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Voicu R\descu – de la patron de bar la patron
de teatru independent:

„Eu nu pot s\ gîndesc 
în termen de brand“
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„Arte vizuale“: Matei Bejenaru despre
coperta albumului „The Man-Machine“
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O culoare aparte

~ntruchipare dantelat\ a ipostazelor p\tima[e ale
feminit\]ii, siluete de cancan cu jartiere
obraznice, muze ale poe]ilor sau femei de
tain\ ale dictatorilor, curtezanele erau
istorie pasional\, `n carne [i oase,
legend\ fermec\toare de inspira]ie
literar\, biografie str`ns\ `n roman. De
la legendarul Orient Express, care le
„ad\postea“ pe banchete cochete `n drumul
dinspre Paris, la romantica Vene]ie, `n care m\[tile
erau un apanaj al misterului seduc\tor, sau
petrecerile de o bog\]ie indecent\ de la curtea
regelui Ludovic al XV-lea, femeile moravurilor
unduiau pl\ceri, „]in`nd `n fr`u“ secrete de stat,
seduc]ii perfec]ioniste, licori aromate. Zulufi de
[arpe veninos, destine tragice, puteri satanice...
R\m`n pove[ti cu iz de poezie à la Emil Brumaru?
Ne invadeaz\ imaginarul erotic `n asfin]it de
strugure? ~[i tr\deaz\ farmecele pentru simboluri
ale modernit\]ii? Ne `nva]\ cum s\ ne mu[c\m
buzele? Ascund, `ntre lenjerii de m\tase, istoria
literaturii [i epoci de r\zboaie?
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Amos Oz:
„Diavolul a fost
concediat“

Scriitorul israelian Amos Oz a primit du-
minic\, 28 august, la Frankfurt, Premiul
Goethe pentru excelen]\ `n literatur\, `n
valoare de 50.000 de euro. 

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n exclusivitate
pentru România
discursul, `n varianta
prescurtat\ de scriitor,
rostit cu ocazia
decern\rii
premiului.
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Texte de:

Bogdan Ghiu, Dumitru Ungureanu,
Luiza Vasiliu, Doris Mironescu,
Ruxandra Cesereanu, Mihaela
Michailov, Constantin Vic\



Scriitorul israelian Amos Oz a primit
duminic\, 28 august, la Frankfurt,
Premiul Goethe pentru excelen]\ `n
literatur\, `n valoare de 50.000 de
euro. Distinc]ia se acord\ din trei
`n trei ani, `ncep`nd din 1927,
fiind ast\zi cel mai prestigios
premiu german pentru
literatur\. „Suplimentul de
cultur\“ public\ `n exclusivitate
pentru România discursul,
`n varianta prescurtat\
de scriitor, rostit
cu ocazia
decern\rii
premiului.

A[a cum uneori, este im-
posibil s\ definim Ade-
v\rul, dar destul de u-

[or s\ descoperim minciuna, la
fel se poate `nt`mpla s\ fie tot
at`t de complicat s\ definim Bi-
nele; `ns\ R\ul, draconicul, r\s-
p`nde[te un parfum greu de con-
fundat: fiecare copil [tie ce `n-
seamn\ durerea. A[adar, de fie-
care dat\ c`nd insufl\m, preme-
ditat, durere celorlal]i, s`ntem
con[tien]i de ceea ce facem. Pro-
mov\m R\ul. Epoca modern\ a
modificat, totu[i, aceste valori.
A atenuat distinc]ia, c`ndva cla-
r\, pe care omenirea o f\cuse `n-
c\ de la origini, din Gr\dina E-
denului. Cu mult dup\ moartea

lui Goethe, `n secolul al XIX-lea,
cultura vestic\ a c\p\tat o nou\
orientare, care nega R\ul, mer-
g`nd p`n\ la a nu-i accepta exis-
ten]a. Aceast\ „inova]ie intelec-
tual\“ a fost denumit\ [tiin]\
social\. Pentru psihologii, so-
ciologii, antropologii [i eco-
nomi[tii din acea perioad\ – ra-
]ionali, optimi[ti [i `ncrez\tori
`n sine –, R\ul nu reprezenta un
obiect de studiu. De fapt, dac\
extindem analiza, nici Binele nu
prezenta vreun interes. Pentru
acea genera]ie de cercet\tori,
ac]iunile [i motivele umane erau
exclusiv consecin]e ale circum-
stan]elor, aflate dincolo de con-
trolul personal. Freud spunea c\
„at`t demonii, c`t [i zeii s`nt pro-
duse ale psihicului uman“. Iar
fiin]ele umane s`nt produse pro-
fund sociale. De aproape o sut\
de ani ni s-a spus c\ la baza ac-
]iunilor noastre st\ interesul eco-
nomic, c\ s`ntem simple pro-
duse ale multiculturalit\]ii, c\
nu s`ntem altceva dec`t mario-
nete ale propriului subcon[tient.
Cu alte cuvinte, [tiin]ele sociale
moderne au reprezentat cea
dint`i ̀ ncercare major\ de a scoa-
te Binele [i R\ul din contextul
uman. Pentru prima dat\ `n isto-
rie, Binele [i R\ul erau submi-
nate de ideea c\ `ntotdeauna de-
ciziile, ac]iunile [i, `n special,
suferin]ele umane s`nt impuse
de circumstan]e. Societatea tre-
buie `nvinuit\. Copil\ria nefe-

ricit\ trebuie `nvinuit\. Factorul
politic trebuie `nvinuit. Colonia-
lismul. Imperialismul. Sionis-
mul. Globalizarea. {i astfel a
`nceput campionatul mondial al
`nvin[ilor.

De la Cartea lui Iov, Diavolul
s-a trezit, dintr-o dat\, f\r\ sluj-
b\. Nu se mai putea juca, a[a
cum o f\cea de c`nd lumea, cu
mintea uman\. Diavolul a fost
concediat. Aceasta era percep]ia
`n epoca modern\. Ei bine, vre-
murile par a se schimba din nou.
Chiar dac\ Diavolul a fost con-
cediat, el a r\mas `nc\ `n dome-
niu. De altfel, secolul XX a re-
prezentat cea mai crud\ aren\ a
R\ului f\cut cu s`nge rece din
istoria umanit\]ii. Iar [tiin]ele
sociale nu au reu[it s\ prezic\,
s\ `ntrevad\ sau m\car s\ `n-
]eleag\ acest R\u modern, „pu-
ternic tehnologizat“. Deseori,
R\ul secolului XX s-a deghizat
`n progres, idealism, reeducare
a maselor cu scopul de a „le
deschide ochii“. Totalitarismul
era pentru unii un soi de iz-
b\vire pe socoteala a milioane
de vie]i.

R\ul  –  mereu
reprezentat  de  institu]ie

~n zilele noastre, respectul e-
norm pentru cultur\ se trage din
R\ul regulilor totalitare. La fel
[i respectul pentru diversitate
ori pluralism. S`nt convins c\

exist\ unii oameni dispu[i s\
omoare pe oricine nu accept\
pluralismul. Diavolul a intrat, de
aceast\ dat\, `n slujba postmo-
dernismului; doar c\ acum
munca lui se apropie de kitsch:
o mic\ adun\tur\ secret\ de for-
]e „ale `ntunericului“ e mereu
responsabil\ pentru tot R\ul, de
la s\r\cie, la discriminare, r\z-
boi [i `nc\lzire global\, tsu-
nami, p`n\ la atentate teroriste
precum cel de la 11 septembrie.
Oamenii simpli s`nt `ntotdeauna
nevinova]i. Nu po]i condamna
niciodat\ minorit\]ile. Victimele
s`nt, prin defini]ie, pure din
punct de vedere moral. Nu a]i
remarcat c\ `n zilele noastre
Diavolul nu mai posed\ indi-
vidul? Nu mai exist\ un Faust.
Potrivit discursurilor la mod\,
R\ul a devenit un conglomerat.
Sistemul e marc\ a R\ului. Gu-
vernul e `ntruchiparea lui. In-
stitu]iile f\r\ nume conduc lu-
mea cu scopul sinistru de a-[i
urm\ri doar propriul interes.
Diavolul nu mai e prezent `n
detalii. Lua]i individual, b\rba-
]ii [i femeile nu pot fi „r\i“ `n
sensul pe care `l dezv\luie Car-
tea lui Iov sau pe care `l `ntru-
chipeaz\ Macbeth, Iago sau
Faust. „Nu, noi doi nu putem fi
altceva dec`t oameni de treab\.“
R\ul e mereu reprezentat de in-
stitu]ie. Aceasta este, `n viziu-
nea mea, kitsch etic.

„Aceasta era percep]ia `n epoca modern\“

Amos Oz este considerat cel mai mare
scriitor israelian contemporan, tradus
`n peste treizeci de limbi, de]in\tor al
unor foarte importante premii literare
interna]ionale, cum ar fi: Premiul Bialik
(1986), Premiul Friedenspreis (1992),
Premiul Israel (1998), Prix France
Culture pentru literatur\ str\in\
(2004), Premiul Ovidius (oferit la
Neptun de c\tre Asocia]ia Scriitorilor
din România, 2004), Premiul pentru
literatur\ oferit `n Catalonia (2004).
De asemenea, a fost nominalizat la

Premiul Nobel pentru literatur\ `n
2004.

