor str`ine pentru un efort pe care uneori ezit` s`-l 
asume.

Care este rela]ia cu conducerea ICR, c~t` indepen-
den]` are Centrul? Care este rela]ia cu centrele culturale 
din str`in`tate? Am avut impresia c` ele nu se implic` 
foar te mult \n programele de sprijinire a traducerilor \n 
str`i n`tate, m` \n[el?

Avem acela[i statut ca toate celelalte departamen-
te ale Institutului Cultural Rom~n. Nu se poate vorbi 
de independen]`, dar nici de o „tutel`“ care s` bloche-
ze spiritul de ini]iativ`. Ne \ncadr`m \n programul ge-
ne ral pe care noua structur` a ICR l-a lansat.

Institutele culturale din str`in`tate sunt, ca [i noi, 
in strumente de lucru ale organismului central, „rele-
uri“ ale lui. Ele trebuie s` difuzeze, ca [i noi, \n ]`rile 
\n care func]ioneaz`, proiecte [i propuneri ICR din Bu-
cu re[ti, s` fac` promo]ie, s` intermedieze \ntre noi [i 
eventuali parteneri str`ini [i s` ne ajute la organiza-
rea de evenimente culturale, fie \n sine, fie \n contex-
tul mai larg al unor manifest`ri interna]ionale. Am 
co laborat foarte bine cu unele dintre ele [i m` a[tept 
ca \n viitor toat` aceast` activitate s` dob~ndeasc` 
mai mult ritm [i mai mult` profesionalitate.

Care sunt sursele de finan]are ale Centrului?
Evident, sunt acelea[i cu ale ICR-ului, cea princi-

pal` fiind bugetul de stat.
Ce rela]ii ave]i cu institu]iile culturale din Rom~nia 

(Ministerul Culturii, Ministerul de Externe)? De pild`, 
t~rgurile de carte din str`in`tate cine le organizeaz`, Cen-
trul dvs., adica ICR, Ministerul Culturii, asocia]iile de edi-
tori? Acum nu mi se pare foarte clar.

La programele existente [i care continu` (conform 
site-ului ICR, TPS, 20 autori, Publishing Romania, 
bur se pentru traduc`tori cu experien]` [i pentru tra-
du c`tori \n devenire), \n 2008 se adaug`, ca o noutate 
[i chiar ca o prioritate a Centrului C`r]ii, organizarea 
a dou` T~rguri de Carte – Londra [i Barcelona – alte-
le dec~t cele asumate \n mod tradi]ional de MCC [i de 
asocia]iile editorilor. E un efort enorm, dar ideea ca o 
manifestare a[a de important` cum sunt t~rgurile de 
carte s` nu fie monopolizat` de o singur` institu]ie mi 
se pare totu[i o idee valabil`. Noi nu uzurp`m ini ]ia ti-
ve le altora, ci ad`ug`m, consult~ndu-ne cu asocia]iile 
editorilor, ini]iative noi. Anul trecut, \n septembrie, 
Centrul a organizat un T~rg de Carte tematic la Bar-
celona (Carte t~n`r`, carte frumoas`), iar anul acesta 
am fost anun]a]i c` Rom~nia va fi ]ar` invitat` la T~r-
gul de la Barcelona \n 2011.

La T~rgul de Carte din 2008 (primul) de la Viena, 
care va avea un program Wien extended cu centrul de 
greutate pe Europa Central` [i de Sud-Est, Centrul 
C`r]ii va avea un stand propriu, cu materiale pro mo-
]io nale, cu prezentare a volumelor ap`rute prin TPS 
la editurile din str`in`tate [i cu multe evenimente cul-
tu rale, lecturi, prezent`ri de autori rom~ni etc.

Ce activit`]i noi propune]i pentru anul viitor? 
Printre altele, lucr`m, \n parteneriat cu Observator 

Cul tural [i cu talentata traduc`toare american` Jean 
Harris, la un site amplu care va cuprinde c~t mai 
multe fragmente traduse din literatura rom~n` (prin-
tre autorii lor sunt [i bursierii no[tri – traduc`tori) \n 
cinci limbi, un material extrem de bogat adresat editu-
ri lor [i revistelor de cultur` din str`in`tate.

Ne-am dori s` apar`, cu ajutorul programelor 
noastre de sprijinire a traducerilor, o colec]ie de lite-

ratur` rom~n` \n str`in`tate. Deocamdat` suntem la 
sta diul discu]iilor cu c~teva edituri.

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

Bugetul de care dispunem sper`m s` satisfac` \n 
con di]ii decente amploarea proiectelor noastre. Nu 
at~t de lipsa banilor ne putem pl~nge, c~t de un anu-
mit labirint birocratic produs de legisla]ia greoaie \n 
vi goare.

Care sunt diferen]ele de la ]ar` la ]ar` \n privin]a 
sus]inerii c`r]ii? C~t de interesat este publicul [i media 
str`in` de cultura rom~n`? 

Senza]ia mea este c` alte ]`ri estice sunt mai arti-
culate, mai penetrante, pe scurt, mai eficiente \n pro-
movarea propriilor valori. E interesat \n m`sura \n 
care [tim s` ne facem interesan]i. Dup` eforturile pe 
care le-am f`cut \n ultimii ani, ne-am dat seama c` 
dis ponibilitatea celor din afar` exist` [i contez pe 
efectul de consolidare pe care pa[ii deja f`cu]i \l pot 
avea \n perioada urm`toare. Alte ]`ri au \nceput \na-
intea noastr` [i efectele se pot vedea.

Cum lucreaz` comisiile, cum \i alege]i pe membrii ju-
riilor?

Iat` cum lucreaz` comisiile [i juriile programelor 
noastre.

Translation and Publication Support Programme 
(TPS) se adreseaz` editurilor str`ine care doresc 
finan]are pentru traducerea [i publicarea de autori ro-
m~ni. Pentru fiecare sesiune de finan]are a programu-
lui, se convoac` un juriu format din cinci membri pen-
tru analiza cererilor de finan]are [i punctarea lor pe 
for mulare de evaluare, \n func]ie de datele completa-
te de solicitan]i [i bugetele propuse. Din juriu fac par-
te: 1–2 reprezentan]i ai unor edituri rom~ne[ti cu ca-
pacitate de expertiz` a bugetelor editoriale [i a con-
tractelor de drepturi de autor [i de traducere, 1–2 tra-
du c`tori cu experien]` care pot analiza CV-urile tra-
du c`torilor pentru care se solicit` finan]area, 1 repre-
zentant al unui institut cultural str`in cu programe 
asem`n`toare (p~n` acum, \n juriul TPS am avut re-
pre zentan]i ai Goethe Institut, ai Institutului Cultural 
Francez [i ai Institutului Cultural Polonez). |n func]ie 
de cererile de finan]are depuse, juriul se schimb` la 
fiecare sesiune, pentru a se evita conflictele de interese 
– vor fi exclu[i, de pild`, reprezentan]i ai editurilor din 
Rom~nia care au autori \n discu]ie pentru fi nan ]are.

Pentru programele de burse pentru traduc`tori, ju-
riul se formeaz` dup` acelea[i criterii. |n func]ie de 
spa]iul lingvistic de unde provin cererile, se convoac` 
un juriu format din trei sau cinci traduc`tori cu expe-
rien]`.

Programul „20 de autori“ a fost ini]iat la sf~r[itul 
lui 2005 pentru identificarea titlurilor ce pot interesa 
edituri occidentale. S-a procedat astfel: directorii [i re-
dac torii [efi ai revistelor culturale au fost invita]i s` 
nominalizeze – \n ordinea preferin]elor lor – trei per-
soane (critici literari, critici de art`, esei[ti), care ar 
putea face parte din juriul pentru stabilirea a dou`-
zeci de c`r]i susceptibile a fi traduse \n limbi str`ine.

Listele cu propuneri pentru juriu, lista autorilor 
pro pu[i [i lista final` a celor 20 de volume selectate 
se afl` pe site-ul ICR.

CATRINEL PLE{U \n dialog cu GABRIELA ADAME{TEANU

Difuzarea c`r]ii 
rom~ne[ti 

\n str`in`tate – 
o prioritate

Cercet`tor la Institutul de istorie [i teorie literar` „G. C`linescu“, sec]ia literatur` comparat`; director 
programe interne la ICR; \n prezent, director Centrul Na]ional al C`r]ii.

Traduc`tor din german`, englez`: 
E. Dodds – Grecii [i ira]ionalul, Polirom; Gregor von Rezzori – Memoriile unui antisemit, Criterion; Timothy 

Garton Ash – Foloasele prigoanei, Editura Funda]iei Culturale Rom~ne; Timothy Garton Ash – Dosarul, 
Humanitas; Alastair Mc Intyre – Dup` virtute, Humanitas; Eudoxiu de Hurmuzachi – Discursuri, Editura 
ICR; Walter Benjamin – Ilumin`ri, Ed. Ideea; Heidegger–Hannah Arendt – Coresponden]` (\mpreun` cu 
C`t`lin Cioab` pentru termenii filosofici). 

|n lucru:
Paul Celan–Ilana Shmueli – Coresponden]`; Slavenka Drakulici – Nu ar face r`u nici unei mu[te.
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Au ap`rut \n ultima vreme destule m`rturii care 
ara t` preocuparea pentru cum percep rom~nii sta bi-
li]i \n alte ]`ri noul lor mediu de via]` sau cum sunt 
per cepu]i de c`tre noii lor concet`]eni. Ce imagine de 
sine [i ceilal]i \[i construiesc ei \ntr-un context care \i 
oblig` s` concilieze apartenen]e, dar [i s` devin` buni 
observatori ai diferen]elor ce marcheaz` tr`itul „\ntre 
patrii“, ca s` evoc aici titlul unui volum de m`rturii 
pu blicat sub coordonarea Mirelei Florian [i a Ioanei 
Po pescu (Polirom, 2006). Pe aceea[i linie de preo cu-
p`ri se \nscriu interviurile publicate \n dou` volume 
sub titlul Tur – retur de Rostas Zoltan cu Sorin Stoica, 
la Curtea Veche, [i interesantul volum de comentarii 
[i analize privitoare la diferen]ele de cultur` politic` 
([i nu numai) \ntr-o Europ` \n reconstruc]ie, pe care 
t~ n`rul jurnalist Victor Iulian Tuc` l-a publicat \n 
2007, la Elikon, Cluj-Napoca. Un volum despre care 
ar merita scris, pentru c` e vorba de o reflec]ie ex-
trem de bine sus]inut` de informa]ii culese deopotri-
 v` \n bibliotec` [i „pe teren“ (autorul e trimisul la 
Bru xelles al postului de radio Deutsche Welle [i a 
f`cut dreptul, filosofia [i studii europene la Bucure[ti 
[i \n str`in`tate). Nu a[ fi avut ocazia s`-l citesc, dac` 
nu a[ fi vizitat standul postului respectiv de la T~rgul 
de carte din octombrie de la Bucure[ti. La fel cu acest 
volum, descoperirea celui despre care \mi propun s` 
vorbesc acum [i \ntr-un num`r viitor este rezultatul 
unei \nt~lniri, prilejuite, de ast` dat`, de un eveni-
ment al Sibiului cultural din 2007 (Experien]a Eu-lui \n 
literatura european` din Est [i Vest – serie de conferin]e 
organizate de Academia Evanghelic` Transilvania). 
M-am g~ndit \n acest context la soarta c`r]ilor care 
apar \n edituri cu tiraje mai mici [i cu difuzare mai re-
str~n s`, trec~nd de multe ori neobservate [i neco men-
ta te, de[i ar merita-o din plin.

Journal roumain al lui Eugène van Itterbeek a ap`-
rut \n 2006* \n condi]ii grafice de excep]ie, completat 
fiind de fotografiile lui Toon Desimpelaere reunite 
sub titlul Impressions transylvaines. Ele ne dau o imagi-
ne a locurilor \n care autorul jurnalului, profesor, 
poet, scriitor belgian, tr`ie[te din 1994. Avem de a 
face deci cu o m`rturie de sens invers celor pe care le 
evocam mai sus, pentru c`, de data asta, e vorba de 
cineva care a ales s` tr`iasc` [i s` lucreze la deplin` 
ma turitate \n Rom~nia, \ntr-o zon` pe care continu` 
s` o descopere prin lentila culturii sale de tip euro-
pean, atras deopotriv` de tradi]ie [i modernitate, de 
opera [i via]a lui Cioran [i de bisericile fort`re]e din 
zona Sibiului, de oamenii [i pesiajele de la Cis n` dioa-
ra, unde locuie[te \ntr-o cas` s`seasc` foarte pu]in 
rea menajat`, \nconjurat de c`r]i de filosofie, litera-
tur`, estetic`, istoria artei, mistic`, de pozele familiei 
l` sate \n Belgia sau risipite prin alte col]uri de lume 
[i de obiecte simple de lemn care poart` amprenta lo-
cului.

A[ spune c` e un fel de ermit modern, dac` nu ar fi 
o contradic]ie \n termeni [i dac` nu ar fi vorba, \n ciu-
da gustului s`u pentru recluziune [i pentru minima-
lism, de un cineva extrem de activ, deschis oamenilor 
de toate soiurile [i rangurile, venit dintr-o cultur` 
nor dic`, dar cu un bagaj cultural care ne-ar \ndrept`]i 
s` spunem c` Eugène van Itterbeek \ntruchipeaz` 
omul european \n devenirea lui de azi, unul atent la 
ori gini, dar [i la deschiderile spre cel`lalt. Pred` cu 
pasiune literatur` francez` medieval` la Universita-
tea „Lucian Blaga“ din Sibiu, unde a creat un Centru 
de studii Cioran, organiz~nd anual colocvii inter na ]io-
na le consacrate filosofului originar din R`[inari, edi-
teaz` Caietele Cioran, e un excelent mediator cultural 
\ntre Rom~nia [i Belgia. E vizitat de oameni din toate 
p`r ]ile, c`rora le descoper` ]ara de la poalele F`g` ra-
[u lui, lumea \nt~lnirilor dintre rom~ni [i sa[i, a unei 
istorii \n care [tie s` vad` nu doar dimensiunile loca-
le, ci [i pe cele europene. Dac` \l ascul]i vorbind, de 
pil d`, despre biserica veche din Cisn`dioara (despre 
care a scris recent un eseu extrem de interesant), si-
tuat` pe o colin` de unde \nfrunt` timpul [i se des-
chide eternit`]ii spiritului, vei privi acest monument 
\n contextul mai larg european al limiteleor p~n` la 
care a avansat spre extremit`]ile estice ale continen-
tului cultura cistercian` [i stilul de via]` monahal` 
care o caracterizeaz`.

O mare parte dintre m`rturiile din Journal Rou-
main sunt consacrate de altfel \nt~lnirilor cu oameni. 
Unii, ca lingvistul Sever Pop, despre a c`rui carier` \n 
Belgia scrie pagini de o mare c`ldur` [i interes docu-
mentar (de la acesta a \nv`]at prima oar` rom~na 
prin intermediul limbii poeziei lui Eminescu [i Baco-
via), i-au deschis gustul [i interesul pentru Rom~nia, 
al]ii i-au fost prieteni apropia]i, ca {tefan Augustin 
Doi na[, cu care a participat la mai multe festivaluri 
de poezie \n Belgia. Pe Aurel Covaci [i Radu C~rneci \i 
cunoa[te ca prieteni [i traduc`tori. C` e vorba de 
compozitorul {erban Nichifor sau de Aurel Cioran, de 
\nt~lnirea cu matematicianul Axente Creang` sau ar-
hi tectul flamand din Bruges, Werner Desimpelaere, 
cu care viziteaz` bisericile fort`re]e din jurul Sibiu-
lui, de Florica {tef`nescu, fiica folcloristului Nicolae 
Hansu, comemorat la Gura R~ului, sau de feti]a din 
Avrig care nu poate merge la [coal` din pricina s` r`-
ciei, \nt~lnirile sunt pentru Eugène van Itterbeek oca-
zii de a observa comportamente cotidiene, de a reflec-
ta la schimb`rile pe care, cu un ceas mai t~rziu, globa-
li zarea le aduce \n ritmul de via]` [i \n percep]iile ro-

m~ nilor: de la hran` la amenajarea spa]iului, de la 
felul cum curge pentru ei timpul la felul cum tr`iesc 
fericirea sau apropierea mor]ii. Nu mai pu]in, pentru 
noi e un prilej de a observa transform`rile petrecute 
de un deceniu \ncoace, de la pie]ele unde legumele [i 
fructele nu mai sunt doar cele ale locului [i ale ano-
timpului, la rela]ia cu animalele, pe care imaginile 
din aceste zile de pe televiziuni, cu caii abandona]i, 
ne-o dovede[te foarte diferit` de cum o observa un bel-
gian \n 1996.

