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DIALOG CU MIRCEA GOGA, STR|NEPOTUL LUI OCTAVIAN GOGA

„Anonimul“ s-a
f\cut prea mare

Apartenen]a mea la familia
Goga a f\cut din mine
panou de tragere

Luiza Vasiliu
Festivalul Interna]ional de Film
Independent „Anonimul“ tocmai [i-a
consumat cea de-a cincea edi]ie, `ntre
11 [i 17 august, `n Delt\, la Sf`ntu
Gheorghe. {i nu cred c\ e foarte mult\
lume care s\ suspine de dor [i s\ se
g`ndeasc\ cu jind la edi]ia urm\toare.
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Giga Sziget
Festival 2008
Manu Babescu
Sziget Festival a devenit un fenomen
social, un experiment european, un
mega-mix cultural, dar mai ales o
afacere gigantic\. Aceea[i tolerant\
insul\ Obudai, din tot mai capitalista
capital\ maghiar\, a suportat [i `n acest
an un masacru artistico-muzical.
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La 60 de ani, CV-ul lui Mircea Goga,
str\nepot al lui Octavian Goga, este
impresionant: scriitor, filolog, istoric
literar, traduc\tor, profesor de limb\,
civiliza]ie [i cultur\ român\ la Sorbona.
Noble]ea parcursului s\u `ncepe odat\
cu „mo[tenirea“ spiritual\ [i genetic\
a familiei, cu r\d\cini ad`nci la
Bistri]a [i Cluj, [i continu\, de
zece ani, `n capitala Fran]ei,
unde cel care scrie pove[ti
direct `n limba francez\ prinde
alte, nobile, r\d\cini. A
publicat peste 60 de c\r]i
(`n ]ar\, `n Fran]a, SUA,
Danemarca, Belgia, Vietnam,
Italia, Grecia), a ]inut [i ]ine
conferin]e `n majoritatea
universit\]ilor franceze [i
`n alte spa]ii francofone.

Citi]i interviul realizat la Paris
de Cristina Hermeziu
~N » PAGINILE 7-10

PROBLEM|

editorial

Lucian Dan Teodorovici: „Problema pentru denigratorii lui
Traian B\sescu a fost permanent aceea c\ o serie de intelectuali
de prim\ vizibilitate s-au exprimat public `n favoarea sau chiar
`n sprijinul pre[edintelui“.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

ROMÂNII E DE{TEP}I

R\zboiul lumilor

Ortografia
regulamentar\ (I)

O discu]ie care pare a nu se mai termina, iar asta se `nt`mpl\ `n România de aproape dou\ decenii, prive[te
implicarea intelectualilor `n politic\. De-o parte se
sus]ine c\ prezen]a lor `n „via]a cet\]ii“ ar reprezenta
un argument serios pentru o reglare moral\ a acestei
lumi politice, care [i-a pierdut complet credibilitatea
`n ochii românului de r`nd. De cealalt\ parte vine contraargumentul c\ intelectualul, neobi[nuit cu subtilit\]ile „zonei“, nu are cum s\ se impun\ `n cadrul politic,
nu are cum s\ devin\ un reper acolo, deci ar fi mai bine s\-[i vad\ de activitatea lui. Sigur, ambele perspective s`nt doar ni[te tu[e teoretice, `ntruc`t practic intelectualii se `nt`lnesc, `n moduri dintre cele mai diferite,
cu politica. {i, din p\cate, niciodat\ nu ies prea bine
din punctul de vedere al imaginii.
Scandalul „poneiul“, a[a cum a ajuns el s\ fie numit de pres\ [i la nivelul publicului larg, vine s\ confirme c`t de diferite pot fi lumile `n care tr\im. Pornind
de la un act artistic, c\ci nimic altceva n-a fost expozi]ia de la ICR New York, s-a ajuns la o politizare extrem\ [i g\unoas\, s-a ajuns la denigr\ri cumplite, atacuri la persoan\ f\r\ urm\ de discern\m`nt [i trimiteri,
nu se putea altfel, c\tre a[a-zise interese oculte, la v`rful politicii române[ti, al c\ror instrument, fire[te, s`nt
intelectualii.
De-o vreme, Horia-Roman Patapievici, pre[edintele
ICR, a `nceput un fel de curs\ contracronometru, cu opriri pe la conferin]e de pres\ sau pe la comisii (cea mai
recent\, reprezentat\ de CNA, unde domnul Patapievici s-a trezit „judecat“ mar]i de politicienii membri ai acestui consiliu, de[i domnia sa reclamase
acolo campania celor de la Antena 3), c\ut`nd un
fel de disculpare public\, de[i motive pentru a[a
ceva nu prea exist\. Disculpare pentru un act artistic? Pare stupid, dar `n România asta nu e o problem\. Important e faptul c\ prin atragerea culturii `n acest scandal public s-a reu[it atingerea unei alte ]inte, chiar dac\ pe c\i `ntortocheate. Problema pentru denigratorii lui Traian B\sescu a fost
permanent aceea c\ o serie de intelectuali de prim\ vizibilitate s-au exprimat public `n favoarea sau
chiar `n sprijinul pre[edintelui. Acum, cu ocazia
unei expozi]ii new-yorkeze care n-a avut, `n fapt,
nimic scandalos, s-a g\sit o cale pentru „rezolvarea“
acestei probleme. Aruncarea cu noroi, dintr-o cabin\ de „anali[ti tv“, asupra `ntregii intelectualit\]i
a fost o ac]iune reu[it\, iar poporul s-a putut l\muri, `n fine, cine s`nt sus]in\torii pre[edintelui.
Intelectualii? Ni[te declasa]i. Nepatrio]i, pentru
c\ au scris c\r]i `n care [i-au manifestat lipsa de
iubire pentru neam. Nazi[ti, pentru c\ le place s\
se uite la o svastic\ de pe fundul unui ponei. Lipsi]i de orice criteriu de valoare, pentru c\ nu-l apreciaz\ pe Adrian P\unescu, prefer`nd s\ fac\ expozi]ii
cu ni[te „oribilit\]i“ care nu spun nimic publicului cu
adev\rat iubitor de frumos. Lene[i [i profitori, pentru
c\ tr\iesc din bani publici. Ba chiar droga]i, perverti]i
sexual, necre[tini [.a.m.d.
Iar acum, domnul Horia-Roman Patapievici, pre[edintele ICR, e obligat s\ alerge pe la comisii [i conferin]e pentru a `ncerca s\ explice c\ lucrurile nu stau
a[a. {i, `n `ncercarea asta a domniei sale, diferen]a dintre lumile `n care tr\im devine [i mai evident\. Pentru
c\, de fapt, lupta e mai mult dec`t inegal\. Cum po]i s\
r\spunzi ironiei de prost-gust, manipul\rii grosolane,
scoaterilor din context mitoc\ne[ti, tiradelor dezaxate
cu explica]ii ce ]in de fine]ea interpret\rii, de estetic\,

de gust, de subtext? E ca [i cum trimi]i la lupta cu malacul grobian, care `n]elege doar dialogul cu b`ta `n
m`n\, un orator cu papion, al c\rui scop e s\-l conving\ pe malac, cu vorba bun\, s\ pun\ b`ta la p\m`nt. E
oarecum clar cine c`[tig\, nu?
Prin urmare, de[i contraatacul domnului Patapievici
`[i are sus]in\torii lui, printre care n-am cum s\ nu m\
num\r, el nici nu poate `nc\lzi, nici nu poate aduce
nimic bun. Nu face dec`t s\ st`rneasc\ noi „pasiuni“,
precum cea a lui Constantin Du]u, membru CNA, care
a exclamat `n [edin]a de mar]i, referindu-se la pre[edintele ICR: „Nu [tiu de ce s\-l ap\r eu, CNA-ul. A[
accepta s\ discut\m despre un român, un patriot. Ce
caut\ \sta la Institutul Român?“. {i, din p\cate, are
dreptate. Cum s\-l apere un om precum Constantin
Du]u pe Horia-Roman Patapievici? Cu ce argumente?
Prin ce mijloace? {i, mai ales, a[a cum se exprima
membrul CNA, de ce?
N-am inten]ionat s\ r\spund, `n acest text, la `ntrebarea dac\ e bine ca intelectualii s\ se implice `n politic\. P`n\ la urm\, e op]iunea fiec\ruia. Nici nu mi-a[
putea permite s\ dau cuiva sfaturi. Singura observa]ie
pe care mi-o permit e aceea c\, lumile fiind at`t de
diferite, `ntre ele s-au creat [i grani]e foarte puternice.
{i e important s\ [tii, atunci c`nd treci aceste grani]e,
c\ acolo vama nu s-a desfiin]at, iar vame[ii nu poart\
nici papion, nici m\car cravat\. Ei au doar m`neci suflecate la c\m\[i transpirate [i se pricep cel mai bine
s\-]i `ntoarc\ bagajele cu susul `n jos.
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De vreo [ase ani lucrez permanent cu
c\r]i: ba scriu, ba traduc, ba – cel mai des –
redactez c\r]i. A[a se face c\ din c`nd `n
c`nd, tot corect`nd [i verific`nd corectitudinea unei fraze sau a unui cuv`nt, iau `n
m`n\ noul Dic]ionar ortografic, ortoepic [i
morfologic al limbii române, cel ap\rut `n
2005 [i cunoscut sub numele de DOOM-2,
[i m\ apuc\ un val de nemul]umire surd\.
Ultimul val mi l-a declan[at descoperirea substantivului compus „cuv`nt-`nainte“. La plural – „cuvinte-`nainte“. El
face parte din acea categorie de forme
proasp\t introduse (sau proasp\t-introduse?) `n DOOM-2 ce s-ar putea numi
f\r\ re]ineri „Forme tip ~ncurc\-i, drace!“
Fiindc\ alt\ logic\ pentru schimbare nu
v\d.
N-a[ vrea s\ se cread\ c\ DOOM-2 e
un dic]ionar prost f\cut, fiindc\ nu e chiar
a[a. Are [i p\r]ile lui bune, mai ales acolo
unde interven]ia lingvistic\ era necesar\
demult (de mult?) [i anume la adoptarea
[i adaptarea valului cople[itor de neologisme ce a p\truns `n limba român\ dup\
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1990. Autoarele lucr\rii gre[esc atunci
c`nd vor s\ fac\ schimb\ri de dragul
schimb\rii, ca `n cazul ortografiei cu â [i
s`nt sau – `n DOOM-2 – al discutabilei
forme niciun, nicio. Justific\rile unor astfel
de schimb\ri f\cute din... naivitate, din
plictiseal\, dintr-o `n]elegere eronat\ a
legilor limbii, nu [tiu... justific\rile acelea,
spuneam, numai lingvistice nu s`nt. Conform DOOM-2, de exemplu, „clasa `nt`ia“
este o form\ corect\ (prin analogie, [i
„clasa doua“ ar trebui s\ fie la fel de corect\), fiindc\ – citeam pe undeva – a impus-o uzul. La fel stau lucrurile [i `n cazul
unor substantive la plural: cire[i, c\p[uni.
Dar c`t [i cum a impus uzul astfel de
forme? Au elaborat cei de la Institutul de
Lingvistic\ „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ un
chestionar lingvistic, pe care s\ `l multiplice `n zeci de mii de exemplare [i s\ `l
expedieze prin ]ar\? Au adunat apoi rezultatele chestionarului [i au stabilit ce modific\ri a suferit limba român\ vorbit? N-am
auzit de a[a ceva. Treaba s-a f\cut amatorice[te. M`nc\m „cire[i“ [i „c\p[uni“

pentru c\ a[a se aude prin jurul institutului, adic\ `n Bucure[ti, `n subdialectul
muntenesc de mahala. La fel stau lucrurile
[i cu „clasa `nt`ia“. Iar la noua edi]ie a
DOOM vom m`nca, probabil, [i pruni, ba
chiar meri [i peri, [i vom evita acordul
`ntre subiect [i predicat, conform „uzului“.
Vom scrie Copiii \[tia de la clasa-nt`ia e
pro[ti, fiindc\ a[a impune uzul. A[a auzim
la televizor [i la radio, a[a vorbim [i noi.
Probabil c\ m\car din punctul \sta de vedere DOOM-2 `ncearc\ s\ se sincronizeze
cu mersul na]iunii: dup\ ce am ridicat incultura [i impostura la rangul de model, e
momentul s\ o impunem [i `n limb\.
Pe de alt\ parte `ns\... Cunoa[te]i cumva cuv`ntul „ulcior“? Dac\ da, foarte r\u,
pentru c\, dup\ DOOM-2, el nu exist\.
Nici m\car ca variant\ la „urcior“. De[i o
c\utare pe Google d\ vreo 27.000 de
rezultate pentru inexistentul „ulcior“ [i
doar vreo 5.000 pentru „urcior“. Cam
at`t despre „uzul real al limbii române“,
cum ni se spune `n Nota asupra edi]iei
DOOM-2. Dar cel pu]in autoarele se pot
l\uda c\ au [ters complet un cuv`nt
din limb\ – m\car pe h`rtie, acolo,
la Academie. Au [ters un cuv`nt
aflat `n uz! Ura.
De fapt, DOOM-2 (lucrare altfel
necesar\, dar [i un exemplu pentru
senin\tatea cu care se sare calul la
noi) p\c\tuie[te tocmai prin aceste
interven]ii inutile [i inexplicabile.
Sincer, cred c\ nici autoarele lor nu
le-ar putea explica. C`nd spun asta,
m\ bazez pe explica]iile confuze
oferite ici [i colo chiar `n textul
DOOM-ului. Iat\, de exemplu, un
citat din capitolul explicativ intitulat Principalele norme ortografice,
ortoepice [i morfologice ale limbii
române. La pagina XCVII, unde ni
se explic\ limpede c\, din pricina
Hot\r`rii Academiei Române din
1993, se revine la scrierea cu u,
dup\ exemplul edificator „s`nt,
s`ntem, s`nte]i“ apare o not\ de
subsol (nota 81) asupra c\reia mi-a atras
aten]ia o prieten\ [i pe care o citez integral, fiindc\ merit\: „Conform unei tradi]ii
latinizante `ntrerupte prin reforma ortografic\ anterioar\, de[i nu provin din
formele corespunz\toare din latin\, ci din
conjunctivul latin, continuat `n formele
mo[tenite scrise anterior s`nt etc. Redarea
acestora din urm\ trebuie f\cut\ acum cu
â: sânt etc.“. Pricepe cineva? A[adar, conform Hot\r`rii Academiei (care nu are
statut de lege), de atunci `nainte se scrie
s`nt etc., iar dac\ e vorba de formele scrise
anterior s`nt, se vor scrie sânt. Limpede ca
scrierea cuneiform\ – depinde de c`t de
mare e cuiul.
De fapt, nota citat\ mai sus are un
sens, numai c\ nu-l pot ghici dec`t francmasonii limbii sau, ca la loterie, noroco[ii.
Iar dac\ nu v-a]i dat seama ce vrea s\
spun\ acest tratat menit s\ ne ajute s\
scriem corect, o s\ p\strez deocamdat\
suspansul [i, ca `n revistele de enigmistic\,
promit c\ dau
(r\spunsul `n num\rul viitor)
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DESPRE
SCANDALUL
DE LA ICRNY

„Nu [tiu dac\ noi, românii, ne ducem `n America s\ ar\t\m
svastici. Cultura noastr\, valorile noastre nu cred c\ de acolo
s`nt. Mi s-a p\rut ciudat obiectul acela, era un fel de p\pu[\ roz,
un ied roz cu un os `n fund [i o svastic\ pe picior.“

3«
interviu

VIZIUNEA OPTIMIST| A MINISTRULUI IORGULESCU ASUPRA „CULTURII LA SATE“:

„S`ntem `n plin\ epoc\
a computerului“
Ministrul Culturii [i Cultelor, Adrian Iorgulescu,
a venit acum o s\pt\m`n\ la Ia[i pentru a semna
contractul de execu]ie a lucr\rilor de consolidare,
restaurare [i amenajare a Palatului Culturii. A repetat
de mai multe ori, pe ton ap\sat, c\ „am adus bani
la Ia[i pentru monumente“, i-a numit pe cei
prezen]i la ceremonie `n Sala Voievozilor de la Palat,
fire[te, „voievozi ai culturii ie[ene“ [i nu a plecat
p`n\ nu a povestit presei c\ a fost un elev foarte
silitor `n clasele primare – ba, mai mult, a luat
coroni]\ din clasa I p`n\ `ntr-a III-a. Dup\ care a
devenit ministrul Culturii.
Interviu realizat de
George Onofrei

Ce se va `nt`mpla p`n\ la urm\ la
RADEF, unde e un butoi de pulbere,
o lupt\ `ntre minister [i sindicate?
S\ punem lucrurile la punct. Nu este nici
o lupt\ `ntre minister [i sindicate, pentru c\ sindicatele protesteaz\ `mpotriva
consiliului de administra]ie, `ntruc`t o regie de administra]ie nu este `n subordinea ministerului, ci `n subordinea propriului consiliu de administra]ie. Sindicatele nu s`nt opozabile Ministerului Culturii. Sigur c\ acolo au existat [i exist\
fr\m`nt\ri pentru c\ exist\ foarte mari
interese.
Ceea ce cred eu c\ poate duce la `nchiderea acestui subiect este privatizarea, alt\ cale nu exist\. Situa]ia actual\
de deteriorare a multor s\li de cinema
se datoreaz\ faptului c\ nu s-a f\cut de
18 ani aceast\ privatizare. Calea nu este
trecerea lor la stat, a[a cum vor sindicatele, ci privatizarea lor, eventual sau/[i trecerea acestora par]ial – zic par]ial, nu `n
totalitate, ci acolo unde este cazul – din
administrarea RADEF `n cea local\.

Ce se `nt`mpl\ cu Programul pentru
reabilitarea a[ez\mintelor culturale?
~n 2006 spunea]i c\ vre]i s\ scoate]i
satul din Evul Mediu. ~n ce epoc\ a
ajuns la doi ani de atunci?
S`ntem `n plin\ epoc\ a computerului,
am trecut deja la nivelul unei comunic\ri
culturale de secol XXI. ~ntregul program `l
vom finaliza p`n\ `n luna octombrie cel
t`rziu. Banii `i avem, prin urmare cele 90
de proiecte s`nt `n faza finaliz\rii. Mai
mult de 50 s-au finalizat deja. Avem
acest r\stimp, p`n\ `n luna octombrie, ca
s\ `nchidem `ntregul program. Deci pot
s\ spun c\ este un program pe care l-am
asumat, l-am finan]at [i `l `ncheiem.

Cum au r\spuns autorit\]ile locale?
Au zis mersi, pentru c\ s`nt bani care vin
de la Guvern, bani cu care ei `[i pot face
lucr\ri conexe la c\minele culturale, iar
noi ne-am obligat s\ [i dot\m aceste
a[ez\minte culturale [i s\ cre\m acolo
activit\]i specifice. Deci eu cred c\ autorit\]ile locale s`nt mai mult dec`t `nc`ntate.

Vor fi eliminate nun]ile [i botezurile
din activitatea c\minelor culturale?
N-a[ [ti s\ spun. ~n orice caz, activitatea
principal\ sigur c\ este [i una de socializare, pentru c\ `ntr-un c\min cultural
mie mi se pare anormal s\ te duci [i s\
te `mbe]i sau s\ faci discotec\,
dar dac\ oamenii se `nt`lnesc [i
au `ntre ei contacte, indiferent
dac\ s`nt de natur\ ob[teasc\
– poate c\ e un loc `n care pot
lua `mpreun\ contact cu anumite forme de exprimare artistic\ –, este un lucru absolut
benefic.

Din punctul dumneavoastr\ de vedere, p`n\ unde trebuie s\ mearg\
descentralizarea institu]iilor na]ionale de cultur\?
Descentralizarea este un proces ireversibil. Din punctul meu de vedere, `ntr-o
perspectiv\ oarecare, nu foarte `ndep\rtat\, toate aceste institu]ii trebuie date
autorit\]ilor locale, fie ele prim\rii sau
la nivel de jude]. ~ns\ trebuie `nainte s\
avem grij\ ca autorit\]ile locale s\ pun\
la dispozi]ia acestor institu]ii toate dot\rile [i sumele aferente, bugetele aferente
unei desf\[ur\ri normale a activit\]ii.
Nu le d\m noi banii, ei le preiau [i, peste un an, 50% din personal este dat afar\, nu mai avem bani pentru decoruri,
nu mai avem bani pentru costume, nu
mai putem face deplas\ri, s\ ne preia la
loc Ministerul Culturii. Ei trebuie s\ `[i
fac\ o strategie [i s\ includ\ `n bugetele
lor, eventual f\c`nd bugete multianuale
pe domeniul culturii, banii aferen]i pentru buna desf\[urare a activit\]ii `n toate
aceste locuri.