Oz s-a n\scut `n 1939, la Ierusalim.
El a publicat 18 c\r]i `n ebraic\ [i `n
jur de 450 de articole [i eseuri `n
ziare [i reviste israeliene [i str\ine.
La Editura Polirom au ap\rut, `n
colec]ia „Biblioteca Polirom“,
romanele S\ cuno[ti o femeie
(2004) [i So]ul meu, Michael (2005)

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Amos Oz: „Diavolul

Traducere de Ana-Maria Onisei Titlurile [i intertitlurile apar]in redac]iei

Despre ce vorbim c`nd
vorbim despre fuziune
Am parafrazat celebrul titlu al lui Raymond Carver, Despre ce
vorbim c`nd vorbim despre iubire, pentru c\ nimic nu pare s\ se
potriveasc\ mai bine politicii române[ti de azi dec`t o b\l\c\real\
adiacent\ intereselor reale ale ]\rii, sau, mai bine zis, paralel\ cu
ele, `ntr-un moment c`nd numai de a[a ceva nu aveam nevoie. Dar
comicul b\l\c\relii este sporit de un efect absolut spectaculos:
din c`nd `n c`nd, c`te un oficial mai mare ori mai mic se treze[te
vorbind a[a, tam-nisam, despre fuziunea PNL-PD...

S\pt\m`na aceasta s-a trezit `nsu[i premierul s\ puncteze c\
aceast\ fuziune s-ar putea face numai sub umbrela liberal\. Iar
povestea ar fi trecut doar ca o replic\ [uguba]\ pentru pres\,
dac\ nu s-ar fi strofocat brusc, din fotoliul de pre[edinte al demo-
cra]ilor, `nsu[i Emil Boc. Care a `nceput s\ vorbeasc\, n\ucitor,
despre faptul c\ fuziunea n-are cum s\ se fac\ a[a, ci altfel, dar
mai ales c\, prin asemenea afirma]ii, viitorul colabor\rii `ntru fu-
ziune este pus sub semnul `ntreb\rii. Iar nou\ nu ne r\m`ne de-
c`t fie s\ ne stric\m de r`s, fie s\ `ntreb\m, cu mult bun-sim]: de-
spre ce fuziune vorbi]i, domnilor? Sau, ca la `nceput: despre ce
vorbi]i, de fapt, c`nd vorbi]i despre fuziune?

Pentru c\, este clar, fuziunea nu mai poate fi dec`t o strategie
de marketing, marketingul [ubredei Alian]e, nicidecum altceva.
Dac\ ne limit\m fie [i numai la c`teva clipe de seriozitate, ele
s`nt suficiente pentru a avea imaginea clar\ pentru c`t e de pros-
teasc\, `n momentul acesta, ideea de fuziune, fiind evident c\ cele
dou\ partide r\m`n `mpreun\ doar „de dragul copiilor“, adic\ al
puterii n\scute din mariajul lor, ele afl`ndu-se, de fapt, `ntr-un cr`n-
cen r\zboi interior, purtat la mai multe niveluri. {i-atunci, revine [i
mai ap\sat `ntrebarea: despre ce vorbesc ei, de fapt, c`nd vor-
besc despre fuziune?

Ca `ntr-o c\snicie cu mari probleme, cei doi so]i, `n cazul de
fa]\ cele dou\ partide, de[i [tiu c\ divor]ul e iminent, se gr\besc
s\ le vorbeasc\ prietenilor [i cuno[tin]elor, `n cazul avut `n vedere,
nou\, tuturor, despre valorile familiei, aici ale fuziunii. Pentru ca
astfel, `n cazul unui proces, adic\ al alegerilor, ei s\ aib\ mai mul]i
martori de partea lor. Renun]`nd la aceast\ analogie, de altfel,
aproape uzat\, este foarte clar c\ nu ideea `n sine conteaz\, ci
conceptul, care `nc\ st`rne[te interesul a numero[i poten]iali
aleg\tori. Pentru c`[tigarea acestui concept se bat PNL-ul [i PD-ul,
iar din ultima b\t\lie, dat\ fiind reac]ia de tip „`mi iau juc\riile [i
plec“ a lui Emil Boc, a ie[it `nving\tor PNL-ul.

Vorbind despre fuziune, cele dou\ partide vorbesc deci de-
spre exact opusul ei: despre desp\r]irea care, mai devreme sau
mai t`rziu, va veni. {i despre aruncarea vinei pentru aceast\ des-
p\r]ire `n ograda celuilalt. Miza aceasta, reglat\ de jocul politic,
n-ar fi fost trist\, n-ar fi fost nici m\car de acuzat, dac\, reiau ceea
ce am spus la `nceput, contextul istoric ar fi fost altul. ~n fond,
interesul unui partid e s\-[i apere c`t mai bine propria piele. Dar
România se afl\ `ntr-un moment `n care la conducere i-ar fi fost
necesar\ o putere real\ [i sigur\ pe ea, nu minat\ din interior.

Judec`nd din perspectiva asta, `ntrebarea din titlu `[i cap\t\
un r\spuns la care am refuzat s\ ne g`ndim `n 2004, de[i te-
merile noastre `l luau `n calcul: c`nd vorbim despre fuziune, vor-
bim despre e[ec. Despre un nou e[ec, pe l`ng\ cele deja `nre-
gistrate [i, mai ales, pe l`ng\ cele care, dintr-un motiv sau altul,
nu par a ne ocoli pe viitor.



~n  ultim\  instan]\,
trebuie  s\  apel\m  la  for]\

Goethe nu a fost nici orientalist,
nici multiculturalist. Nu a fost
atras de exotismul extrem [i `n-
chipuit al Estului, ci, dimpotriv\,
de consisten]a pe care cultura,
arta [i poezia Estului o puteau
oferi adev\rului [i sentimentelor
umanit\]ii. Chiar [i a[a, Dragos-
tea e universal\, indiferent dac\
vorbim de iubire pentru Gretchen
sau Zuleika. Prin urmare, un po-
et german poate foarte bine s\
scrie un poem de dragoste `n-
chinat unei femei persane ima-
ginate sau uneia care exist\ `n
realitate. ~n ambele cazuri el ex-
prim\ adev\rul. {i, cu at`t mai
mult, durerea devine universal\.
Goethe nu se folose[te de Est
pentru a demonstra ceva. Pentru
el, toate fiin]ele umane s`nt dem-
ne de luat `n serios. Fie c\ s`nt
din Est sau din Vest, oamenii
buni sufer\. ~n lume exist\ [i
oameni buni, [i oameni r\i.
R\ul nu poate fi `nl\turat prin
incanta]ii, prin demonstra]ii,
prin analize sociale sau psihana-
liz\. Uneori, `n ultim\ instan]\,
trebuie s\ apel\m la for]\. Din
punctul meu de vedere, R\ul su-
prem nu este r\zboiul, ci agre-
siunea. C\ci, agresiunea e „ma-
ma tuturor r\zboaielor“. {i, u-

neori s`ntem obliga]i s\ curm\m
agresiunea tocmai prin for]a ar-
melor pentru ca pacea s\ triumfe.

S\ ne `ntoarcem la Goethe:
Faust ne reaminte[te c\ Diavolul
s\l\[luie[te `n fiecare dintre noi,
c\ ne supune unui test pe care `l
putem trece sau nu. Ne reamin-
te[te c\ R\ul e tenta]ie [i se-
duc]ie. C\ `n fiecare dintre noi
exist\ un poten]ial de agresiune.
Binele [i R\ul pe care le pose-
d\m nu s`nt atributele unei re-
ligii. Nu s`nt neap\rat termeni
religio[i. Practic, s`ntem nevoi]i
s\ ne confrunt\m de mai multe

ori pe zi cu alegerea de a cauza
sau nu durere, de a o recunoa[te
sau de a-i `ntoarce spatele, de a
ne implica personal `n acte de
vindecare a ei, asemenea unor
medici devota]i, de a ne opune
organiz\rii unor demonstra]ii
violente [i semn\rii unor peti]ii.
Este adev\rat c\ uneori putem
face alegerea gre[it\. Chiar [i `n
acest caz, s`ntem con[tien]i de
ceea ce facem. {tim diferen]a
`ntre Bine [i R\u, `ntre a cauza
durere [i a vindeca, `ntre Goethe
[i Goebbels. ~ntre Heine [i Hey-
drich. ~ntre Weimar [i Buchen-
wald. ~ntre responsabilitatea in-
dividual\ [i kitsch-ul colectiv.

Nu  puteam  continua
s\  ur\sc  tot  ce  e  german

Fiind un na]ionalist convins,
chiar un copil [ovin al Ierusa-
limului anului 1940, am jurat s\
nu merg niciodat\ `n Germania
[i nici m\car s\ cump\r un pro-
dus german. Singurul lucru pe
care nu l-am putut boicota au
fost c\r]ile germane. Dac\ faci
asta, mi-am spus, vei deveni ase-
m\n\tor lor. Ini]ial mi-am im-
pus s\ citesc numai literatur\ ger-
man\ dinaintea r\zboiului [i
scriitorii anti-nazi[ti, dar, mai t`r-
ziu, `n anii ’60, am `nceput s\
citesc `n ebraic\ lucr\rile gene-

ra]iei de scriitori [i poe]i ger-
mani de dup\ r\zboi. ~n special
operele scriitorilor care f\ceau
parte din Grupul 47. M-am i-
maginat `n pielea lor. Ca s\ fie
mai clar: m-au sedus `ntr-at`t
`nc`t s\ m\ imaginez `n locul
lor, at`t `n perioada neagr\, c`t
[i `naintea ei sau imediat dup\.
Citind operele germane, mi-a
devenit clar c\ nu pot continua
s\ ur\sc tot ce e german – tre-
cut, prezent sau viitor. Consider
c\ `ncercarea de a te pune `n
locul celuilalt este un antidot
puternic pentru fanatism [i ur\.
C\r]ile care ne determin\ s\ ni-l
imagin\m pe cel\lalt ne pot face
imuni la trucurile R\ului, in-
clusiv la cele ale diavolului in-
terior, acest Mefisto al sufle-
tului. A[adar, Günter Grass [i
Heinrich Boll, Ingeborg Bach-
mann [i Uwe Johnson [i, `n spe-
cial, prietenul meu drag Sieg-
fried Lenz mi-au deschis poarta
c\tre Germania. At`t ei, c`t [i
c`]iva prieteni apropia]i din Ger-
mania mi-au spulberat tabu-urile,
iluminat mintea [i cucerit ini-
ma. M-au ajutat s\ redescop\r
puterile curative ale literaturii.
Prin urmare, s\ te pui `n locul
celuilalt nu e doar un instrument
estetic, ci, `n opinia mea, un im-
perativ moral major. {i, `n cele
din urm\, o pl\cere subtil\, dar
plin\ de profunzime.

