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Presa culturală
între tradiție și reformare

ntr-un timp în care suntem cu
toții afectați de efectele izolării,
distanțării, spaimelor de tot
felul, care mai este apetența pentru
presa culturală? Ce fel de texte ar
putea capta atenția cititorului pe
fondul neliniștii și lipsei de răbdare
pe care tot mai mulți intelectuali
o invocă? Formula clasică a unei
reviste culturale să fie nevoită să se
reformuleze odată cu schimbările
din viața reală suferite în ultimul
timp? Formula online poate înghiți
cuvântul tipărit pe hârtie, dar
competiția e mare în avalanșa de
informații și evenimente derulate pe
platforme online care câștigă adepți,
salvează timp, distanțe și bani.
În cadrul Colocviilor Scrisul
Românesc, ediția a XVI-a din acest
an, ne-am propus o dezbatere sub
genericul Presa culturală între tradiție și reformulare, despre provocările
presei culturale în contextul nou creat
de era post-pandemică și am lăsat
libertatea autorilor participanți la
colocvii să vină cu referiri și comparații asupra presei din toate timpurile,
insistând pe perioada actuală și
urmările imprevizibile ale acesteia.

Pornim de la considerentul că
fără o presă culturală puternică și
valoroasă, ancorată pe realitățile
vieții sociale, politice și culturale, nu
se poate vorbi de o cultură modernă
și de o adevărată viață culturală.
Rolul principal al presei este cel
informativ, dar presa culturală are și
un mare rol formativ privind limba,
istoria, identitatea națională, valori
civice, culturale și artistice.
Revistele literare, ca expresie a
modernității, au evoluat odată cu
literatura și reprezintă spațiul în
care scriitorii se afirmă prin publicarea primelor lor creații (debutul
publicistic), afilierea la grupuri, cercuri sau curente literare cu aceleași
orientări. Privită retrospectiv, presa
culturală apare și se dezvoltă odată
cu viața social-politică și devine o
necesitate în informarea publicului.
Presa culturală propriu-zisă își
face apariția abia la începutul secolului al XVII-lea. Prima gazetă,
intitulată Noutățile din Anvers, a
apărut în Olanda, în 1605, la început
fiind un fel de buletin comercial care
conținea comentarii socio-politice și
știri externe.
Continuare în p. 2
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reptat, presa culturală se extinde cu primele jurnale: Austria (1620), Franța (1631), Italia (1634), Suedia (1645) etc.
în care-și fac loc mai multe știri culturale. Deși cenzura se intensifică, presa culturală capătă putere politică, cu diferențieri de
la stat la stat. În Anglia, de pildă, presa angajată în disputele
politice își câștigă dreptul de a fi numită, în 1787, a patra putere
în stat. Treptat se impune prin propagarea ideilor liberale și
a noutăților din cele mai diverse domenii lărgindu-și aria de
informații în diversele aspecte ale vieții sociale și culturale. Jurnalismul și gazetăria nu-și dobândesc locul de prim rang decât
mult mai târziu, când societatea cunoaște o nouă dezvoltare,
în timp ce literatura, cartea sau broșura, continuă să rămână
principalele mijloace de informare publică.
Prima revistă literară este considerată Nouvelles de la République des Lettres, publicată în 1684 din inițiativa lui Pierre
Bayle, filosof protestant. Cu intermitențe, publicația continuă
să apară sub conducerea diverșilor redactori până în iunie 1718.
Deși scrisă în întregime în limba franceză, Nouvelles de la République des Lettres a fost publicată lunar la Amsterdam, probabil
pentru a evita cenzura. Era alcătuită din 40 de pagini și conținea
în principal recenzii critice la cărțile publicate în librăriile din
Europa, însoțite de extrase selectate. Din iulie 1775 continuă a
doua serie, până în 1777, avându-l ca editor-tipograf pe venețianul Giovanni Battista Abrizzi.
Primul ziar tipărit în limba română este Fama Lipschii, săptămânal apărut în Saxonia, la Leipzig (19 mai - noiembrie 1827),
din inițiativa și cu sprijinul financiar al unui grup de boieri
români, în frunte cu Dinicu Golescu, avându-i ca redactori pe
I. Mihail C. Rosetti și Anastasie Lascăr, studenți români aflați
la studii de medicină la Leipzig. Începând cu numărul al doilea,
publicația s-a numit Fama Lipschii pentru Dația. În Înștiințare, I.
M. C. Rosseti își exprima încrederea „în progres, în emanciparea
neamului prin educație și cultură, precum și dragostea pentru
patrie și popor”. În nr. 3 al publicației redactorii propun un
proiect de reformă a ortografiei românești și recomandă alfabetul latin. Numărul conține și o rubrică de literatură universală
în care prezintă relațiile literare româno-sârbe, include și știri
politice contemporane preluate din ziarele germane.
Courrier de Moldavie este primul ziar tipărit pe teritoriul
țării noastre, la Iași, (18 febr. – 1 apr. 1790), editat săptămânal
de către comandamentul trupelor rusești conduse de prințul
G. A. Potemkin în războiul ruso-turc. A apărut în limba franceză deși se anunțase bilingv, cu apariție și în limba română.
Era tipărit cu litere latine, care proveneau din Polonia și editat
→
într-una din tipografiile rămase de la Dimitrie Cantemir
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(exemplare se găsesc în Biblioteca „Lomonosov” din Moscova). Cuprinde și o încercare
de odă, închinată Împărătesei Ecaterina a II-a,
publicată în limba latină.
Începutul presei culturale românești în
primele decenii ale secolului XIX se datorează,
în cea mai mare parte, unor cărturari și scriitori
dedicați, precum Ion Heliade Rădulescu,
Gheorghe Asachi, Gheorghe Barițiu, Mihail
Kogălniceanu ș.a. La 8 aprilie 1829 I. H.
Rădulescu editează la București Curierul românesc, cu suplimentul literar Curier de ambe sexe
(1837); la Iași, Gh. Asachi tipărește la 1 iunie
1829 Albina românească, cu suplimentul literar
Alăuta românească (1837), Gh. Barițiu scoate la
Brașov la 12 martie 1838 Gazeta de Transilvania,
cu suplimentul literar Foaie pentru minte, inimă și
literatură, iar Constantin Lecca, în tipografia proprie editează la Craiova revista Mozaicul (3 oct.
1838). Toate săptămânale, cu conținut predominant literar, cu apariție constantă și îndelungată.
Prima revistă literară, în adevăratul înțeles
al cuvântului, este Dacia literară, întemeiată în
1840 la Iași de Mihail Kogălniceanu, publicație
care susținea crearea unui curent literar, romantismul românesc, sincron cu cel european. A
urmat Convorbiri literare, fondată la 1 martie
1864 de Societatea Junimea, cea mai importantă
revistă literară și cea mai longevivă din întreaga
presă românească în cadrul căreia s-au afirmat
marii clasici. Apare apoi Literatorul, prima
revistă simbolistă românească întemeiată de
Alexandru Macedonschi în 1880 la București,
care promovează conceptul de poezie modernă.
O nouă etapă în dezvoltarea presei literare
începe din 1918, odată cu formarea statului unitar
român, când presa se impune ca a patra putere
în stat. Perioada interbelică, cea mai roditoare
în domeniul literaturii, cuprinde și reviste de
mare importanță care ne sincronizează în plan
european. Între acestea se numără Sburătorul,
publicație modernistă întemeiată în 1919 de
Eugen Lovinescu, Gândirea, revistă tradiționalistă, editată în 1921 la Cluj de Cezar Petrescu și de
I. Cucu împreună cu un grup de scriitori între care
Adrian Maniu, Lucian Blaga, Gib I. Mihăescu.
Revistele avangardiste (Contimporanul, Urmuz,

75HP, Punct, Integral, unu, Simbolul, Alge) reprezintă un alt moment important novator în acord
cu mișcările literare din Europa.
Relansarea revistelor întemeiate de instituții și grupuri de intelectuali din diferite centre
culturale care au funcționat până în ’89 sub
egida Comitetelor de Cultură și Artă regionale, și preluate apoi de USR, a constituit un
moment necesar în evoluția presei.
După ’89 numărul revistelor de cultură a
crescut vertiginos apărând până în cele mai
îndepărtate localități ale țării, multe în tiraje
foarte mari, unele chiar valoroase, cum este
Scriptor care apare la Iași (fondator și coordonator Lucian Vasiliu) și poate fi considerată
model prin concepție, conținut, colaboratori
și prezentare artistică; sau Cultura, care din
lipsă de fonduri financiare a și sucombat, la
fel și revistele Cuvântul și Idei în dialog, care,
împreună cu Dilema Veche ajunseseră, la un
moment dat, cu cele mai mari tiraje.
În general presa culturală contemporană se
poate spune că se află la un nivel profesional
ridicat, angajând în timp personal specializat,
redactori și colaboratori valoroși, reușind să
formeze grupuri constante și omogene în
orientări și vederi estetice. O statistică arată
că peste o sută de reviste se găsesc în această
situație. Parte dintre ele menționează la prima
pagină că „apar sub egida Uniunii Scriitorilor”,
aspect subiectiv dacă ținem seama că există
multe reviste fără să treacă această mențiune și
poate sunt tot atât, dacă nu chiar mai valoroase.
În prezent se înregistrează aproape 150 de
reviste de cultură care apar cu sprijinul instituțiilor
administrativa, a unor societăți sau persoane
fizice. În Dicționarul presei literare românești
(1790-2000), ediția a treia, Ion Hangiu inserează
2680 de publicații (autorul include și presa din
diaspora), apărute timp de peste două secole,
în română sau alte limbi, dar cu un conținut
românesc. Preocuparea pentru realizarea unor
lucrări de sistematizare asupra presei culturale
este constant; în 1913 apare lucrarea Publicațiunile periodicelor românești, în două volume, apoi
Presa literară românească. Articole-program de
ziare și reviste (1789-1948); cercetători ai Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”
publică ample volume privind presa literară
românească, însoțite de articole-program; un
grup de cercetători de la Institutul de Lingvistică,
Istorie Literară și Folclor al Universității „Al. I.
Cuza” din Iași realizează Dicționarul literaturii
române de la origini până în prezent, sub coordonarea lui Al. Dima și I. C. Chițimia este publicat
Dicționarul cronologic al literaturii române, iar
Paul Cornea publică volumul Presa literară și istoria literaturii. Acestea, alături de numeroase alte
studii, cuprind informații și comentarii prețioase
despre presa culturală românească.
Sigur că presa culturală a fost afectată de
fenomenul pandemic. Criza în care se află
astăzi publicațiile culturale este determinată
de mulți factori: în primul rând de cel financiar de care depinde viața publicațiilor, în al
doilea rând de scumpirea exagerată a hârtiei
și apoi al difuzării presei. Legea 136/2015 privind finanțarea de la bugetul de stat a revistelor
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de cultură, din păcate numai a unui număr
restrâns ce reprezintă un procent de circa
10% din totalul revistelor care apar astăzi, n-a
rezolvat aspectul financiar decât parțial. Prin
relații proprii s-a reușit ca unele reviste să fie
subvenționate de consilii județene și locale, primării, acolo unde s-a înțeles rolul și importanța
acestora. Restul publicațiilor se zbat de la un
număr la altul fără certitudinea și siguranța
apariției regulate. Faptul că nu există o agenție,
cum s-a propus adeseori Ministerului Culturii,
care să reglementeze în plan național difuzarea
revistelor, situația rămâne haotică și cititorii de
bază rămân tot ai spațiului unde acestea apar.
Ca toate restricțiile impuse de pandemie,
revistele trebuie să revină la organizarea activităților cu publicul. Intenția profesorului
Adrian Cioroianu, director general al Bibliotecii Naționale, de a organiza, începând cu anul
viitor, Salonul Național al Revistelor de Cultură,
ni se pare interesantă și oportună.
Concurența mediului online a devenit o
mare încercare pentru revistele culturale care
până la urmă s-au adaptat apărând în paralel. Se
pare că toate revistele importante apar în același
timp online și imprimate pe hârtie. S-a observat
în această perioadă tendința de a se substitui
presa tipărită prin cea electronică apărând mai
întâi pe Internet pe paginile personalizate ale
acestora, apoi imprimate pe hârtie.
Să sperăm că va fi înțeleasă situația în care
se găsește presa culturală românească astăzi și
se vor găsi resurse de continuare a activităților acestora, chiar în concurență cu revistele
difuzate online.
Provocarea presei culturale rămâne conceperea tematică și prezentarea grafică, publicarea
de articole de conținut care să satisfacă cele mai
diverse gusturi ale cititorilor. În ciuda pandemiei, revistele culturale au supraviețuit, și-au
păstrat consistența și seriozitatea, iar odată cu
expansiunea tehnologică pot însemna o rezistență a cuvântului, nu puțin lucru într-o lume
care tinde să fie dominată de imagine. ■
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Revistele literare în viaţa culturală

resa culturală de ieri și de astăzi – un vast
domeniu de cercetare, un subiect generos propus de revista Scrisul Românesc,
nu poate lăsa indiferenți pe scriitorii, pe istoricii și criticii literari din orice timpuri. Sigur că
atunci când vorbim de presă culturală ar trebui
să ne gândim la toate artele, la învățământ, la
filosofie, sociologie și politologie, la teologie și
la științe în general. Însă pentru cei mai mulți
dintre noi, scriitorii, printr-o raportare grăbită,
sumară, liminară, presa culturală înseamnă
doar presă literară sau ceva pe aproape. Este
precum o prejudecată. Și într-adevăr, cam așa
stau treburile și nu de azi, de ieri. Majoritatea
revistelor culturale sunt publicații preponderent
literare. Acestea sunt periodice săptămânale,
lunare, trimestriale, anuale etc. La fel de adevărat este că aproape toate rezervă câte o rubrică
sau pagină, cele mai generoase, cronicilor plastice, dramatice, de film, lingvistice (cultivarea
limbii) și chiar sportive ca și comentariilor politice. Însă cam atât: partea leului revine culturii
scrise, fie ea literatură de creație, fie metaliteratură. Implicit, apare o limitare: ele interesează
cel mai mult pe literați, scriitori și mai puțin
sau deloc (în zilele noastre) pe alți oameni de
cultură, pe profesori sau pe cei care alcătuiesc
ceea ce se numește „publicul larg”.
Sub atare aspecte se prezintă peisajul revuistic, începând cu secolul XX și în special în
epoca postbelică. Față de etapele anterioare, în
ton cu dezvoltarea generală, presa culturală a
fost mai prolifică în aceste perioade istorice.
Chit că regimul comunist, vrând să o rupă cu
trecutul, a suspendat revistele culturale tradiționale, a făcut să apară câteva publicații
noi, aservite ideologic, dar, din fericire, de la
mijlocul deceniului șapte a fost permisă reînvierea unor publicații de tradiție, între care și
revista craioveană Ramuri, începând din 1964,
avându-l ca redactor-șef pe Ilie Purcaru. Au
urmat la conducerea revistei Al. Piru, Marin
Sorescu, Gabriel Chifu, Paul Aretzu, Gabriel
Coșoveanu. În 2005 acest mensual și-a sărbătorit centenarul. Scrisul Românesc, care avusese
câteva apariții în 1927-1928 sub conducerea lui
Dumitru Tomescu, a dispărut pentru o lungă
perioadă de timp, revista fiind reluată abia în
2003, din inițiativa directorului actual, profesorul Florea Firan. S-a făcut cunoscută, în
ultimele două decenii, și revista lunară Mozaicul, reanimată de profesorul Nicolae Marinescu
după 160 de ani, în 1998. Vechea publicație
Mozaicul fusese ctitorită de Constantin Lecca
la 1838. Între timp la Craiova au luat ființă și
alte reviste, mai ales lunare, apoi trimestriale
unele, între care SpectActor (cu un conținut
exclusiv teatral), Noul Literator (cu gândul la
Macedonski), Autograf MJM, Sfârșit de mileniu
preschimbat în Mileniul III. Cel puțin Ramuri,
Scrisul Românesc și Mozaicul sunt reviste

O schiţă geopolitică

culturale de anvergură națională, deși ultimele
două nu sunt apreciate așa cum merită de către
forurile centrale ale breslei scriitoricești.
Ramuri se numără printre cele nouă-zece
reviste din subordinea Uniunii Scriitorilor
din România, alături de România literară,
Convorbiri literare, Luceafărul de dimineață,
Viața Românească, Steaua, Apostrof, Orizont,
Helikon... Ultima este o publicație de limbă
maghiară. România literară este hebdomadar
în timp ce celelalte sunt mensuale. Orizont
a fost o vreme, până la începutul deceniului
ultim al secolului trecut (1993), săptămânal,
devenind apoi lunar. Însă nu numai aceste
publicații contribuie la dinamica și la diversificarea vieții literare, ci și alte reviste de veche
tradiție precum Familia, Vatra, Tribuna,
Ateneu, Argeș. Condiția lor relativ la politica
forului central este/a fost cea de reviste agreate,
adică aflate „sub egida Uniunii Scriitorilor din
România”. Actualmente ele sunt în număr de
32, începând cu Discobolul, Arca, Familia,
Poesis și continuând cu Acolada, Nord literar,
Poezia, Argeș, Antiteze, Portal Măiastra, Confesiuni, Neuma, Euphorion, Ex Ponto, Banchetul,
Caiete silvane, Caligraf (de Teleorman) etc.
Ținând cont că multe dintre ele sunt relativ
noi sau mai puțin cunoscute publicului și
chiar unor oameni de cultură, se recomandă
ca necesară alcătuirea sau schițarea cel puțin
a unei geografii a revistelor literare și de
cultură. Astfel, începând cu București, trebuie
continuată localizarea cu Iași, Cluj, Craiova,
Timișoara, Oradea, Târgu-Mureș, Sibiu, Arad,
Satu Mare, Baia Mare, Alba Iulia, Pitești, Piatra
Neamț, Bacău, Brașov, Constanța, Târgu-Jiu,
Drobeta-Turnu Severin, Alexandria, Târgoviște, Petroșani, Galați, Bistrița, Focșani, Călan
ș.a.m.d. Numai la Turnu Severin, de pildă, au
apărut și apar vreo cinci publicații culturale,
lunare și trimestriale: Caligraf (de Mehedinți),
Amfitrion, Terra Grifonis, Vorba noastră, Răstimp (revistă de cultură populară). Nu mai
vorbim de Cluj-Napoca sau de Iași unde numărul revistelor de cultură se apropie de zece.
Publicațiile de gen au înregistrat un boom
în deceniile postdecembriste, în condițiile unui
climat de libertate a presei. Drept urmare destule sunt marcate de localism, sunt reviste de
nișă ca să ne exprimăm astfel. La cele enumerate mai sus se adaugă încă altele, unele de-a
dreptul obscure. Nu am la îndemână o situație
cât de cât apropiată de realitate, dar nu sunt
convins că în culturile occidentale, mai exigente calitativ decât cultura română, ar exista
o asemenea pletoră de publicații literare. În
Franța, de exemplu, la fel de importante sunt
suplimentele culturale de week-end ale marilor cotidiane cum ar fi Le Nouvel Observateur,
L’Express (Styles), Le Monde, Paris Match,
Libération (Libé week-end) etc. În România,

au avut suplimente culturale ziare centrale
precum Adevărul, România liberă, Tineretul
liber, iar la Craiova – Cuvântul libertății. În prezent, dacă mai există vreunul, ca și înainte, nu
se bucură de cine știe ce audiență. Însă publicațiile mai demult consacrate beneficiază de
ziariști culturali și de colaboratori competenți,
obiectivi, bine informați, cultivați și dedicați
actului cultural-literar. În regimul trecut, după
câte îmi aduc aminte, un singur jurnal a ținut
un supliment cultural săptămânal: Scânteia
tineretului cu acel încă neuitat SLAST (Suplimentul literar-artistic al „Scânteii tineretului”)
devenit cunoscut sub conducerea lui Ion Cristoiu. În rest, revistele de cultură erau strict
repartizate în marile orașe: București (România literară, Luceafărul, Contemporanul, Viața
Românească), Cluj-Napoca (Tribuna, Steaua),
Iași (Convorbiri literare, Cronica), Bacău
(Ateneu), Brașov (Astra), Sibiu (Transilvania),
Oradea (Familia), Timișoara (Orizont), Târgu-Mureș, (Vatra), Craiova (Ramuri), Pitești
(Argeș), Constanța (Tomis). Dintre acestea doar
România literară și Contemporanul erau săptămânale, celelalte apărând regulat în fiecare
lună la date fixe.
Dacă în regimul comunist presa era strict
controlată de cenzură și de organele de partid,
după căderea dictaturii libertatea presei și a
cuvântului a devenit în multe zone de-a dreptul
incontrolabilă, atunci când nu se mai respectă
deontologia profesională și etica socială.
Imparțialitatea și obiectivitatea, exigența în
formă și în conținut, verificarea informației,
discreditarea zvonisticii, utilitatea informării și nu goana după faptul divers, au devenit
simple amintiri și mă gândesc în primul rând
la presa cotidiană. Presa autentică este deja o
raritate. Cotele de profesionalism, cum am
menționat deja, ale presei culturale sunt însă
evident mai ridicate. Păcatul principal al presei
culturale este subiectivismul, nu neapărat al
unor publicații întregi, ci al anumitor ziariști și
colaboratori, însă revistele care îi tolerează sau
îi cultivă sunt ele însele părtașe la partizanat și
la compromisuri. Nu atât spiritul de grup specific mișcărilor scriitoricești este amendabil,
cât veleitățile și exclusivismul ridicol al găștilor
literare. Interesele de grup sunt diferite față de
interesele de gașcă: grupurile vor să construiască, să schimbe ceva pentru și în literatură,
cu subiectivismul și cu contondența de rigoare,
găștile se fac vinovate de veleitarism, de suficiență, de laudă de sine și ignoranță. Grupurile
literare provoacă un impact al schimbării,
găștile se închid în meschinăria unor interese
veleitare și sterile. Oamenii de cultură și scriitorii valoroși se atașează mai greu grupurilor și
evită cu discernământ și spirit superior găștile.
Însă, orice s-ar spune la adresa lor, găștile își
văd înainte de treabă... ■
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Criza presei culturale și alte crize

scrise, dacă tot vorbim despre ea. Cine se mai
ia azi după opiniile din recenziile sau cronicile
literare, la un roman recent apărut? Probabil
nici chiar autorii romanului acela. Suficiența
ne caracterizează în toate.
Și mai este ceva. După bunul nostru obicei,
al românilor, în jurul revistelor s-a coagulat
câte o grupare de colaboratori, care ocupă
paginile revistelor.
E greu să se pătrundă în cetatea unor asemenea (ierațiomi expresia neacademică) găști.
Pentru că ele se ghidează nu pe calitatea unor
programe, pe un fond ideatic, pe un program
cultual/literar. Ci pe o comuniune de dulci prietenii literare sau nu. Evident, nu generalizez. Există
și reviste cu totul elevate și deschise unui mare
număr de colaboratori ce vin cu un prinos de idei
valabile, cu calitatea scrisului literar înalt. Aceasta
este o cale de supraviețuire. Și ar mai fi și soluția
unei mai bune difuzări. Nu cred, bunăoară, că
în chioșcurile de difuzare a presei din Cluj nu
s-ar găsi măcar 20-30 de interesați să citească
revista „Scrisul Românesc”. Difuzarea deficitară
contribuie din plin la sucombarea revistelor literare. Oricum însă, revistele culturale, chiar și în
tirajele minuscule în care sunt editate acum, nu
vor pieri din cauza promovării revistelor difuzate
on line. Iar dacă vor pieri, va fi să fie numai din
pricina proastei înțelegeri a actului culturii servit
cititorilor lor (puțini, mulți, câți vor fi dar vor fi).
Bobul de grâu s-a ales întotdeauna de neghină
(Iertați-mi exprimarea pășunistă). Nu vă fie
teamă, scrieți adevărul despre marile probleme
morale, social, politice ș.a. ale timpului nostru și
cititori se vor găsi mereu. Calitatea culturii scrise
și tipărite pe hârtie, fie ea în reviste sau în cărți,
ține de calitatea înțelegerii actului cultural. În
rest, nimic nou sub soare. ■

