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- Ca publicist, ave]i o
intui]ie extraordinar\ în
depistarea derapajelor etice ori
a psihozelor ideologice, pe care
le taxa]i prompt, fiindu-v\
recunoscut\ aptitudinea
formul\rilor memorabile. Care
considera]i a fi principala
"defec]iune" a mediului politic
românesc contemporan?

- Permite]i-mi s\ nu v\ urmez
pe calea cuvintelor mari. Mi-au
displ\cut întotdeauna. Le prefer
adjectivele [i adverbele "mici",
pentru c\ ele îng\duie o
abordare rezonabil\ a realului.
Nu m\ pot mândri cu o intui]ie
ie[it\ din comun - drept dovad\,
am c\lcat de-a lungul vie]ii în
absolut toate str\chinile
posibile! Ceea ce considera]i
dumneavoastr\ "depistare a
derapajelor etice" [i a
"psihozelor ideologice" e un
lucru ce ]ine de bunul sim].
Tr\im în nevroz\, reperele
noastre provin din manualele de
psihiatrie, astfel încât nu e prea
greu s\-i identifici pe cei care
ies din norm\. Într-una din
splendidele sale c\r]i, Manualul
întâmpl\rilor, {tefan Agopian
pune un personaj, un spion
domnesc, s\ rosteasc\
urm\toarele nemuritoare
cuvinte: "Dac\ spânzuri pe
ori[icine la întâmplare, po]i fi
sigur c\ ai spânzurat un
du[man". Ne afl\m, în ce
prive[te via]a politic\ din

România, în exact aceast\
situa]ie: nu e unul care s\ nu fi
"derapat" ori s\ nu sufere de
"psihoze ideologice"! Fire[te c\
noi nu vrem s\-i spâzur\m. Din
contr\, de vreo dou\zeci de ani,
ei ne-au pus la]ul în jurul
gâtului.

În privin]a "defec]iunilor"
mediului politic românesc, ele
nu sunt una, ci legiune! Lipsa de
caracter [i de onoare, l\comia,
prostia, incultura, mitoc\nia,
mafiotismul instinctiv, cinismul
[i nemernicia s-au l\]it precum
m\tasea broa[tei peste întreaga
ap\, sufocând totul. Nu mai e
speran]\. Genera]ia tân\r\ de
politicieni a preluat cu asupra de
m\sur\ însu[irile care la cei mai
b\trâni erau moderate m\car de
spaima c\ le scoate cineva
dosarul de Securitate. |stora,
tic\lo[ilor juni, n-ai ce s\ le
sco]i. Eventual, o oglind\. Dar
cu gesturile simbolice [i
metaforele nu ajungem prea
departe: ei vor glorie, bani [i
func]ii. Acum, pe loc. Acesta e
[i motivul pentru care cred c\
totul e pierdut.      

- Sunte]i un intelectual de
dreapta, ata[at gândirii critice.
Sunte]i atent la dilemele
modernit\]ii. Pân\ la urm\,
liberalismul nu func]ioneaz\
conceptual, ci ca un model de
critic\ social\. S\ reprezinte
acest lucru libertatea de a tr\i
liber?

- Nu [tiu pe ce v\ baza]i când
afirma]i c-a[ fi "de dreapta".
Dac\ prin dreapta în]elege]i
non-comunismul [i non-
fascismul, atunci, da, accept c-a[
fi de dreapta. Adev\rul e c\ nu
în]eleg cum po]i fi, în lumea
real\, de "dreapta" sau de
"stânga". Acestea sunt etichete
care, istoric, or fi având rolul
lor. În clipa de fa]\, scena
politic\ e complet decolorat\,
sau, mai bine zis, altele sunt
criteriile angaj\rii de partea
uneia din tabere sau a alteia. De
regul\, e vorba de interese
materiale, de contracte sau
subven]ii care pot fi ob]inute
mai u[or dac\ te sprijin\ un
partid decât dac\ e[ti un individ
oarecare. A fi membru de partid
înseamn\ a fi parte a
"sistemului": a avea unde s\ ceri
ajutor atunci când ai un dosar de
promovare prost, dar vrei musai
s\ parvii în ierarhia social\.

Cât despre defini]iile
tradi]ionale ale dreptei [i stângii,
ei bine, mi se întâmpl\,
adeseori, s\ m\ trezesc
diminea]a de dreapta, s\ devin la
prânz de stânga [i s\ închei ziua
într-un anarhism cu nuan]e
libertariene. Se în]elege din cele
de mai sus cât\ baz\ se poate
pune pe doctrinele politice! M\
amuz copios când unii din
prietenii mei chiar iau în serios
chestiunea asta cu "dreapta". De
ce-a[ fi de dreapta? Doar pentru

c\ Geoan\ ori Ponta pretind c\
sunt de stânga? Dar îi pot
dispre]ui foarte bine [i din
pozi]ia de centru, în care cred c\
orice om normal se simte
confortabil!   

- În 2001 declara]i c\ v\
raporta]i în permanen]\ la ceea
ce s-ar putea numi "e[ecul
proiectului democratic în
România". S-a schimbat ceva
în tot acest timp?

- Nu s-a schimbat, ci s-a
agravat. Exist\, de atunci
încoace (dac\ las deoparte
perioada prim-ministeriatului lui
Adrian N\stase, când România a
func]ionat ca o ]ar\ latino-
american\ subjugat\ de un grup
de mafio]i organiza]i politic),
dou\ momente în care
democra]ia româneasc\ a fost
c\lcat\ în picioare. Primul s-a
petrecut pe 18 decembrie 2006,
când pre[edintele Traian
B\sescu a citit în Parlament
documentul de condamnare
oficial\ a comunismului în
România, pe baza Raportului
Comisiei Tism\neanu. Am v\zut
atunci ceva similar cu venirea
hoardelor minere[ti. Instigatorul
nu mai era Ion Iliescu, ci Vadim
Tudor, iar minerii nu erau
condu[i de Miron Cozma, ci de
fiul fostului jurnalist comunist
de la Adev\rul, Dumitru Tinu.
În rest, aceea[i violen]\, aceea[i
demen]\ [i aceea[i complicitate
a politicienilor, indiferent de

Mircea Mih\ie[ s-a
n\scut la 1 ianuarie 1954
`n comuna S=ntana,
jude]ul Arad. Reputat critic
literar, eseist [i publicist,
Mircea Mih\ie[ este `n
prezent doctor `n litere al
Universit\]ii Bucure[ti [i
profesor universitar la
catedra de limba [i
literatura englez\ a
Universit\]ii din Timi[oara. 

Volume publicate: "De
veghe `n oglind\" (1989;
2005), "Cartea e[ecurilor.
Eseuri despre rescriere"
(1989); "Femeia `n ro[u"

(roman scris `n colaborare
cu Mircea Nedelciu [i
Adriana Babe]i - 1990;
1997; 2003; 2007), "C\r]ile
crude. Jurnalul intim [i
sinuciderea" (1995; 2005),
"Balul mascat" (realizat `n
colaborare cu Vladimir
Tism\neanu - 1996), "The
Neighbours of Franz
Kafka/ Vecinii lui Franz
Kafka" (scris `n colaborare
cu Vladimir Tism\neanu -
1998), "Victorian Fiction"
(1998), "Masca de fiere"
(2000), "~ncet, spre
Europa" (2000),

"Atlanticul imaginar"
(2002), "Scutul lui Perseu.
Nicolae Manolescu `ntre
oglinzi paralele" (2003),
"Schelete `n dulap"
(realizat `n colaborare cu
Vladimir Tism\neanu -
2004), "Via]a, patimile [i
c=ntecele lui Leonard
Cohen" (2005),
"Metafizica detectivului
Marlowe" (2008), "Cortina
de cea]\" (realizat `n
colaborare cu Vladimir
Tism\neanu - 2008),
"Despre doliu. Un an din
via]a lui Leon W." (2009).

culoarea lor politic\. Doar prin
miracol nu s-a ajuns la v\rsare
de sânge.

Al doilea moment care mi-a
ar\tat c\ nu avem, de fapt, nicio
apeten]\ democratic\, ci c\
suntem, prin natur\ [i defini]ie,
abuzivi, e legat de suspendarea,
în aprilie 2007, a pre[edintelui
B\sescu de coali]ia
transpartinic\ a celor "322". Am
scris atunci un articol cu titlul
"Listacii", din care-mi permit s\
citez, în care spuneam c\, la
modul aberant în care
func]ioneaz\ democra]ia din
România, n-ar fi exclus ca ni[te
oameni ale[i în func]ii
parlamentare s\ poat\,
dictatorial, impune chiar
dispari]ia de pe hart\ a
României:

"La 19 aprilie 2007,
România a c\zut prad\ unui
sistem dictatorial de-o duritate
f\r\ precedent. Întâmpl\tor,
indivizii ce compun noul sistem
se numesc parlamentari. Dar 
s-ar putea numi la fel de bine
lachei ori indivizi f\r\
con[tiin]\. Dac-ar fi avut m\car
un micron de autorespect, de 
ce-au votat cu bilele la vedere?
Simplu: pentru c\ nu sunt decât
slugoii adu[i s\ execute
dorin]ele murdare ale [efilor,
ajun[i în parlament dup\ logica
totalitar\ a listei: î]i extirp\m
creierul, dar î]i l\s\m mâna
capabil\ s\ duc\ bila în urna
stabilit\ de noi.

Merit\ s\ privim pu]in
fotografiile f\cute în timp ce
«listacii» se târau într-un balet
grotesc spre urne. Aduna]i
ciorchine în jurul câte unui
«cappo»,  nici m\car nu se
pref\ceau c-ar fi altceva decât
sunt: un conclav mafiot,
dominat de ideologia
conjura]ilor hot\râ]i s\ dea
marea lovitur\ a vie]ii. O und\
de îngrijorare le trecea, din
când în când, pe frunte, dar era
urgent eliminat\ de prezen]a
întrem\toare a haitei. Oricât de
bine arat\ procentele din
parlament, la capitolul
încrederii în propriile unelte
stau foarte prost. Adev\rul e c\
se temeau de-o tr\dare mai
mare decât aceea pe care-au
urzit-o. În cele din urm\, au
r\suflat u[ura]i: listacii [i-au
f\cut cu prisosin]\ datoria. 

Ce-ar zice [leahta de
jurnali[ti «echidistan]i» dac-ar
avea de comentat, într-o zi,
decizia la fel de «nepl\cut\»,
dar [i de «corect procedural\»,
de a scoate România de pe
harta lumii? Nu m\ privi]i cu
ochi uimi]i, de parc-a[ fi spus o
enormitate. Nu exist\ nici o
prevedere a constitu]iei
iorgovane care s\ interzic\

expressis verbis o astfel de
posibilitate. Dou\-trei
cosmetiz\ri ale articolului întâi,
inspirate de gândirea lui Marko
Bela, un blitz-referendum [i
«procedura» ar fi îndeplinit\. 
N-ar fi nici pentru prima, nici
pentru ultima oar\ în istorie. 
N-au trecut decât vreo
cincisprezece ani de când o ]ar\
a disp\rut de pe harta Europei
prin simpla voin]\ a unui corp
legislativ. Când «condi]iile
istorice» au fost coapte,
Cehoslovacia s-a dezmembrat
«în mod organizat» - adic\ prin
votul cu perfect\ acoperire
legal\ al parlamentarilor.

Ve]i spune c\ a[a ceva nu e
posibil în România. C\ e vorba
de alt\ istorie, de alte condi]ii
politice. C\ la noi fidelitatea
parlamentarilor fa]\ de
Constitu]ie e absolut\. C-au jurat
cu m=na pe Biblie. C\ sunt
patrio]i. Ei bine, nu v\ mai cred.
Dup\ exerci]iul de maxim\
tic\lo[ie de care-au dat dovad\,
sfidând Curtea Constitu]ional\,
c\lcând în picioare orice
argument de bun sim], pur [i
simplu nu mai cred. Dac\
interesele oligarhilor ar cere-o,
dac\ oportunit\]ile financiare ar
pretinde raderea României din
rândul ]\rilor planetei, sunt sigur
c-ar face-o f\r\ s\ clipeasc\. Iar
listacii ar duce infamia la cap\t
cu acela[i rânjet diabolic,
ar\tând camerelor de filmat
luciul sinistru al bilelor depuse
patriotic în urne."

- Ave]i un ata[ament special
fa]\ de literatur\. Ea nu v-a
p\r\sit - dumneavoastr\ a]i
m\rturisit - nici m\car atunci
când nu a]i avut ceva
important de spus, sau
interesant. Este literatura
ultima dumneavoastr\ redut\,
pe care Lumea n-o va cuceri?

- A[a este. Sunt un om
norocos: pot s\-mi câ[tig
existen]a de pe urma pasiunii.
Nu cred s\ fi existat vreo zi din
via]a mea, de când am înv\]at
s\ citesc, în care s\ nu fi avut în
mân\ o carte. Nu-mi pot
imagina, pur [i simplu, via]a în
afara cititului [i m\ uit la cei
care n-au nicio tragere de inim\
pentru lectur\ ca la ni[te
handicapa]i. În cele din urm\,
s-ar putea ca handicapatul s\
fiu eu, dar a[a mi se înf\]i[eaz\
mie lucrurile. De[i nu sunt un
mare fan al lui Borges,
metafora lui privitoare la
paradis ca având forma unei
biblioteci mi se pare cu totul
convenabil\.

-  Eseurile dumneavoastr\
literare eviden]iaz\ un fin sim]
al teoriei. De pe pozi]ia
criticului literar, în arta
romanului v\ irit\ "cultul"
fentelor stilistice sau
"întârzierea deliberat\ a
intr\rii în subiect". Într-un
articol puncta]i faptul c\ înc\
n-am dat un "mare roman
românesc". Cum ar trebui s\
arate acest mare roman
românesc?

- Nu cred c\ sunt un
teoretician în adev\ratul sens al
cuvântului, ci mai degrab\ un
practician. Analiza [i
interpretarea îmi par a fi
adev\ratele hopuri pe care
trebuie s\ le treac\ un critic
literar. Teoria literar\ e un
teritoriu arid, în care nu te po]i
aventura oricând. Când am
f\cut-o, a fost vorba de spa]ii
care-mi erau familiare, ca, de
pild\, literatura confesiv\, a
jurnalelor [i a coresponden]ei.

Nu [tiu cum ar trebui s\ arate
"marele roman românesc". {tiu
doar c\ el n-ar trebui s\ semene
nici cu o carte de Dostoievski,
Tolstoi, Thomas Mann, Proust,
Faulkner, Joyce ori Kaka, dar ar
trebui s\ aib\ ceva care s\-i fi
f\cut pe fiecare din ei s\ tresar\.
Când am scris, împreun\ cu
Mircea Nedelciu [i Adriana
Babe]i, romanul Femeia în
ro[u, am dat defini]ia acelui
roman: el trebuia s\ fie o carte
pe care s-o citeasc\, cu egal\
pl\cere, [i coafezele, [i Nicolae
Manolescu! Am confirmarea c\
romanul nostru a fost citit de
multe coafeze iubitoare de
literatur\. Nu [tiu, îns\, ce p\rere
are despre carte domnul
Manolescu. Oricum, paranoia
noastr\ nu e chiar atât de
multilateral dezvoltat\ încât s\
ne iluzion\m c\ noi am fi scris
acel roman!  (Interviu realizat
de Cristian ROBU-CORCAN [i
Liviu G. STAN)

Mircea Mih\ie[: “Tr\im `n nevroz\”
“For]a argumentului?! Cine mai crede în a[a ceva?”

- Ciond\neala continu\,
deci dialogul intelectual nu
are prea mul]i adep]i. Barbarii
acuz\, lovesc [i câ[tig\.
Suntem, evident, în "zona
crepuscular\" a culturii
noastre. Mai putem vorbi de
for]a argumentului, domnule
Mih\ie[?