De altfel, dincolo de toate aceste \nsemn`ri, revin 
anumite teme, cum ar fi cea a c`ut`rii a ceea ce tinde 
spre atemporal, \n ciuda diferen]elor dintre Occident 
[i Orient. Tema timpului [i a eternit`]ii, una dintre 
cele mai pregnante din carte, e asociat` cu o poetic` a 
de taliului care deriv` din gustul pentru ce e insolit, 
ce trece neobservat de ceilal]i. „Ceea ce dureaz` – spu-
ne autorul – sunt mai degrab` lucrurile mici dec~t 
cele mari, cele care risc` s` treac` neobservate [i care, 
toc mai din aceast` pricin`, vor avea [ansa de a rezis-
ta timpului [i de a supravie]ui m~inii omului.“ Deta-
liul revelator e ocazia de a avansa \n cercuri concentri-
ce spre miezul eseului [i de a lansa imprevizibile aso-
cieri.

Cum po]i scrie despre prezent [i despre via]` ocul-
t~nd problema r`ului (c`reia \i consacr` un superb 
eseu)? Iat` o alt` tem`, care interfereaz` cu actuali-
tatea zguduitoare (scrie mai multe pagini despre 11 
sep tembrie), dar [i cu memoria: a propriei vie]i, a ce-
lei \ncremenite \n monumente [i cimitire, a celei pre-
zente \n c`ut`rile celor care vor s` \n]eleag` mai bine 
prezentul [i s` re\nnoade cu trecutul. C` o face pe 
cont propriu sau \n dialog cu cei pe care \i \nt~lne[te, 
au torul observ` Rom~nia [i lumea \n care aceasta, 
evolueaz` f`r` pic de emfaz`, f`r` complexe, f`r` ver-
dicte exasperate sau entuziasme ieftine. E \n c`u ta-
rea unui paradis pierdut, care se las` doar pe alocuri 
re velat sau pur [i simplu inventat.

Andrei Ple[u, titlu original: Pitoresc [i melancolie, 
Editions d’Art Somogy, Paris, 2007, traducere \n 
limba francez` de Lumini]a Br`ileanu [i Dominique 
Ilea.

„Conceput ini]ial ca 
lucrare de istoria artei, acest 
eseu \ncearc` s` impun` o 
nou` teorie a picturii de 
peisaj. |ns`, pe parcursul 
cercet`rii teoretice, t~n`rul 
istoric de art` care era \n acel 
moment Andrei Ple[u devine 
mai interesat de studierea 
sentimentului naturii \n 
cultura european` [i decide s` 
imprime lucr`rii un punct de 
vedere filozofic, tentativ` 
inedit` [i subversiv` \n epoc`, 
\ntruc~t atr`gea un refuz 
tradi]ional cu valoare de tabu: acela c`, la acea dat`, 
istoricul de art` nu utiliza filozofia ca instrument de 
analiz`.“ (Editions d’Art Somogy)

Petru Cimpoe[u, titlu original: Simion liftnicul 
(roman despre \ngeri [i moldoveni), Dybbuk, Praga 
2006, traducere \n limba de ceh` de Jirí Našinec.

Petru Cimpoe[u (n`scut \n 
1952) este un prozator rom~n 
foarte apreciat; majoritatea 
volumelor sale au primit 
premii prestigioase. At~t 
publicul, c~t [i criticii sunt 
atra[i de modul \n care 
scriitorul observ` [i percepe 
societatea, f`r` s` o judece 
sau s` ofere solu]ii.

Inspirat din realitatea 
rom~neasc` [i descriind 
procesul tranzi]iei de la 
comunism la consumerism, 
proces similar cu cel din 
majoritatea ]`rilor foste 

comuniste, cartea lui Cimpoe[u s-a bucurat de un 
public foarte interesat \n Republica Ceh`. Volumul a 
primit premiul Book of the Year \n 2007, dar [i 
Magnesia Litera, primul premiu acordat vreodat` 
unui scriitor str`in.

Mircea Eliade, titlu original: Sacrul [i profanul, 
Oikoymenh, Praga 2006, 
traducere \n limba ceh` de 
Filip Karfík.

Numele Mircea Eliade nu 
mai are nevoie de 
introducere: istoric al 
religiilor, filosof, scriitor de 
proz` fantastic`, a \ncercat s` 
aprofundeze tot ceea ce l-a 
interesat. Sacrul [i profanul 
este un studiu, „o introducere 
general` \n istoria religiilor, 
deoarece descrie modalit`]ile 
sacrului [i situarea omului 
\ntr-o lume a valorilor 
religioase“. (Mircea Eliade).

Gabriela Adame[teanu, 
titlu original: Drumul egal al 
fiec`rei zile, Balkani 93, Sofia 
2007, traducere \n limba 
bulgar` de Roumiana 
Stantcheva.

Gabriela Adame[teanu 
este una dintre cele mai 
importante prozatoare 
rom~ne din ultimele decenii. 

Temele romanului 
graviteaz` \n jurul unui 
subiect, cel al regimului 
comunist \n care tr`ie[te 
personajul pricipal al c`r]ii: 
rude trimise la \nchisoare, 

formarea identit`]ii intelectuale a tinerei femei.

C`r]i traduse \n 
cadrul programelor 
TPS [i 20 de autori

SMARANDA VULTUR

Ønt~lniri (I)

*Eugène van 
Itterbeek, Journal 
roumain,  Editura 

Hora, Sibiu, [i Les 
Sept Dormants de la 

Leuven/Louvain 
(Belgia)

Bucure[tiul \n lume
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Suntem to]i cool [i vrem cash

Drag` Perjo, \n ultimii ani cariera ta de artist in ter na-
]io nal s-a consolidat. Spune-ne [i cum arat` acum scena 
de art` rom~neasc` ? S-a schimbat \n ace[ti ani sau este 
ace ea[i? 

2007 a fost primul an \n care am fost nevoit s` re-
fuz proiecte interesante [i s` am~n sau s` renun] la 
ex pozi]ii promi]`toare. Nu mai am timp pentru to]i [i 
pentru toate. Pentru c` am stat \ncuiat \n propria 
]a r` aproape 30 de ani [i pentru c` am visat cu dispe-
rare s` c`l`toresc [i s` expun interna]ional, nu mi-am 
permis s` refuz p~n` acum mai nimic. N-am vrut s` 
fac nici ierarhii – cutare muzeu faimos mai important 
de c~t nu [tiu ce spa]iu non profit –, a[a c` ani de zile 
m-am dus peste tot lupt~nd s` men]in acela[i nivel ca-
li tativ, indiferent c~t de cunoscut era sau nu locul 
unde expuneam. De anul trecut \ns`, nu mai fac 
fa]`... probabil asta \nseamn` carier`.

Dup` o \n]epenire \n proiect cauzat` de dispari]ia 
su bit` a banilor Soros [i colapsul demersului neoorto-
dox, scena de art` rom~neasc` a luat vitez`, se agit`, 
se screme, se structureaz`. Exist` un dinamism real 
[i un num`r de pozi]ii artistice noi. Din p`cate, cultu-
ra e tot mai dominat` de bani [i de cariere. Suntem 
cool [i vrem, to]i, cash. Arti[tii debuteaz` repede, ex-
pun interna]ional imediat [i ajung f`r` mare expe-
rien]` pe pia]a interna]ional`. Se vorbe[te despre o 
„re na[tere“ a artei rom~ne[ti [i c~]iva entuzia[ti 
]o p`ie de fericire. Ceva se \nt~mpl`, c~teva succese in-
di viduale (artist, curator, galerie, revist`) au dat o 
ima gine colectiv` pozitiv` (ca la film), dar \n realitate 
lu crurile stau prost... {i avem toate motivele s` ne 
cum p`r`m de urgen]` algocalmine.

Socoteala este simpl`: o chirie \n Bucure[ti sau 
Cluj e de vreo 150 de euro pe lun`, un spa]iu de ate-
lier 2–300. Via]a pur [i simplu te cost` 200, iar via ]a 
artistic` \nc` vreo sut`. Simplu spus, dac` ai ceva de 
spus, ai nevoie de minimum 700 de euro pe lun`.

Le-a trecut asta prin cap vreunui primar, ministru 
de cultur` sau mare g~nditor cultural? Team` mi-e c` 
nu. Lumea ne crede ni[te zarzavagii care venim pur 
[i simplu cu ro[iile la pia]`, pu]in le pas` cum [i unde 
le-am crescut, cu ce ap` le-am udat [i c~t soare ne-a 
b` tut \n cap.

Scena rom~neasc` este plin` de paradoxuri, de 
com bina]ii nefericite \ntre oameni care n-au nimic de 
spus [i oameni care nu mai [tiu s` tac`, coabit`ri peri-
cu loase \ntre practici [i idei contrare, autism critic 
mas cat de existen]a unor reviste de art` contempora-

 n` bine f`cute.
Muzeul Na]ional de Art` Contemporan` (ctitorit 

de Adrian N`stase) de]ine 16.000 de metri p`tra]i \n 
Casa Poporului, jum`tate din etajul 3/4 de la Teatrul 
Na ]ional, plus birourile [i depozitele Artexpo [i gestio-
neaz` Sala Dalles (jum`tate devenit` nu se [tie cum 
Libr`ria Noi [i jum`tate devenit` [tim noi cum T~rg 
de M`r]i[or).

Dup` acest mamut (care se smiorc`ie constant c` 
n-are destui bani), urm`toarele spa]ii sunt ca dimen-
siune c~t o batist`. Cele mai dinamice batiste sunt ga-
le riile private. Vreo 4 \n Bucure[ti, plus una la Cluj. 

Nu exist` polemic` [i nici competi]ie, pentru c` ba-
tis tele private vor s` se pun` bine cu mamutul de 
stat.

Nu mai exist` spa]ii independente sau spa]ii con-
du se de arti[ti. Nimeni nu mai face art` pentru art`, 
toat` lumea face art` ca s` ob]in` ceva. Nimeni nu 
mai are unde gre[i. Trebuie s` apari pe scen` gata for-

mat [i bun de export. Vorbind de export, institu]iile 
mai de[tepte, precum ICR, s-au prins cum st` treaba 
„afa r`“: trimit tineri [i \i sprijin` pe arti[tii care au 
reu [it prin for]e proprii s` se impun` interna]ional, 
iar la „interior“ bag` bani \n albumele profesorilor la 
academiile de art`, ca s` le mai calmeze din frustr`ri. 
La noi nu s-a schimbat, ca la voi, Istoria Artei. La noi 
tot Baba e cel mai mare artist contemporan... iar mu-
zeele din Rom~nia tot cu tablouri [i bronzuri \[i um-
plu spa]iile de expozi]ie.

Zidul Berlinului a c`zut pe toat` lumea 
[i competi]ia este global`

{i la noi este mai complicat, nu s-a schimbat Istoria Li-
te raturii. |n primul r~nd, abia \ncepem s` public`m afar` 
[i deocamdat` sunt scriitori din mai multe genera]ii, cei 
mai tineri, care au c`r]i contractate afar` (Filip Florian, 
Cecilia {tef`nescu, Florin L`z`rescu), au \n jur de 35 de 
ani. Sub v~rsta asta \nc` nu s-a mers [i nu sunt multe ca-
podopere scrise \ntre 1990 [i 2007, vezi Bursele noastre, 
dar sunt scriitori care au dob~ndit vizibilitate inter na ]io-
na l`. Dan Lungu [i Lucian Dan Teodorovici intr` \n ge ne-
ra ]ia ‘90. Norman Manea este un scriitor din genera]ia 
‘60–’70, C`rt`rescu este optzecist, cu cariera de poet f`cut` 
\n anii ‘80, }epeneag a debutat cu Norman Manea, odat`, 
Stelian T`nase, alt optzecist, are acum dou  ̀c`r]i publicate \n 
SUA. Trecem prin proba traducerii, nu putem fi evalua]i 
f`r` ea, faptul c` e[ti tradus \nseamn` un succes, dar nu \n -

seamn` deloc c` e[ti neap`rat mai bun dec~t altul care nu 
a avut [ansa ta. Pentru c`, \n ultim` instan]`, proba c`r ]i-
lor noastre se face \n limba rom~n`.

S` revenim la scena de art`. Pentru c` studiile 
sunt un pic mai libere, iar studen]ii merg \n burse sau 
schimb` semestre afar`, iar dup` ce termin` fac mas-
tere, doctorate sau c~[tig` reziden]e, au [ansa s` vor-
besc` direct, ceea ce mie mi-a trebuit zece ani s` sila-
bisesc. Foarte bine, excelent. Numai c` „limba asta“ o 
mai vorbesc \nc` c~teva sute de mii de arti[ti. Zidul 
din Berlin n-a c`zut numai peste noi, a c`zut pe toat` 
lu mea. Acum competi]ia este global` [i te ba]i pentru 
un loc \n nu [tiu care bienal` cu arti[ti tailandezi, ir-
landezi sau din Teheran (bine\n]eles, locul va fi ocu-
pat de un chinez).

Nu te mai faci auzit dec~t dac` vorbe[ti o limb` 
per sonal`, dar inteligibil`. Po]i reu[i comercial, dar 
s` nu contezi istoric, sau po]i face istorie [i s-o duci 
relativ prost. Depinde ce vrei sau ce e[ti \n stare. Mul-
te sirene c~nt` nonstop. Pia]a e \n foame mare [i, de[i 
vegetarian`, abia a[teapt` s` mestece „fresh flesh“.

Generatia copy paste ia cu tupeu [i din st~nga, [i 
din dreapta [i habar n-are ce ia. V`d arti[ti care fac 
cu \ng~mfare o art` vestic` la m~na a treia. Dar v`d 
[i preocup`ri reale, solu]ii inteligente [i \nc`p`]~n`ri 
pozitive. |ntr-un anume sens, tinerii au tot dreptul s` 
ne trag` un [ut \n cur [i s`-[i croiasc` scena cum li se 
potrive[te mai bine. Sper c` ce este superficial [i nu-
mai mod` s` devin` \n scurt timp ceva profund [i res-
ponsabil.

Cu ceva vreme \n urm`, un foarte t~n`r curator ro-
m~n pornise un proiect numit Rebranding Rom~nia. 
Se s`turaser` de babal~ci [i de succesele lor cara-
ghioase. Voiau ceva diferit. Pe urm`, UAP a ajuns cu 
un picior \n groap`, neoortodoc[ii care te obligau s` \n -
ge nunchezi \n fa]a tablourilor au disp`rut cu totul 
(ori s-au ascuns la Mogo[oaia), arhanghelii artei video 
au f`cut burt`, conservatorii s-au retras \n academii, 
B` la[a la Columbeanu. Scena a r`mas liber` [i a fost 
ocu pat` cu entuziasm de o cultur` life style cum n-a 
mai fost aici vreodat`.

Rom~nia artistic` s-a rebranduit, dar nu e clar c` 
ce-a venit \n loc ne place... 

Nu investe[ti azi, 
nu ai performan]` m~ine

Dar pe pia]a interna]ional`? C~te nume sunt competiti-
ve? Cum se \mpac` cerin]a Occidentului cu cea a Ro m~-
niei? Cum tr`iesc arti[tii? Cum rezist` ca arti[ti?