Cum comenta]i scandalul de la Institutul Cultural Român din New York?
~ntre timp, scandalul a escaladat, a
intervenit [i domnul V\c\roiu, iar
Comisia pentru Cultur\, cu P\unescu, Ungheanu, `ncearc\ s\ repun\ lucrurile la punct.

Nu cred c\ acesta este rolul Comisiei pentru Cultur\ a Senatului. Vor avea probabil o concluzie, vom vedea cum este formalizat\ aceasta. Situa]ia de acolo cred
`ns\ c\ ar trebui s\ fac\ obiectul unei
competente [i autorizate discu]ii [i analize `n interiorul ICR. Pentru c\ nu vreau
s\ comentez acum ce s-a `nt`mplat, dar
am v\zut [i eu `n c`teva emisiuni televizate exponatele de acolo [i ni[te fotografii
[i m\rturisesc c\ nu mi-au spus nimic.
P\rea o art\ naiv\, ca s\ nu-i spun infantil\. Nu [tiu dac\ ajut\ România s\ participe cu astfel de expozi]ii. ~n plus, a[a cum
se [tie, unele dintre ele aveau anumite
aspecte pe care eu le-a[ denumi obscene,
iar altele aveau [i `nscrisuri naziste, ceea ce
nu este permis. Nu [tiu dac\ noi, românii, ne ducem `n America s\ ar\t\m
svastici. Cultura noastr\, valorile noastre
nu cred c\ de acolo s`nt. Mi s-a p\rut
ciudat obiectul acela, era un fel de p\pu[\ roz, un ied roz cu un os `n fund [i o
svastic\ pe picior. Nu vreau s\ comentez
mai mult, dar nu mi se pare reprezentativ pentru ceea ce

cred c\ ar trebui s\ duc\, sub raportul
calit\]ii [i al valorilor, [i avem suficiente, har Domnului, cultura româneasc\
`n Occident, fie c\ e vorba de Europa,
fie c\ e vorba de Statele Unite.

Nu crede]i c\ atitudini de acest gen,
pe care le adopta]i [i dumneavoastr\,
de a v\ delimita de o expozi]ie de
street art p`n\ la urm\, `i `ncurajeaz\
pe, s\ le spunem, „p\[uni[ti“ precum
de P\unescu, Ungheanu s\ spun\ c\
`ntr-adev\r noi trebuie s\ ne prezent\m cu ia, `n costumul tradi]ional
[i cu muzic\ popular\?
Eu nu am spus c\ trebuie s\ mergem cu
ie [i nu [tiu dac\ P\unescu sus]ine asta
sau nu. Nu e problema mea. Eu am spus
cu totul [i cu totul altceva, [i anume c\
aceast\ expozi]ie este discutabil\, iar ca
om de cultur\ cred c\ am dreptul s\ `mi
spun acest punct de vedere. Sub raportul calit\]ii, nu mai mult. {i scandalul
de acolo nu a plecat neap\rat de la calitate, ci de la acele `nsemne, pentru c\ s-a
sesizat poli]ia.

Nu, poli]ia a fost sesizat\.
Nu [tiu, s-a sesizat. S-a dus pentru c\ a
fost sesizat\. Eu nu m\ bag `n toat\ aceast\ coterie. Eu spun urm\torul lucru:
cred c\ trebuie s\ fim mai aten]i cu ceea
ce trimitem `n afara grani]elor ]\rii [i
cred c\ `n materie de art\ contemporan\
avem suficiente valori, care s`nt [i reprezentative pentru ceea ce are arta contemporan\ de ultim\ or\, de
avangard\ mai valoros.

P`n\ la urm\ s`nt autorit\]ile cele
care au depus proiectele sau ministerul a fost cel care va construi
[i va dota?
Nu. Au fost f\cute cele pe care
Ministerul Culturii le-a coordonat, acele c\mine culturale
care erau `n diverse faze de
finalizare, iar noi am pl\tit
diferen]a duc`nd lucr\rile
la cap\t, finaliz`ndu-le.
Prin urmare, au avut [i ei
o contribu]ie. ~n momentul `n care noi le-am preluat, unele erau 20%, altele
60% sau 80% `n faz\ de finalizare, iar noi le-am dus la
`ndeplinire.
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REAC}II LA SCANDALUL „PONEIUL CU SVASTIC|“

Politicienii `ncalc\ dreptul
la libertatea de exprimare
Marius Babias, Raluca Voinea
Institutul Cultural Român s-aa remarcat `n ultimul timp ca o institu]ie
care nu este anacronic\ [i aservit\
politic. Prin proiectele ini]iate [i sprijinite at`t `n ]ar\, c`t [i `n str\in\tate,
ICR a ar\tat c\ reprezentarea unei
culturi se face `n func]ie de dezvolt\rile acesteia, [i nu de agenda stabilit\ de politicieni. ~ns\ iat\ c\ `n România epoca arti[tilor de curte nu s-a
sf`r[it, ace[tia `nc\ ocup`ndu-se oficial
de cultur\ [i ar\t`ndu-[i iritarea de
c`te ori cultura provenit\ din România
nu mai corespunde celei pe care o
cunosc ei, care nu mai este a[adar o
cultur\ de ipocri]i, semidoc]i, na]ionali[ti [i bigo]i. {i mai ales c`nd aceasta nu este o cultur\ care poate fi controlat\, dictat\, cenzurat\ dup\ plac,
redus\ la cli[eul „imaginii României“,
mai bine numit al imaginii „C`nt\rii
României“, o imagine care niciodat\
nu a corespuns unei realit\]i, cu at`t
mai pu]in ast\zi.
Din fericire, s`nt din ce `n ce mai
pu]ini cei care identific\ arta din România cu ceea ce se expune la Galeria Camerei Deputa]ilor. Din p\cate,
ace[tia s`nt `nc\ `n pozi]ii `n care `[i
permit s\ cread\ c\ pot impune judecata lor de gust drept norm\ na]ional\ [i chiar interna]ional\.
Jurnali[tii a c\ror documentare se
rezum\ la o c\utare pe Google Ima-

ges [i care s`nt interesa]i exclusiv `n
scandalul care vinde nu pot fi amenda]i `n nici un fel. Arogan]a [i tenden]iozitatea lor s`nt permise [i `ncurajate
de publicul lor. ~n schimb, politicienii
care pun sub anchet\ o manifestare
artistic\ se fac vinova]i de `nc\lcarea
dreptului – garantat prin Constitu]ie –
la libertatea de exprimare. Expozi]ia organizat\ de ICRNY s-a bucurat de succes `n Statele Unite `n primul r`nd pentru c\ are o valoare artistic\ [i un public care este capabil s\ recunoasc\ aceast\ valoare, dar [i pentru c\ este o
]ar\ `n care dreptul de exprimare este
`n permanen]\ reafirmat. ~n România,
expozi]ia a fost folosit\ pentru lin[ajul
mediatic [i politic al pre[edintelui ICR,
Horia-Roman Patapievici, [i al personalului ICRNY. Calomniilor care li s-au adus acestora li se poate r\spunde `n
instan]\, adev\rata discu]ie care trebuie s\ aib\ loc public este `ns\ aceea
a depolitiz\rii institu]iilor culturale ale
statului român. O seam\ de jurnali[ti
[i personalit\]i publice din domeniul
culturii, pentru care arta nu este echivalent\ doar cu pictura, a[a cum pare
s\ fie pentru pre[edintele Senatului,
[i-au exprimat deja critica la adresa modului `n care acest caz a devenit unul
politic. Folosirea unor opinii [i judec\]i
estetice drept pretext pentru anchetarea uneia dintre pu]inele institu]ii
culturale române[ti care lucreaz\ la un
nivel profesionist este un lucru grav,
trist [i ar trebui s\ fie de nepermis.

P`n\ una alta, n-ar fi chiar a[a de r\u dac\ „Anonimul“ ar fi
doar „o vacan]\ cu filme“, dar anul acesta ([i e a treia oar\ c`nd
merg la festival), a fost o vacan]\ cu filme foarte slabe, slabe,
bunicele sau bune (doar c`teva).

„Anonimul“ s-a
Festivalul Interna]ional de Film
Independent „Anonimul“ tocmai [i-a
consumat cea de-a cincea edi]ie, `ntre
11 [i 17 august, `n Delt\, la Sf`ntu
Gheorghe. {i nu cred c\ e foarte mult\
lume care s\ suspine de dor [i s\ se
g`ndeasc\ cu jind la edi]ia urm\toare.
~n cel mai bun caz, fenomenul
Luiza Vasiliu
Imagina]i-vv\ sute (chiar mii) de oameni
`nghesuindu-sse mai `nt`i pe vaporul care duce spre Sf`ntu, [i-aapoi ocup`nd
orice col] de sat `n care se afla un pat
sau `n care puteai pune un cort. Imagina]i-v\ cozi nesf`r[ite la suc, m`ncare,
du[, toalet\ [i o `nghesuial\ de nedescris la `mp\r]irea invita]iilor pentru
proiec]iile din cinema („Anonimul“ e
m`ndru c\ spectatorii nu pl\tesc bilet
[i c\ toate filmele din competi]ie se dau
[i `n aer liber. Cu toate astea, se ofer\
invita]ii pentru proiec]iile din timpul zilei, pentru care poten]ialii spectatori se
calc\, literalmente, `n picioare). Imagina]i-v\ c\, `n ciuda retoricii ecologiste
practicate de organizatori (prin proiec]ii
speciale [i dezbateri), `n camping, unde se adun\ `n fiecare zi tone de gunoi,
nu exist\ containere separate pentru
plastic, sticl\, h`rtie, resturi menajere.

„Anonimul“ pare s\ fie sc\pat de sub
control: de[i num\rul celor veni]i la
Sf`ntu `n perioada festivalului a crescut
considerabil de la un an la altul, stafful (echipa adic\) a r\mas la fel de mic.
~n plus, dat fiind specificul locului,
spa]iile de proiec]ie [i cele din
camping nu au putut fi extinse.

Totul se arunc\ de-a valma [i mi-e fric\
s\ m\ g`ndesc unde ajunge. Un festival
interna]ional care se desf\[oar\ `ntr-o
rezerva]ie a biosferei ar trebui, poate,
pentru binele rezerva]iei, s\ adune c`t
mai pu]in\ lume [i s\ se desf\[oare,
eventual, `n circuit `nchis (sau s\ nu se
mai desf\[oare deloc).

Premiul juriului a st`rnit
o perplexitate f\r\
margini
Am scris deja at`t de mult, [i n-am pomenit nimic de filme. Pentru c\, `n cel
mai r\u caz, nimeni nu pare s\ mai ia
`n serios acest festival. Nici m\car selec]ionerul de anul acesta, Ludmila Cvikova, care declara `ntr-un interviu c\
„Anonimul“ nu e „festival `n sensul tradi]ional, ci e o vacan]\ cu film“, nici
Irina-Margareta Nistor, responsabil\
de selec]ia celor 73 de scurtmetraje

(amestec`nd anima]ia cu fic]iunea), din
care, dintr-o incon[tien]\ inexplicabil\, m-am `nc\p\]`nat s\ v\d 63 – cu
maxim\ indulgen]\, despre doar 10
din ele a[ putea spune c\ s`nt bune sau
foarte bune. {i nici Miruna Micu-Berescu, directorul festivalului, care a
cam l\sat adjectivul independent s\ se
plictiseasc\ de unul singur printre film
[i „Anonimul“ (evit`nd astfel un Sundance autohton), [i a acceptat ca proiec]iile din fiecare sear\ s\ se deschid\ cu
produc]iile jenante (uneori de-a dreptul grote[ti) ale Happy Fish Tv, o televiziune online dubioas\.
P`n\ una alta, n-ar fi chiar a[a de
r\u dac\ „Anonimul“ ar fi doar „o vacan]\ cu filme“, dar anul acesta ([i e a
treia oar\ c`nd merg la festival), a fost
o vacan]\ cu filme foarte slabe, slabe,
bunicele sau bune (doar c`teva). Mai
onest ar fi fost s\ se dea premii pentru
cel mai prost film, cea mai proast\
regie, cel mai previzibil scenariu, cea
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Am hot\r`t, `mpreun\ cu al]i amici, s\ nu mai venim la anul.
~n primul r`nd, pentru c\ festivalul, valoric vorbind, e aproape
mort (a[ putea striga, dac\ mi-a[ pune capul: „«Anonimul»
a murit! Tr\iasc\ TIFF-ul!“).

f\cut prea mare
mai ridicol\ interpretare – m\car juriul
ar fi avut de unde alege. A[a, era clar c\
Luz silenciosa al lui Carlos Reygadas
(Premiul Juriului, Cannes 2007) va lua
trofelul „Anonimul“, afl`ndu-se, cu cele
2 ore [i 40 ale lui de t\cere, cadre lungi,
sensibilitate [i veritabil\ art\ cinematografic\, cu o clas\ deasupra celorlalte 6
filme din competi]ie.
~n chip ciudat, juriul (condus de
Krzysztof Zanussi) nici m\car nu s-a
mai obosit s\ formuleze o motiva]ie pentru alegerea f\cut\. De asemenea, premiul pentru regie acordat lui Radu Muntean (pentru Boogie, un film delicat despre cumplita melancolie a maturiz\rii)
era o op]iune fireasc\. Yumurta (r. Semih Kaplanoglu) a luat premiul pentru
cea mai bun\ imagine (nimeni n-a prea
priceput de ce), iar Die Welle (r. Dennis
Gansel), un film bazat pe un caz real,
care deconstruie[te t\ios mecanismul de
func]ionare al unei dictaturi, a primit
cele mai multe voturi din partea publicului.
~ns\ premiul care a st`rnit o perplexitate f\r\ margini a fost cel al juriului,
care a ajuns la Ali Suliman, pentru rolul,
modest [i secundar, din Lemon tree (r.
Eran Riklis). Nu [tiu cum se face c\ domnul Ali se afla `n Sf`ntu Gheorghe cu o
sear\ `nainte de decernarea premiilor –
probabil c\ [i-au zis c\ dac\ tot [i-a dat
osteneala s\ vin\ p`n\ `n Delt\, merit\ [i
un premiu (de[i au existat alte performan]e actorice[ti cu mult mai bune `n
celelalte filme din competi]ie). Despre
scurtmetraje nici nu mai scriu, v\ recomand doar s\ c\uta]i [i s\ vede]i Alumbramiento, Porque hay cosas que nunca
se olvidan, Poor Yorick, L’altra storia [i
Catharsis.

15 minute de artificii
bubuitoare

ordinea de zi
LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

F\c\torii de show
„A face show“ este o expresie la fel de
des `nt`lnit\ ([i exersat\) ca – m\ ierta]i! – „a face pipi“. De la b\ie]a[ii de
cartier, care se mai bat `ntre ei, la ore
de prime-time TV (adic\, undeva `ntre
22.00 [i 24.00 seara), la acei boschetari ce-]i spun ei „vreo dou\“ dac\ nu
le la[i ceva-ul `n cutia de carton; de la
v`nz\toarea din magazin, care te ia la
un familiar [i suav „shi doreshti?“, de[i
nu s`nte]i nici veri drep]i, nici n-ai
plimbat-o la [coal\ c`nd era ea mic\,
la casieri]a de la firma de cablu care
]ip\ la cei de la coad\ s\ fac\ lini[te, c\
doar nu ea i-a pus s\-[i pl\tesc\ facturile tocmai atunci!; de la vecinul de bloc
care `[i repar\ ma[ina fix duminic\ la
pr`nz, [i-auzi `n urechi toate pl`nsetele
buc[elor [i motoarelor, p`n\ la cet\]eanul ce claxoneaz\ nervos [i d\ lec]ii
for]ate de anatomia rudelor celorlal]i
din fa]a lui. De la un cap\t la altul al
vie]ii de zi cu zi, g\se[ti oameni care
dau acest nobil sens expresiei „a face
show“.
„A face show“ a ajuns un atribut ce
va fi c`t de cur`nd canonizat. Nu e exclus ca, `n scurt timp, prin toate
normele de scriere a CV-urilor s\ se
recomande c\lduros apari]ia unei noi
rubrici: capacitatea de a te da `n spectacol. Aceast\ aptitudine va fi, probabil, discutat\ [i prin Ministerul Educa]iei, iar dirigin]ii [i dirigintele vor fi
nevoi]i s\ aloce, `n curricul\, ore de
„f\cut show“. Nu merg chiar at`t de
departe cu g`ndul, `nc`t s\-mi imaginez c\ va ap\rea [i-o prob\ de bacalaureat – totu[i, op]ional\ – a acestei
noi [i larg r\sp`ndite discipline. Dar,
pentru c\ asta pare a fi o calitate a

multora dintre români, ea ar trebui
cumva oficializat\. S\ fie trecut\ din
zona amatorismului `n cea
a profesionismului. S-avem, m\car,
meseria[i care s\ se ocupe cu f\cutul
show-ului, pentru c\, altfel, exist\
riscul apari]iei semidoctismului `n noucreata ocupa]ie.
„A face show“ este, p`n\ la urm\,
biletul ce-]i asigur\ acces `n lumea reflectoarelor. Asta nu `n sensul clasic,
pentru c\ nimeni nu te r\spl\te[te pentru ceea ce [tii s\ faci, ci `n sensul modern, pentru c\ e[ti b\tut pe burt\
pentru ceea ce [tii s\ `ncalci. C`t de rar
a]i `nt`lnit titluri de ziar care s\ certifice
noua ocupa]ie liberal\ a românului?
„Gigi Becali a f\cut iar show!“, scria,
deun\zi, pe pagina de web a unei gazete centrale. Marele personaj fusese
la o emisiune la Realitatea TV, `l mai
v\zusem, la `nc\ una, pu]in mai devreme; probabil, mai urma `nc\ una, dar
n-am mai avut chef s\ zapez dup\ el.
Ziceai c\ omul nostru se-apucase de
maraton. La c`t de transpirat era, chiar
p\rea a fi un atlet kenyan ce tocmai alergase 42 de kilometri [i c`teva sute de
metri. ~n timpul \sta, o maratonist\ adev\rat\, Constantina Di]\-Tomescu,
lua aurul la Olimpiad\. Dar, pfui!, s\raca
n-a scuipat pe nimeni `n timpul cursei
[i nici nu i-a pus piedic\ vreunei rivale.
Lumea a aplaudat-o [i apoi s-a preg\tit s-o [tearg\ din hard disk. Urmeaz\
derby-ul Rapid-Dinamo. Pardon, meciul a `nceput deja, cu repertoriul cunoscut, `n care cheia-sol s`nt cuvintele
„avorton“ [i „ilegal“. Pe Constantina
Di]\-Tomescu n-am avut bunul sim]
s-o `ntreb\m dac\ [tie s\ `njure.

~n afara festivalului `n sine, m\rturisesc
c\ mi-a fost bine la Sf`ntu: am m`ncat
chefal la gr\tar, am m`ng`iat arici, am
salvat un c\lu] de mare, am v\zut eclipsa de lun\ [i cum se vars\ Dun\rea `n
mare.
~ns\ am fost sufocat\ de mul]imea de
oameni veni]i `n sat, m-au enervat iar\[i
cele 15 minute de artificii bubuitoare,
moft stupid `ntr-o rezerva]ie natural\,
(propun ca la edi]ia viitoare ele s\ fie
simulate pe calculator [i s\ urm\rim, `n
cea mai mare lini[te, ni[te holograme
proiectate pe cer). Am hot\r`t, `mpreun\ cu al]i amici, s\ nu mai venim la anul. ~n primul r`nd, pentru c\ festivalul,
valoric vorbind, e aproape mort (a[ putea
striga, dac\ mi-a[ pune capul: „«Anonimul» a murit! Tr\iasc\ TIFF-ul!“) [i-n al
doilea r`nd pentru c\ Sf`ntu Gheorghe a
ajuns un fel de Vama Veche a Deltei, iar
Delta, s\raca, are, din cauza circului de-o
s\pt\m`n\, foarte mult de suferit. Prefer
s\ merg s\ m\ bronzez `n alt\ parte, s\
v\d filme la alt festival [i s\ m`ng`i arici
pe alt\ plaj\. {i, de[i [tiu c\ pe organizatori nu-i `ngrijoreaz\ deloc absen]a
mea viitoare (publicul va fi oricum din
ce `n ce mai numeros), m\car cormoranii, egretele [i porcii mistre]i vor fi scuti]i de prezen]a mea la ei acas\, ceea ce
m\ face s\ pot dormi lini[tit\.
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Bejenaru concepe comunicarea ca mediu al facilit\rii
interac]iunii conviviale, din perspectiva afectivit\]ii [i
solidarit\]ii, cu efecte mai cur`nd metaforice (artistice)
dec`t concrete (sociale).