Curierul Românesc – prima revistă în limba română
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Pagină din Biblia de la 1455

Dar, cultura a resimțit de-a lungul secolelor
numeroase crize (acute!). La noi, bunăoară, având
un popor de analfabeți, în marea majoritate, cine
să fi citit, la vremea apariției lui, un roman cum e
acela scris de Dimitrie Cantemir, conceput în consonanță la zi cu arta barocului european. Eram
un popor de ascultători; în biserici se asculta lectura textelor biblice. De citit citeau cei puțini care
aveau carte (de unde și zicerea: ai carte, ai parte).
Care va să zică, eram într-o criză culturală pe care
am depășit-o în momentul când s-a produs alfabetizarea pe scară masivă. Dar, o criză a fost și
aceea a apariției tiparului (în Europa, Gutenberg
a tipărit pentru prima dată Biblia, la 1455) lăsându-i curând fără obiectul muncii pe toți scribii și
copiștii din mănăstiri, din cancelarii ș.a. Și, nu au
fost puțini cei care au deplâns frumusețea cărților
realizate manufacturier. Rolul miniaturiștilor l-a
luat meșteșugul reproducerii tipografice a ilustrațiilor. Câștigul a fost enorm, privit din punctul de

vedere economic (și nu doar). S-a marcat deci…
o criză culturală.
Ceva asemănător se întâmplă azi când
cartea tipărită pe hârtie tinde să fie înlocuită
cu cartea promovată electronic. Foarte multă
lume (mai ales tinerii) preferă să citească pe
ecranul calculatorului cărți întregi (cum ar fi să
se zică: on line), găsind că a ține în mână o carte
tipărită e ceva desuet. Va să zică, avem o criză
în sfera culturii (Lasă că la noi, în momentul
de față, ne copleșesc toate crizele: politică, economică, financiară, medicală ș.a.).
Ne întrebăm (ca odinioară caligrafii, referindu-se la manuscrise), dacă va dispărea cultura
cății tipărite. Nu cred. Această criză mi se pare a
fi cu totul falsă. Nu Internetul va uzurpa cultura
adevărată. Ci mentalitățile obtuze (obscure) de
promovare a felului acesta de culturală… tradițională. Se scrie sub imperativul libertății de
expresie, despre drame uman minore (îngăduit
să-mi fie să consider un roman despre drama
cuplului de homosexuali care nu se pot căsători
oficial la Starea civilă, ca fiind unul minor și,
deci, de interes meschin).
Felul cum scriem și despre ce scriem, nu
cum tipărim literatura beletristică (la ea mă
refer), ne plasează într-o veritabilă criză a
culturii. Faptul că după ’89 au apărut, la noi,
sumedenie de edituri și de reviste, prin toate
localitățile pe unde există câțiva diletanți, veleitari, care au impresia că sunt scriitori, nu dă
măsura promovării unei culturi autentice. Deși,
dacă stau bine și mă gândesc, fără această producție de joasă speță intelectuală nu am putea
aprecia, la justa valoare, scrierile cele de bună
calitate spirituală. Nu poți aprecia, bunăoară,
înălțimea Ceahlăului decât raportând-o la
înălțimea dealurilor dimprejur. Și-apoi, să nu
fie cu supărare, am rămas tot un popor
de ascultători. Mulțimea de oameni prezenți dumineca și în sărbători în biserică,
ascultă ce li se citește din cartea Sfântă și
au impresia (convingerea!) că au… citit ei
înșiși Biblia. Așa și cu cititul pe internet.
Mai acum câțiva ani, la un seminar de
teorie literară la Universitatea din Aba Iulia,
vorbind despre romanul istoric de aventuri,
am aflat că o studentă din anul al treilea, a
„citit” Cei trei muschetari într-o revistă de
desene animate… Să nu ne facem iluzia că
aceia care citesc poezii pe internet sunt, de
fapt, cititorii autentici de poezie. Nu. Internetul este un veritabil drog cultural iar cei
care stau ore, zile întregi cu nasul în ecranul
televizorului, se amăgesc pe sine crezând că
astfel își dobândesc cultura autentică. De
aici criza presei culturale. Drogații internetului nu pun mâna să citească vreo carte
tipărită. Se mulțumesc doar cu surogatul
ei. Așa că, totul este cum gestionăm promovarea culturii. Aici se află criza presei

Constantin
CUBLEȘAN

ediţia a XVI-a

S

ecolul 21 s-a anunțat încă de la început ca
unul de mari schimbări (violente?!) atât în
natură cât și în societate. Dacă în natură –
mi-a explicat un prieten profesor la geologie –,
asistăm la sfârșitul unei ere geologice (pe care,
între noi fie vorba, ne-am străduit cât am putut
mai mult, cu toții de pe întregul mapamond,
s-o stimulăm batjocorind pădurile, apele,
munții și toate celelalte) – în societate ne-am
slujit de marile invenții, posibile și imposibile,
ca să introducem între noi oamenii o adevărată
dihonie. Decalajul între cei ce înțeleg înalta tehnologie cibernetică și cei care nu știu nici măcar
să utilizeze un calculator (mulți nici nu au un
asemenea instrument, absolut indispensabil, la
ora actuală, pentru orice fel de operațiuni intelectuale), este evident. Așa că e firesc să putem
vorbi de o criză a presei culturale, acum.
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Număr special

O

dată cu democratizarea literaturii și cu
extinderea publicului cultivat a apărut
și nevoia de a ajunge la acest public ce
nu se mai limita la saloanele aristocratice. Mai
mult de atât, posibilitățile de tipărire devenind
din ce în ce mai accesibile, grupurile literare
din ce în ce mai numeroase și adesea în conflict unele cu altele, se simțea nevoia unor
tribune mai dinamice decât cărțile masive și
mai consistente decât foile volante. Pentru a
sprijini anumite idei, pentru a face cunoscut
publicului un număr de scriitori care aderau la
aceeași estetică, pentru a susține sau a impune
noi nume în literatura epocii revistele literare
au fost vehiculul perfect. Cu o apariție constantă, cu o recurență a numelor care asigura
soliditatea proiectului, cu o diversitate bine
calibrată de texte – poezie, proză, eseistică și
cronică literară etc., dar și articole polemice,
incisive – revista sau „foaia” literară ori magazinul literar s-au impus ca o necesitate în spațiul
cultural astfel dinamizat.
Prima revistă literară este considerată
Nouvelles de la république des lettres, inițiată
de Pierre Bayle și apărută în Franța în 1684.
Dar adevărata expansiune a revistelor literare începe abia în secolul al XIX-lea, când
și mijloacele, și publicul, și numărul de scriitori, dar și diversitatea textelor, a doctrinelor,
odată cu apariția romantismului, au cunoscut
o expansiune fără precedent. De atunci până
în prezent, timp de două secole așadar, revistele literare s-au multiplicat, s-au diversificat și,
uneori, s-au specializat, servind un gen literar
sau o perioadă literară, uneori doar un scriitor, așa cum se întâmplă cu revistele literare
academice, care cuprind doar studii critice pe
o temă dată.
Nevoia de reviste literare este una ce ține
de noutate, de cunoașterea unor texte care vor
apărea sau nu în volum, dar există mereu o
stare de urgență în frecventarea unei reviste de

Î

Revistele literare –
o expresie a modernităţii
actualitate literară. Pe lângă asta, evenimentele
care se desfășoară tot timpul, cât și receptarea critică a noilor apariții fac din reviste un
spațiu de dialog, de cunoaștere și de întâlnire.
Ca și lectura ziarelor care aduceau știri sau
comentarii politice și socio-economice, și
publicațiile literare și-au făcut loc în tabieturile
cotidiene sau, cel puțin, săptămânale ale
cititorilor. Ele au impus grupuri literare,
estetici, texte și au întreținut polemici, au
funcționat mereu ca un catalizator al vieții
literare vii.
Atunci când am pornit în configurarea
revistei „Scrisul Românesc”, am luat în calcul
atât crearea unei noi tribune prin care anumite voci locale, dar și de pe alte meridiane,
să poată comunica atât cu cititorii de literatură, în special cei care intrau în contact
și cu editura omonimă, cât și o comunicare
în interiorul unui grup eclectic ce avea să se
constituie. Experiența unei redacții, a unui
număr de scriitori foarte diferiți între ei, dar
care încercau să găsească prin intermediul literaturii și cu ajutorul unei publicații punți de
legătură este una profund umană și nicio altă
formă – literară sau nu – nu o poate suplini,
mai ales când în ecuație intră și distanța fizică.
De câteva decenii însă concurența vine
dinspre spațiul virtual. Prima revistă electronică, mai degrabă o bază de date, apare deja
în 1984, dar abia din 1995, odată cu apariția
World Wide Web, apar și primele reviste literare în sensul adevărat al cuvântului. Pe lângă
diversele publicații virtuale, pe lângă variantele online ale celor deja existente pe hârtie, au
proliferat diversele pagini de autor, blog-urile
și hub-urile literare, ușor de accesat, în general
gratuite și în care oricine pare a avea un loc sub
soare. Dacă o vorbă de duh spunea altădată că
„Hârtia suportă orice”, putem avansa și susține
că pixelii sunt și mai primitori, depășind orice
graniță, dar și orice control calitativ. Internetul

Milles Feuilles:
Nu mai e loc în arhive

n arhiva mea personală au dispărut
deja sute de unelte indispensabile pe
vremea lor – unele folosite ani de zile
între 1956-2001. Între ele și revistele literare.
Depozitate alături de creion, stilou și carnet
în negurile abisale revărsate tot mai rapid în
noi sau prin noi (măturați și noi în șuvoaiele
de timp pierdut) revistele îngălbenite mai
respiră urgență? Un timp, când eram nou
publicat, revistele și ziarele sfâșiau cu sirene
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asurzitoare siropul vieții dens plictisitoare.
În anii ’50, de exemplu, când eu aveam
10-14 ani și François Villon (primul poet liric)
împlinea 400 de ani, literatura din periodice
(mai ales poezia) a fost contribuitor principal
la creșterea vitezei temporale.
Ziarele și revistele au fost de obicei pline
de aparente amintiri și nostalgii, indiferent de
autor sau etichetă. Chiar și avangarda, care
se credea futuristă, a fost, se vede acum, o

chiar poate cuprinde orice și în cantități atât
de mari, încât tinde spre irelevanță, de vreme
ce încă nu s-au găsit modalități adecvate de
selecție în afara unor algoritmi care țin mai
degrabă de notorietate decât de calitate.
În asemenea condiții, o întrebare care
s-a pus de nenumărate ori în ultimele două
decenii este la ce mai folosesc revistele literare,
mai ales în format clasic, pe hârtie, mai ales
că am asistat la un recul puternic inclusiv al
presei mainstream care a fost nevoită să se
refugieze tot mai mult în spațiul virtual ca
să poată supraviețui. Un răspuns posibil s-ar
putea coagula în jurul ideii grafice speciale,
atractive mai mult în formatul tipărit decât în
cel online. Există o eleganță tridimensională
care ține de această prezență imponderabilă
de hârtie, care, cel puțin pentru generațiile
născute încă în Galaxia Gutenberg, exercită
o fascinație aparte. Nu știm însă dacă noile
generații vor mai fi sensibile la farmecul vintage al hârtiei, deși tocmai banalitatea spațiului
virtual și dominația online-ului poate face din
nou atractivă forma clasică a tipăriturilor.
Oricum, indiferent de suportul pe care vor
apărea, nu numai că expansiunea internetului
nu a dus la moartea literaturii, a presei sau a
publicațiilor culturale, ba chiar observăm o
efervescență și o diversitate fără precedent a
acestora. După ce, timp de două secole, formatele revistelor au rămas aproape neschimbate,
doar mici inovații și rafinarea procedeelor editoriale fiind singurele diferențe, posibilitățile
oferite de spațiul virtual, unul inclusiv interactiv și cu o dinamică superioară, nu puteau
fi ignorate de scriitori, publiciști și editori. Nu
știu dacă ne aflăm într-o perioadă de tranziție sau aceste forme – fizic și virtual – vor
coexista încă multă vreme, dar e clar că revistele literare, indiferent de schimbările pe care
le vor suferi din punct de vedere formal, vor
rămâne o necesitate culturală. ■

Andrei
CODRESCU

umplutură de emoții și teorii compuse din
nostalgia viitorului. Acest viitor s-a repezit
pe propriile mijloace și produse cu o forță
rapid destructivă.
Limbajele civilizației care-și credea
depozitele de sofisticare asigurate de măiestria meșteșugarilor limbii a fost (și este)
șocată continuu de viteza nimicitoare cu
care suntem șterși de ce am creat. Umanul
e o fază. ■

Proză
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sper să apreciați! Originalul..., mi-am permis
să-l iau eu – am uitat să vă spun, dar sunt
înnebunit după artefacte originale, dau oricât
ca să fac rost de ele, chiar m-am mirat că
pentru a vă afla scheletele din dulap a fost
atât de ușor și m-a costat doar 19 847 de
euro, sper să rețin suma exactă, dle Nogame...
Dacă mă înșel cumva, voi reveni și vă voi ține
la curent, după cum, foarte probabil, îi voi
trimite și fiicei dvs. un mesaj în consecință,
fie un buchet de flori prin niște oameni cam
dezaxați, care fac parte dintr-o monstruoasă conspirație anti-LGBT și aruncă vitriol
pe lesbiene, fi-le-ar rușine să le fie acestor
monștri, fie îi voi trimite Lindei un mesaj
scurt din partea mea, cu scrisoarea de adio
a Marthei anexată, pentru că am vaga bănuială că Linda nu cunoaște acele răvășitoare
rânduri ale mamei ei la final de viață, le fin
de la vie, cum ar spune Serge Gainsbourg, mă
înțelegeți, indiferent de divergențele dintre
noi eu vă propun să rămânem pe terenul
culturii... Dacă vreți, vă mai spun și alte,
multe alte lucruri din viața dvs. ... Dar vă
rog să nu uitați că discutăm pe timp plătit
de mine, nu de dvs., jegule care sunteți! –
i-am aruncat eu, calm, în față, ipochimenului
malversaționist.
Sub tonul ușor și poetic al vorbelor mele,
Nogame era țăndări și doar un făraș de plastic
dintr-o piață de pește, soios, mirositor a hoit și
spart, ar fi fost potrivit pentru a-l aduna de pe
jos. Privirea lui lașă mi-a făcut greață.
— Din acest moment, spuneți tot ce știți.
Dacă în patru zile am aflat câtă putoare zace
în biografia dvs., vă dați seama ce ar rezulta
dacă aș cheltui două săptămâni căutându-vă
mai amănunțit?! Din acest motiv, acum chiar
dau drumul la ceas – i-am zis eu, și efectiv am
declanșat cronometrul ceasului Omega. Dacă

mă mințiți, dvs. și Linda veți suporta consecințe neașteptate, nu spui care, vorba părintelui
dramaturgiei naționale! Dar, dacă nu mă mințiți, biletul ăsta e al dvs., gata semnat, eu îmi
respect cuvântul – și i-am arătat atunci un cec
pe numele lui, de 10 000 euro, pentru o consultație oarecare.
I-am întins cecul cu mâna dreaptă, s-a
gândit două-trei-patru clipe, a dat să-l înhațe,
doar că atunci eu am făcut rocada: am retras
mâna dreaptă și i-am întins stânga.
— Cecul e al dvs. doar după ce îmi pupați
mâna! Așa era vorba!, am susurat, vesel.
Nogame privea la mine ca un bou ajuns în
ante-penultima cameră a abatorului. Îl lovise
ceva, dar încă nu știa ce anume.
— Am ’rezut că glumiți..., a șoptit el, spășit.
— Nu, n-am glumit, i-am zis eu, relaxat.
Am și eu mici plăceri ale vieții.
Nogame s-a întins la stânga mea și a sărutat-o, cu buze uscate și reci, ca ale unui cadavru
în pregătire.
Și iată ce mi-a spus apoi doctorul Nogame.
El nu trăia din pediatrie, de fapt. Aducerea pruncilor pe lume era o sarcină colaterală.
Specialitatea sa, cea serioasă, era modificările
genetice intrauterine.
Mai precis: Nogame mi-a explicat, cu
bâlbâieli, cum principala competiție a epocii
contemporane, între marile puteri ale lumii,
la nivelul anilor 2020-2030, maximum 2035,
era dezvoltarea cognitivă – adică, care stat/care
putere va produce, în serie, o întreagă generație
de copii cu un IQ sesizabil crescut peste medie.
Americanii încearcă, chinezii încearcă, europenii încearcă, rușii, israelienii vor și ei, indienii,
iranienii vor urma la un interval de 5-10 ani,
apoi alții și alții.
fragmente din romanul
Totul e posibil doar pe lumea aceasta, în pregătire