Teste de tupeu:
horoscopist
M\rturisesc cu voio[ie: nu cred `n horoscoape. Utilitatea le-o recu-
nosc, dar nu cred `n ele. Un horoscop optimist te face s\ `nfrun]i
mai u[or ziua care te a[teapt\. Mai ales lunea. A[a c\ nu exist\
post de radio (TV) sau revist\ din care s\ lipseasc\ horoscopul.

La prima vedere pare complicat: trebuie s\ consul]i h\r]i
astrale, s\ verifici conjunc]ii planetare... Unii horoscopi[ti (profe-
sioni[tii) a[a [i fac. Al]ii (tupei[tii) aleg o cale mai simpl\, care
cere o doz\ de curaj, un set de maximum o sut\ de cuvinte din
jargon, ceva inventivitate [i un strop de precau]ie. Odat\ re]eta
respectat\, rezultatele tupei[tilor vor fi la fel de bune precum cele
ale profesioni[tilor, ba chiar mai bune.

Horoscopul trebuie s\ fie `ntotdeauna c\ldicel-optimist. Nu-l
face]i prea entuziast, fiindc\ e improbabil ca un milion de Ber-
beci s\ c`[tige la Loto sau s\ fie avansa]i `n aceea[i zi. Nici prea
pesimi[ti nu e bine s\ fi]i cu vreo zodie, c\ zodia se posomor\[te
de diminea]\, `i scade tonusul, iar m`ine va c\uta un horoscopist
mai `n]eleg\tor. La urma urmei, ce v\ cost\ s\-i sugera]i zodiei c\
va primi o veste bun\? Ce, o da]i de la dumneavoastr\? N-o da]i.
Apoi, c`t de tare pute]i gre[i? Pentru cel care o a[teapt\, orice poate
fi o veste `mbucur\toare: fie c\ echipa de fotbal favorit\ a c`[tigat
un meci, fie c\ la supermarket s`nt reduceri de pre]uri la chilo]i.

A[adar, `ndr\zni]i [i profe]i]i. Rezultatele v\ vor uimi. Uite, o
s\ iau ni[te exemple concrete, publicate. „V-a]i propus s\ face]i
schimb\ri `n cas\.“ Nu-i un `nceput r\u, a[a-i? Oric`te mi[c\ri,
zv`cniri [i presiuni vor face Venus, Marte, Mercur – ba chiar [i Big
Bang-ul `n persoan\ –, pu]ini V\rs\tori nu-[i propun a[a ceva.
Sau Berbeci. Sau Raci. Sau Gemeni. Sau... dar cred c\ e clar.
„Schimb\rile care intervin s`nt de bun augur“ sun\ iar\[i perfect.
Chiar dac\ azi zodia vizat\ o s\ aib\ o zi de rahat, schimb\rile –
care-or fi – tot ar putea s\ fie de bun augur. Dac\ nu azi, atunci m`ine.

„V\ sim]i]i cam ame]it.“ ~h`. „Acum este momentul s\ face]i
ceva ce v-a]i propus de at`ta timp.“ Dom’le, cum se nimere[te!
„Ceva neprev\zut v\ oblig\ s\ pleca]i de acas\“ – asta poate nu
se potrive[te zodiilor imobilizate la pat, dar `n general cred c\
orice conjunc]ie planetar\ ar stimula ac]iunea aia cu plecatul.

Alte deduc]ii astrologice: „Odihni]i-v\ mult!“. Refuz\ careva?
„Nu pierde]i vremea! Ave]i o zi `nc\rcat\“ – uff, da! „Nu este un
moment bun s\ v\ av`nta]i `n afaceri cu grad mare de risc“ (a
fost vreodat\?). {i, `n fine, ca s\ nu plictisesc, mai dau doar o
previziune tare: „V\ ve]i sim]i bine `n compania prietenilor“. Mie
asta mi s-a potrivit la fix chiar azi. {i ieri. {i alalt\ieri.

Pentru cei care au `nc\ re]ineri, mai dau un argument
`ncurajator: pe P\m`nt mor zilnic c`teva zeci de mii de oameni:
Berbeci, Capricorni, V\rs\tori [.a.m.d. A]i v\zut totu[i s\ scrie ̀ ntr-un
horoscop, la o zodie sau alta, „Azi s-ar putea s\ muri]i?“. Nici n-o
s\ vede]i. A]i auzit vreodat\ c\ [ase sute de milioane (600.000.000)
de S\get\tori au pus bazele unei afaceri `n aceea[i zi? {i totu[i,
horoscopul cotidian merge `nainte.

Poate n-a[ `ndemna cu at`ta convingere la o asemenea
`ntreprindere dac\ n-a[ avea ceva experien]\ `n domeniu. De
fapt, nu eu. Alina s-a pomenit acum c`]iva ani `n pozi]ia de horos-
copist la un post de radio unde era redactor [i crainic pe [tiri. A
aplicat metoda descris\ aici [i, ca o expresie astrologhiceasc\ a
iubirii noastre, punea zilnic Balan]a de mine `n cele mai favo-
rabile situa]ii: ve[ti bune, bani, `nt`lniri pl\cute... Desigur, au existat
Balan]e care au beneficiat `n mod direct de rela]ia mea cu horos-
copista. Unii au [i elogiat felul `n care le nimerea zilnic destinul
fata aia cu horoscopul. {i le nimerea, vai, ce le mai nimerea!

A[adar, `ndr\zni]i! Nu trebuie s\-mi mul]umi]i. O singur\ rug\-
minte am: c`nd, ajun[i horoscopi[ti, face]i calculele alea astrolo-
gice, zice]i [i voi ceva de bine despre Balan]\ [i Gemeni, c\ doar
n-o s\ se fac\ gaur\-n cer. Mul]umesc frumos.

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I
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„Nu a]i remarcat c\
`n zilele noastre
Diavolul nu mai
posed\ individul?
Nu mai exist\ un
Faust. Potrivit
discursurilor la
mod\, R\ul a
devenit un
conglomerat.
Sistemul e marc\
a R\ului. Guvernul e
`ntruchiparea lui.“

„~n zilele noastre, respectul enorm pentru cultur\ se trage din
R\ul regulilor totalitare. La fel [i respectul pentru diversitate
ori pluralism. S`nt convins c\ exist\ unii oameni dispu[i s\
omoare pe oricine nu accept\ pluralismul.“

Amos Oz ]in`nd
o conferin]\ studen]ilor
de la Indiana University

a fost concediat“



~ntr-o sear\ de august
1824, un englez ce abia se
cazase la Mansion Hotel, `n
Washington, a disp\rut f\r\
urm\. Asta dac\ nu
socotim manuscrisul l\sat
`n camera de hotel,
singurul semn c\ ar fi
locuit cineva acolo.
Paginile uitate descriau
c\l\toria sa prin Statele
Unite, din Est spre New
Orleans. Povestea s-a
dovedit at`t de interesant\,
`nc`t a ajuns s\ fie
publicat\ f\r\ numele
autorului. ~n schimb, titlul
ales de editor a pus cartea
sub semnul a dou\ figuri
simbolice: John Bull sau
Noul Baron Münchausen.

John Bull era deja personifi-
carea grafic\ a Marii Brita-
nii. Foarte robust, `mbr\cat

ca un nobil englez de la ]ar\,
aaJohn Bull

aeste croit
a a d u p \
aaatiparul

conservatorului englez. Pe c`t
de tare seam\n\ la alur\ cu Un-
cle Sam, pe at`t de diferit este
de imaginea revolu]ionarului fran-
cez – cam pipernicit [i progre-
sist. C\l\torul anonim scrie ca
[i cum ar fi frate geam\n cu
John Bull. Nu pierde nici o o-
cazie s\ parodieze teoriile de-
mocra]iei franceze [i americane
sau s\-l denigreze pe francezul
cel pric\jit ce i-a devenit com-
panion de drum f\r\ a-i cere voie.

Asem\narea cu Münchausen
este `ns\ cu dublu sens. Editorul
primei edi]ii a subliniat ironia
titlului dat, preciz`nd c\ aceia ce
`l vor considera pe c\l\torul en-
glez un mincinos de talia lui
Münchausen se vor `n[ela a-
marnic. Chiar dac\ uneori pove[-
tile sale par minciuni gogonate,
spune editorul, englezul nostru
a notat totul cum nu se poate
mai atent [i mai realist. Dar nu-i
nevoie s\ fi citit prea multe din-
tre aventurile baronului Mün-
chausen prin Rusia pentru a `n-
]elege c\ drume]ul anonim `i ur-
meaz\ re]eta fantezist\.

A[a se `nt`mpl\ c\ este jefuit
la Natchitoches, atacat `n Utica,
pr\jit la foc mic `n Vandalia,
`njunghiat la Tombigbee [i a-
proape `necat `n r`ul Big Dry,
norocul s\u fiind c\ r`ul nu mai
avea ap\. „{i acestea au fost u-
nele dintre p\]aniile tolerabile“,
adaug\ noul baron Mün-

chausen, a a

pentru c\ deziluziile au venit din
altele mult mai greu de `nghi]it.