Exist` mai mult de 15 nume competitive formal [i 
vreo 5 competitive conceptual. Revista de art` [i teo-
rie de art` Idea, de la Cluj, e competitiv`, mai nou Vec-
tor, de la Ia[i, sau Pavilion, de la Bucure[ti. Pentru c` 
sunt f`cute cu pasiune, ca un mod de a fi, [i nu nea p`-
rat ca o afacere, ele pot ignora pia]a [i reclamele, c~[-
ti g~nd o libertate care \n Occident este, dac` nu impo-
sibil`, sigur improbabil`. Proiectul Liei, CAA Arhiva 

DAN PERJOVSCHI

Te faci auzit dac` 
vorbe[ti o limb` 
personal`, dar 

inteligibil`

MoMA, New York, 
What happened to US? (foto Robin Holland)

Tate Modern, Londra, 
The Room Drawing (foto Lia Perjovschi) 
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de art` contemporan`/centrul de analiza artei, e competi-
tiv [i arat` cum se poate c~[tiga individual inde pen-
den ]a artistic` [i ce multe lucruri se pot face cu resur-
se limitate. De altfel, ea este des invitat` de institu]ii 
oc cidentale s` fac` prezent`ri [i worshopuri \n care 
s`-[i r`sp~ndeasc` know how-ul. Interesant! dac` 
stai s` te g~nde[ti, parc` era invers, nu? Ei ne \nv`-
]au pe noi.

A expune la Tate Modern a devenit ceva real [i nu 
un vis. O burs` de c~teva luni \n Fran]a sau Germa-
nia este aproape la ordinea zilei. Arti[tii circul` [i par-
ti cip` interna]ional. Lucruri imposibile alt`dat`.

{i Occidentul, [i Rom~nia vor noutate, adic` con-
sum. Mai des, mai mult. Rom~nia nu are o pia]` care 
s` fac` mai mult de 20 de arti[ti s` tr`iasc` din art`. 

La acest nivel va fi f`cut` selec]ia. Nu exist` progra-
me interne, nu exist` burse [i nu exist` colec]ionari 
des tui. La un moment dat, cei care promit vor trebui 
s` [i confirme. Unii pleac` afar` [i se pierd, al]ii r`-
m~n aici [i se pierd.

Din p`cate, ca de obicei, locurile sunt ocupate de 
me diocri care, nefiind ocupa]i cu nimic, au timp s` 
com ploteze [i s` trag` sfori.

Fie te duci \n publicitate [i-]i irose[ti talentul pe 
past` de din]i ([i un stil de via]` urban adictiv), fie te 
ag`]i de universit`]ile de art` [i iei culoarea profeso-
rului c`ruia \i cari po[eta, fie \ncerci s` te integrezi in-
ter na]ional [i s` tr`ie[ti pe bani occidentali. Cum tr`-
iesc arti[tii? P`i cui \i pas`? 

Nu aud vorbind dec~t de lipsa de investi]ie din 
sport. Nu v`d construindu-se dec~t supermarketuri [i 
zg~rie-nori de firme, b`nci [i sta]ii de benzin`.

C~te centre de art` contemporan` a construit Ro-
m~ nia \n 17 ani? C~te ateliere de artist? C~te muzee? 
(f`r` alea din Casa Poporului?) Ce sal` de expozi]ie 
nou` a r`mas \n Sibiu \n urma „Capitalei Culturale“? 
C~te galerii are al doilea ora[ al ]`rii, Constan]a? (|]i 
spun eu, niciuna.) C~te galerii are Timi[oara, cel mai 
cos mopolit ora[ din Rom~nia? Una, poate dou`...

La Cluj exist` o revist`, o galerie, un spa]iu de 
ar t` digital` [i un centru interdisciplinar [i toat` lu-
mea crede c` e o revolu]ie!

|n Berlin sunt 400 de galerii de art`, cel pu]in 40 
de spa]ii independente [i alternative [i cam tot at~tea 
in stitu]ii de art` contemporan` de stat sau sprijinite 
de stat (muzee, kunstverein-uri, institute). E destul 
de clar.

Cum va tr`i artistul rom~n (r`mas acas`)? 
Se va prostitua intelectual, cum o fac marii actori 

ai genera]iei de aur, recomand~ndu-ne nu [tiu ce fel 
de salam, vor picta casele noilor \mbog`]i]i [i le vor 
sculp ta f~nt~ni arteziene \n curte, cum odinioar` al]i 
ar ti[ti le f`ceau pe alea de pe Bulevardul Victoriei So-
cialismului.

Sau poate nu.
Nu \i ajut` nimeni?
Cei mai hot`r~]i se ajut` singuri, de aia exist` 3 re-

vis te de art` de calitate \n ]ara asta, toate f`cute de 
ar ti[ti, [i nu de responsabili culturali, sau 3 bienale 
de art`, toate remarcabile [i toate f`cute de arti[ti, [i 
nu de politruci culturali. Dar nu este vorba ca cineva 
s` ajute pe cineva. E vorba ca un sistem s`-[i identifi-
ce valorile [i interesele culturale. Spiritul unei ]`ri 
este dat de marea performan]` (artistic`, medical`, 
spor tiv`, economic`, social`). Nu investe[ti azi, nu ai 
per forman]` m~ine.

Arti[tii nu sunt ni[te neputincio[i pe care-i asi[ti 

s` treac` strada. Sunt ni[te \ntreprinz`tori \nc` p` ]~-
na]i [i energici. Le-ar trebui un minimum de condi]ii 
[i de logic`, un sistem legislativ amical [i s-ar descur-
ca singuri.

Singura institu]ie de stat mai \n]eleapt` este ICR, 
care are prin c~teva antene din str`in`tate o presta]ie 
remarcabil`. Exist` de vreo doi-trei ani voin]` [i ceva 
viziune [i deja se vede [i deja se aude. Spre lauda 
ICR, nu exist` eveniment rom~nesc interna]ional im-
portant f`r` logoul ICR.

Exist` AFCN, un Fond Na]ional esen]ial, dar care 
este \nc` \ncurcat \n propria legisla]ie... Legile ro m~-
ne[ti pleac` de la premiza c` un creator este un infrac-
tor poten]ial.

Nu exist` granturi individuale (ia stai anul `sta [i 
pic teaz`, f` un film, scrie o carte, te pl`tim noi), nu 
exis t` reziden]e artistice la noi (\n care s` vin` arti[ti 
str`ini cu idei [i viziuni diferite), nu \i trimitem pe ar-
ti[ tii no[tri \n reziden]e str`ine (ca s` se \ntoarc` cu 
idei [i viziuni diferite).

St`m frumos \n cloaca noastr` [i a[tept`m s` aib` 
careva succes individual, ca s` putem pe urm` s` ne 
l`u d`m colectiv.

Exist` c~teva galerii, dar care au grij` de c~]iva ar-
ti[ti. De restul cui \i pas`? Cic` dac` sunt buni s` 
v~n d`! Unde s` v~nd`? |n ]ara unde v~rful aprecierii 
es tetice oficiale e ]eapa lui Ghildu[? |n care educa]ia 
vi zual` o fac reclamele pe strad` [i pompierismele 
TV? Un kilometru de autostrad` face c~t tot bugetul 
pe arte vizuale (muzee, personal, arti[ti, culori, pen-
sule, galerii) dintr-un an \n Rom~nia.

Iar e clar.

Via]` de arti[ti \n tranzi]ie 

Privind \n urm`, cum te-ai descurcat?
Am prins deschiderile spre Vest de la \nceputul, 

mij locul [i sf~r[itul anilor ’90, dar nu m-am \n]epenit 
\n ele. Titlul expozi]iei mele la Kunsthalle Basel era I 
am not exotic, I am exhausted (Nu sunt exotic, sunt doar 
epuizat) [i toat` lumea de oriunde ar fi se identific` cu 
titlul asta. Asta am reu[it \n 17 ani, s` vorbesc o 
limb` in terna]ional` cu gramatic` rom~neasc`.

Am muncit de m-am t~mpit [i am pus totul pe o 
carte. Toat` energia [i to]i banii au fost reinvesti]i \n 
art`. {i familia am reinvestit-o \n art`. Am decis s` 
nu avem copii ([i s` nu crezi c` a fost sau este o deci-
zie u[oar`), ne-am t`iat toate poftele [i am limitat toa-
te excesele (\n afar` de `la de-a cump`ra c`r]i, apro-
po, ai v`zut ce rapid au disp`rut bibliotecile din casele 
clasei de mijloc, nu se mai poart`), adic` ne-am l`sat 
de fumat [i de carne de porc, c` de b`ut oricum nu 
beam. Ne-am l`sat de mod`, de petreceri [i cluburi. 
Facem [i tr`im art`. Pare plictistor, dar nu e.

Ne scul`m diminea]a \n splendidul nostru aparta-
ment de dou` camere confort doi din Rahova [i st`m 
am~ndoi la o cafea discut~nd despre starea artei mon-
diale. C~nd m` uit la ceas e deja amiaz` [i nu mai are 
rost s` ies \n ora[, c` partea cea mai mi[to a zilei s-a 
consumat deja. Uite-a[a ne-am descurcat, unul spriji-
nindu-l pe altul.

Am avut noroc, dar am [i f`cut o art` real contem-
poran`. Am atras anumi]i curatori [i anumite insti tu-
]ii care m-au promovat constant. Kristine Stiles, cura-
toa rea primei noastre retrospective, \nt~mplat` extra-
ordinar pe bani grei, americani, \ntr-un muzeu greu, 
american (c` alea rom~ne[ti au alte urgen]e), ne cu-

noa[ te [i scrie constant despre noi din 1991.
C~nd ne-am v`zut lucr`rile \mpreun` pentru pri-

ma dat` ([i noi, [i mai vechi, [i ale Liei, [i ale mele), 
documenta]iile unor performan]e interzise \nainte de 
1989, primele instala]ii \mpreun` cu ultimele proiec-
te, primele desene cu ultimele desene, c~nd am v`zut 
20 de ani de art` \ntr-o singur` mare \nc`pere, a fost 
ceva extraordinar. Am avut revela]ia c` a meritat.

Apropo, am expus [i colec]ia integral` a revistei 
22. Din 1991, de c~nd lucrez acolo s`pt`m~n` de s`p-
t` m~n`, am str~ns un metru cub de desene.

Interesant` sculptur`!

Merg prin lume desen~nd-o

S` vorbim despre tine \n 2007. Ai fost mult plecat, ai 
ex pus la cel mai important muzeu de art` contemporan` 
din lume, MoMA din New York, [i la cea mai mare [i mai 
cunoscut` bienal` de art`, Bienala de la Vene]ia. Ce consi-
deri mai semnificativ, mai important? Dar \n 2008 ce te 
a[ teapt`?

Uite, \]i r`spund la \ntrebare dintr-un hotel din 
Sydney, de unde v`d spa]iile Bienalei unde expun la 
var`. La Sydney am venit din New York [i m~ine plec 
la Berlin. Asta mi se pare semnificativ: lumea a deve-
nit mai mic` [i mai u[or de atins. 

Da, am ajuns c`]`rat pe zid la MoMA cu toat` lu-
mea (ce faci acolo chiar se vede \n toat` lumea) hol b~n-
du-se la mine. M-am sim]it teribil de bine, de[i m` b`-
l`n g`neam la 20 de metri \n`l]ime ]in~ndu-m` str~ns 
de carioca cu care „m~zg`leam“ peretele celui mai im-
portant muzeu de art` din lume. Teribil` libertate, 
teribil` responsabilitate. Unul dintre cele 100 de de-
sene de pe zid arat` Zidul din Berlin, care se despic` \n 
Zidul dintre Israel [i Palestina [i \n Zidul dintre Me-
xic [i Statele Unite. Cineva a pozat desenul [i l-a pus 
pe un blog, unde a st~rnit 500 de comentarii, de la 
cele apreciative la cele fasciste... Se sparie g~ndul... {i 
asta este semnificativ \n ziua de azi: e[ti receptat glo-
bal [i fragmentar aproape instantaneu. Despre ce faci 
[i cum vezi lumea se pronun]` nu numai speciali[tii 
care-]i cunosc istoria, contextul [i referin]ele cultura-
le, dar [i oameni pur [i simplu. Interpretarea lor e citi-
 t` sau v`zut` de al]i oameni pur [i simplu [i, p~n` s`-]i 
dai seama, ai o persoan` care nu mai depinde de tine. 
Cu alte cuvinte, trebuie s` fii bun [i coerent [i \n an-
samblu, [i \n detalii.

Dar s` [tii ca pentru mine la fel de important a 
fost s` desenez pere]ii Centrului Na]ional al Dansu-
lui din Bucure[ti. Sau s` desenez cu cret` pe tablele 
de pe coridoarele departamentului de statistic` al Uni-
ver sit`]ii Warwick. Acolo sunt table peste tot, c`, dac` 
geniilor matematice le vine o idee \n timp ce merg la 
bud`, s` aib` unde s` o scrie. A fost cea mai scurt` lu-
crare din via]a mea. A durat 15 minute p~n` a trecut 
un geniu care avea nevoie de aceea[i tabl`...

Anul trecut am fost \n locuri mici [i \n locuri mari, 
\n institu]ii cu vizibilitate [i \n spa]ii invizibile. Mi-a 
pl`cut \n toate. 

Anul care vine trebuie s` men]in ritmul [i calita-
tea. Din Copenhaga \n Caen [i din Basel \n Bruxelles 
prin Bristol. 

Fac ce alt`dat` visam s` fac: merg prin lume de se-
n~nd-o...

Interviu realizat de 
Gabriela Adame[teanu

Pia]a Universit`]ii, Bucure[ti, Monument – Istorie/Isterie
(foto R`zvan Br`ileanu)

Essen Kokerei Zollverein,  
White Chalk – Dark Issues  (foto Andreas Wiesen)

Centrul Na]ional al Dansului, Bucure[ti, 
La zid (foto R`zvan Br`ileanu)

arte vizuale
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Catherine Durandin, profesoar` universitar` la 
INALCO, Paris, cea mai bun` specialist` din Fran]a \n 
istoria Rom~niei (vezi, printre altele, Histoire des Rou-
mains, Fayard, 1995, carte ap`rut` [i \n versiune ro-
m~ neasc` la Institutul European, Ia[i), oricum cea 
mai prolific` \n special \n istoria recent`, are de la o 
vre me o nou` preocupare: CIA. Dup` un prim volum 
in titulat La CIA en guerre: Allende, Gorbatchev, Ben Laden, 
Saddam Hussein (volum ap`rut \n versiune rom~-
neas c`, Ed. Incitatus, 2003), carte \n care autoarea 
ana lizeaz` activitatea Agen]iei de la \nfiin]area aces-
teia \n 1947, cu \mplinirile [i ne\mplinirile acesteia \n 
tim pul R`zboiului Rece, a ap`rut [i al doilea volum, 
pe aceea[i tem`, intitulat CIA: Cinq années de colère 
(Ar mand Colin, 2007). Acesta se refer` la perioada ur-
m` toare atacului terorist asupra SUA al Al Qaeda, 
din 11 septembrie 2001.

Spre deosebire de primul volum, \n cel de al doilea 
au toarea se bazeaz` pe un material documentar enorm 
(c`r]i, studii, extrem de multe extrase din pres`, dez-
v`  luiri [i memorii ale unor fo[ti membri ai CIA), pe 
scurt, Catherine Durandin face un exces de erudi]ie, \n  -
c~t men]ionata carte este greoaie, cititorului fiindu-i 
adesea dificil s` desprind` esen]ialul. Este o carte cap-
ti vant` adresat` \ns` mai degrab` unui public avizat, 
unor speciali[ti \n domeniul serviciilor secrete.