Arhivă sentimentală

Adrian Cioroianu, Augustin Buzura, Florea Firan, Dumitru Radu Popescu, Cornel Ungureanu, Gabriel Coșoveanu
Colocviile „Scrisul Românesc”, Muzeul de Artă din Craiova (2014 )
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ogame mă privea, uluit.
— Ambele dvs. fete, dle Nogame –
am continuat eu – au emoționantul
obicei de a lăsa ușa apartamentului deschisă
ziua, drept e că zona e foarte sigură, și chiar
și geamul de la dormitor îl lasă crăpat seara,
atunci când își ling piersicile și suzetele, ca să
zic așa, și când gem care pe care, vă dați seama,
literalmente care pe care, nu mai insist!...
— Nu fiți grobian! Viața fiicei mele nu e
treaba dvs.!, mi-a retezat-o atunci doctorul,
redevenind glacial, superior și autoritar.
— Ah, nu! Nu mă înțelegeți greșit, evident
că a fi lesbiană nu e un păcat și, credeți-mă, nu
patalamaua sexuală a fetei dvs. mă interesează
și nici ce crevete linge ea! Lăsați-mă să termin.
Apropo de creveți: oamenii mei au constatat,
din întâmplare, în ultimele câteva zile, că cea
care mereu gătește e mulatra și altfel mereu
dezirabila Wuhha, pentru că fiica dvs. Linda
sigur nu a avut de unde să învețe bucătăreală –
pe când ea avea vreo 5 anișori ați divorțat de
mama ei, răposata Martha, odihnească-se în
pace! La scurtă vreme după ce părinții Marthei
decedaseră repede unul după altul, de un soi
de infarct, iar unii ar putea spune că moartea
lor a fost, zică-se, suspectă, din moment ce
dvs. erați medicul lor curant, dar nu mai insist
aici, ei bine, amărâții părinți ai Marthei, care
au trudit clădind chiar clinica aceasta în care
ne aflăm, la începuturile ei, au crăpat lăsând
singurei lor fete bani mulți, iar peste trei luni
de la moartea lor dvs. i-ați înscenat soției un
adulter cu un bizar și șiret gigolo din Nordul
Africii (și care, pe bune, vorbea o spaniolă
de tot râsul), pe care l-ați plătit ca să spună
ce doreați dvs., desigur, iar apoi Martha s-a
sinucis după trei încercări de a discuta cu dvs.,
iar dvs. ați respins-o, indignat, i-ați spus că
oricum îi veți lua fata și așa mai departe. Dar e
de reținut, aș zice, că, înainte de a se sinucide,
fosta soție v-a trimis o scrisoare – pe care de
atunci ați tot ținut-o ascunsă, peste tot, pe la
dvs. prin casă, prin seifuri de bănci etc., doar
că eu am dat de ea, ce chestie, ce să vezi, chiar
ieri! E o anodină foaie A4, împăturită în două,
ați pus-o într-o carte, acolo, în spatele dvs.!,
am mai zis eu, și i-am arătat, dezinvolt, raftul
de tratate medicale din spatele lui – pe care
oricum nu le mai răsfoise de când terminase
stagiatura, cred.
Dar corpul respectivului Nogame era deja
în arcuire: ca un tigru biped sărise de pe scaun
și, disperat, a luat una dintre cărțile mai vechi,
aflate la fundul unei stive aparent banale,
căutând înnebunit. S-a demascat copilărește
deschizând cartea și a părut clar surprins când
a găsit acolo scrisoarea despre care îi vorbisem – într-adevăr, împăturită în două.
— Ah, scuzați-mă!, i-am zis atunci. Da,
am pus la loc un facsimil, scanat impecabil,
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a răstimpuri cultura este influențată
major de proximitatea istorică și socială
și nevoită să reziste tăvălugului contextual. Evenimente care se derulează în spirală,
antrenând resursele spirituale, singurele care
pot găsi soluții de gestionare a crizei, se vor
constitui în straturi ale istoriei, repere pe care
se va fundamenta creația ulterioară. Imediatul
contează în selecția temelor, personajelor, fluxurilor informaționale. Imaginația creatorilor
va fi la rându-i influențată de aceste evenimente, pe care le va transfera
în universul de valori.
În contextul acestei perioade
marcate de rigorile impuse de
criza sanitară mondială, creația
literară a trebuit să se adapteze
noilor cadre de manifestare,
majoritar virtuale, sentimentului
de frustrare generat de izolare
și carantină, personajelor care
domină scena socială și elementelor-simbol ale pandemiei.
Chiar dacă tema creației nu este
explicit despre acest context,
creatorul va răscoli universul de
trăiri în condiții de frustrare și
le va da o formă metaforică, cu
aceeași tensiune interioară. În ansamblu, cultura va fi supusă unor transformări vizibile , iar
difuzarea și mediatizarea creațiilor vor rămâne o
problemă greu de gestionat în perioada de criză.
Cuvintele rostite de filosoful C. Rădulescu-Motru la microfonul radioului public în conferința
susținută în emisiunea „Universitatea Radio”
despre Creație și vocație sunt actuale și astăzi:
„Dacă spiritul creator ar fi independent de
condițiile istorice ale timpului său și ar produce după inspirația sa arbitrară, și nu după
inspirația așteptărilor pornite înaintea lui spre
realizare, atunci n-ar fi pe lume ceva mai asemănător haosului decât viața culturală. Ar
trebui să găsim aci numai țâșnirile spirituale
fără continuitate; să întâlnim: creator după
creator, fiecare independent și fiecare cât
mai excentric.(...) Viața culturală ar fi, cu un
cuvânt, o desfășurare de producții apocaliptice.
Realitatea este cu totul alta. Viața culturală are
o producție ordonată; și cu atât mai ordonată,
cu cât ea este mai înaintată. ” (înregistrare radio
publicată în C. Rădulescu-Motru, Caracter și
destin. Conferințe la radio 1930-1943, Societatea Română de Radiodifuziune. Editura
„Casa Radio”, București, 2003). Această ordonare însă vine din diacronie, este o așezare de
valori în timp, valori care rezistă și care sunt,
paradoxal, cel mai atacate în perioada de criză.
Tradiția, înțelegând valori conservate în timp,
va fi fundament pentru creația contemporană,
aceasta din urmă se va revendica din ceea ce
este „energie” valorică, dincolo de evaluarea

Eseu

Presa literară între opera
de cultură și opera de civilizaţie

pozitivă circumstanțială. Reflectarea în presa
culturală a creațiilor se va adapta noului orizont de așteptare al publicului vădit condiționat
de noile forme, aproape exclusiv virtuale. Este
o reformulare a tiparelor, a modalităților de
lecturare, a câmpurilor vizuale pe care internetul le folosește pentru efectul de captatio.
Cultura se mută în spațiul virtual, dialogul
cultural rămâne doar cel de la distanță, reuniunile culturale se produc în spațiul virtual, iar
atunci când se organizează în spațiul public,
rigorile de distanță socială
și teama de contaminare,
chiar dacă disimulată prin
gestul de politețe de a participa, sunt obstacole reale
în procesul de receptare a
mesajului cultural. Este
o altă lume, nefamiliară,
care invită la autocenzură
mai mult decât cenzura
distanței. Se instalează
treptat distanțarea culturală, consumarea în
intimitate, în singurătate (ca etapă în evoluția
însingurării) a creațiilor
literare. Presa culturală
însă va avea, în acest context, o aderență mai
mare la public, va fi ofertantă, pentru că folosirea internetului, telemunca și climatul de
izolare vor deveni factori favorizanți ai accesării presei devenită online. Rămân întrebări
de genul: cine sunt cei ce sunt familiarizați cu
utilizarea internetului, ce alte oferte sunt pe
piața media, care sunt metodele și tehnicile
de persuadare care conduc spre manipularea
opțiunii pentru selecția valorică? Și, mai ales,
cum se va configura ierarhizarea axiologică?
Perioada de după 1990, considerată a liberei
exprimări, a eliminării cenzurii, a așteptării literaturii „de sertar”, s-a dovedit a fi o perioadă de
tranziție, în care excentricitățile, experimentele
culturale au acaparat interesul de moment și
au avut o existență meteorică. Afirmațiile lui
Mihail Ralea în conferința radiofonică despre
Cultura în criză au rămas de actualitate: „Ceea
ce se întâmplă sub ochii noștri e disoluția unui
stil și a unui moment de cultură. O serie de
valori care consacraseră o anumită înțelegere
a omului, a destinelor și misiunilor sale pe
acest pământ apun. Altele, năvalnice, se înghesuiesc să ia locul celor moarte” (fragment din
emisiunea „Universitatea Radio”, 13 iun. 1935,
conferință publicată în vol. Mihai Ralea, Cultura în criză. Conferințe la Radio 1932-1940, Ed.
„Casa Radio”, 2005). Cuvintele lui Mihai Ralea
sunt de o uimitoare actualitate. „Suntem situați în timpuri de tranziție. Suntem așezați între
hotare mișcătoare, care se schimbă. De aici criza
morală la care asistăm”. Crizei morale generată

de perioada de tranziție de la un sistem totalitar
la unul al democrației, al liberei exprimări și
a circulației valorilor fără „croșete” se adaugă
în ultimul timp criza sanitară mondială, care
impune distanțarea socială, replierea în universul familial, al grupurilor restrânse, cu o
singură „supapă”: internetul, spațiul virtual. Și
în acest spațiu al fiecăruia și al tuturor manifestările culturale și în special cele literare sunt
receptate filtrate de grila culturală individuală.
Competenței culturale existente și în vremuri
fără izolare i se adaugă azi competența în utilizarea internetului. Spațiul virtual nu mai are
cadre evidente de delimitare a postărilor acreditate de competența critică, literară. Însemnări,
comentarii, rareori eseuri sunt de regăsit pe
site-uri individuale. Multitudinea acestora
creează impresia de „creație receptată critic” și
sunt consemnate link-urile unde pot fi regăsite
acestea. Este un fenomen în ascensiune, benefic
poate prin diversitatea „vocilor” care se manifestă. Va fi însă și un moment al decantărilor
valorice și atunci ne vom întoarce la afirmația
lui C. Rădulescu-Motru: „Prin ideea de cultură
se înțeleg, de obicei, condițiunile sufletești în
care se desfășoară continuitatea și propășirea
activității spirituale a unui popor. (...) Operele
de cultură țâșnesc din adâncul personalității
popoarelor, pe când operele de civilizație sunt
simple îndemânări tehnice, fără adâncime
sufletească. Cele dintâi sunt creațiuni, care se
nasc și mor deodată cu originalitatea poporului,
pe când cele din urmă sunt aplicații materiale,
care se pot împrumuta de la popor la popor și
trăiesc ca o zgură lăsată de focul originalității”.
Condițiile actuale permit presei culturale să se manifeste mult mai persuasiv prin
impactul mediului virtual. Producțiile literare
actuale, ca și evaluările critice diseminate prin
internet conduc la reformularea tiparelor revuistice. Libertatea în exces produce libertinaj
în formă și expresie, numite cu un eufemism
experimente culturale, literare. Tradiția însă se
constituie diacronic din reperele care rezistă
tăvălugului istoriei. Și ar trebui să apreciem
creațiile cu potențial de valabilitate în timp.
Mediul virtual impus ca opțiune pentru evadarea din izolarea datorată crizei actuale este
un spațiul al provocării axiologice. În timp și
peste timp. Azi, acum, aici, în spațiul revistei
„Scrisul Românesc” regăsim tihna lecturii unor
valori și a consemnării prin evaluări critice a
altor valori. Receptarea acestora depinde însă
și de competența tehnică a lectorului. Asistăm
la promovarea operei de cultură sau doar la
provocarea operei de civilizație a internetului?
Este o stare de spirit, culturală, care produce
emulația creatoare sau doar starea de receptare,
nevoia de evadare din izolare și însingurare?
Oricum, un mod de a trăi cultural o secvență
din istoria imediată. ■
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ajute conștiința națională românească. Semănătorul apărea în numai 300 de exemplare și
totuși a format generația de intelectuali care
s-a sacrificat în Primul Război Mondial pentru
Marea Unire. În sfârșit, Sburătorul lui E. Lovinescu avea tiraj de 800 de
exemplare și câteodată nu
se vindeau nici 100. Asta
nu a împiedicat revista să
contribuie fundamental la
construirea marii literaturi
moderniste interbelice,
prin care ne-am sincronizat cu Europa.
Din fericire, calitatea
revistelor culturale din
România de astăzi e încă
foarte ridicată comparativ
cu aceea a presei generaliste
și cu ce oferă audio-vizualul. România literară,
Orizont, Viața Românească,
Apostrof, Steaua, Convorbiri
literare, Scrisul Românesc,
Ramuri sunt toate reviste foarte bune, în care
ai ce citi (și învăța!) număr de număr. Chiar și
publicații locale, ca Arca, de la Arad, Familia,
de la Oradea, sau Conta, de la Piatra-Neamț au
un nivel cultural respectabil, o perspectivă națională, și promovează un dialog inteligent între
local, național și european. Dacă e vorba de
tradiție, apoi Viața Românească apare neîntrerupt din 1906, Convorbiri literare, din 1867 până
azi, a cunoscut doar pauza din epoca stalinistă.
Ramuri a fost întemeiată și ea în 1905, iar Scrisul
Românesc în 1927. În continuarea Gazetei literare, România literară, din 1968 încoace, a fost
stâlpul literaturii adevărate, al valorilor estetice
și al democrației în viața culturală, inclusiv în
perioada dinainte de 1989.
Aceste reviste, de fapt, au
făcut România modernă,
iar rolul lor este cu atât
mai important astăzi, cu
cât cealaltă presă scrisă,
sau audio-vizuală deopotrivă, a abdicat de la cele
mai multe din misiunile
sale. Limba română scrisă
corect și cu har, sau dezbateri pe teme serioase, care
vizează de pildă integrarea
noastră europeană, numai
în aceste publicații culturale le mai putem întâlni.
Să mai adăugăm la ele și
publicațiile independente
Dilema, Cultura, Observator cultural, cu o valoare
bine apreciată de mediul
cultural.

Dar să trecem acum la ce ne așteaptă
mâine, un mâine destul de îngrijorător și
care, în mare măsură, începe, sau a și început, chiar azi. Pandemia a atins și alterat toate
domeniile vieții noastre. În mod evident, ea
și-a pus amprenta și pe
presă și viața culturală.
Cu o privire generală, ar
trebui să ne referim la ce
va însemna noua normalitate, în ce măsură și
proporție va fi ea diferită,
ori chiar incompatibilă
cu ceea ce cunoșteam noi
drept normalitate. Aici
părerile sunt destul de
împărțite și depind categoric de viitorul Covidului.
Sunt, în principiu, trei linii
mari de gândire.
Mai întâi optimiștii,
care consideră că, în timp
destul de scurt, pandemia
va fi rezolvată prin imunizarea rapidă a marii majorități a populației
lumii. Conform acestei teorii, ne vom întoarce
la o normalitate nu chiar atât de diferită de
cea pe care o cunoșteam, ca după un coșmar
teribil pe care l-am depășit. În această perspectivă, presa culturală nu ar cunoaște prea mari
schimbări, cu excepția poate a acordării unei
atenții sporite fenomenelor globale și repercusiunilor acestora.
Pe urmă vin pesimiștii (și asta îmi aduce
aminte de o butadă mai veche, care la întrebarea ce este un pesimist? răspundea: e un
optimist bine informat!). După ei, pandemia
va dura mai multă vreme, cu multe milioane de
victime, iar noua normalitate va fi desigur afectată de toate acestea. Ne putem închipui astfel
lumea drept un lamento continuu post-covid,
generații suspicioase, cu viața profund afectată – și asta va fi noua normalitate. În această
ipoteză, atât cultura cât și presa culturală își vor
restrânge probabil raza de acțiune ca multe alte
domenii ale vieții noastre.
În sfârșit, fataliștii, care cred că pandemia
nu se va sfârși niciodată. Vom fi noi, oamenii,
cei care ne vom adapta la ea, pentru toată viața,
mai lungă sau mai scurtă. Vom trăi cu Covidul
ferindu-ne cum putem. Vaccinările vor trebui
făcute în fiecare an, dacă nu și de două ori pe
an, după cum mutațiile virusului evoluează.
Ce viață culturală ne-am putea închipui într-o
astfel de normalitate nouă, atât de... anormală?
Dar să nu ne speriem de perspective atât
de sumbre! Mai bine să sperăm în terminarea
cât mai grabnică a acestui coșmar, din care
vom ieși întăriți, cu multe învățăminte, reflectate într-o viață culturală bogată și o presă
pe măsură! ■
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a unul care, din postura de ministru al
culturii, a deblocat Legea 136/2015 privind finanțarea de la buget a revistelor
de cultură, din păcate numai a unor reviste de
cultură, Ionuț Vulpescu își permite să disocieze
tema presei culturale de aceea a presei generaliste, într-un interesant articol publicat în
revista Sinteza. În România, constată el, presa
scrisă trece printr-o criză extrem de gravă, la
capătul căreia ar putea fi chiar dispariția acestui gen mediatic. De altfel, presa scrisă se află
într-un lent declin și în țările occidentale, cu
un nivel de trai și civilizație superior, deși acolo
prestigiul ziarului de calitate și influența sa socială rămân încă ridicate. Publicații ca Le Monde,
Le Figaro, Corriere della Sera, La Stampa, El
Pais sau Frankfurter Allgemeine Zeitung joacă
încă un rol important în lumea europeană, și
nu numai, iar scăderea tirajelor pe hârtie a fost
compensată, cel puțin deocamdată, prin celelalte forme, electronice, de difuzare, de la site
la aplicația pentru telefonul mobil.
În România declinul presei scrise este mult
mai abrupt și nu este încă în mod corespunzător compensat de noile tehnologii. Nu mai
există niciun săptămânal politic demn de acest
nume, nu mai poți găsi un ziar cu adevărat
de calitate și, mai ales, cu foarte rare excepții, nu mai sunt nici veritabili publiciști. Nu e
vorba de autori anonimi, editori de texte la fel
de anonime preluate de la agențiile de presă,
ci semnături pe care publicul, ca altădată, să
le recunoască și a căror opinie să o respecte.
Specii întregi, cum este comentariul de politică externă, pur și simplu nu mai există sau au
devenit complet irelevante, tocmai acum când
România ar trebui să fie o voce distinctă, ca
membră a U.E și N.A.T.O.
În comparație, revistele de cultură, în bună
măsură și datorită legii amintite anterior, au avut o situație
mult mai bună. Chiar și în
privința tirajelor care ‒ în
situații excepționale, au dovedit că se poate face extrem de
mult și cu foarte puțin ‒ sunt
importante și pentru revistele
culturale. Iată câteva dintre
aceste excepții relevante și
fundamentale pentru cultura
românească. Convorbiri literare aveau, la 1867, un tiraj
de doar 200 de exemplare și,
cu toate acestea, au potențat
literatura română clasică. Nu
mai vorbim că după ea, și nu
atât după ziarele politice de la
București, scotoceau vameșii
unguri prin bagajele călătorilor din Regat, ca nu cumva
să ajungă în Transilvania și să
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Z

ilele astea un prieten, om educat și
cititor dedicat, mi-a mărturisit că de-o
vreme nu mai are răbdare să ducă nicio
carte până la capăt. Constat că și eu sufăr de
același sindrom. Tocmai abandonasem cartea
unui laureat Nobel pe care-l citeam totdeauna
cu plăcere. Masa din fața mea e plină cu cărți
și reviste culturale la care sunt abonat și pe care
înainte abia așteptam să le răsfoiesc. Timp ar
fi destul, chiar mai mult decât înainte, doar că
timpul pare a fi intrat într-o criză cu el însuși
și cu noi, singurii care-l băgăm în seamă, îl
măsurăm și vorbim despre el în permanență.
Internetul ne-a schimbat de mult viața și
obiceiurile, chiar și celor mai vârstnici, dar
părem intrați într-un stadiu în care nu mai
suntem ființele gânditoare de dinainte, odată
cu pandemia. Îngrădirile pe care le-a adus
afectează neîndoielnic cultura și mai ales
modul nostru de viață. Unele schimbări pot fi
ireversibile și mi-e teamă că la fel ca acest virus
pervers, noi înșine am suferit niște „mutații”
mentale care s-ar putea să persiste. Frica și
îndoiala pot fi bune la începutul unei crize
pentru că te protejează, dar întinse pe o perioadă lungă pot să ne afecteze la multe nivele.
Întreaga planetă pare a fi intrată într-o stare de
panică și depresie semicontrolată pe care nici
măcar măștile în spatele cărora continuăm să
ne ascundem, nu o mai pot masca.
Am auzit în ultima vreme păreri care m-au
contrariat. Unii spun că niciodată nu s-au
simțit mai bine decât în starea de „lock down”
în care am fost forțați să intrăm. O mamă care
lucra la o mare firmă spune că pentru ea a fost
foarte bine pentru că a putut petrece mai mult
timp cu copiii, iar eficiența muncii ei online
de acasă e aceeași. Își dorește ca lucrurile să
rămână așa, cu lucrul de la distanță. Alții se
plâng de lipsa vieții sociale, invocă depresii și
sentimentul că și-au pierdut sensul. La extremă
sunt cei care continuă să nege prezența virusului și se opun vehement vaccinării fără să
poată explica logic de ce. Par a fi indivizi care
se opun unor așa-zise manipulări, pretinzând
că ni se pregătește ceva rău, deși majoritatea
au trecut din copilărie prin vaccinări care au
eradicat în ultimii 50-60 de ani multe boli
infecțioase. Trist e că am ajuns într-o fază în
care cred că nu știm ce ar trebui să facem să
ne reluăm viața dinainte și asta ne deprimă.
Sămânța imprevizibilului și a supunerii pare
a fi bine încolțită în mințile noastre testate de
aproape doi ani. Cei care nu vor să se vaccineze par un fel rebeli fără cauză care vor să fie
altfel decât ceilalți. Zilele astea am încercat să
înțeleg de ce unii refuză vaccinul anti Covid,
am vorbit cu câțiva negaționiști și mărturisesc
că nu am priceput nimic. E ca și cum le-ai fi
cerut să treacă la o nouă religie.

Eseu
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Faţa culturii
după pandemie
Cultura la rândul ei pare a fi intrată într-o
criză serioasă cu toate curentele noi care se bat
cap în cap. Revistele serioase de cultură continuă să apară dar întrebarea e dacă nu cumva
însăși cultura n-a fost „virusată”. Au apărut
noțiuni stranii, cum ar fi cancel culture, cultural appropriation, critical race theory, parte
din corectitudinea politică, nemulțumind o
mare masă de producători și consumatori de
cultură dar care continuă să fie propagate și
folosite politic. În New York s-au deschis sălile

de spectacole cu public, dar riscul de-a asista
la spectacole „pe linie” e mare. De curând am
văzut un show de dans la Armory Park Avenue,
loc respectabil care a găzduit mari producții
internaționale de valoare. De la „Deep Blue
Sea”, spectacol prezentat pompos de mass-media, am plecat, nemaisuportând activismul de
care am fugit pe vremea Cântării României.
Tocmai întors din România nu pot să nu
constat că Estul Europei, demult saturat de
corectitudine politică și limba de lemn a comunismului, e mai liber în exprimare, mai normal,
mai puțin îndoctrinat de aceste curente stridente care nu știm de unde pleacă și cine le
încurajează.
Revistele de cultură au o concurență uriașă
în formele de media, tv, facebook, instagram
care nu discern, nu interpretează, doar propagă.
Ceva pare schimbat în atitudinea noastră, nu
mai putem duce prea multe la capăt, suntem
extenuați și nerăbdători. Am ajuns să preferăm
ofertele mai mult sau mai puțin culturale pasive,
un meci bun de fotbal, un film documentar pe
care l-am mai văzut cândva pe jumătate.