}ara  `n  care
porcii  au  drept
de  vot

~ncerc`nd, cu toat\ bun\voin]a de-
clarat\, s\ `n]eleag\ democra]ia
american\, c\l\torul `l ia la `n-
treb\ri pe unul dintre chelnerii
unui han. ~n treac\t subliniaz\ [i
esen]a democratic\ a acestui gest –
a[a [tiu s\ fac\ americanii: „pun
o gr\mad\ de `ntreb\ri pe mi-
nut, dar nu r\spund la nici una“.
Acest obicei al `ntreb\rilor i-a
fost explicat de chelner drept o
urmare fireasc\ a deselor intero-
gatorii la Judec\torie. Unde
majoritatea americanilor ajung
pentru diverse delicte. ~n acela[i
spirit ironic à la Münchausen,
acest John Bull, conservator prin
defini]ie, descrie cre[terea demo-
cratic\ a porcilor. Fiece porc are
drept de vot dac\ a fost n\scut
`n America, iar p\rerea sa poli-
tic\ este u[or de recunoscut `n
func]ie de cum gui]\. Atacul la
adresa democra]iei `i include

obligatoriu [i pe francezi [i,
drept urmare, teoriile lui Rous-
seau apar r\sucite `n societatea
american\.

Unul dintre ra]ionamentele
sale elucubrante sun\ a[a: „Un
popor liber trebuie s\ fie barbar,
a fi barbar `nseamn\ s\ tinzi
spre starea de natur\, a tinde spre
aceast\ stare `nseamn\ s\ fii c`t
mai aproape de ea, a fi c`t mai
aproape `nseamn\ s\ fii pe mu-
chie de cu]it [i asta `nseamn\ c\
ai [anse de 10 la 1 s\ cazi. Drept
urmare, un popor liber trebuie
s\ fie `n starea de natur\, `n care
[tim c\ toate lucrurile s`nt `n co-
mun [i `n consecin]\ cu to]ii s`nt
ho]i“.

Ironia, `ndreptat\ direct spre
francezi [i americani, se `n-
toarce `ns\ ca un bumerang `m-
potriva englezilor [i a modei
scrierilor de c\l\torie `n Anglia
`nceputului de secol nou\spre-
zece. C\l\torul ce reune[te dou\
figuri devine o caricatur\ a t`n\-
rului englez c\l\tor prin lume,
mereu gata s\ exagereze [i s\
desfiin]eze locurile vizitate. Un
John Bull demn de supranumele
de Münchausen.

Noul baron Münchausen
[i vechiul John Bull

Mu[chetari crocan]i
Dac\ ar fi s\ ne ]inem de cuv`nt pe bune [i s\ v\ servim ceva
delicios din Dumas, cum am promis num\rul trecut, festinul s-ar
`ntinde pe toate cele 16 pagini ale „Suplimentului“, de la `nceput
de septembrie p`n\ h\t, la sf`r[it de 2005, `ntr-at`t de multe ar fi
de ciugulit din ditai tratatul semnat de tata [i mama mu[che-
tarilor. C\ci cu ce g`ndi]i c\ [i-a `ncheiat m\rea]a oper\ (peste
300 de opuri), dar [i nu mai pu]in grandiosul trai, marele Alexandre
Dumas, acest „titan al literelor“ (ofteaz\ Lamartine), „aceast\ for]\
a naturii“ (tun\ Michelet), acest „focar de via]\“ (susur\ George
Sand), acest „miracol“ (chi]\ie Apollinaire), acest „geniu auto-
didact“ (gem dic]ionarele)? Pe ultima sut\ de metri, la nici 70 de
ani, cople[it de glorie, dar cu cei 18 milioane de franci-aur c`[-
tiga]i din scris gata spulbera]i pe un teatru personal, pe un castel
ca de prin], pe c\l\torii rege[ti de-a lungul [i de-a latul Europei,
pe recep]ii ca-n basme cu prietenii, a[adar cam s\r\cit [i la m`na
copiilor, genitorul lui Monte Cristo se a[terne pe scris [i, cu o
ultim\ zv`cnire, `ncheie cele lume[ti, pour la bonne bouche, cu
un tr\t\jel culinar de 1.000 de pagini.

Grand Dictionnaire de cuisine, a[a scrie pe coperta volu-
mocului ap\rut `n 1873, la trei ani dup\ moartea autorelui s\u.
Din p\cate, nu l-am pip\it `n original [i nici r\sfoit reeditat pre
limba lui, din simplul motiv c\, habar n-av`nd de el, nu l-am c\u-
tat. Se vede astfel limpede un lucru: anume c\, dup\ nou\ luni
de rubricare culinar\, nu se poate na[te un gastrolog dolofan, ci
doar o aschimodie de gastrograf. |[tia ni-s [i at`ta putem `n ne-
[tiin]a noastr\. Bine c\ m\car am aflat de opul dumasic, bine c\
am g\sit c`teva firimituri (cam o p\trime), selectate, adaptate [i
traduse-n române[te cu titlul Dic]ionar de art\ culinar\ (la Edi-
tura Atos `n 1997) de doamna Lucre]ia Anghelu]\. Ce s\ mai po-
vestim cum ne-a l\sat gura ap\ citind cuvintele lui Dumas c\tre
cititori, c\tre prietenul Jules Janin, p\ginu]ele despre buc\t\ria
model [i despre buc\tari, studiul asupra mu[tarului, filele de dic-
]ionar scrise ca ni[te romane de aventuri despre ap\, cafea, cais\,
cartof, ceap\, conopid\, crap, curcan, fasole, fazan, ficat, frip-
tur\, g\in\, g`sc\, homar, melci, morcov, ou\, p`ine, porc, spa-
nac, sparanghel, stridii, sup\, varz\, vin. Ni-i peste poate a face
grabnic un rezumat despre toat\ arta [i [tiin]a acestui rege ne`n-
coronat al gastronomiei, despre care gastroman]ii galici nu c`r`ie
mai nimic. Oare de ce? C`nd una din cele mai s\]ioase re]ete fran-
]uze[ti `i brevetat\ `n paragraful despre cum `nfrunt\ mu[chetarii o
duzin\ de pl\cinte cu creste de coco[. N-am g\sit-o `n Marele
Dic]ionar al cuhniei, dar v\ putem oferi `n deschidere un fazan.

Acuma n-o s\ copiem toate r`ndurile lui Dumas cu istoria
fazanului, descoperit de argonau]i pe malurile r`ului Phase, [i nici
sf`r`iala sa aromat\ sub n\rile regelui Cresus [i ale filosofului
Solon. Str`mtoarea coloanei unde ni-s `nghesui]i s\pt\m`n\ de
s\pt\m`n\ nu ne `ng\duie s\ d\m glas tuturor frazelor `mpru-
mutate de la Brillat-Savarin, care `ncep cu o medita]ie („fazanul
este o enigm\ a c\rei rezolvare nu se dezv\luie dec`t adep]ilor;
numai ei `l pot savura `n toat\ splendoarea“) [i se `ncheie cu un
imn de slav\ adus productului: „deja gustos `n sine, fazanul este
`mbibat la exterior de gr\simea savuroas\ a costi]ei care se
carbonizeaz\; el se impregneaz\ `n interior cu gazele odorante
care ies din beca]\ [i din trufe. Felia de p`ine, deja bogat de-
corat\, absoarbe ̀ nc\ sucurile triplu combinate, care se scurg din
pas\rea `n frigare. Astfel, din toate lucrurile bune reunite aici nici
un atom nu scap\ aprecierii; [i dat\ fiind excelen]a acestui fel, `l
cred demn de mesele cele mai nobile“.

S\-i frigem `ns\ m\car o re]et\ de la tata ei, Alexandre
Dumas. Deci Fazan la cuptor.

„Se cur\]\ bine fazanul la exterior [i `n interior, se taie labele,
se bag\ copanele `n interiorul corpului, se `mp\neaz\ cu costi]\
bine asezonat\, se garnise[te fundul unei cr\ti]i cu felii de
costi]\, felii de carne de vit\ b\tut\ cu sare, piper, verdea]\, felii
de ceap\, p\st`rnac [i morcovi; se pune fazanul pe acest strat [i
se acoper\ cu un strat asem\n\tor. Se bag\ la cuptor [i se las\
s\ se fac\ `ncet, la foc potrivit. Se preg\te[te separat o toc\ni]\
de ficat de pas\re, ciuperci, sparanghel, verdea]\, trase `n unt [i
muiate cu sup\ de carne. Se scoate fazanul din cuptor, se scurge
de gr\sime, se a[az\ pe un platou `nconjurat de sosul `n care
s-a f\cut [i acoperit cu toc\ni]\. Se serve[te fierbinte.“

Sim]i]i cum le plou\ `n gur\ lui Athos, Porthos [i Aramis? Cum
li-s deja sinistrate papilele c`nd dau comanda la han? Ia s\-i
vedem pe mu[chetarologii de serviciu la un cine [tie c`[tig\: pot
ei oare s\ ne spun\ unde [i cu ce prilej cron]\ne b\ie]ii bun\tate
de fazan crocant? Dac\ da, cap\t\ premiu o cin\ cu fudulii [i creste
de coco[ preparate ca-n Dumas de o m`n\ m\iastr\. Pi buni.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA
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Noul baron Münchausen
[i vechiul John Bull



Dan Masc\ a postat ar-
ticolul meu pe site-ul
www.pnl.ro la sec]iu-

nea Agora, iar fraza mea de `n-
ceput – „Tr\im `ntr-o ]ar\ `n
care pizda m\-sii ]ine de speci-
ficul na]ional“ – a scos din s\-
rite c`teva persoane cu vederi e-
vident liberale. ~nt`i, s-a ar\tat in-
dignat un domn numit Victor
Iuga: „Pleda]i pentru libertinaj `n
vorbire?“. Apoi, a [arjat dom-
nul N. „Cuki“ Gamulea: „Inu-
til `ns\ s\-i `ncerci s\-i bagi `n
cap unui eseist rafinat de talia
lui L\z\rescu faptul c\ nudul [i
pornografia nu-s chiar tot una.
Ce s\-i faci: `n ochii prostului
nimeni nu este mai de[tept dec`t
el [i amicii lui, tot a[a `n ochii

d-lui L\z\rescu nimeni nu poate
fi cu ceva mai domn sau mai
intelectual dec`t tovar\[ii s\i de
pe tren. Un popor care `njur\ pe
[leau este f\r\ doar [i poate un
popor s\n\tos; este `ns\ grav bol-
nav\ o na]iune care [i-ar pierde
`ntr-at`t busola, `nc`t s\ cread\
c\ cei care-[i gratuleaz\ amicii
cu obscenit\]i s`nt nu oameni de
jos, ci chiar domnii [i intelec-
tualii s\i“. Dup\ o tentativ\ de
argumenta]ie c`t de c`t serioas\,
`n urma c\reia puteam s\-i res-
pect punctul de vedere, dl „Cuki“
`[i d\ cu st`ngul `n dreptul,
apel`nd tocmai la `njur\tura bla-
mat\, care, cic\, nu reprezint\
specificul na]ional: „Cine p.m.
te-a dat jos de pe tren [i te-a in-

vitat s\ redefine[ti astfel speci-
ficul na]ional, domnule jurnalist
[i intelectual?“. 