- For]a argumentului?! Cine
mai crede în a[a ceva? Reaua-
credin]\, ura, resentimentul,
comanda de partid au în\bu[it
dialogul, trasformând via]a
public\ româneasc\ într-o
cacofonie sinistr\. Din p\cate,
aceste boli au invadat [i spa]iul
culturii, unde tot felul de
comisari, à la Carmen Mu[at [i
Ovidiu {imonca, încearc\ s\
instituie un adev\rat monopol
asupra valorii. E[ti stângist [i
corect-politic? Perfect, ai not\
de trecere. {i se îng\duie s\ fii,
eventual, [i nealiniat, a[a cum
pretindea apolitismul plin de
ifose iliesciene al lui Eugen
Simion prin 1990. Dar dac\ e[ti
identificat, Doamne fere[te, cu

dreapta, te-ai ars!
- St\ s\ v\ apar\ o carte…
- Da, e vorba de forma

final\ a discu]iilor pe care le tot
purt\m, Vladimir Tism\neanu
[i cu mine, de prin 1996
încoace. Se nume[te O tranzi]ie
mai lung\ decât veacul.
România dup\ Ceau[escu. Va
ap\rea, prin generozitatea
domnului Grigore Arsene, la
editura Curtea Veche. L-am
secondat, de-a lungul celor o
mie [i o sut\ de pagini ale
dactilogramei, pe Vladimir
Tism\neanu într-o analiz\ care,
cred eu, are [anse s\ devin\ un
veritabil manual al tranzi]iei
române[ti. Le suntem
recunosc\tori lui Silviu
Lupescu [i editurii Polirom
pentru g\zduirea, de-a lungul
vremii, a discu]iilor noastre [i
sper\m c\ formula-mamut de
ast\zi î[i va g\si cititori.
Redactora c\r]ii, ea îns\[i o
excelent\ scriitoare, Doina
Jela, ne atr\gea aten]ia asupra
intensei componente romane[ti

a c\r]ii. Te pomene[ti c\ om fi
scris, sub aceast\ form\ a
dialogurilor despre netrebnicia
tranzi]iei, f\r\ s\ [tim, mult
a[teptatul "mare roman
românesc!" La propriu, fire[te:
Doina Jela ne-a spus c\, în faza
de corectur\, manuscrisul
cânt\rea 4 kilograme [i 800 de
grame!



- Kolakowski [i-a propus în
"Principalele curente ale
marxismului" s\ studieze
marxismul pornind de la un
punct de vedere similar celui
adoptat de Thomas Mann fa]\ de
nazism [i rela]iile acestuia cu
cultura german\. Practic,
Thomas Mann n-a disociat
ideologia nazist\ [i mi[carea
hitlerist\ de cultura german\, ci,
din contr\, a încercat s\
identifice ce elemente din cultura
german\ au f\cut posibile ororile
rezultate. Suntem, dup\ cum
afirm\ Kolakowski, în prezen]a
unui exerci]iu de autocritic\
cultural\. Când crede]i c\ în
România va fi posibil\
autocritica cultural\ [i când
crede]i c\ identificarea acelor
elemente care au f\cut posibile
bestialit\]ile comunismului
românesc va deveni o practic\ a
c\rei stringen]\ nu mai poate fi
pus\ la îndoial\? 

- Pentru Thomas Mann, 
`ntr-adev\r, romanul Doctor
Faustus era o autocritic\
spiritual\ german\, un efort de a
descoperi genealogiile, afinit\]ile
secrete, ereditatea r\sucit\ a unui
sistem [i a unei ideologii care au
dus la criminalitatea absolut\.
Kolakowski a `ncercat, iar eu cred
c\ a reu[it, s\ lumineze filia]iunile
intelectuale ale marxismului, dar
[i modalit\]ile `n care aceast\
filosofie, care s-a visat una a
emancip\rii universale, s-a
convertit `n forma suprem\ de
legitimizare a unui nou
sclavagism. ~n cazul Rom=niei,
chestiunea unei asemenea
autocritici ]ine de ceea ce observa
Monica Lovinescu, o ipotez\ pe
care am dezvoltat-o `n propriile
mele scrieri: `ngem\narea
pervers\ a unui na]ionalism
instrumental, extrem de strident,
cu un stalinism impenitent. ~n
fapt, mai ales dup\ 1960, pe
fondul a ceea ce se nume[te
"cotitura na]ional\", sistemul
comunist din Rom=nia ajunge 
s\ adopte, s\ interiorizeze [i 
s\ adapteze teme ale extremei
drepte interbelice. Nu ale
conservatorismului, care r\m=ne
un cal de b\taie al ideologiei
oficiale, ci ale revolu]ionarismului
mistic, ale acelei orient\ri pe care
istoricul Eugen Weber a numit-o
"revolu]ia arhanghelic\", deci a
"vestitorilor" din romanul postum
al lui Dinu Pillat. Protocronismul,
despre care avem c=teva studii
importante, `ntre care cartea
Alexandrei Tomi]\, a fost tocmai

expresia acestei hibridiz\ri a
interna]ionalismului marxist de
c\tre ideologia xenofob\,
autarhic\, izola]ionist\ a extremei
drepte interbelice. Este ceea ce
scrie [i Jacques Julliard `n prefa]a
excelentei c\r]i a lui Florin
}urcanu despre Micea Eliade [i
teroarea istoriei. Am
conceptualizat semnifica]ia
acestei direc]ii intelectual-politice,
cu ale sale prelungiri
contemporane, `n formula
na]ional-stalinismului ori, altfel
spus, a stalinismului antisovietic.
Se men]inea sistemul, se
respingeau reformele hruscioviste:
a[a a `nceput divor]ul Rom=niei
comuniste de URSS, imediat
dup\ ce liderul sovietic a
condamnat "cultul personalit\]ii"
lui Stalin la Congresul al XX-lea
al PCUS (februarie 1956).

Nicolae Ceau[escu a preluat
aceast\ mo[tenire dejist\ [i a
exacerbat-o. S-a constituit `n
acei ani un straniu consens
intelectual `n jurul anti-
rusismului manipulativ al
conducerii PCR. Beneficiarul
principal, evident, a fost cel care
urm\rea impunerea unui
scenariu neo-feudal, omul sl\vit
drept "fiin]a providen]ial\",
"garantul destinului na]ional",
"p\storul na]ional" [i c=te altele.
Aparatele ideologice dirijate `n
primul r=nd de Dumitru
Popescu, acest Leonte R\utu al
"Epocii de Aur", urm\reau exact
acest lucru: e[afodarea unui cult
de tip tiers-mondist al unui lider
cu voca]ie [i misiune
"decolonizatoare", un Nkrumah
al Balcanilor. Fire[te, unele
lucruri nu se puteau rosti cu voce
tare pentru c\ trebuia men]inut
un modicum de retoric\ marxist\
tradi]ional\. Dar regimul se
fasciza v\z=nd cu ochii. Ceea ce
nu-l transforma `ntr-un regim
fascist clasic, ci `n ceva 
`ntr-adev\r nou, pe linia a ceea
ce eu am definit drept barocul
fascisto-comunist (ori, dac\
prefera]i, stalino-fascist). ~l
vedem, acest baroc ren\sc=nd `n
discursuri mai mult au mai pu]in
fringe, deci marginale, sectare, `n
zonele subculturilor radicale de
azi (pe bloguri ori `n reviste cu
asemenea propensiuni maligne).
Autocritica na]ional\ a `nceput
`nc\ din anii '70, `n scrierile
Monic\i Lovinescu [i ale lui
Virgil Ierunca, `n cele ale lui
Virgil Nemoianu [i ale lui Matei
C\linescu, spre a-i aminti doar pe
ace[tia. Eu cred sincer c\
decomunizarea [i defascizarea
sunt inter-condi]ionate, au nevoie
una de cealalt\, nu sunt a[adar
`ntreprinderi demistificatoare
separate. (Rubric\ realizat\ de
Cristian ROBU-CORCAN [i
Liviu G. STAN)
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Editura Tritonic [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa redac]iei
(Cotidianul "Obiectiv - Vocea Br\ilei",
Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, cu
men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data
de 15 mai [i vei putea c=[tiga volumul "Ghicit
de sear\" de Liviu Radu.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................

Tel. ..................... e-mail: .................................................
Adresa:.............................................................................

Pornind de la Kolakowski

Liviu G. STAN

În mare parte, mediul
cultural românesc exceleaz\ la
capitolul unei prejudec\]i
populare [i populiste c\reia îi
atribuie, nu de pu]ine ori,
coroni]a de aur a virtu]ii. Care?
Aceea c\ apolitismul reprezint\
singura garan]ie care d\
m\sura unui intelectual
veritabil, "la locul lui",
cunoscut [i sub titulatura de
"nep\tat". Astfel, s-a ajuns la
urm\toarea departajare
idiosincratic\, deci incitant\:
pe insula "r\ilor", a servitorilor
lui Moloh stau, evident,
intelectualii cu pozi]ie politic\,
în timp ce pe insula "bunilor",
a vestitorilor epistemologiei
divine se afl\, bineîn]eles,
intelectualii apolitici. Altfel
spus, în limbaj social,
orientarea politic\ tr\deaz\
existen]a [menului, iar
apolitismul este parafa cinstei.
Desigur, dac\ ne-am afla în
actul I al descoperirii focului,
aceast\ "paradigm\" ar avea
farmecul ei, îns\ cum tr\im în
plin\ defulare a societ\]ilor
umane, deci înotând într-un
ocean al diferen]elor, de la
apolitism pân\ la afundarea în
mâlul fraudei morale nu mai e
decât un pas. De ce? Deoarece,
fiind insensibil la orice vibra]ie
etic\, neavând nicio direc]ie,
b\ltind în comoditatea
neutralit\]ii [i f\când abuz de
specula]ie pentru a-[i atinge
scopurile, apolitismul implic\,
în mod esen]ial, absen]a
credin]ei în ceva, adic\ frauda
moral\ - nu ca act premeditat,
ci mai degrab\ ca o stare de
fapt a prezen]ei voin]ei [i
ra]iunii în Lume. C\ci a tr\i
f\r\ a crede în ceva înseamn\
a-]i avorta libertatea, a-]i
reduce darul vie]ii la un simplu
ambuteiaj de nevoi [i de emo]ii
cu valabilitatea frazeologic\.
Personal, v\d în apolitism cea
mai exact\ dialectic\ a lenei de
a fi.

În "F\g\duin]a politicii",
Hannah Arendt face o
diferen]iere de o subtilitate
exemplar\ între om [i omul
între oameni. Ea spune:
"Omul (în substan]a lui, n.m.)
este apolitic (...) Politica
apare în ceea ce exist\ între
oameni [i se instituie ca
rela]ie". A[adar, dac\ investim
cultura, în tot imperiul ei
ramificat, cu gra]ia de-a face
posibil\ coabitarea indivizilor
ca expresie intelectual\,
apolitismul duhne[te din nou
tot a fraud\ moral\, c\ci el
respinge "ceea ce exist\ între
oameni", adic\ mi[c\rile
l\untricului, emo]iile,
angoasele, bucuriile (care
alc\tuiesc "sistemul celular" al
culturii) - cu alte cuvinte, se
are pe sine ca singur scop,
deci devine dialectica lenei de
a fi. Sau, cum ar fi formulat
Montaigne chestiunea, devine
un suflet ce "r\t\ce[te în sinea
lui". 

O cultur\ adev\rat\ nu se
poate articula pe umerii
apolitismului, deoarece ea cere
angajament [i responsabilitate,
mai exact o pozi]ionare
politic\ fa]\ de lume. Pe ace[ti
umeri nu se poate articula
decât simulacrul sau, mai
elegant spus, pasti[a. Este
abominabil ca un individ s\
aib\ preten]ia de-a se numi
"om de cultur\" [i, în acela[i
timp, s\-[i vâre capul în sacul
cu vat\ al apolitismului. Este
ipocrit s\ faci lobby
democra]iei, s\ te ba]i cu
c\r\mida-n piept c\ e[ti liber
[i, totu[i, s\ fluturi stegule]ul
de mucava al apolitismului.
Sau, pur [i simplu, este
pervers.

Apolitismul este întotdeauna
vinovat.

Apropo, a]i observat c\,
orice s-ar întâmpla, apoliticii
pic\ mereu în picioare? 

Apolitismul ca fraud\ moral\
EDITORIAL

cu Vladimir Tism\neanu
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Ovidiu PECICAN 

istoric, prozator, publicist

}ine, probabil, de faptul c\,
n\scut la câmpie, Mircea Mih\ie[
are o bun\ deschidere pe
orizontal\, în mai toate direc]iile
explozia scrisului s\u în domenii
distincte precum exegeza literar\
anglist\, bucuria analiz\rii
romanului poli]ist (Raymond
C h a n d l e r ,
despre el este
vorba; unul
dintre cei vreo
patru "Ch" care
conteaz\ în
domeniu, dac\ e
s\-i aliniem
al\turi de el [i
pe Peter
Cheney, James
Hadley Chase [i
pe Agatha
C h r i s t i e ) ,
pasiunea pentru
muzica lui
Leonard Cohen
(care, ca [i
Coppola, are
bunul gust de a
iubi o românc\,
din câte se aud),
d r a g o s t e a
constant\ fa]\ de
eroul de benzi
desenate Corto
Maltese (mi-a
f\cut capul
calendar vreme
de cinci ore, pe trenul de mare
vitez\ de la Cluj la Arad, cu
câ]iva ani în urm\, dup\ o
comisie de doctorat la Literele
clujene, povestindu-mi cum a
vizitat toate loca]iile posibile ale
personajului pentru ca, pân\ la
urm\, s\ dea [i de proprietarul de
local vene]ian care îl inspirase pe
Hugo Pratt în conceperea
eroului), entuziasmul pentru
jurnalele literare, iubirea de
Faulkner (dac\ nu mai mult de
Matei C\linescu, primul exeget
din România al maestrului
american), analizele istorico-
politologice vorbite împreun\ cu
Volo Tism\neanu pe seama
tranzi]iei române[ti
postcomuniste [i articolele civice
s\pt\mânale, ce s-au succedat
decenii [i înc\ mai continu\… 

S\ nu se cread\ c\, enumerând
arborescent a[a cum am f\cut-o
mai sus, a[ fi trecut în revist\
toate ipostazele lui Mircea. Omul
a ajuns - ca [i mine, dar înaintea
mea - universitar, face parte din
diferite boarduri [i, spre
deosebire de atâ]ia al]ii, nu
întoarce spatele mai vechilor sale
cuno[tin]e. S\ zicem c\ o anume
cultur\ a prieteniei mai po]i
întâlni în România, dar ceea ce
este cu adev\rat demn de
remarcat în privin]a lui Mircea

Mih\ie[ îmi pare a fi altceva:
fidelitatea fa]\ de preocup\rile
copil\riei [i adolescen]ei lui.
Corto Maltese, detectivul Philip
Marlowe, muzica lui Cohen… Iar
apoi prietenia cu Volo
Tism\neanu, filia]ia manolescian\
[i amici]ia cu Horia-Roman
Patapievici sunt, toate, trecute
prin proba timpului… Nu s-au
pierdut pe drum. Nu s-a pierdut,
cum se vede, nici prietenia

noastr\, de[i nu ne vedem cu anii. 
Mi-l amintesc în schimb pe

Mircea, student încep\tor venit
acas\ la Arad, în week-end-uri
sau vacan]e, în ambian]a
Cineclubului lui George Sab\u,
de la {coala Popular\ de Arte.
Erau înc\ anii 70, se sim]ea
parc\ în ei gloria unui final de
var\, de[i nu [tiam cu precizie
ce înghe] va aduce iarna care
urma… Mircea avea o figur\
care mi-l amintea pe Charles
Linder, un chip încadrat în p\rul
lung [i neted retezat în preajma
umerilor, ordonat de o parte [i
de alta a fe]ei printr-o c\rare
perfect\ prin mijlocul capului,
iar must\cioara sub]ire care îi
cre[tea deasupra buzei
superioare mergea foarte bine
cu discursul lui fluent [i erudit.
Marele lui prieten acolo era
poetul, juristul [i publicistul
Valentin Constantin, care m-a
buim\cit odat\ spunându-mi c\
a renun]at la versurile care se
terminau în rime cu "a", fiind
din cale afar\ de facile.
Discutam tot felul de nebunii,
despre domnul Proofrock [i
despre cele patru cvartete ale lui
Eliott, iar mie îmi pl\cea cum
sun\ "In my beginning is my
end". Era [i Biju, Ioan T. Morar,
în grup, mereu activ, f\când

ochii mari, gesticulând
conving\tor [i citindu-ne poeme
cu un "b\r\gan cu lebede". A[
spune c\ apropierea lui de
Mircea îmi ap\rea pe atunci ca
un soi de ucenicie, fiindc\
Mih\ie[ avea deja aerul u[or
aferat, dar simpatic, al unui
maestru cu contururi înc\
nebuloase, dar cu reflexe
culturale sigure, printre noi. 