Să se fi schimbat cultura, literatura, arta atât
de repede, sau poate mintea noastră a fost treptat contaminată de o stare nouă? O stare care
pare a se răspândi cu repeziciunea unei pandemii mentale ciudate care din neatenție ne poate
schimba mentalitatea până la nerecunoaștere.
Ne plângem de ruptura dintre generații, dar
asta se întâmplă de mii de ani, doar că acum
lumea pare a fi intrat într-un stadiu nou, în care
participarea noastră umană devine de multe ori
de prisos. Tehnologia a înlocuit în mare parte
cultura și comunicarea. Inteligența artificială
va începe și va termina în locul nostru multe
din cele pe care credeam eronat că doar mintea
umană le poate duce până la capăt. Cultura
însemna libertate și democrație, dar până la
urmă acestea sunt doar cuvinte și de multe ori
în numele unor asemenea cuvinte s-au produs
orori! Am învățat lecția asta în timpul comunismului trăit de noi pe viu.
Suntem într-o continuă stare de „mental
captivus” pentru că tehnologia ne-a luat prizonieri pe vecie. În timp ce tu citești o poveste sau
o știre apare imediat alta care îți atrage atenția. Astăzi nu se mai formează oameni culți ci
doar oameni informați. Diferența uriașă dintre
cultură și informație e că un om cult are și discernământ. Pe măsură ce totul ne e servit pe
masă, de multe ori gata digerat, devenim tot mai
leneși, mai nepăsători, chiar autodestructivi.
S-ar putea ca într-un viitor nu foarte îndepărtat cultura să ajungă secată de emoții, ca un
lac în deșert, tunsă la zero de paznicii ei invizibili care deja formează și deformează noile
generații în școli pentru care părinții plătesc
bani grei. Ele par făcute să creeze personaje
culturale robotice, tabula rasa, deja îndoctrinate de politically corecteness, cultural și sexual
divertisty toate înghesuite în culorile unor curcubeie militante care apar peste tot. Am trecut
ieri printr-o zonă foarte comercială din New
York și am văzut doar curcubeie în fața ochilor,
de la ghiozdanele pentru copii, creioanele de
colorat, la preșurile de șters pe picioare, care
umpleau tarabele ieftine așezate una lângă
alta. Cine le face, de ce, ce interese au? Aparțin oamenilor sau inteligenței artificiale, care
ne reprezintă din moment ce noi am creat-o.
Când spui „cancel culture” e vorba oare
despre distrugerea culturii vechi pentru a crea
alta nouă? Nu mai putem progresa treptat așa
cum am făcut-o de mii de ani? Această pandemie, care continuă de aproape doi ani, pare să
fi făcut și mai multe stricăciuni ideii de cultură
izolând oamenii, schimbându-le prioritățile.
Va trebui să ne trezim la timp pentru a rămâne
ființe culturale, cu emoții și suflet, capabile să
transmită generațiilor viitoare ceva care pare a
se pierde în ciclul nostru evolutiv, dat la maximum de tehnologie și goană după bani. ■

Eseu

Spre apus
ajuta și nici nu mai găseam plăcere în a mă
ascunde într-o carte. Veștile rele venite continuu
din ecranul televizorului sau de pe platformele
sociale pe care continuam să le frecventăm
volens-nolens erau mai puternice decât bucuria unei pagini bune de literatură. Viața politică
se acutiza și ea, canalele de dezinformare și
știri false își găseau drumul spre noi apelând la
sentimente crude: frică, îndoială, neîncredere.
Epuizați și anxioși, nu mai aveam răbdare și
nici atenție pentru ceea ce înainte ne definea.
Teancul de reviste culturale creștea neatins. O
fază nouă în cursul pandemiei. Facebook (ce
ironie, să conțină tocmai cuvântul book/carte o
platformă care între altele aruncă sub pat cartea)
propagă netulburat cele mai deșănțate scenarii
conspiraționiste produse de cei săraci cu duhul
ori de impostori cu diplomă, de la medici iresponsabili la preoți și politicieni, ultranaționaliști,
antiglobaliști, antieuropeni, ori adepți ai unor
rețele create pentru a produce confuzie și suspiciune, folosind negarea științei și proslăvirea
unor fantome religioase ori politice. E plin de
scriitori pe Facebook, cât de agramați ori lipsiți
de educație ar fi, dreptul la cuvânt nu mai ține de
libertate, ci de a se da în stambă, o scamatorie,
uneori ucigașă.
A urmat pentru cei raționali o altă fază,
revolta. Acum nu mai citeam pentru că eram
furioși. Pentru că ni s-a schimbat viața, pentru
că rezistența încăpățânată la vaccin a unor anarhiști cu mintea aburită ne va prelungi agonia
socială. Între timp, „The New York Review of
Books” continua să scoată numere interesante,
pline de sevă culturală, dar eu tot nu aveam
apetență de citit, nici cu metroul nu voiam să
merg, propriile mele poezii sau eseuri scrise în
și despre pandemie mi se păreau inutile și desuete. Viața nouă atârna greu într-o balanță fragilă
și dereglată și tot ce voiam era să mă întorc la
viața mea dinainte. În fine, s-au deschis primele teatre, muzeele au venit cu expoziții noi,
am început să simțim o oarecare relaxare deși
sabia Covidului încă plutește deasupra capetelor noastre, aici ori în alte părți ale lumii.
Blândețea toamnei în care am intrat e până la
urmă un anotimp stors de energie. Dar luptătorii
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absurdului nu obosesc niciodată. Dacă unii își
ascut armele primitive în proteste antivaccin,
alții caută căi sofisticate pentru a infesta viața
culturală cu activism politic. Ca în vremea dictaturii din România, îți vine să-ți creezi o viață
paralelă, să te închizi în turnul tău de fildeș.
Înapoi la lectură. Citesc altfel acum, e ca și
cum aș avea mereu de gât un colac de salvare,
citesc ca formă de protecție împotriva unor noi
surse de alienare. Presimt că lucrurile nu se vor
întoarce curând în matca lor inițială și că stilul
nostru de viață se va schimba pentru totdeauna.
Cât despre presa culturală în era postpandemică, mi-e teamă că și soarta ei va fi schimbată.
Revistele de cultură se zbat deja cu dificultăți
financiare, tehnologia oferă o concurență serioasă cuvântului tipărit, atenția cititorului pentru
o pagină foșnitoare e subminată de formulele
vizuale în care o carte sau o revistă intră perfect
într-un telefon sau o tabletă. Mai comod, mai
ieftin, mai rapid, dar și mai steril. Complexitatea supraviețuirii azi omoară și tihna lecturii,
și deliciile unor obiceiuri care ne completau
personalitatea și stilul de viață: aburul cafelei
deasupra ziarului de dimineață, coperțile șifonate ale unei cărți citite sub umbrela de soare
pe plajă, rafturile bibliotecilor noastre până în
tavan cu volume strânse de-a lungul deceniilor
sau cărate după noi peste continente, mirosul de
hârtie veche sau de cerneală proaspătă.
Timpul e marele farsor, din aliat în tinerețe
s-a transformat acum în vătaf, ne aleargă fără să
ne dea răstimpul de a ne trage sufletul, de a gândi,
a cântări și a încerca să înțelegem. Democrațiile
vestice, pe de altă parte, par să-și murmure cântecul de lebădă. Consumarismul a secat planeta.
Schimbările climatice sunt tot mai amenințătoare
și sentimentul că e prea târziu pentru a ne reface
și a ne reinventa ne bântuie cred pe fiecare, indiferent de vârstă sau de ideologie. Până la urmă
imperiile ajung strivite de propria grandoare.
Printre ruine cresc copaci firavi care pot da speranța unui nou început, cândva, mult mai târziu
decât suntem lăsați să vedem.
Apocalipsa este un cuvânt care permite
multe interpretări. De-ar fi doar apusul lumii
așa cum o știam, și tot e cutremurător. ■

Fotografie de grup la finalul Colocviilor „Scrisul Românesc” cu tema „De la cenzura impusă la autocenzură”, Muzeul de Artă din Craiova (2014 )
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n vremurile bune, dinaintea pandemiei,
marea mea plăcere era să citesc în metrou.
Aveam totdeauna în geantă ultimul număr
din „The New York Review of Books”, revistă
cu tradiție, care apare lunar din 1929, și pe care
o citesc de când m-am stabilit la New York. O
publicație care nu este doar informativă despre
cărți și autori, mișcări și tendințe culturale sau
actualitate internațională, dar are și calitatea de
a fi formativă, în sensul generos al deschiderii
intelectuale. Portretele literare sunt incursiuni
exhaustive în biografia unui autor punctate de
analize critice scrise cu rigoare și savoare, în
mod comparatist și integrator în istoria literară.
Evenimentele culturale cele mai importante, de
la expoziții la MET sau MoMa, la festivaluri de
teatru sau concerte sunt pretexte pentru dezbateri și prezentări ample ale unui fenomen artistic
cu influențele sale la toate palierele. Am învățat mult doar citind această revistă de cultură.
Prindeam un loc liber în compartiment și mă
cufundam în lectură ca într-o transă ușoară, iar
uneori se întâmpla chiar să depășesc stația la
care ar fi trebuit să cobor. Pandemia mi-a luat
plăcerea lecturii în metrou. De altfel, nu am mai
mers cu metroul din martie 2020. Revistele s-au
strâns pe masă, sub masă, alături de turnuri de
cărți care își așteptau rândul. Odată cu carantina
instalată în primăvara anului trecut, nemaiavând
unde să plecăm, ne-am pus din greu pe citit.
Câteva luni ne-am aflat într-o vacanță
impusă, stranie și greoaie. Citeam pe canapea
sau în grădină, cât apucam, nu doar pentru a
umple golul creat de ruperea noastră de lume sau
a da un sens timpului oprit din mișcare, dar și
pentru a ne ține mintea trează și curiozitatea vie.
După o vreme am început să dăm însă semne de
oboseală, nervozitate și nerăbdare. Citeam și de
două ori câte un paragraf și aveam senzația că
e scris într-o limbă necunoscută. Un deficit de
atenție? Sau o formă de depresie mascată? Căci
masca e un element cheie în viața noastră de azi.
Se vorbește prea puțin despre efectele carantinei,
spaimei și distanțării sociale asupra psihicului
uman, fie că e vorba despre oameni simpli sau
intelectuali, oameni singuri sau familiști, oameni
slabi sau puternici. Dintr-odată lectura nu mai
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Î

n perioada dictaturii, presa culturală se
bucura de un binemeritat prestigiu. Când
toate celelalte publicații erau sufocate de
limbajul de lemn al utopiei politice, de repetarea
la infinit al sofismelor ei obosite, mereu negate
de o realitate gri care paralizase voințe și idealuri,
cuvintele creatorilor mereu prezenți în publicațiile culturale răspândeau un aer de libertate, de
certitudine, cum că dincolo de morile măcinând
în gol ale ideologiei mincinoase există spirit,
există adevăr, există umanism. Iar publicațiile
culturale, atingând tiraje impresionante, cuceriseră largi categorii de cititori.
Intelectualii umaniști, dar și cei realiști și
cei practici, inginerii, prinși în malaxoarele
producțiilor de serie neperformante, dar îngrămădite mereu în „stocuri supranormative”,
cereau literaturii și culturii adevărurile despre om și
societate, ocolite cu înverșunare de politicul acaparator.
Iar marii creatori au răspuns
acestor deziderate, încercând
toate căile de ocolire a unei
cenzuri draconice, impuse de
apărătorii imposturii politice.
Se crease chiar o complicitate
autor-consumator de produse
culturale, rod al inteligenței
amândurora, ocolind astfel
obtuzitatea cerberilor culturii.
Stingându-se de la sine
falsele precepte ale realismului socialist în negura de
nepătruns a „obsedantului
deceniu” (1948-1958), când criticii jdanoviști
autohtoni, promotori ai realismului socialist își
epuizaseră toate conceptele calpe, respinse de
sinceritatea actului creației literare și culturale
și de realitatea omenescului rezistent la falsificări și dogme, ies din temnițele comuniste
intelectualii perioadei interbelice și doresc
să-și afirme identitatea după îndelungata tăcere
impusă, iar tinerii formați în acei zori ai libertății (1964-1970) vin cu forțele lor creatoare,
necontaminate de utopie.
Atunci revistele din provincie, mai puțin
îngenuncheate de cenzură ies la rampă cu noi
creații, în consens cu mișcările de idei ale intelectualilor lumii libere. Astfel revista Steaua
din Cluj ridică cu mare curaj stindardul artei
individualizate, profunde, sincere, polemizând aprig cu publicațiile bucureștene care se
complăceau să perpetueze preceptele unei arte
supuse ideologiei colective.
Revista Ramuri din Craiova, ediție nouă,
sub conducerea lui Alexandru Piru a îngăduit
publicarea articolelor de mare rafinament intelectual ale unor Șerban Cioculescu sau Adrian
Marino, alături de promovarea valorilor locale,
unele de dimensiuni universale până la urmă,

Scrisul Românesc

Eseu

Presa culturală, ieri și azi
și mai apoi sub conducerea lui Marin Sorescu
deschizându-și coloanele pentru scriitori europeni mândri că apar într-o astfel de publicație.
Și exemplele ar putea continua.
Între timp apar revistele studențești cu un
nou suflu artistic, cu noi izbânzi ale expresiei
în poezie și proză. E cazul revistei Echinox
din același oraș transilvan, Cluj, dar și cel al
cenaclurilor literare de la Universitatea din
București, conduse de Ovid Crohmălniceanu
și Nicolae Manolescu, care au impus o nouă
pleiadă de scriitori și o estetică a rezistenței
prin cultură, cea a generației anilor ’80 a secolului trecut, încă neegalată prin forța cu care
și-a impus valorile individuale și de grup.
Prin urmare, în condiții de aspră cenzură și secetă intelectuală pe celelalte planuri,
publicațiile culturale în acele
vremuri au constituit veritabile oaze de îndreptare a firii
oamenilor spre sine, în condițiile înstrăinării absurde
prin minciuna instituționalizată. În aceste coloane de
autentice creații și chemări
la reflecție a ființelor însetate
de adevăr și acțiune, cititorii
s-au regăsit la înalta temperatură a trăirilor și ideilor
nepervertite. Și au răspuns
în număr deosebit, primind
și făcând acele idei creatoare
să se răspândească și să trăiască în fiecare, în proporțiile
recunoscute.
După 1989, când România a intrat într-o
nouă eră a libertății de creație și expresie,
revistele de cultură s-au văzut concurate de
publicațiile de opinie și de presa obișnuită, care
ajunge mai ușor la nivelul de înțelegere al cititorului de rând. Intelectualii s-au risipit în cele
patru zări ale lumii, unde civilizația materială
i-a sedus cu iluzia unui trai mai bun, iar cei ce
au rămas s-au văzut văduviți de contactul cu
publicațiile de gen, datorită proastei organizări
a distribuției valorilor culturale. Revistele de
cultură s-au îmbogățit din punct de vedere al
colaboratorilor (nu totdeauna la nivelul cerut
de acest statut înalt intelectual) al numărului
de titluri de publicații, dar au pierdut la nivelul
pătrunderii în cele mai ascunse colțuri ale țării
din pricina proastei difuzări a acestora. Astfel,
un cititor din Iași nu poate avea acces decât
la publicațiile din apropiere, cel din București
de cele din jurul Bucureștilor, cel din Craiova
de cele din Cetatea Băniei și așa mai departe.
Publicațiile culturale (ca și cărțile de altfel)
se zbat într-o acută criză de răspândire pe teritoriul țării și chiar și de comunicare între ele
a variilor centre de cultură. Bunurile culturale
(chiar și publicațiile obișnuite!) nu pot ajunge