C|T|LIN
GHEORGHE:

AR FI UN POLITICIAN NECESAR DAC| POLITICA SA N-AR FI ARTA

ARTISTUL ASOCIAT
S\pt\m`na 1 – Interviu
S\pt\m`na 2 – Text de autor

La limita de avarie

` S\pt\m`na 3 – Criticii despre...
S\pt\m`na 4 – Colegii de
breasl\ despre...

august –
MATEI BEJENARU

„Suplimentul de cultur\“ a
lansat campania „Artistul
asociat“. Timp de o lun\, un
artist selectat de echipa
revistei va fi promovat `n
paginile publica]iei.

» IULIE: Regizorul RADU AFRIM.
Afrim e creatorul eroilor moi,
copiilor din plastilin\ [i
b\tr`nilor ghidu[i care se
joac\ de-a razna `ntr-o lume
hipersensibilizat\. Afrim
simte tare toat\ nebunia
pove[tilor noastre din
realitatea imediat\.
Coordonatorul lunii:
Mihaela Michailov.

Simona Nastac
De[i mall-u
urile surclaseaz\ sensi bil chio[curile de termopan, iar
Big Mac-u
ul e mai popular dec`t
ciorba de burt\, Ia[ul r\m`ne periferic. Cel pu]in pe harta artistic\, unde s-a a[ezat odat\ cu Bienala Periferic ini]iat\ de Matei
Bejenaru. La el acas\, artistul `nsu[i este periferic, cunoscut mai
mult ca director al acestei institu]ii sau ca profesor. Totu[i, lucr\rile lui circul\ la Londra, Vene]ia, Tel Aviv, Viena ori Taipei
la fel de des pe c`t c\l\tore[te artistul `ntre un nou proiect, o reziden]\ sau un seminar.
Cu diploma de inginer `n buzunar, Matei a decis cu ceva timp
`n urm\ c\ la Ia[i via]a poate fi
art\. A devenit astfel produc\tor
[i arhivist al prezentului.
Artistul utilizeaz\ fotografia [i
video pentru a analiza prezen]a
istoriei [i rela]iile de putere `n România post-comunist\, `n tranzi]ie social\ [i economic\ accelerat\ c\tre neoliberalism. Dintr-o
]ar\ predominant agrar\, industrializat\ brutal de comuni[ti, România a devenit `n ultimii 20 de
ani o pia]\ deschis\ capitalului interna]ional, par]ial tehnologizat\,
competitiv\. Procesul are `ns\ multiple dificult\]i [i efecte secundare: coexisten]a unor structuri incompatibile, [omaj, acumul\ri
extreme de capital, migra]ie, confuzie.
Matei Bejenaru documenteaz\ efortul [i impactul moderniz\rii economiei asupra societ\]ii
române[ti, cu accente critice la
adresa mitului „marelui capital“,
esen]ialmente elitist.
Lucrarea video ~mpreun\/Together (2007) este un scan

monocrom al comunit\]ii române[ti din Londra, o medita]ie asupra identit\]ii [i diferen]ei `n
spa]iul global; filmul Maersk
Dubai (2007) reconstituie drama
unor emigran]i români ilegali
arunca]i `n ocean de comandantul navei cu acela[i nume; `n
timp ce seria de fotografii `n lucru Munc\, memorie, mi[care
adreseaz\ momente [i mecanisme ale construc]iei sociale [i economice cotidiene, prin imagini
alb-negru de un realism cinematic penetrant, specul`nd influen]a subliminal\ a reziduurilor g`ndirii marxiste.
Ce ar mai fi de spus? C\ Matei
negociaz\ cu aceea[i determinare
mai totul: proiecte, comunit\]i,
platforme institu]ionale, finan]\ri, situa]ii, atitudini publice, ierarhii.
Ar fi un politician necesar dac\ politica sa n-ar fi arta. {i nu e
simplu c`nd arta nu pare mai important\ dec`t instala]iile sanitare
[i, `n unele locuri, chiar lipsesc
am`ndou\. }esutul social românesc nu e preg\tit s\ absoarb\ [i
s\ cultive arti[ti, dup\ cum nu e
preg\tit s\ genereze discurs estetic [i critic. Altele s`nt urgen]ele
zilei, iar arti[tii trebuie s\ lucreze
la limita de avarie [i s\ dezvolte
tactici de rezisten]\ `n apostolat.
S\ fac\ salturi de paradigm\ existen]ial\ de la un proiect la altul.
Matei e unul dintre pu]inii care a
con[tientizat limita, provoc`nd-o.
Nu doar pentru sine, ci pentru `ntreaga scen\ artistic\ de la noi care particip\ la „Periferic“, c`t [i pentru comunit\]ile de români care
se reg\sesc `n proiectele sale.
Sankt Petersburg,
20 august 2008

Care-i situa]ia!?
C\t\lin Gheorghe

» SEPTEMBRIE: Forma]ia URMA.
Azi o ascul]i [i nu e. URMA a
ap\rut `n 2003, iar `n urm\
cu doi ani a disp\rut. Anul
trecut a scos `ns\ un nou
album, Trend Off. „Now let’s
all pray for a miracle. Maybe
God has URMA on its iPod.“
Coordonatorul lunii:
Anca Baraboi

Nu voi scrie nimic despre
Matei Bejenaru. Mult\ lume se a[teapt\ s\ deconspir omul din spatele succesului. Confirm doar c\ e o
excep]ie [i nu sus]in, printr-un exces de romantism,
c\ ar trebui s\ se inventeze
mai mul]i oameni ca el `n
contra unei culturi auto-indulgente [i narcisiste ca a
noastr\, indiferent c`t de
inten]ionat reduc]ionist\ ar
fi aceast\ opinie.
Nu m\ `ndep\rtez de
schi]a deja cunoscut\ a

profilului s\u de artist, profesor [i organizator. Adaug
doar o linie, sus]in`nd c\
dac\ ajungi s\ `i cuno[ti arta e[ti mult mai aproape
de secretul firii sale.
Atunci c`nd vorbe[te de
arta sa, Matei Bejenaru sus]ine c\ face proiecte poetic-situa]ioniste. Aceasta e
politica sa: critic\ situa]ii
sociale (izolarea cultural\,
exploatarea for]ei de munc\, emigra]ia, precaritatea),
deriv`nd de la consensul
coment\rii lor ideologice [i
deturn`ndu-le c\tre o
`n]elegere empatic\ [i
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emo]ional\. Semnificativ,
artistul contribuie cu o „art\ a sesiz\rii“, iar func]ional, arta sa utilizeaz\ o „estetic\ minimal\ [i pretextual\“. Sesiz`nd anumite situa]ii cu care se confrunt\ diferitele comunit\]i `n raport
cu care `[i concepe [i `[i expune proiectele, `n calitatea sa de agent [i mediator
cultural, Matei Bejenaru este
interesat de valoarea mesajului social [i crearea unui
context al dezbaterii.
~n multe dintre lucr\rile
sale, Bejenaru insist\ asupra „muncii“ [i „comunic\rii“. Trateaz\ munca `n contextul emigr\rii (ilegale) a
for]elor de munc\ ori al
delocaliz\rii produc]iei economice [i exploat\rii for]ei

de munc\ ieftine. Concepe
comunicarea ca mediu al
facilit\rii interac]iunii conviviale, din perspectiva afectivit\]ii [i solidarit\]ii, cu
efecte mai cur`nd metaforice (artistice) dec`t concrete (sociale).
Participarea oamenilor
(locului) e important\ mai
cur`nd ca moment al `nt`lnirii [i `mp\rt\[irii dec`t ca
pretext al criticii deterior\rii
rela]iei dintre expunerea
artei [i publicul ei. Adiacent, performance-urile sale
de vorbire (recitarea unor
liste lungi de nume ale unor
oameni c\rora li s-a `nt`mplat sau au f\cut s\ se `nt`mple lucruri uitate, `ns\
de reconsemnat) pot fi privite ca omagii aduse unor

comunit\]i sub forma unor
monumente imateriale pe
care nu le `mplanteaz\ ceremonial, ci le disperseaz\
ritualic.
~n documenta]ia vizual\
a lucr\rilor sale, Matei Bejenaru apare de multe ori
citind dintr-o carte ori dintr-un document. Acestea
par a fi semnele unor referin]e culturale ale solidarit\]ii comunit\]ilor prin consemnare [i re`ncredin]are.
Similar, consider c\ portofoliul proiectelor realizate
de artist ar putea fi oric`nd
revizitat ca un document al
c\rui mesaj ar putea s\
genereze dezbateri asupra
diferitelor situa]ii de sesizat
`ntr-un context cultural
evaziv.
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NUMELE GOGA

„Nu [tiu dac\ am sporit str\lucirea numelui Goga. {tiu `ns\ c\
de ocar\ nu l-am f\cut. E mai mult dec`t evident c\ nu am reu[it
`n via]\. ~n schimb, eu mi-am reu[it via]a.“

7«
interviu

DIALOG CU MIRCEA GOGA, STR|NEPOTUL POETULUI

„Numele [i apartenen]a mea
la familia Goga au f\cut din
mine panou de tragere“
La 60 de ani, CV-ul lui Mircea Goga, str\nepot al
poetului Octavian Goga, este impresionant: scriitor,
filolog, istoric literar, traduc\tor, profesor de limb\,
civiliza]ie [i cultur\ român\ la Sorbona. Noble]ea
parcursului s\u `ncepe odat\ cu „mo[tenirea“
spiritual\ [i genetic\ a familiei, cu r\d\cini ad`nci la
Bistri]a [i Cluj, [i continu\, de zece ani, `n capitala
Fran]ei, unde cel care scrie pove[ti direct `n limba
francez\ prinde alte, nobile, r\d\cini.
A publicat peste 60 de c\r]i (`n
]ar\, `n Fran]a, SUA, Danemarca,
Belgia, Vietnam, Italia, Grecia), a
]inut [i ]ine conferin]e `n
majoritatea universit\]ilor franceze
[i `n alte spa]ii francofone.
La Paris l-am `nt`lnit, `n mod
firesc, pe un traseu pe care umbl\
cei „devota]i“ mo[tenirii culturale
române[ti: pred`nd-o, `ntr-un
amfiteatru, la Sorbona, la ICR la o
conferin]\ despre limba român\,
la t`rgul de carte `ntr-o hal\ uria[\
de la Porte de Versailles, la
biserica româneasc\ din strada
Jean de Beauvais, aduc`nd un
ultim omagiu lui Virgil Ierunca...
Ochii alba[tri, privirea molcom\,
dar vie, de c\rturar, arcadele
desenate fin [i o anume prestan]\
neagresiv\ a f\pturii s`nt semnele
distinctive ale unui portret care
seam\n\ izbitor cu... Octavian
Goga! {i chiar dac\ aerul de
familie n-ar fi at`t de frapant, `]i
dai repede seama c\, m\rturisirile
odat\ st`rnite, poetul „p\timirii
noastre“ reprezint\ pentru
singurul str\nepot care-i mai
poart\ numele o „sublim\
obsesie“. {i mai frapeaz\ un
lucru: exist\ at`ta dezinvoltur\ `n
tonul mesianic care-i str\bate
m\rturisirile, at`ta intransigen]\ `n
c\utarea unor adev\ruri de familie
[i at`ta `nfl\c\rare `n tot ce are
atingere cu spiritualitatea [i
cultura român\, `nc`t `ncepi s\
crezi c\ patriotismul nu poate fi
niciodat\ un sentiment
demagogic sau ridicol, ci este,
simplu, un crez. „Dasc\lul“
Mircea Goga face utopia posibil\.
Imposibil este doar ca undeva, `n
arborele s\u genealogic, s\ nu fi
existat un poet cu numele
Octavian Goga.

Interviu realizat de Cristina
Hermeziu

~n arborele genealogic al familiei Goga
s`nte]i ultimul str\nepot care poart\
marele nume. De[i Octavian Goga na avut copii, s`nte]i, `ntr-un fel, urma[ul s\u direct... Care este filia]ia,
genetic\ [i spiritual\, cu familia poetului?
Bunicul meu, Ioan Goga-senior, a fost
v\rul primar preferat al lui Octavian
Goga. Au copil\rit `mpreun\, nedesp\r]i]i, s-au format `mpreun\ `n aceea[i lupt\ [i `n acela[i crez. L-a urmat pretutindeni `n via]\ [i `n activitatea lui politic\,
`ntocmai ca tat\l meu. Cum Octavian Goga n-a avut copii, l-a luat pe tat\l meu
de suflet, cum se zice, l-a crescut [i l-a
educat `n c\snicia lui cu prima so]ie,
Hortensia Cosma. Problema adop]iei nu
s-a pus deoarece purta deja numele Goga.
Tat\l meu l-a urmat [i `n cea de a doua
c\s\torie, cea cu Veturia Goga, [i nu s-a
desp\r]it de poet p`n\ la trecerea acestuia `n eternitate, `n 1938. ~n c\s\toria cu
Veturia Goga a mai luat-o de suflet, tot
f\r\ adop]iune, pe Eugenia, n\scut\ Marinescu, c\s\torit\ Luca. Ce a avut Octavian Goga `mpotriva adop]iunii ei? Spunea mereu c\: „Numele str\mo[ilor e
sf`nt, nu se `nstr\ineaz\; el se transmite
doar prin s`ngele `nnobilat de succedarea at`tor [i at`tor genera]ii de durere [i
de suferin]\, de sim]iri tainice, care nu-i
pot fi atribuite, prin nume, niciodat\ unui str\in de neam, c\ci s`ngele str\mo[esc d\ for]\ numelui de familie, f\c`ndu-l magic, predestin`ndu-i pe urma[i“.
Pe tat\l meu, Veturia Goga l-a considerat ca fiind „al rivalei“ [i i-a fost profund
ostil\. La Ciucea, de pild\, familia de s`nge a poetului nu era primit\, iar tat\l
meu cu at`t mai pu]in. Ciucea `l considera domeniul ei personal, de[i fusese
cump\rat de c\tre Octavian Goga `naintea c\s\toriei cu Veturia, cu bani `mprumuta]i de la Hortensia [i, prin `ns\[i
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voin]a ei, nemairestitui]i. Tat\l meu, Ioan
Goga-junior, scriitor [i om politic [i el,
a murit `n 1961, la aproape 4 ani dup\
reabilitarea, `n 1957, a lui Octavian Goga, [i dup\ eliberarea lui din deten]ia
politic\. At`t el, c`t [i m\tu[a mea, Eugenia Luca, au f\cut ani grei de pu[c\rie,
pentru „capitala“ vin\ de a fi fost descenden]ii poetului: tat\l meu de s`nge, m\tu[a
mea de spirit. Nimeni n-a sc\pat „nesc\rm\nat“ `n anii ’50, iar cei care au reprezentat „capitalul“ de iubire [i de s`nge
al lui Octavian Goga, emblematic pentru
identitatea etnic\ a românilor, cu at`t mai
pu]in, `ntr-o perioad\ `n care NKVD-ul
`[i propunea s\ distrug\ tot ce era spiritualitate [i identitate etnic\ `n spa]iul
ocupat.

V-a]i n\scut la Bistri]a [i a]i copil\rit
`n ani `n care numele lui Octavian
Goga era proscris `n ]ara lui. Ce fel
de copil\rie a]i avut [i c`t de prezent\
era, pe l`ng\ tat\l – scriitor [i el –,
figura poetului Octavian Goga?
La Bistri]a s-a consumat doar actul na[terii mele. ~ntr-o cas\ pe bulevardul Independen]ei, la 23 iulie 1948. Totu[i,
Bistri]a reprezint\ `n biografia [i `n destinul meu leg\tura misterioas\ cu acest
col] anume al p\m`ntului, d\t\tor de energii, de fluide [i de seve tainice pe care mi-a fost sortit, ca oric\rei alte fiin]e
române[ti, s\-l luminez cu sc`nteia de
divinitate din mine. P\rin]ii mei, Ioan
[i Emilia Goga, la vremea venirii mele pe lume, se ascundeau pentru a
sc\pa m`niei [i justi]iei proletare,
a[a c\ a[ putea spune c\, aidoma exemplarelor provenite din specii pe
cale de dispari]ie `n vreo gr\din\
zoologic\, m-am n\scut `n captivitate. Cu trei ani `nainte, `n Bra[ov, [i tot `n captivitate, se n\scuse
sora mea, Rodica, azi medic `n Suceava. Anul urm\tor, 1949, cel al istoricelor nenorociri ab\tute asupra
românilor – abdicarea [i plecarea regelui din ]ar\, na]ionalizarea, instaurarea republicii [i a
comunismului – avea
s\-l smulg\ pe p\rintele nostru de l`ng\
noi. La Dej, ultima
etap\ a fugii p\rin]ilor din calea urgiei comuniste,
`n a[teptarea venirii americanilor, a fost arestat
[i `ncarcerat ca
de]inut politic
pentru unica
vin\ de a fi fost
nepotul lui Octavian Goga.

A revenit `n s`nul familiei abia dup\ reabilitarea, `n 1957, a lui Octavian Goga,
c`nd puterea comunist\, `n dorin]a de a
se legitima, miza pe cartea na]ionalist\.
~n pu]inul timp pe care l-a petrecut `n
s`nul familiei, de[i mistuit de un cancer
nemilos, tat\l nostru a mai g\sit `n el
suficient\ for]\ ca s\ ne transmit\ pe dea-ntregul mesajul vie]ii lui [i a lui Octavian Goga. Acela[i. Ceea ce pentru al]ii
trecea drept copil\rie, `n ceea ce m\
prive[te s-a consumat ca o lupt\ `ncr`ncenat\ pentru supravie]uire, `n Some[enii Clujului, unde ne fusese fixat un domiciliu for]at, `ntr-o camer\ s\r\c\cioas\, mizer\, `nchiriat\. Mama ne preg\tea
pentru via]\: „– Trebuie s\ ne mul]umim cu statutul de paria, de tolera]i, s\i mul]umim lui Dumnezeu pentru
fiecare clip\ de via]\, s\ trecem c`t mai
neobserva]i, astfel `nc`t s\ nu jen\m pe
nimeni...“. Promi]\tor, nu-i a[a? {tiind
c\ nu mai are timpul de partea lui, tata
ne spunea, surorii mele [i mie, sear\ de
sear\, basmul nostru preferat: cel cu Octavian Goga. O iubire f\r\ margini emana din cuvintele lui, c\rora, bolnav [i
muribund, le conferea o aur\ fantastic\,
susceptibil\ s\ lumineze ca pe un mic

paradis. Astfel se face c\ Octavian Goga
a devenit magistrul vie]ii mele, o lec]ie
de via]\ pe care am asimilat-o cu venera]ie, o prezen]\ vie [i o sublim\ obsesie.