Dup` cum subliniaz` autoarea, pe bun` dreptate, 
ma joritatea cov~r[itoare a popula]iei din SUA, dar [i 
din afara acesteia, a aflat [i a \nceput s` se team` de 
Al Qaeda dup` atacul terorist de mari propor]ii din 
11 septembrie 2001, de[i atentate au avut loc contra 
unor obiective americane din str`in`tate, cu ani \n 
ur m`: atacul terorist de la Aden, \n Yemen, cele asu-
pra ambasadelor americane de la Nairobi, \n Kenya, 
[i de la Dar es Salam, din Tanzania. Chiar [i pe terito-
riul Statelor Unite avusese loc un atac \n Oklahoma 
City. George Tenet, numit \n fruntea CIA de fostul 
pre [edinte al SUA Bill Clinton, era \ns` neputincios, 
c`ci Al Qaeda se afla peste tot [i nic`ieri. Fostul pre [e-
din te Bill Clinton dispusese \nc` de pe atunci m`suri 
de combatere a terorismului. |n primul r~nd, a oprit 
re ducerea continu` de fonduri pentru CIA, dup` c~[ ti-
ga rea R`zboiului Rece, [i, \n al doilea r~nd, se elabora-
se r` planuri pentru capturarea lui Osama ben Laden, 
care \ns` nu au fost bine preg`tite [i au dat gre[. De 
alt fel, planurile au fost criticate chiar de Richard 
Clarke, consilierul pentru probleme de securitate, [i 

chiar de c`tre unii „seniori“ ai CIA, sub motivul unor 
nu meroase victime din r~ndul popula]iei din zon`. |n 
fine, „scandalul Monica Levinski“ a deturnat pentru o 
bu n` perioad` preocup`rile lui Bill Clinton cu privire 
la combaterea terorismului.

Atacul din 11 septembrie 2001 a constituit o palm` 
dat` at~t CIA, c~t [i FBI, care nu au conlucrat, st~nd 
cu bra]ele \ncruci[ate pe c~nd musulmanii suspec]i 
luau lec]ii de pilotat avioane, rezultatul fiind atacul 
ae rian de propor]ii din 11 septem-
brie. Au urmat, dup` cum arat` Ca-
therine Durandin, schimb`ri de per-
so nal \n cadrul celor dou` servicii se-
cre te, frus tr`ri, ceea ce a condus la 
ne permise dezv`luiri \n pre s` ale ce-
lor pu[i pe linie moart` [i, \n acela[i 
timp, la sl`birea tot mai accentuat` a 
CIA. Specialist de mare clas`, George 
Tenet a r`mas totu[i \n fruntea Agen-
]iei chiar [i dup` venirea la Casa 
Alb` a lui George W. Bush, interve-
nind \n acest scop chiar tat`l noului 
pre  [e dinte, adic` Bush senior. Tenet 
a devenit \ns` din ce \n ce mai nepu-
tincios din cauza fr`m~nt`rilor din 
in teriorul CIA [i a dezert`rilor unor 
frustra]i care f` ceau declara]ii pre-
sei, dornic` de informa]ii clasificate 
[i de scandal.

|n centrul c`r]ii profesoarei Ca-
therine Durandin, cu titlul CIA. Cinq 
années de colère, st` istoria Agen]iei 
dup` 11 septembrie 2001. |n rezu-
mat, discreditarea CIA, mai ales de [eful Pentagonu-
lui, Donald Rums feld, tot mai influent, al c`rui servi-
ciu de contra infor ma ]ii al armatei ajunge s` aib` o in-
fluen]` tot mai mare \n cadrul Comunit`]ii de In for-
ma ]ii, care se \n  tru ne[te la Casa Alb`. Pe aceast` ca-
le, titularul de la Pen tagon \i comunic` pre[edintelui 
Bush ce-i place s` aud`, de fapt dezinform~ndu-l, cum 
ar fi informa]ia c` regimul de la Bagdad al dictatoru-
lui Saddam Hussein ar de]ine arme nucleare [i altele 
de distrugere \n mas`, ceea ce s-a dovedit a nu fi ade-
v` rat, dup` invadarea Irakului de c`tre coali]ia an-
glo-american`, c` re ia i s-au al`turat cu trupe [i alte 
state aliate, inclusiv Ro m~nia.

Prin rolul preponderent al Pentagonului \n cadrul 

Co munit`]ii de Informa]ii, Rumsfeld lovea [i \n CIA, 
c`ruia Tenet nu putea s`-i fac` fa]`. Num`rul agen ]i-
lor CIA a fost m`rit, dar cei mai mul]i nu au reu[it s` 
se infiltreze \n lumea musulman`, nu erau din partea 
locului, iar unii nu cuno[teau limba localnicilor. Ceea 
ce era [i mai grav const` \n faptul c` unii vechi st~lpi 
ai CIA au f`cut continue dezv`luiri presei, dup` cum 
am men]ionat, [i-au publicat memorii, cu acela[i ca-
racter, submin~nd din interior Agen]ia [i pun~nd \n 
acela[i timp \n pericol [i securitatea SUA. Asupra 
aces tui aspect Catherine Durandin insist`, exager~nd 
cu exemplele date, f`c~nd exces de erudi]ie, \nc~t car-
tea acesteia ajunge s` fie \n]eleas` \n special de spe-
cia li[tii \n domeniu [i \ntr-o mai mic` m`sur` de citi-
tori mai pu]in aviza]i.

Neputincios \n fa]a degringoladei continue a CIA, 
Tenet a fost nevoit s` demisioneze, fiind \nlocuit cu 
Mike McConnell, dar nici acesta nu a putut face fa]` 
pro cesului de descompunere a Agen]iei, lovit` de alte 

ser vicii secrete americane, \n special de 
cel al Pentago nu lui, [i minat` din interi-
or de amintitele dezv`luiri ale unor mem-
bri frustra]i.

Aria de analiz` critic` a activit`]ii 
CIA de c`tre Ca therine Durandin este \n  s` 
mult mai larg`. Ea abordeaz`, printre al-
tele, statutul incert al terori[tilor \n baza 
american` de la Guantanamo, din Cuba, 
condam  n` pe bun` dreptate tortura [i 
abordeaz` inclusiv demersul lui Dick 
Marty \n fa]a Parlamentului UE privind 
\nchisori ale CIA pe teritoriul unor ]`ri 
europene, inclusiv \n Rom~nia. Cer~ndu-
i-se lui Dick Marty s` vin` cu dovezi con-
crete, invitat chiar s` vin` la fa]a lo cului 
s` se documenteze, acesta a refuzat.

Catherine Durandin, ca orice istoric 
onest [i cu experien]`, a str~ns un imens 
material documentar, l-a analizat [i l-a 
redat celor doritori s`-l cunoasc`. De ace-
ea, cartea CIA. Cinq années de colère este 
deo  sebit de interesant`, autoarea adre-
s~n  du-se \n special spe cia li[tilor. Nu e ro-

lul unui istoric de a face previziuni sau de a oferi so lu-
]ii pentru vii tor. Totu[i, sunt tentat s` pun o \ntreba-
re profesoarei Catherine Durandin. NATO \nseamn`, \n 
primul r~nd, armata american` [i serviciile de in for-
ma ]ii ale SUA, inclusiv CIA. Preco ni zatul scut antira-
chet` american, ce urmeaz` s` fie in stalat \n Polonia 
[i Cehia, va proteja [i Fran]a, chiar dac` aceasta este 
doar nominal membr` a NATO. Ce s-ar \nt~mpla \n 
ca zul \n care CIA, care face implicit par te din siste-
mul de ap`rare al SUA [i al \ntregii „lumi libere“, con-
ti nu` s` se descompun`? Crearea unei for]e armate a 
UE, despre care se tot discut` [i re discut` de bi ro-
cra]ii de la Bruxelles, este, \n ultim` in stan]`, o hi-
mer`.

|n primul trimestru al anului, Edi-
tura Cavallioti va pune la dispozi]ia citi-
to rilor cartea lui {erban R`dulescu-Zo-
ner, intitulat` Securitatea \n Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga“. Cartea este rezul-
ta tul cercet`rii la CNSAS, de c`tre au-
tor, a sute de documente emise de fosta 
Secu ritate: note informative, instruc-
]iuni date de ofi]eri colaboratorilor, re-
zo lu]ii [i ordine date ofi]erilor care se 
„ocu pau“ direct de Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga“ de c`tre superiorii aces-
tora. {erban R`dulescu-Zoner, el \nsu[i 
cercet`tor [tiin]ific, \n dou` r~nduri, la 
amintitul institut, red` in extenso \n une -
le cazuri [i comenteaz` o seam` de docu-
mente sau face simple referiri la altele 
de mai mic` \nsemn`tate.

Red`m mai jos dou` documente con-
cludente:

a) |n leg`tur` cu urm`rirea cerce t`-
to rului Nicolae Stoicescu cit`m fragmen-
te din urm`torul document emis de ma-
ior de Securitate Florea Florica:

„(...) 1. |ncadrarea informativ` cu 
sur  sele „Florin“ [i „Andrei“, cercet`tori 
\n acela[i institut cu obiectivul, prin care 
scont`m s` stabilim dac` \nainte ca 
obiectivul s` se situeze pe pozi]ie pro tes-
tatar` [i s` \ntreprind` ac]iunile la 
care ne-am referit, a f`cut sau nu de-
mersuri oficiale la autorit`]ile compe-

tente [i nu au fost luate \n considera]ie; 
re la]iile pe care le are \n r~ndul unor 
istorici din ]ar` [i str`in`tate, natura 
dis cu]iilor pe care le poart` [i pozi]ia pe 
care ace[tia se situeaz`; concep]iile po-
litice [i modul cum se reflect` acestea \n 
lucr`rile de cercetare istoric` pe care le 
redacteaz`; dac` este interesat ca prin 
in termediul unor istorici care efectu-
eaz` deplas`ri \n Occident s` introduc` 
sau s` scoat` din ]ar` diferite lucr`ri.

De instruirea surselor „Florin“ [i „An -
drei“ r`spunde colonel {tefan Grigore.

2. |ntruc~t obiectivul lucreaz` \n ace-
la[i birou cu „Vlahu“, cunoscut cu concep -
]ii politice ostile [i sunt semnala]i c` se 
afl` \n leg`turi apropiate, se va studia 
posibilitatea instal`rii mijloacelor T.O. 
complexe, pentru a fi \n m`sur` s` con-
tro l`m discu]iile pe care le poart` \m -
preu n`.

Cu prilejul p`trunderii \n biroul re-
spectiv, se va efectua [i o perchezi]ie se-
cre t` pentru a ne convinge dac` ace[tia 
au sau nu materiale din care s` rezulte 
pre ocup`rile lor de natur` ostil`.

Execut`: colonel {tefan Grigore
Termen: 15.11.1985 (...)“
b) Fragment din raportul Lt.col. Secu-

ritate Florea Florica privind protestul 
unor cercet`tori de la Institutul de Isto-
rie „Nicolae Iorga“ privind demolarea sa -

telor din ordinul lui Nicolae Ceau [es cu:
 „(...) sursa «Chris» ne-a informat ur-

m` toarele: (...) \n 28 iulie a.c. a avut loc 
adunarea general` a oamenilor muncii 
la care se analiza activitatea de cerce-
tare desf`[urat` \n primul semestru 
1988. Adunarea s-a desf`[urat f`r` par-
ti ciparea directorului {t. {tef`nescu, a 
secretarului de partid I. Apostol sau a 
unui reprezentant din partea Comitetu-
lui de Partid pe Universitate. |n cadrul 
adun`rii generale, printre cei care au 
luat cuv~ntul s-au num`rat [i istoricii 
L. Demeny, {t. Andreescu, {erban Pa-
pacostea [i D. Hurezeanu care s-au re-
ferit la m`surile ce se vor \ntreprinde 
pe linia sistematiz`rii localit`]ilor ru-
rale, subliniind \n termeni denigratori 
[i critici faptul c` autoritatea politic` 
nu consult` speciali[tii \n istorie c~nd 
se hot`r`sc astfel de m`suri. Istoricul 
Dan Berindei, \n cuv~ntul s`u, a preci-
zat c` urbanizarea satului este un pro-
ces istoric firesc care a avut loc [i \n 
mul te alte ]`ri din lume, f`r` inter ven-
]ii externe. |n acel moment al discu]iei, 
incitat de D. Berindei, c`ruia i-a re pro-
[at desele c` l`torii \n str`in`tate cu toa-
 t` situa]ia sa personal`, istoricul Nico-
lae Stoicescu a luat cuv~ntul ar`t~nd 
c` este meri tul s`u de a fi ridicat aceas-
 t` problem` \n dedica]ia de pe ultima 

sa carte ap` ru t` [i trimis` de el condu-
cerii superioare de Partid [i de Stat. Re-
fe rindu-se la m`surile de sistematizare 
a satelor, N. Stoicescu, \ntr-un acces de 
fu rie [i in ci tare, le-a denumit «plan ne-
s` buit de dis trugere a satelor, care sunt 
l` ca[uri de veacuri ale ]`ranilor». De[i 
luarea de cu v~nt a lui N. Stoi ces cu care a 
\ncercat s`-[i prezinte fapta sa (trimite-
rea c`r]ii cu dedica]ie) ca un act de bra-
vur`, scon t~nd \n ob ]i ne rea de supor-
teri, acesta nu a fost sus ]i nut sau aplau-
dat de nimeni, dar lipsind conducerea 
pro fesional` [i de partid din cadrul adu-
n` rii, nu a putut fi stopat la timp, fiind 
l` sat s`-[i exprime punctul de vedere \n -
tr-un mod cu totul ne co res pun z`tor. (...)“

Acest al doilea document, \ntocmit 
de informatorul cu numele conspirativ 
„Chris“, a fost prezentat \ntr-o form` 
prescurtat` [i de Marius Oprea \n cu-
noscuta sa carte Banalitatea r`ului. Spre 
deosebire de Marius Oprea, {erban R`-
du lescu-Zoner a mers cu investiga]ia 
mai ad~nc, reu[ind, \n urma unei exper-
tize grafologice, s`-l deconspire pe 
„Chris“, al c`rui denun] a ajuns p~n` la 
Ni colae [i Elena Ceau[escu, fiind pus` \n 
discu]ie chiar eventuala desfiin]are a 
celui mai prestigios institut de istorie 
din ]ar`. Mul]i istorici \[i vor reg`si nu-
mele \n notele informative [i \n fi[ele 
Secu rit`]ii.

Lansarea c`r]ii va avea loc la Institu-
tul de Istorie „Nicolae Iorga“, la o dat` ca-
re va fi anun]at` \n timp util.