Într-un film postat între timp
[i pe youtube, al c\rui autor total
era chiar Biju, Mircea ap\rea în
ipostaza unui ins care bate în cuie
o carte, ata[ând-o unui lemn
c\ruia îi d\ drumul pe Mure[ la
vale… Au fost câteva prilejuri

când verbul neconcesiv al
publicistului m-a f\cut s\ m\
gândesc la semnifica]iile
interiorizate profund ale acelei
imagini izvorâte, aparent, din
imagina]ia prietenului nostru
poetul. Altminteri îns\ Mircea s-a
dovedit [i creativ, [i constructiv,
chiar dac\ a izbutit în timp s\ irite
masiv [i recurent, cum îi st\ bine
unui publicist. 

Parc\ v\d [i acum amiaza
cald\ în care, trecând pe la
chio[curi, prietenul nostru comun
Ilie Tru] întreba dac\ a sosit noul
num\r al revistei Orizont unde
Mircea, ajutat de profesorul lui,

un critic pe nume Cornel
Ungureanu, ajunsese s\ publice
regulat articole, umplându-ne de
speran]\ ("Uite c\ se poate!").
Mai târziu, când am ajuns s\
public\m la distan]\ de numai
câteva pagini unul de altul - în
România literar\, uneori, în Idei
în dialog, alte ori - rememoram
acele momente când el era
student iar eu înc\ nu, [i când Ilie,
candidat la admiterea în
Universitatea timi[orean\ (a[a
cum eu eram la Cluj) nu ajunsese
înc\ un cet\]ean al SUA de care
n-am mai aflat nimic. 

Ceea ce era [i este Mircea
Mih\ie[ nu pare s\ încap\ în

descrierea "fi[ei
postului" unui
universitar care
este [i scriitor.
M\iestria cu
care se mi[c\ în
j o c u r i l e
culturale de
r e l e v a n ] \
n a ] i o n a l \ ,
r\mânând îns\
un înc\p\]ânat
p r o v i n c i a l
programatic (ca
[i mine; doar
c\… el în Banat,
eu… pe Some[),
capacitatea de 
a-[i alterna
r e g i s t r e l e
discursive [i
p o t e n ] i a l u l
s c r i i t o r i c e s c
numai în parte
etalat mi-l
p \ s t r e a z \
aproape. L-a[
vedea oricând
f\când [i film,

ce e drept; nu de alta, dar în acest
domeniu nu mai este demult un
debutant. Prezen]a lui, [i în
ipostazele reconfortante, [i în cele
iritante, d\ un plus de nerv [i o
anume alonj\ întâmpl\rilor destul
de previzibile, altminteri, ale
culturii noastre. 

Acum, c\ am zis-o, aproape c\
nu-mi vine s\ cred c\ via]a
noastr\ a atins [i aceast\ cot\; c\
îl recapitulez pe Mircea din Cluj
pentru o admirabil\ revist\ din
Br\ila, cu gândul la Aradul
nostru, care pentru amândoi are
un nume de cod simplu [i succint:
Tinere]ea. 

Mircea 

Editura Tritonic [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa redac]iei
(Cotidianul "Obiectiv - Vocea Br\ilei",
Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, cu
men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data
de 15 mai [i vei putea c=[tiga volumul
“Asasinul Papei" de Luis Miguel Rocha.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................
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George {IPO{

publicist, traduc\tor

Alegerile sunt unul dintre
acele evenimente care î]i aduc
aminte cu brutalitate c\ Japonia
e o ]ar\ asiatic\. Haotic\,
g\l\gioas\, o ]ar\ în care cu cât
strigi mai tare, cu atât e[ti auzit
mai bine. Cu cât repe]i acela[i
lucru de mai multe ori ca într-un
descântec bolând, cu atât mai
multe [anse ai s\ faci impresie.
Ma[ini echipate cu megafoane
cu volumul la maximum bat
str\zile or\[elelor industriale [i
ale cartierelor reziden]iale.
Sloganele propagandistice [i
numele strigate la infinit ale
candida]ilor se repet\ de
nenum\rate ori pe zi. Din cei 28
de candida]i pentru zona mea,
sunt acum, la final de campanie
electoral\, capabil s\ recit
numele a cel pu]in o duzin\.
B\iatul meu sare din pat
plângând ori de câte ori o
ma[in\ cu megafoane ne trece
pe sub ferestre. Eu m\ ab]in 
cu greu s\ nu ies la geam [i 
s\ protestez de fiecare dat\.
Taic\-meu se las\ furat de
amintiri din copil\rie, când
ma[inile republicii populare
foloseau acelea[i metode pentru
îndoctrinarea popula]iei.
Primitiv [i lipsit de eficacitate.

Greu de crezut c\ sunt în
aceea[i ]ar\ în care oamenii au
dat dovad\ de calm, de re]inere
de sine, de frumuse]e interioar\
[i lips\ complet\ de egoism dup\
cataclismul care i-a lovit acum
aproape dou\ luni. Pove[tile de
la amicii [i cuno[tin]ele care 
s-au dus ca voluntari în zonele
afectate de cutremur nu
înceteaz\ s\ m\ mi[te pân\ la
lacrimi. Într-una dintre ele,
reprezentan]ii unei asocia]ii

non-profit împ\r]eau onigiri -
g\lu[te de orez - sinistra]ilor.
Când a venit rândul unei familii
format\ din cinci membri, tat\l a
refuzat s\ ia toate cele cinci
g\lu[te oferite. "Nyobo wa mada
kaette imasen / So]ia mea n-a
venit înc\", a explicat el. La o
lun\ de la cutremur, so]ia lui [i
mama celor trei copii nu fusese
g\sit\ [i nu se afla cu ei, motiv
pentru care b\rbatul refuza s\ îi
ia ra]ia de mâncare, l\s=nd-o
astfel pentru al]ii. Dar nu am
nici condeiul [i nici abilitatea
lingvistic\ s\ exprim m\re]ia
eroic\ a unui asemenea gest
simplu. Îmi aduc îns\ aminte de
pove[ti similare auzite din
taberele de sinistra]i de dup\
pr\p\dul produs de uraganul
Katrina, în 2005, în New
Orleans. Nu e locul aici de
compara]ii [i nici nu sunt eu cel
mai în m\sur\ s\ le fac, dar
reac]iile americanilor nu au fost
nici pe departe atât de
înduio[\toare [i de generoase.

Cutremurul din 11 martie
continu\ în Japonia în paralel cu
alegerile. La fel cum Al Doilea
R\zboi Mondial nu s-a încheiat
în România pân\ târziu, cândva
dup\ 1990 [i nici atunci
complet, cutremurul din Japonia
continu\ [i aici, de[i v\zut din
afar\ pare s\ se fi încheiat.
Nenum\ratele replici au distrus
alte bunuri [i s-au f\cut vinovate
de alte victime. Dezastrul
nuclear provocat de Centrala
Atomoelectric\ de la Fukushima
nu este nici pe departe rezolvat.
Sendai, Fukushima [i alte ora[e
mari din zon\ sunt înc\ una cu
p\mântul. Str\inii pleac\ din
Japonia. O vizit\ de rutin\ la
centrul de imigr\ri din Nagoya
dureaz\ acum mai bine de trei
ore datorit\ num\rului enorm de
str\ini care fac tot ce pot ca s\
plece acas\. Prietenii [i rudele

din România îmi scriu frecvent,
rug=ndu-m\ s\ plec [i eu. Nu
plec. Deocamdat\ nu am unde.

Îi în]eleg pe cei care îmi
scriu s\ plec. Presa vestic\, cea
din România nefiind diferit\, a
oferit unul dintre cele mai
dezgust\toare [i de[\n]ate
spectacole cu prilejul
cutremurului. Cutremurul din
Japonia a devenit subiect de
pres\ de scandal. 30.000 de
mor]i [i ora[e întregi l\sate în
ruin\. La dou\ s\pt\mâni de la
cutremur, cotidianele din ]ar\
înc\ mai pescuiau dup\ feti]e
plecate la f\cut bani în Japonia
pe care le puneau pe prima
pagin\ cu "declara]ii de la fa]a
locului". Una dintre ele m-a
f\cut s\ m\ urc în ma[in\ [i s\
m\ duc [i eu pân\ la Nagoya ca
s\ v\d cozile enorme la ap\ [i
alimente pe care ziarista
inopinat\ le declara a fi devenit
imaginea cotidian\ a celui de-al
patrulea ora[ ca m\rime al
Japoniei. {tiam c\ nu poate fi
adev\rat din moment ce nu
locuiesc decât la câ]iva
kilometri în afara ora[ului, dar
mi-am spus c\ poate ea st\ mai
aproape de centru decât mine [i

vede altceva acolo. Sigur c\
realitatea nu era deloc cea
descris\ de personajul care se
declarase a fi locuitoare în
Nagoya [i care se ruga de
guvernul român s\ trimit\ un
avion pentru a-i aduce acas\ pe
românii afla]i în primejdie. Ca o
glum\ cinic\, se pare c\ eu nu
sunt intrat în eviden]a
ambasadei României de la
Tokyo drept cet\]ean român
rezident în Japonia, pentru c\
vestea despre avionul trimis de
Tarom mi-a venit de la
Consulatul din Chicago, la o zi
dup\ ce avionul plecase. Am
aflat mai apoi c\ România a fost
una dintre pu]inele ]\ri din lume
al c\rei bilet pentru cursa de
repatriere nu a fost în întregime
suportat de guvern [i de
compania de zbor. Românii au
trebuit s\ î[i pl\teasc\ jum\tate
din pre]ul biletului din propriul
buzunar. Refugia]i, refugia]i, dar
nici moca nu se poate!

Am v\zut [i reac]ii ale altor
români din Japonia care s-au
ar\tat revolta]i de imaginea pe
care presa de acas\ o oferea ]\rii
în care locuiesc. Spre diferen]\
de mine, ei înc\ mai au
încredere c\ adev\rul poate
schimba lucrurile, poate
îndrepta nedreptatea [i
transforma mentalit\]ile. Au
scris la marile cotidiane din
România [i au încercat s\
explice c\ poate ar fi mai bine s\
l\s\m deoparte tragedia în sine
[i tratarea ei ca pe un concept
abstract [i s\ ne concentr\m
asupra eroismului cotidian de
care dau dovad\ japonezii
obi[nui]i pu[i în situa]ii
neobi[nuite.

Eu a[ mai ad\uga ceva... Hai
s\ ne [i întreb\m câ]i dintre noi,
pu[i în aceea[i situa]ie, ar face la
fel? Câ]i am r\mâne în urm\ s\
ne scoatem semenii din ruine?
Câ]i am renun]a la p\turi, ca s\
le d\m b\trânilor? Câ]i ne-am
dona ra]ia de mâncare? Câ]i am
sta s\ ne lupt\m cu reactorul
nuclear, [tiind c\ ne expunem la
cumplite riscuri? 
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Editura Millennium Press [i Obiectiv
Cultural te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul
[i trimite-l sau depune-l la adresa redac]iei
(Cotidianul "Obiectiv - Vocea Br\ilei", Strada
Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, cu men]iunea
Pentru concursul “Obiectiv Cultural - Invita]ie
la lectur\”) p=n\ la data de 15 ma [i vei putea
c=[tiga volumul "Hyde Park" de Lorena Lupu
vs. Dinu Laz\r.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

LASZLO Alexandru

eseist, publicist, traduc\tor

TVR Cultural a început s\
difuzeze un film în [ase
episoade, Profesorul [i
discipolii. În realizarea lui
Radu G\in\, noua produc]ie
este dedicat\ figurii
controversate a filosofului Nae
Ionescu. Al\turi de actori în
haine de epoc\ [i citate ample
din jurnalele contemporanilor
protagonistului, un rol
considerabil în economia
filmului îl au interven]iile
c e r c e t \ t o r i l o r .
Spectatorii pot urm\ri
astfel o foarte ampl\
palet\ de opinii, de la
cele idolatre la cele
idiosincratice, sus]inute
prin exemplific\ri [i
argumente.

Mi-a r\mas în minte,
din primul episod,
a r g u m e n t a ] i a
jurnalistului Dan C.
Mih\ilescu, tare
îngrijorat în fa]a
telecamerei c\, de[i
comunismul [i
fascismul pleac\ dintr-un
trunchi comun [i
reprezint\ realit\]i la fel
de regretabile,
cercetarea lor istoric\
din prezent este - dup\
cum i-a repro[at-o
odinioar\ inclusiv lui Z.
Ornea - mult diferit\. În
timp ce analiza st=ngii
urmeaz\ cuminte cursul
istoriei, consemn=nd
treptata sa radicalizare
în direc]ia
c o m u n i s m u l u i ,
lucrurile sunt inversate
în discursul de
condamnare a dreptei.
Ordinea cronologic\
este r\sturnat\ [i se
porne[te de la crimele oribile
înf\ptuite în anii r\zboiului,
pentru a se orchestra
p\guboase procese de inten]ie
unor intelectuali faimo[i.
Desigur, ne spunea agitatul
teleast, dac\ privim dinspre
Auschwitz în amonte, orice
respira]ie a lui Mircea Eliade
sau Emil Cioran, orice minim\
adeziune la ac]iunile extremei
drepte ni se vor p\rea
abominabile. Dar de vin\ este
eroarea noastr\ de abordare,
tenden]ioas\, [i nu esen]a
op]iunilor interbelice.

De bun\ seam\ c\ Nae
Ionescu, Eliade, Cioran, Noica,

}u]ea [i at=]ia al]ii, c=nd [i-au
manifestat admira]ia pentru
legionari [i hitleri[ti nu
cuno[teau nemernicia lag\relor
de concentrare, tic\lo[ia
camerelor de gazare, barbaria
Solu]iei Finale. Dar putea s\ le
fie clar c\ nu merg la un
spectacol de balet. Marile
conversiuni ale intelectualilor
la legionarism - din anii '30 - au
fost precedate de crima f\ptuit\
de însu[i Corneliu Zelea
Codreanu, ziua în amiaza
mare, asupra prefectului de
poli]ie Manciu, în 1924. Este
adev\rat c\ Iorga, Madgearu [i
Armand C\linescu au fost

uci[i ulterior, dar 
prim-ministrul I.G. Duca a fost
asasinat înainte de adeziunile
la extrem\ ale marilor esei[ti.

A invoca lipsa de percep]ie
a interbelicilor asupra
realit\]ilor pe care le tr\iau
constituie un simplu pretext de
inocentare a lor. Le lipsea,
fire[te, perspectiva asupra
amplorii tic\lo[iei, dar le
putea fi foarte clar\ natura
lucrurilor. Iar aruncarea pisicii
moarte a cercet\rii [tiin]ifice
în gr\dina comunismului
reprezint\ doar o nou\ fent\ de
dans a gazetarului televiziv
Mih\ilescu.

*

În acela[i film dedicat de
TVR Cultural lui Nae
Ionescu, teologul Mihail
Neam]u se hot\r\[te s\ dea de
pere]i u[ile larg deschise. El se
apuc\ s\ elogieze, cu lux de
am\nunte, diversele cuno[tin]e
[i abilit\]i cultural-filosofice
ale Profesorului (de parc\
astea i-ar atenua, fie [i cu o
f\r=m\, versatilitatea,
duplicitatea, concep]iile
antidemocratice ori
fascina]iile totalitare pe care
le-a transmis discipolilor s\i).

"Eu nu cred c\ dac\ cineva

î[i pune întrebarea cu
onestitate: cum poate un t=n\r
universitar s\ controleze at=t
de bine o istorie de 2.500 de
ani a culturii occidentale, cum
poate un t=n\r universitar 
- vorbim despre Nae Ionescu -
s\ fie deopotriv\ pasionat de
Cabala, de sursele misticii
iudaice, dar [i de logica lui
Aristotel, dar [i de categoriile
lui Aristotel, dar [i de
dialogurile dialectice ale lui
Platon, cum poate fi cineva la
curent cu problema
faustismului la Goethe, dar [i
cu problema neopozitivismului
de secolul XIX, cineva care

descoper\ toat\ acest\
suprafa]\, aceast\ lejeritate
nu doar a referin]elor, ci a
acomod\rii cu teme foarte
diferite, eterogene, cineva
care se înt=lne[te cu aceast\
lume interioar\ a lui Nae
Ionescu s\ nu observe c\
acolo se ascunde un tezaur, o
bog\]ie. Ea nu poate fi în
niciun caz negat\, contestat\,
refuzat\, pentru c\ acela[i om
a produs erori politice."

S\ trecem acum peste
faptul c\ întregul [ir de
v=rtoase hiperbole este aplicat
unui intelectual care, în timpul
vie]ii, a promovat în

universitate doar pe
baza articolelor
publicate la ziar. S\ ne
oprim, o clip\, la
articula]ia medita]iei lui
Mihail Neam]u.