acolo unde este chiar nevoie de acestea. Chestiunile difuzării lor par imposibil de rezolvat în
aceste peste trei decenii de libertate. Societatea
românească pare încă buimăcită de atâta libertate, încât în dezordinea-i funciară prelungită
peste limitele absurdului pare deloc interesată
de circulația valorilor care ar putea-o așeza pe
solide temeiuri de civilizație.
Și totuși...
Tehnica ultimelor decenii îngăduie această
comunicare. Edițiile on-line ale marilor reviste
permit difuzarea mult mai ușor și cu costuri
mai puține, în toate centrele de cultură și în
colțurile țării unde a pătruns internetul. Astfel,
izolarea zonală de care vorbeam mai înainte
începe să se diminueze. Oamenii de cultură
pot lua contact cu creațiile celor din alte focare
de idei estetice, iar comunicarea nu poate fi
decât benefică tuturor. La fel, cititorii abonați
la aceste valori pot beneficia de ele mai ușor și
mai deplin prin contactul cu mai multe publicații de acest gen.
Ceea ce este și mai interesant, este reluarea
și trecerea pe internet a publicațiilor și cărților
mai interesante din epocile trecute, care le-au
creat pe cele din contemporaneitatea noastră
însăși, pe internet, fiind utile nu doar istoricilor
și exegeților mișcărilor de idei, dar și lectorilor
de azi, interesați să surprindă modul cum s-au
cristalizat ideile și atitudinile estetice de-a lungul
timpului în marile reviste de literatură și cultură
ale secolelor trecute, precum Convorbirile literare
(ale lui Titu Maiorescu, să zicem), Literatorul în
variile ediții ale lui Alexandru Macedonski, Sburătorul lui Eugen Lovinescu etc.
La fel, cum internetul ne duce și pe teritoriul altor limbi și altor culturi, putem avea
acces la marile publicații din străinătate de azi
și din alte vremuri, la fel de interesante ca cele
trăite de literatura și cultura românească.
Prin urmare, prin edițiile on-line publicațiile românești se pot conecta cu cele străine, iar
prin schimburi de idei și cuceriri ale tehnicilor
de expresie se poate realiza cu mult mai multă
eficiență acel sincronism lovinescian, urmărit cu atâta acuratețe și profunzime de marele
critic, în vremuri cu mult mai puține sfere de
contact între națiuni și valorile lor.
În aceste condiții, această nouă tehnică a
comunicării on-line credem că mai mult ajută
decât să impieteze noua devenire a revistelor
culturale. Vastul orizont de stocare și de
răspândire a informațiilor nu face decât să
permită difuzarea pe această cale a revistelor
românești de cultură, surprinderea lor în consonanță și în concurență cu celelalte de pe alte
meleaguri, ocazie cu care vor putea să-și facă
cunoscute atât împlinirile, cât și ceea ce încă
mai au de realizat, pentru a intra în orchestrație
și a rezona cu combustia de idei a celor mai
bune și mai cunoscute de pe mapamond. ■
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impul care s-a scurs de la evenimentele referitoare la personal. Dar aceasta este, mai facebook. Problema care se pune este că dacă
din anul 1989 a condus la o serie de degrabă, o evidență administrativă, de natură un presupus cititor nu știe numele revistei,
schimbări și de fenomene, unele dintre birocratică. Ea, eventual, poate interesa statul, nu are cum să-l tasteze. Și atunci, poate că ar
ele mai puțin dorite, inclusiv în viața cultu- dar în niciun caz pe cititori, adică pe beneficiarii fi potrivit să se adapteze experiența clasică
privind rolul bibliotecilor. Cândva cititorul
rală. Primii ani au fost caracterizați, așa cum prezumtivi ai aparițiilor publicistice.
se știe, de o adevărată explozie privind apariLa Biroul Român de Audit Transmedia mergea la „catalogul sistematic” sau la „cataloția cărților, ziarelor, revistelor și altor genuri (BRAT) sunt și mai puțini înscriși, astfel încât gul alfabetic” (un dulap cu zeci de sertare pline
de publicații, atingându-se tiraje de-a dreptul concluzia este că nu există un loc unde să poți cu fișe din carton), iar acum are la dispoziție un
astronomice, dar, adesea, cu o lipsă de conți- găsi, sistematizat și pe principii specifice domeniu- calculator. Dacă la biblioteci ar ajunge și revisnut de idei. Această perioadă nu a durat prea lui biblioteconomiei, publicațiile în format digital. tele (pentru că, din păcate, foarte puțini editori
mult, pentru că oamenii au fost acaparați de
Se poate afirma că despre mai mult de jumă- au grijă de asta), ele ar putea fi la îndemâna citialte probleme și griji, producându-se un regres tate dintre revistele de cultură nu știu decât torilor. Iar dacă ar exista și conținutul digital,
în apariția publicațiilor, în special în ce privea oamenii direct interesați, din zona de apariție. „catalogul” ar fi deja doar problema oamenilor
presa culturală și cea locală, care au început să Există opinia că de vină sunt tirajele foarte mici, de specialitate în biblioteconomie.
sufere de subfinanțare.
dar lucrurile nu stau neapărat așa. Mai degrabă
Există, în momentul de față, unele reviste
S-au redus treptat tirajele, a scăzut frec- poate fi vorba de găsirea soluțiilor pentru ca (de exemplu, „Observator Cultural” și „Dilema
vența aparițiilor sau numărul de pagini, unele revistele să fie cunoscute și, mai ales, publica- Veche”) care au introdus un sistem de plată
dintre publicații s-au închis, în timp ce alți rea unui conținut valoros. Dintr-o îndelungată online pentru accesarea arhivei. Acesta
poate să rămână. Prezența
întreprinzători au hotărât să-și
în „catalogul” bibliotecii
încerce norocul. Așa s-a ajuns
la o dinamică în principiu de
poate fi doar pentru că este
apreciat, dar problemele de fond
nevoie de un loc – și acesta,
s-au adâncit de la o etapă la alta,
în opinia noastră, nu poate
astfel încât, în momentul de față,
fi decât biblioteca – unde
cititorii să descopere și
întrebările sunt multe, dilemele
greu de rezolvat, viitorul aproape
publicațiile despre care n-au
imprevizibil.
știut. La bibliotecă există
link-ul, iar operațiunea
Constrângerile de ordin economic sunt cele mai acute, dar și
propriu-zisă de consultare a
apetența din ce în ce mai scăzută a
publicației se face în arhiva
publicului, a societății românești
revistei, cu plata stabilită.
în ansamblu, pentru fenomenul
Online-ul oferă posibilități
cultural în sine își spune cuvântul.
tehnice nelimitate în acest
„Scrisul Românesc”, lansare de cărți la Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”, 2018
sens, iar metoda este foloÎn țară ar putea fi, în momentul de
față, undeva la 150 de reviste de cultură, inclusiv experiență de lucru cu cititorii, pot spune că sită de unele dintre site-urile publicitare care
cele strict literare, dacă ne gândim la cele din aceștia, odată ajunși în bibliotecă, nu întreabă asigură legătura direct la vânzător. Asta mai
București, din centrele regiunilor istorice și una- câte exemplare se află la raft, ci dacă aici există înseamnă că, în fond, se vinde, în timp, creația
trei reviste în județele obișnuite. Dar câte dintre „revista cutare”, în care este „un articol despre…”. dintr-un anumit moment, așa cum se întâmacestea sunt cunoscute, câte se află indexate
Istoricește vorbind, se știe că au fost reviste plă în domeniul creațiilor literare, prin timbrul
într-o bază de date și, mai ales, câte dintre ele pot cu tiraje mici care au devenit nume mari. literar sau în domeniul creației muzicale, prin
fi accesate, pentru achiziție print sau consultare Revista „Convorbiri literare”, de exemplu, intermediul Oficiului român al drepturilor de
online? Întrebarea este retorică. Mare parte din avea, în 1867, un tiraj de 200 de exemplare. autor (ORDA). În acest fel (și experiența este
revistele culturale au o rază destul de redusă de „Sămănătorul” avea 300 de exemplare, iar din probată de cele două publicații citate mai sus),
răspândire, locală ori regională. Sau, mai exact „Sburătorul” lui Lovinescu se vindeau uneori ar exista o categorie de venituri, nu știm cât
spus, așa cum știm din experiență, revistele tipă- mai puțin de 100 de exemplare, deși de obicei de mare, dar asta contează mai puțin, pentru
rite ajung la un număr restrâns de cititori (cei ce se tipăreau 800. Dar, despre ele, un fost minis- revistele culturale, inclusiv pentru susținerea
au contribuții la editare sau fac parte din colegi- tru al culturii, privind finanțarea apariției unor formatului print.
ile de redacție, cei ce publică diverse materiale, reviste, spunea că „aceste reviste, de fapt, au
Într-o Românie europeană, publicațiile
colegi de la reviste partenere și alți câțiva), de făcut România modernă”. Atunci, aceste reviste literare, de cultură, de știință trebuie să rămână cu
regulă aceiași oameni.
ajungeau la cine trebuia, la intelectualii de vârf un rol important, atât pentru promovarea valorilor
Funcționează un site, către care duc căută- ai țării, care aveau capacitatea de a crea curente naționale, cât și pentru a ne așeza la un loc de
rile pe Google cu specificația „reviste” și anume de opinie. Astăzi, cu certitudine, este necesară cinste în contextual civilizației continentului.
https://www.reviste.ro/index.php?z=toate_ folosirea mijloacelor tehnicii moderne, infor„Ideea că revistele literare ar putea să disrevistele, dar nu conține decât un număr limitat matice, în interesul cititorilor și, implicit, al pară într-o zi ar fi una care ne-ar duce într-o
de publicații și foarte puține reviste de cultură. publicațiilor. Chiar dacă o revistă apare în cine situaţie de mare panică. Din revistele culturale
Există și o formă de evidență a Institutului știe ce colț de țară și are un tiraj mic, ea poate ne facem o idee, aflăm ce să citim, ce este valoNațional de Statistică, instituție care solicită deveni cunoscută și căutată, cu condiția să aibă ros scris. Dacă nu ar exista o presă culturală,
anual, tuturor editorilor, așa numitul Chestio- un conținut foarte bun.
ar fi o nenorocire”, spunea domnul Nicolae
nar statistic CULT. 4, în care trebuie menționate
Un prim pas există, acela că majoritatea Manolescu, la Ediţia a IV-a a Colocviului naţitoate datele principale de identificare și carac- revistelor publică și formatul digital, pe un onal al revistelor de cultură, desfășurat la Arad,
terizare ale fiecărei publicații, inclusiv cele site propriu, pe un blog sau pe o pagină de în mai 2017. ■
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in tot ce am studiat privitor la presa culturală românească, aș zice că românul
este un bun cititor de reviste culturale.
O arată numărul mare de ziare și reviste apărute
în zorii literaturii ‒ în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Noi am avut norocul unor mari
oameni de presă ‒ personalități polivalente, pasionați și îndrumători, dornici să orienteze opinia
publică într-o direcție care să stimuleze spiritul
moral, activ, iubitor de cultură. Curiozitatea,
apetitul pentru citire și scriere au mers departe
și (cu bune, cu rele) au stârnit admirație, dar și
gustul de caricaturizare ‒ cum vedem în scene de
teatru caragialiene. Asta este încă o dovadă: dacă
s-a spus că românul e născut poet, eu aș zice că
românul s-a născut cititor de reviste.
Dacă dorim să convorbim despre revistele
literare românești, de la începuturile lor și până
în zilele noastre, aș propune să începem cu un
articol-program numit Introducție, un „plan”
al revistei Dacia literară, care apărea în 1840,
la Iași, semnat de „redactorul răspunzător” (azi
am zice redactorul-șef) Mihail Kogălniceanu,
personalitate de o absolută importanță în viața
Principatelor și după Unire.
Strălucit orator, Mihail Kogălniceanu, el
însuși om de stat, profesor, prozator, a înțeles
valorile timpului său și a propus un program
cultural. Mai mult, a dorit să se înscrie într-o
tradiție a presei culturale și să ducă mai departe
ce i s-a părut bun și rodnic, în împrejurări ce
puteau fi nefavorabile.
Contextul social ostil de la începutul
secolului al XIX-lea l-a invocat „Redactorul
răspunzător”, în Introducție: „(…) Numai
doi oameni nu perdură curagiu, ci așteptară
toate de la vreme și de la împregiurări, aceștii fură d. aga Asachi și d. I. Eliad; unul din
Moldavia, altul din Valahia păstra în inima
lor focul luminător a științelor. Așteptarea lor
nu fu înșelată. Împregiurări cunoscute de toți
le veniră întru ajutor. Așa, la 1 iunie 1829, în
Iași, ALBINA ROMÂNEASCĂ văzu lumina
zilii pentru întâiași dată. Puțin după ea se
arată și CURIERUL ROMÂNESC în București
[…] literatura română făcu pasuri de urieș, și
astăzi se numără cu mândrie între literaturile
Europei. După Albina și după Curier, multe
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Despre „Introducţie” și despre
„Program” în revistele literare
alte gazete românești s-au publicat în deosebitele trii mari provincii a vechii Dacii. Așa,
în puțină vreme am văzut în Valahia: Muzeul
Național, Gazeta Teatrului, Curiozul, România, Pământeanul, Mozaicul, Curierul de îmbe
sexe, Vestitorul bisericesc, Cantatorul de aviz; în
Moldova: Alăuta românească, Foaia sătească,
Oziris; în Ardeal: Foaia duminicei, Gazeta de
Transilvania și Foaia inimei. … Cele mai bune
foi ce avem astăzi sunt Curierul românesc, subt
redacția d. I. Eliad, Foaia inimii a. d. Bariț și
Albina românească, carea, în anul acesta mai
ales, au dobândit îmbunătățiri simțitoare.”
În Introducție, se arată limpede cum vedea
redacția, foaia Dacia literară: „O foaie dar carea,
părăsind politica, s-ar îndeletnici numai cu
literatura națională, foaie carea, făcând abnegația de loc, ar fi numai o foaie românească,
și prin urmare s-ar îndeletnici cu producțiile
românești, fie din orice parte a Daciei numai
să fie bune, această foaie, zic, ar împlini o mare
lipsă în literatura noastră. O asemene foaie ne
vom sili ca să fie DACIA LITERARĂ.”
Dacia literară a propus și a susținut crearea
unui curent literar puternic. Romantismul românesc, sincron cu romantismul european, își avea
tematica bine definită, încercând să formeze
„gustul original, însușirea cea mai prețioasă a
unei literaturi”: „fapte eroice”, obiceiurile noastre pitorești și poetice, „sujeturi de scris” și nu
excludea nici „traduceri din alte limbi”, și nici
„articole originale din celelalte jurnaluri românești”, o rubrică pentru critica de întâmpinare
(„critica cărților nouă”) și „va da înștiințări de
cărțile ce au să iasă în puțin, de cele ce au ieșit de
sub tipar, relații de adunările învățaților români,
știri despre literatorii noștri și, în sfârșit, tot ce
poate fi vrednic de însemnat pentru publicul
român (Iașii, 30 ghenarie, 1840)”.
S-a observat că Dacia literară dădea
programul romantismului românesc, dar a
rămas în umbră o precizare esențială pentru
oricare curent literar, pentru oricare texte
literare, „numai să fie bune”. Să observăm o
deschidere spre estetism înainte de Sburătorul?
Exact: „Dacia, afară de compunerile originale
a redacției și a conlucrătorilor săi, va primi în
coloanele sale cele mai bune scrieri originale ce

va găsi în deosebitele jurnaluri românești.” Trebuie să reliefăm, fără ostentație, cu delicatețe,
că ideea valorilor estetice o domină pe acea
de curent literar și pe aceea de genuri literare
(„toate ramurile literaturii noastre”). Nu multe
reviste își pot propune și pot solicita contemporanilor crearea unui curent literar și crearea
unei mișcări literare. Romantismul românesc,
așa cum părea conturat la Dacia literară, la
Curierul românesc, la Gazeta de Transilvania,
Foaia inimii, Albina românească, La Propășirea
(care a moștenit Dacia literară), au promovat
romantismul românesc, fără a ataca vreun
curent. Ba dimpotrivă, au sprijinit dual clasicismul. Ceea ce îi interesa atunci pe redactorii
literari era crearea unui curent literar, în sensul
de grupare literară și crearea unei literaturi
originale, în limba română, cu opere care să
nu fie imitații, să fie scrieri originale „cele mai
bune scrieri originale”. Important este că urmărea să își creeze „publicul cetitor”.
Nu s-a subliniat îndeajuns, cred, importanța ce se acorda judecății de valoare,
evaluarea estetică „vom critica cartea, iar nu
persoana”, „nu vom fi arbitrari în judecățile
noastre literare”.
Cred că de la Dacia literară pornește estetismul ca valorizare estetică, ca apreciere în critica
literară. Și mai cred că de la Dacia literară pornește criticismul junimist.
Chestiunea creării, formării și păstrării
„publicului cetitor”, a fost și este un obiectiv
al oricărei publicații ce nu se putea bizui pe o
susținere materială fermă și de lungă durată.
Formarea unui grup literar, a unui curent
literar și a unui public comprehensiv fidel, bine
educat artistic, dispus să-și asigure un abonament, orgolios că posedă colecții de presă
culturală ‒ iată obiectivul mărturisit, sau nu
al unei reviste culturale din alte timpuri și din
vremea noastră.
A reveni la viața revistelor de ieri și de azi și
a arăta care au fost provocările cu care s-a confruntat o revistă sau o alta acum două secole,
acum două decenii, și chiar în zilele noastre,
ar fi o dezbatere, cu concluzii și cu propuneri
neașteptate și pe plan intelectual, și în zona
pragmaticului. ■
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O sinteză inteligentă
și benefică
chestiunile sanitare și economice mai stringente, pandemia nu a reușit să-i determine
pe autori să nu mai publice articole sau eseuri
și nici pe cititorii lor să nu le mai lectureze
scrierile. Deși nu sunt în posesia unei statistici
relevante, îmi asum totuși riscul de-a afirma
că apetența pentru presa culturală nu s-a
diminuat semnificativ pe perioada pandemiei
de coronavirus. Nici în rândul scriitorilor, nici
în rândul cititorilor!
Un alt aspect ce poate fi dezbătut în analiza tematicii propuse pentru Colocviile Scrisul
Românesc din acest an este legat de evoluția
tehnologiei digitale și de rolul ei în redactarea
distinctivă a presei scrise. Tendința generală,

care nu are neapărat legătură cu pandemia
actuală, este de-a se substitui presa tipărită prin
cea electronică sau online. Această tendință
generală vizează inevitabil și sfera particulară
a presei culturale. Există desigur unele avantaje
ale publicațiilor online, după cum există anumite argumente și pentru cele clasice în format
fizic. Poate că polemica generată este și ea una
falsă, în condițiile în care acceptăm că ar trebui
să conteze mai mult conținutul respectivelor
publicații decât forma lor. Pesemne că și aici
se impune varianta hibrid, care să reprezinte
o sinteză între forma clasică și cea modernă.
Dacă este de înțeles adaptarea la performanțele de viitor ale tehnologiei, ar trebui înțeleasă
și ancorarea în tradiția trecutului. În ființa
noastră complexă, ca și-n activitatea noastră multilaterală, pot coabita, fără riscul unei
prezumtive incompatibilități, tradiționalul predilect și elementul reformator. În felul acesta,
prezentul creator este format atât din moștenirea trecutului, cât și din viziunea viitorului.
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Această sinteză între abordarea tradițională și viziunea modernistă reprezintă soluția
unei prese culturale de succes și ea a fost aplicată ca atare în publicațiile care au devenit
deja prestigioase în domeniu. Motivul este
simplu: după cum există cititori ahtiați după
noutăți culturale, tot așa există și lectori care
preferă tradiționalismul și clasicismul. În
gama vastă și variată a actelor culturale, nu ar
trebui să existe antiteza tradiționaliști versus
moderniști, ci mai degrabă sinteza tradiționaliști și moderniști. Complexitatea culturii
poate satisface toate gusturile amatorilor ei.
Iar presa culturală scrisă ar trebui să urmeze
acest model conciliant în formă și unitar în
fond! Textele care captează atenția cititorului
sunt cele valoroase și care transmit un mesaj
concret, fie că se referă la un autor/artist antic
sau modern, fie că tratează un subiect mai
tradițional sau unul mai de actualitate. Provocarea presei culturale rămâne aceeași: să
ofere publicații atractive vizual, dar și articole
cu impact nu numai artistic ori intelectual, ci
și emoțional, etic, civic ori social. Acest principiu este valabil și-n perioadele de liniște, pace
ori prosperitate, și-n cele de război, pandemie
sau alte calamități existențiale. Căci, pe lângă
rolul informativ explicit, presa culturală joacă
și un rol formativ implicit, pe care ar trebui
să și-l asume cu mai multă pondere și responsabilitate. Și nu numai în privința limbii
materne și-a istoriei ori identității naționale, ci
și referitor la veritabilele valori artistice, etice,
spirituale, civice sau sociale.
Deci, alături de sinteza formei și-a conținutului, se distinge și sinteza rolurilor în cadrul
presei culturale. A accentua vreuna dintre
componentele acestor sinteze, în detrimentul alteia, riscă să deregleze echilibrul estetic,
tematic, stilistic și funcțional pe care îl revendică, sau măcar îl necesită, presa culturală
românească. Reformarea tematică sau reformularea formei clasice, în vederea adaptării la
cerințele ori subiectele actualității, nu trebuie
să excludă defel tradiționalul din formă, conținut, tematică sau rol.
Presa culturală reflectă implicit cultura
unei țări și a civilizației umane în genere. Or,
cultura ca atare conține și subiecte sau personalități tradițional-istorice și dintre cele
moderne, iar presa culturală are menirea și
datoria de a-și păstra profilul asumat și reputația aferentă prin tratarea ambelor aspecte
într-o sinteză unitară. O sinteză ce se dovedește inteligentă din partea redactorilor presei
culturale și benefică pentru publicul ei. Că
actualmente o raportăm la o pandemie, este
doar un detaliu contextual, ce nu trebuie transformat într-un pretext generator de orientări
unilaterale și abordări exclusiviste. Că n-ar
mai fi nici inteligent și nici benefic! ■
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ste evident că pandemia de coronavirus a generat crize de o mai mică
sau mai mare intensitate în mai toate
domeniile activității umane. În mod inevitabil, și cultura a fost afectată de unele
consecințe coercitive și limitative ale fenomenului pandemic. În special în privința
organizării evenimentelor culturale publice.
Normala interacțiune fizică și directă dintre
creatorii de cultură (scriitori, pictori, sculptori, actori, muzicieni etc.) și amatorii de
cultură a fost adesea stopată, evitată, restricționată sau pur și simplu transformată într-o
variantă de la distanță, indirectă și mai puțin
pertinentă. Treptat însă, și cu necesara adaptare la tehnologia tot mai performantă, acest
hibrid relațional inedit s-a impus în noua
realitate socială, ajungând chiar să se debaraseze de stigmatul inițial de anomalie. Trebuie
totuși consemnat că nefasta criză sanitară nu
a devenit și una culturală, de vreme ce artiștii, literații și ceilalți oameni de cultură au
continuat să lucreze, să creeze și să-și exercite vocația din diferitele sfere culturale. Prin
urmare, actul cultural în sine a fost mai puțin
prejudiciat de vicisitudinile contextului pandemic, drept pentru care noi opere literare,
artistice, muzicale ori teatrale au fost oferite
publicului amator de gen.
Prin specificul ei cultural, presa de profil se
raportează implicit la aceleași provocări sociale, tendințe tehnologice, dileme profesionale
și abordări tematice cu care se confruntă cultura în aceste vremuri agitate și imprevizibile.
Actualmente, grija omului obișnuit este să își
păstreze sănătatea și locul de muncă, iar, din
această perspectivă pragmatică, cultura nu se
numără printre prioritățile existenței lui stresante. Ținând cont de această situație prozaică,
s-ar putea propaga predicția că îndepărtarea
de activitățile, evenimentele sau publicațiile
culturale va deveni un fenomen social ascendent. Or, în acest caz, și presa culturală scrisă,
care nu se bucură oricum de un număr prea
mare de cititori, ar avea și mai mult de suferit la capitolul audienței. Îndrăznesc însă să
susțin că predictibilul pericol menționat este
unul fals sau cel puțin exagerat. Da, realitatea este că presa culturală scrisă, ca și cultura
însăși, nu beneficiază din păcate de audiența
extinsă pe care o merită, dar tot o realitate
este și faptul că are segmentul ei de cititori
fideli, care o lecturează cu plăcere și interes,
indiferent de natura societății, turnura vremurilor ori problemele personale. Înclin deci
să cred că, în fond, revistele literare sau artistice și publicațiile culturale în genere și-au
păstrat de-a lungul frustrantei pandemii nu
numai autorii deja consacrați, ci și cititorii
deja avizați. În ciuda tuturor impedimentelor ei specifice și-a predilecției firești pentru
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„Revista culturală radio” –
o sintagmă aproape uitată

răim, fără îndoială, în spaţiul geografic
și cultural românesc, un timp al unor
transformări și adaptări fără precedent, cu multe necunoscute, de la o societate
ultradirijată și uniformizatoare la o societate,
totuși, a libertăţii de exprimare și manifestare,
a deschiderii spre valorile europene și mondiale, a încercărilor de integrare în aceste seturi
de valori, dar care pare a circula fără busolă,
pe un ocean plin de capcane. În acest context,
cu o încărcătură extraordinară în zonele politicului, economicului și socialului, ca laturi
cu vizibilitate și consecinţe imediate în viaţa
cotidiană, rămâne de abordat, de către un
grup mult mai restrâns de oameni, problema
zonei culturale. Este, se știe, o chestiune mult
mai delicată, pentru că, în sens vulgar, cultura
nu are legături directe nici cu foamea nici cu
frigul. Prezenţa ori absenţa ei e simţită mai
puţin la nivelul clipei și puţini sunt cei ce conștientizează faptul că doar acumulările în timp,
pozitive sau negative, pot avea, pe termen lung,
efecte benefice ori dezastruoase.
De aceea, având în vedere rostul revistelor
de cultură în viața spirituală a unui popor, considerăm binevenită o dezbatere de genul celei
inițiate de Revista „Scrisul Românesc”, mai ales
că vine pe fondul unei continuități a preocupărilor de acest gen. Intuind oarecum contribuția
pe care o aduc în paginile de față confrați scriitori și oameni de cultură, îmi îngădui a vă reține
atenția cu un domeniu care nu poate rămâne în
afara temei discutate, fiind încă de o remarcabilă importanță, dar care, la rostirea termenului
„revistă”, nu apare în prim-plan. Și anume,
emisiunile culturale din spațiul audio-vizual,
deținut clasic de radiouri și televiziuni, extins,
în vremea din urmă, în mediul virtual.
Teoretic, majoritatea mass-media au un
rost în promovarea culturii și a jurnalismului cultural. În practică, se alocă mai mult,
mai puţin sau deloc spaţiu acestor chestiuni,
iar atunci când se alocă fiecare o face, logic,
într-un mod concordant cu profilul și obiectivele respectivei instituţii de presă. Dar, ca un
îndatorat pentru totdeauna domeniului în care
am lucrat o viață, voi acorda mai mare atenție
radioului.
Era o vreme, pe care încă mulți și-o amintesc, când emisiunile culturale ale radioului
erau așteptate la fel ca și apariția la chișcuri a
formatelor print. Opiniile unor personalități
marcante, consemnarea aparițiilor editoriale,
dezbaterile tematice contau ca și cele din periodicele consacrate, erau așteptate și citate. Rolul
acestor emisiuni, care aveau chiar denumiri
adecvate („Jurnal cultural”, „Revista literară
radio”, „Magazin tehnico-științific” etc.), era
validat prin ecoul extins în societate, cuprinzând nu doar elitele, ci și „clasa de mijloc a
intelectualității”, destul de numeroasă.