Contradic]ia mi s-a p\rut a-
muzant\, a[a c\ m-am g`ndit s\
agit spiritele pe Agora, ru-
g`ndu-l pe Dan Masc\ s\ pos-
teze urm\torul mesaj: „Dl Ga-
mulea reprezint\ exact genul de
frustra]i de care pomeneam `n
articol, persoane care vorbesc
numai de dragul de a se afla `n
treab\. ~ntr-adev\r, nu poate s\
explice diferen]a dintre nud [i
pornografie, numai pe baza ma-
terialelor virtuale pe care le
consum\ `n intimitate. Nu a `n-
]eles o iot\ din ceea ce scriam
eu. A r\mas fixat doar pe sub-
stantivul comun care `l obse-
deaz\. Eu nu f\ceam apologia
`njur\turii, ci `i luam ap\rarea
unei tinere scriitoare, judecat\
pe nedrept de ni[te oameni care
habar n-au cine e Nicoleta E-
sinencu. Spre deosebire de dum-
nealui, eu am citit textele scrii-
toarei [i [tiu ce spun. ~n alt\ or-
dine de idei, `l asigur c\ ar fi
fericit s\ cunoasc\ m\car unul
dintre «tovar\[ii» mei. S-ar l\-
uda toat\ via]a cu asta, ca Al
Bundy care a dat patru touch-
down-uri `ntr-un singur meci. ~n
fine, nu merit\ dec`t un r\spuns
de mil\. Mai are la ce s\ se
g`ndeasc\ seara, `nainte de cul-
care“. 

Reac]ia
nu  a  `nt`rziat  s\  apar\...  

Lupt\torul contra libertinajului
`n vorbire, Victor Iuga, a ie[it i-
mediat la ramp\: „Vive la poste!

Profit de ocazie s\ v\ rog a-i
transmite individului respectiv,
c\ lumea n-a `nceput [i nu se va
termina cu profunzimea `nalte-
lor g`ndiri pe care domnia sa le
elaboreaz\. Sau, mai telegrafic,
s\ se duc\-n PM!“. 

Evident c\ lumea nu `ncepe
[i nu se termin\ cu mine. ~ns\
]in s\ le mul]umesc public celor
doi domni c\ [i-au adus invo-
luntar contribu]ia la teoria mea:
pizda m\-sii chiar ]ine de spe-
cificul na]ional. Le-am trimis [i
lor un mesaj de adio: „A[a-i
c\, `ncet-`ncet, v\ da]i arama pe
fa]\? Dup\ o perioad\ de oftic\
[i indignare ipocrit\, a]i trecut
la `njur\turi. Eu nu `njur f\r\ un
motiv serios. V\ doresc s\n\tate.
Mi se pare ironic c\ discu]ia
asta are loc pe un site liberal.
Dac\ dvs. reprezenta]i liberalismul
e jale“. Din fericire, nu e a[a.
Am v\zut pe www.pnl.ro su-
ficien]i oameni care s\ [tearg\
impresia proast\ l\sat\ de doi
„liberali“ `n timpul liber, numai
atunci c`nd trebuie s\ se bat\ cu
pumnul `n
piept.

Se-nt`mpl\ uneori s\ atragi aten]ia asupra unui lucru ar\t`nd cu
degetul, iar mul]i s\ cread\ c\ le-ai ar\tat `nsu[i degetul. Ace[tia
nu pot vedea mai mult de lungul lui, r\m`n fixa]i cu privirea
asupra acestuia [i `l analizeaz\, c\ut`nd s\ scoat\ la iveal\ negrul
de sub unghie. Ceva de genul \sta am p\]it [i eu cu articolul de
acum dou\ s\pt\m`ni, „Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu?“ (vezi
num\rul 39/ 20-26 august 2005 al „Suplimentului de cultur\“:
http://www.polirom.ro/supliment/nr39/pop2.html). Pe scurt, `i
luam cumva ap\rarea tinerei scriitoare din Republica Moldova,
care a fost f\cut\ cu ou [i cu o]et `n presa noastr\, deoarece
prezentase `n catalogul Bienalei de la Vene]ia un poem-monolog
intitulat „Fuck you. Eu.ro.Pa!“. Toate criticile veneau `n
necuno[tin]\ de cauz\, f\r\ a lua `n calcul valoarea textului,
numai pe baza faptului c\ autoarea „`njur\ Europa pe banii
Ministerului Culturii [i Cultelor din România“.

Voi nu m-a]i `ntrebat niciodat\ de ce
buc[esc `n fiecare s`mb\t\ portbaga-
jul cu bere [i pungi imense de pop-
corn [i semin]e de dovleac. De ce
to]i vecinii fac pia]a la prima or\ [i
aspir\ de zor fiecare floc sau fir de
praf de pe bibelouri. De ce noi, ca-
pii familiilor din bloc, ne purt\m ca
ni[te mielu[ei tocmai s`mb\ta, `n loc
s\ pu]im a rom ca `n restul s\pt\-
m`nii.

Marele motiv este Meciul. Fa-
cem orice numai s\ ne lase neves-
tele s`mb\ta la stadion, ca s\ ne pu-
tem sus]ine superba echip\ [i s\

scuip\m arbitrii, care to]i s`nt ni[te
ho]i [i numai din cauza lor pierdem
(destul de des). Dar s\ [ti]i c\ me-
rit\ efortul. Fiecare minut din meci
este o bucurie.

Iaca, de exemplu, cam cum s-a
desf\[urat ultima partid\. Minutul
patru, unu zero pentru ei. Ce te bu-
curi, u\i fraiere, c\ ai dat gol? Cu
fa]a aia tu vrei s\ devii fotbalist? Ia
uite-l pe funda[ul nostru, ce frumu-
[el e. M`nca-l-ar mama de vedet\!
Ce ma[in\ super are! N-a pupat
neam de neamul t\u bani ca ai lui.
Mor fetele din tribun\ de fiecare da-

t\ c`nd `[i scuip\-n palme [i-[i face
freza. De asta `l iubim noi.

Minutul dou\zeci, centrare per-
fect\ de pe partea dreapt\ pentru lo-
vitura de cap a v`rfului nostru [i…
el refuz\ s\ dea cu capul. B\i, ce
p\r beton are v`rful nostru de atac!
Unii spun c\ l-au v\zut la cel mai
fi]os salon din mall d`nd cinci mi-
lioane pe tunsoare. Eu cred c\ a dat
mai mult. Las’ s\ dea, dom’le, c\
a[a tre’ s\ fie un atacant, frumos [i
bogat. Golurile sau condi]ia fizic\
s`nt pentru ]\rani [i pentru fraieri u-
r`]i care, de ciud\, ne dau goluri ca
s\-i b\g\m `n seam\. Nici o [ans\!
La cinci zero pentru ei se bucurau
ca ni[te copii. Bucura]i-v\ c`t vre]i,
c\ oricum nu ave]i vile cum au ai
no[tri. Ce fericit s`nt c`nd trec pe
l`ng\ casa portarului [i nu m\ sf`[ie
rottweilerii ca alt\dat\! Ce b\iat!
Ce b\iat! Cum se simte el prost
pentru fiecare gol primit, de parc\
nou\ ne-ar p\sa de asta. Hai, fii

b\rbat [i spune-ne ce manechin ai
mai regulat recent?

Nu s`nt sigur la golul [ase, dar
urm\toarele dou\ au fost ofsaid pe
fa]\. A[a c\ am `nceput s\ facem va-
luri [i s\ ne `ncuraj\m frenetic favo-
ri]ii. Mam\, ce mi[to este la finalul
meciului, c`nd dup\ ce arunc\m cu
sticle goale `n arbitru [i lu\m la
]int\ juc\torii adver[i, ai no[tri `[i a-
runc\ tricourile `n tribune [i fetele
se calc\-n picioare s\ le prind\ [i s\
le miroase cu sete. Pe urm\ intr\ pe
gazon ni[te l\utari [i c`nt\ „cine-i
jup`nul, cine-i st\p`nul“ [i to]i juc\-
torii arunc\ `n ei cu bani, da’ nu cu
lei, ca al]i fraieri, ci cu euro. Sau o-
dat\ a venit un copil `n c\rucior, ca-
re avea nevoie de bani pentru opera]ie,
[i to]i juc\torii i-au dat autografe [i
s-au pozat cu el. {tiu s\ se respecte,
dom’le. Ce mai, au clas\!