În baza aceleia[i
logici care d\ cu tifla
temeliilor morale 
ale g=ndirii, s-ar 
putea construi un foarte
coerent discurs academic
[i în leg\tur\ cu Adolf
Hitler: cum poate 
un t=n\r strateg s\
controleze at=t de bine
o armat\ la nivel
continental, s\ anexeze
printr-o spectaculoas\
manevr\ politic\
Austria, s\ dezmembreze
Cehoslovacia [i Polonia,
s\ invadeze Danemarca
[i Norvegia, s\
cucereasc\ fulger\tor
Fran]a, Belgia, Olanda
[i Luxemburg, s\ duc\ o
important\ campanie în
Africa de Nord [i 
s\-[i împing\ armatele
p=n\ la Moscova,
Leningrad [i Stalingrad?
Marile sale capacit\]i
militare sunt absolut
incontestabile [i reflect\

"o lume interioar\ care
ascunde un tezaur, o bog\]ie".
Este adev\rat c\ tot Hitler a
impus [i cea mai s=ngeroas\
dictatur\ european\, timp de
mai bine de un deceniu, a
provocat un r\zboi mondial, a
pus în scen\ uciderea direct\
sau indirect\ a peste 70
milioane de oameni, a
exterminat în lag\rele de
concentrare [ase milioane de
evrei. Dar c\ a fost un mare
militar este de necontestat.

Cam a[a g=nde[te - [i
argumenteaz\ - teologul Mihail
Neam]u… 

Sofisme despre Nae
Reflec] i i .  La un cutremur (2)

Cutremurul continu\ `n paralel cu alegerile

Il
us

tr
a]

ie
 d

e 
M

ai
a 

{t
ef

an
a 

O
P

R
E

A



AnchetaAncheta

CM
YK

CM
YK

CM
YK

CM
YK

aprilie 201aprilie 201118 aprilie 201aprilie 20111 9

Vladimir
TISM|NEANU
politolog

Hannah Arendt scria c\ acolo
unde g=ndirea [i ac]iunea sunt
separate, spa]iul libert\]ii se afl\
`n primejdie. Evident, `ntr-o
tiranie, nici reflec]ia, nici
ac]iunea nu se pot manifesta
ne`ngr\dite, sunt supuse
necontenitelor `ncerc\ri de
control, supraveghere,
manipulare, `nregimentare. Este
vorba de o falsificare a
politicului, de o uzurpare
semantic\ [i de o caricatur\ a
dreptului la exprimare: ai dreptul
doar s\ te aliniezi [i s\ aderi. De
aici [i chemarea de a institui, `n
regimurile comuniste, un
teritoriu al antipoliticii ca spa]iu
alternativ `n care contesta]ia se
configureaz\ `n chip spontan,
f\r\ vreun stat major [i f\r\
proiecte ideologice cu pre]entii
vizionare (a se vedea cartea lui
George Konrad, Antipolitics,
precum [i The Power of the
Powerless, volumul coordonat de
Vaclav Havel `n anii
"normaliz\rii" husakiene,
documente fundamentale ale
g=ndirii disidente est-europene,
pe care le-am analizat pe larg `n
cartea mea Reinventing Politics:
Eastern Europe from Stalin to
Havel). Arhetipul unui regim
totalitar `l capta Orwell `n
imaginea bocancului pus peste o
gur\ uman\, forever. Sau Hannah
Arendt c=nd spunea c\ `n
dictaturile totalitare tot ce nu este
interzis este obligatoriu. 

~ntr-o democra]ie `ns\, a te
sustrage, ca intelectual, sferei
publice, a o nega ori a o ignora
este un gest subiectiv
justificabil, `ns\ cu implica]ii
uneori primejdioase (mai mult
sau mai pu]in anticipabile).
"Dac\ nu acum, c=nd?", "Dac\
nu noi, cine?" - acestea sunt
`ntreb\ri care spun totul despre
necesitatea unei prezen]e a
intelectualului `n marea, vitala
conversa]ie democratic\.
Oricine l-a citit pe Kolakowski
[tie c\ filosoful polonez nu a
evitat sub nicio form\
angajamentul public. C=nd i-a
ap\rat pe studen]ii revolta]i ai
Universit\]ii din Var[ovia, `n
martie 1968, el [tia c\-[i va
pierde dreptul de a preda, c\ va
urma exilul. C=nd Jan Patocka,
fenomenologul ceh, fostul
student al lui Husserl, a devenit
primul purt\tor de cuv=nt al
Cartei 77, [tia c\ va fi interogat
f\r\ mil\, [tia c\ era cardiac, c\
ar putea muri. Dar credea sincer
c\ "exist\ un num\r de idei
pentru care merit\ s\ suferi".
Nu sub pseudonim, ci sub
numele t\u, cu toate riscurile de
rigoare. Heberto Padilla era un
scriitor r\sf\]at de dictatura
castro-guevarist\ p=n\ c=nd a
`ndr\znit s\ devin\ un critic al
abuzurilor. A fost ponegrit,
calomniat, surghiunit. La fel
regretatul Vasili Aksionov `n
URSS, la fel Jeliu Jelev `n
Bulgaria, la fel Doina Cornea,
Paul Goma sau Dan Petrescu `n
Rom=nia. La fel `n cazul
marelui fizician [i militant
pentru democra]ie care a fost
Andrei Saharov (c=]i sunt cei
care `[i mai amintesc despre
exilul s\u [i al Elenei Bonner la
Gorki?).

A nu consim]i la injusti]ie, la
opresiune [i la minciun\ este un
gest politic `ntr-o dictatur\ [i, cu
mai pu]ine riscuri, ce-i drept,

`ntr-o democra]ie, fie ea [i una de
fa]ad\. Riscurile `ns\ exist\.
"Apelul c\tre lichele" al lui
Gabriel Liiceanu a generat
mizerabile, infame campanii de
calomniere a unui str\lucit
intelectual. La fel, angajamentul
civic al Anei Blandiana a dus la
injurii abjecte `n presa fesenisto-
peremist\. Ce s\ mai spun despre
dejec]iile rev\rsate `n anii din
urm\ `mpotriva celor demoniza]i
drept "intelectualii lui B\sescu"?
De la H.-R. Patapievici la Teodor
Baconschi, de la Mircea Mih\ie[
la C\t\lin Avramescu, de la Ioan
Stanomir la Sever Voinescu,
niciunul dintre ace[ti intelectuali
remarcabili nu a sc\pat de furia
"demascatoare" a celor care
altminteri predic\ sfor\itor valori
civice. C=nd, `n urm\ cu c=teva
luni, s-a petrecut grotesca fars\ a
"canoniz\rii" mediatice a unui
sicofant suprem al dictaturii, cei
care am intervenit public am fost
stigmatiza]i (chiar de c\tre unii
intelectuali) c\ n-am a[teptat
suficient, c\ sunt lucruri ce "nu
se cuvin spuse", c\ trebuie g\sit
un "ton echilibrat", c\ au existat
mai multe fa]ete ale problemei,
c\ "pe de o parte", [i c=te alte
ra]ionaliz\ri r\sucite. ~mpreun\
cu prietenii mei de idei [i valori,
eu cred c\, `n raport cu
totalitarismul, cum scria Nadejda
Mandelstam, a t\cea este o crim\
`mpotriva umanit\]ii. La fel, c=nd
sunt puse `n discu]ie teme
esen]iale pentru destinul unei
comunit\]i politice, t\cerea
intelectualior sugereaz\ c\ ei
prefer\ s\ r\m=n\, vorba Monic\i
Lovinescu, "orfani ai curajului".
Apolitismul este, de fapt, o form\
ru[inat\ de politic\, este politica
dezert\rii. Evident, nu pledez
pentru politizarea discursului
[tiin]ific, pentru un partizanat
patetic, pentru indistinc]ia dintre
domenii, ci pentru
responsabilitate civic\.

Nicolae COANDE
poet, publicist

A[a cum Orientul este o
inven]ie a Occidentului - apud
Edward Said - apolitismul e o
g\selni]\ a politicienilor - de toate
soiurile, m\ gr\besc s\ adaug, din
vremuri vechi p=n\ în prezentul
înfloritor. Ei sunt aceia care au
f\cut [i continu\ s\ fac\ politic\
de ruin\ contemporan\, dar, ca
eminen]e cenu[ii ale cianoticei
vie]i române[ti - despre
apolitismul românesc e vorba
aici, nu? - au înr=urit [i înr=uresc
mai departe evanescenta noastr\
societate civil\, din 1947 pân\
azi. Dac\ stau s\ m\ gândesc
bine, chiar din Secolul Fanariot
pân\ încoace, a[a cum ne spune
cu îndrept\]ire Petru Cre]ia în
eseurile sale morale. A[adar, nu
doar comunismul de r\zboi sau
cel din perioada post-dejist\ a
intelectualilor m=ndri de originea
lor recent\, dar chiar [i suta de ani
care precede modernizarea
politic\ a României concur\ la
putregaiul de care avem parte [i
azi, cu concursul larg al
intelocra]ilor de pe ambele maluri
ale D=mbovi]ei, Prutului, Oltului,
Mure[ului - de la Nistru p=n' la
Tisa, cum a intuit poetul. Marea
Neagr\ îns\[i e plin\ de pe[ti mici
care se cred r\pitori: ace[ti mereu

Apolitismul. Mai e posibil? Cum?
ilu[tri, în Europa, necunoscu]i
connoisseuri români, crea]ie
falangist\ a c=te unui partid care a
condus manu militari ]ara, ca pe
un ocol de vite însemnate cu fier
ro[u. S\ fim serio[i: nu doar în
vremea lui Benda sau a unor 
D. Dr\ghicescu ori N. Porsenna
au tr\dat intelectualii români
petecul lor de blazon, ci [i dup\
ce l-au citit pe Soljeni]în,
Bukovski, Goma, Kolakowski
sau Aron, acele instan]e morale
care le-au cerut, bl=nd, dar
st\ruitor, s\ nu mearg\ la Curtea
Regelui, ci în Agora public\,
printre oameni. Îns\ intelectualul
român este, mai degrab\, un
Alcibiade de cabaret prip\[it
constant la Curtea c=te unui...
escu din fiecare alcov jude]ean al
patriei. 

Pe scurt, chiar dac\ tr\im azi
dup\ regulile Bursei de m\rfuri
care scoate la mezat g=ndirea
uman\, moralitatea artistului 
(la el v\ referi]i când m\ întreba]i
de apolitism, nu-i a[a?) nu ne

poate fi indiferent\, mai ales dac\
este unul recunoscut [i apreciat,
iar în opera vreunuia am putea
detecta urme ale unui defect
sufletesc. Atunci, [i cuv=ntul,
parol! va fi defect. În cele din
urm\, cred c\, înc\, este destul de
relevant ceea ce spunea Karl
Kraus, unul dintre mae[trii lui
Wittgenstein: nu putem trece
peste faptul c\ o propozi]ie
aparent întreag\ poate proveni de
la o jum\tate de om... 

Poate c\ în epoca noastr\
relativist\ - [i relativizant\ - o
astfel de judecat\ pare de-a
dreptul hilar\. Doar s-au mai
v\zut c\r]i bune scrise de canalii
talentate. Continui s\ cred c\ un
om poate fi judecat, cu intelectul
[i cu inima, dup\ fructele vie]ii
sale. Un autor care nu în[eal\ în
art\, orice ar însemna a[a ceva
pentru didac]ii suprema]iei
esteticului, nu va face asta nici în
via]\.

Asta cred eu de c=nd m-am
apucat de citit [i de scris.

Pavel G|T|IAN}U
poet, publicist

Cu 20 de ani `n urm\ m-am
declarat intelectual
independent [i, bineîn]eles, în
afar\ de pl\cerea mea
interioar\, nu am ob]inut
nimic. Dup\ ce am devenit

membru al unui partid politic
european, am fost întrebat
cum de nu am apar]inut pân\
atunci niciunei forma]iuni
politice. P\ream oarecum
suspect, eu care am vrut s\ fiu
apolitic.

Apolitic po]i s\ te declari
dac\ dispui de bunuri
materiale, inclusiv financiare,
dac\ e[ti financiar
independent. Atunci po]i s\
faci ce vrei, po]i s\ spui ce
vrei. ~n rest, nu e bine s\ fii
apolitic, ci, dimpotriv\,
politic, s\ lup]i pentru idealuri
umane. A lupta pentru un ideal
uman - asta presupune, `n
opinia mea, s\ fii intelectual [i
s\ faci parte din intelighen]ie.
Altfel, cum?

Proprietarul revistei
Playboy poate fi "apolitic" [i,
apolitic fiind, s\ aib\ gagici
câte vrea. O stare material\
convenabil\ `]i d\ posibilitatea
s\ ai mai mult dec=t `]i
trebuie, ba chiar [i ce nu-]i
trebuie. Pe de alt\ parte, po]i
fi apolitic [i f\r\ bani, dar s\
tr\ie[ti ca un ascet, sau ca un
însingurat. Totul depinde de ce
]i-ai ales s\ faci în via]\.

Horia Nicola URSU
editor, publicist

Nu cred c\ putem vorbi de o
pozi]ie total apolitic\, oric=t de
neimplicat s-ar dori cineva. Vrei
sau nu vrei, politicul, într-una sau
alta dintre manifest\rile sale, ne
atinge, ne influen]eaz\ via]a [i,
implicit, ac]iunile [i atitudinile. 
A fi apolitic ar prespune a tr\i în
afara societ\]ii. {i, p=n\ la urm\,
chiar [i o evadare în afara
societ\]ii ar însemna tot o
atitudine politic\. Cel mult, ne
putem declara anti-politic\, a[a
cum se manifest\ ea în societatea
româneasc\ actual\. În ce m\
prive[te, nu sunt angajat politic,
n-am fost niciodat\ membru al
unui partid sau altul, dar îmi
recunosc ideile într-o doctrin\
liberal\ dus\ la extrem, în care
proprietatea s\ fie sf=nt\, iar
neingerin]a statului în via]a
individului s\ fie recunoscut\
prin lege. Din p\cate, n-am [anse
s\ m\ reg\sesc prea cur=nd în
vreuna din for]ele politice de la
noi. (Anchet\ realizat\ de
Cristian ROBU-CORCAN [i
Marian COMAN) 

Mul]i exponen]i din
zona expresiei publice, mai
ales cei ce ]in de
demnitatea cultural\, se
declar\ apolitici. A fi
apolitic presupune, într-un
sens general [i generos, a fi
curat la suflet [i axat
exclusiv pe o estetic\ ce
]ine de neangajarea total\.
Cu toate acestea, se poate
observa, dac\ este
bun\voin]\, c\ "apoliticii"
sunt principalii beneficiari
ai "bunurilor vie]ii".
Apolitici fiind, beneficiaz\
de tot ceea ce poate oferi
politica. Mul]i oameni

politici angaja]i dezvolt\
discursuri care sugereaz\,
de fapt, apolitismul, ca pe o
justificare a bunelor
inten]ii. Mul]i neangaja]i
politic, apolitici
declarându-se, nu emit
niciodat\ o idee critic\,
ceea ce-i situeaz\ în
proximitatea unei simpatii
generale.  

Ideea ar fi urm\toarea:
gândirea politic\ nu
presupune, în mod
obligatoriu, un angajament
partidic consfin]it prin
notariat, ci un mod de a
privi [i a evalua societatea

în ansamblul ei. Cu alte
cuvinte, nu trebuie s\ faci
parte dintr-un partid
pentru a avea o gândire
politic\, dup\ cum,
declarându-te apolitic, nu
înseamn\ c\ nu tr\ie[ti de
pe urma politicii.

Dar poate c\ apolitismul
este posibil. Teoretizat, el
devine ilogic. Practicat, el
devine profitabil. Într-o
lume dominat\ [i
determinat\ politic, de ce
anume ]ine a fi apolitic? {i
dac\ se insist\ asupra
acestui "a fi apolitic", cum
vine asta?