Securitatea \n Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“

{ERBAN RåDULESCU-ZONER

CIA. Cinq années de colere.
O nou` carte meritorie 

a profesoarei Catherine Durandin

´

Catherine Durandin, 
CIA. Cinq années de colère, 

Ar mand Colin, 2007
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Rap & total virtual
„I am a ghost trapped in a beat“, Eminem

asta e cu „objets trouvés“, obiecte g`site – cum ar fi
un sentiment – mintea r`m~ne paralel`, corpul pe 

loc
face clic [i l-a prins din zbor cu iu]eal` de jivin`

cuvinte ca undi]e f`cute s` prind`,
cuvinte cer~nd delicat r`bdare timp,
pe c~nd în secret î[i adulmec` poteci tunele
spre albii de r~u p`r`site demult într-un limb

c~teva stele mi se aprind sub piele, cur~nd ajung
constela]ii – stop! Spun dar gura e închis`
un sunet nu trece pragul buzelor str~nse

p`s`rile au în]epenit pe cer, poate sunt de-ade v`-
rat,

poate doar inventate de ochiul astigmatic –
ele stau nemi[cate, un mare v~nt le învolbureaz` 

penele,
nori de s`ge]i zboar` peste ziduri de ap`rare
p`m~ntul a fost pustiit [i ars ca într-un r`zboi din 

Evul Mediu 
– pentru care zeu voyeurist se înt~mpl` spectacolul?
a fi îndr`gostit... unii i-au spus con[tiin]` accele-

rat`!

foamea tuturor speciilor explod~nd în ochiul ome-
nesc

distan]a într-o secund` schimbat` în non-distan]`
va trebui, absolut va trebui s` turn`m ap` în vinul 

ce ne-a fost dat
s` fur`m ceva din for]a pur animal`, s` ne facem
instrument de contemplare – superb, niciodat`
pe deplin domesticit
cum e catedrala gotic` a[ezat` pe cr~ngul druidic

barosul [i nicovala lui Hephaistos în m`runtaiele 
materiei

se aud surd neîncetat, ca inima femeii în auzul
copilului ei nen`scut,
tu ascul]i pulsul din partea ta de lume eu din par-

tea aceasta
acela[i, mereu acela[i în spa]iul real [i virtual

pragul înalt a[teapt` pasul, por]ile a[ezate în Gol 
a[teapt`

dar azi nu-mi aduc aminte legile ecranului des p`r ]i-
tor,

legile despre suprafa]a apei, cum le-am înv`]at
de la un discipol al familiei Curie 
[i asta r`m~n, o parte din mine alb` o parte neagr`
o parte bucurie o alta team`, o parte iubire, alta 

moarte
corp tremur`tor în intersti]ii

la tine oamenii [tiu s` pun` o flac`r` pe fa]a apei
în f~nt~n`
astfel potolind setea celor vii [i a mor]ilor deodat`
ei cern p`m~ntul [i cerul în cercuri
într-o aceea[i clip` fluid`

ne-am privit o clip`, multiplul s-a repliat în Unu
pendulul a lunecat apoi în cealalt` parte
peste cercuri zgomotoase, v~rtejuri multicolore –
cercul nu se rupe, spui – nu, dar poate fi împ`turit
cum str~ngi cortul înainte de plecare –
îl p`strezi în buzunar, se muleaz`, î]i d` siguran]`

dac` sensul nu se vede, s` privim de pe zid
de pe acoperi[ de pe deal de pe munte, de dincolo
– dincolo de sistem, cum se recomand`,
s` punem totul în cuvinte care s` prind`, s` creasc`
s` sparg` coaja s` fac` pui s` descarcereze fluturi
din larvele materiei

ai-ai, pove[ti tenta]ii, ciudate lucruri venite s` ne 
amin teasc`

deplin`tatea omeneasc`

o stea c`z`toare se aprinde, arde cu totul, se face 
pul beri arz`toare

înainte de a atinge p`m~ntul
pe care l-ar fi putut distruge –
acest p`m~nt de care suntem înl`n]ui]i
noi
cu ochi p~nditori [i ghemul de foc ascuns înl`untru

ai v`zut?
nu
prea

ai v`zut?
da, am v`zut
poate

OK

Tempo rubato
Este vreodat` vremea? va fi?
Via]a e lucru furat
noi fur`m de la via]` de nenum`rate ori.
Singuri ne fur`m neîncetat din 
clipa aceea una care este: fluid` aceasta acum.
Asemenea împ`ratului gol
ne îmbr`c`m în alt anotimp.
La ]ar` femeile c~nd a[teapt` un copil
fur` un mic obiect, poate un m`r din alt` gr`din`
pentru noroc în via]a care va fi.
De la-nceput un zeu a furat pentru noi
de la ceilal]i zei. Focul, mai [tii.
E furat timpul nostru este cu împrumut
[i ce ni se d` acum ni se va lua.

Este, crezi, vreodat` vremea?
poate fi?

|nt~lnire
noi ne-am mai înt~lnit, domni[oar`
v` aminti]i?

n-a[ crede.

[i totu[i sunt sigur,
probabil eram 
dou` pietre lucind pe catifea verde
uitate, la ad`post
în pe[tera celor 40 de ho]i

v` în[ela]i.

da, m` în[el – dar asta v` aduce]i aminte?
era pe continental Gondwanei
[i noi, sub luceaf`rul de diminea]`
doi cai în galop

ba mi se pare mai degrab`
c` era sear` [i cuibul cald înc`
de la focul p`r`sit
– noi ne pierdusem de caravan`
umbrele cre[teau limbi înfometate [i

eu altfel cred, ne sculasem devreme
era ziua plec`rii, într-adev`r, 
dar p`rul ne lucea de rou`
ca p~nzele de p`ianjen în vie toamna t~rziu

vrei s` zici, c~nd nu fusesem înc` alunga]i
din Gr`din`?

era la la New York, Barcelona, Istanbul, 
la Viena sau poate Londra? la Bucure[ti?

ah, nu, ascult`, acuma [tiu, noi eram 
doi [erpi miraculo[i
goneam ferici]i prin oceanul primordial
soarele se topea din înalt,
o clip` nu ne sc`pam din ochi [i inventasem 
dansurile toate
Dumnezeu însu[i nu g`sea cuv~nt
pentru splendoarea alerg`rii noastre

v` spun, domni[oar`, noi ne-am mai înt~lnit,
[ti]i cum se înt~mpl`

Vremea c~nd strugurii
ierburi toropite peste hotare
arbori cuprin[i de fl`c`ri încete
durerea descojit` în alt anotimp

între carne [i spirit unde sunt hotarele?
cuvintele c~nd ne ating
dup` chip [i asem`nare
sunt ele materie? energie?

la vremea c~nd strugurii necule[i 
se prefac în vin

[i cuvinte c`l`toresc 
f`r` corp f`r` sunet 
pe sub bol]ile ora[elor scufundate

Pergament
p`[im de-a lungul unui pergament
pe r~ndurile proasp`t scrise

literele sclipesc umede înc`
în [iruri ce ne arat` calea

f`r` grab` ne apropiem
din dou` capete de lume
pe un pergament

[i f`r` grab`
ajungem

coarnele lunii asupra noastr` se clatin`,
cuvintele mai multor limbi cad cu un fo[net
la p`m~nt [i ni se arat` 
cum suntem 
de c~nd ne-am rupt de laolalt` 
pe c~nd nu toate lucrurile 
aveau un nume

cum suntem asemenea [i diferi]i 

IOANA IERONIM Ioana Ieronim este autoare a volumelor (selectiv):
• Triumful Paparudei, poezie narativ`, Editura Litera, 1992; ap`rut 

sub titlul Triumph of the Waterwitch, Bloodaxe, 2000, traducerea Adam 
J. Sorkin cu autoarea, volum nominalizat pentru Sir Weidenfeld Prize, 
Oxford. Versiunea bilingv` a volumului, traducerea englez` 
Georgiana F~rnoag` [i Sharon King, Fool’s Triumph, Editura Paralela 
45, prefa]` de Gheorghe Cr`ciun. 

• Egloga, roman în versuri (Cartea Rom~neasc`,1984)
• Munci, zile, alunec`ri de teren (poeme alese, 1970–2000, Ed. 

Ma[ina de scris, 2001), prefa]a Alex. {tef`nescu
• 41, culegere bilingv`, versiune englez` de Adam J. Sorkin [i 

autoare (Cartea Rom~neasc`, 2003), prefa]a de Dan Cristea
• Scara rulant` / Escalator, volum bilingv rom~n-englez (Muzeul 

Na]ional al Literaturii Rom~ne, 2005)
• Life Line as a Skyscraper, volum în limba englez` (Ed. Vinea, 

International, 2006)
• Online volumele: Silabe omnivore (limba rom~n`) [i Omnivorous 

syllables (limba englez`) (www.liternet.ro).
• Videopoem Lentila unui bob de rou`/ The Lens of a Dewdrop (video-

audio Tom Br~ndu[ [i Adrian T`b`caru, 2004)
• Spectacole multimedia: Manifesto, Life Line as a Skyscraper, Aeneas, 

Orpheus & Eurydice [.a., cu grupul de muzic` nou` de la New York University, sub conducerea lui Dinu 
Ghezzo (New York, Washington DC, Bucure[ti, Constan]a)

(Continuare \n pag. 13)
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1 februarie. Ieri o \nso]esc pe Marica 
la Bellu \n inspec]ia ce-o face periodic 
ca voului Sionilor. Obiceiul nu e doar 
ma cabru ci [i barbar, \n consonan]` cu 
stu pida bigoterie a lumii. N-am curajul 
s`-i spun asta – m` revolt \mpotriva 
t~m peniei sco]~nd data de 31 ianuarie 
din \nsemn`ri. 

Azi e Ziua omizilor; fiecare agricul-
tor se roag` pentru ca Dumnezeu s`-[i 
de [erte desaga cu larve \n ograda veci-
nului, ocolindu-l pe el. Dar mie t~r~ toa re -
le nu-mi displac, din ele ies fluturii. I-a[ 
vrea mereu \n preajma mea, a[ dori s` 
fie ve[nici. De fapt, prin asta visez la un 
ano timp unic, eminamente v`ratic, pen-
tru a nu mai fi ]intuit c~t e frig \ntre pe-
re  ]ii casei, ca un bolnav sombr~nd \n fo-
to liu.

De dou` ceasuri sunt \n halat, cu Cré-
pus cule du matin a lui Baudelaire \n poa-
 l`. Charles e minunat. M` voi \mbr`ca 
peste alte dou` ceasuri pentru pr~nz, 
apoi urmeaz` preg`tirea vizitei ce pof-
tesc s` fac lui Boïcesco. Am o importan-
 t` aniversare de care trebuie s`-i aduc 
aminte: sunt, iat`, treizeci de ani de c~nd 
am adoptat coroana comtal` – [i el a 
fost primul care s` afle (...)

Pu]in dup` ora ceaiului, pornesc 
spre [osea; aleg bastonul de abanos, fi-
indc` \mbrac un complet gris et noir. 
Ajung destul de \nghe]at \n locuin]a de 
fl`c`u a lui Nicolas, bine ascuns` de ne-
vast`-sa. |nc` e un craidon, b`tr~nul 
meu amic. Bem cognac \n fa]a cochetu-
lui c`min \nvelit cu pl`ci de Meissen, re-
lu`m visele de odinioar`: ce bine ne-ar 
sta s` zbur`m \ntr-un auto pe \nc~n t`-
toa rea Rivier`, el cu Marquisette, eu cu 
Hor tense.

Hortense! Mi-aduc aminte cum am 
cu noscut-o: era \nainte de r`zboi, aveam 
obiceiul plimb`rilor pe str`du]ele din 
spatele Ministerului Afacerilor Str`ine, 
unde tr`geau luxoase tr`suri [i automo-
bile; \ntr-o sear`, v`d \naintea unui por-
tic o dam` fin` convorbind cu [ofeurul. 
Era Hortense \ntr-o toalet` princiar`, 
sub o p`l`rie fastuoas` cu pene albe... 

2 februarie. M` \ntorc de la Nicolas 
spre miezul nop]ii. Vinul fiind dintr-un 
an excelent, nostalgia noastr` s-a tot \n -
tins. Din ce \n ce mai patetic`. |ntr-un 
t~r ziu ne desp`r]im, lu~nd dou` birje – 
el \n sus cu Marquisette, eu \n jos cu 
Hor  tense.

Dup` [ase ore de somn, nefiind to-
tu[i \n stare a lucra, \mi petrec timpul 
p~n` la dejun rememor~nd alte c~teva 
chestii pl`cute, vis~nd treaz la ele. Iat` 
un dar pe care [tiu a-l pre]ui: acela de a 
m` \nfrupta din dulcea]a amintirilor. 
De a fi capabil s` le retr`iesc. Un fapt, 
odat` stins, nu valoreaz` ceva dec~t \n 
m` sura \n care [i peste ani m` poate 
um ple de emo]ie. Altfel decade, nu-l con-
ta bilizez.

Afar`, criv`] ne\ndur`tor. Marica nu 
poate merge \n ora[, nici la biseric`. 
Doam nele nu-i duc lipsa, e rupt` de dia-
logul lor; dar pentru popa Dumitru e \n -

semnat`, \ngera[ii lui picta]i a[teapt` 
de-o s`pt`m~n` s` le pupe fundul gol. 
Stau cu ea \n salon, frunz`rim ziarele; 
Universul scrie c` sunt doi ani de c~nd 
nem]ii au \n frunte un führer. Dar ce s` 
vezi la micu]ul om? Nu i se potrive[te 
nicicum coiful de o]el. Piere m`re]ia 
Ber  linului meu.

Ia uite, zice Marica, L’Indépendance 
vorbe[te de bietul Voinescu, trebuie s`-i 
spun Florichii; à propos, b`iatul `la al 
lui, f`cut cu rusoaica, a reu[it exame-
nul pentru misiuni consulare; numirea 
ar trebui s`-i ias` p~n` nu vin ]`r` ni[-
tii, p~n` nu se n`pustesc lihni]ii `ia la 
func]ii! Poate are dreptate, ieri a demi-
sionat Sl`vescu de la Finan]e, posibil` 
criz` \n guvern; dar, dup` mine, nici cu 
liberalii nu po]i merge. Chiar \nainte de 
pr~nz ascult la radio un mic Haydn, Kai-
ser-Quartett.

Zi irosit`. Ca ieri, ca alalt`ieri; vre-
me de somn, de lectur`. De scris? – nu. 
La hot`r~rea mea de a p`r`si proza con-
tri buie senza]ia c` toate cuvintele au 
fost folosite, stoarse de al]ii \nainte, sup-
te [i aruncate printre din]i; zdrumicate, 
morfolite \n cavit`]ile bucale ale ciu da-
]ilor indivizi care fac literatur` din toa-
te timpurile. Nu po]i s` compui o singu-
 r` fraz` curat`, componentele ei sunt 
re gurgitate, acrite, intrate \n putre fac-
]ie. Ce-mi r`m~ne? S` stau [i s` privesc 
\m prejur. Dar p~n` la urm` [i sportul 
`sta devine nepl`cut: privindu-le prea 
mult, propriile-]i lucruri \ncep s` par` 
str`i ne: eu \mbrac haina de colo? Eu 
dorm \n patul `la? Ferici]i cei ce au vre-
un motiv de exultare. 

6 februarie. Ieri, ca s` curm tr~n d`-
vea la [i descurajarea, declar zi de co-
responden]`. P~n` la pr~nz fac ciorna, 
dup`-amiaz` leg textul, timbrez [i \n -
m~ nez plicul lui Niculaie s`-l expedieze 
la Sibiu.

Pentru memento, notez aici puncta-
jul misivei: Troiene mari, Herr Direk-
tor, cad de c~teva zile ninsori plictisi-
toare pe strada marchizului de Flers, 
dar sper c` vremea se va \nfrumuse]a 
c~t de cur~nd s` pot r`zbi afar`. Sunt 
con vins c` 1935 ne va aduce izb~nda – 
s` ne preg`tim deci, ca Goethe, pentru 
o nou` prim`var`. Vei fi c`utat cur~nd 
de Uhry, care e gata s` \ndrepte banii 
bo [ilor [i spre obiectivele A[ez`m~n tu-
lui; vrea detalii istorice despre [anta 
P`l tini[ului... |ntr-adev`r, cum spui, ti-
nerimea cam sufer` azi de substan]`. 
N-am auzit prea multe despre r`[in`-
rea nul t`u de la Berlin. C~t despre ol-
teanul cu scandalul de anul trecut, \l 
v`d singur la mas`, nu prea mai are 
amici; m-am interesat, e din Slatina, 
fiul unui Ionescu, avocat. Cl`n]`u, deci; 
va zbiera [i el pe aici p~n` la patruzeci 
de ani, apoi se va \mburghezi undeva \n 
fun dul provinciei. Boierul Rosetti l-a 
cla sificat: aventurier, n-are materie, pu-
]in nebun; sau clovn. Cel`lalt de care \n -
trebi, traduc`torul lui Wallace, apare 
foarte rar, locuie[te \n Sinaia. Prieten 

cu Pillat, pare a fi educat, exhib` chiar 
ceva spirit filozofic. Suspect de discret 
[i lini[tit \n compara]ie cu r`zvr`ti]ii 
`ilal]i, chiar eterat; posibil poltron... 
Ten siunea mea e constant` acum, 14/9, 
aplic o metod` cu rezultate vizibile. De 
m-a[ putea ]ine [i eu de plimb`rile dom-
niei tale! Cum trebuie s` arate v~rful 
Tomnaticu ie[ind din z`pad`! 