Bobi

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA
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teorie [i practic\ pop-cultura
)

Bobo  [i  Bobi

VOI  N-AA}I  ~NTREBAT,  f\r\  zah\r  V|  R|SPUNDE

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

F\-m\, mam\, fotbalist

Agasaki 2005:
românii au lansat
bomba cu estrogen
Mike Tyson a amerizat pe plaja din Constan]a [i ]ara a fost cu-
prins\ de isterie. Venit cu un yacht de nu [tiu c`te sute de mii de
dolari, gigantul m`nc\tor de urechi s-a plimbat prin Mamaia, a dat
o rait\ prin cluburile de noapte [i n-a ratat nici ocazia de a trimite
indica]ii pre]ioase unor „b\je]i“ lupt\tori la o gal\ Lokal Kombat. La
nici c`teva ceasuri de la apari]ia fostului „greu“ `n raza portului,
culturile de progesteron [i testosteron au `nregistrat produc]ii
record la hectar (mai mult dec`t gr`ul cu care se laud\ The Duke
of Vaslui, Porumboiu). Fetele [i-au tras bikinii „\ia buni“, `nghe-
suindu-se care cum au apucat `nspre portavionul USS Tyson. B\r-
b\tu[ii au aburcat [i ei pe drumul f\g\duin]ei, cu mu[chii `ncor-
da]i [i cu tatuajele la vedere. Iron Mike i-a primit pe to]i cu bine
cunoscuta ospitalitate a bog\tanului venit la priveghi de mai-
mu]e curioase. ~n timp ce mai scria dou\ autografe, ex-campionul
mondial se consulta prin telefon cu Bruce Willis, aflat, din c`te
am `n]eles din [tirile date pe televizor, la Odessa. Probabil, cei doi
se `n]eleseser\ dinainte: „Mike, tu te duci `nspre Budapest, Ro-
mânia, eu, `n Odessa, Ungaria“…

Febra ce a cuprins România s-a transmis automat [i televi-
ziunilor, care i-au l\sat balt\ pe B\se [i Bombonel, pe „Mihai
Eminescu“ [i Dorina Mih\ilescu, inunda]iile [i pe Gigi Becali, mu-
t`ndu-se la malul m\rii. ~ntr-una din zile, spre sf`r[itul s\pt\m`nii
trecute, Antena 1 a deschis Observatorul cu stand-up-ul unei
reporteri]e bronzate, care a[tepta la coada de femei ce se for-
mase `n fa]a USS Tyson; fata era at`t de surescitat\, `nc`t, pentru
moment, am crezut c\ urmeaz\ amplasarea bulinei cu 16 `n col]ul
din dreapta jos al ecranului. ~ntru dezam\girea privitorilor, cores-
pondentul Antenei a fost calmat repede de un agent de paz\ al
fostului boxer: „Sorry, no reporters!“. ~n timpul \sta, fete-fete ur-
cau pe punte, pe la prora, cobor`nd ̀ n ritmuri de hip-hop, la pupa…
Cine s\ mai spun\ c\ nu [tim s\ ne primim oaspe]ii?

{i, cum un asemenea cataclism mediatic nu se las\ f\r\ vic-
time `n r`ndul politicienilor, `nsu[i primarul de Constan]a, Radu-
scrie-pe-toate-autobuzele-Maz\re, s-a `nfiin]at cu p`ine, sare [i
copil `n cabina USS Tyson. De altfel, a devenit o mod\: cum a-
pare o vedet\ ramolit\ din America pe p\m`nt românesc, oficia-
lit\]ile se dau `n stamb\. V\ aminti]i, desigur, de vizita lui Jean
Claude van Damme acas\ la Ion Iliescu. Aud c\, mai nou, [i Ste-
ven Seagal s-a plimbat printre st`lpii de telegraf din satele
române[ti: oare nu l-a luat nimeni `n primire?

Ciudat mod de a populariza sportul mai avem. {i asta pentru
c\, din sport, noi s`ntem capabili s\ decod\m numai partea „cu
b\taia“ [i aia „cu… aia“: cui i-a mai ar\tat colec]ia de discuri Mutu
este o [tire de deschidere ce primeaz\ `ntotdeauna `n fa]a des-
fiin]\rii lotului de gimnastic\, la fel cum debarcarea ̀ n Anormalia (The
T[yson]-Day) obtureaz\ contraperforman]ele echipelor de fotbal.

Poate nu `nt`mpl\tor, fix ast\zi, 31 august, c`nd scriu acest
text, se `mplinesc vreo dou\ mii [i aproape dou\zeci de ani de
la na[terea lui Caius Caesar Caligula. ~i propun, de pe acum,
pre[edintelui B\sescu s\-l includ\ `n staful s\u pe Mike Tyson.
Calule, m\n`nci ov\z?

Un deget de specific na]ional

Florin  L|Z|RESCU

HHOOMMEEPPAAGGEE,,  SSWWEEEETT  HHOOMMEE

Nicoleta Esinencu, vedet\
[i pe web

„Ce s\-i faci: `n ochii prostului nimeni nu este mai
de[tept dec`t el [i amicii lui, tot a[a `n ochii d-lui
L\z\rescu nimeni nu poate fi cu ceva mai domn sau mai
intelectual dec`t tovar\[ii s\i de pe tren.“ 



Romanul Ceciliei {tef\nescu,
Leg\turi boln\vicioase, a fost
destul de aclamat la prima sa
apari]ie din 2002, bucur`ndu-se
atunci de numeroase comentarii

`n pres\, unele entuziaste. Un
nou prozator era descoperit,
unul care promitea s\ nu-i
repete pe ceilal]i. Retip\rirea
romanului anul acesta la

Polirom `l
men]ine
`ntr-o
actualitate
util\, asta cu
at`t mai mult
cu c`t
prim\vara

viitoare este anun]at\ lansarea
unui film bazat pe carte, `n regia
actualului director al Televiziunii
Române, Tudor Giurgiu. ~n plus,
aceast\ a doua edi]ie,
„rev\zut\“, `ncadreaz\ mai
limpede romanul Ceciliei
{tef\nescu, receptat oarecum
ca rupt din context la data
primei apari]ii, `n ampla
parantez\ a „tinerei genera]ii“
repliate masiv `n colec]ia
poliromian\ „Ego. Proz\“.

Castanele
au `nc\ ghimpi
Num\ratul castanelor nu-i prea complicat. (Devastatoare e `n-
mul]irea lor cu dor, `mp\r]irea cu zecimale z\p\cite, zmulgerea
`nc\p\]`nat\, radical\, a r\d\cinilor cubice, din clis\, din abis,
hei-rup! din vis...) Trebuie, desigur, efort. Cere timp de anotimp
(septembrie, octombrie, noiembrie). }ine `n fr`ule] de p\p\dii
aten]ia cea str`ns\-n chingi („As-tu connu Guy au galop?“, `n-
treab\, `ncrezut, Apollinaire...), cotrob\ie[te r\bduriu [i tandru
(vrai[tea ofusc\, b`z`ie-n pahar o musc\!!). {i, bine`n]eles, pro-
duce deplas\ri, flan\ri feerice [i-obscure de la un copac la alt st`lp
de telegraf, dintr-o curte interioar\ la alt\ ci[mea exterioar\, de
pe o stradel\ `n pant\ la alt gang `nfundat, vagi r\t\ciri autum-
nale cu pauze `n locuri de parcare, de extaz... de delir... de
footing... Noaptea `ntrerupi afacerea, oplo[it `n patul personal,
cocolo[it sub pl\pumi dense, `mb\rb\t`ndu-]i creierii sl\b\nogi]i
cu mierea alb\ [i muierea moale-a vie]ii tale, `n pernele cu puf
de g`sc\. De[i, dac\ te freac\ voin]a, ba cape]i [i-o poft\ spe-
cial\, folosind lanterna de buzunar, cu bateria `nc\rcat\ dulce,
au cea cilindric\, necru]\toare, cu dinam, de gr\nicer, continui
nest\vilit, eroic, epopeic, fie ploaie, fie v`nt, cu logosul la p\m`nt,
castaniada. Scopul? ~n momentul acela, dar exact ̀ n el!, m\ numesc
Num\r\torul de castane, tr\snit ad-hoc ([i-n lips\ de divan co-
mod) de importan]a colosal\ a misiei mele. Un fel de Artdirector
al situa]iunii burselor castanice! Efectuez, alene, bovaric (em-
mos...), catastifarea, cu mu[chii aspri [i delica]i ai limbii `nmuia]i
stra[nic `n cea[ca vast\ de cafea brazilian\, baban\... da... cu
limba `mpl`ntat\ p`n\ la pl\sele-n za]. Harnic s\ m\ afirm `n
Europa, Africa, Australia, Antarctica, Atlantida! P\truns ]iuitor de
daimonul cifrei de platin\ laie-buc\laie. Brav complotist `n subte-
ranele verginelor postmoderniste, `n labirinturile prostitu]iei ili-
cite, lirice, [i-a drogurilor de zarnacadea... `n fumuriile periferii
ale nostalgiei meseria[e... Prop\v\duitor `n urbea de ba[tin\ a
Ordinului Castanierilor, `nfiin]at de c`nd h\ul `n... Bistri]a... h\t
N\s\ud!!! Secretul e imens, deci public! Singura treab\ ce-o pot
bolmoji, spilcuit la 69 de ace de argint plus un stilet, e atingerea
idealului clipei fezandate: toamna! Pretextul amarnic [i duios de
a-mi t`r`i cuvintele peste oameni, `ngeri, diavoli, c`rduri de incubi
[i sucubi, br`ndu[e (floarea mov a brumei!) otr\vite-n bulbi. Num\-
r\torul de castane s`nt, acum, aici, `n mormolocitul t`rg al plu[u-
rilor putrefacte (m\trea]a curge, [erpuie[te fin pe gulerele dante-
late-n scrob, [i-n m\m\ligi, [i-n marmelad\!). N-am de ales,
musai s\ existe careva dedic`ndu-[i min]ile, sufletul, trupul, traiul
superb [i derizoriu, chestiei aparent inutile, u[or echivoce `n flo-
co[enia parfumat\ a luminii, st`nd [i contempl`nd lin mai `nt`i,
apoi violent m`ndru de cum m\ tot aplec [i m\ `nal] impur `n ae-
rul faimos al cet\]ii: \la-s chiar eu!!! Pe urm\, oh! deliciul de-a
umbla lela, castanal, cu buzunarele doldora, cu geanta buc[it\,
bulbucat\, cu saco[ele-n pozi]ie (`s `n pozi]ie, don’ doctor, m\r-
turiseau gravidele de la Dolhasca!), cu sacii c\ra]i, plin de
os`rdie, `n spatele `ncovoiat umil, pe raza centrului civic. S\ le
d\rui! Oricui! Opre[ti duios locuitorii pe centimetrii dumnealor
p\tra]i. Femeile, legendare, ca logodite a zecea oar\, scap\r\
pe buze z`mbete copil\re[ti sau, dimpotriv\, at`t de para[utate `n
par[ivenie c\ nu mai ie[i basma curat\ niciodat\. Fixezi timid
concet\]enii, le oferi oare[ce globulos, m\t\sos la pip\it, miste-
rios `n iz, piuind `n nuan]e de maro culoarea: fruct domestic,
exotic anim\lu] vegetal cu ]epii bl\nii verzi abandona]i pe tro-
tuare. Gestul conteaz\, contureaz\! Merit\ s\-]i `mbulionezi spiri-
tul `n cinstea neru[in\rii s`nilor [i [oldurilor zilei, s\-]i distrugi
familia de-a’mboulea, s\-]i dezam\ge[ti cr`ncen amicii (p`n\ [i
pe Lucian Dan Teodorovici & Florin L\z\rescu!... sau vi]e-
versa...), s\ scandalizezi tipi cu profit net [i foarte brutal. ~nfr\-
gezind o trec\toare necunoscut\, e partea catifelat\ a basmului.
Ailalt\? Curajul frel al `ncerc\rii, riscul vesperal! Refuzat, in-
sultat, ciom\git subtil, dus cu bri[ca la ospiciu, `mpu[cat scurt,
eventual, `n cazul legifer\rii pedepsei cu moartea. Suspiciunea
cre[te, atinge cote, `ncinge teracote! De ce, tam-nesam, [i toc-
mai tu, ]i-ai g\sit s\-i tulburi la lichidul cefalorahidian cu papiota
susdescris\?! Jigne[ti economia de pia]\, o transformi `n pagu-
be de paia]\! De neiertat asemenea crail`c falimentar. Totu[i...
Seara, `nainte de a adormi, milionar oniric, ]i-aminte[ti pe s\rite,
b\ltit de diazepame, c\ ]i-ai `ndr\znit povestea pe p\m`nt... Pu[-
toaica (a pierdut ieri o batist\ [i o bate mama!!!) angoasat\, vai!,
o ascunde `n penar al\turi de ab]ibildurile cu bombal\ul Flaub.
Doamna `ntre 2-3-4 v`rste, de la miez c\tre coaj\, clipoce[te din
pleoapele-i de rai, pe-o cerg\ de plai, [i-a ron]\it bila ciudat\, ne-
pr\jit\, crud\. }i s-a-ncleiat sublim destinul! Nu era doar o cas-
tan\, ci o dorin]\ murat\-n g`nd [i `mplinit\-n fapt\. Dansa]i cas-
tana! Chiar dac\ are `nc\ ghimpi...