“Ce naiba tot [u[oti]i
voi pe acolo, cucilor?”
Viorel PADINA

poet, publicist

Hai s\ fim serio[i: totul
este politic\. Din moment ce
motorul fiin]\rii e lupta
contrariilor - [i nimeni nu
poate nega a[a ceva - ,
înseamn\ c\ toate entit\]ile
kosmice sunt angrenate în
b\taia universal\ pentru
puterea pe care ]i-o confer\
predominan]a asupra
rivalului, adversarului or
supusului, cu [tiin]a sau f\r\
de [tiin]a ta, cu voia sau f\r\
de voia ta, [i deci totul este
politic\, p\i cum drea. Zoon
esthetikon (la care bate
apropoul celor ce se pretind
apolitici, fiindc\ ei se ocup\
cu chestii neconfrunta]ionale,
cic\, [i n-au timp or chef de
politic\) e doar o specie de
zoon politikon, atâta tot. Se
[tie, de-un paregzamplu, c\ o
mânc\torie [i deci o
politichie mai mare ca între
scriitori, arti[ti, publici[ti [i
guri[ti nu g\se[ti nici între
cei mai înr\i]i politicieni
"dinamovi[ti", care la origine
au fost tovii [i b\ie]ii cei mai
r\i, mai cinici [i mai egoi[ti...

Când auzi pe câte unul c\
]ine mor]i[ s\ fie socotit
apolitic, de[i taare îi place s-
o fac\ pe shogunul acolo
unde l-a impostat ex-st\pânul
or c\pc\unu',  fii sigur c\
ipochimenu' este doar
impar]ial ca tot românu',
aloo... Rumânu' nost ar cam
vrea - cum ar venea - s\
deguste [i deliciile pe care
doar exerci]iul puterii ]i le
poate da, dar s\ nu pl\teasc\
pre]ul corect pentru
cr\pelni]a asta (care în cazul
unui r\zboinic nobil poate
însemna câteodat\ chiar via]a
sa, helas…). La Românica,
unde noble]ea [i onoarea nu
mai exist\ înc\ de pe vremea
lu r\s-tica, de deliciile puterii
se pot îns\ bucura [i cei
câ]iva care se bat pe fa]\
pentru ea, dar mai ales
mul]imea anonim\ [i lacom\
a celor care sap\, sap\, sap\,
ascun[i dup\ o masc\
apolitic\, dup\ dealul
cel\lalt, dup\ o cagul\ de
c\lug\r petulant or de poet
galant, dup\ un stindard de
sindicalist ambulant sau dup\
mantia unui ofi]er de carier\
sau roba unui magistrat fost

secu or pcr marcant, apolitic
[i dezarmant, evident, efort
s\p\tor & tradi]ional-
mânc\tor ce va sfâr[i prin a-l
r\sturna de la putere chiar [i
pe fraierul ce-ar livra lapte [i
miere tuturor [i nu doar pe
tyranu asupritor, fire[te, dac\
"apoliticul" lu pesce
socote[te c\ ce prime[te nu-i
ajunge spre a tr\i în mai
naltele sfere, al\turi de
copchii, neamuri mii &
onesta muiere, îns\ dac\-i
ceri s\-]i spun\ cinstit [i
l\ut\re[te cu cine ]ine, la
urma urmei, sau dac\ nu
cumva o fi s\pat [i el cândva
minere[te-cârti]e[te, al\turi
de Luceaf\rul Huilei or de
Cupola Secului, Doamne
fere[te, "apoliticul" nost  î[i
declin\ orice r\spundere,
troznind pleectisit din de[te
ori luându-te la mi[to sau
trei-p\ze[te, curat
rumâne[te…  

Da, toat\ lumea vie face
politic\, într-un fel sau altul,
îns\ a[a cum îi spuneam
amicului meu C.Vlasie, într-
o scrisoare din 1989, ai no[tri
fac politic\ mai ales pe la
col]uri, prin cârciumi, prin
aluzii estetice hyperermetice
ori subt alte forme hartistice,
iar la rigoare  în
underground-ul bancurilor cu
Bul\, [i tocmai de aia suntem
ce suntem: mai precis o
lul\… oops. "Destinu' unui
ins tare într-o colonie de
iepuri frico[i (îi scriam lui
Vlasie) e simplu: s\ devin\
pui de lele. Nu faci politic\
sofisticat\ decât într-o cas\
sofisticat\, populat\ cu un
procent considerabil de tipi
avizi de via]\ (de putere),
ceea ce nu e cazu', pardon,
cu ai no[tri. Prea ne-au
ademenit to]i din cea mai
fraged\ pruncie tribal\, iar
s\racului libidoului nostru
prea i-au fost puse mereu
botni]e, ca s\ nu fi devenit un
neam eminamente nevrozat,
un popol cu de[tiu' în gur\,
gata s\ crape de angoas\. {i
dac\ a[a stau lucrurile ce
mai conteaz\ faptu' c\
colegul nostru de salon,
I.B.Lefter, te-a somat\r\ s\
p\strezi un secre]el, ca nu
cumva s\ se-aud\ la Sora
{ef\? Ce naiba tot [u[oti]i
voi pe acolo, cucilor?"
(epistola din 09.05.89). 
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- Locui]i de aproximativ [ase
ani în Canada. Considera]i c\
spa]iul cultural în care v\ scrie]i
în prezent poezia are o influen]\
definitorie asupra identit\]ii
dumneavoastr\ poetice?

- Dac\ ai o identitate [i nu cau]i
motive s\ te dezici de ea, probabil
c\ nimic nu te schimb\ mai mult,
ajutându-te s\ r\mâi tu însu]i, decât
contactul cu o lume nou\, în care te
sim]i în acela[i timp str\in [i la
locul t\u. Poezia mea din ultima
vreme e, f\r\ îndoial\, rezultatul
impactului cu noile realit\]i, pe
care mi-a fost dat s\ le tr\iesc pe
mai multe planuri [i fuse orare, dar
nu ca un scriitor care s-a mutat
într-o alt\ cultur\, ci ca unul care 
s-a implicat de bun\voie într-o
construc]ie institu]ional\ [i într-un
proiect neaduc\tor de glorii
personale.

Volumul abia încheiat [i predat
editurii Cartea Româneasc\ se
nume[te Raport de etap\: e o
radiografie a unor experien]e de
tranzi]ie - dintr-un sistem în altul,
de la o vârst\ la alta, dinspre o
anume formul\ poetic\ spre 
re-formularea unor vechi în]elesuri
la contactul lor cu o lume eclectic\,
obsedat\ de [tirile zilnice [i
speriat\ de catastrofele la care ea
îns\[i lucreaz\ cu sârg. Tr\iesc
zilnic acas\ [i la Ottawa, lucrez
zilnic în român\ [i într-o alt\ limb\,
îmi port zilnic identitatea în locuri
îndep\rtate preg\tindu-m\ pentru
reîntoarceri [i reîntâlniri cu cei pe
care i-am l\sat `n ]ar\, dar [i cu cei
care m-au l\sat în urm\ pe p\mânt
sau în literatur\.

Ca [i alte dou\ volume
precedente, el vorbe[te în primul
rând despre schimbare. În post-
comunism, nevoia de schimbare [i
frica de schimbare se întrep\trund
reciproc, dar se completeaz\
arareori într-un registru echilibrat.
Poezia devine un fel de raport
întocmit mai ales pentru uzul celor
de pe alte meleaguri, un exerci]iu
care nu mai poate începe decât prin
decupaje reporterice[ti [i nu mai
poate sfâr[i decât în banale
versifica]ii, de[i uneori s-ar
întoarce nostalgic spre haiku. Dac\
la b\trâne]e inadaptarea are alte
valen]e decât cele pur literare, iar
salvarea vine mai ales din adecvare
[i conformism, spre ce punct de
sprijin se poate îndrepta o fiin]\
alt\dat\ rebel\? Ea refuz\ r\t\cirea
între dou\ maluri, descoperind
similitudini între asumarea exilului
[i plecarea la Ceruri, convins\ c\,
de fapt, moartea nu-i decât o limb\
str\in\ (mai u[or sau mai greu 
de-nv\]at), iar protocolul diplomatic
o form\ oarecare de revolt\ în fa]a
obr\zniciei atotcâ[tig\toare. 

Doina RU{TI

prozator, publicist

În ziua fatal\ de mai, s-a trezit
fulgerat de-o dorin]\ torid\, care-a
terfelit la iu]eal\ cear[afurile
hotelului, l\sându-i totodat\ o mic\
nemul]umire înfipt\-n laringe.

Nu era o zi însorit\, îns\ nici
cenu[ie, ci mai curând contaminat\
de-o lumin\ blând\, înflorit\ printre
coroanele înalte. Din cauza ei, [i
oamenii p\reau mai în]elep]i, dintr-un
cap\t în altul al singurei str\zi, în
jurul c\reia se-nghesuia tot ora[ul.

{i-a luat cutia, în care visa un
Dimavery argintat, [i-a coborât
fluierând un etaj. La recep]ie nu era
nimeni, [i nici strada nu era înc\
asaltat\ de lume. Asfaltul ud, pe care
nu avea s\-l mai uite vreodat\, p\rea
neatins de roata ma[inii, iar deasupra
lui se leg\nau ciorchinii albi, de
castan. 

Pe la mijlocul str\zii, a dat de
micul magazin. De fapt, nu cl\direa
în sine, ci u[a, deschis\ cu un
clinchet specific, un clopo]el cu
evident\ agilitate sonor\, ca în
filmele din anii 60, când femeia cu
p\l\rii albe ie[ea cu indiferen]\
teatral\ dintr-un astfel de magazin,
l\sând în urma ei un zbârn=it
r\sf\]at, u[a acestui magazin l-a oprit
pentru o clip\, aducându-i aminte c\
trebuia s\-[i cumpere o sticl\ cu ap\. 

A p\[it peste prag, iar în coada
ochiului l-a izbit scânteierea discret\
a unei ferestre. Lâng\ tejghea
respirau f\r\ grab\ doi sâni adormi]i
sub pânza crem, pe care se deslu[ea
numele scris cu m\tase: Rita. Iar în

marginea decolteului cre[tea f\r\
grab\ o umbr\ de caramel. 

A cerut Bucovina, urm\rind în
continuare drumul sfârcurilor spre
frigider, înc\lzit pe nea[teptate de
lumina c\ldu]\, în care plutea un
praf de licheni. Abia când plasticul
amor]it al sticlei s-a lovit gutural de
tejghea, a ridicat în sfâr[it ochii. 

Vânz\toarea i-a spus cât îl cost\,
iar din vocea ei joas\, ca o coard\ de
bas, a plutit pân\ la el [i-un plesc\it
mic, de balon spart.

{i-a c\utat banii în buzunarele
sacoului nou-nou], constatând cu
mâhnire c\ un tremur pervers i se
strecurase în degete. În înc\perea
luminat\ instantaneu, Rita îl cânt\rea
f\r\ ironie, în timp ce o ]â]\ ca
nisipul ofta sub poplinul ascetic.

Toat\ diminea]a s-a scurs în
repeti]ii, iar seara, a cântat Il
Cardellino. Zece oameni, inclusiv
electricianul, r\mas peste program,
au ascultat nemi[ca]i. La o or\ dup\
spectacol, flautistul a luat trenul
înapoi, spre cas\, [i de-a lungul
drumului lung [i-a sunat de cinci ori
logodnica blond\.

Dup\ aceast\ banal\ întâmplare,
dintr-un m\runt ora[, zilele [i nop]ile
lui au luat-o cu totul razna. În
creierul preocupat de note duioase 
a-nceput s\ creasc\ perfid frunza
cafenie a unui sân, pe care nici
m\car nu-l v\zuse bine. Cu buzele
lipite de flaut ori în vacarmul unui
club de noapte a continuat s\ sug\ în
n\ri parfumul stins al castanilor
înflori]i. 

Nici m\car frumoasa lui iubit\
nu sc\pase de acest suflu r\scolitor.
În nop]ile bune, invoca amintirea

acelei c\rni sechestrate, imaginându-se
ca eliberator aclamat, iar gândul \sta
victorios îi cobora pân\ în cel mai
important mu[chi. Chiar ajunsese s\
se mul]umeasc\ [i cu mai pu]in,
fiindu-i, de exemplu, suficient\ doar
amintirea asfaltului proasp\t lins. 

Între f\lcile care-i rodeau artera
[i aureola nev\zut\ a unei ]â]e
str\ine, iubita lui blond\ ajunsese un
biet [tec\r de plastic. 

Dar aceast\ preocupare aproape
erotic\ n-a r\mas f\r\ urm\ri.
Imediat ce flautistul am\nun]ea
întâmplarea, ecourile ei de m\tase
ajungeau pân\ în micul magazin, de
pe strada castanilor. Ori de câte ori
la Bucure[ti se desf\ceau picioarele
iubitei lui blonde, un zumzet infim
trecea [i prin mo]ul ]â]elor
provinciale. 

El vedea necontenit lumina de
jad în care se leg\nau florile albe, iar
Rita asculta rumoarea mameloanelor
ei inflamate. 

Amândoi erau arunca]i într-un
pahar cu ap\ gazoas\.

{i toat\ aceast\ dulcea]\ a unui
viitor incert ar fi durat mult [i bine,
dac\ într-o zi n-ar fi ajuns în micul
magazin o revist\. 

Pe coperta lucioas\ zâmbea
flautistul. Era o poz\ aleas\ dintre
altele 50, f\cute într-un studio
elegant, special pentru aceast\
ocazie. Vânz\toarea a privit
fotografia, degetele de ghea]\ [i
clapele flautului. {i, în mod
inexplicabil, vibra]ia, pe care o
considera acum parte din via]a ei, 
s-a oprit ca un tren. În sfârcurile
rugoase s-a l\sat o t\cere definitiv\ [i
trist\. 

În aceea[i sear\, flautistul [i-a dat
seama c\ pierduse puterea secret\.
Rafturile micului magazin f\ceau
acum parte dintr-o fotografie veche
[i [tears\. Ca [i când i-ar fi sc\zut
brusc febra, s-a trezit într-o
normalitate senin\, ca un geam 
nou-nou]. Nu-l mai mi[ca nici m\car
amintirea asfaltului ud, de[i înc\
vedea pulberea verde [i sânul
adormit în halatul untos. Îns\ vastele
stadioane, care alt\dat\ îl f\ceau s\
palpite, r\m\seser\ f\r\ fani.

Dup\ multe s\pt\mâni de via]\
tihnit\, într-o alt\ zi de mai, la exact
un an, a intrat iar\[i în micul
magazin de provincie. Castanii
înfloriser\ din nou, iar prin geamuri
trecea aceea[i lumin\ de-un verde
pudrat.

Vânz\toarea î[i sprijinea coatele
pe fotografia din revist\, presat\ sub

geamul tejghelei, iar în decolteul,
care era acela[i decolteu, a[teptau
adormite ]â]ele ei de culoarea trestiei
coapte. Când ochii lor au luat în
sfâr[it cuno[tin]\ unii de al]ii, o
boare de mai a uscat asfaltul, iar
parfumul castanilor s-a risipit într-o
clip\.

A trecut pe lâng\ mica mas\ de
pvc, iar treizeci de secunde mai
târziu alunecau amândoi spre
depozitul din spatele magazinului.
Prin fanta din acoperi[ se vedeau
norii îndep\rta]i, în timp ce degetele
flautistului eliberau, în sfâr[it, botul
brun, care a[teptase 365 de zile. {i
izbit de triste]ea micului mo], nici
m\car n-a mai m\surat diametrul
b\nu]ului, a c\rui catifea i se lipise
de creier. Ci, cuprins de-o banal\
dorin]\, mâinile lui au coborât ca
ni[te l\custe la dantela scrobit\ a
chilo]ilor roz.

Dup\ ce u[a micului magazin a
zorn\it în spatele lui, peste ora[ 
a-nceput s\ coboare o ploaie de
toamn\. Asfaltul era acum în]epat de
milioane de stropi. Îi era frig [i un fir
gros, de m\tase, i se r\sucea
monoton in fibra cartilajului tiroid.

{i, privind cum castanii-[i
pierdeau în suspine petalele albe, [i-a
dat seama c\ ploaia asta, a[teptat\
poate cu ardoare toat\ luna lui
martie, nu mai era de niciun folos. 

Flautistul s-a întors acas\,
convins c\ cel mai amar capitol al
vie]ii lui se încheiase.

Dar, dup\ un timp, pe deasupra
blocurilor de beton a-nceput din nou
s\ pluteasc\ fantoma alb\ a
îndep\rtatului ora[. Uneori, printre
fe]ele întâlnite pe strad\ se strecura
brusc un decolteu cunoscut. 

Într-o sear\, a avut chiar
impulsul s\ sune la num\rul pe care
vânz\toarea îl mâzg\lise în grab\ pe
o etichet\ de pre]uri. Dar dup\
primele cifre a închis telefonul. A
doua zi, îns\, a luat primul tren. 

În micul magazin de provincie
domnea o lumin\ de miere.