A]i scris despre Octavian Goga [i despre opera lui numeroase c\r]i, a]i
]inut numeroase conferin]e `n ]ar\ [i
`n str\in\tate. Vi s-a p\rut vreodat\
aceast\ mo[tenire artistic\ o... „povar\“? Cu at`t mai mult cu c`t a]i prins
epoca `n care a fi nepotul lui Octavian Goga era o „vin\“...
O mo[tenire artistic\ poate fi o povar\,
dar numai pentru acei descenden]i sau urma[i care fie c\ pur [i simplu s-au culcat
pe laurii `nainta[ului, veget`nd, fie c\ s-au
cantonat irevocabil `n handicapul cu care o eventual\ degenerescen]\ i-a cople[it,
iar ei s-au compl\cut. Octavian Goga n-a
avut dec`t vl\stare s\n\toase, printre care
str\lucesc verii mei, Ilinca Tomoroveanu [i Traian St\nescu. O mo[tenire literar\ este `ns\, `n mod cert, o obliga]ie
moral\. P\rintele Ion Agârbiceanu,
marele prozator ardelean, m\ `ndemnase `n copil\rie: „– S\-]i por]i numele ca
pe un drapel [i ca pe un titlu de
noble]e!“, iar tat\l meu mi-a spus pe
patul de moarte: „– Dac\ numelui Goga
nu-]i va fi dat s\-i spore[ti str\lucirea,
m\car s\ nu i-o prejudiciezi. Nume ai. ~]i
r\m`ne `ns\ de realizat `n via]\ un lucru
mult mai dificil: acela de a-]i face un
prenume“. Am scris despre el, l-am
urmat `n lecturile [i peregrin\rile
lui, mereu cu teama strivitoare a
lucr\rii profanatoare, eretice, asupra
corolei de minuni a lumii române[ti. Dat\ fiind leg\tura de s`nge
genetic\, de sim]ire [i de nume, a fost
marea aventur\ ini]iatic\ a vie]ii
mele...
Continuare `n paginile 8-9

www.supliment.polirom.ro

»8
FRAN}A

interviu

„Am crescut [i am tr\it `n cultul pentru Fran]a [i pentru
francezi. Fran]a este marea [ans\ a noastr\, a românilor, iar noi
nu s`ntem altceva dec`t replica oriental\ a poporului francez.“

Veturia Goga – de la copilul inocent
la femeia celebr\, malefic\, fatal\
Continuare din pagina 7

Numele de Goga a fost vreodat\ un
privilegiu, v-a „folosit“?
S\ desp\r]im apele de uscat! S\ faci parte
din familia Goga a fost [i r\m`ne un privilegiu exclusiv `n plan spiritual, nicidecum `ns\ `n plan social. Doar dac\ nu
cumva cineva ar putea considera drept
un privilegiu, `n cazul tat\lui [i al genera]iei lui din familie, pu[c\ria, canalul, domiciliul for]at, ori, pentru mine [i genera]ia mea din familie, marginalizarea cu
care am fost n\p\stui]i, perpetuat\ prin
grija multora p`n\ [i `n postcomunismul
de tranzi]ie de dup\ 1989, prin care r\t\cim precum poporul lui Israel prin de[ert. „– Risipe[te-te cu iubire!“ m-a mai
sf\tuit cu limb\ de moarte tata. {i ca un
bun fiu risipitor pot spune c\ p`n\ `n prezent m-am risipit `n 63 de c\r]i. N-am
a[teptat [i nu visez pentru ele vreo glorie literar\. Pur [i simplu m-au ajutat s\
tr\iesc frumos. Scriu a[a cum respir [i nu
po]i fi orgolios pentru c\ respiri. Familia
Goga mai `nseamn\ [i un anumit tip de
educa]ie `n direc]ia cultiv\rii t\riei de
caracter [i totodat\ o mare tragedie care
ne-a marcat, `n mod egal, pe to]i membrii ei. C\r]ile pe care le-am considerat
rostul venirii mele pe lume s`nt, evident,
cele despre Poet, dar [i c\r]ile de poezie
[i cele de lingvistic\. ~ntre acestea,
cartea despre Veturia Goga este un act
de justi]ie prin care pledez ca Octavian
Goga s\ nu mai fie silit s\ pl\teasc\ p`n\
[i `n posteritate pentru actele Veturiei
Goga sau ale altora. Numele Goga [i apartenen]a mea la familia Goga au f\cut

din mine panou de tragere. O profesoar\ a mea, referindu-se la numele meu,
a pronun]at drept scuz\ pentru atitudinea ei nemotivat ostil\ fa]\ de mine
cuvintele: „– Ce s\-i faci, drag\, [i cu cadoul \sta otr\vit care ]i-e numele? Asta
e [i gata!“. Nu [tiu dac\ am sporit str\lucirea numelui Goga. {tiu `ns\ c\ de ocar\
nu l-am f\cut. E mai mult dec`t evident
c\ nu am reu[it `n via]\. ~n schimb, eu
mi-am reu[it via]a.

Cuplul Octavian-Veturia Goga tulbur\ [i ast\zi prin fr\m`ntata [i romantica poveste de dragoste. Care s`nt amintirile dvs. cele mai timpurii ale re-povestirilor din familie privind destinul
lor?
Despre cuplul Octavian-Veturia Goga am
vorbit `ntr-o carte de 700 de pagini: Veturia Goga, Privighetoarea lui Hitler editat\ de RAO `n 2007. A fost, `ntr-adev\r,
o poveste fr\m`ntat\ [i at`t de romantic\, `nc`t pe Octavian Goga l-a costat
via]a [i o posteritate la fel de incomod\,
de tragic\ [i de nelini[tit\ pe c`t i-a fost
via]a conjugal\ `n cel de-al doilea mariaj,
iar pe membrii familiei Goga `ntreaga
nenorocire care le-a fost existen]a. Povestea lor de dragoste s-a `nfiripat pe
c`nd ambii aveau v`rsta de 40 de ani,
ambii fiind c\s\tori]i: Octavian Goga cu
Hortensia Cosma, iar Veturia cu Laz\r
Triteanu. Se [i vorbe[te, de altfel, `n literatura de specialitate, de acea crise de la
quarantaine. Criza respectiv\ se rezolv\
`ns\ printr-o c\s\torie cu o persoan\ aflat\ la abia jum\tatea v`rstei b\rbatului,
or, Veturia Goga, la cei 40 de ani ai ei,
era deja o Juliet\ fanat\. Unicele `nfl\c\-

Veturia Goga `n 1921, la c\s\toria cu Octavian Goga
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r\ri credibile ori reale s`nt cele adolescentine. Veturia Goga era o cerebral\,
iar oricum problema `n discu]ie `l viza
pe Romeo. S-ar putea obiecta c\, la un
poet, o `nfl\c\rare de atari propor]ii, p`n\ [i pentru o femeie care nu avea nimic
poetic `n ea, ca Veturia, e posibil\. Iar
aici un s`mbure de adev\r l-ar mai putea
oferi [i povestea cu poe]ii umbl\tori cu
capul `n nori [i cu sufletul [i hormonii
`n bandulier\. Ceea ce avea menirea s\
lase despre cuplul lor – altfel, adulterin –
imaginea marilor cupluri sacralizate de
literatur\ au fost cele trei caiete intitulate Florile t\cerii, publicate de c\tre istoricul Gheorghe I. Bodea, `n 1998, la
Casa C\r]ii de {tiin]\, nimic altceva dec`t un exerci]iu de fic]iune destinat iluzion\rii posterit\]ii, cu alte cuvinte un
joc la fel de vinovat pe c`t de scandalos
le-a debutat rela]ia amoroas\, `n epoc\
un subiect predilect, un deliciu pentru
presa de scandal din România. Transcrise de c\tre cei doi aman]i cu sinceritatea pe care actul con[tient autoimpus o implic\ `n genere, `nsemn\rile din
aceste caiete trebuie privite, desigur, cu
reticen]\.

Mult\ patim\ `n ceea ce spune]i acum [i multe cuvinte dure, acuzatoare, `n cartea pe care a]i scris-o despre
Veturia Goga. Nu e prea mult\ `nver[unare pentru a mai fi obiectiv?
Tocmai din dorin]a de decantare [i de
potolire a oric\rei posibile patimi am
l\sat s\ treac\ at`tea decenii p`n\ s\-i
a[tern pe h`rtie povestea vie]ii. Reamintesc c\ am scris cartea captiv al unui
leg\m`nt impus de c\tre Veturia Goga,
al unui sentiment de datorie familial\
fa]\ de Octavian Goga [i al necesit\]ii
s\v`r[irii unui act de justi]ie fa]\ de
poporul român. Scrierea c\r]ii a fost
pentru mine o c\l\torie ini]iatic\, `n c\utarea r\d\cinilor mele, `n c\utarea
mea, `n c\utarea libert\]ii mele, or, libertatea este, mai `nt`i de toate, `mp\carea
cu trecutul [i cu sine.
Con[tiin]\, [i nu r\zbunare e, a[adar,
r\spunsul meu. Din personajul Veturia
Goga fiecare decripteaz\ ceea ce [i at`t
c`t `i `ng\duie propria persoan\, propria
natur\. Iluzii, deci, nu-mi fac `n vreo reu[it\ a demersului meu.
~mi fac `ns\ datoria. Am scris cartea
mai ales dintr-un profund sentiment
justi]iar: românii trebuie s\ `nceteze a
mai taxa memoria lui Octavian Goga
pentru faptele s\v`r[ite de v\duva lui.
Nimic nu e acuz\ sau atac la adresa Veturiei Goga, ci pur [i simplu m\rturia
mea, rela]ia mea cu misterul ei, `ntr-o
`ncercare de restabilire a adev\rului, a
normalit\]ii. N-am f\cut dec`t s\ reconstitui puzzle-ul „Veturia Goga“ din
cioburile azv`rlite `n ochii martorilor existen]ei ei. Sf`nt r\m`ne faptul c\ `n
tr\irea fiec\ruia dintre m\rturisitori ea a
fost a[a cum se vede `n carte.

a lui Octavian Goga [i, dup\ trecerea lui
din via]a vremelnic\ `n eternitate, v\duva lui. Pietro Mascagni, Siegfried Wagner, George Enescu, Tiberiu Brediceanu
[.a. i-au a[ternut pe frunte laurii gloriei
muzicale. Capetele `ncoronate ale Europei, marii b\rba]i de stat ai lumii s-au
`nclinat `n fa]a ei, iar u[ile palatelor, castelelor [i ale Consiliilor de Stat s-au deschis larg la intr\rile-i triumfale. A `nt`lnit, cunoscut [i s-a `mprietenit cu cele
mai mari spirite ale secolului XX. Ar fi
putut s\ urce `n lumin\, dar a preferat
s\ unelteasc\ `n umbr\.
Se impunea, a[adar, o monografie
dedicat\ unui atare personaj istoric, nimeni altul dec`t sulfuroasa Veturia Goga
(1883-1979) [i vijelioasei pove[ti a
vie]ii ei: de la copilul inocent [i p`n\ la
femeia celebr\, malefic\, fatal\, care a
ales s\-[i `mplineasc\ destinul `ntr-un
mod at`t de misterios [i greu de p\truns
cu cel al Octavian Goga. Pe scena Bayreuth-ului wagnerian de la `nceputul
secolului trecut, recrutat\ `n 1914 ca
agent secret al Berlinului, Veturia Goga
a urcat cu vremea toate treptele ierarhiei
de umbr\ a nazismului.
Metamorfozat\ `n „Privighetoarea lui
Carol II“, Eminen]a cenu[ie, egeria [i
Marea Doamn\ a dictaturii antonesciene, l-a slujit pe Hitler, c\tre care „[i-a
ciripit“ propriul so], pe Octavian Goga,
dar [i pe Carol II, pe Mare[al, ca, de altfel, pe to]i cei din `nsu[i staff-ul celui
de-al III-lea Reich [i i-a condus cu s`rg
[i cu pana[ la pierzanie. A traversat „ciuma brun\“ (fascismul), „ciuma ro[ie“
(comunismul) [i cinci dictaturi (hitlerist\, carlist\, antonescian\, stalinist\ [i
româno-securisto-comunist\) „sans s’y
laisser les plumes“, a tr\dat doi so]i [i o
]ar\, iar, apoi, pe r`nd, puterile str\ine,
`n a c\ror sold\ s-a aflat, Germania [i
Anglia, [i cu siguran]\ ar fi tr\dat-o [i pe
cea de-a treia, Uniunea Sovietic\, al
c\rei agent devenise dup\ 1944, dac\ ar
fi venit `nainte de 1979 americanii.
La senectute [i-a impus ca expiere
truda de galer\ la Mausoleul [i Templul
Poeziei de la Ciucea, urc`nd `n sacrul
românesc, al\turi de Poet, ca Vestal\.
Cu orice pre], cu orice risc. O Veturia
Goga wagnerian\, care, dup\ ce a cultivat `n jurul ei misterul à la Garbo, la
sf`r[it de via]\ `[i `ncredin]eaz\ secretele
unui t`n\r aflat `n prag de via]\ [i `n
c\utarea de certitudini asupra istoriei
propriei familii, ca str\nepot al Bardului
de la R\[inari [i Cr\ciunelul de Sus,
dincolo de politic\, de literatur\, de
zgura existen]ial\...
A `nscris totu[i o pagin\ de aur `n istoria muzicii române[ti [i a creat Ciucea, unica ei inocen]\, semn c\ uneori [i
lumina poate fi malefic\, realiz`nd totodat\ [i uluitoarea performan]\ de a fi
fost singura castelan\ care, `ntr-un regim comunist, [i-a p\strat intacte toate
privilegiile.

Din ce e f\cut „misterul“ Veturiei
Goga?

Ce fel de rela]ie a]i avut dvs., „t`n\rul
`n pragul vie]ii“ [i str\nepotul poetului, cu Veturia Goga?

Veturia Goga a fost cea de-a doua so]ie

Dup\ decesul tat\lui meu, cauzat de un

cancer la stomac, provocat de tratamentul
„preferen]ial“ aplicat lui `n deten]ie, interesul Veturiei Goga fa]\ de mine a
crescut brusc. M-a invitat la Ciucea, iar
eu, din curioziate, m-am dus.
S-o cunosc `nsemna o provocare
irezistibil\. Era `nsu[i „bau-baul“ familiei. La `nceput am fost fascinat de personalitatea ei [i extrem de flatat de interesul [i de afec]iunea pe care mi le
ar\ta. Treptat `ns\ s-a limpezit `n mintea
[i `n sufletul meu convingerea c\ reprezentam, ca unic b\iat cu numele Goga
ce eram, trofeul victoriei ei supreme
asupra familiei Goga, cu care s-a aflat
`ntr-un r\zboi f\r\ mil\ [i pe fa]\, `nc\
din 1921, de la c\s\toria ei cu Octavian
Goga: nora `n cas\ a mamei poetului,
Aurelia Goga, a fost [i a r\mas Hortensia.
Persecu]iile Veturiei, procesele cu familia Goga etc. au fost pe m\sura capitalului ei de ur\.
Indiferent `ns\ care `i vor fi fost motivele interesului ar\tat mie, Veturiei
Goga `i datorez cel pu]in o maturizare
rapid\ [i o anumit\ atitudine fa]\ de via]\
[i oameni.

V-a dest\inuit secrete privind trecutul ei? V-a ar\tat [i documente care
s\ le confirme?
Petreceam la Ciucea, `n castel, weekend-urile [i vacan]ele, `n compania Veturiei Goga, iar la Cluj, c`nd o vizitam
pe m\tu[a mea, Eugenia Luca, `i `mp\rt\[eam toate descinderile, deci `mprejur\rile pentru `ndelungi discu]ii [i,
nu de pu]ine ori, confrunt\ri, n-au lipsit c`tu[i de pu]in.
Veturia Goga nu „mi-a dest\inuit secrete“ expresis verbis. Esen]ial `n discu]iile cu ea era ceea ce „l\sa s\-i scape“
ori ceea ce t\cea f\r\ s\ conteste. ~n
cartea mea despre ea nu eu s`nt cel care
relateaz\ „teribilele-i secrete“, ci aceia
care au cunoscut-o `n via]\, alia]i ori
victime.
Contactul meu direct cu documente
„incriminatoare“ se `nt`mpla c`nd, la solicitarea ei, t`rziu `n noapte [i `n condi]ii
conspirative, ardeam `mpreun\ scrisori,
adrese oficiale etc. Considera, probabil,
c\ `n felul acesta m\ forma, de vreme ce
m\ folosea ca pe unul din tagma ei.
C\s\toria Veturiei cu Octavian Goga
n-a fost pentru ea altceva dec`t `ndeplinirea unei misiuni `ncredin]ate ei
de c\tre Serviciile Secrete germane, a
c\ror agent\ recrutat\ `nc\ din 1914 a
fost, la Bayreuth, unde c`nta operele lui
Wagner.

S`nte]i convins c\ Octavian Goga a
fost asasinat... Pe ce v\ sprijini]i
aceast\ convingere?
Subiectul asasin\rii lui Octavian Goga,
tratat `n carte pe vreo 50 de pagini, mi
se pare imposibil de rezumat aici. E
prea grav pentru a fi expediat `n c`teva
fraze. Diavolul s\l\[luie[te, cum se
spune, `n detalii. ~n acest scop, `i las
Cititorului pl\cerea de a-l cunoa[te din
carte.
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SCRISUL

„Am `nceput `nc\ de pe la 8-9 ani s\ compun fabule, mici poezii
[i chiar s\ compun c`ntece. Am scris [i scriu a[a cum tr\iesc [i
respir: pentru c\ `mi vine!“

9«
interviu

„La Sorbona, tr\iesc visul francez.
Cel care nu-]i aduce, precum
visul american, aur [i argin]i“
Poetul, scriitorul Mircea Goga a [tiut
de timpuriu c\ voca]ia sa este cea a
unui poet? Voca]ia literar\, inclusiv
cea de filolog, era... o fatalitate?
Am `nceput `nc\ de pe la 8-9 ani s\ compun fabule, mici poezii [i chiar s\ compun c`ntece. Am scris [i scriu a[a cum
tr\iesc [i respir: pentru c\ `mi vine! La
`nceput a fost o febr\ care m\ cuprinsese, apoi am sim]it un foc l\untric, iar `ntoarcerea la armonie a mai fost posibil\
doar c`nd n-am mai l\sat c\r]ile [i condeiul din m`n\. Da, voca]ia literar\, inclusiv cea de filolog, era o fatalitate. Zestrea genetic\ se impune uneori cu tiranie chiar.

S`nt aproape zece ani de c`nd le vorbi]i studen]ilor francezi despre România [i cultura ei. Cum a `nceput
colaborarea cu Sorbona?
~n 1998, prin concursul organizat de
Sorbona, am devenit ma`tre de langue,
littérature, culture et civilisation roumaines. Sorbona s-a dovedit a fi fost locul h\r\zit mie [i pentru care am tr\it
senza]ia nu doar c\ aveam voca]ie, ci c\
m\ preg\tisem prin tot ce am acumulat
`n minte [i, mai ales, `n suflet pre] de o
via]\ de om. Acolo tr\iesc, dac\ vre]i,
visul francez. Cel care nu-]i aduce, precum visul american, bunuri materiale,
aur [i argin]i, ca urmare a unui comportament ultraagresiv, ci, la cap\tul unei
aventuri ini]iatice, bunuri spirituale de
care nu po]i fi `ns\ niciodat\ deposedat.
Am crescut [i am tr\it `n cultul pentru
Fran]a [i pentru francezi. Fran]a este marea [ans\ a noastr\, a românilor, iar noi
nu s`ntem altceva dec`t replica oriental\
a poporului francez. Thomas Jefferson,
un fost pre[edinte american, spunea c\
un om de cultur\ are dou\ patrii: pe a sa
[i Fran]a. Dac\ mai punem [i faptul c\
poporului francez [i Fran]ei le-am `ncredin]at tot ce am mai scump pe lume, pe
fiica mea, {tefana, c\s\torit\ Lambion,
[i pe nepo]ii mei, Stéphane [i Elise, descenden]a mea, pot afirma, c\ am, la r`ndul meu, cu o ra]iune `n plus, dou\ patrii. ~n cei aproape 10 ani petrecu]i p`n\
`n prezent la Sorbona am predat iubirea
de români [i de România.

Cine s`nt cei care v\ audiaz\ cursurile [i care a fost cea mai mare satisfac]ie, de p`n\ acum, `n rela]ia dvs.
cu francezii interesa]i de limba [i
cultura României?
Cele mai mari satisfac]ii `n rela]ia cu
studen]ii francezi mi le aduc interesul [i
seriozitatea cu care `nva]\, vizibila pl\cere cu care `mi sorb fiecare cuv`nt, afec]iunea pe care mi-o arat\ mereu. De
Cr\ciunul anului 2000, motiv`nd c\ intr\m `ntr-un nou mileniu, m-au a[teptat
`n sala de curs cu o colind\ `n limba român\ [i cu un co[ cu flori. Cursurile de
limba, literatura, cultura [i civiliza]ia poporului român s`nt audiate de c\tre studen]ii anilor I-IV, interesa]i s\-[i `nsu[easc\ o limb\ romanic\, [i nu una oarecare, ci anume româna, cea mai fidel\
p\str\toare a mo[tenirii latine dintre toate limbile romanice. Mai participau, pl\tind taxe de audien]\, [i persoane motivate de curiozitatea fa]\ de români [i
fa]\ de România, de rela]iile de prietenie
cu români, de inten]ia de a ne vizita [i
cunoa[te ca turi[ti ori, cum nu o dat\ s-a
`nt`mplat, din dorin]a de a scrie o carte
despre România. Am avut [i studen]i români care `mi frecventau cursurile: le
era dor de ]ar\ [i sim]eau nevoia s\ vorbeasc\ cu „românul de la Sorbona“. N-au
lipsit nici unele persoane `n v`rst\, pensionate din diferite profesii, dar urm\rite nemilos de nostalgia „umanioarelor“.