Dacă vorbim de un anume tradiționalism,
nu este lipsit de interes să spunem că standardul emisiunilor era bazat pe experiența
transmisă de la o generație la alta, dar și prin
acumulările teoretice de manual, realizatorii
emisiunilor fiind, de regulă, oameni cu multă
știință de carte, scriitori sau oameni de cultură
consacrați. Subiectele într-o revistă radiofonică
nu erau diferite de cele abordate în formatul
tipărit și, citând dintr-un manual de jurnalism,
reținem că aveau în vedere: 1) Informarea
asupra evenimentelor culturale; 2) Dezbateri
privind fenomenele și procesele culturale; 3)
Transmisiunea în direct sau înregistrată a unor
manifestări culturale; 4) Provocarea de evenimente culturale și circumscrierea acestora
arealului respectivului radio.
Pentru fiecare dintre acestea identificăm
drept prioritare, după caz, forme specifice jurnalismului radiofonic, de la transmiterea „pe
viu” a manifestărilor (deosebit de importantă
în stimularea ascultătorilor pentru formarea
propriilor opinii), la jurnalismul de informare
sau, mai departe, la jurnalismul cultural de analiză și dezbatere. Cât s-au schimbat lucrurile,
într-o firească dinamică a domeniului și cum
stau ele acum? Ce se păstrează din tradițional,
ce s-a modernizat/adaptat și ce s-a schimbat
radical? Cum se mai păstrează vechile rosturi
(încă necesare, după opinia noastră) și ce presupune impactul schimbărilor. Sunt întrebări
legitime, ale căror răspunsuri capătă variabile
legate de formarea mentală, vârstă, preocupări,
acces la tehnicile moderne etc.
Un prim element care trebuie avut în vedere
este scăderea apetenței publicului pentru cultură, aspect relevat clar, prin audiență, și la
emisiunile de radio și televiziune. Emisiunile
de cultură și artă, conform sondajelor din ultimii, sunt urmărite de aproximativ 20 la sută
dintre ascultători, situându-se după emisiunile
de știri, muzicale și sportive. Interesant, dar
nu îmbucurător, este faptul că la tineretul de
până în 22 de ani procentul, pentru emisiunile
culturale, este de doar 11 la sută, iar la grupa
de vârstă de peste 65 de ani urcă la 27 la sută.
În al doilea rând, se constată că, în goana
după audiență, nici posturile de radio (în afara
celor publice, care mai păstrează ceva-ceva)
nu sunt interesate de emisiunile culturale.
Într-un studiu al Consiliului Național al
Audiovizualului se arată că „atunci când
se pune problema obţinerii sau prelungirii
licenţei, în argumentele justificative și grilele
tuturor operatorilor, cultura apare ca element
de interes aproape major, pentru ca apoi, în
foarte multe cazuri, să-şi diminueze consistent
formula propusă până la dispariţia definitivă”.
Din același studiu rezultă că doar circa 30
la sută dintre radiodifuzori transmit emisiuni culturale, iar o altă parte difuzează doar

informații și scurte materiale de prezentare.
Se poate spune că sintagma „Revista culturală
radio” este una aproape uitată.
Și totuși, din datele Barometrului de
consum cultural pe anul 2018, elaborat de
Ministerul Culturii, rezultă că, în bună măsură,
„cultura românilor se face la televiziune și la
radio”. Dar asta nu este decât, scuzați formularea, consolarea chiorului în țara orbilor. Asta se
poate spune doar din motivul că alte domenii
culturale merg și mai rău. Astfel, dacă 79 la sută
dintre români urmăresc emisiuni la televizor,
iar 56 la sută le ascultă la radio (din toate categoriile), doar 33 la sută au mers la teatru și 17
la sută au împrumutat o carte, în timp ce 61 la
sută n-au mers niciodată la cinematograf sau
la vreun eveniment cultural în anul respectiv.
Ceea ce supraviețuiește, în programe, este
informația scurtă – cu privire la anunțarea
unor evenimente, scurte știri despre desfășurarea lor, marcarea unor aniversări, mici
comentarii pe anumite teme sau, din când în
când, câte un moment poetic ori prezentarea
unor cărți. Tot este ceva, la o adică. În ceea ce
privește emisiunile de tip clasic, sondajele arată
că timpii de ascultare nu acoperă, de obicei,
durata lor.
O oarecare compensare se află în faptul că
la majoritatea posturilor emisiunile se arhivează și mai pot fi găsite de oamenii intresați.
De asemenea, „ridicarea” unor programe pe
Youtube este o modalitate de diseminare, cu
condiția ca realizatorii să aibă măiestria inserării în titluri a unor cuvinte cheie care să fie
evidențiate de motoarele de căutare online. Nu
sunt de neglijat nici rețelele de socializare, pe
Facebook, de exemplu, regăsindu-se pagini ale
multor posturi de radio și televiziune. Chiar
dacă numărul de „prieteni” este limitat, devine
importantă „distribuirea” pe care mulți o pot
face către cercul lor de prieteni, această distribuire putându-se multiplica. Pentru aceasta
este necesară însă o bună calitate a conținutului, astfel încât să incite la distribuire.
Opinăm că, în domeniul transmiterii culturii pe undele hertziene nu au fost găsite încă
toate căile de trecere de la tradiție la modernitate și că este un vast teritoriu de valorificat
prin noile mijloace tehnice. Revenim la constatarea, oficială, din barometrul de consum
cultural, citată mai sus, că, în bună măsură, cultura românilor se face la televiziune și la radio.
Asta înseamnă că acestea își pot îmbunătăți
potențialul, în sine, dar și că pot contribui la o
revigorare a altor domenii culturale. Depinde
cine și cum le conduce, precum și căror scopuri
își subsumează programele. Încă este posibil să
gândim, cum citeam de curând într-o revistă,
că „dacă arta și cultura vor ajunge în casele
mai multor români, va fi un pic mai bine în
această țară!”. ■
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împotriva Bruxelului, a conspiraţiei universale
bine ascunsă, uniţi în cuget și simţiri cu Polonia, Ungaria, Cehia și Slovenia, sperând într-o
alianţă care va izola Europa de vest devenită
vetustă și înveșmântând într-un nor diafan și
binecuvântat pe adevăraţii români care în felul
ăsta nu vor mai fi întinaţi de idei păcătoase.
Altminteri noua „dictatură sanitară” ar
impune dictatul vaccinului gata să-i transforme
pe toţi cei atinși de serul
dracului în sclavi dacă nu ar
fi voit de fapt mai degrabă să
îi extermine. „Noi românii
suntem cei pe care vor să-i
termine ăştia”, mi-a spus
cineva care a plecat repede
fără să mă lămurească cine
sunt ăştia. Mă uitam să văd
dacă era vreun camion pe
undeva cu cătușe sau lanţuri dar ceea ce vedeam
erau doar cărările cam prăfuite ale parcului unde un
bărbat înalt vindea copiilor baloane roz. Roz? Cam
dubios individul...
La prima întâlnire la o
terasă un prieten însă m-a lămurit când l-am
întrebat de ce nu se vaccinează:
„Adică tu vrei să spui că știi ce ne pun ăștia
în vaccin?”
„Bine”, am încercat foarte timid, conștient
de faptul că eram singurul neinformat de la
masă „dar întreg Israelul s-a vaccinat. Crezi că
ei vor să-și omoare cetăţenii?”
„Dar cine îţi spune ţie că ceea ce le pune lor
în vaccin este același lucru cu ce ne pune nouă?
Pe noi vor să ne extermine.“
Cu siguranţă nu aveam de unde ști, iar ca să
nu-mi afișez în continuare ignoranţa am plecat
spre un taxi care aștepta lângă terasă.
„Dumneavoastră nu purtaţi mască?”, l-am
întrebat pe șoferul de taxi în care voiam să
mă sui.
S-a uitat la mine ca la un intrus, un individ
care cu siguranţă nu înţelege nimic, un sclav
fără să știe.
„Nu. De ce să port mască? Ăsta este taxiul
meu și fac ce vreau în el”, mi-a răspuns foarte
îndârjit. Și a continuat: „Şi nu-mi plac deloc
ăştia cu mască”. De fapt este şi mai sănătos să
mergi pe jos, aşa că am luat-o la pas.
Acum era masca cea care crea tensiuni. Cu
doi ani înainte era centura.
„De ce îţi pui centura? Ce nu ai încredere
în mine cum conduc? Dacă nu-ţi place, dă-te
jos!” mi-a zis un şofer de taxi imediat după ce
m-am suit în maşina lui.
Un prieten care m-a luat cu mașina a fost
mult mai amabil:
Continuare în p. 18
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armonios peste tot în lume și cum o să murim
și noi la fel urmaţi de Fauci care încerca să
o întoarcă spunându-ne că erau șanse să nu
murim dacă purtam mască și ne vaccinam.
Chiar dacă voiam să ignor sau să uit de
obsesia mondială a momentului, realitatea
unui oraș exploziv care în câteva zile din mijlocul lui martie 2020 a devenit la fel de gol
ca într-un decor de film distopic nu putea să
nu-mi dea de gândit și să
mă aducă fără voia mea
la tema zilei. Când o să
scăpăm de toate astea?
Ca să schimb peisajul
mental și să uit de ce era
în jurul meu îmi scoteam
un număr din „The New
Yorker”, revista culturală a
orașului și mă afundam în
articolele detaliate despre
lumi și curente care nu
aveau de-a face cu blestematul de virus. Îmi place
mult revista și o citesc cu
religiozitate de când am
venit în America, acum
mai bine de 30 de ani.
Așa că înainte de plecare la aeroport în
zborul către București mi-am îndesat în
valiză câteva numere din „The New Yorker”
care erau stivuite cuminţi pe noptieră așteptându-și rândul să fie citite. Timpul din avion
le era dedicat dar mă îndoiam că o să apuc să
citesc ceva la București unde între treburile din
România și invitaţiile la terase abia mai ajungi
să dormi.
Dar lucrurile păreau să fie diferite de data
asta. Nu știam cu cine mă voi putea întâlni și
mai ales unde, pentru că mai toate rudele și
prietenii din București cu care vorbisem nu se
vaccinaseră. Şi începuseră deja să-mi trimită
o avalanșă de linkuri despre riscurile uriașe
la care te expuneai dacă te vaccinai. Nu prea
aveam timp așa că mi-am zis că atunci când o
să ajung acolo o să le rezolv eu pe toate. Eram
de fapt convins că oamenii au cu siguranţă alte
preocupări, în primul rând că erau gata să dea
jos un prim ministru. Iar mulţi mergeau la
teatru sau film așa că puteam discuta și despre
altceva.
Dar la prima plimbare în Cișmigiu nu a trebuit să-mi ciulesc urechile pentru că un individ
cu un torace dezvoltat explica în gura mare
conspiraţia despre care numai eu nu știam
care voia să-i facă pe oameni să fie conectaţi
la antene ca să poată fi urmăriţi direct de pe
telefoane mobile. Dictatura care părea că-și
scoate tentaculele din toate ungherele era pe
toate buzele, inclusiv a celor care zilnic erau
în Piaţa Victoriei conduși de un tip erijat în
dac modern. Toţi erau înverșunaţi, îndârjiţi
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zi însorită de sfârșit de săptămână.
Mă plimbam pe aleile din Central
Park unde cei care locuiau prin apartamentele minuscule ale marelui oraș ieșiseră
să se dezmorţească. Unii alergau, mergeau
cu bicicleta, plimbau câinii care ca de obicei
semănau foarte bine cu stăpânii. Alţii stăteau
de vorbă fără măşti fericiţi să fie în sfârșit în aer
curat și să nu le fie teamă că se îmbolnăvesc.
Fără să vreau, parcul fiind aglomerat, auzeam
crâmpeie de conversaţii. Se întâmplă adesea
mai ales când toţi vorbesc la telefon în căști
dând din mâini și explicându-mi parcă mie
punctul lor de vedere. Una, doua, zece și mai
multe vorbe din conversaţii care îmi zburau pe
la ureche. Virus, vaccin, Covid, booster, Fauci,
China, lilieci, pandemie, mască. Așteptam să
aud măcar pe cineva combătând politica zilei,
pe guvernator, primar, președinte sau să aducă
vorba despre Trump în bine sau rău. Nimic.
Evident că nu speram să aud nimic despre un
concert la Carnegie Hall, ultima expoziţie de
la Met sau măcar ceva despre o carte sau vreun
film. Nimeni nu pomenea că era vorba să se
redeschidă Opera Metroplitană. Din orice
direcţie prindeai un crâmpei de conversaţie,
totul era numai despre noua realitate.
Puteam afla, dacă mi-ar fi schimbat viaţa cu
ceva, câte doze de vaccin și-a făcut fiecare, din
ce fel și care este mai bun, cum s-a simţit fiica
care urma să nască după ce a luat a doua doză
de Moderna și poate ar fi fost mai bine să se fi
vaccinat cu Pfizer, cât de tare a durut-o mâna
pe Trish și de ce nu a durut-o nicăieri pe Karen,
cum unchiul Carlo s-a repezit să-și facă booster speriat că are Covid când de fapt s-a dovedit
că era doar constipat, ce-au zis toate prietenele
cu care s-au văzut la cină despre virus, sau de
ce o vară nu a vrut să se vaccineze la început
dar i s-a îmbolnăvit sora și s-a decis în sfârșit,
etc. Dacă discuţiile se purtau pe banca de lângă
mine simţeam că fac practic parte din familie,
aproape mi se părea că sunt îndreptăţit să-mi
ofer şi sfaturile.
Mă întrebam mirat cum se putea ca o
întreagă metropolă să discute despre același
lucru de parcă nu mai exista nimic în lume
decât acest virus păcătos. Am ieșit agale din
parc luând-o la pas pe Fifth Avenue sub umbra
copacilor. La chioșcul de ziare din colţul parcului titlurile afișate dădeau ultimele statistici
despre numărul de infectări și morţi din oraș
și de aiurea pentru că acum totul trebuia privit
global de parcă unchiului Carlo îi păsa mai
mult de ce se întâmplă în Bangladesh decât de
propria constipaţie. Dacă săpai adânc mai jos
în paginile ziarelor mai puteai să dai și de alte
știri complet neinteresante dacă te luai după
apetitul de discuţii al majorităţii. Ajuns acasă
am deschis televizorul ca să-i văd pe cei de la
CNN vorbind în statistici de cum se moare
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cena revuistică de la noi este bogată în
reviste centenare, cu o tradiție pornită
din traversarea unor episoade istorice privind făurirea României moderne și
a identității culturale de astăzi. Depozitară a
mărturiilor evoluției culturale, presa culturală a
supraviețuit indiferent de vremuri sau dregători,
apărând fie în pribegie, fie în exil, indiferent că
națiunea făcea față războaielor, dictaturii sau
catastrofe naturale. Revistele au rămas vii. Deși
uneori au părut sub vremi, cum spune cronicarul. Cum se spune, făuritorii revistelor culturale
și redactorii lor au privit în viitor. Efemeride
sau de parcurs centenar, publicațiile au avut
rolul de a oglindi ceea ce se năștea în spațiul
cultural. Permanent, valul împingea în agora
culturală o sumedenie de veleitari sau spuma
creatorilor înzestrați cu talent.
O experiență de a răsfoi paginile revistelor din urmă cu zeci de ani oferă o incursiune
în trecutul în care zac, uitați de generațiile de
astăzi, scriitori cu har, unii dintre ei care și-au
dăruit din timpul lor pentru a face o gazetă
culturală în loc să scrie cât pot. Da, am întâlnit
adeseori oameni talentați al căror timp pentru
scris a fost sacrificat pentru proiecte de care au
beneficiat alții, mai atenți drămuitori cu timpul
creației. De multe ori, revistele sunt depozitare
ale unor creații rămase în paginile îngălbenite,
aruncate pe rafturile unor biblioteci care s-au
învrednicit să-și facă abonamente la publicațiile
vremii. Avem o cultură vie bogată în pagini
moarte de reviste, cronicari sau istorici literari
descoperind părți importante din creația unor
clasici după zeci de ani. Fie și pentru atât lucru
merită să răsfoim colecțiile publicațiilor cu editori care nu au avut preocuparea merituoasă
de a aduna în volume contribuțiile autorilor.
Nu știu câți dintre redactorii revistelor culturale își pun problema numărului de cititori
Continuare din p. 17

„De ce îţi pui centura? Îţi dau eu adaptorul…” M-am uitat la el de parcă venisem de
pe altă lume. Și cam așa era de fapt. Adaptorul
era o cataramă care se înfigea în mufa centurii ca să nu mai piuie alarma. Fără piuit eram
protejat la orice accident.
La televizor Şoşoacă, un fel de Marjorie
Taylor Green din America, de aceeași factură
și intelect, ţipa cât putea că toţi vor deveni
sterpi până la a treia generaţie dacă se vaccinează, ilogica stupefiantă a afirmaţiei fiind
întoarsă pe toate feţele de comedianţii posturilor de televiziune.
Cazurile creșteau pe zi ce trece și conspiraţiile erau din ce în ce mai esoterice
transformându-ne în nefiinţe cu solzi, coadă
și coarne. Te puteai gândi că un designer
imediat o să vină să facă pălării pentru cei
cu noile coarne dar că mai mult ca sigur era

Eseu
Proză
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Cultura vie
în pagini moarte?
și a influenței asupra pieței editorial, însă îmi
place să cred că măcar unul dintre cei care
fac parte din echipa editorial este preocupat
de astfel de dileme. Dar despre reformularea
discursului pentru a capta publicul? Bunăoară,
chiar dacă nu elimin riscul de a părea o abordare strict managerială, când un director de
teatru își pune problema dacă publicul va veni
la spectacol, de ce un editor să nu fie preocupat de interesul cititorilor pentru paginile sale?