7 februarie. Sunt adus jos, la telefon, 
de strig`tul slujnicei; e Adrian Maniu, 
care m` surprinde m`rturisind c` ieri a 
fost ziua lui. A f`cut patruzeci [i patru 
de ani. O spune melancolic, \ns` cu acid 
bat jocoritor care nu las` loc la fasoane. 

La pr~nz, Marica m` oblig` s`-l 
avem invitat pe duhovnicul ei de la Sf. 
Sil vestru. Acesta bate n`me]ii ca s`-[i 
viziteze darnica enoria[`, dar g~ndul 
lui e s` m` bage [i pe mine sub patrafi-

rul de spovedanie. Se apleac`, mestec`, 
ge me [i miroase greu, comme une bête 
de somme. Nu se las` p~n` nu-mi l` mu-
re[ te expresivitatea teologic` a semnu-
lui dumnezeiesc de la 2 ianuarie, curcu-
beul ap`rut deasupra bisericii lui pe 
vre me de iarn`. Fenomenul a fost ex-
trem de explicit, zice: a reprodus pe cer 
aureola care tive[te icoana Pantocrato-
rului din tavanul bisericii; a reprodus-o 
exact – suntem deci nemijlocit sub 
ochiul Domnului, trebuie s` ne cucerni-
cim f`r` \nt~rziere! M`rginit? Escroc?

Dup`-amiaz`, opre[te o tr`sur` \n 
fa]a por]ii; coboar` pianista, tare gr`-
bi t`. Ne invit` la concertul din cealalt` 
joi. Pensionul mami]ichii Miller [i Ber-
linul i-au dat aere de mare cocoan`, 
mais, au nom du ciel, n-a existat nicio-
dat` un boier Delavrancea! Privesc pro-
gramul concertului: Brahms, six pièces, 
apoi Tchaïkovski – bizar amestec de 
rase. 

9 februarie. Asear`, cin` select` cu 
Adrian. Niciun strop de politic`, nicio 
b~rf` literar`, boierie deplin`. Nicio-
dat` nu m-am sim]it mai pu]in bastar-
dul unui gratte-papier. Trezit devreme, 
m` simt \n form` fizic [i moral. |ndepli-
nesc cu grij` ritualul de diminea]` [i 
ies iar`[i. Port cu pl`cere pantalonul de 
pos tav gris-vert croit \n toamn` la Si-
biu; se asorteaz` excelent cu vestonul 
gris-basalte. 

Ajung pe jos la Cartea Rom~neasc`. 
An ticariatul de al`turi expune un exem-
plar perfect din Dictionnaire de la science 
du blason al lui Galway, edi]ia din 1901; 

al meu e cam h`rt`nit. Intru \n libr`rie 
[i cobor la demisol unde Mi[u \mi arat` 
ul timele titluri fran]uze[ti. Cump`r de 
la el de c~nd eram licean, mi-amintesc 
prima achizi]ie: Arivistul, de Félicien 
Champ saur, scoas` la Albin Michel.

Mai intru la Meinl, pentru ceai, ca-
fea [i castane; \nt~rzii la tejghea c~t 
pot, e una dintre cele mai pl`cute pr` v`-
lioa re din centru. Cu cornetul \n m~n`, 
o iau pe bulevardul Elisabeta p~n` la in-
ter sec]ie – aici mi-am \ncruci[at privi-
rea prima oar`, acum vreo cincispreze-
ce ani, cu Duduia... \l \n]eleg pe Carol, o 
femeie ca ea merit` cinci ani de amor \n 
Champs-Élysées [i al]i cinci \n Aleea 
Vulpache. Degeaba protocolul, degeaba 
Actul de la 4 ianuarie; degeaba turbea-
 z` Maniu la B`d`cin, il tire à blanc.

14 februarie. Obosit de c`l`toria la 
Sionu, stau \n cas` – citesc cartea lui 
Zweig. Vorbe[te despre t`m`duirea su-
fletului. M` intereseaz` subiectul, \mi \n  -
t`re[te ideea c` for]ele mele, cumva la-
tente, cer o anume terapeutic` pentru a 
fi puse \n valoare. Moralul meu, superio-
ritatea mea intelectual`, voin]a mea ne-
ce sit` un nou tratament. Voi trece ime-
diat la reforma vie]ii pe care o duc.

{i la reforma aspira]iilor mele; dac` 
doar cochetam cu ideea, acum e hot`r~t: 
finis literaturae – azi, 14 februarie 
1935, decid s` pun definitiv punct ori c`-
rei noi tentative literare. Iar la ce am \n 
lucru, nu mai adaug nimic. R`m~ie res-
tul sub pecetea tainei (...)

15 februarie. De acord cu hot`r~rea 
mea de ieri privind abandonarea litera-
turii. Scriitorul se poate p`c`li lesnicios 
cu p`ginu]e noi, m~n~nd vorbe [i peri-
pe ]ii precum un c~rd de boboci, p~n` se 
alege cu un ciopor de ra]e. Poveste[te, 
po veste[te [i o ia de la cap`t. Cel pu]in 
eu aveam program [i stil. Oricum, l`-
sam \n seama altora povestea chioar`. 

Via]a e confec]ionat` ieftin, din \n -
t~m pl`ri [i ne\nt~mpl`ri. Ca un roman. 
Dac` Dumnezeu e mai neglijent, m`car 
naratorul lucreaz` c~t de c~t profession-
nel, pune mai pu]in hazard, mai mult` 
logic`, uneori are bun-sim], chiar [i 
gust. Dar nici unul, nici altul nu au stil, 
nu au program. Produ[i de vulg, produc 
pen tru vulg. |nmul]esc c~rdul de ra]e.

Nevoit s` ies p~n` \n pasagiul Mac-
ca, la Neumann, pentru lenjuri, \l sun 
pe Francis. Pr~nzim \mpreun` la Impe-
rial: conopid` cu ciuperci, pui [i salat` 
Moreno. Fiul unui negustora[ de ]ar`, 
fran cezul meu e \nc` intimidat de lista 
meniului. St~ng`cia [i mai ales bleste-
mata modestie sunt bine impregnate \n 
fiin]a lui. N-ai crede c` e de un sfert de 
veac \n Rom~nia. La cafele, facem pu-
]i n` politic`, coment~nd numerus clau-
sus, propunerea lui Vaida pentru noul 
program al PN}. Se pare c` Mihalache 
nu-l sprijin`; e rom~n verde [i el, patriot 
nevoie mare, dar acum \l obsedeaz` for-
mula ]`r`neasc`, ideal`, zice, pentru 
sta tul nostru de plugari. Cu toate c` \n 
]ar` ninge greu, s`tenii sunt m~na]i \n 
c` minele culturale unde activi[tii lui 
fac agita]ie invoc~nd izb`vitoarea demo-
cra ]ie rural`.

E ceva fin – ]`r`ni[tii m`r[`luind 
prin sate, \ndemn~ndu-i pe bie]ii p`l-
ma[i s` buchiseasc` pentru a lua fr~iele 
]`rii. De v`zut p~n` la urm` ce va spu-
ne Carol; deocamdat` guvernul 
s’est dé plu mé, l-a z`p`cit ches-
tia Skoda.

ION IOVAN

Bucure[ti, februarie 1935
– fragmente din Ultimele \nsemn`ri, necunoscute, ale lui Mateiu Caragiale... –

R`t`cirea, poate definitiv`, a jurnalului [i carnetelor cu note zilnice ]inute de 
Mateiu Caragiale, din 1923 p~n` la moartea sa, constituie un handicap major \n 
\n]elegerea „celui mai reac]ionar scriitor rom~n“, cum a fost desemnat de Ion 
Negoi]escu bastardul lui Ion Luca. Din p`cate, transcrierea f`cut` de Perpessicius 
dup` originalele depuse la Funda]ia „Regele Carol II“ nu reprezint` dec~t un demers 
lacunar [i inexact. |n special anul 1935, ultimul din via]a autorului Crailor de 
Curtea Veche, sufer` amput`rile cele mai teribile. Astfel c`, nepublicat` onest la 
vremea respectiv`, \n lipsa materiei olografe, memorialistica matein` e nevoit` s` 
respire aerul fabula]iei. 

Mateiu Caragiale

atelier de scriitor
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16 februarie. Visez noaptea 
c` l`toria mea italian`. De la 
Mes tre la Padova, de la Padova 
la Vicenza, de la Vicenza la Ve-

rona; printre vilele Triestului sc`l da te \n 
verdea]`, misterioase r~ule]e ap` reau 
[i disp`reau sub d~mburi \n  c`r  cate cu 
b` tr~ni chiparo[i. Am un [oc, la trezire, 
v`z~nd z`pad` troienit` afa  r`; \mpie-
tresc o clip` d~ndu-mi seama c` nu m` 
aflu \n \nsorita Italie, ci \n du[ m` noasa 
Ro m~nie Mare. 

Cobor la gustarea de diminea]` cu 
un gol \n piept. }ara de azi, lumea de 
azi! E nevoie s`-mi umplu sufletul cu 
ceva preocupant – de bine, de r`u, litera-
tura \n`bu[ea senza]ia de sec; dar afa-
cerea condeiului e \nchis`...

La pr~nz, telefoneaz` Cezar pentru 
situa]ia de la SSR, care-i aminte[te 
scan dalul de acum cinci ani c~nd cu de-
lapidarea lui Rebreanu. Vorbe[te tare, 
p`tima[. N-are nimic din personajele 
c`r ]ilor lui, s`rmani inadaptabili. Ce-
zar inadaptabil? Haida-de. Cu fa]a [i fi-
rea lui de ]igan, cu p`rerile lui oric~nd 
schim b`toare? Ne d`m \nt~lnire poi m~i-
ne la libr`ria Georgescu.

19 februarie. C~nd voi reciti \nsem n`-
ri le de fa]` m` voi judeca probabil foar-
te sever. Mai nimic legat, esen]ial, scrupu-
  los. Mi-am petrecut \ns` o bun` parte 
din via]` literaturiz~nd, a[a \nc~t simt 
ne voia de ni]ic` u[urin]` la exprimare, 
de ni]ic` neglijen]`, de ni]el derizoriu. 
{i fiindc` astea se pierd, se elimin` f`r` 
urme, precum ceaiul de mu[e]el, stilul 
meu nu e \n pericol. Jurnalul e un sim-
plu tratament naturist.

Reiau: s` scrii proze, s` cizelezi, s` 
te str`duie[ti pentru al]ii, mi se pare 
exa gerat. Par conséquant, \n ce m` 
prive[te, textul de agrement, literatura 

adic`, e drum \nchis. {i totu[i nu rezi[ti 
totdeauna dorin]ei de a spune ceva cu 
miez – se r`suce[te \n tine c~te-un ger-
mene de vorb`, d` vrej, se-nvoalt`; tre-
buie s`-l \ntinzi undeva. |l \ntind aici, 
vrej \n pustie. 

P~n` la urm`, scrisul \ntr-un jurnal 
intim e un fel de a vorbi singur, o alie-
nare. Nu jurnalul e intim, ci alienarea.

21 februarie. Je garde le lit. Toux, 
tem pérature. Somn greu, cu fantasme: 
\mi r`sare iar \n minte imaginea Klarei 
la Malmaison. Am chiar [i acum chipul 
ei \naintea ochilor, vreau s-o ating, s`-i 
vorbesc; aiurez. Mi se aplic` ventuze, 
dup` sfatul cre[tinesc al familiei Logadi 
care trece pe la noi; Pierre s-a \mpotmo-
lit cu lucrul din cauza frigului. Casa 
poa  te fi locuit` deja, dar incendiul de la 
Sf. Ion le-a dat ideea unor modific`ri. 

|ncerc s` alung otrava din g~t, tu-
sea. Reflectez asupra c`r]ii lui Zweig; \mi 
rememorez via]a. Silit s` duc o exis-
ten]` opus` celei pentru care m` sim-
]eam f`cut, z`d`r~t [i ne\n]eles, n-am 
putut s` m` realizez dec~t sporadic, 
iat`, p~n` la aproape cincizeci de ani. 
Am fost condamnat s`-mi tr`iesc tine re-
]ea s`rac, s` muncesc chiar – pentru a 
avea la maturitate doar patru distinc]ii, 
dou` medalii na]ionale [i dou` ordine 
str`ine. Eu, care mai mult dec~t oricine 
altul, eram n`scut pentru m`rire [i avu-
]ie. M`car de-acum s` m` bucur de tot 
ce mersul lucrurilor \mi va putea oferi. 

23 februarie. Posibil restabilit: 37,4º. 
Nicolas vine s` m` scoat` din cas`. La 
poart` a[teapt` muscalul, dar nu ne 
gr` bim, cobor~m \n salon s` lu`m cea-
iul cu Marica. El propune asta, insist`. 
{tie c` e bine primit, \n pofida faimei 
lui de mare viveur, Boice[tii fiind la fel 
de vechi ca Sionii. Marica e mul]umit` 

s` am amic un boier de vi]`. Pe l~ng` 
p~r li]ii `ilal]i. 

Dup` amabilit`]i, mergem la Troca-
dero, pe Academiei, unde patronul ofer` 
de la el cartofi pr`ji]i la fiecare halb` de 
Löwenbräu. Ne sim]im ca-n tinere]ile 
noastre. |ntr-o jum`tate de ceas sun-
tem aburi]i de amintiri: \]i aduci amin-
te de juna Constantinovicz? S~rboaica 
p` zit` la tennis de bruta aia de taic`-
s`u, pocit \n duel de conu Nicu Filipes-
cu. Sau de Simchi Lahovari, foca aia 
ur~ t`, \ns` excelent` joueuse? Dar de ji-
doav ca Mendel, c~nd s-a aruncat pe 
bur t` s` loveasc` mingea, vr~nd s` fac` 
o mare lovitur`? R~dem, apoi Nicolas 
m` tachineaz` cu Danutza-Zimkutza; 
je rends coup pour coup.

Ie[ind edi]ia de sear`, v~nz`torii de 
ziare vin printre mese strig~nd titluri-
le: Restaura]ie habsburgic`! |mp`ratul 
Otto la Viena! Declara]ia lui Horthy! 
Afa r`, d`m peste un splendid apus. {i 
peste al]i b`ie]andri care urc` dinspre 
S` rindar url~nd: Fierbere militar` la 
Si listra! Regele, incognito la Breasta!

24 februarie. Duminic` – s`rb`toarea 
Dragobetului, capul prim`verii. Dincolo 
de ferestre aud vr`biile ciripind, pre g`-
tin  du-se de ouat. La Sionu n`p`desc 
acum violetele, se umfl` mugurii de jas-
min.

Dup`-amiaz` anost`; mai bine mer-
geam azi la Atheneu, cum inten]io na-
sem. Scriu aici doar ca s` m` ]in depar-
te de spiritul meu contraf`cut – practi-
ca literaturii indic` totdeauna un fals. 
Vreau s` m` normalizez. Uimi]i ar fi 
mul]i, \ncep~nd cu amicul Cezar; decon-
cer tat ar fi [i entuziastul Barbilian [i 
c~]i al]ii. Iar mucosul Cioculescu ar s`ri 
s`-[i \nt`reasc` cele spuse la apari]ia 
Crailor: doar me[ter \n blazoane [i doct \n 

mahalagisme, acest bastard Caragia-
le... Nous sommes entourés de stupides. 

26 februarie. Dejunez cu doi simpa-
tici rentieri, carpi[ti declara]i, semna-
tari ai scrisorii din 29 iunie 1918 c`tre 
ve nerabilul de la }ib`ne[ti. Dep`[ind 
mo mentul, intr`m \n politica actual` 
atac~nd chestiunea stabilit`]ii leului [i 
re manierii de la Finan]e. Trecem apoi 
la scoaterea probabil` a lui Angelescu 
de la Instruc]ia public` [i la reorgani-
zarea Internelor. 

Nici un zvon privind debarcarea lui 
Titulescu, se pare c` ipochimenul e de 
ne \nlocuit. Izbute[te s` p`c`leasc` pe 
toat` lumea, de la rege la ultimul ga ze-
t` ra[, dar [i pe g`g`u]ii de la Geneva, \n -
v~rtind dou` vorbe: éventualité et pos-
sibilité. Probeaz` cu aste dou` vorbe di-
plo ma]ie \nalt`, bun` de ame]it pe un 
d’Ormesson, care-l consider` o persona-
litate. Vax. 