Pe „românul de la Sorbona“ l-a dezam\git ceva `n to]i ace[ti ani?
O profund\ dezam\gire am `ncercat la
constatarea c\, din c`te c\r]i am publicat
`n Fran]a despre români [i România, elogioase toate (n.r. – Une `le de latinité,
2004 [i 2006, [i Roumanie, culture et
civilisation, 2007), cu succes de libr\rie,
`n ]ar\ nici m\car nu li s-a semnalat
apari]ia. C\r]ile `n care scriitorii români
contribuiau cu zel la imaginea apocaliptic\ despre noi au fost, `n schimb, celebrate `n toate revistele literare. O anumit\ parte a publicului francez, cea amatoare de scandal, a jubilat la lectura acelor c\r]i. Marele public francez reac]ioneaz\ `ns\ mult mai bine, cu rafinament,

faci parte din familia Goga a fost [i r\m`ne un
» „S\
privilegiu exclusiv `n plan spiritual, nicidecum `ns\
`n plan social. Doar dac\ nu cumva cineva ar putea
considera drept un privilegiu, `n cazul tat\lui [i al
genera]iei lui din familie, pu[c\ria, canalul,
domiciliul for]at, ori, pentru mine [i genera]ia mea
din familie, marginalizarea cu care am fost
n\p\stui]i, perpetuat\ prin grija multora p`n\ [i `n
postcomunismul de tranzi]ie de dup\ 1989, prin
care r\t\cim precum poporul lui Israel prin de[ert.“
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Octavian Goga, {t.O. Iosif [i I.L. Caragiale la S`ngeorz-B\i, `n 1911

curiozitate [i toleran]\, la c\r]ile menite
s\-i apropie, [i nu s\-i `ndep\rteze de
ceilal]i, iar c`nd este vorba despre
români, memoria lor ne devine extrem
de favorabil\. N-am `nt`lnit nici un
francez care, dup\ ce a vizitat România,
s\ nu-i iubeasc\ pe români. Francezii au
un vechi dicton: J’aime qui m’aime...
C`nd ei nu ne vor mai iubi, ne vom trezi
singuri [i irecuperabil dispera]i `ntr-o
lume rece [i pragmatic\, lipsit\ de sinceritate, `n care afinit\]ile culturale [i de
civiliza]ie s`nt, de cele mai multe ori, `n\bu[ite de interesele financiare, o lume `n
care nu se mai pot lega prietenii, ci doar
conspira alian]e ori c`rd\[ii.

gat\ de deficitul de imagine a românilor
[i a României `n Occident, unicul care
mai provoac\ re]ineri ori rezerve `n alegerea ei ca obiect de studiu.
Este de datoria oric\rui român care
trece de hotarele ]\rii s\ se considere
m\sura cu care `i vor fi privite [i tratate
neamul [i ]ara `n viitor. Altfel, predarea
ca limb\ str\in\ a limbii române atinge
deja de c`teva decenii culmile valorice
ale pred\rii celorlalte limbi ale continentului sau ale lumii. O dovedesc din
plin manualele de limba român\ destinate str\inilor, dic]ionarele, cercet\rile
`n care eu `nsumi m-am implicat vreme
de trei decenii.

Care s`nt „problemele actuale ale
pred\rii limbii române ca limb\ str\in\“, `n lumina experien]ei pe care
a]i acumulat-o p`n\ acum?

Pe ce c\i crede]i c\ România, cultura
ei ar putea deveni mai vizibile `n Fran]a,
sporindu-se astfel interesul pentru
valorile noastre? La Paris, de exemplu,
nu exist\ nici o libr\rie româneasc\...

tu]iilor de cultur\ din ]ar\, sus]inut\,
g`ndit\, sponsorizat\ cu har [i cu profesionalism, chiar [i `n condi]ii de sacrificii, miza fiind cum nu se poate mai
mare: evitarea pentru noi a statutului de
na]iune de m`na a treia `n U.E. Interesul
pentru valorile noastre exist\ pretutindeni `n lume. Important este s\ fim
punctuali [i preg\ti]i la `nt`lnire. ~n
privin]a `nfiin]\rii unei libr\rii de carte
româneasc\ la Paris, cred c\ doar noi,
românii, dintre toate ]\rile membre ale
U.E., nu ne-am `nvrednicit `nc\ s-o
avem! Din c`te [tiu, se str\duie[te deja
Robert Adam de la Institutul Cultural
Român din Paris [i, dup\ cum `l cunosc
eu, nu m\ `ndoiesc c\, `n cur`nd, parizienii francezi ori români `[i vor putea
procura cartea cea de toate zilele. S`nt
acolo peste 3.000 de tineri afla]i la studii [i zeci de mii de români la munc\ ori
deja naturaliza]i.

Printr-o politic\ cultural\ concertat\, presupun`nd eforturile conjugate ale insti-

Continuare `n pagina 10

Dac\ se mai poate vorbi de vreo problem\ `n statutul de limb\ str\in\ al limbii
române, atunci, cu siguran]\, e una le-
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interviu

„O profund\ dezam\gire am `ncercat la constatarea c\, din c`te
c\r]i am publicat `n Fran]a despre români [i România, elogioase
toate, cu succes de libr\rie, `n ]ar\ nici m\car nu li s-a
semnalat apari]ia.“

Mircea Goga: „Jen\ c\ s`nt
român `n Fran]a, n-am
sim]it c`tu[i de pu]in“
Continuare din paginile 8-9

Cum se simte „românul“ Mircea
Goga la Paris? V-a fost vreodat\...
jen\ c\ s`nte]i român `n Fran]a? Dar
m`ndru?
Ca tot românul, la Paris m\ simt... francez 100%. Jen\ c\ s`nt român `n Fran]a
n-am sim]it c`tu[i de pu]in. Iar asta, desigur, nu pentru c\ a[ fi nesim]itor sau
nesim]it. Am tr\it, nu pot nega [i nu pot
face abstrac]ie de ele, momente dificile,
create de c\tre indivizi izola]i care voiau
„egalitate, dar nu pentru c\]ei“, cum sun\
versul lui Grigore Alexandrescu. Le-am
considerat mici accidente de prietenie. ~n
schimb, cum s\ nu m\ fi sim]it tot timpul
extrem de m`ndru c\ s`nt român, c`nd eu
eram `nsu[i „românul de la Sorbona“?
S`nt ultimul descendent al lui Octavian
Goga care `i mai poart\ numele. Nu po]i
s\ fii m`ndru de aceast\ descenden]\ f\r\ s\ fii m`ndru de a fi român.

Cum arat\ Parisul lui Mircea Goga?
Parisul lui Mircea Goga este, `n primul
r`nd, Cartierul Latin. Un loc magic. F\ceam ce f\ceam [i tot acolo ajungeam.
Ceva misterios m\ atr\gea, f\r\ s\ m\
pot `mpotrivi. Aici tr\iesc, mai presus de
toate, superba prietenie cu marele romancier {tefan J. Fay, descendentul ultimului
principe al Transilvaniei, `nrudit cu Cantemir, cu Vasile Lupu [i cu majoritatea
capetelor `ncoronate ale Europei. Petrec
clipe minunate la o [uet\ cu prietenii mei
parizieni, printre care marele romancier
francez Jean Rouaud, Alain Kerjean, Magda Cârneci, Bujor Nedelcovici, Matei Vi[niec. {i tot aici am `nt`lnit cu o imens\
bucurie pe marile noastre soprane Angela Gheorghiu [i Leontina V\duva, pe scriitorii Ana Blandiana [i Romulus Rusan,
pe Linda Maria Baros, Catherine Duran-

din, Andreia Roman, Virgil T\nase, Gabriel St\nescu, Nicolae Breban, Ioana Cr\ciunescu, Iulian Costache, pe istoricul
Ioan Aurel Pop, pe pictorul Nicolae Maniu [i pe mul]i al]ii. Un traseu subiectiv,
de inim\? Notre-Dame, Boulevard
Saint-Michel, Sorbonne, Jardin de Luxembourg. Iar ca pila[tri ai vie]ii mele
pariziene men]ionez Comedia Francez\,
Opera Garnier [i Opera Bastille, muzeele, monumentele [i, nu `n ultimul r`nd, cafenelele literare.

Mircea Goga e [i autor de basme. Primii destinatari s`nt, probabil, nepo]ii
dvs., stabili]i `n Fran]a. Care a fost
impresia lor?
Pove[tile le-am scris `n limba francez\ [i,
p`n\ `n prezent, au cunoscut versiunile
englez\, german\, maghiar\. ~n Fran]a au
ap\rut `ntr-un volum sub genericul Trei
profesori de la Sorbona le povestesc copiilor. Ele mi-au fost inspirate de c\tre nepo]elul meu, Stéphane Lambion, pe c`nd
avea doar 4 ani. ~nc\ de la primii ani[ori
proba o uluitoare capacitate de percep]ie
a magicului. De pild\, `ntr-o diminea]\ a
cules de pe covor un fulg desprins dintr-o pern\ [i, ]in`ndu-l cu religiozitate `ntre dege]ele, a spus: „– Acesta este, de bun\ seam\, un fulg dintr-o arip\ a mamei
Nela, so]ia mea, c\ci ea este `nger `n casa noastr\!“. La vederea bucuriei de pe chipurile copiilor prezen]i la lans\ri, a[ putea spune c\ cele trei pove[ti, pentru
care `n Ungaria, de pild\, am fost comparat cu Andersen, mi-au adus cele mai
mari satisfac]ii. C`nd am propus pove[tile, `n Fran]a, spre publicare, cu excep]ia, desigur, a editorului lor, r\spunsurile
au sunat, `n linii mari, cam la fel: „Ne-au
pl\cut foarte mult pove[tile dumneavoastr\, `ns\, dat\ fiindu-le dimensiunea religioas\ pe care o reveleaz\ `n jurul Cr\ciunului [i Pa[tilor, nu le putem publica,

Fran]a fiind o republic\ laic\. V\ propunem, `n schimb, o str`ns\ colaborare pe
subiecte ca vr\jitoare, mon[tri, dragoni,
Haloween etc.“. M\rturisesc c\ nu mic\
mi-a fost decep]ia. M-am ferit, desigur, s\
scriu asemenea bazaconii. {i, oricum, eu
nu scriu la comand\. ~mi fac menirea, nu
caut succesul [i banii.

Care este ast\zi „urgen]a de a tr\i“
pentru Mircea Goga?
Proiecte? Urgen]a de a tr\i pentru mine o
reprezint\, ca `ntotdeauna, `n primul r`nd
familia: so]ia, fiica, nepo]ii [i ginerele. So]ia mea, de care s`nt cum nu se poate mai
m`ndru, este profesor la Universitatea „Babe[ Bolyai“ din Cluj-Napoca, [efa Catedrei de francez\, membr\ a Uniunii Scriitorilor. Fiica mea, {tefana, a terminat
dou\ facult\]i, Literele [i Psihologia, [i
[i-a luat doctoratul cu Suma Cum Laudae la Sorbona. Nimic n-a trecut `naintea
lor. Abia apoi vin c\r]ile `n preg\tire sau
`n curs de apari]ie, `n ]ar\, dar [i la Paris.
Lucrez `n prezent la un roman [i, evident,
la o poveste inspirat\ de c\tre Elise, nepoata mea, care tocmai a `mplinit 4 ani,
v`rsta miracolelor. Vise? S\ cresc pe mai
departe `n r`nd cu nepo]ii mei. Stéphane,
la cei 11 ani ai lui, a s\rit dou\ clase [i a r\mas tot cel mai bun la `nv\]\tur\, e pasionat de scris [i trude[te la un roman poli]ist. Elise promite s\ devin\ o mare actri]\. Cel mai mare privilegiu al vie]ii mele [i cel mai `nalt titlu cu care m-am `nvrednicit este acela de bunic. Dac\ oamenii ar [ti c`t de bine e s\ fii bunic, s-ar
face direct bunici.

Ce nu [tie lumea despre dvs. [i a]i
vrea s\ [tie?
Ce-a[ vrea ca lumea s\ [tie despre mine [i
nu [tie? ~n anul universitar 2007-2008
am fost inclus `n dou\ proiecte de mare

Poneiul roz [i românii verzi (II)
E comic c\ `n anul de gra]ie
2008 trebuie repetate [i
reamintite lucruri de mult
tran[ate `n istoria culturii.
Arta nu se judec\ dup\
criterii etice ori etnice (exact
conjunc]ia `n care se
plaseaz\ românii verzi de
peste Ocean `n lupta lor cu
poneiul roz), ci, a]i ghicit,
dup\ criterii estetice. Iar
judec\torii, evaluatorii, comentatorii unor opere de
art\ nu pot fi publici[ti obscuri ori moderatori populari
de emisiuni de televiziune, ci
speciali[tii recunoscu]i `n
domeniu.
Oric`t de spumegant ar fi
Valentin Stan [i oric`t de
flegmatic s-ar ar\ta Victor
Ciutacu fa]\ de expozi]ia de

la ICR New York, evalu\rile
lor cad `n afara fenomenului
[i, implicit, `n afara discu]iei.
Dac\ vreau un comentariu
competent asupra unei
expozi]ii, m\ adresez lui
Pavel {u[ar\, nu omului cu
laptop-ul. A crede c\ po]i
emite opinii calificate despre
orice este un indiciu clar de
amatorism. Expertul se recunoa[te [i prin restr`ngerea
con[tient\ a sferei lui de
competen]\ [i expertiz\. ~n
România, `ns\, to]i se pricep
la toate. Unul [i acela[i atot[tiutor ne explic\ tactica gre[it\ a echipei na]ionale `n meciul cu Fran]a, [ansele de aplanare a conflictului din
Georgia, modalit\]ile de
redresare a economiei

americane, secretele [colii
chineze[ti de gimnastic\ [i,
nu `n ultimul r`nd, fascismul
remanent pe fundul unui
ponei roz.
~n contra acestei jalnice
multilateralit\]i, Corina
{uteu, directoarea ICR New
York, a aplicat din start o
politic\ inteligent\ de adecvare la diferitele discipline
(film, literatur\, arte plastice,
cultur\ alternativ\), colabor`nd cu exper]i ai fiec\rui
domeniu `n parte. Abordarea, din c`te `mi dau seama,
a fost una pe principiul modern al subsidiarit\]ii. ~n loc
de un decident care s\ fixeze, de la Centru, liste de
manifest\ri [i de nume, au
existat coordonatori de
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importan]\ pentru imaginea României [i
a românilor `n Fran]a, dar [i `n lume. ~n
cel dint`i am fost cooptat ca membru `n
Comitetul [tiin]ific, un fel de ghid `n
cultura [i civiliza]ia poporului român,
solicitat de c\tre celebrul autor francez de
albume de c\l\torie, Alain Kerjean, `n redactarea albumului C\l\torie `n România, ap\rut `n acest an la editura parizian\ Glénat, cu o prefa]\ de Angela Gheorghiu. A cunoscut un foarte mare succes
`n Fran]a. Ca urmare, am devenit membru de onoare al Societ\]ii de Geografie
din Paris, printre ai c\rei fondatori s-a
num\rat regele Carol I, eu fiind cel de-al
cincilea român c\ruia i s-a f\cut aceast\
onoare. ~n cel de-al doilea proiect cultural, de data aceasta `n Elve]ia, am fost
invitat ca membru `n Comitetul de onoare al organiz\rii expozi]iei ~n zorii Europei. Neoliticul românesc. ~n num\rul
de pe luna noiembrie 2007 al „Magazinului
Istoric“, elve]ianul Laurent Chrzanovski
povestea, `n articolul intitulat „Zorii Europei. Cum s-a n\scut o mare expozi]ie“,
cum a venit `n România cu cartea mea
Une `le de latinité, pe a c\rei copert\
trona G`nditorul de la Hamangia, capodopera neoliticului românesc, ca s\ vad\ minunea. Extrem de impresionat de

proiect purt`nd, de la
`nceput [i p`n\ la finalul
`ncununat de acest scandal
mediatic, responsabilitatea
derul\rii ac]iunilor (a festivalului, vernisajului, recitalului,
mesei rotunde). Lucrurile nu
pot fi deci judecate laolalt\,
`n dev\lm\[ie, [i turnate
apoi `n capul pre[edintelui
ICR, din elementarul motiv
c\ `ntreaga politic\ institu]ional\ este conceput\,
aici, la antipodul
centraliz\rii.
Altfel spus – ca s\ `n]eleag\ [i expertul nu-numaimilitar Radu Tudor –, ICR
New York are alte ac]iuni
dec`t ICR Stockholm, iar ICR
Stockholm are alte ac]iuni
dec`t ICR Berlin, `ntruc`t
manifest\rile lor s`nt adaptate, ajustate la pie]ele culturale respective. Acestea

neoliticul nostru, i-a `ncol]it ideea unei
expozi]ii `n Elve]ia. Vernisajul expozi]iei
a avut loc pe 2 iunie 2008, cu participarea pre[edintelui Confedera]iei Elve]iene, Pascal Couchepain, [i `n prezen]a
celor mai mari speciali[ti din domeniu de
pe continent. S-au pronun]at unanim `n
favoarea ideii c\ neoliticul românesc este
capodopera neoliticului european [i
chiar mondial, vatra cultural\ a Europei
fiind spa]iul carpato-danubiano-pontic.
Peste 1.200 de exponate din 31 de muzee
[i institu]ii de cultur\ române[ti s-au reg\sit acolo `ntr-o formul\, cum nu se putea
mai inspirat\, de omagiere a României [i
a românilor. ~n superbul album consacrat
expozi]ei mi-a fost publicat eseul inspirat de c\tre G`nditorul de la Hamangia,
bucur`ndu-m\ astfel, cum s-ar zice, de partea leului. A fost apreciat drept cel mai
mare eveniment cultural al Elve]iei. Expozi]ia va fi itinerant\: Paris, Bruxelles,
Berlin, Pekin, New York. Deocamdat\.
M-am sim]it extrem de onorat s\ leg patronimul marelui Octavian Goga de proiecte culturale de o asemenea amploare.
~mi place s\-mi `nchipui c\, acolo sus de
tot, `n largul care c`nt\, Poetul cu ochi
alba[tri sur`de fericit.

BUCURE{TI FAR WEST
Daniel CRISTEA-ENACHE
transmit semnale [i cer
anumite felii, sec]iuni, re]ete
(tradi]ionale ori minimaliste),
tipuri diferite de reprezentare a culturii noastre. Expozi]ia aceasta alternativ\ a
servit, a ilustrat un asemenea
subtip; [i dac\ se potrivea
undeva deja faimosul ponei
roz cu o svastic\ pe fund,
apoi era tocmai `n New
York-ul ultracosmopolit [i experimentalist, `n care nimic
nu pare prea nou, avangardist [i destul de [ocant.
~n loc s\ lase publicul
vizitator [i critica de specialitate s\ sanc]ioneze – pozitiv

ori negativ – aceast\
expozi]ie, românii verzi din
America [i colegii lor `ntru
spirit de aici au preferat injuria lung\ [i groas\. Corina
{uteu este vinovat\ c\ a
f\cut, Horia-Roman Patapievici e vinovat c\ n-a
f\cut, iar Cristi Neagoe (de a
c\rui excelent\ presta]ie anterioar\ la libr\ria C\rture[ti
nu s-a suflat o vorb\) e executat... pentru fotografii [i
texte slobode de pe blogul
personal.
Mie unuia abia acest tipar
de judecat\ `mi aduce aminte de svastic\.
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BUDDY GUY

Dumitru Ungureanu: „Ochii s\i str\lucesc, pome]ii obrajilor se umfl\
de pl\cere, buzele exprim\ fragil sentimente nel\murite, nasul se
fr\m`nt\ `n loc, incapabil s\ se smulg\ din r\d\cini [i s\ zboare pe
deasupra lumii, p`n\ [i urechile par a se transforma `n aripi...“.

Despre muzic\ [i memorie
`n august 2008
Pentru genera]ia mea, dar probabil
mai ales a celor din estul [i centrul
Europei, memoria afectiv\ leag\ luna
august [i Praga de invazia sovietic\ a
Cehoslovaciei din 1968. Citeam pe un
site muzical c\ la 21 august 1968,
concomitent cu criza din Pactul de la
Var[ovia ce a pus `n mi[care tancurile
`mpotriva reformatorilor din mi[carea
prim\verii pragheze, la Londra avea
Memoria afectiv\ [i cea istoric\ nu se suprapun neap\rat, prima apar]in`nd adesea unei singure genera]ii, celor care au
tr\it evenimentele, `n timp ce a doua, ce
exist\ ca fundal, trebuie cultivat\ pentru
a cl\di peste timp, cu noile genera]ii, o
societate mental s\n\toas\. Caracterizat
infam dar [i istoric, concertul amintit de
la Londra nu a fost niciodat\ publicat integral [i, aflu acum, editorii seriei de
discuri BBC Legends au preferat s\ publice doar concertul pentru violoncel de
Dvorak, cu o editare care s\ deghizeze
strig\tele s\lii, intervenite la `nceputul
concertului. Memoria a fost astfel obnubilat\, fiind eliminate de pe disc, odat\
cu strig\tele de protest [i celelalte piese
ale programului, uvertura lui Glinka, Ruslan [i Ludmila, cea de-a zecea simfonie
a lui {ostakovici, faimoas\ pentru por-

loc un concert al Orchestrei Simfonice
de Stat a URSS-ului, dirijat\ de
Evgheni Svetlanov [i av`ndu-l ca solist
pe Mstislav Rostropovici. Strig\tele de
protest din marea sal\ Royal Albert
Hall unde se desf\[ura atunci ca [i
acum Festivalul BBC Promenade nu
au reu[it s\ `ntrerup\ performan]a.
Concertul a r\mas `ns\ `n memoria
afectiv\ a publicului epocii.