Motivele pentru care revistele sunt amenințate
de dispariție nu sunt doar de natură economică.
Aici, fără lamentații, trebuie asumat direct
incapacitatea statului de a finanța substanțial
și alte reviste în afara celor ale uniunilor de
creație. Însă avem atât de multe exemple în care
o susținere material echivalează cu încremenirea în proiect, prăfuirea unor redacții de altfel
harnice și cu tradiție, cuprinse de somnolența

unui trai asigurat din banii contribuabilului.
Dacă un demers privat poate fi privit ca o responsabilitate personală a celui care își asumată
o cheltuială din propriul buzunar sau al sponsorilor, lucrurile trebuiesc privative extrem de
critic în situația publicațiilor susținute din bani
publici. Lipsite de un public autentic, unele
redacții aruncă zeci de exemplare în școli doar
din dorința de a părea utile. Ori își inventează
scuze elitist pentru a-și justifica autosuficiența.
La ce bun să ne iluzionăm că o revistă poate
impune ierarhii valorice câtă vreme întreg tirajul dintr-un număr este mai mic în comparație
cu un singur volum lăudat deșănțat, în vreo
4-5 cronici? Și asta în condițiile în care tirajul
cărții excesiv comentate nu depășește 500 de
exemplare. Inadaptarea la realitatea culturală
se naște din blazare și dezinteres pentru crearea
de evenimente culturale pornite la inițiativa
redactorilor, lipsind dezbaterile, cenaclurile
sau simplele întâlniri cu tinerii cititorii. Dacă
vorbim doct de apariții editoriale în prezentări care ocupă pagini succesive, imposibil de
lecturat chiar de către redactorii revistei, ce
așteptări să mai avem de la bietul cititor sufocat
de limbajul voit abscons, sulemenit academic
și publicat din obligația de a umple cât mai
repede un spațiu peste care se va trece rapid?
Preocuparea pentru o regândire a relației cu
publicul arată la unele publicații culturale o
reformulare a discursului, o deschidere față de
zona geografică reprezentată de artiști din mai
multe domenii, ca să nu mai vorbim de abilitarea de a folosi rețelele sociale sau mass-media
clasice în rol de promovare. Da, poți să ai tiraj
însemnat sau cititori numeroși în variantele
online, cu accesări de pe toate continentele,
dacă înțelegi că paginile revistei rămân vii când
sunt dedicate culturii autentice și oferite publicului, într-un demers sincer și constructiv. ■

deja în conspiraţie cu cei care vor să ne vaccineze. Știam un doctor în New York care este
convins că regina Angliei a anunţat la BBC că
este reptiliană. În ziua de azi nu mai știi care
este doctorul și care este pacientul. Exact ca
în bancurile din vremea nu de mult apusă…
Certificatul verde era inamicul tuturor și
trebuia arătat la intrarea la terasă și restaurant
spre deznădejdea celor care prin asta existau.
Un doctor român respectat a apărut la televizor și a infirmat că va accepta că trecutul prin
boală să fie un pașaport pentru mersul la restaurant pentru că într-o ţară unde vaccinul la
„chiuvetă” sau cel la „dop” sunt tehnici preferate în locul unui vaccin real nimeni nu poate
garanta validitatea unui certificat de boală.
Aveam de gând să stau mai mult la București dar dintr-odată cazurile au umplut
spitalele și s-a anunţat seara la televizor că
se închid teatrele și sălile de spectacol și în

restaurante sunt lăsaţi numai cei vaccinaţi.
Cum o să mai aflu adevărul despre vaccin
pe care oculta mondială reușise cu grijă să
mi-l ascundă?! Simţeam cum paranoia mă
cuprinde și nu mai aveam răbdare până la
următoarea dezvăluire halucinantă.
Așa că mi-am luat bilet de întoarcere la
New York și după ce avionul s-a ridicat m-am
afundat în lectura revistelor „The Yorker” pe
care le aveam cu mine în rucsac. Și după o
vreme am simţit că un aer de normalitate se
așează peste avion, peste toţi pasagerii care mă
înconjurau și peste întreaga mea fiinţă. Virusul nu mai exista, de vaccine nici pomeneală,
conspiraţiile le uitasem, dușmanii omenirii
jucau golf undeva pe Mare și articolul pe care-l
citeam mă captiva în totalitate. Eram ca în vremurile dinainte de viruși și „trumpi”, liniștit
și împăcat. Doar când am vrut să dau pagina
revistei și am văzut pe mână niște solzi. ■

Cronică literară
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A citi și a înţelege

Rodica
GRIGORE

Luisa, de care încă nu a divorțat, dar care trăiește propria ei dramă, la Madrid, alături de
bărbatul care o manevrează și o terorizează
psihologic, dar și cu vechea trădare a tatălui
său din timpul Războiului Civil. Peter Wheeler,
la rândul lui, nu știe cu ce se ocupă soția sa, iar
cititorul e silit să se întrebe cine este, în aceste
condiții, cine suntem, fiecare din noi sau cine
putem deveni, atunci când ne confruntăm cu
situații neașteptate?
E adevărat că apanajul tehnologiei de
ultimă oră poate oferi informația (fie ea și
una referitoare la trădarea celor mai apropiați
oameni!), dar ține de fiecare individ în parte
să decidă ce va face cu această informație, cum
o va utiliza sau, mai exact spus, dacă va reuși
să o utilizeze în realul folos al cuiva. O cameră
ascunsă poate surprinde mai exact faptele
unei persoane convinse că nu e observată de
nimeni, depășind, deci, cu mult capacitatea
lui Deza de a citi chipurile, însă întotdeauna
rămâne de văzut ce se va întâmpla după, cum
va acționa cel care află ce se petrece în spatele unor ziduri sau în intimitate. Din această
perspectivă e abordată de Javier Marías și complicata problemă a cunoașterii de sine, căci,
cunoscându-i pe ceilalți în ceea ce au ei mai
ascuns, fiecare individ va fi silit să acționeze
și, astfel, să arate și să înțeleagă până la capăt
cine e cu adevărat. Iar dacă suntem convinși
că lumea, așa cum o știm, depinde de ceea ce
aflăm ori cunoaștem despre noi și despre ceilalți, romanul lui Marías mai sugerează ceva.
Și anume, că lumea (cel puțin cea ficțională!)
depinde enorm de modul cum e transpusă în
cuvinte, deci, de cum e relatată. Și, deopotrivă,
depinde de cei care o istorisesc. Implicit, un rol
esențial vor dobândi și cei care ascultă/citesc...
Iar dacă actul istorisirii e adesea dureros, iar
povestirea unor fapte e un venin ce otrăvește
treptat, rămâne de văzut care sunt semnificațiile pe care le are lectura sau relatarea asupra
celor implicați. Cazul lui Deza e relevant în
acest sens – căci el, având de rezolvat cazul
complicat al soției sale (care are o relație cu
Custardoy, falsificatorul de tablouri cunoscut
cititorilor lui Marías din romanul Inimă atât
de albă), tinde să devină un adevărat discipol
și continuator al metodelor lui Tupra, la care
caută sprijin pentru a putea face față situațiilor cu care se confruntă. Dovadă, după cum
sugerează romancierul, că nimeni nu poate
scăpa de ispita de a povesti și nici de obligația
de a asculta, câtă vreme, prin simpla noastră
existență, ne încadrăm în complicata rețea de
istorisiri periculoase care, încercând să dezvăluie întregul adevăr, nu fac, adesea, altceva
decât să-l falsifice, în ciuda celor mai bune
intenții ale celui/celor implicați. ■
Javier Marías, Chipul tău, mâine. Venin și umbră și adio,
traducere de Andrei Ionescu, Iași, Editura Polirom, 2019.
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unei teme ce dădea, uneori, senzația, că tinde
spre simpla analiză psihologică ori capacitate
de observație. De aceea, mai cu seamă în ultimul volum, cel de față, Marías evaluează cu
luare-aminte raporturile care se stabilesc între
domeniul puterii și cel al informației. Căci tot
ceea ce fac oamenii în existența lor desfășurată
în spatele ușilor închise are o importanță (mai
evidentă sau mai puțin evidentă) și pentru
instituțiile statului, cele care, nu o dată, se folosesc și chiar abuzează de informațiile dobândite
pe diverse căi. Șeful lui Deza, Betram Tupra
susține chiar că statul are nevoie de trădare, de
înșelăciuni și de delicte pe care, dacă nu le-ar
descoperi, le-ar facilita și
chiar le-ar provoca... Pentru
a-și îndeplini misiunile,
Deza face uz de capacitatea
sa de a citi chipuri, numai că
acestei metode i se adaugă,
pe parcurs, întregul apanaj
al tehnologiei zilelor noastre. Astfel, camerele de luat
vederi sunt mereu pornite,
la fel aparatele de înregistrat,
iar Deza e nevoit să se uite la
peliculele compromițătoare
pe care le deține Tupra și e
realmente îngrozit văzând de
ce s-ar putea servi, în anumite circumstanțe, serviciile
secrete: trădări, comploturi, adultere, acte de
tortură, planuri pentru asasinate.
Problema identității și a cunoașterii de sine
ori a cunoașterii celorlalți este abordată, astfel,
de Javier Marías într-un mod neașteptat, dar
cu atât mai convingător, scriitorul obligându-și
cititorii să mediteze la numeroase dintre problemele cele mai stringente ale zilelor noastre.
Căci violența dezlănțuită, minciuna, disimularea, recursul la tot soiul de procedee menite
a ascunde adevăratele intenții reprezintă nu
numai marile preocupări ale acestui roman,
ci și realități dureroase ale epocii pe care o
trăim. Arta (știința?) de a ghici și de a citi chipurile oamenilor împreună cu tehnologia cea
mai modernă devin, în acest fel, arme complementare ale cunoașterii celorlalți – fiind
folosite atât de serviciile secrete, cât și de personajele implicate în acțiunile cărții. Numai că
una dintre concluziile amare ale acestui text
este și că, în ciuda oricăror și oricâtor încercări
de a cunoaște până la capăt intențiile celorlalți,
ființa umană nu va putea niciodată să ajungă
la mult dorita cunoaștere totală și, cu atât mai
puțin, la înțelegerea completă a intențiilor celor
din jur. Eșecul se insinuează pe nesimțite: în
ciuda premiselor care pot fi/părea, în anumite
momente, extrem de promițătoare, până și cei
mai apropiați își păstrează secretele, Jaime Deza
e confruntat cu situația în care se află soția sa,
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ie că îl admiră, fie că nu, e greu (dacă
nu cumva de-a dreptul imposibil!) ca un
cititor să rămână indiferent în fața prozei
lui Javier Marías. Iar acest amănunt l-a menținut în mod constant pe scriitorul spaniol în
atenția publicului, de la texte precum Domeniile
lupului (1971), Toate sufletele (1989) și până la
Inimă atât de albă (1992) sau Mâine în bătălie
să te gândești la mine (1994). În opinia multor
critici literari, punctul de cotitură în receptarea
creației sale e reprezentat de apariția romanului Negra espalda del tiempo (1998), cartea
cea mai discutată (și, poate, și cea mai neînțeleasă sau inadecvat interpretată) a lui Marías.
Iar publicarea ultimului volum
al trilogiei Chipul tău, mâine
nu a făcut decât să adâncească
numeroasele controverse. Căci
unii exegeți nu au ezitat să se
refere la acest roman, subintitulat Venin și umbră și adio (2007),
ca la capodopera absolută a literaturii spaniole de la începutul
secolului XXI, în vreme ce alții
au vorbit obsesiv despre căderea
scriitorului în capcana reluării
(uneori obositoare) a propriilor
metode și strategii narative, dar
tratate la un nivel inferior față
de Todas las almas sau Corazón
tan blanco.
Venind după volumele anterioare ale extrem
de ambițioasei trilogii a lui Marías, subintitulate Febră și lance (2002) și Dans și vis (2004),
cartea aceasta, un roman de larg suflu epic (are
peste șase sute de pagini) fascinează, pe de o
parte, prin capacitatea autorului de a imagina
noi și noi întâmplări și de a sugera semnificații
neașteptate ale faptelor celor mai banale, mai cu
seamă prin nivelul stilistic extrem de elaborat și
prin experimentul uluitor în planul limbajului,
dar, pe de alta, deconcertează printr-o anumită
lipsă de congruență între planul lingvistic și cel
al evenimentului narativ brut, dovedindu-se,
cel puțin din acest punct de vedere, greu
comparabilă cu un roman perfect calibrat (și
echilibrat) precum Inimă atât de albă, de pildă.
Venin și umbră și adio încheie istoria lui
Jaime Deza, naratorul extrem de lucid al
trilogiei, care lucrează pentru o agenție de
informații britanică, fiind specializat în descifrarea chipurilor oamenilor, pentru a putea,
astfel, afla ce vor face ei în viitor. Dovadă că,
în romanul acesta, Javier Marías își continuă
preocupările cu care cititorii săi fideli sunt deja
obișnuiți, privitoare la importanța a ceea ce
facem cu ceea ce știm, cu ceea ce auzim și cu
ceea ce vedem. Iar dacă, înaintea anilor 2000,
aceste preocupări ale sale păruseră a atinge
doar sfera existenței private, odată cu Chipul
tău, mâine, scriitorul conferă o altă consistență
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Jucătorul de ruletă
Ruleta sau roata norocului
Un vehicul cu care pariorii
călătoresc imaginar
între ținutul speranței și cel al disperării
Un drum al cărui bilet poate costa
extrem de mult
Uneori poți plăti chiar cu prețul vieții
Am cunoscut odată un jucător de ruletă
Avea privirea pierdută nu putea
să vorbească
pierduse enorm
Juca de mult
juca în fiecare zi
nu-și mai aparținea
trăind o stare de sevraj
Era într-o dependență perpetuă de joc
Nu-l mai interesa dacă câștiga
sau pierdea
O forță malefică parcă îi spunea să joace
Avea lacrimi în ochi spunându-mi
că nu avea tăria să-și ia viața
Nu l-am mai văzut un timp
Ieri am intrat pentru prima dată
într-un cazinou
din pură curiozitate
Am văzut figurile transfigurate
ale unor ființe
conduse parcă de cineva din umbră
Era o adunare de oameni în care nimeni
nu saluta și nu vorbea
Jocul era medicamentul pe care toți îl luau
în mod inconștient
Oameni bolnavi de o maladie incurabilă...
jocul de noroc
Ruleta
O roată care se învârte ireversibil
odată cu destinul jucătorului
Este roata întunericului în care culorile
de la masă
sunt cele din casa lui Lucifer
Roșu și negru
Am simțit o tentație lăuntrică de a juca
Degetele îmi furnicau
Ceva m-a oprit deodată
Era o forță imaterială care mi-a spus să ies
din casa diavolului
O veste tristă mi-a marcat existența
Amicul meu jucătorul de ruletă
își luase viața
…pierduse tot chiar și familia
O viață irosită în fața unei roți
a unor numere
și a două culori
Roșu și negru...
Este prețul de final pe care într-o zi
îl plătește
Jucătorul de ruletă
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Poeme
Pianistul
M-am întrebat adesea dacă
Îmbătrânind fără să cerem voie
Putem vorbi în termeni vagi
De maladia timpului ce trece
Cortina cade într-un act final
Nu vei ști dacă rolul jucat
Îți va aduce aplauze în dar sau
Uitat vei fi ca ropotul de ploaie
Am locuit demult pe o stradă
Cu case triste adesea insalubre
Pereți igrasioși sordide curți
Rigole cu zoaie plutinde neîntrerupt
Ca într-un film mut în alb și negru
De undeva de la un geam
Deschis parcă spre alte lumi
Note ale unei simfonii celeste
atemporale cu lumea de afară
Un pianist un geniu un artist
Torente de muzică divină
inundă a străzii tristă providența
Deodată timpul s-a oprit în loc
Capete plecate tristeți nemărginite
își ridicau privirea spre locul de unde izvora
a muzicii magie
O baghetă fermecată schimbă totul
în jurul nostru
Viața prindea culoare
Muzica era a vieții călăuză
în ritmuri suave de pian
Ce s-a întâmplat cu pianistul
În ani ce cu repeziciune au trecut
Să știu aș vrea dar este mult de-atunci
Clipa de fericire sau clipa de iubire
Doar muzica pianul și un pianist...
A lumii clepsidră în loc
au reușit s-o țină
Pentru doar o clipă timpul s-a oprit
și-a întors privirea să asculte
a muzicii miracol
Am trecut ieri pe aceeași stradă
Odată demult cânta un pianist
El și pianul lui ce timpul au oprit
Era doar un anunț aproape șters
Pian de vânzare
Am intrat și am cumpărat pianul
Când am ajuns acasă
Toți m-au întrebat ce fac cu el
Nu vezi că nu mai avem loc în casă
Unde vrei să așezăm relicva asta
La mine în dormitor și
Luați-mi patul
Am să deschid mai larg ferestrele
Și am să cânt până voi pleca din
această lume
Lăsați-mi pianul...
este tot ce mi-a mai rămas din
timpurile de demult ■

Poezie

Alexandru
CAZACU

Octombrie
În dimineața acestui Octombrie deșertic
pe geamul verde al autobuzului privești
cadrele unui travelling invizibil
case de amanet, farmacii, cazinouri
magazine, bănci și biserici
într-un crescendo vizual
ca o farsă pe măsura secolului trecut
decor mizerabilist plin de compasiune
și oportunități
unde dreptatea și puterea ezită
la locul faptei
iar nimeni nu înlocuiește pe nimeni
în timpul dintre bătăile inimilor
cucerite de ultimul tratat în materie
de singurătate socială
În dimineața acestui Octombrie risipit
prin orașul sudic cu fațadele clădirilor
dărâmate
și străzi șerpuind spre o imensă câmpie
ca un crochiu pentru mapa buchiniștilor
în piațete concentrice
unde războaiele fratricide ale orelor reci
trec în penaje, frunze, acoperișuri
și într-o singură justificare
suficientă pentru toate celelalte

Vor veni ploile
Vor veni ploile reci
și cuvintele de care te ferești aleatoriu
precum pasul printre trapele unei scene
când ai dublul vârstei la care credeai
că se poate răspunde cu „Da”
la orice întrebare
Ai vrea măcar să poți trece
prin focul și teoria jocurilor cu sumă nulă
toate aceste zâmbete de circumstanță
Dar norii se adună pe cer albi și lungi
cum hainele profeților
sub acordurile cvartetului
din grădina de vară
care odată cu firul apei
agale înconjoară periferia
plină de rulote și case abandonate
cu tavanul căzut în mijlocul camerei
unde a răsărit
un buchet de flori galbene
precum soarele la echinox

Când plouă cu fluturi imenși
Pentru dragostea ce știe
să înceapă mereu altfel
pe linia orizontului
aprins de crinii toamnei timpurii
când plouă cu fluturi imenși

Poezie
Eseu

Porţile de ceaţă albastră

Ce privire învinsă are iertarea
cetăților surpate-n cuvânt
când trecem aplecați de patimi și regrete
prin timpuri irodice pe câmpia
unde iarba mângâiată de aștrii
pare sprânceana unui binevoitor
ce ne arată porțile de ceață albastră
ale zilelor de dincolo de amiază

Dresaj
Domesticirea amiezilor de sâmbătă
cu ochiul de iarbă prin care
se privește departele
și paletele morii de vânt
ca niște aripi de Pegas
Soarele tot mai mic și mai ascuns
în lentilele de chihlimbar
luminează schetulul zilelor ce vin
și convingerea că ziua este pierdută
atunci când nu oferi mai mult decât ai primit
printre aranjamentele subterane ale istoriei
ce transformă întregul în mai puțin de jumătate
lângă milimetrii planiglobului întins
asemeni igrasiei peste zidul proaspăt văruit
când speranța devine o soră ce ar da orice
să ne apere de ea însăși ■

Reforma culturală
în diacronie

R

eforma culturală depinde, în principal,
de factorul economic. Marile curente
literare, precum Umanismul sau Iluminismul, au pătruns la noi, mai întâi, prin
Transilvania, datorită condițiilor social-economice din această parte a țării.
O primă reformă fundamentală a fost determinată de revista „Dacia literară”, al cărei articol
de idei, Introducție, semnat de Mihail Kogălniceanu, a pus bazele romantismului românesc.
Până la acel moment, cărțile puse în circulație
reprezentau traduceri ale romanelor de succes
din străinătate, cu predilecție, din Franța. Inițiativa lui Mihail Kogălniceanu, de a stabili sursele
de inspirație, în paralel cu ideea că „traducerile omoară în noi duhul național”, a avut ecou
imediat. Astfel, Constantin Negruzzi a publicat
prima nuvelă inspirată din istoria națională – și
cea mai reușită ‒, Alexandru Lăpușneanul.
A doua reformă culturală a aparținut „Junimii”, societate cultural-științifică, înființată de
tinerii intelectuali întorși de la studii din străinătate și al cărei mentor a fost Titu Maiorescu.
Învățătura, deprinsă la universități de prestigiu,
au difuzat-o majorității în prelecțiuni populare
și în paginile revistei „Convorbiri literare”; laboratorul revistei a fost asigurat de activitatea de
cenaclu, la care s-au angrenat, între alții, Mihai
Eminescu, I. L. Caragiale, Ion Creangă, Al. Macedonski (adversarul de mai târziu al junimiștilor).
Modernismul, precedat de simbolism (al
cărui teoretician a fost Al. Macedonski), a fost
promovat de revista „Sburătorul”, condusă de
Eugen Lovinescu; în lucrarea Istoria civilizației
române moderne a fixat câteva principii, sine
qua non în procesul de sincronizare a literaturii
noastre cu literatura europeană: intelectualizarea liricii, precum și recurgerea la introspecție
și memoria involuntară, metode inovatoare
(pentru atunci) în domeniul prozei.
După anul 1947, regimul comunist a transformat publicațiile în tribună politică și, vreme
de aproximativ două decenii, proletcultismul a
deznodat legătura cu valorile de ordin estetic ale
perioadei interbelice, legătură refăcută odată cu
apariția generației șaizeciste, al cărei exponent
rămâne Nichita Stănescu. Cultul personalității,
impus de proletcultism, a lăsat urme, vizibile și
astăzi la unele publicații care ar trebui să fie un
model de propășire culturală. La nivel editorial,
precum și la cel revuistic, dezbătut anterior, este
nevoie de cititori, care, fie din cauza condiției lor
precare financiar, fie din cauza profilului nesatisfăcător al produsului literar, nu mai trec prin librării.
În prezent, accesul la informație, inclusiv
la cea de tip cultural, este rapid, mulțumită
tehnologiei IT. Publicațiile (ziare, reviste,
almanahuri etc.), precum și foarte multe cărți,
apar în format electronic.
Asemenea toiagului lui Moise, pandemia a
împărțit apele: de-o parte, au rămas cei cu vocație
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IONESCU

pentru cultură, căutând să-și umple vremea cu
lecturi online sau achiziționând cărți de pe situri,
de alta, cei mai realiști, care s-au retras într-un
ritm anemic de viață, dominați de instinctul
de conservare. A fost momentul care a sunat
importanța internetului și în domeniul culturii
adevărate, fiindcă rețelele au duduit de căutări
ale operelor semnificative, nu doar de simple
butonări, pentru adăparea cu informații aiurea,
din lumea largă. Răgazul impus de autorități,
din cauza virulenței Covid-19, a dus la redescoperirea unor scriitori, precum Balzac, posibil
neagreat anterior, a cărui operă este viabilă prin
nota romantică a descrierii satului de odinioară
și a statutului personajelor de a aspira constant la
o realitate pe care și-au promis-o și care, într-un
fel, le este la îndemână, prin simpla respectare a
declarațiilor pe care și le-au făcut, în momente de
separare (care părea temporară). Starea acțiunii
de suspans, de expectativă a instaurării raiului
existențial, identificată în mai multe opere, coincidea contextului mondial, venea ca un răspuns
la așteptarea lumii ca pandemia să înceteze și
străzile să-și recapete aspectul de vitalitate.
În vara anului trecut, în pandemie, am avut
ocazia de a vizita Viena, pe ale cărei artere am
hălăduit, într-una dintre seri. În dreptul unei
biblioteci, se regăsea o terasă, ai cărei clienți
erau atât de tăcuți, încât nu aș fi observat-o, dacă
nu-mi aruncam ochii, întâmplător înspre acel
loc. La mese, stăteau tineri care citeau. Imaginea
mi-a adus în memorie o realitate, consemnată
într-una dintre publicațiile interbelice: după
încheierea Primului Război Mondial, în
Franța, se facilitase major accesul oamenilor la
biblioteci, pentru a-i ajuta să depășească trauma
conflagrației. Astfel, una dintre reforme, consider
că ar fi subvenționarea cărților, pentru ca omul
de rând, obosit de taxe, să le poată achiziționa,
să aibă parte de această mică bucurie, frunzăritul
unor pagini, care să-i mai aline sufletul.
Altă reformă, care ține de optica redactorilor,
ar fi prezentarea cărților scriitorilor contemporani, scriitori care nu sunt cu nimic mai prejos
decât aceia din era monarhică. Lumea se întreabă
de ce nu mai sunt scriitori cunoscuți, la fel de
mari și în contemporaneitate. Întrebarea corectă
ar fi dacă apar cărți valoroase. Și, bineînțeles,
se tipăresc, însă prețul ridicat al exemplarului
timorează pe cumpărător. De asemenea, tirajul mic nu ajută la notorietatea autorului (dacă
tirajul este de trei sute de exemplare, teoretic vor
fi tot atâția lectori, ori înainte de 1989, o carte
se tipărea în sute de mii de exemplare – așa
se explică popularitatea celor care au publicat
înainte de Revoluție și care se închipuie mari
scriitori pe acest motiv, că îi cunoaște lumea).
Reluarea vieții firești, în urma vaccinării unei
părți a populației și a ridicării unor restricții, a
făcut loc, din nou, culturii scrise, împinsă în față
de aceea online, care și-a configurat limitele. ■