Apoi, a-nceput s\ vin\ lun\ de
lun\, încât directorul teatrului nici nu
se mai obosea s\ schimbe afi[ul.

Prin septembrie, când frunza
castanilor asfin]ise, n-a mai putut s\
urce spre gar\. În lumina topit\ a
familiarului magazin, picura
îndep\rtat clinchetul u[ii, iar din
flautul lui curgea El Vito de Molina.

Dintre cei zece spectatori fideli,
desigur, electricianul îi este cel mai
simpatic. 

Poetul lunii
Poezia e o necesitate. O necesitate a
speciei. Ea nu fuge dup\ nimeni. Se

ascunde. (GELLU NAUM)
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UUnn  iimmnn  ffaavvoorriitt

Credin]\ [i muzic\, patului meu de olog
i-au crescut într-o bun\ zi  
dou\ perechi vânjoase de aripi

vedeam de sus nemaiv\zuta lumin\
pe fe]ele tuturor celor care cânt\
imnul gloriei, împ\ca]i pentru totdeauna 
cu formele urnei în care am pus 
cenu[a unei sordide istorii 
în armonie deplin\ cu planul estetic
al fundelor de la panglici, al volutelor din ferpare

în dep\rt\ri, sub privirea ta fascinat\
nebunia armatelor de afoni
scrâ[ne[te înc\ din din]i love[te cu pumnii
[i cu bocancii într-o tob\ de tinichea, 
în du[umeaua secretelor care-]i p\reau ru[inoase 
pentru c\ nu le puteai exprima 

nu mi-e team\ s\ zbor cu patul meu de olog
[tiu bine, sfâr[itul lumii în care ne-am iubit
nu-nseamn\ nimic pentru nimeni

m\ voi al\tura cândva corului luminos care cânt\
ocrotit [i-mp\cat la ceremonia final\
imnul meu favorit pe care urechile tale
nu l-au în]eles niciodat\.

UUnn  mmaall,,  ddoouu\\  mmaalluurrii

Pe-aici prin pâcl\ [i par\ cine s\ mai poat\ 
desfereca lac\tul dezgropa talan]ii înmul]i bog\]ia?

Cunosc tot mai mul]i oameni de pe lumea cealalt\
gata s\ m\ în]eleag\ s\ m\ ajute  
s\-mi trimit\ tot felul de semne de-ncurajare
par ciudat\ de când m\ [tiu dar sunt de fapt
mai ales ce au f\cut ei din mine
când au plecat pe nea[teptate [i în fiecare zi
care mi-a fost dat\ dup\ aceea

pe-un mal de Ocean 
ochiul caut\ nimicuri str\lucitoare  
pe cel\lalt mintea alearg\ spre locul în care
to]i ai mei în floarea vârstei du[i pe ultimul drum
îmb\trânesc odat\ cu mine.

“Moartea nu-i decât
o limb\ str\in\”

Elena {tefoi s-a n\scut la 19 iulie 1954 în
comuna Boroaia, jude]ul Suceava. Este
absolvent\ a Facult\]ii de Istorie-Filosofie [i
Doctor în Filosofie a Universit\]ii Bucure[ti.

A f\cut parte din echipa fondatoare a
revistei Contrapunct, la care a fost secretar
general de redac]ie (1990-1993). A fost
redactor-[ef al s\pt\mânalului Dilema
(1993-1997) [i al publica]iei lunare
L'Invitation, editat\ de Institutul Francez
din Bucure[ti. Corespondent permanent al
postului Radio France Internationale
(1990-1997), redactor asociat al
trimestrialului East European Constitutional
Review - Chicago Law School (1993-1997).
Corespondent s\pt\mânal la Radio Free
Europe [i invitat special la emisiunile
cultural-politice ale BBC (1991-1997). 

A publicat editoriale, comentarii
s\pt\mânale [i analize în Contrapunct,
Dilema, Epoca, 22, România liber\,
Luceaf\rul, Sfera Politicii, Lettre
Internationale, Cronica român\, Lumea. 

Prezent\ cu grupaje de versuri, eseuri [i
studii în reviste [i antologii din SUA, Marea
Britanie, Fran]a, Germania, Luxemburg,
Polonia, ex-Iugoslavia, Ungaria, Elve]ia,
Suedia, Republica Ceh\, Canada.

Angajat\ a Ministerului de Externe din
1998. Consul general al României la
Montreal (1999-2001). Ambasador al
României în Canada (2005-2011).  

VVoolluummee  ppuubblliiccaattee::
Linia de plutire, versuri, Cartea

Româneasc\, 1983
Repeti]ie zilnic\, versuri, Eminescu,

1986
Schi]e [i povestiri, versuri, Cartea

Româneasc\, 1989
Câteva am\nunte, versuri, Albatros, 1990
Alinierea la start, versuri, Cartea

Româneasc\, 1996
Drept minoritar, spaime na]ionale,

dialog  cu senatorul Gyorgy Frunda,
Kriterion, 1997

Transform\ri, iner]ii, dezordini, dialog cu
Andrei Ple[u [i Petre Roman, Polirom, 2002

În urma înving\torilor, antologie,
Paralela 45, 2005

Undeva, în alt plan/ Somewhere in a
different realm, versuri, edi]ie bilingv\,
Paralela 45, 2007

Elena {TEFOI

Pagin\ realizat\ de Diana CORCAN

Editura Tritonic [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa redac]iei
(Cotidianul "Obiectiv - Vocea Br\ilei",
Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, cu
men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data
de 15 mai [i vei putea c=[tiga volumul "Lily
of the Valley" de Maria Alexandra Ion.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

Magazinul provincial
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Anti Ketman
* Pavel G\t\ian]u - "Anarhie cu pauz\ de
ceai", Editura Fondul Europa, Novi Sad,
Serbia, 2011

Bogdan HRIB

scriitor, publicist, editor

Titlul e… furat dup\ Imperiul
contraatac\, dar cum URSS s-a cam
desfiin]at...

M\ rog, am `ncercat s\ fiu [i eu
spiritual... Dar titlul ar trebui s\ fie
cumprinz\tor [i s\ v\ explic de ce!

Nu cu multe zile `n urm\, a 40-a edi]ie
a London Bookfair [i-a `nchis por]ile la
Earls Court. Un t=rg foarte britanic, ce
`ncepe lunea [i se `nchide miercurea, un
t=rg de business (doar c=teva standuri cu
volume, uzate moral,  la v=nzare, ca de
obicei, de altfel!), un t=rg ce `ncearc\ s\
creasc\ `n dauna tomnaticului Buchmesse
de la Frankfurt.

Aventura noastr\ la Londra a `nceput
luni foarte diminea]\ atunci c=nd nu am
reu[it s\ avem r\bdarea necesar\ de a sta
la lungile cozi pentru acredit\ri,
legitima]ii [i acces. A[adar am debutat cu
un mic dejun britanic cu ou\, costit\ [i
fasole la un pub din apropiere. Vi-l p=r\sc
pe George Arion care s-a delectat [i cu
obi[nuita-i pip\.

Apoi a `nceput sarabanda `nt=lnirilor,
interviurilor [i negocierilor.

Ce am `n]eles eu din acest t=rg?
~n primul r=nd am remarcat z=mbetele

optimiste ale editorilor. Pe la col]uri se
[opteau sume fabuloase pentru avansurile
noilor titluri. Un optimism nu chiar at=t

de nebun ca `n prim\vara lui
2008, dar m\car cuv=ntul criz\
p\rea uitat...

Apoi am remarcat ]ara
aflat\ `n Focus Market (adic\
invitatul de onoare, dar zis mai
pompos!), nimeni alta dec=t
Rusia. Cu un stand mare,
personalizat cu "Russia: New
Books, New Ideas, New
Writers". Foarte modern [i...
occidental. Ar mai fi de
subliniat, cum zice buna [i
gra]ioasa limb\ de lemn, c\
primul zbor `n spa]iul cosmic,
cel al lui Gagarin, a fost
s\rb\torit `n spa]iul de
conferin]e al standului rus,
simultan cu prezentarea-
conferin]\ (de aproape 2 ore!)
a lui Boris Akunin, cel mai
bine v=ndut autor rus, vorbind
cu o frumoas\ pronun]ie

britanic\; autor ap\rut `n Rom=nia, la
Humanitas, dac\ nu m\ `n[el... Conferin]\
organizat\ la nici zece metri distan]\ `n
spa]iul cafenelei literare a Pen Club-ului
britanic. Coinciden]\ sau provocare?
Aparent nu s-a pl=ns nimeni [i z=mbetele
au r\mas pe chipurile tuturor. Au mai
conferen]iat acolo, printre al]ii, Cory
Doctorow, la fel de z\p\cit [i simpatic ca
`ntotdeauna, [i Margie Orford, o autoare
sud-african\ de crime.

Am mai constatat apoi c\ [i Polonia
are un stand mare (tot cu mult NOU,
adic\ "New books from Poland"!?) [i c\
pe niciun panou al vreunui editor britanic
nu ap\rea coperta vreunui roman nou
venit din nord...

{i am g=ndit (`ntr-o minunat\
paradigm\ conspira]ionist\ neao[\!) c\
semnele astea prevestesc ceva: Estul
contraatac\! Citisem undeva `n
Publisher's Weekly, parc\, despre modele
sau tendin]ele `n literatura mystery &
thriller care nu ]in mai mult de 5 sau 6
ani. Dup\ Dan Brown din 2004 [i
thrillerele istorice, cam acum un an [i
jum\tate a `nceput ofensiva nordului
condus\… `n lips\, de Larsson… S\
`n]eleg c\ prin 2014-2015 estul va fi pe
val… Cam asta ar fi concluzia. Cel pu]in
se pare c\ Rusia [i Polonia se preg\tesc
pentru acest moment.

Noi, rom=nii, cu Stelian T\nase [i
Tanti Varvara pe engleze[te, cu Dinescu
g\tind life ca avanpremier\ pentru
viitoarea lui carte de bucate sau cu
tripleta poli]ist\ de la ProFusion Crime
a[teptat\ `n noiembrie pe pia]a britanic\ -
George Arion (“Atac `n bibliotec\”),
Oana Stoica Mujea (“Indicii
anatomice”) [i, cu voia domniilor
voastre, subsemnatul (“Ucide]i
generalul”), facem [i noi pa[i mici,
pentru a ne al\tura valului `n formare...
Greu de spus dac\ vom reu[i s\ impunem
autori sau titluri care s\ poarte sigla de
bestseller... Oricum momentul nu trebuie
ratat, tovar\[i! ~n fond, tot estul ne
salveaz\, nu crede]i?... {i dac\ nu crede]i,
treaba voastr\... 

S\ nu uit\m dou\ lucruri:
Anul viitor, la Londra, ]ara `n focuri,

pardon, `n focus, va fi Turcia! Agen]ii lor
(literari desigur!) cam mi[unau peste tot...
Nu cumva tot cam din est?...

{i al doilea: Bookfest-ul e mai
devreme `n acest an. ~n mai. 25-29 mai...
O fi bine, o fi r\u? Prea multe volume noi
nu par s\ se z\reasc\ la orizont... 

London Bookfair.
Estul contraatac\!

Zepelinul cuantic Fantasy &
Science-Fiction

Prim\vara nebun\

Editura Alexandria [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i trimite-l
sau depune-l la adresa redac]iei (Cotidianul
"Obiectiv - Vocea Br\ilei", Strada Mihai
Eminescu nr. 56, et. 2, cu men]iunea Pentru
concursul “Obiectiv Cultural - Invita]ie la
lectur\”) p=n\ la data de 15 mai [i vei putea
c=[tiga volumul "Tehanu" de Ursula K. Le
Guin.

Invita]ie la lectur\

Nume:..................... Prenume..........................................
B.I./C.I. seria.......... nr. .....................................................
Tel. ......................... e-mail: .............................................
Adresa: ............................................................................

Michael HAULIC|

scriitor, publicist, editor

Prim\vara asta-i cam nebun\, z\u! 
Pe 18 [i 19 martie a fost Sesiunea Helion, la

Timi[oara. Comunic\ri, referate, filme de scurt
metraj [i lans\ri de carte. Scriitori din Timi[oara,
Bucure[ti, Cluj [i Bra[ov.

S\pt\m`na urm\toare, 26 -27 martie, a fost, la
Bucure[ti, primul t`rg de carte SF & fantasy, Final
Frontier, organizat de bookblog.ro. Patru edituri,
firme care au adus jocuri de mas\ [i robo]i, plus o
libr\rie, plus standul dedicat benzii desenate, cu
Dodo Ni]\ [i Vali Ivan `n carne [i oase.
Dezbateri, ateliere, mese rotunde, lans\ri de carte.
Peste 1000 de vizitatori (la 1000 organizatorii 
s-au oprit din num\rat), editori, scriitori, librari.
Lucruri bune [i frumoase, lucruri mai pu]in
reu[ite, `nv\]\minte pentru edi]ia a doua.

La jum\tatea luni aprilie (15 - 17) a fost
Bookland, un nou t`rg de carte, la Bucure[ti.
Eagle Publishing House a lansat un roman de
Voicu Bugariu, "Curtezana onest\ [i
astrologul", [i antologia "Balaurul [i miori]a",
editat\ de Mihail Gr\mescu.

Aceea[i editur\ urma s\ lanseze, la sf`r[itul
lunii (tot `n Bucure[ti) nout\]ile anului 2011. ~ntre
ele edi]ia definitiv\ a volumului de povestiri
"Oameni [i stele", de Ion Hobana.

~n aceea[i zi, dar la Cluj, Millennium Books
avea s\ lanseze nout\]ile de sezon: "H.G. Wells.
Utopia modern\", de Mircea Opri]\,
"Alternative critice", de C\t\lin Badea-
Gheracostea - ambele `n colec]ia Metatext,
cordonat\ de Mircea Opri]\, ambele `n prezen]a
autorilor, antologia "Steampunk. A doua
revolu]ie", editat\ de Adrian Cr\ciun - cu
participarea c`torva dintre autori (Mircea Opri]\,
Aron Biro, Michael Haulic\) [i num\rul 3 al
revistei Galileo.

Dac\ mai punem la socoteal\ [i premiile
Galileo, care sunt `n plin proces de votare (se vor
acorda `n mai, la Bookfest) [i colocviul SF din 7
mai organizat de SRSFF, Prim\ria Sectorului 2 [i
Asocia]ia Scriitorilor Bucure[ti, iat\ un tabou al
unei prim\veri chiar nebune. Care se va `ncheia
cu marele t=rg de carte Bookfest (25 - 29 mai). 

Liviu G. STAN

poet, jurnalist

Consumator select de
abstrac]iuni poetice [i
adept al ideii c\
banalitatea este inamicul
vie]ii, în toat\ opera lui, de
o superb\ complexitate
spiritual\ [i de o anduran]\
stilistic\ de propor]ii
flaubertiene, Walter
Benjamin a fost un
opozant de neînduplecat
al oric\rei forme de
expresie a gândirii ce are
la baz\, ca inten]ionalitate
fiin]ial\, premiza
sistematiz\rii. În prefa]a
tulbur\toarei capodopere
b e n j a m i n i e n e
Illuminations, Leon
Wieseltier îl descrie pe W.
Benjamin ca fiind un
"erou al fragmenta]iei",
pe linia Novalis via
Schlegel. Cu alte cuvinte,
W. Benjamin a tr\it on the wild side of thinking. "El nu încerca niciodat\ s\
în]eleag\ ce este lumea, ci, întotdeauna, ce e pe cale s\ devin\ lumea", spune
Alessandro Baricco, trasând, prin recul, însu[i ecranul memorialistic din
Copil\rie berlinez\ la 1900. 

R\mas\ nepublicat\ în timpul vie]ii filosofului, ca urmare a unor epopeice
opera]ii de prelucrare stilistic\ a bagajului autobiografic, cartea de amintiri a
lui Benjamin reprezint\ filmul în sepia al unei memorii exersate, cu o rigoare
aproape sacr\, în arta vis\rii. A unei vis\ri care-[i proclam\ vigoarea nu doar
pe balconul contempla]iei, ci [i de la în\l]imea unei identit\]i în str\fundul
c\reia trecutul se mi[c\, având o singur\ destina]ie: noaptea abstract\ a
senza]iilor permanente. O munc\ sisific\, deoarece copil\ria, literar vorbind,
reprezint\ un univers care nu poate fi interiorizat prin reduc]ie, ci doar prin
deformare, adic\ prin turnarea copil\riei în tiparul unui mister. C\ci orice
copil\rie este aventura unei întoarceri continue spre acea insul\ a
"singur\t\]ilor dintâi", spre a-l cita pe Gaston Bachelard - mai exact, a
primelor mistere ale sufletului. 