Doris Mironescu

~ntreb\rile pe care [i le
pune singur cititorul a-
flat `n fa]a acestei ree-

dit\ri din 2005 ar putea pri-
vi, de aceea, conexiunile ce
se pot stabili `ntre Leg\turi
boln\vicioase [i diferitele a-
pari]ii din ultima vreme pur-
t`nd emblema „noii litera-
turi“, fie ele din aceea[i
serie a Poliromului ie[ean,
fie din alte locuri: EST (I-
oana Bradea), Idea De-
sign&Print (Alexandru Va-
kulovski), Paralela 45 (A-
driana B\rbat) etc. ~n ce
const\ aerul de familie ca-
re le une[te? Care s`nt
constantele „grele“ sau,
dimpotriv\, imponderabi-
lele din formula prozei ti-
nere române[ti? Nu am
vorbit despre un „nou ro-
man“ românesc pentru c\
(l\s`nd deoparte mult mai
solida `ntemeiere doctri-
nar\ a scriiturii lui Rob-
be-Grillet sau Claude Si-
mon) romanele mai tu-
turor tinerilor din ulti-
mii ani `[i pierd suflul
dup\ 200 de pagini. Chiar
dac\ romanul nu este o
specie prin defini]ie vo-
luminoas\, asta arat\ c\
scriitorii tineri s`nt mult
mai atra[i de tiparul
nuvelei, care concen-

treaz\ toate semnifica]iile unei
buc\]i literare `ntr-un spa]iu li-
mitat, sub forma unei por]iuni
de destin iluminate brusc de un
eveniment semnificativ. Cecilia
{tef\nescu nu face nici ea excep-
]ie: descriind c`teva momente
luminoase, splendide chiar prin
mizerie, ale unor destine atipi-
ce, ea construie[te de fapt un
caleidoscop existen]ial, com-
pun`nd o povestire din [ase sec-
ven]e ce au `n centru acelea[i
dou\-trei personaje.

Sexualitatea  ca  metod\
de  autocunoa[tere

Tematic, Leg\turi boln\vicioase
se `nrude[te cu multe dintre pro-
zele ultimului val, mai ales cu
acelea feminine: este un roman
al experien]elor, cu tot ce im-
plic\ aceasta. Proz\ „studen-
]easc\“, dar accentu`nd cu folos
prospe]imea percep]iei de la
v`rste mai fragede, cartea a sur-
prins la momentul apari]iei, da-
c\ `mi amintesc eu bine, mai
ales prin curajul de a explora
poten]ialul estetic al sexualit\]ii.
~ntre timp, `ncerc\ri mai `ndr\z-
ne]e au demonetizat un astfel de
curaj, golindu-l de con]inut; `n-
tr-adev\r, scabrosul nu poate de-
veni o categorie estetic\, oric`t
ne-am str\dui. ~n cartea Ceciliei
{tef\nescu, sexualitatea nu este
`ns\ un mod de a „epata burghe-
zul“, chiar dac\ titlul nu foarte

Cecilia {tef\nescu, Leg\turi boln\vicioase

colec]ia „Ego. Proz\“, Editura Polirom, 2005

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)
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carte printre r`nduri

Roman pasionant, adev\rat\ epopee `nchinat\ uneia dintre cele mai stranii popula]ii de pe p\m`nt, a fost
tradus, `nc\ de la apari]ie (1981), `n peste dou\zeci de ]\ri, afl`ndu-se ani de zile pe lista de bestselleruri `n
Germania [i S.U.A. [i dep\[ind trei milioane de exemplare v`ndute. De asemenea, romanul Tuareg a fost
ecranizat, iar `n prezent se face chiar [i un remake.

Tuaregii s`nt un neam m`ndru care se conduc dup\ un cod moral diferit de cel al arabilor. Ei s`nt adev\ra]i fii
ai de[ertului [i nu au rivali `n ceea ce prive[te supravie]uirea `n cele mai aspre condi]ii. Personajul principal,
nobilul Gacel Sayah, este st\p`nul absolut al unei zone `ntinse `n de[ert. ~n ziua c`nd `n tab\ra lui ajung doi
fugari din nord, Gacel, respect`nd legea sf`nt\ a ospitalit\]ii, le ofer\ ad\post. Ceea ce Gacel nu [tie este c\
tocmai aceast\ ospitalitate `l va t`r` `n mijlocul unor `nt`mpl\ri tragice. O epopee care te ]ine cu sufletul la gur\ [i
care, `n acela[i timp, este un imn `nchinat acestui popor unic.

„Un roman incredibil de antrenant!“ – Qué Leer; „Alberto Vázquez-Figueroa este unul dintre cei mai citi]i au-
tori spanioli contemporani.“ – The New York Times Book Review

Alberto Vázquez-Figueroa, Tuareg, traducere [i note de Dan Munteanu Colán [i Eugenia Alexe Munteanu,
colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 336 de pagini, 21.50 RON

SSEEMMNNAALL

„Literatur\ t`n\r\“, la o nou\ edi]ie



bine ales poate s\ sugereze acest
lucru. Sexul, ilustrat literar `n
chip variat (incest, masturbare,
lesbianism etc.), este un mod al
eroinei de a se autodefini `n pro-
cesul maturiz\rii urm\rit `n ro-
man. {i, merg`nd pe aceast\ ca-
le, putem descoperi [i ceea ce
deosebe[te sexualitatea din Le-
g\turi… de humorul erotic al
Ioanei Bradea din B\g\u sau de
sexualitatea-pamflet din 69 de
Ionu] Chiva. Proza Ceciliei {te-
f\nescu nu este una „pervers\“,
deoarece perversitatea dintr-`nsa
nu e una rutinat\, obosit\ din
cauza prea marii experien]e de
via]\. Dimpotriv\, toate expe-
rien]ele din carte poart\ am-
prenta ingenuit\]ii curioase din
care izvor\sc, iar intercalarea sce-
nelor erotice „ale experien]ei“ (stu-
den]ie) cu acelea „ale inocen]ei“
(copil\rie) subliniaz\ c`t de mult
se aseam\n\ acestea `n fond.

Interesul pentru momentele
de descoperire infantil\ a sexu-
alit\]ii din cartea Ceciliei {te-
f\nescu ar putea trimite direct la
Blecher, primul scriitor român
cu astfel de curiozit\]i [i cu o
estetic\ personal\ apt\ s\ i le jus-
tifice. ~ns\ „[coala“ lui Blecher
a regenerat fulminant `n dece-
niul trecut, mai `nt`i `n proza lui
C\rt\rescu, apoi la Simona Po-
pescu, Ruxandra Cesereanu [.a.,
astfel `nc`t t`n\ra noastr\ autoa-
re nu evadeaz\ cu totul din con-
textul prezentului. Cu at`t mai
mult cu c`t, ̀ n unele secven]e mai
`ndr\zne]e ca scriitur\ din car-
tea sa, aminte[te enumer\rile de-
lirante ale aceluia[i Mircea C\r-
t\rescu, dup\ cum [i, `n unicul
pasaj versificat (dar nu singurul
liric – fiecare relatare este in-
tersectat\ de pagini violent li-
rice, tip\rite `ngro[at `n carte),
m\rturise[te o influen]\ mixt\ a
poeziei optzeciste bucure[tene.