Număr special

Ce ochi scânteietori are iubirea
în margini de anotimp
sub stele arse în vinul podgoriilor
și niciun sutaș care să povestească
și niciun sicomor în care să te urci
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ce se lovesc de zidurile cetății
unde sunt răni care vindecă
mila îngerului păzitor
ostenit de-atâta veghe
sub muzica viorilor
ce răzbate domol dintr-un foișor
pe o stradă pustie
înfiorată de propria ei singurătate
într-un oraș necunoscut
unde ai coborât din tren
și nu știi cât timp vei rămâne
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Cultura la laptop
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Î

n fiecare dimineață, înainte de șapte,
când mă pregătesc pentru ora mea de
cafea muzicală (o zi simfonic, o zi jazz),
mai plăcută, dar și mai adevărată chiar
decât somnul, îl zăresc pe un domn din
blocul vecin, care, după ce hrănește la pervazul ferestrei sale porumbeii mai numeroși
decât „păsările” lui Hitchock, se instalează
în fața unui calculator, probabil cu aceeași
neîmblânzită foame de știri, de evenimente,
de politică și cultură. În același mod, se
derulează acum în bună măsură și dialogul
nostru cu presa culturală. Aflate mai mereu
în fața televizorului, a laptopului, a calculatorului, noile generații vor cunoaște, desigur,
modificări substanțiale nu numai din punct
de vedere intelectual, psihologic și neurologic, dar și anatomic, încât peste vreo câteva
sute de ani, când se vor mai efectua unele
studii osteometrice, se vor constata și mutații datorate prizonieratului în Internet. Până
atunci, fără a mă considera „nostalgic”, îmi
amintesc cu plăcere de unele reviste culturale
ca România literară și Contemporanul, Familia de la Oradea, Tribuna de la Cluj-Napoca,
Ramuri și Scrisul Românesc de la Craiova,
Astra de la Brașov, Ateneu de la Bacău și nu
numai acestea, unde o coincidență fericită
făcea ca în colectivele redacționale să se afle
importanți scriitori, cronicari literari, critici de teatru și de film, astfel că, dincolo
de unele materiale nesemnificative sau editoriale nu tocmai dibaci politizate, aveai ce
să citești.
După ’89, presa a cunoscut o transformare uriașă, de înnoire consistentă, chiar
dacă, numindu-se pretutindeni și mereu
„liberă”, ea n-a scăpat de aservirea politică sau
economică, așa cum ne-o dovedește spectacolul manipulărilor grosolane din programele
televiziunilor. Vechile reviste culturale și-au
păstrat denumirea, nu și formatul, dar contactul cu ele este în cel mai bun caz mediatizat
pe Internet, prin site-uri, Facebook etc. Au
apărut și noi reviste culturale, tipărite pe
hârtie, dar și online, ca astăzi defunctele
Revista teatrală Radio și Yorick.
Aflu adeseori articole remarcabile în
Dilema veche și în Revista 22, în Teatrul azi,
ce monitorizează în chip fidel întreaga viață
teatrală din țară și nu numai, în Familia
orădeană sau în Apostrof-ul de la Cluj-Napoca, ori în Orizont, de la Timișoara etc. Ele
mi-au oferit totodată respectul și încrederea
în meseria pe care mi-am ales-o, printre cele
mai frumoase, dar care, și înainte și după
’89, și înainte și în timpul… pandemiei, s-a
confruntat cu o descumpănitoare invazie
de ipocrizie, megalomanie, mediocritate

și vulgaritate. Printre publicațiile aflate în
actualitate, un loc semnificativ în ce privește
continuitatea aparițiilor, uneori cu prețul
unor mari eforturi profesionale, dar și interesul manifest pentru viața culturală, pentru
evenimente din zona literaturii, a teatrului
și a artelor plastice, cu pertinente eseuri și
comentarii de ordin estetic sau filosofic, ori
cu incursiuni în atelierele de creație literară,
îl ocupă și revista Scrisul Românesc, gazda din
Bănie a Simpozionului tematic anual dedicat
presei culturale „între tradiție și reformare”,
încă o dovadă elocventă a modului cum pot
fi depășite obstacolele impuse de pandemie
din calea normalității.
N-aș vrea să trec însă peste un eveniment
ce poate oferi un bun prilej de meditație
asupra inițiativelor capabile să îmbogățească
și aria de manifestare a presei culturale. La
sfârșitul lunii noiembrie, la Teatrul Odeon
a fost programată sărbătorirea celor treizeci de ani de la premiera spectacolului
antologic cu …au pus cătușe florilor…, de
Fernando Arrabal, în regia lui Alexander
Hausvater, distins cu Premiul I la Festivalul Național „I. L. Caragiale”. Premiera a
însemnat o seară magică, în care Odeonul
a fost pur și simplu luat cu asalt, încât chiar
directoarea festivalului și directorul de la
Direcția teatrală din Ministerul Culturii nu
au reușit să-și găsească un loc în sală. Cu
prilejul acestei sărbătoriri, pusă la cale de
actori și de doamna Dorina Lazăr, neobosita și entuziasta directoare a instituției, au
fost pregătite două volume strâns legate de
eveniment: cartea dedicată spectacolului,
sub semnătura actorului Mugur Arvunescu,
reunind mărturii emoționante și semnificații
cu bătaie lungă pentru viața teatrală, dar și o
carte omagială, în îngrijirea aceluiași autor,
dedicată spectacolului cu La țigănci, după
Mircea Eliade, cu același regizor la timonă,
și regretatului poet Cristian Popescu, cel care
a semnat dramaturgia memorabilă a acestui
original demers artistic. Totul viza o „întâlnire cu îngerul”, de respect și prețuire pentru
artă și valoare, sau un spectacol „pentru toate
anotimpurile”.
Așteptăm replici pe măsură, demne
și ele de interesul, de reacția presei culturale, inspirate de capodopere ale creației
teatrale românești semnate de Lucian Pintilie, Radu Penciulescu, Vlad Mugur, Liviu
Ciulei, Andrei Șerban, Silviu Purcărete și
nu numai aceștia. Ele pot însemna o oază de
noblețe, omenie, iubire și speranță, în care
și pandemia, dar și mizeriile de pe rețelele
de socializare vor rămâne dincolo de noi și
de ușă. ■

Scenă din spectacolul La țigănci (1993)

Scenă din spectacolul Au pus cătușe florilor (1991)

Eseu

Premiile
Scrisul Românesc
pe anul 2021
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Presa culturală românească,
de la extaz la agonie

S

keanos
Revista Orizont (10/2021) oferă cititorilor
o gamă variată de articole ce pot satisface gusturile lor subiective. Prima pagină prefațează
obișnuita anchetă proprie prin provocatoarea
întrebare: Cui îi mai pasă de Freud? Răspund
provocării câteva nume consacrate în domeniile
lor (precum Teodor Baconschi, Irina Petraș,
Rodica Matei, Doina Jela, Irina Margareta
Nistor, Florin Toma sau Lucian Negoiță), care,
plecând de la premise diferite, ajung la concluzia comună că moștenirea culturală lăsată
de Freud, deși poate fi contestată, nu a devenit
anacronică și nu poate fi totuși ignorată.
Numărul găzduiește un interesant interviu intitulat Urma alege, cu Sanda Golopenția,
lingvistă și folcloristă, (realizat de Cristian

economice, în România există ‒ oficial – aproximativ 50 000 de familii cu averi estimate la minimum
un milion de euro. Dacă fiecare din aceste familii
ar cumpăra una-două reviste literare și/sau unadouă-trei cărţi pe lună, vă puteţi imagina cum ar
arăta cultura românească?
De asemenea, în România predau la catedră sute de mii de profesori și învăţători. Cum
ar fi dacă fiecare dintre ei s-ar abona la o revistă
culturală?
În opinia mea ceea ce a omorât presa culturală
este lipsa de educaţie. Învăţământul românesc este
falimentar și acest lucru se poate observa foarte
ușor în viaţa de zi cu zi, unde ne izbim din ce în
ce de mai mulţi analfabeţi funcţionali.
Evident, festivalul semidocţilor din România se desfășoară zi și noapte la televizor și un
observator atent se sperie de lipsa de cultură și de
bagajul limitat de cuvinte al politicienilor care ne
conduc. Dacă se repetă cuvinte precum „poporul”, „românii” sau „partidul” aproape în fiecare
frază pronunţată de un politician(ist), nu ai să vezi
niciodată pe vreunul să citeze o propoziţie dintr-o
carte sau text literar. Dovada faptului că nu deschid
niciodată o carte sau o revistă literară.
Ba un fost președinte de ţară se dădea exemplu
chiar pe el: deși a fost un elev mediocru, tot a ajuns
în fruntea ţării.
Din acest motiv, cu tristeţe scriu aceste rânduri, îmi este tare teamă că, pe termen lung (dar
nu foarte lung) dacă obiectul cultural numit carte
va continua să existe, sub o formă sau alta, presa
culturală românească nu are șanse de supravieţuire
cu sistemul actual de educație.
Ea va mai exista doar atâta timp cât va mai fi
subvenţionată de instituţii de stat sau de editori
pasionaţi și filantropi. ■

Pătrășconiu) și prezintă
ultima ei carte de specialitate Folclor. Etnologie.
Antropologie sub titlul
metaforic Un om releu,
așa cum îi ilustrează Smaranda Vultur capacitatea
„de transmițător activ,
capabil să se deschidă
diversității”. Alexandru
Budac semnează o pertinentă cronică literară la
volumul antropologului
Andrei Oișteanu Moravuri și năravuri. Eseuri de istorie a mentalităților,
intitulată sugestiv Occidentali în aspirații, orientali în obiceiuri. Marian Odangiu își îndreaptă
ocheanul critic spre romanul religios Umbra ta
al Dianei Farca, pe care îl numește „un roman
ecumenic, în care sunt asimilate, pe lângă elementele creștine, meditații despre metanoia

grecească, taoism, hinduism și liberul
arbitru”, iar Alexandru Oravițan scrie
despre Fenomenul Urmuz, referindu-se
la vol. Urmuz. Cei dintâi trăsniți, de Alexandru Vakulovski. Sub titlul Un Nobel
pentru legile naturii, Mădălina Bunoiu
se referă la acordarea Nobelului pe anul
2021 pentru rezultate obținute în fizica
sistemelor complexe, tocmai într-o perioadă lovită de Covid-19!
De semnalat și articolele semnate de Cornel Ungureanu (Biografia
orașelor), Călin-Andrei Mihăilescu
(Tradu-te) Vladimir Tismăneanu (Violența leninismului), Dan C. Mihăilescu (Dan
Arsenie și Mainimicul atoatehrănitor), Dan
Negrescu (Sempre libera), Marius Lazurca
(Subteranele Vaticanului) sau Grațiela Benga
cu o cronică referitoare la volumul Fetele
visează electric de Monica Stoica și volumul
Poemul curcubeu de Robert Șerban. Red.

Număr special

-ar fi putut crede că pandemia, împiedicând
mobilitatea oamenilor, va îngrădi difuzarea
revistelor și cărţilor, ca obiecte culturale. S-a
dovedit că nu-i așa, ba chiar în Franţa, unde există
statistici foarte precise, s-a văzut că în această
Adrian CIOROIANU
perioadă chiar a crescut „consumul” de carte și
Premiul de Excelență
de presă culturală.
pentru colaborarea constantă
La noi nu există astfel de statistici dar, din câte
la revista „Scrisul Românesc”
am reușit să aflăm, nu s-ar fi observat o scădere
notabilă a vânzării cărţii și publicaţiilor culturale,
Gabriela NEDELCU-PĂSĂRIN
ci doar o schimbare a obiceiurilor de cumpărare.
Premiul „Șerban Cioculescu”
Cititorii au intrat din ce în ce mai puţin în librăriile
pentru critică literară
fizice și au cumpărat din ce în ce mai mult din cele
virtuale. Aceasta era oricum o tendinţă crescătoare
Mihai ENE
în ultimii ani, doar că pandemia a accentuat-o.
Premiul „Alexandru Dima”
Dacă totuși cărţi se mai cumpără, presa, culpentru critică literară și eseu
turală în special, dar și presa în general, se află
într-o agonie continuă de mulţi ani. Presa geneEmanuel D. FLORESCU
ralistă mai supravieţuiește din publicitate, dar cea
Premiul „Petre Pandrea”
culturală, nu.
pentru eseu
Abia câteva reviste literare mai sunt încă susţinute financiar de către Uniunea Scriitorilor,
Rodica PĂVĂLAN-POSPAI
Ministerul Culturii sau unele Consilii Judeţene
Premiul „Traian Demetrescu”
(cum ar fi cele de la Cluj-Napoca, Iași, Timiș sau
pentru eseu
Bihor) dar, în general, publicațiile culturale reprezintă pasiunea și ambiția unor editori care se
Alexandru PASCU
încăpăţânează să finanţeze acest act cultural.
Premiul „Ion Țuculescu”
Unele voci susţin că internetul ar fi omorât
pentru colaborarea cu lucrări de
presa tipărită. Nu este adevărat, dovadă stând
grafică și pictură la Revista și Editura faptul că, în Franţa, presa culturală trăiește și
„Scrisul Românesc”
este mai vie decât oricând (în ciuda faptului că
în spațiul francez au scăzut tirajele). Astăzi toate
Georgiana OPRESCU
publicaţiile culturale de la noi și de peste tot au sitePremiul pentru realizarea artistică uri care le ajută să se facă și mai bine cunoscute.
a revistei și cărților editate
Alţii spun că datorită situației financiare
de „Scrisul Românesc“
precare de la noi lumea nu mai cumpără ziare
și reviste. Conform celor mai recente statistici
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Dumitru Radu POPA
Premiul „Tudor Arghezi /
Opera OMNIA” pentru întreaga
activitate literară
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Cât pot rezista instituţiile de cultură

V

Emilian
ȘTEFÂRȚĂ

înainte de a-și pierde atributul principal,
acela de focar de cultură

alurile pandemiei, ce par a nu avea
sfârșit, sapă la fundamentul stabilității
întregii umanități mărindu-i vulnerabilitățile, lărgind prăpastia între categoriile
sociale, îndatorând astronomic economiile
naționale, multiplicând povara financiară pe
mai multe generații de acum înainte, confruntând sistemul politic democratic cu provocări
la care cu greu se pot găsi soluții, lăsând cale
liberă formulelor populiste care pot degenera
în orice moment în soluții de tip autoritar,
cum s-a mai întâmplat și în trecut în perioade
de criză prelungită. Din păcate reflexului tensiunilor legate de provocarea reprezentată de
Covid 19 i se adaugă și cele legate de schimbările climatice. Prognozata încălzire globală
cere luarea unor măsuri urgente, de schimbare
de paradigmă economică și socială într-un
răstimp scurt. Este o provocare adresată nu
generațiilor viitoare ci acesteia actuale, care în
lipsa unei planete de rezervă se vede nevoită
să ia măsuri drastice în viitorii 20-30 de ani,
în caz contrar se va ajunge la dezechilibre climatice ireversibile. Dacă în cazul provocării
reprezentată de pandemie s-a găsit un remediu aproximativ valabil, respectiv recursul la
vaccinare, în cazul celei reprezentată de amenințarea dezechilibrării climatice răspunsul
este mult mai greu de dat câtă vreme presupune măsuri, nu doar mai dureroase, dar și a
căror viabilitate nu este nici pe departe verificată. Și o provocare și cealaltă presupun luarea
de măsuri ce implică solidaritate globală. Dacă
valul pandemic afectează în mod particular
diferit fiecare țară în parte, ajungându-se la
formule proprii de răspuns, valul dereglărilor
climatice nu va mai ține cont de granițe ori
de sisteme sociale. Este de domeniul evidenței cât de aleator au funcționat în ultimii doi

Scrisul Românesc

Muzeul de Artă din Craiova, Sala oglinzilor

ani de zile mecanismele solidarității în a găsi
un răspuns viguros la o problemă punctuală.
Pandemia Covid 19 ar putea funcționa drept
teren de exersare pentru luarea unor decizii
la nivel global ce presupun solidaritate, dacă
umanitatea nu va reuși să găsească răspunsul eficace la o problemă punctuală, cu greu
va putea spera la găsirea soluțiilor potrivite
pentru confruntările mult mai grave de care
va avea parte în viitoarele două-trei decade.
Constatăm neputincioși cum valul pandemic, ce intră curând în cel de al treilea an,
nu a produs doar traume economice, nu doar
pierderea unui număr considerabil de vieți
omenești, nu doar a condus la luarea unor
decizii ce au presupus restrângerea unor libertăți democratice ci au avut un efect dezastruos
în deformarea unor comportamente sociale.
Pandemia nu a golit doar școlile dar și sălile de
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spectacole, nu a pustiit doar cafenelele, restaurantele și terasele dar și muzeele ori sălile
de expoziții. Victimă i-au căzut nu doar milioanele de mai vârstnici sau mai tineri care au
plătit cu viața, dar și actori, muzicieni, artiști
plastici care au plătit cu propriile cariere, la
urma urmei cu însăși rațiunea lor de a fi, poate
nu tot atât de tragic dar în orice caz de un
dramatism greu de măsurat.
Constatăm cum muzeele au devenit mausolee ce adăpostesc valori cu încărcătură spirituală
inestimabilă în așteptarea întoarcerii acelor
vremuri de altă dată când erau lăcașuri ale fermentului cultural la nivel regional sau național.
Refugiul paliativ oferit de prezența în mediul
virtual are un rol doar aparent benefic, pentru
că te protejează pentru moment de cufundarea în uitare, prezentând totuși pericolul
producerii unor modificări de comportament
social în cazul în care starea se perpetuează.
În timp riscăm să educăm un public care să
se mulțumească cu surogate virtuale ale unor
opere de artă, ale unor evenimente, ale unor
spectacole. Așa cum albumele de artă nu pot
ține locul muzeelor nici mediul on line nu poate
suplini expunerea pe simeze. Cu cât restricțiile
sanitare se vor prelungi și poate chiar amplifica
cu atât rațiunea de a fi a artelor și a protagoniștilor ei este mai apăsat pusă sub semnul
întrebării. Am speranța ca momentul în care
vom răsufla ușurați că am scăpat de amenințarea acestui virus ucigător să nu ne găsească
iremediabil mai săraci spiritual, supraviețuitori
desigur, dar definitiv însingurați, mai sănătoși
trupește dar mai traumatizați sufletește decât
am fost vreodată. ■
24 pag. – 5 lei
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