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY
tretul muzical al lui Stalin [i bis-ul dat
de Rostropovici, o saraband\ de Bach.
Nu [tiu ce va re]ine ast\zi, 40 de ani mai
t`rziu, memoria afectiv\ a genera]iei tinere actuale: criza [i r\zboiul ruso-georgian sau Olimpiada din China [i performan]ele unui `not\tor american. Autorit\]ile chineze au f\cut tot ce le-a stat
`n putere s\ [tearg\ memoria incomod\,
de la revolu]ia cultural\ p`n\ la incidentele s`ngeroase de anul acesta din Tibet.
Cum toate televiziunile occidentale au
preg\tit programe speciale despre China,
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am putut vedea `ntr-unul din ele [i un documentar despre `ntoarcerea acas\ a fiului minune, a pianistului, devenit celebritate mondial\, Lang Lang. Totul era
bine [i frumos cu milioanele de copii ce
l-au luat drept model pentru a deveni [i
ei piani[ti p`n\ `ntr-un moment c`nd o
oficialitate evoca trecutul. P`n\ dup\ revolu]ia cultural\ nu ar fi existat nici un
copil minune, nici o tradi]ie a unei [coli
de pian, nici un t`n\r pianist de talia lui
Lang Lang. Altfel spus, doar o societate
comunist\ de felul celei prezente `n China poate produce un asemenea talent.
Realizatorul filmului, cel care lua interviul, nu a intervenit, l\s`nd s\ se `n]eleag\ c\ acesta ar fi fost adev\rul. Mi-am
amintit cu acel prilej de Li Min Cean,
talentatul concurent la primul Concurs
interna]ional „George Enescu“, pe care
l-a [i c`[tigat [i la discul LP pe care Electrecordul l-a imprimat ulterior. Li Min
Cean a participat la Festivalul „Enescu“ `n
1964 [i a c`ntat cu Filarmonica din Ia[i,
din Timi[oara [i Bra[ov. Despre Li Min
Cean au circulat tot felul de zvonuri `n
timpul revolu]iei culturale, toate cu concluzia c\ nu mai putea c`nta, degetele fiindu-i distruse inten]ionat, prin maltratare, sau `n urma trimiterii lui la a[a-numita „reeducare“.
Curiozitatea m-a f\cut s\ caut pe Internet informa]ii despre acest pianist [i
s\ g\sesc un `ntreg articol despre el, publicat `n 2007 de Veronica Pavel Lerner
`n revista „Observatorul“ din Toronto.
Li Min Cean (Li Ming Qiang), ast\zi `n
v`rst\ de 72 de ani, `ntr-adev\r nu a mai
putut s\ c`nte dup\ revolu]ia cultural\
[i se deplaseaz\ `nso]it permanent de un
doctor, c\ruia i-a ar\tat fotografiile de la
Festivalul „Enescu“: „Aceasta este dovada
c\ am c`ntat `ntr-adev\r la pian `nainte de
revolu]ia cultural\; nu m-a]i crezut...“.
Potrivit articolului amintit, Li Min Cean
ar tr\i `n Hong Kong, unde d\ [i lec]ii
de pian, iar gra]ie unui prieten [i admirator a ap\rut [i un album de dou\ discuri compact cu c`teva din `nregistr\rile
sale de tinere]e. E bine ca din c`nd `n c`nd
memoria s\ fie re`mprosp\tat\ [i, poate,
un gest `n acet sens din partea Electrecordului ar fi binevenit.
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ROCKIN’ BY MYSELF
Dumitru UNGUREANU

Bucuria bluesului
Nu cred s\ fi tr\it vreodat\ un
bluesman pe a c\rui fa]\ s\ se
citeasc\ mai din plin bucuria de-a
a
c`nta dec`t pe-a
a lui Buddy Guy!
Ochii s\i str\lucesc, pome]ii
obrajilor se umfl\ de pl\cere,
buzele exprim\ fragil sentimente
nel\murite, nasul se fr\m`nt\ `n
loc, incapabil s\ se smulg\ din
r\d\cini [i s\ zboare pe deasupra
lumii, p`n\ [i urechile par a se
transforma `n aripi [i, al\turi de
spr`ncene, salt\ expresivitatea la
un nivel de ging\[ie viguroas\
neatins de nimeni. Vocea lui
George „Buddy“ Guy a fost
considerat\ s\lbatic\, iar stilul s\u
t\ios la chitar\ de-a dreptul
insuportabil. {i, de[i a lucrat
al\turi de mari bluesmeni,
precum Sonny Boy Williamson,
Howlin’ Wolf, Little Walter sau
Willie Dixon, existen]a [i arta sa
au r\mas cumva `n plan secundar.
Colaborarea cu Junior Wells, at`t
de potrivit\ `nc`t au fost
considera]i fe]ele aceleia[i
medalii, nu l-a propulsat `n
fruntea preferin]elor, ci doar i-a
consolidat reputa]ia printre
cunosc\tori.
Dar a venit anul 1991 [i discul
Damn Right, I’ve Got The Blues a
nimerit exact unde trebuia,
tocmai c`nd nu se a[tepta nimeni.
(Titlul se preteaz\ la un joc de
cuvinte: Damn Right, I’ve Got
The Bullet!) Bluesul, ca gen
cultural, intrase `n ceea ce
americanii cu m`ndrie numesc
„legacy“. Totu[i, s\ fim obiectivi:
cu un an `nainte Gary Moore
d\duse „lovitura“ vie]ii sale – Still
Got The Blues! Terenul [i urechile
ascult\torilor erau preg\tite. Anii
aceia, ’89-’91, purtau melancolia
trecutului [i nesiguran]a viitorului,
fiindc\ schimbarea era evident\,
iar muzicienii pop-rock-blues se
num\rau printre cei dint`i care o
proclamaser\ – v\ aminti]i Wind
of Change al trupei Scorpions...
Via]a lui Buddy Guy este un
exemplu care atest\ rolul [i
valoarea educa]iei primite la v`rsta
optim\. Cei [apte ani de-acas\
s`nt recunoscu]i de septuagenarul
prietenos drept esen]a
personalit\]ii sale, pentru c\
p\rin]ii l-au `nv\]at s\ ia partea
bun\ a lucrurilor chiar `n
vremurile segreg\rii rasiale, chiar
`n Sudul cel conservator [i chiar
`n s\r\cia endemic\. Om religios,
fire deschis\, gata mereu s\
„miroas\ ceva nou“, cum zice c\
spunea mama lui, Buddy Guy [i-a
perfec]ionat stilul `n rela]ie cu al]i
arti[ti. Este parc\ exemplul
perfect al duetelor armonioase, `n

care ambii instrumenti[ti se
completeaz\, nu se dueleaz\. De
la capodopera lui Muddy Waters,
numit\ Folk Singer, unde are rolul
de chitarist secund, la recentele
realiz\ri cu Robert Randolph [i
Derek Trucks, pe discul Skin Deep
(2008, Silvertone/Zomba Music),
Buddy Guy demonstreaz\
valabilitatea acelui „let’s work
together“, imnul unei genera]ii
altruiste.
Proasp\t ca sonoritate,
dinamic\ [i (ceea ce `n termeni
de specialitate se cheam\)
produc]ie, Skin Deep e, `ntr-un
fel, produsul marketingului, cu
„duete“ chitaristice [i vocale
deliberat valabile. Ascult [i nu m\
satur: sigur c\ am o sl\biciune
deosebit\ pentru blues, `ns\
discul acesta mi-a revigorat fiin]a
(ei, da, [i fiin]area)! Poate trec
printr-o perioad\ confuz\, dar
ceea ce receptez fix `n plexul
solar este energia pozitiv\ pe care
Buddy Guy o poart\ `n el [i-o
`mparte cu toat\ lumea.
Ar fi aproape inutil s\
povestesc despre ce anume c`nt\.
Pute]i asculta singuri [i s`nt
`ncrez\tor c\ nu ve]i regreta. Eu
am r\mas cu o imagine pe retin\,
din mai vechiul film Can’t Quit
the Blues (un omagiu la
`mplinirea celor 70 de ani, `n
2006). Era un concert din 2002,
la Montreux. La un moment dat,
Buddy Guy coboar\ de pe scen\
printre spectatori. Se plimb\ cu
chitara chiar [i-n holul
auditoriului Stravinsky; iar c`nd
microfonul nu-i func]ioneaz\,
continu\ s\ c`nte f\r\ amplificare,
a[a cum au f\cut-o str\bunii s\i,
nu el, la marginea lanului de
bumbac, sub o magnolie. Bucuria
de-a c`nta blues n-are egal!
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DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu &
Emil BRUMARU

Fragment infernal
Veronica D. Niculescu: Povestirile
iau chipul [i asem\narea fanteziilor? Spunea]i, nu de mult, c\ v\
place `nv\luirea pisisfer\, mai
nou... cu men]iunea c\ `n literatur\, doar `n literatur\, nu [i `n
via]a real\, unde e cu totul altceva.
M\ g`ndeam c\ dac\ Infernala
comedie ar fi fost publicat\ chiar
c`nd a]i scris-o, mi-ar fi folosit ca
ap\rare `n „procesul“ intentat de
p\rin]i c`nd cu m`zg\litul basmelor
ruse[ti: „Dar, drag\ mam\, iubite
tat\, pentru demitizarea cuvintelor
tabu!... “. M\ uit pe data de pe
foaia scris\ de dumneavoastr\ de
m`n\ – 1979! Chiar c\ m\ feti]eam
pe atunci...
Emil Brumaru: O! Iat\ un verb
nou: a te feti]i, a se feti]i!!! Cum te
feti]eai? Acum chiar am r\mas interzis. Dar `mi place enorm cuv`ntul. Uite, s\ fie un punct fix, nu am
scris Infernala comedie pentru a o
publica (nici nu a[ fi reu[it pe
atunci a[a ceva), ci fiindc\ nu mai
puteam scrie altfel dec`t `n felul
\sta... E clar, ajunsesem aici. Mi se
bara drumul. Era un hop, `ns\ l-am
s\rit din dorin]a de-a continua cu
orice risc interior, ca s\ `ncep apoi
poate altfel... Da, din pl\cerea de
a-mi „`mprosp\ta“ silabele... Cu o
u[urin]\ incredibil\, parc\ mi se
dictau versurile, cu bucuria ruperii
unor bariere din mine... Eram [i
singur `n toat\ casa, plecaser\ cu
mic [i mare la Curtea de Arge[...
V.D.N.: Sigur, cunosc povestea
din spatele Infernalei comedii,
cel pu]in ce spune]i din ea. E [i
imposibil de imaginat ce reac]ii ar
fi fost cu aproape 30 de ani `n
urm\, dac\ acum... De[i, de[i...
Spuneam doar c\ acele cuvinte din
scrisoarea-prefa]\ mi-ar fi fost utile
`n ap\rare. Feti]irea? Feti]irea nu e
o chestie care s\ poat\ fi explicat\
sau descris\. Te feti]e[ti sau nu. Ce,
strugurii f\r\ s`mburi [tiu cum s\
fac\ s\ aib\ bobul a[a sau altfel?
Pur [i simplu `l au.

E.B.: Tu m\ bagi direct `n
„eternul“ [i „misteriosul“ feminin,
cu r\spunsul apropo de „feti]ire“!
Te dai de bob de strugure acum!
{i-nc\ din \ia f\r\ s`mburi, pe
care eu nu i-am v\zut [i gustat
niciodat\. Dar poate c\ tocmai `n
asta st\ farmecul de-a discuta cu o
femeie c`te `n lun\ [i-n stelelogostele... Mama [i tat\l t\u mi-ar
fi ars Infernala... ca s\ nu cad\
cumva `n m`inle tale curioase. E
remarcabil totu[i la un feti]uc s\ se
apuce s\ „detabuizeze“ basme
ruse[ti!
V.D.N.: Nu, nu... ~n primul r`nd,
tata ar fi citit cu voce tare din
Infernala..., poate s-ar fi dedat [i la
ad\ugarea vreunui vers, a[a, ca `n
joac\. Dar n-a avut noroc! C`t
despre feti]ire, lucrurile stau a[a –
`mi `ntrebam motanul birmanez: tu
de unde [tii s\ ai blan\ maro pe
aici, [i de unde [tii s\ ai alb\ pe
aici? {i plimbam degetul ar\t\tor
pe urechi, apoi pe burtica lui. {i el
privea cu ochii \ia alba[tri [i nu [tia
nici de ce e motan, de ce nu e,
bun\oar\, urs panda. A[a e [i cu
feti]ele, [i cu strugurii, nu cu mine,
nu de mine e vorba aici. Eu stau `n
fa]a unui monitor [i scriu ca s\ nu
vorbesc singur\.
E.B.: Preiau: eu stau `n fa]a unui
monitor [i scriu ca s\ nu vorbesc
singur... dar s`nt din ce `n ce mai
curios s\ aflu am\nunte despre
cine `mi r\spunde cu fel de fel de
cuvinte pe care nu le [tiam p`n\
acum. Sc\mo[il\ era siamez [i
habar nu avea de asta... dar dac\
[tia? Fiindc\ prin tot comportamentul lui era deosebit. Dovada e
c\ nici iubit\ pisiceasc\ nu [i-a
g\sit... erau prea „vulgare“ pentru
el m`]ele rurale! Tat\l \sta al t\u e
de milioane dac\ ar fi citit cu glas
tare Infernala... A]i fi auzit [i voi,
feti]itele casei... Dar mama? Nu ar
fi r\mas tablou cu borcanul de
dulcea]\ `n bra]e?

Proza lui Melville este una complex\, c\ci con]ine numeroase referin]e
literare, [tiin]ifice, mitologice, religioase [i filosofice. Autorul lui Moby
Dick se situeaz\ `n r`ndul celor mai importan]i scriitori americani,
al\turi de autori precum William Faulkner sau Henry James.

Poeme pe p`nz\
Spre deosebire de roman, care „tolereaz\ paginile
imperfecte“, poezia cere `ntotdeauna perfec]iunea.
Poetul `[i creeaz\ propria realitate, o realitate care
e mult mai durabil\ [i mult mai intens\ dec`t
realitatea care i-a servit drept model. Gustave
Flaubert credea c\ poezia nu ]ine de nici o [coal\ [i
c\ un vers bun de Hora]iu echivaleaz\ cu un vers
bun de Boileau. Totu[i, facem ast\zi deosebirea
`ntre o poezie parnasianist\, una simbolist\ sau una
suprarealist\. Termenul de „suprarealism“ a fost
utilizat pentru prima oar\ de Guillaume Apollinaire
`n Les Mamelles de Tirésias, oper\ subintitulat\
„dram\ suprarealist\“. ~nceputurile suprarealismului
s`nt legate de revista „Littérature“, coordonat\ de
André Breton, Louis Aragon [i Phillipe Soupault.
De[i exist\ o str`ns\ leg\tur\ `ntre dadaism [i suprarealism, nu putem spune c\
suprarealismul este o mi[care ivit\ din
dadaism. ~n Manifestul suprarealismului,
André Breton define[te suprarealismul
astfel: „Automatisme psychique pur, par
lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de
la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation
esthétique ou morale“. Suprarealismul
pune accent pe „jocul dezinteresat al g`ndirii“ eliberate de orice form\ de constr`ngere. ~n 1929 va urma un al doilea
manifest al suprarealismului „pur“ de
aceast\ dat\, la care va adera [i Salvador
Dali. Suprarealismul a `ncercat s\ estompeze grani]a dintre via]\ [i moarte, dintre existent [i neexistent, dintre real [i
imaginar, acord`nd o importan]\ deosebit\ „automatismului psihic“. Aceast\ mi[care a modificat vocabularul poetic [i a
avut o influen]\ deosebit\ asupra `ntregii
literaturi, dar [i asupra artei `n general.
~n literatura român\, suprarealismul a
fost reprezentat de Gherasim Luca [i Gellu
Naum. Naum este considerat de critic\
ultimul mare poet suprarealist european.
La `nceputul anilor ’70, t`n\rul poet Sebastian Reichmann se `mprietene[te cu

Gellu Naum. Reichmann, sau „contele
Sebastian“, cum `l va numi Naum, va
scrie [i el poezie suprarealist\. Sebastian
Reichmann este prezent `n antologii deja
celebre consacrate poeziei suprarealiste,
cum este [i Das surrealistische Gedicht (Bochum, 1985). Volumul s\u de debut, Geraldine (1969), va fi `nt`mpinat cu entuziasm de c\tre Ion Negoi]escu [i Ov.S.
Crohm\lniceanu, dar [i de al]i critici ai
vremii. Dup\ ce a doua carte (Acceptarea
ini]ial\) `i este topit\, poetul Sebastian
Reichmann pleac\ `n Fran]a, iar din anul
1975 va scrie numai `n limba francez\,
departe de cenzura comunist\.

Poezia lui Sebastian
Reichmann este una
nostalgic\
Dup\ o „pauz\“ de treizeci de ani, Reichmann revine cu un volum de versuri scris
`n limba român\: Mocheta lui Klimt. Un
poet supus unei continue metamorfoze,
spunea Gellu Naum despre „contele Sebastian“. Poemele din Mocheta lui Klimt
`mbin\ elementele dadaiste cu cele suprarealiste. Poezia lui Sebastian Reichmann
este una nostalgic\, meditativ\, vorbind
despre lini[tile [i nelini[tile poetului, despre rela]iile interumane, despre iubire,
despre identitate, despre locuri „vechi“

[i locuri „noi“, despre singur\tate [i despre iubire, `ntr-o lume `n care „`n fiecare diminea]\ ne `mbr\c\m unii ca al]ii/ ne amestec\m unii cu al]ii/ pentru
c`teva clipe `nc\ ne t\v\lim `n urmele viselor/ de peste noapte/ mult mai t`rziu dec`t niciodat\ de `nt`lnim“. Cititorul are
ocazia de a redescoperi suprarealismul
din Estul Europei, unde, a[a cum spune
poetul, „e greu de [tiut p`n\ unde/ se
poate `ntinde mocheta lui Klimt“. La fel
ca [i ceilal]i poe]i suprareali[ti, Sebastian Reichmann alege ora[ul ca loc al
magiei cotidiene: Praga, Paris, Floren]a,
Munchen, Londra, Budapesta, Viena,
Bucure[ti. Toate r\t\cirile prin ora[ul „a
c\rui identitate... devine din ce `n ce mai
ireal\“, prin „ora[ul inexistent“, fantomatic, fac parte din ceea ce Louis Aragon
numea „métaphysique des lieux“. Poetul
devine astfel un explorator care `ncearc\
s\ dezlege misterele ora[ului, s\ descopere ceea ce se ascunde `n spatele aparen]elor: „ora[ul acesta `n care nu locuiesc/ `mi face semn f\r\ `ncetare“. De
multe ori, ora[ul `i provoac\ poetului acea nelini[te freudian\ („Das Unheilmliche“), care `l face s\ se `ndoiasc\ de propria sa identitate.
Sebastian Reichmann, Mocheta lui Klimt ,
colec]ia „Poezie“, Editura Cartea
Româneasc\, 2008, 19.95 lei

HERMAN MELVILLE » MOBY DICK

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!
SUPLIMENTUL
DE CULTUR| SE
AUDE LA

`n fiecare vineri,
de la 20.00
Cu George Onofrei
[i Anca Baraboi
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C\l\torie cu Moby Dick
Moby Dick l-aa f\cut celebru pe scriitorul american Herman Melville. Romanul este
considerat unul dintre cele mai reu[ite scrise
vreodat\ `n limba englez\. De[i la `nceput a
fost primit\ cu re]inere de c\tre public, peste ani, cartea lui Melville a fost „redescoperit\“ de cititori [i de critici, dob`ndindu-[i statutul de capodoper\ a literaturii universale.
Ac]iunea romanului `l are ca personaj principal pe c\pitanul navei Pequod, Ahab, obse-

dat de legendara balen\ alb\, Moby Dick.
Naratorul este Ismael, unul din membrii
echipajului aflat sub conducerea lui Ahab:
„Zice]i-mi Ismael. ~n urm\ cu c`]iva ani –
n-are importan]\ c`nd anume – r\m`n`nd cu
punga aproape goal\ sau chiar lefter de tot
[i nemaig\sind nimic deosebit care s\ m\ intereseze pe uscat, mi-a venit ideea s\ m\
v`ntur ni]elu[ pe mare, pentru a vedea partea acvatic\ a lumii“ – aceasta este celebra

www.supliment.polirom.ro

VIOLENT
INDIVIDUAL

Sebastian Reichmann: „~n ceea ce m\ prive[te, ceea ce scriu este
violent individual. De la o carte la alta pot fi acela[i sau altul,
dar, mai presus de orice, obi[nuiesc s\ nu m\ repet“.