"Etica" rememor\rilor copilului Benjamin? O afl\m din evocarea parcului
Tiergarden, unul din principalele puncte de iluminare ale c\r]ii: "A nu-]i g\si
drumul într-un ora[ nu-nseamn\ mare lucru. Dar a te r\t\ci într-un ora[ cum
te r\t\ce[ti într-o p\dure - aceasta presupune [tiin]\". Copil\ria lui 
W. Benjamin respir\ prin pl\mânii unor reverii care nu accept\ lucrurile
decât în m\sura în care acestea, renegându-[i capitalul epistemologic, cap\t\
dimensiunea unor pauze spirituale în curgerea timpului. Un exemplu în acest
sens îl g\sim în capitolul "Febra": "Am fost de multe ori bolnav. A[a se
explic\ poate ceva ce al]ii numesc r\bdarea mea, dar care, în realitate, nu se
aseam\n\ vreunei virtu]i: înclina]ia de a vedea orice lucru de care îmi pas\
înaintând spre mine de la o anumit\ dep\rtare, a[a cum se apropiau orele de
patul meu când z\ceam bolnav". Un fapt n\ucitor: odat\ declan[at procesul
de rememorare, senza]ia dominant\ este aceea c\ maturul Benjamin coboar\
ca un abur în trupul copilului Benjamin, îns\ ne-substitudindu-l, 
ne-încarnându-se în copil, ci alc\tuind cu acesta o unitate impenetrabil\, un
prezent ve[nic. De fapt, impresia acut\ este aceea c\ inima copilului
Benjamin, b\tând nu în prezentul mâinii care scrie, ci în timpul copil\riei
invocate, dilat\ con[tiin]a la maxim, anulând barierele metafizice, arunc=nd
`n aer punctele de inciden]\ temporal\, unind trecutul [i prezentul în pelicula
unei nesfâr[ite revela]ii:"Pentru oricine exist\ lucruri ce au s\dit în el
obi[nuin]e mai durabile decât toate celelalte. Din ele se încheag\ aptitudini
hot\râtoare pentru existen]a lui (…) Mâna poate înc\ s\ viseze gestul, dar nu
se va mai de[tepta niciodat\ spre a-l îndeplini aievea". W. Benjamin se
întoarce în Regatul Copil\riei nu în haina filosofului (altfel spus, cu inten]ia
de a cotrob\i), ci în piele de poet (altfel spus, retr\ind fabulosul), p\[ind într-o
zon\ a permanen]ei, a începutului permanent, pe care ochii lui Edmont
Vandercammen îl percepeau prin poezie astfel: "Cerul a[teapt\ s\ fie atins/
De o mân\ de copil\rie fabuloas\". 

O carte pentru cei care tr\iesc dincolo de m\[ti [i gesturi defintive... 

W. Benjamin sau copilul
[i `nceputul permanent
* Walter Benjamin - "Copil\rie berlinez\ la
1900", Ed. Humanitas, 2010

Cristian ROBU-CORCAN

scriitor, jurnalist

~n G=ndirea captiv\,
Czeslaw Milosz, pornind de la
constatarea c\ ra]ionamentul
intelectualului supus
presiunilor din partea
Imperiului [i Metodei este plin
de contradic]ii, gloseaz\ pe
marginea conceptului de
Ketman. Ce este Ketmanul?
Milosz a g\sit descrierea sa `n
Religions et philosophies de
l'Asie centrale a lui Gobineau.
Sintetizat\, ar suna cam a[a:
trebuie s\ p\str\m t\cerea `n
privin]a propriilor convingeri.

Format `ntr-un spa]iu `n
care multiculturalismul a jucat
un rol determinant - fosta
Iugoslavie, Pavel G\t\ian]u, ca
poet, `nainte de toate, pare a fi
un opozant feroce (de o
ferocitate admirabil\!) a
oric\rei forme de t\cere
conjugat\ istoric. Anarhie cu
pauz\ de ceai, ultimul volum
de poeme al lui G\t\ian]u,
reafirm\, cu aceea[i distan]\
polemic\ fa]\ de tradi]ie, 
anti-ketmanul provocator [i
t\m\duitor din volumul Din
]ara lui Shaban (2002).
Abord=nd, ca tehnic\,
postmodernismul - strict ca
instrument, ipostaziind
dramoletele cotidiene, politice,
vedetiste etc, ironiz=nd

relativizarea fanatic\ [i
glumind la modul cel mai
serios, poetul b\n\]ean
sfideaz\, prin for]a declara]iei,
acea Lume care, pus\ `n
mi[care de execu]iile
ideologice [i tic\lo[iile
asezonate cultural, nu mai
poate produce dec=t dou\ feluri
de timp: 1. un timp al
mon[trilor neutri; 2. un timp al
pustiului. {i chiar dac\ pariul
cu metafizica lipse[te cu
des\v=r[ire, retractilitatea `n
fa]a elementelor lipsite de orice
substan]\ ontic\ este evident\.

Cred c\ ar merge o paralel\
`ntre umorul (englezesc) al lui
G\t\ian]u [i filmul "You, the
Living!" al lui Roy Andersson.
Procesiunea de carcase umane,
mi[c\rile haotice ale sufletelor
uscate, barbaria ridicat\ la rang
de "vest\ de salvare", toate
acestea, ca [i `n cazul filmului
lui Andersson, fac din personaje
ni[te "sclavi de gospod\rie"
afla]i sub semnul unui paradox:
profund "proprietari", ei tr\iesc
angoasa dezr\d\cin\rii.

Pavel G\t\ian]u nu are
nevoie s\ fie legitimat, dar,
dac\ a[ `ncerca s\ identific
"buletinul" lui de poet, codul
numeric personal al acestuia ar
fi urm\torul: "pentru c\,dac\
cuv=ntul/ poetului e ucig\tor/
m=na cu care gesticulez/ spre
Dumnezeu/ este un semn de
ajuns pentru/ privirea sa
`ngrijorat\" (Drapelul P\cii). 



Adrian BUZDUGAN

prozator, publicist

În România, "Katyn"-ul lui
Andrzej Wajda a fost difuzat de
canalul na]ional de televiziune
la doar câteva zile dup\ tragedia
din 10 aprilie 2010, pr\bu[irea
avionului pre[edintelui Poloniei,
Lech Kaczynski, în
apropierea… Katynului, la
Smolensk. C\ s-a vrut sau nu o
paralel\ între moartea celor
optzeci [i opt de demnitari [i
decapitarea elitei militare [i a
intelectualit\]ii poloneze de
acum 70 de ani, c\ a fost sau nu
o trimitere str\vezie la o posibil\
implicare a ru[ilor sau pur [i
simplu o subliniere a faptului c\
demnitarii polonezi n-au mai
ajuns la comemorarea
evenimentelor de la Katyn, cert
este c\ filmul a avut parte de o
receptare subiectiv\,
defectuoas\.

Bazat pe nuvela lui Andrzej
Mularczyk, "Post Mortem",
filmul urm\re[te destinele
câtorva familii afectate în mod
direct de masacrele de la Katyn.
Un general integru [i demn,
interpretat de Jan Englert, un
inginer r\zvr\tit, Piotr
Baszkowski (Pavel
Malaszynski), exemplarul
c\pitan de cavalerie Andrzej
(Artur Zmijewski), care pune
onoarea militar\ mai presus de
orice (refuz\ s\ evadeze pentru a
nu înc\lca jur\mântul de
credin]\), sunt ofi]erii polonezi
ale[i ca modele probante pentru
cei aproximativ 10.000
masacra]i de poli]ia politic\
sovietic\ din ordinul lui Stalin.
P\rin]ii lui Andrzej, so]ia sa
(Maja Ostaszewska), sora lui
Piotr (Magdalena Cielecka),
gener\leasa (interpretat\ de
Danuta Stenka) întregesc cele
câteva familii în jurul c\rora se
]es firele dramatiz\rii. Nu
lipsesc nici personajele tipice:
supravie]uitorul oportunist Jerzy
(Andrzej Chyra), ocupantul

omenos - maiorul Popov,
interpretat de Serghei Garmas -,
tân\rul erou etc. numai c\, de[i
Wajda a dorit prin acest amplu
tablou s\ aduc\ un omagiu
femeilor ce au întrupat speran]a
(crezând pân\ în ultima clip\ c\
b\rba]ii lor se vor întoarce dintr-un
prizonierat incert), pozi]iei
demne a universitarilor
polonezi, verticalit\]ii (vecin\ cu
incon[tien]a!) a tinerilor prin[i
sub ocupa]ia sovietic\ etc. a
pierdut din vedere un lucru,

Katynul nu poate fi folosit ca
pretext!

E clar c\ ar fi trebuit s\
renun]e la câteva din planurile
secundare… Debutul peliculei,
în for]\, atrage dup\ sine [i una
din marile caren]e ale acesteia.
Întâlnirea a dou\ valuri de
refugia]i pe un simbolic pod
suspendat între cele dou\
invazii, german\ [i sovietic\,

sile[te spectatorul s\ intre abrupt
în drama polonez\ din '39.
Problema este c\ Wajda, odat\
ce nu opteaz\ pentru o cre[tere
gradat\ a tensiunii - cum era de
dorit pentru o asemenea dram\ -
nu mai reu[e[te s\ o controleze,
ea ajunge s\ fluctueze
îngrijor\tor, func]ie de firul
narativ din fresca incomplet\ la
care recurge. Suta de minute ce
precede finalul plin de for]\ al
filmului e inegal\, tensiunea
apare [i dispare pierzându-se

adeseori în cadre statice.
Dorin]a regizorului de a reflecta
cât mai fidel ocupa]ia Poloniei
dezechilibreaz\ [i distrage
aten]ia de la centrul de greutate,
Katyn. 

Impresionantele scene din
final, reprezentând decimarea
elitei poloneze realizat\ (cu cât
profesionalism!) de NKVD-i[ti
(în "Amiralul" lui Andrei
Kravciuk sunt prezentate scene
similare, victime fiind ofi]erii
armatei ]ariste), parc\ se doresc
a fi o ilustrare a cinismului
marca I.V.D. Stalin: "Moartea
unui om este o tragedie, moartea
câtorva sute de mii este doar o
statistic\…".

Autorul celebrei trilogii din
anii '50 despre rezisten]a
polonez\ ("O genera]ie",
"Canalul" [i "Cenu[\ [i
diamant") dovede[te în mod cert
c\ nu a ie[it din joc, dar cred c\
implicarea emo]ional\ (tat\l s\u
a fost unul dintre ofi]erii
m\cel\ri]i la Katyn) l-a f\cut s\
penduleze nesigur între
realizarea unei fresce a ocupa]iei

sovietice (ilustreaz\ pân\ [i
faptul c\ în Polonia comunist\
descenden]ilor ofi]erilor uci[i la
Katyn le-a fost strict interzis
accesul la înv\]\mântul
superior) [i transpunerea pe
pelicul\ a urgiei de la Katyn. În
schimb, valoarea de film
document a "Katynului" este
incontestabil\! El trebuie privit
ca o tem\ de reflec]ie, chiar [i ca
o dovad\ a neputin]ei noastre de
a realiza o dram\ despre trecutul
nostru atât de înnegurat. Decât
s\ finan]eze o fent\ de doi bani
ca "Boogie" (reprezentativ
pentru o genera]ie nulizat\) sau
cine [tie ce alt\ banalitate
scârboas\ ori minimalism jegos,
cum b\nuiesc c\ au în vedere
regizorii scriitora[i sau
regizora[ii scriitori de la noi,
mai degrab\ Centrul Na]ional al
Cinematografiei ar b\ga ceva
bani în câteva drame cu valoare
de document.

"Undeva în Est" (1991), în
regia lui Nicolae M\rgineanu,
"4,3,2"-ul lui Cristian Mungiu,
"Autobiografia lui Nicolae
Ceau[escu" (2010), cu un
montaj de excep]ie, scenariu [i
regie Andrei Ujic\, "Portretul
lupt\torului la tinere]e" (2010)
de Constantin Popescu sunt
remarcabile, îns\ insuficiente.
"Oglinda" [i "15"-le lui Sergiu
Nicolaescu au fost f\cute într-o
evident\ sc\dere de form\,
scenariile proaste au dus în
derizoriu ecraniz\rile dup\ "Cel
mai iubit dintre p\mânteni"
(1993) [i "Caravana
cinematografic\" (2009), iar
cele câteva contaminate de atât
de distructiva b\[c\lie nici nu
mai merit\ pomenite!… 

Dac\ Stere Gulea nu mai
poate fi oprit s\-[i ri[te cariera
ecranizând cea mai tradus\ carte
a anului 2009!, "Sunt o bab\
comunist\", sper s\ nu se
g\seasc\ vreun pui de filfizon
care s\ ecranizeze [i puerila
"Noapte c=nd cineva a murit
pentru tine"!...  Masacrele de la
Ip, de la Fântâna Alb\, luptele
din '41 pentru eliberarea
Basarabiei, demolarea, trei ani
mai târziu, a cimitirelor [i
însemnelor comemorative de
r\zboi din aceea[i Basarabie,
extermin\rile de la Bogdanovka,
dezastrul de la Cotul Donului,
regizatele demonstra]ii din '48
în care se cerea ca Moldova
Mare (de la Nistru la Carpa]i) s\
se uneasc\ cu U.R.S.S.-ul! ,
revolta de la Bra[ov din 1987,
experimentele de "reeducare" de
la Pite[ti, lovitura de stat din '89
(ce a întinat momentele de
gra]ie ale revoltei populare) [i
alte asemenea evenimente
a[teapt\ s\ sparg\ uitarea
t\m\duitoare atât de drag\
românilor. 
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Editura Casa de pariuri literare [i Obiectiv
Cultural te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul
[i trimite-l sau depune-l la adresa redac]iei
(Cotidianul "Obiectiv - Vocea Br\ilei", Strada
Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, cu men]iunea
Pentru concursul “Obiectiv Cultural - Invita]ie
la lectur\”) p=n\ la data de 15 mai [i vei putea
c=[tiga volumul "Playlist" de Mihnea
Blidariu.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. ........................

Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

Vremea Katynului
Gabriel Dali[ a debutat în adolescen]\
cu volumul de poezii Semnale de
sâmb\t\ (1996), urmat de Întoarcere
acas\ (1998), Chip Împreun\ (1999) [i
Copacul f\r\ urma[ (2005). Anul trecut a
publicat antologia de autor : p=n\ mereu.
A fost tradus în limbile: spaniol\, arab\,
maghiar\ [i german\. Prezent în
volumul colectiv Cele mai frumoase
poeme din 2010. Semneaz\ cronicile
Clubului de lectur\ "Institutul Blecher". 

- Gabriel, poezia ta nu seam\n\ deloc cu
poezia colegilor de genera]ie, nici ca fond, nici
ca form\, iar din antologia ap\rut\ recent, 
": pân\ mereu", vedem c\ ai acela[i stil din
prima ta carte p=n\ acum, în inedite. Cum ai
ajuns la acest stil?

- S-a vorbit, pe bun\ dreptate, despre
autoreferen]ialitate [i biografism (de altfel,
singurele lucruri care m\ apropie de dou\miism),
de[i consider c\ am dep\[it de mult\ vreme aceste
lucruri, poezia pe care o scriu propunând [i
eviden]iind clar un termen singular pe care l-am
numit antropolirism. Ce înseamn\ antropolirismul
voi detalia în momentul în care voi publica noua
mea carte de poezii. Dar nu m\ gr\besc deloc. 
O poezie din care lipse[te omul nu m\ convinge
suficient, iar textele care plaseaz\ umanul într-o
simpl\ zon\ scenografic\ îmi par scindabile. Prea
s-a scris demografic, [i nu intim. 

Nu m-am ferit de mode [i modele
contemporane, chiar dac\ nu mi-a pl\cut aproape
deloc marmelada dou\miist\. P\catul este c\ s-a
promovat, în mare parte, un singur fel de a se
scrie poezie, iar aceast\ gre[eal\ nu trebuie s\ li se
impute exclusiv poe]ilor. {i critica literar\ a f\cut
gre[eli mari abdicând de la spa]iul distinc]iei, în
cele din urm\ declarând p\r\sit\ casa în care mai
locuiau oameni. S-a tras prea mult cu ochiul sau 
s-a f\cut prea mult din ochi. Poe]ii din aceast\
genera]ie au scris destul de timorat, aproape
nesigur, n-a existat for]a scrisului care s\
contureze profile distincte, conving\toare, ci for]a
limbari]ei. Cu toate acestea, sunt câteva nume
care s-au eviden]iat, [i m\ bucur c\ s-a întâmplat
asta.