28 februarie. |nainte de a m` trezi, 
v`d la [osea pe Hortense urc~nd \ntr-un 
auto luminat electric; o urm`resc [i m` 
tamponez de Jeanne Vacaresco, aler-
g~nd la rendez-vous cu nasul pistruiat \n 
v~nt; pedaleaz` dup` ea, venind dinspre 
Bufet, Mi]a biciclista – se vorbea c` ar 
fi la Paris, dar nu, Mi]a e \n Bu cu re[ti; la 
fel domni[oarele Cantacuzène, despre 
care Nicolas \mi scria c` le \nt~l ne[te 
pe st~nga Senei c~nd se plimb` cu Mar-
qui sette a lui; \n schimb, virtuoa sa Ma-
ria s-a instalat \n Champs-Élysée, p` r`-
sind cuibu[orul prin]ului de la Buftea. 

De ce aceste vedenii? Reforma vie]ii 
mele nu poate izb~ndi f`r` suprimarea 
fan tomelor nop]ii. Moarte viselor [i amin -
tirilor haotice, Aera nova! 

(|n curs de apari]ie 
la editura Curtea Veche)

am ajuns f`r` grab`, în jur nimic nu se clinte[te
e lumin`, o claritate mai presus de cuvintele
scurse în p`m~nt,
din toate acestea nu ne vom aminti
dec~t o parte
– c~t a fost l`sat

într-o zi poate vom a[terne
pe calea noastr` înceat` de pergament
c~teva nume dintre cele care nu s-au auzit bine
c~nd s-au spus la început
[i între timp rar s-au mai rostit

În`untru viu [i natural
m-ai înl`n]uit
ai aruncat în jurul meu cu]ite
ca într-un vechi num`r de circ

de c~teva ori mi-ai crestat pielea,
de la distan]` nu se cunoa[te

nu îndr`znesc s` m` mi[c
nici cuvinte nu am s` pot îmbl~nzi

nu trebuie s` îmbl~nze[ti niciodat`,
spui,
nu exist` nimic de îmbl~nzit

elibereaz`-m`
acum
acum elibereaz`-m`

tope[te-te ca aceast` z`pad`

Anotimp
mii de voci ale florilor de cire[
]`nd`ruiesc aerul
merele cad în iarba necosit` 
c`derea lor ne reverbereaz` în carne

flori de castan ca lum~n`rile de Cr`ciun 
în verdele crud al insulelor frunzoase 
care au crescut peste noapte 
în aurul ruginit al toamnei

semin]ele de plop se rostogolesc fuioare
cum înf`[ura bunica odat` l~na pe furc`,
prin puful netors
lucesc umed frunze abia n`scute 

anotimp al cuvintelor 
care nu cunosc timp, distan]` 

Poem c`l`tor
A[a am s` trimit poemul la tine
înc`rcat la refuz descul] cu încuietoarea rupt`
dup` ce-a a[teptat
în aeroport la Amsterdam
a pip`it miezul [i marginile continentului
aduc~nd lope]i de amintiri z`pad` a zeilor din 

mun]ii copil`riei
prin aerul mai clar dec~t via]a
deasupra de Mont Blanc [i Groenlanda
înt~lnind una c~te una clipele tale în acela[i spa]iu 

alt timp 
poem controlat de vame[i c~ini detectoare
poem împing~ndu-[i cu înot`toarele în burt` 
ruine de lag`re din mai multe lumi
plankton pe[ti[ori de o zi resturi ale cor`biilor vi-

kinge scufundate 
]`nd`rile port-avionului disp`rut la sf~r[it de 

r`zboi
poem îns~ngerat de inginerii sociale financiare de 

fraze capcan`
din care a sc`pat sau n-a sc`pat
poem amar pe termen lung
de la mun]ii cuvintelor cu dublu sens
mo[tenite din tat` în fiu
poem dulce o zbur`toare clip` 
sub credincio[ii tei ai lui solsti]iului 
printre leii cariatidele nimfele tritonii acestui ora[
Bucure[ti
de la r`scrucea unui altui secol

poem arunc~ndu-[i umbra mereu schimb`toare 
peste de[erturile muntoase din ]ara ta
cu despletirea lungilor drumuri b`tute de om [i ji-

vin` 
multe mii de ani a[a cum zeul i-a înv`]at
poem care s` prind` pe aripa întins`
melancolia p`s`rii din mla[tini oceanice
mireasma de f~n cosit din New Hampshire

am s` trimit la tine acest poem al distan]ei
care s` încap`
între tine [i cartea pe care-o cite[ti

Dinamul secret al ora[ului*
  
A jucat, a c~ntat p~n` la ziu` Hetaira cereasc` 
rotind în jurul coapselor dou` halouri de foc –
în zori a aruncat printre oameni iu]ile cercuri 
aici unde [tia a fi un [es, mai înainte era o mare
iar acum r`s`rise un munte
muntele t~n`r înfometat: el rote[te mai departe
[uvoiul de foc, f`r` s`-l ating`
prin carne îi trece captiv cel`lalt inel
inelul ea
inelul el

Zidurile muzeului str`zii ora[ului pulseaz`.

Nemi[c`tori
doi îndr`gosti]i cu glezna muiat` în flac`ra lichid`
contempl`, unul pe l~ng` cel`lalt, norii.

A d`n]uit Hetaira cereasc` p~n` la ziu`
tropotul t`lpilor goale umple aerul clip`
au r`mas pe ]`r~n` pietrele translucide
în pietre copii cu ochii deschi[i.

A d`n]uit Hetaira cereasc` – în urma ei 
calde tipare de unde oamenii tocmai s-au dus 
 
calde înc`, mai u[oare ca aerul 
schele verticale
a[tept~nd 

* Victor Brauner, Passivité courtoise, 1929–1935, 
Muzeul Na]ional de Art`, Bucure[ti

(Urmare din pag. 11)

atelier de scriitor
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Ra]iuni pentru persoana I

Am decis ca, de aceast` dat`, s` nu-mi 
mai \nfr~nez tendin]a pe care o am me-
reu de a folosi persoana I atunci c~nd 
scriu. Dorin]a mea e [i mai mare acum, 
dup` proasp`ta lectur` a culegerii de 
texte. Iat` de ce: fiecare poveste cuprin-
 s` în carte este extrem de personal` [i 
de intim`: celor doisprezece autori li s-a 
dat s` vad` [i, automat, s` citeasc` se-
ria de fotografii Groapa de gunoi. În ur-
ma „lecturii“, au ie[it dou`sprezece tex-
te foarte diferite, dar pe care le une[te 
aceast` subiectivitate exacerbat`, reac-
]ie la ceea ce fiecare a v`zut în fotografii-
le lui Ion Dumitriu. Apoi, cartea conce-
put` de Matei C~l]ia este mult mai 
mult dec~t o carte [i mult mai mult de-
c~t un simplu catalog de expozi]ie, este 
un obiect de art`, curatoriat cu imens` 
grij`, conceput stratificat, care nece-
sit`, de fapt, o tripl` lectur`: este vorba 
de textele propriu-zise, de fotografiile 
co  lor ale lui Ion Dumitriu, pres`rate 
aleatoriu în carte (suport at~t pentru 
lec tur`, c~t [i pentru scrierea unei po-
ve[ti proprii), [i, în sf~r[it, t`ieturile 
din ziarele vremii (articole excelent se-
lectate de c`tre Ramona Caramelea [i 
Simion C~l]ia), acoperind exact cei pa-
tru ani de „realiz`ri glorioase“ ale to va-
r` [ului Ceau[escu, în paralel cu seriile 
de diapozitive, altfel spus realiz`rile ar-
tistului Ion Dumitriu.

Un al treilea motiv al dorin]ei mele 
de a reac]iona de data aceasta la persoa-
na I este dat chiar de finalul c`r]ii: este 
vorba de ideea celor dou` pagini albe 
pentru „Povestea mea“, a blogului creat 
spe cial (http://groapadegunoi.wordpress.
com/) pentru scrierea propriei pove[ti [i 
pentru impresii despre locul misterios 
unde p~n` acum c~]iva ani era groapa 
de gunoi, loc aflat la grani]a dintre car-
tierul Giule[ti-Sîrbi [i comuna Chiajna, 
chiar impresiile unor blogeri tip`rite în 
carte, precum [i de ideea enumer`rii 
„lu crurilor de luat în excursia“ la Chiaj-
na [i a „sfaturilor pentru excursie“.

|ntoarcerea în timp

Am avut [ansa s` v`d expozi]ia în 
chiar ultima ei zi, pe 27 ianuarie. Tot 
[ans` cred acum c` e [i traseul pe care 
l-am ales pentru a ajunge pe strada 
Popa Petre nr. 6, la Galeria Posibil`: 
por nind din Pia]a Unirii, pe Bulevardul 
Unirii, trec~nd pe la M`n`stirea Antim 
– monstruos [i ru[inos ascuns` între 
blo curi [i ministere – în drum spre 
Casa Poporului, pentru a vizita mai în-
t~i expozi]iile de la MNAC [i, pe acela[i 

drum, lu~nd-o apoi pe strada M~ntu lea-
sa [i pe Calea Mo[ilor. Nu [tiam c` 
acest drum în timp m` preg`te[te de 
fapt pentru expozi]ia lui Ion Dumitriu 
[i pentru lectura c`r]ii pe marginea foto-
gra fiilor Gropii de gunoi, compus` deopo-
tri v` din texte [i amintiri din anii co-
munismului, c~t [i din articolele vremii, 
geniale, cinice, patetice, comice: „Gran-
dios spectacol omagial în cinstea înal ]i-
lor oaspe]i rom~ni“, despre m`rea]a în-
t~l nire a lui Ceau[escu din 1978 cu Kim 
Ir Sen, „Dezvoltarea agriculturii siberie-
ne“, „Marea întrecere socialist` 1975“ 
(Cincinalul în patru ani [i jum`tate...), 
anun]uri, reclame, „Distinc]ii acordate 
ma melor cu mul]i copii“ ar fi c~teva din 
titlurile articolelor din Scînteia tineretu-
lui, Rom~nia liber`, Informa]ia Bucure[ tiu-
lui, selectate în carte.

 

„Agrandismente succesive“

Fotografiile de la Groapa de gunoi 
sunt greu de descris în ansamblul lor [i, 
a[a cum sugera {erban Foar]`, pentru 
ana liza picturilor lui Ion Dumitriu, tre-
buie procedat „metodic, cum de altfel 
face [i artistul, ce procedeaz`, într-un 
fel, ca fotograful din Blow up prin, dar, 
«agran dismente» succesive“1. E groapa 
de gunoi, sunt rromii care sorteaz` gu-
noaiele, sunt schelele, ruinele înfri co [`-
toa re ale bisericii Doamna Chiajna, 
sunt gunoaiele colorate, mul]imea de 
con serve goale care te duc u[or cu g~n-
dul la Andy Warhol, e bucuria din z~m-
be tul rromilor, înc~nta]i de prezen]a 
obiectivului.

Cei doisprezece autori nu procedea z` 
metodic, nu ajung s` fac` „agrandis-
mente succesive“ deoarece, atunci c~nd 
prive[ti fotografiile lui Ion Dumitriu, se 

înt~mpl` un fenomen interesant: nu 
reu [e[ti s` deschizi cu totul o fotogra-
fie, ]i-e imposibil s-o cuprinzi, deoarece 
e[ti oprit imediat; în încercarea ta, e[ti 
sur prins dup` prima secund` de un de-
taliu, de ceva, care te în]epene[te. Ceva 
legat de tine, de o amintire, de o ne mul-
]u mire, de o revolt` interioar`. Acest 
lucru cred c` li se înt~mpl` tuturor pri-
vitorilor [i, de aceea, pentru a aplica 
metoda lui Foar]`, e nevoie, pentru a 
putea vedea tot, de o carte precum cea 
con ceput` de Matei C~l]ia, care reu [e[-
te s` m`reasc`, succesiv [i, poate, la in-
finit. Dar cartea r`m~ne deschis` inter-
pre t`rilor noastre [i propriilor pove[ti, 
fotografiile ne cer [i pe noi.

Matei C~l]ia deschide seria pove[ ti-
lor cu amintiri despre Ion Dumitriu, ex-
cep ]ional profesor de desen la „Tonit-
za“, [i vorbe[te cu uimire de frumuse]ea 
oa menilor acestui peisaj trist. Istoricul 
Bucure[tiului subteran, Adrian Maju-
ru, î[i explic` „fascina]ia gunoiului opt-
zecist“, textul s`u e critic` la anii comu-
nismului, printr-un elogiu adus gunoiu-
lui, ca „alternativ` colorat`“ la cenu[iul 
co tidian. Vasile Ernu define[te plin de 
umor pe ecosexuali, „personaje“ la mo d`, 
care îi detroneaz` pe metrosexuali. Mir-
cea C`rt`rescu scrie povestea drumului 
c`tre [coala unde avea s` predea timp 
de aproape zece ani, triste]ea acelui loc 

de la marginea Bucure[tiului. Mariana 
Celac, arhitect, poveste[te cum în anii 
co munismului accesul la cultur` occi-
dental` era totu[i posibil, off road. Geo-
grafa Cornelia Florea vorbe[te despre 
rui nele bisericii Doamna Chiajna ca loc 
de alpinism, pere]ii gro[i au acum pi-
roane înfipte de c`tre un club de tu-
rism. Teologul Constantin P`tuleanu 
vede în societatea actual` „starea unei 
apo calipse înainte de vreme“. Etnologul 
[i lectorul la catedra de limb` [i litera-
tur` rromani Delia Grigore se opre[te 
în lectura pe care o face fotografiilor lui 
Ion Dumitriu asupra istoriei rromilor [i 
a autostigmatiz`rii for]ate a acestora, 
pentru a putea fi integra]i. Antropolo-
gul Rodica Zane reconstituie firescul 
tra seului gunoiului [i istoria sa. Al`turi 
de ace[tia, semneaz` texte [i Caius Do-
brescu, Ion Grigorescu, Oana T`nase.

E dificil [i total nedrept s` poveste[ti 
aceste texte. Foarte particularizate ca 
stil [i ca abordare, apar]in~nd unor oa-
meni foarte diferi]i, cu studii uneori di-
ametral opuse, toate textele îl au ca 
punct de plecare pe Ion Dumitriu [i foto-
gra fiile sale. Privind fotografiile, auto-
rii textelor s-au oprit asupra unui am`-

nunt [i apoi au povestit – fiecare cu sti-
lul s`u, cu instrumentele sale [i sensibi-
li tatea sa.

Cercul arti[tilor disp`ru]i

Ion Dumitriu, diapozitive 1975–1978, 
Ga leria Posibil`, 16.11.2007–27.01.2008. 
Durata de expunere s-a încheiat, la Ga-
leria Posibil` este acum o nou` expo zi-
]ie, cea a Barjelor modulare de pe Du n`-
re, a artistului Rainer Prohaska. Dar fo-
to grafiile m`rite în 2007 dup` diapozi-
tivele realizate de Ion Dumitriu în anii 
´70 r`m~n deschise mereu; expuse pen-
tru prima oar` acum – nedestinate poa-
te ochiului nostru –, rezultat al unui act 
in tim, înso]ite de o pagin` de jurnal a 
artistului, fotografiile lui Ion Dumitriu 
declan[eaz` în fiecare privitor o poves-
te proprie, o dest`inuire, venit` din 
acea g`sire [i citire „încordat` ca o s`l-
b` ticiune“ a punctum-ului, care provoa-
 c` dezordine, care r`v`[e[te, care în-
]ea p`, str`punge asemenea unei s`-
ge]i2. 