TREI R|SPUNSURI DE LA SEBASTIAN REICHMANN

„Nu am niciodat\ sentimentul
de a rescrie aceea[i carte“
„Cuvintele pe care le-am l\sat amanet/acas\/se `ntorc...“ Cum a fost aceast\ re`ntoarcere a poeziei la limba
român\, odat\ cu publicarea volumului de versuri Mocheta lui Klimt?
Re`ntoarcerea poeziei mele la limba român\ a `nceput mult timp `nainte de a fi
scris prima poezie din Mocheta lui Klimt.
Prin 1992-1993, am `nceput s\ visez c\
m\ aflam din nou, brusc, `n România,
cel mai adesea la Bucure[ti, f\ra s\ `nteleg
cum sau de ce. ~n mai toate visele ap\reau figuri feminine, [i de fiece dat\ figurile acestea ap\reau colorate de un soi
de melancolie culpabilizant\ fa]\ de cel
care purta `n vis zdren]ele identit\]ii mele.
Plec`nd de la o asemenea scen\ `ntrez\rit\ `n vis, iat\ ce scriam `ntr-un poem
din 1993, publicat `n 2000 `n volumul
Balayeur devant sa porte (citez `n român\, tradus din francez\): „poemul dureaz\ noaptea `ntreag\ e f\cut/s\ dureze
`n locul t\u/c`nd e[ti absent el continu\
`nc\/tu nu po]i face s\ se termine noaptea/dec`t ascult`nd necunoscuta/care
vorbe[te `n limba ta materna/f\r\ ca tu
s\ o po]i `n]elege/(...)“. Miza incomunicabilit\]ii `ncercate `n vis era aici sf`r[itul nop]ii, adic\ al vr\jii poemului unic,
ne`ntrerupt. Continuitatea poemului
(dar nu neap\rat [i a poetului!) cerea ca
limba matern\ s\ redevin\ comun\ poetului [i necunoscutei auditoare.
Cred c\ pentru ca re`ntoarcerea despre care vorbim s\ devin\ mai deplin\,
mai autentic\, nu doar pentru mine c`t
[i pentru cititori, ar fi de dorit s\ public
din nou c\r]ile ap\rute `nainte de plecarea din ]ar\, Geraldine (1969) [i Acceptarea ini]ial\ (1971), dar de data aceasta `ntr-o versiune necenzurat\.

timpul. Aceasta e soarta tuturor scriitorilor. Ce a mai r\mas din numele celor
care au scris acest vis minunat numit O
mie [i una de nop]i? Nimic, [i nici nu
conteaz\“.
~n realitate, c`nd spune „anonim\“, Borges vrea s\ spun\ „etern\“, adic\ atemporal\. O eternitate creat\ de ceilal]i, de
genera]iile succesive, de tradi]ie. O re-creare continu\ care nu schimb\ `n nici un
fel textul ini]ial. Astfel `n]eleas\, poezia
devine `ntr-adev\r anonim\. ~n ceea ce
m\ prive[te, ceea ce scriu este violent
individual. De la o carte la alta pot fi acela[i sau altul, dar, mai presus de orice,
obi[nuiesc s\ nu m\ repet. {i chiar dac\
se `nt`mpl\ s\ m\ reg\sesc de la o carte
la alta, nu am niciodat\ sentimentul de
a rescrie aceea[i carte.

Ce poet român, contemporan, v-a
atras `n mod deosebit aten]ia?
A[ putea cita nu unul, ci mai mul]i. Cea
mai recent\ descoperire, ca s\ zic a[a,
este {tefan Manasia, a c\rui carte, ap\rut\ `n aceea[i colec]ie cu a mea, mi-a
pl\cut. Pe la `nceputul anilor ’90 i-am citit pentru prima oar\, cu mult interes, pe
Mariana Marin, Ion Stratan [i Florin Iaru.
Din nefericire, doar ultimul `mi mai poate
procura (sper!) surprize `n viitor. L-a[ cita
aici [i pe {tefan Agopian, care, de[i considerat oficial ca prozator, mi se pare a fi,
`n acela[i timp, [i un remarcabil poet.
Pagini realizate de
Bogdan Romaniuc

S\-i d\m dreptate lui Borges atunci
c`nd spune c\ „poezia trebuie s\ fie
anonim\“?
~nainte de a v\ r\spunde s\-l cit\m `nc\ pu]in pe Borges. Citatul propus continua astfel: „De exemplu, dac\ a[ putea alege,
mi-ar pl\cea ca unul din versurile mele, sau
una din povestirile mele, s\ fie rescris(\)
sau ameliorat(\) de altcineva pentru a
supravie]ui, [i ca numele meu s\ fie uitat, a[a cum se va `nt`mpla de altfel cu

fraz\ cu care `ncepe romanul lui Herman Melville.
Proza lui Melville este una complex\, c\ci con]ine numeroase referin]e
literare, [tiin]ifice, mitologice, religioase [i filosofice. Autorul lui Moby Dick
se situeaz\ `n r`ndul celor mai importan]i scriitori americani, al\turi de autori precum William Faulkner sau Henry James. Herman Melville a fost influen]at `ntr-o mare m\sur\ de scrierile
lui Nathaniel Hawthorne, c\ruia de
altfel `i [i dedic\ acest roman. Majoritatea scrierilor lui Melville au ca

subiect via]a unor marinari, c\l\toriile
[i aventurile lor. Fiecare roman corespunde unei anumite etape din g`ndirea autorului. Moby Dick reprezint\,
am putea spune, punctul culminant
al carierei literare a lui Herman Melville. C\l\torim al\turi de Ismael [i de
c\pitanul Ahab pe „m\ri interzise“,
„`ndep\rtate [i s\lbatice“, trec`nd
prin numeroase primejdii, `n c\utarea
„monstrului... funest [i misterios“,
marea balen\ alb\, „n\luca enorm\,
ca o movil\ de om\t `n v\zduh“: „Pe
l`ng\ nelini[tile pe care, prin caracte-
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Penelopa-Calypso: 1-0
Adev\rat: dac\ n-a
ar fi existat un ghid
turistic fran]uzesc din 2007, ba chiar
[i o Croa]ia (format mare, `n române[te), habar n-a
a[ fi avut unde-a
am ajuns. Adic\ `n piscul aventurii mele
adriatice din vara lui 2008: insula
Mljet. {tiam, e drept, c`te ceva: c\
pentru mul]i insula asta ar fi un fel
de miss Dalmatia, c\ pe o culme s-ar
pitula cel mai vechi s\tule] de pe
coast\, iar jos, prin golfuri, ar fi ancorat `nsu[i Abramovici. Dar c\ Mljetul e nici mai mult nici mai pu]in
dec`t Ogygia lui Homer, insula zei]ei
Calypso, unde a stat priponit Ulise
[apte ani, nu mi-ar fi trecut niciodat\
prin cap. De ce? Fiindc\ n-am g\sit
niciunde p`n\ acum o lun\ povestea
cu Ogygia din Adriatica, de[i am stat
ani la r`nd cu ochii pe h\r]i, ca s\ le
pot dep\na mai bine studen]ilor Odiseea. O predau de vreo 15 ani cu un
zel at`t de mare, `nc`t am ajuns s\ recit [i-n somn sta]iile lui Ulise, cu tot cu
Itaca. ~n plus, nu-i an s\ nu-mi treac\
prin fa]a ochilor la examen zeci de lucr\ri care r\spund [i ele cum pot la
`ntrebarea ce descoper\ Ulise `n Ogygia? Spicuiesc: „sexul perfect“, „dorul de cas\“, „plictiseala dup\ [apte
ani cu aceea[i femeie“, „c\ p`n\ la
urm\ Penelopa o bate la puncte pe
Calypso“, „pe el se descoper\“.
De[i [tiu c\ nu to]i savan]ii jur\
pe geografia miturilor, m-am luat dup\ c`]iva care scriu neab\tut c\ insula feacilor ar fi Corfu, c\ lotofagii
ar molf\i `n trans\ lotus pe coastele
Libiei, c\ Ciclopul ar fi r\s\rit de pe
l`ng\ Napoli [i lestrigonii prin Corsica. Dar c`nd am ajuns la s\la[ul frumoasei Calypso au `nceput b`jb`ielile:
unii zic c\ splendoarea de insul\ ar fi
undeva `n v`rful cizmei care-i Italia de
azi, al]ii, c\ s-ar afla prin nordul coastelor Marocului, al]ii c\ s-ar pierde `ntr-un arhipelag grecesc. Ce s\ mai
cred? Nimic. Am continuat s\

vorbesc `naripat despre ce `nseamn\
s\ r\t\ce[ti peste m\ri [i ]\ri [i despre
ce descoperi la finele c\l\toriei. Iar acum, la `nceputul lui august, c`nd am
pus piciorul pe Mljet, parc\ a[ fi ajuns la cap\tul tuturor drumurilor
vie]ii mele, at`t de mult am crezut c\
pe-acolo [i numai pe-acolo s-au zbenguit Ulise [i Calypso, c\ numai acolo,
pe mal, ar fi stat el cu ochii plini de
lacrimi, topit de dorul Penelopei.
Le-am susurat celor dou\ cupluri
de prieteni care-mi erau p\rta[e la
exaltare tot cursul scurt despre Calypso, Penelopa [i Ulise. Unele chestii
[i le aminteau, altele i-au l\sat paf.
Cum ar fi povestea (g\sit\ `n Felix
Buffière) cu ]esutul p`nzei [i cu de[iratul ei, care la greci se cheam\
analysis. Deci Penelopa – o mare
`n]eleapt\. De-aceea, p`n\ la urm\,
perfecta Calypso n-are totu[i spor,
iar Ulise t`nje[te dup\ soa]\ ca dup\
ultimul liman. A[a, povestind g`f`it,
am urcat p`n\ `n satul pierdut pe
munte [i-am amu]it c`nd i-am v\zut
pe cei zece b\tr`ni cum erau a[eza]i
pe scaune `n mica pia]\, sub un
m\slin uria[, perechi-perechi, [i cum
z`mbeau. C`nd soarele a `nceput s\
apun\ am cobor`t spre golf. I-am
l\sat, nu [tiu de ce, pe Delia [i
Eugen, pe Rodica [i Silviu s-o ia
`nainte. De sub un leandru uria[ i-am
urm\rit minute `n [ir [i-am `n]eles
`ntr-o clipit\, pe viu, tot ce-am
`ndrugat ani la r`nd prin amfiteatre.
Fulger\tor, mi-au ap\rut `n fa]a
ochilor Minodora [i Leonida T., fo[tii
mei vecini, stin[i foarte `n v`rst\, la
doar o lun\ unul dup\ altul, exact
cum st\teau la mas\ m`n\ `n m`n\ [i
se priveau f\r\ s\ spun\ nimic, iar eu
vedeam sear\ de sear\ scena prin
geamul luminat, topit\ de emo]ie.
Brusc am strigat-o pe Delia, cu inima
explodat\, hei Pupi mai `ncet
a[tepta]i-m\ unde-a]i pornit-o a[a.

risticile ei mai evidente, nu putea s\
nu le trezeasc\ `n sufletul oric\rui om,
Moby Dick `mi inspira un g`nd sau mai
degrab\ o spaim\ vag\, indescriptibil\, care le `ntrecea c`teodat\, prin intensitatea ei, pe toate celelalte – spaim\ totu[i at`t de inefabil\ [i de misterioas\, `nc`t aproape c\ nu pot n\d\jdui s\-i dau o expresie inteligibil\“.
Traducere din limba englez\, note [i
glosar de Petre Solomon, colec]ia
„Biblioteca Polirom“, Editura Polirom,
2007, 45.95 lei
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O MEGA
AFACERE

C\ Szigetul a devenit o mega afacere [i c\ toate evenimentele din
interior s`nt o unealt\ de a `ntoarce banii cu lopata mi-a trecut
prin cap. Cu toate astea, pricep c\ ai nevoie de bani ca s\ faci
art\ (m\ repet). De aceea am acceptat schimbul, corect de altfel.

Giga Sziget
Festival 2008
Manu Babescu

Insula ]ip\toare
din lanul de consum
~napoi de pe Insul\. De data asta nu mai
stau s\ filtrez. Spun la cald tot. Nu mai
am nevoie de `nc\ o zi ca s\ bag dantel\rii lingvistice despre un masacru cultural. M-am `ntors la mine de dou\ ore,
e miezul nop]ii [i e lun\ plin\. La fel ca
[i ieri, c`nd totul p\rea creat ca pentru
un joc spa]ial. Din ad\postul personal,
r\suflarea isteric\ a insulei nu-mi mai
FOTO: Anca Pol

Sziget Festival a devenit un fenomen
social, un experiment european, un
mega-mix cultural, dar mai ales o afacere
gigantic\. Aceea[i tolerant\ insul\
Obudai, din tot mai capitalista capital\
maghiar\, a suportat [i `n acest an un
masacru artistico-muzical. Am fost,
m-am `ndopat, m-am `ntors torturat\.
La anu’ iau o pauz\.

dezechilibreaz\ min]ile care `nc\ jongleaz\. Acum pot spune `n cuvinte ce acolo `mi venea a urla. Pentru c\ pentru
prima oar\ de c`nd tot merg la Sziget,
am sim]it c\ m\ sufoc. Gigantul `n care
s-a transformat festivalul de pe insula
Obudai din nu mai pu]in celebra Budapest (nu Bucharest!) `mi revolta pentru
prima oar\ sim]urile. Prea mult, prea
tare, prea mul]i, prea varia]i, prea multe: nevoi, consumabile, realit\]i, personalit\]i, nout\]i, excep]ionalit\]i. Pentru
prima oar\, acea fantastic\ „stztare de
inszul\“ de care tot m\ legam `n anii trecu]i m\ revolta. C\utam intimitatea unei galaxii `n expansiune care `[i c\uta
centrul.
De unde s\ `ncep? De ce `mi era dor?
De[i recunosc calea, am nevoie de semne. Poate e doar [ocul `nceputului, receptat tr\irile a 38.000 de oameni [i interac]iunea dintre 40 de na]ii. Nu m-am
mai dat pe net de data asta s\ v\d ce s-a
mai `nt`mplat dup\ potop. Poate v\ intereseaz\. Am `n]eles doar c\ dou\ s\pt\m`ni vor dura doar cur\]enia [i re-ierbizarea insulei. Ea singur\ a produs `n
cinci zile 4 milioane de euro (Sziget `n
varianta scurt\). Din p\cate, asta am
sim]it anul \sta de la intrare, c`nd mi se
ura Welcome `n stil babilonian.
C\ Szigetul a devenit o mega afacere
[i c\ toate evenimentele din interior s`nt
o unealt\ de a `ntoarce banii cu lopata,
mi-a trecut prin cap. Cu toate astea, pricep c\ ai nevoie de bani ca s\ faci art\
(m\ repet). De aceea am acceptat schimbul, corect de altfel.

Sex Pistols go home
Am ajuns vineri seara. M-am retras la Ambient. Nu ca s\-mi fac `nc\lzirea pentru
fostele legende ale punk-ului britanic.
Sex Pistols. Ce paradox. M-am t`r`t din
Ambient la Main Stage ca s\ v\d ce a
mai r\mas dintr-o forma]ie care a f\cut
ravagii prin anii ’70, unde ar fi fost indicat s\ r\m`n\ ori s\ evolueze cumva. Pentru c\ de[i popula]ia care e mereu prezent\ cu steaguri la scena principal\ era
destul de excitat\, al]ii au p\r\sit terenul
pr\fuit dup\ primele piese. Eu, la fel,
n-am prea rezistat la schemele lui Johnny
Rotten, foarte cameleonico-industrial

echipat, cu chilo]i England flag [i lovituri `n cap cu microfonul, ca s\ nu mai
zic de cel mai utilizat cuv`nt din istoria
omenirii, „fuck“, pe care vocalistul `l
repeta ca [i cum ar fi avut scris asta pe
un to-do list. Cu at`t mai mult cu c`t celebra lor pies\-manifest, God Save the
Queen, nu mai avea nici un sens pentru
majoritatea copiilor cu creast\ [i belciuge `n nas, care erau acolo pentru c\ auziser\ de Sex Pistols, anarhie [i punk de
la p\rin]ii lor.
Cu alte cuvinte, concertul Sex Pistols
mi s-a p\rut un nonsens, cu at`t mai
mult cu c`t anul acesta ei erau cumva
cap de afi[ pe l`ng\ Iron Maiden. ~nc\ o
bulin\ `ntunecat\ pe zidul insulei [i `nc\
o idee „nonconformist\“ de a aduce lumea la festival. De parc\ n-ar fi venit oricum din reflex. Legat tot de Main Stage,
unde nu mai fac gre[eala s\ m\ duc at`t
de des, am mai fost la Serj Tankian (aveam tr\iri cu System of a Down) [i la
REM. At`t. Serj nu m-a emo]ionat a[a
cum ar fi f\cut-o dat\ veneau to]i System. Plus c\ mi s-a p\rut c\ `l acoperea
mai tot timpul basul. Dar am trecut [i
peste asta pentru c\ vorbea frumos despre con[tiin]a individual\. Oricum, incomparabil mai bine fa]\ de punkerii legendari. Iar la REM, pfiu!, vorba cuiva
cu care am `mp\rt\[it o zi frumoas\ de
s`mb\t\ insular\, „muzica asta po]i s-o
auzi [i-n concert, [i acas\ c\ nu deranjeaz\“. Deci pentru c\ le [tiam piesele
din cap, n-am mai avut r\bdare s\ `i ascult [i live, de[i `[i lansau un nou album.
Depinde de stare. Oricum, lume a fost,
cum n-am mai v\zut la Sziget.
{i oric`t de mult o dau de data asta
cu consumul [i cantitatea, trebuie s\
spun c\ un lucru a r\mas constant la
Sziget: frumuse]ea oamenilor. Plus c\
niciodat\ nu se las\ cu scandaluri, la
at`tea mii de suflete. ~nc\ se respect\
lumea. Ea face festivalul.