Dac\ e vorba s\ am un stil personal, de la
debut pân\ acum, este pentru c\ am aceea[i piele.
Stilul este pielea care contureaz\ con]inutul. M\
simt consangvin cu acelea[i vechi zbateri [i
întreb\ri. 

- Ai scris vreodat\ [i altfel de poezie? Cum
era?

- Am început s\ scriu poezie din lenea de a-mi
face temele acas\, în [coala general\. Între o
compunere de dou\ pagini [i dou\ catrene, poezia
mi s-a p\rut la îndemân\. Cu câteva minute
înainte de începerea orei de român\ am scris
primul poem. Apoi am început s\ scriu prost, dar
m-a ]inut destul de pu]in, slav\ Domnului. Mi-am
f\cut mâna muncind, nu pocind, nici scuipând în
palm\.

- Ai studiat economia [i religia, dou\ facult\]i
cam ciudate pentru un scriitor... Acum îmi dau
seama c\, nu înt=mpl\tor, poezia ta e
economicoas\ (în cuvinte). Fo[tii t\i colegi de
facultate [tiu c\ au un coleg scriitor? Ai semnale
în acest sens de la cineva dintre ei?

- Nu [tiu cum s\ apropii ceva de poezie. Cred
c\ orice a[ fi studiat sau n-a[ fi studiat, tot acela[i
eram. Ca matur [i ca poet m-am conceput singur.
Singur am început s\ iubesc c\r]ile; la [coal\ eram
obligat s\ citesc c\r]ile, [i n-o f\ceam. 

M-am ferit s\ le spun colegilor de facultate sau
de serviciu c\ scriu. M\ s\turasem de mereu
acelea[i apelative: "Poetul na]ional", "Poetul",
"Mihai Eminescu" etc. sau s\-mi pun\ dou\
coarne pe post de aur\. Poezia m\ recomand\ mai
întâi intim, apoi public. Acum [tiu doar câ]iva
prieteni c\ scriu, de[i prietenii mei destul de
recen]i, dar adev\ra]i pân\ s\ îmi apar\ anul trecut
cartea, n-au fost nici la lansare, iar num\rul meu
de telefon, în mod sigur, s-a pulverizat în agendele
lor. Acum am prieteni care scriu [i ei. Sunt un
privilegiat. Iar prietenii mei din copil\rie [i din Ia[i
mi-au r\mas prieteni. Pentru mine, prietenia e
dovada clar\ c\ Dumnezeu chiar exist\ [i c\ e un
om bun.

- De ce au intrat at=t de pu]ine poezii inedite
în antologie?

- Pentru c\-s zgârcit. A[tept\rile mele cele mai
mari se vor concentra pe noua carte de poeme. Nu
am dorit ca acestei antologii s\-i fac un 
face-lifting, ci con]inutul ei s\ fie asigurat de
poemele vechi.

- Cine te-a influen]at ca poet? Ce scriitori 
]i-au pl\cut în adolescen]\?

- Sunt scriitori care-mi plac enorm, dar nu-mi
permit s\-i las s\ m\ influen]eze. Poezia
contemporan\ nu este un deliciu, de cele mai
multe ori o citesc informativ. În adolescen]\ îmi
pl\ceau Bacovia, Aristotel, Emil Botta [i Stendhal.
Mai târziu, Mihai Ursachi mi-a spus un lucru
extraordinar, c\ o poezie se scrie o via]\, iar
apari]ia ei într-o carte nu înseamn\ niciun adio. 

- Ce scriitori tineri î]i plac? De cine te sim]i
mai apropiat ca poet?

- Îmi plac câteva c\r]i ale unor scriitori tineri.
Ca poet, m\ simt cel mai apropiat de Constantin
Virgil B\nescu. Regret c\ nu mai este, c\ planul
lui de a scrie împreun\ o carte n-a fost dus la cap\t
din cauza dureroasei lui decizii de a nu mai vrea
s\ tr\iasc\ aici. Îl voi purta mereu în inima mea [i
în interiorul celor mai bune lucruri pe care sunt
capabil s\ le construiesc cu toat\ fiin]a uneori.

- Ce hobby-uri ai? Ce-]i place s\ faci în
timpul liber?

- În mod deta[at jogging-ul. E [i o ironie în
asta, c\ nu-mi g\sesc nic\ieri locul. (Interviu
realizat de Mihail VAKULOVSKI)

Gabriel Dali[: “Stilul este pielea
care contureaz\ con]inutul”

Dan BISTRICEAN

poet, publicist

OOrriizzoonntt,,  aapprriilliiee//22001111
Un num\r dedicat centenarului na[terii lui

Emil Cioran, cu un titlu de deschidere inspirat [i
cuprinz\tor: "Cioran, 100 de ani de insomnie".
Despre filosoful n\scut la R\[inari semneaz\
articole [i interviuri: Vladimir Tism\neanu,
Livius Ciocârlie, Ciprian Vâlcan [i Dan Petroi.

Ancheta Orizontului se centreaz\ pe tema
"Premiile [i topurile literare: prea multe? Prea
pu]ine?"  Ioana Cistelecan [i Dan Negrescu
spun lucrurilor pe nume: moda premiilor
literare se înscrie în zona spiritului de ga[c\,
spirit dominant `n lumea scriitoriceasc\ de la
noi. Sunt prea multe premii, afirm\ Ioana
Cistelecan. Dovedesc pe deplin fenomenul de
clic\, "specific intelectualit\]ii noastre",
subliniaz\ Dan Negrescu.

CCoonnttrraaffoorrtt,,  nnrr..  11--22//22001111
Din partea stâng\ a Prutului, Vitalie

Ciobanu ne poveste[te despre lansarea, la
Viena, a Antologiei  Arhipelag - almanah de
literatur\ român\ în limbile german\, englez\
[i francez\. Volumul include 31 de autori,
poe]i [i prozatori, membri ai PEN Clubului de
la Chi[in\u.

Basarabenii le-au explicat litera]ilor
austrieci c\ "dup\ c\derea URSS-ului
scriitorii no[tri cei mai valoro[i au pus
accentul pe sincronizarea cu literatura
român\ contemporan\, nu pe exaltarea unui
specific regional".

Leo Butnaru ne re]ine aten]ia cu versuri,
iar Mariana Codru] cu un savuros text de
proz\ scurt\ - Mardare.

iinnlliinniieeddrreeaappttaa..nneett
Intr\m pu]in în spa]iul e-culturii [i

poposim pe un site care merit\ toat\ aten]ia:
În linie dreapt\ (inliniedreapta.net).
Remarc\m opiniile [i analizele pertinente [i
documentate asupra realit\]ilor lumii
secularizate ([i secularizante) în care vie]uim,

precum [i comentariile civilizate [i la obiect
ale celor care împ\rt\[esc (sau nu) ideile de
dreapta.

Foarte interesant am g\sit articolul lui
Liviu Cr\ciun, "Românii sunt rasi[ti", în care
autorul pune la îndoial\ buna credin]\ a unor
studii sociologice care, în chip subtil, conduc
spre concluzii extreme, neconforme cu
realitatea, în pofida preten]iei de [tiin]ificitate
[i obiectivitate care înso]esc asemenea
demersuri. Astfel, îngrijor\rile Funda]iei
Soros România, realizatoarea sondajului
privind aplecarea românilor tineri spre
intoleran]\ (de ce totu[i îngrijor\ri, atâta
vreme cât un studiu sociologic nu transmite
emo]ii, ci prezint\ date reci, f\r\ urme de
subiectivitate?), sunt gonflate automat de
anumite organe de pres\ care, prin tehnici
sofistice, reu[esc s\ inculce ideea unor
pericole majore pornind de la exemple izolate
[i subiec]i influen]a]i s\ r\spund\ într-un
anumit mod.

De urm\rit [i materialele lui Olavo de
Carvalho, mai cu seam\ cea mai recent\
postare a sa - "Atrac]ia r\ului, fascina]ia
intelectualilor [i a tinerilor pentru Stânga". 

Review
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eram singur\ 
cum trebuie s\ fim

am c\utat toat\ via]a (s\ m\ a[ez) un loc
[tiam c\ stau la jum\tatea distan]ei
dintre o palm\ bine întins\ cu degetele ca ni[te alei
pe care se face mersul în raz\ sau mersul dus-întors
atât de râvnit (spre o baz\)
cu unghii ca ni[te crampoane înfipte în sol
[i o alt\ palm\ gata s\ loveasc\ din zbor
gata s\-mi explodeze în falc\
cu un gest ner\bd\tor
mergeam mititel [i în timp ce ochiul drept
era îmblânzit s\ nu cad\ de mâna
bun\ de jos
ochiul stâng fugea r\sturnându-[i o minge n\uc\ în pupil\
prea des
î[i ascundea privirea fisurat\
într-o pat\ ap\rut\ în palma de sus ca un nor pe traseu
dispus s\ înghit\ o ploaie - orice

mi-am schimbat toat\ via]a greutatea
de pe un picior pe altul
clipind des
eram singur\ cum trebuie s\ fim.

Diana CORCAN

MMaaiiaa  {{tteeffaannaa  OOpprreeaa  ss--aa  nn\\ssccuutt  ppee
2211  ddeecceemmbbrriiee  11998877,,  llaa  BBuuccuurree[[ttii..  
AA  ccoonnttaaccttaatt  ""mmiiccrroobbuull""  ddeesseennuulluuii,,
ttrraannssffoorrmmaatt  aappooii  `̀nn  ppiiccttuurr\\,,  ddee  llaa
vv==rrssttaa  ddee  uunn  aann  [[ii  jjuumm\\ttaattee,,  iiaarr  pp==nn\\
llaa  2244  aannii,,  cc==tt  aarree  `̀nn  pprreezzeenntt,,  aarree  ddeejjaa
`̀nn  ssppaattee  oo  eexxppeerriieenn]]\\  eexxppoozzii]]iioonnaall\\
iimmpprreessiioonnaanntt\\,,  bbiiff==nndd  ssiimmeezzeellee  uunnoorr
oorraa[[ee  pprreeccuumm  VVeennee]]iiaa,,  LLoonnddrraa,,
SSoouutthhaammppttoonn  ssaauu  LLiivveerrppooooll..  AA  pprriimmiitt
nnuummeerrooaassee  pprreemmiiii  [[ii  ddiissttiinncc]]iiii
nnaa]]iioonnaallee..  
AA  aabbssoollvviitt  ccuurrssuurriillee  UUnniivveerrssiitt\\]]iiii
NNaa]]iioonnaallee  ddee  AArrtt\\  BBuuccuurree[[ttii  [[ii  aa
ssttuuddiiaatt  pprriiccttuurraa  llaa  SSaavvaannnnaahh  CCoolllleeggee
ooff  AArrtt  aann  DDeessiiggnn..  ~~nn  pprreezzeenntt,,  eessttee
pplleeccaatt\\  ccuu  oo  bbuurrss\\  ddee  ssttuuddiiii  `̀nn
FFrraann]]aa,,  llaa  GGrreennoobbllee..  

- Maia, la o prim\ vedere,
pictura ta eviden]iaz\ un
conglomerat de stiluri. Îns\ `n
lucr\rile tale par s\ se
întrez\reasc\, cu prec\dere,
"spaimele" expresioniste. Cum
arat\ Lumea v\zut\ prin ochii
Maiei {tefana Oprea?

- Probabil ansamblul lucr\rilor
mele pare s\ fie caracterizat de o
incorigibil\ discontinuitate - at=t la
o prim\ vedere, c=t [i dup\ un
studiu `ndelungat al parcursului
meu artistic. Sunt departe `ns\ de a
nu fi con[tient\ de multitudinea de
stiluri ce deruteaz\ majoritatea
privitorilor. Motiva]ia mea r\m=ne
intensa curiozitate [i dorinta de a
m\ aventura `n zone care nu-mi
sunt `ntrutotul la `ndem=n\. Acest
posibil studiu poate fi `ns\ realizat,
`n momentul de fa]\, doar de c\tre
propria mea persoan\, c\ci, de[i
p=n\ acum am expus `n principiu
numai lucr\ri de pictur\, desen [i
gravur\, `n prezent sunt din ce `n
ce mai mult atras\ de fotografie,
art\ video, sculptur\, editare de
sunet [i performance-uri (ce pun
de obicei `n joc propriul meu
corp). Pare o celebrare a triumfului
ira]ionalului [i haosului, trecerea
de la statutul de "bricoleur" de
mitologii personale la acela al unui
artist interesat de `ntregul spa]iu ce
`l `nconjoar\, fiind `ns\ p\strat\
sub t\cere, deocamdat\. Arta mea
este `ntr-adev\r n\scut\ dintr-un
context expresionist, foarte
sentimental [i sensibil, [i sper ca
ea s\ evolueze c\tre zone c=t mai
diverse, p\str=nd dorin]a de
fabricare a unui jurnal `n imagini,
c=t [i `ncercarea constant\ de a
prezerva memoria, de a evita
moartea, de a `nchide cumva `ntr-o
cutie un timp dat sau, mai cur=nd,
de a-mi `nchide via]a `ntr-o cutie
pentru a o proteja. 

Lumea vazut\ prin ochii mei?
Din\untrul "Dream Machine"-ului
lui Brion Gysin, ascult=nd Phillip
Glass - "Einstein on the Beach", la
3300 m `n Alpii francezi, m\
preg\tesc s\ cobor pe schiuri.

- Fragmente din mul]i pictori
celebri [i-au l\sat amprentele pe
compozi]iile tale. Probabil c\-]i
plac [i mul]i al]ii, dar care sunt
aceea care ]i-au provocat revela]ii?

- A[ putea alc\tui o list\
fantastic\ de nume, `ns\ voi `ncerca
s\ m\ rezum la "revela]iile" care
mi-au fost provocate `n prezen]a
fizic\ a lucr\rilor urm\torilor arti[ti,
`n decursul ultimilor ani :
Kandinsky, Miro, Klee, Matisse,
de Kooning, Arshile Gorky, Keith
Haring, Umberto Boccioni, Sandro
Chia, Simon Hantaï, Francis
Bacon, David Salle, Lucian Freud,
Jean Dubuffet, Sigmar Polke,
Alberto Giacometti, Pierre
Alechinsky, Paula Rego, Miquel
Barcelo, Lucio Fontana, Richard
Long, Christian Boltanski, Chris
Burden, Dennis Oppenheim,
Thomas Hirschhorn...

- Acuzând o lips\ de
metafizic\, unele voci proclam\ o
criz\ a picturii europene. Ar putea
fi, în aceste condi]ii, "reg\sirea
legilor picturii" - dup\ cum spune
Michel Puy, un adev\rat fenomen
de avangard\?

- Nu cred c\ un poten]ial
fenomen de avangard\ `n domeniul
picturii ar putea consta `n
"reg\sirea legilor picturii", cu toate
c\ p=n\ de cur=nd a[ fi putut afirma
contrariul. Nenum\ra]i arti[ti
abordeaz\ ast\zi pictura fiind
simpli diletan]i, departe de a fi
ni[te avangardi[ti radicali. Al]i
arti[ti, f\r\ s\ renun]e la o practic\
academic\, readuc pictura abstract\
`n mijlocul realit\]ii celei mai
comune. De o parte [i de alta,
pictura pare a fi `nt=lnit\ din ce `n
ce mai mult `n strad\, at=t `n lucr\ri
publice, `n grafitti-uri, c=t [i `n
t=rgurile de vechituri. Cred c\,
ast\zi, pictura a devenit un mijloc
de expresie ca toate celelalte, pe
care t=n\ra genera]ie din care fac
parte `l poate practica f\r\ a se
`ncovoia sub greutatea istoriei
picturii [i a tradi]iilor ei (de[i `n
raport cu aceasta), acest fapt
put=nd explica rena[terea picturii
din cursul ultimilor ani. O rena[tere
devalorizat\, o practic\ mecanic\
oarb\...C=nd scriu aceste r=nduri,
m\ g=ndesc la Mister Brainwash
(personaj fictiv sau doar actor `n
filmul lui Banksy?)... [i la marii
arti[ti contemporani f\r\ oper\, a
c\ror pictur\ se ascunde sub
semnul invizibilului [i al vidului.
(Interviu realizat de Liviu G.
STAN)

“Motiva]ia mea r\m=ne
intensa curiozitate”

* spune artista Maia {tefana Oprea
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