De aici nevoia acut` a lui Matei C~l-
]ia de a da na[tere unei c`r]i, de a pro-
duce practic un obiect artistic în sine, 
ca r`spuns propriu la fotografiile lui 
Ion Dumitriu. Tot astfel se explic` spon-
ta neitatea, modul în care textele s-au 
n`s cut, faptul c` nici o pagin` a acestei 
c`r]i nu las` impresia unui act for]at, ci 
din contr`, este rezultatul unui act in-
tim, care îl prelunge[te pe cel al artis-
tului. {i totu[i, la finalul lecturii, sim]i 
cumva nemul]umirea [i lipsa: realizezi 
înc` o dat` c` nici Ion Dumitriu, nici 
Mir cea Nedelciu [i nici Gheorghe Cr`-
ciun, prietenii nedesp`r]i]i, nu mai 
sunt printre noi. {i [tii bine c` locul lor 
este în aceast` carte. Poate c` [i acesta 
este motivul pentru care fragmentul de 
jurnal al artistului – povestea Gropii de 
gunoi – de la 8 martie 1975, este o foaie 
pus` în carte, a[ezat` apoi, oriunde în-
tre file, nelegat`. {i poate c` tot de ace-
ea, ultimul text-lectur` a fotografiilor 
sunt dou` pagini albe, ce a[teapt` s` fie 
scrise. 

„Lumea, chiar în gropile ei de gunoi, 
con]ine [i frumosul, trebuie doar s` [tii 
s`-l descoperi“, scria Mircea Nedelciu în 
1998, referindu-se la atelierul lui Ion 
Du mitriu, în Ceremonialul prieteniei, un 
ar ticol impresionant, publicat în preaj-
ma mor]ii artistului, ca apel c`tre divi-
nitate pentru vindecarea sa3. 

DARIA GHIU

Groapa de gunoi, arta – prietenii

Galeria Posibil` a dedicat ultimele dou` luni ale anului trecut [i luna ianuarie a 
acestui an memoriei artistului Ion Dumitriu. Nu a fost vorba de o expozi]ie de pictur`, 
ci de una dedicat` fotografiilor m`rite în 2007 dup` dou` serii de diapozitive, Groapa 
de gunoi [i Parcul copilului Giule[ti-Sîrbi Ilie Blejan, realizate de c`tre artist între 
anii 1975–1978. Expozi]ia s-a încheiat, dar culegerea de texte din jurul seriei de 
fotografii Groapa de gunoi, publicat` cu ocazia expozi]iei, editat` [i conceput` grafic 
de c`tre Matei C~l]ia, înl`tur` o parte din regretul rat`rii expozi]iei: decizia unei 
vizite la Galeria Posibil` va fi sigur urmat` de o alta, de hot`r~rea de a achizi]iona 
cartea – publicat` în edi]ie bilingv`, rom~n` [i englez` – care, din p`cate, nu este înc` 
disponibil` în libr`rii, ci doar în spa]iul galeriei.

1. {erban Foar]`, Pictorul Ion Dumitriu, în Via]a Rom~neasc`, nr. 10, 1985, http://www.
iondumitriu.ro/ro/artist/texte/pictorul-ion-dumitriu.php. 
2. Descoperirea punctum-ului îi apar]ine lui Roland Barthes, Camera luminoas`, editura 
IDEA Design&Print, Colec]ia Balcon, Cluj, 2005, traducere de Virgil Mle[ni]`. 
3. Mircea Nedelciu, Ceremonialul prieteniei, în Formula As, nr. 330, septembrie 1998, luna în 
care a încetat din via]` Ion Dumitriu, http://www.iondumitriu.ro/ro/artist/texte/
ceremonialul-prieteniei.php. 



15Nr. 3 (66) 12 februariefilm

Dup` dou` comedii u[urele (Intolera-
ble Cruelty [i Ladykillers) [i un episod hi-
lar dintr-o oper` colectiv` (Paris, je t’aime), 
fra]ii Joel [i Ethan Coen au revenit \n 
2007 cu cel mai grav film al lor, ar`t~nd 
\nc` o dat` o excelent` disponibilitate 
pen tru schimbarea registrului. No Coun-
try for Old Men (tradus \n rom~n` mot à 
mot prin Nu exist` ]ar` pentru b`tr~ni) es te 
un poem violent despre lumea \n schim-
bare \ntr-un loc \ncremenit \n timp.

Ac]iunea se petrece la \nceputul ani-
lor ‘80, \ntr-un Texas profund [i pr`fuit, 
iar filmul folose[te o geant` cu bani drept 
pretext pentru o medita]ie asupra inevi-
ta bilului. Llewelyn Moss (Josh Brolin), 
un v~n`tor care tr`ie[te \ntr-o parcare 
de rulote, ajunge din gre[eal` \n locul 
un de s-a petrecut un masacru \n de[ert. 
Este vorba despre o afacere cu droguri 
care s-a transformat \ntr-o canonad`, 
du p` num`rul de cartu[e goale care zac 
prin tre cadavre. Moss g`se[te o geant` 
pli n` cu bani [i un singur supra vie ]ui-
tor, care-i cere ap`. V~n`torul este un 
om practic, dar sufletist, a[a c` ia banii 
[i se \ntoarce cu ap` pentru muribund. 
Cum nicio fapt` bun` nu r`m~ne nepe-
depsit`, Moss este h`ituit de posesorii 

gen]ii cu bani, care \l \mpu[c`, pun pit-
bullii pe el [i, atunci c~nd v~n`torul 
sca p`, angajeaz` un profesionist s`-l g`-
seas c`. Acesta are, ca [i ]inta sa Llew-
lyn, un nume imposibil – Anton Chigurh 
–, dar, \n compara]ie cu personalitatea 
sau cu felul \n care arat`, numele nu 
mai reprezint` o problem`. Chigurh 
(Javier Bardem) e un psihopat cu o tun-
soare cretin`, care umbl` cu un tub de 
oxi gen dup` el – nu pentru c` ar fi ast-
matic, ci ca s`-[i g`ureasc` victimele cu 
o arm` de asomat vite. Anton Chigurh 
func]ioneaz` ca un ceas, dar are [i un 
soi de corectitudine sinistr`: pe una din-
tre poten]ialele sale victime nevinovate 
o pune s` dea cu banul ca s`-[i ho t`-
ras c` soarta, pe alta o ucide numai fi-
indc` a apucat s` promit` acest lucru. 
Cel care trebuie s` pun` ordine \n aceas-
 t` poveste este [eriful Ed Tom Bell 
(Tommy Lee Jones), un texan b`tr~n [i 
obo sit care nu mai \n]elege lumea \n 
care tr`ie[te. {eriful n-are nicio tragere 
de inim` s` rezolve cazul, ceea ce \i sal-
veaz` probabil via]a, c`ci, a[a cum afl`m 
de la unul din personaje, dac` te \nt~l-
ne[ti cu Chigurh, perspectivele \]i devin 
extrem de limitate. P~n` la urm`, banii 

ajung la cine trebuia s` ajung` de la \n -
ceput, l`s~nd \n urma lor un num`r \n -
sem nat de cadavre, dar [i o \ntrebare 
care nu-i d` pace [erifului: \ncotro se \n -
dreapt` lumea asta? Sigur, erau crime 
[i f`r`delegi [i \nainte, dar nu ca acum, 
c~nd un pu[ti de 14 ani ucide o feti]` 
doar de dragul de a ucide. |ns`, p~n` la 
sf~r[it, [eriful \[i d` seama c` nu canti-
tatea de r`u din lume se m`re[te odat` 
cu timpul, ci percep]ia noastr` asupra 
ei se amplific` pe m`sur` ce \mb` tr~-
nim. |ntr-adev`r, nu prea exist` loc pen-
tru b`tr~ni \n lumea violent` \n care 
tr`im.

Filmul curge lent, ca vorbele cu ac-
cent sudist ale personajelor. Fra]ii Coen 
nu prea au l`sat loc de umor de aceast` 
dat` – \n afar` de c~teva replici inteli-
gente, accentul cade pe gravitatea situa-
]ii lor. Actorii fac roluri curate, cu o men-
]iu ne special` pentru Javier Bardem, 
care, cu siguran]`, a stabilit noi standar-
de pentru personajele negative.

Considerat a fi unul dintre cele mai 
bune filme ale anului trecut, No Country 
for Old Men a c~[tigat 2 Globuri de Aur 
(pentru scenariu [i actor \n rol secun-
dar – Javier Bardem) [i are \n aceast` 
pe rioad` un palmares impresionant de 
no minaliz`ri, parte din ele urm~nd a se 
materializa \n premii de prestigiu: 8 no-
mi naliz`ri la Oscar (printre care [i cele 
pentru cel mai bun film, regie, scena-
riu, actor \n rol secundar).

RåZVAN BRåILEANU

B`tr~nul [i R`ul

Nu exist` ]ar` pentru b`tr~ni / 
No Country for Old Men
Scenariul [i regia: 
Joel & Ethan Coen
Cu: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, 

Josh Brolin, Woody Harrelson

Pe ecranele rom~ne[ti din 
29 februarie

R`ul e \mbr`cat \n costum de blugi, are o frizur` ridicol` [i car` dup` el o butelie 
de oxigen. |n plus, e implacabil. La fel ca b`tr~ne]ea care cuprinde un Bine sarcastic, 
dar ineficient. |n cel mai recent film al fra]ilor Coen, R`ul c~[tig` la scor, dar nu 
despre asta e vorba. Ci despre neputin]`.
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Cred c` fiecare om are un loc unde 
se \ntoarce. Cu pasul, cu amintirea sau 
cu visul.

Copil fiind, din blocul unde locuiau 
bu nicii mei se vedea fosta strad` Rega-
 l`. Pe col] era o cl`dire veche cu acope-
ri[ \n cupol` [i mici ferestre ovale. Aco-
lo, la unul din ultimele etaje locuiau stu-
den]i, dac`-mi aduc eu bine aminte. |i 
vedeam de fiecare dat` când ie[eam pe 
bal con.

– {tii cl`direa de vis-à-vis de bu-
nici?, m-a \ntrebat maic`-mea \ntr-o zi 
la telefon.

– Da, o [tiu. Ce-i cu ea?
– Au \nceput s` lucreze acolo. Cred 

c` vor s` o demoleze.
Dou` luni mai târziu, \ntr-un miez 

de august torid, m-am \ntors la Bu cu-
re[ti. Din cl`dire r`m`sese doar fa]ada. 
Cupola [i tot acoperi[ul disp`ruser`. 
Ex traordinar` senza]ie de déjà vu. 
Spun asta pentru c` (tulbur`toare coin-
ciden]`) iat` ce scria Camil Petrescu \n 
1933 despre o cas` aflat` chiar \n fa]a 
celei despre care v` vorbesc:

„Am luat-o \n jos, spre dreapta, cu 
toa t` c`ldura, s` v`d cum se d`râm` 
casele pentru deschiderea bulevardului 
Br` tianu. Eram ner`bd`tor, c`ci nu fu-
sesem pe acolo din ajun. Casei din drep-
tul str`zii Regale \i ridicaser` aco pe-

ri[ul [i r`m`sese acum a[a, cu pere]ii ta-
pe ta]i, \ntre care fusese via]` de familie, 
de s-ar fi putut uita cineva de la etajul ca-
sei Visante s` vad` \n`untru, ca \ntr-un 
corp omenesc, deschis pe masa de ope ra-
]ie. Negre[it, mobilier nu mai era, dar 
al bastrul tapetului \nchisese scene de 
via]`: iubire, necazuri, na[teri, vizite; 
era \ntreag` soba la gura c`reia st`tuse 
desigur vreo femeie gânditoare, al`turea 
era soneria mic` \n perete. {i acum era 
un gol de n`miaz` pân` \n adâncurile 
lu minoase, arz`toare ale cerului.“ (Patul 
lui Procust).

Aveam la mine un aparat foto de bu-
zunar. Am dus aparatul la ochi [i am 
declan[at, de sus de la balcon. Am foto-
grafiat cl`direa f`r` s`-mi pese de \nca-
drare sau de altceva. Este o poz` care, 
ex ceptându-m` pe mine, nu-i va comu-
nica nim`nui, niciodat`, aproape nimic. 
A[ putea zice c` documenteaz` doar sta-
rea mea din acea clip`.

Atunci am avut ideea s` fotografiez 
Bu cure[tiul \n pu]inele zile pe care le 
mai aveam pân` s` plec \napoi la New 
York. Eram con[tient c` \ntr-un an sau 
doi unele locuri nu vor mai exista; vor fi 
d` râmate sau (ideal) renovate. Poate 
chiar acum, când scriu, unele dintre ima -
gini sunt deja istorie. {i, pentru c` \mi 
era imposibil s` fotografiez singur un \n -

treg ora[, am ales doar unele col]uri.
Am f`cut câteva sute de fotografii 

din care le-am ales pe cele din aceast` 
carte. Nu le-am dat nume (fotografia X 
a fost f`cut` pe strada Y) pentru c` asta 
e prea pu]in important, atâta timp cât 
ceea ce mi-am propus a fost s` pot ar`ta 
ora[ul ca \ntr-un mozaic – mici col]uri 
ci mentate unele lâng` altele.

Acesta este Bucure[tiul meu. Nu 
cred c` a[ putea s` spun despre el c` 
este altceva decât un Bucure[ti perso-
nal – ora[ul pe care l-am urât, l-am iu-
bit [i l-am l`sat \n urm`, ora[ul \n care 
m-am n`scut [i unde am tr`it primii 
dou`zeci [i cinci de ani. Aici am \nv`]at 
s` merg \n ziua cutremurului din ‘77. 
Pe str`zile lui m-am \nro[it când am s`-
ru tat prima oar` o fat` [i prin parcurile 
lui m-am pierdut când chiuleam de la li-
ceu. Copil, pe asfaltul lui mi-am julit ge-
nun chii.

|n spatele acestei pagini sunt imagi-
nile, dar \nainte de a le l`sa s` curg` 
vreau s` mai adaug ceva. Terminasem 
de f`cut fotografiile [i cineva m-a \ntre-
bat cum g`sesc ora[ul. „O splendid` 
tris te]e“, i-am r`spuns. A[a [i era. Ca 
de fiecare dat`, g`sisem Bucure[tiul alt-
fel decât \l l`sasem, locuri noi [i oameni 
schimba]i. Atunci am avut al doilea 
déjà vu: un fragment g`sit \ntr-o carte 

pu blicat` cu exact o sut` de ani(!) \n 
ur m`: Henric Stahl – Bucure[tii ce se 
duc. Transcriu cele scrise acolo p`strând 
or tografia de atunci:

„Cu noile bulevarde, nefolositoare imi-
ta]ie parisian`, care r`scolesc f`r` mil` 
pitore[tile cartiere b`tr\ne[ti, cu mania 
alinierii milit`re[ti a str`zilor, cu d`r\ -
marea pe r\nd a hanurilor, a caselor 
vechi rom`ne[ti, spre a le \nlocui cu pe-
dante cl`diri imitate dup` cele mai lip-
site de gust arhitecturi apusene, dispar, 
zi cu zi, urmele trecutului Bucure[tilor. 
(...) Cred c` nu ar trebui s` se d`r\me 
cas`, s` se alinieze strad` f`r` obligati-
vitatea fotografierii \nnainte [i dup` 
prefacere, ca s` se poat` urm`ri, an cu an 
[i zi cu zi, \nfrumuse]area ora[ului ori 
vi novata distrugere a urmelor trecutului 
ne ajunse \nc` la ceasul fatalei peiri.“

Acum o sut` de ani, deci, fa]adele 
acestea descompuse ale ora[ului \nlocu-
iau un Bucure[ti ce mai p`stra umbre 
din Fanar. Ast`zi, i-a venit vremea Mi-
cului Paris s` se duc`. Cred c` este nor-
mal s` fie a[a, oricât ne-ar mâhni. Cel 
mai important lucru este s` nu-l uit`m 
[i mai ales s`-l fotografiem.

Not`: Descarc` gratuit aceast` carte 
de pe situl editurii LiterNet la: 

http://editura.liternet.ro

TUDOR MAVRODIN

Ora[ul care a fost. 
Col]uri dintr-un Bucure[ti personal
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