Cyber-trash `n dans
contemporan
Deci aveam loc La Hammerworld, la siderurgii mai autentice, dar mai pu]in accesibile. A[a c\ s`mb\t\ am avut prima
reac]ie nea[teptat\: m-au l\sat masc\ o
trup\ de death metal-cyber trash.

voi zice pas la edi]ia viitoare. ~mi caut ceva mai
» Eu
pa[nic [i mai uman. Poate a mai trecut un an,
am mai `mb\tr`nit un pic [i nu m\ mai dau
pe spate b\ie]ii cu rasta.
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Oric`t de mult o dau de data asta cu consumul [i cantitatea,
trebuie s\ spun c\ un lucru a r\mas constant la Sziget:
frumuse]ea oamenilor. Plus c\ niciodat\ nu se las\ cu scandaluri,
la at`tea mii de suflete. ~nc\ se respect\ lumea. Ea face festivalul.
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VERBA WOLAND
Ruxandra CESEREANU

Telefonul bucluca[

Meshuggah `i cheam\ [i `nseamn\ nebunie `n ebraic\. Meshuggah nu puteau fi
dec`t suedezi, ca-n pove[tile cu elfi. Am
`n]eles de ce unele trupe s`nt bune pentru muzica de fundal, `n timp ce altele
nu pot fi ascultate dec`t live. Suedezii \[tia
mi-au transmis puternic asta. Au fost impecabili `n concertul lor death metal industrial. Dup\ ei a trebuit s\ m\ rup pu]in
la Meduza pe ceva DJ necunoscut ca s\-mi
pot reveni. Dar asta a fost un fel de parantez\ pentru c\ nu despre concerte [i
party-uri vroiam s\ zic. Sziget 2008 a
fost pour moi scena de dans contemporan [i un jam session spontan `n fa]a
scenei de muzica lumii, c`nd toat\ lumea
se aduna din praf [i pleca `n lumea din
care venise. Bine c\ n-am cedat de duminic\ diminea]a. A[ fi pierdut ni[te reprezenta]ii relevatoare pentru mintea de
consumator de cultur\ blocat pe anumite genuri. A fost exact ce c\utam. Vizualiz`ndu-le dansul balerinilor suedezi care
formeaz\ Stockholm 59° North, am sim]it
cum toat\ demen]a insulei prinde sens.
Coregrafia, conceptul, mi[c\rile fractalice,
costuma]ia, ei `n sine au fost defini]ia dansului contemporan. Apoi a urmat performance-ul a doi coregrafi spanioli, Jordi
Cortés [i Damián Munoz, care au f\cut ca
frigul din cortul de teatru s\ fie irelevant.
Acroba]ie cu coregrafie din cea mai serioas\,
cu mi[c\ri de yoga, cu prins `n hamuri [i
spart pahare cu vin, totul pentru a ilustra o
iubire masochist\ dintre doi baroni homosexuali. I-am aplaudat frenetic, cu degetele
`nghe]ate [i mintea aburind\. Dup\ un
chai indian la Ambient mi-am revenit, ca
s\ adorm mai apoi pe podeaua `nc\lzit\
de corpurile aliniate [i chircite, cu pranayama de muzic\ ambiental\ româneasc\. Zum se numesc [i mi-au pl\cut tare.

din Nantes, la spectacolul de p\pu[i al
actorilor de la The National Vietnamese
Water Puppet Show. Dar eram mai `nc`ntat\ de noua pereche de poi pe care
le-am pus din reflex `n cui. Consumul
nu iart\ pe nimeni. {i nu ai scuz\: c\-s
poiuri sau cafea, c\ e bere sau vin, insula m-a f\cut s\-mi doresc lucruri, senza]ii, vibra]ii, ocupa]ii, oameni cu ocupa]ii, oameni cu vibra]ii, oameni cu lucruri, oameni cu senza]ii. Asta p`n\ la
miezul nop]ii de duminic\. Atunci [i-au
`ncetat performance-ul balerinii de la
„deGENERATION“. Nu [tiu c`t trebuie
s\ fi fost `n capul coregrafului de origine
evreiasc\, Hofesh Schecheter, dar a comunicat exact ce sim]eam c\ trebuia comunicat atunci [i acolo, pe o insul\ care `ngurgita bulimic energie [i consum, ca s\
scoat\ pe nas fl\c\ri de marijuana. Dansul degenerativ spunea prin mi[c\ri despre moarte [i prin muzic\ industrial\
despre pericolul egoului `n iubire. Nu prozaic, frenetic. Toate astea ca s\ treac\ de
la trance la Always Look on the Bright
Side of Life.
Din tot festivalul v\zut prin prisma
mea, „deGENERATION“ m-au f\cut s\

DeGeneration PIN code
M-am trezit a doua zi pe deal, cu sistemul
solar al lui Loys care venise cu autostopul
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nu mai am nevoie de nimic altceva. De
aceea am plecat lini[tit\ luni diminea]a,
cu jam session-ul de chitar\ [i firiz `n
minte [i cu soarele `n cap. „Sziget I love
You Blues“ se nume[te improviza]ia. {i
despre asta [i era vorba. Nu regret\m
nimic, nu ne cre\m stresuri aiurea, nu
ne cump\r\m lucruri de care nu avem
nevoie, ne control\m nevoile [i avem
grij\ s\ iubim ce s`ntem. Same hippie
shit, cum zicea ini]iatorul Sziget-ului `n
editorialul bro[urii cu programul festivalului. Pentru c\ un fenomen de amploarea festivalului de pe insula plutitoare din Budapesta ori va exploda la un
moment dat, ori se va transforma `n
altceva. Eu voi zice pas la edi]ia viitoare.
~mi caut ceva mai pa[nic [i mai uman.
Poate a mai trecut un an, am mai
`mb\tr`nit un pic [i nu m\ mai dau pe
spate b\ie]ii cu rasta. Sau poate consumul \sta exagerat a p\truns acolo
unde m\ durea mai tare. ~n art\ [i `n
con[tiin]a individual\.
Apropo, azi m\ duc s\-mi verific contul. De aici `ncepe realitatea. Oare `mi
mai [tiu PIN-ul?

Uneori primesc telefoane ciudate
sau n\stru[nice de la oameni care
vor s\ afle de ce scriu `n general
sau de ce scriu despre lucrul
cutare [i nu despre cel\lalt sau
care cine [tie ce alte `ntreb\ri `mi
pun: c iudate, curioase, nes\rate
sau insolente etc. Uneori, stau cu
ei de vorb\, alt\dat\ m\ scuz `n
grab\, depinde de timpul pe care
`l am la dispozi]ie [i de scopul
telefonistului sau telefonistei.
Ei, bine, telefonul despre care
voi vorbi acum suna cam a[a: era
un domn care voia s\ [tie cum
stau lucrurile cu poezia. Voia s\
[tie `n absolut, dup\ cum mi-a
precizat de la `nceput. De c`te
soiuri este poezia? Dac\ exist\ o
re]et\ absolut\. Dac\ [i dac\.
Cei care m\ cunosc deja, [tiu
c\ teoria mea de (ca) poet\
define[te trei tipuri de poezie:
poezia cerebral\ (ra]ional\), apoi
cea a inimii, cum o numesc eu
(poezia sim]\mintelor, aceasta
poate fi inclusiv mistic\, a se
vedea imnurile Sf`ntului Ioan al
Crucii) [i `n al treilea r`nd poezia
visceral\, zis\ [i a m\runtaielor
(eu cu aceasta votez).
Uneori, cele trei se combin\ [i
nu s`nt de sine st\t\toare. Se mai
adaug\ aici, cu stelu]\, poezia
scris\ prin tehnici `nrudite cu

transa, delirul, suprarealismul
etc. ([i cu aceasta votez).
Alteori, exist\ [i geneze
incomprehensibile ale textelor
poetice: poeme transmise (parc\)
mediatic de la mii de kilometri, `n
care poetul este doar un fel de
conduct\ [i de tunel, utiliz`nd,
s-ar zice, cuvintele altcuiva. Vocea
de la cap\tul cel\lalt al telefonului
bucluca[ era categoric\ `ns\: voia
s\ [tie ce este poezia `n absolut,
cum se produce ([i reproduce,
hiha!) ea. Cuv`ntul „absolut“ a
fost folosit de nu [tiu c`te ori.
Dup\ ce am explicat `ntruc`tva,
dar omul r\m\sese obstinat la
cap\t, am `ntrebat m`nioas\ [i
s\tul\: dar cine v\ crede]i
dumneavoastr\, Dumnezeu? Nici
m\car nu-[i spusese numele, iar
eu am uitat s\ `l `ntreb, prins\ `n
v`ltoarea interoga]iilor. Dup\ ce
l-am `ntrebat dac\ se crede
Dumnezeu, am salutat `n vitez\ [i
am `nchis.
Apoi m-a pufnit r`sul. Numai
atunci m-am g`ndit c\ fusese, cu
siguran]\, o fars\.
C`t despre teoria asupra
poeziei, fire[te, ea este mai
complicat\, dar la telefon ce [i c`t
po]i s\ spui [i s\ explici?
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Nepotriviri
De multe ori, am avut impresia c\
unele cuvinte s-aau lipit de lucrurile
gre[ite, c\ cineva s-aa distrat `ncurc`nd borcanele [i c\ noi, ursuzi [i comozi `n uzul limbii, ne d\m seama
mult prea rar c\ etichetele nu se potrivesc cu dulce]urile. De aceea, propun, `n miezul verii at`t de calde, un
exerci]iu, obositor pentru unii, salvator pentru al]ii, de f\cut ordine `n
c\mara limbii. A[ `ncepe cu panari]iu, despre care s`nt convins\ c\ ar
merita s\ fie numele unei pr\jituri cu
glazur\ de fistic [i pandi[pan `nsiropat, pe care copiii ar cere-o bunicilor
(apropo de asta, declar solemn c\ `n
limba italian\ cuv`ntul bunic sun\ cel
mai muzical [i emo]ionant – nonno,
mai ales c`nd e rostit de un pu[ti
gr\su] [i curios) `n dup\-amiezele de
var\, c`nd dulcele pr\jiturii devine un
fel de alifie magic\ pentru copiii
tri[ti. Apoi, cataiful ar trebui s\ fie un
grad `n armat\, lipindu-se de epole]ii
unui soldat destul de prost\nac, dar
m`ndru de misiunea pe care o are de
`ndeplinit, iar plutonierul ar ajunge
s\ desemneze o persoan\ aflat\ sub
influen]a permanent\ a planetei Pluto, ceea ce i-ar produce st\ri de euforie necontrolat\, alternate cu
plesc\ituri mul]umite ale buzelor.
Co]ofana ar fi o floare cu ]epi, care
ar rezista stoic `n fa]a ploilor acide,
melasa ar fi o t`n\r\ `nc\p\]`nat\ pe
drumul castit\]ii, iar valeriana, dimpotriv\, o u[uratic\ fermec\toare.
Jocul \sta ar putea continua la infinit, iar scopul lui principal (acela
de-a ne dezmor]i din plictisul rostirii)
ar fi atins atunci c`nd, la fel ca gimnastica de diminea]\, ne-am str\dui
s\ ne facem `nc\lzirea pentru logoreea de peste zi cu dou\-trei renumiri ale lucrurilor. {tiu c\ `ntotdeauna avem altceva mai bun de
f\cut dec`t s\ ne pierdem vremea cu
simple copil\rii, fie ele lingvistice, [i
totu[i, `n ciuda acestui fapt, m\
`nc\p\]`nez s\ cred c\ exist\ un timp
pentru toate. Exist\ un timp pentru
dureri de cap, crize de con[tiin]\ [i
`nnegriri, exist\ alt timp pentru
hamacuri, leneveal\ [i soare, exist\
`nc\ un timp pentru
prietenii, jocuri de cuvinte [i
dragoste, pentru c\r]i [i `mbufn\ri.
Singura condi]ie e s\ nu ne lu\m a[a
de des `n serios [i s\ ne permitem
luxul unor inofensive tr`nd\veli
juc\u[e (tr`nd\veal\ ar trebui s\ fie
numele unui deal de pe care se
poate cobor` doar `n ralenti [i pe
care se poate urca doar `n alergare).

Florin L\z\rescu: „~i respect pe olimpici la fel ca pe fotbali[ti.
Dar c`nd `i aud pl`ng`ndu-se (sau pe al]ii pl`ng`ndu-i) c\ munca
lor nu e r\spl\tit\ precum cea a unui fotbalist nu
mi se pare cinstit“.

Africa lui Karen Blixen
~n lichefianta c\ldur\ bucure[tean\ am v\zut `ntr-o sear\, pe TVR Cultural,
un documentar despre Karen Blixen. Se termina cu Meryl Streep `n close-up,
spun`nd un citat din Karen Blixen pe care [i-l amintise c`nd i-a vizitat casa
memorial\ de la Rungstedlund [i a c\lcat pe treptele pe care scriitoarea
se a[eza `n fiecare sear\: „Oriunde voi fi `n viitor, `ntotdeauna o s\ m\
`ntreb dac\ plou\ `n Ngong“.
Documentarul m-aa prins. Din pricina c\ldurii, creierul plutise toat\ ziua `ntr-un
soi de sup\. Nu [tiam ce s\ scriu pentru „Suplimentul de cultur\“. Plus alte
evenimente-jalon, printre care [i eclipsa de lun\ din acea sear\. Mi-am adus
aminte c\ `n 1988 cump\rasem, de la
libr\ria „Dacia Traian\“ din Sibiu, romanul Din inima Africii de Karen Blixen
(nume care nu-mi spunea nimic), doar
pentru c\ edi]ia scoas\ de Cartea Româneasc\ (`n traducerea lui Gabriel Gafi]a) avea pe copert\ fotografii de epoc\. O doamn\ cu un buchet de crini
interminabili, portretul unui b\rbat cu
fa]a foarte neted\, o ma[in\ de scris –
pe coperta unu, respectiv ni[te negri [i
un aeroplan – pe coperta patru. ~n Sibiul bovaric din care visam s\ decolez cu
prima ocazie, via]a lui Karen Blixen `n
Africa a irumpt ca o jerb\ colorat\. Planta]ii de cafea distruse de l\custe, ploi
care c\deau afar\, `n timp ce pe verand\ se citea din [ezlong [i se asculta
muzic\ la patefon, dar, de ce s\ mint,
cel mai extraordinar mi s-a p\rut amorul baronesei cu englezul Denys Finch
Hatton (cel cu fa]a ca o lun\ plin\ de
pe copert\) – care ap\rea c`nd [i c`nd
cu c\r]i, pove[ti [i haine deschise la culoare, [i care avea s\ moar\ c\z`nd nu
departe cu avionul lui, un Moth pe care-l botezase Gipsy Moth, [i cu care zburase [i Karen Blixen.
Peste pu]ini ani am v\zut [i filmul
Out of Africa – foarte american (sic) –,
realizat de Sydney Pollack, `n care Meryl Streep era Karen Blixen, iar Robert
Redford – Finch Hatton. {i dac\ mi-a
pl\cut atunci mi-a pl\cut mai ales pentru

aventuroasa [i nefericita poveste de
dragoste din zemoasa Afric\. (Nu [tiu
dac\ mi-ar mai pl\cea [i acum.)
Filmul mi se pare azi at`t de dulceag, `nc`t chiar [i lovestory-ul are ceva
fericit `n nefericirea lui, p`n\ [i faptul
c\ baroneasa capoteaz\ la capitolul afaceri `nc`t trebuie s\ v`nd\ tot [i s\ se
`ntoarc\ `n Danemarca sun\ romantic
pe ecran. {i s-a `ntors, intoxicat\ cu arsenic de la tratamentul `mpotriva sifilisului cu care se pricopsise de la so]ul ei
infidel (arsenic ce o va chinui toat\ via]a), intoxicat\ de amorul ei tragic, intoxicat\ definitiv (`n sensul englezesc al
cuv`ntului) de Africa.
{i, pentru c\ [i-a[a `ncercase f\r\
succes s\ se sinucid\, s-a reapucat de
scris (`ncepuse s\ scrie `n Africa, tot
a[tept`ndu-l pe Finch Hatton). Avea cu
pu]in peste 40 de ani, era singur\ [i
f\r\ copilul pe care [i-l dorise mult. A
scris {apte povestiri gotice, pove[tile pe
care odinioar\ i le spusese ea lui Finch
Hatton, pe care le-a semnat cu nume
de b\rbat – Isak Dinesen – [i care i-au
adus succesul pe loc. A scris apoi Out
of Africa – romanul aventurii din
Kenya.
Au urmat Povestiri de iarn\ [i altele.
Se `mboln\vea des. Lucra mult. Nu s-a
mai m\ritat. Numele ei era vehiculat ca
favorit la Nobel. La sf`r[itul anilor ‘50 a
f\cut prima [i ultima c\l\torie `n SUA
(de[i i se extirpase o parte din stomac
[i m`nca aproape numai stridii), unde a
]inut s-o cunoasc\ pe Marylin Monroe
[i unde i-a cucerit pe to]i cu verva ei.
La `ntoarcere, ar\ta ca o stafie. A mai
tr\it vreo 3-4 ani [i, dup\ ce a murit,

Olimpiada [i fotbalul
{tiu c\ o s\ enervez pe mult\
lume, dar nu m\ pot ab]ine
s\ nu scriu cumva `n r\sp\r
cu tonul encomiastic `n care
s`nt prezenta]i olimpicii [i Olimpiada. {i asta ar fi ok, dac\ n-ar fi f\cut\ prin antitez\
la fotbali[ti [i la „mizeria“ din
fotbal. Simt o oarecare doz\
de ipocrizie cel pu]in la unii
dintre cronicarii sportivi,
cel pu]in la unii dintre fanii
ad-hoc `nr\i]i ai Olimpiadei.
Aceea[i comentatori care
st`rnesc [i `ntre]in artificial
scandaluri marginale din lumea fotbalului, `n stare s\ realizeze zece talk show-uri la
r`nd doar pe tema unei interjec]ii scoase de Gigi Becali,

vin acum [i vorbesc de noble]ea arunc\torului de ciocan. Aceea[i jurnali[ti care
filosofeaz\ aprig pe marginea
culiselor din fotbal, f\r\ s\ fi
scris `n ultimii ani mai mult
de c`teva r`nduri r\zle]e despre alt sport, cad acum `n
extaz `n fa]a tr\g\torului cu
arcul. Aceea[i oameni care
n-au urm\rit niciodat\ capcoad\ vreo competi]ie din
afara Olimpiadei se declar\
cople[i]i de emo]ie c`nd afl\
c\ „ai no[tri“ au luat la ceva –
nu conteaz\ la ce, numai s\
ia – o medalie olimpic\ (iar
`n cazul `n care [tiu azi precis
cine [i la ce a luat, vor uita `n
maximum o s\pt\m`n\). {i
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a fost `nmorm`ntat\ `n parcul re[edin]ei sale. ~n ciuda opozi]iei preotului,
familia a re`nhumat l`ng\ ea c`inele preferat.

Nimic de zis
Am luat apoi din raft Din inima Africii
[i am deschis la plesneal\, d`nd peste
paginile `n care Karen Blixen vorbe[te
despre primele zboruri `mpreun\ cu
Finch Hatton, despre eliberarea pe care
o sim]ea zbur`nd la mic\ altitudine
peste colinele de la Ngong, peste bivoli
[i peste peisajul care te face s\ crezi c\
ai nimerit de cealalt\ parte a lunii, despre cum englezul oprea motorul `n aer
ca s\ aud\ cum ]ip\ vulturii l`ng\ ei,
dar [i despre lini[tea b\[tina[ului kikuyu care „nu `ncearc\ s\ fac\ s\ treac\

d\-i [i `njur\ fotbalul [i fotbali[tii care „nu ca \ia, s\racii“...
Olimpiada e – cum altfel? –
olimpian\, fotbalul e-o
cloac\. Olimpicul nu e un
simplu sportiv, ci un semizeu
`ncle[tat `n lupta cu destinul,
care se antreneaz\ ani `n [ir,
pe bani pu]ini, departe de reflectoare, `n vreme ce fotbalistul e un gigolo care `n timpul
liber mai merge pe la unele
antrenamente [i jocuri plicticoase, dar numai pentru a-[i
putea s\lta c\ru]a de bani [i
pentru a confisca crema [tirilor. Cel care sare calul e-un
domn, fotbalistul e-un manelist. Permite]i-mi s\ am unele
dubii c\ un halterofil a asculat la via]a lui mai mult Bach
dec`t Ionel D\nciulescu, c\
vreun discobol a risipit

FILM
Iulia BLAGA

timpul, ci se a[az\ pe jos [i tr\ie[te“.
Capitolul se `ncheie cu discu]ia avut\
cu un b\tr`n b\[tina[ care a tras concluzia c\ ea [i englezul zboar\ degeaba
dac\ n-au reu[it s\-l vad\ acolo sus pe
Dumnezeu. {i m-am g`ndit c\ poate
numai la b\tr`ne]e te po]i ridica deasupra peisajului [i vedea planul vie]ii
tale. Karen Blixen se m\ritase cu Bror,
dar `l iubise pe fratele acestuia, Hans,
care era [i el aviator [i care a murit
c\z`nd cu avionul c`nd ea era `n Africa.
Mai t`rziu a ap\rut englezul. Karen Blixen se `ndr\gostise, se spune, prin proiec]ie – [i de Hans, [i de Finch Hatton,
`n al c\ror spirit de aventur\, [i totodat\ intelectual, `[i reg\sea tat\l care
fusese un adev\rat personaj [i care se
sinucisese c`nd ea avea 10 ani.
Nu mai zic nimic. ~ntre a-l c\uta pe
Dumnezeu `n aer [i a te pune jos s\
tr\ie[ti, unii le aleg pe am`ndou\. Cei
noroco[i.

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
Florin L|Z|RESCU
`ndelungul profesiei sale mai
mult\ energie dec`t B\nel
Nicoli]\, c\ olimpicii au neap\rat un IQ mai mare dec`t
al fotbali[tilor. Pentru un
ochi atent, lumea cea f\r\ de
prihan\ a olimpicilor e plin\
de scandaluri de tot felul (de
exemplu, cele de dopaj s`nt
mult mai dese dec`t la fotbali[ti). Locul de desf\[urare
al Olimpiadei [i modul `n
care a fost hot\r`t s`nt scandaloase `n sine. Numai c\
despre aceastea se scrie
pu]in [i, atunci c`nd se face,
nu intereseaz\ pe nimeni.

~i respect pe olimpici la fel
ca pe fotbali[ti. Dar c`nd `i
aud pl`ng`ndu-se (sau pe al]ii
pl`ng`ndu-i) c\ munca lor nu
e r\spl\tit\ precum cea a
unui fotbalist nu mi se pare
cinstit. Succesul lor financiar
e direct propor]ional cu interesul public pe care `l st`rnesc. Nu am auzit de organiza]ii caritabile sau institu]ii de
stat care s\ le dea fotbali[tilor de poman\. {i tare m\
tem c\ pentru toat\ lumea
Olimpiada-i doar un [pri] de
var\. Pe c`nd fotbalul e-o
prelung\ be]ie.
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