O alt\ chestiune de discutat,
care poate lumina mai bine re-
la]ia dintre Leg\turi… [i alte
scrieri ale „genera]iei“, este a-
ceea a vocii naratoriale. Ca
foarte mul]i dintre colegii s\i, [i
Cecilia {tef\nescu folose[te un
narator-personaj, miz`nd, pro-
babil, pe efectul de autenticitate
rezultat din aceast\ identificare.
Cea care relateaz\ `nt`mpl\rile
este o adolescent\ cu veleit\]i li-
terare, predispus\ la infla]ie sen-
timental\ [i la alint\turi stilis-
tice: „intimit\]uri“, „hachi]os“,
„molicios“. Rezultatul nu este
`ns\ verosimilizarea pove[tii, de-
oarece relatarea se face aproape
`n `ntregime la timpul trecut, iar
evocarea trece foarte adesea `n
oniric, acumul`nd `nsemn\ri de

jurnal sau scrisori `ndr\gostite
[i culmin`nd cu dicteu automat de
felul: „copii avorta]i, ambalaje,
grafitti, ruine, timp, Swatch, [o-
bolani, r`me, pescari, aer, chewing
gum, minijupe, l\comie, buli-
mie, v`sle, vome, inorogi, amin-
tire, sunete sparte, ro]i pe asfalt,
mul]imi, pietri[, fete blonde, cu-
min]i, pulpe dezlipite, dumne-
zeu, c\lare pe-un nor, seduc]ie,
parfum, circula]ie, menstrua]ie,
prietenie, iubire, stare civil\,
inel pe deget, copii dolofani, ma-
m\, nu s`nt ce par a fi…“.

O  proz\  mai  pu]in
scandaloas\  dec`t
vrea  s\  par\

Se poate observa la Cecilia {te-
f\nescu efortul de a-[i construi
un stil literar aparte, marcat, a-
bundent `n descrieri ornante,
care arat\ rezervele autoarei `n
fa]a epicului nud, `mbr\]i[at f\-
r\ re]inere (m\car la nivel pro-
gramatic) de c\tre numero[i co-
legi de promo]ie. Frazele sale
s`nt ample, totu[i nu at`t de acro-
batice la nivel sintactic precum
acelea ale unui debutant atipic [i
original din 2005, Filip Florian,
autorul romanului Degete mici.
Pline de compara]ii descriptive,
enun]urile de la `nceputul roma-

nului anun]\, cu mult `nainte de
formularea conflictului homo-
erotic al celor dou\ adolescente,
temele majore ale c\r]ii: una a
descoperirii [i utiliz\rii – ca s\
spun a[a – sexualit\]ii [i alta,
corelat\ cu prima, a conflictului
genera]ionist, categoria „b\tr`-
nilor“ fiind un obstacol `n calea
maturiz\rii c\tre care se `n-
dreapt\ cu oroare personajele.
Iat\: „Blocurile aveau `n ochii
mei de adolescent\ mofturoas\
aspectul ostenit al gospodinelor
abia `ntoarse de la serviciu cu
traista goal\, femei care nu se
mai g`ndesc la sex sau la o-
glind\, ci poart\ stigmatul mi-
rosului de toc\ni]\ [i al ciorbei
cu peri[oare. Iar construc]iile su-
praetajate, adormite `n griuri,
cu balcoanele cojite de tencuial\,
aidoma unor s`ni flasci [i c\zu]i,
aduceau a femei `n[elate, `mb\-
tr`nite [i scoase din func]iune“.

De[i este o autentic\ promo-
toare a temelor „literaturii ti-
nere“ `n ce au ele mai violent,
[i chiar cu oarecare drepturi de
preceden]\ `n aceast\ direc]ie,
Cecilia {tef\nescu pare a conti-
nua, la nivelul imaginilor lite-
rare, obsesiile unor autori con-
sacra]i (copil\ria [i sexualitatea
infantil\, dar [i visul sau la-
birintul). De asemenea, ea `m-

parte cu unii colegi de promo]ie
aversiunea fa]\ de maturizare [i
ambi]ia de a realiza tablouri ne-
fardate ale lumii `nconjur\toare.
„Tradi]ia“ [i noul se `mbin\ `n
scrisul ei `n mod – cum altfel? –
dialectic. Ceea ce `i apar]ine a-
cestei autoare, devenind un fel
de marc\ personal\ a prozei sa-
le, este senzualitatea egocentri-
c\, `n mod paradoxal plin\ de
ingenuitate, tradus\ `ntr-o proz\
mai pu]in scandaloas\ dec`t vrea
s\ par\, variat\ ca formul\, an-
cor`nd destul de mult `n lirism
[i sacrific`nd, de aceea, autenti-
citatea at`t de pre]uit\ de c\tre
mul]i „dou\mii[ti“. Esen]ial
este c\ `n felul acesta se consti-
tuie o formul\ prozastic\ inedit\
[i interesant\, una c\ut`nd noua
„libertate de a trage cu pu[ca“
`n vreme de pace [i aleg`ndu-[i
drept strig\t de lupt\ urm\torul
moto din Witold Gombrowicz:
„Inferior, pentru c\ e t`n\r. R\u,
pentru c\ e t`n\r. Senzual, pen-
tru c\ e t`n\r. Trupesc, pentru c\
e t`n\r. Distructiv, pentru c\ e
t`n\r. {i `n aceast\ tinere]e –
demn de dispre]“. Fraza aceasta
pare s\ circumscrie o tinere]e
deja ulcerat\ de piedicile pe ca-
re le b\nuie[te `n fa]\. O tine-
re]e lupt\toare. Cum va ar\ta, oa-
re, `n final, c`mpul de b\t\lie?

O  lun\  de  film\ri  la Leg\turi
boln\viccioase

Regizorul Tudor Giurgiu, pre[edintele-
director general al Societ\]ii Române de
Televiziune, a `nceput film\rile la primul
s\u lungmetraj, Leg\turi boln\vicioase,
dup\ romanul tinerei prozatoare Cecilia
{tef\nescu (foto). Acestea vor dura p`n\
pe data de 28 septembrie, dup\ care va
`ncepe post-produc]ia [i montajul,
premiera fiind programat\ pentru luna
februarie 2006. Leg\turi boln\vicioase, o
produc]ie franco-româno-german\,
reune[te actori din diferite genera]ii. Rolul
principal va fi interpretat de Ioana Barbu,
al\turi de care vor juca Maria Popista[u,
Mircea Diaconu, Tudor Chiril\, Tora
Vasilescu, Valentin Popescu, Virginia
Mirea [i Mihaela R\dulescu. Director de
imagine este Alex Sterian. Autoarea,
Cecilia {tef\nescu, debuteaz\ astfel [i ca
scenarist, ea semn`nd, al\turi de regizor,
scenariul filmului. Proiectul a c`[tigat `n
2004 concursul Centrului Na]ional al
Cinematografiei, primind, astfel, finan]are
de la stat. Tudor Giurgiu [i-a g`ndit
proiectul `n urm\ cu aproape trei ani. El
consider\ c\ Leg\turi boln\vicioase este
un film „mai aparte, care trateaz\ o tem\
tabu pentru cinematografia româneasc\“.

Patrick Bateman, personajul principal al romanului American Psycho,
este un t`n\r frumos, educat, inteligent. Ziua lucreaz\ pe Wall Street, spo-
rind averea deja considerabil\ a familiei lui, iar noaptea se ocup\ cu lu-
cruri care ne ̀ nsp\im`nt\ pe noi, oamenii normali. Ac]iunea romanului este
plasat\ `ntr-o lume (Manhattan) [i `ntr-o epoc\ (anii ’80) `n care boga]ii
devin tot mai boga]i, iar s\racii [i nebunii ajung pe str\zi cu zecile de mii,
f\c`nd ca orice imagina]ie, chiar [i cea mai oribil\, s\ devin\ posibil\.
Iat\ de ce Bateman, care este cu adev\rat el `nsu[i numai atunci c`nd
tortureaz\ [i ucide, se transform\ `n profetul unei orori apocaliptice. O
oroare cu care nici o societate nu este preg\tit\ s\ lupte. Romanul lui Bret
Easton Ellis studiaz\ abisurile de ne`n]eles ale nebuniei [i reu[e[te s\
surprind\ absurditatea violen]ei din vremurile noastre – de fapt, din oricare
alte vremuri. Finalul r\m`ne deschis.

Bret Easton Ellis, American Psycho,
traducere [i note de Mihnea Gafi]a, colec]ia „Biblioteca Polirom“,
Editura Polirom, 528 de pagini, 28.50 RON

Volumul de fa]\ deschide seria coresponden]ei lui Kafka. Traducerea
acestui volum a fost f\cut\ dup\ volumul Briefe 1900-1912, publicat `n
1999 la Editura S. Fischer din Frankfurt, [i cuprinde toate scrisorile lui
Kafka descoperite p`n\ `n momentul apari]iei acestei ultime edi]ii
germane. Cele 377 de scrisori, dintre care 15 s`nt publicate pentru
prima dat\ `n acest volum, reflect\ cea mai intens\ [i memorabil\
perioad\ din via]a lui Kafka: prieteniile cu Oskar Pollak, Paul Kisch,
Max Brod, Ernst Rowohlt – pe c`nd era student al Facult\]ii de Drept,
iar, mai apoi, angajat al unei firme de asigur\ri din Praga –, prima
iubire `nchinat\ lui Hedwig Weiler… Cea mai `nsemnat\ parte a acestui
volum o reprezint\ cele peste 100 de epistole pline de pasiune [i
emo]ie dedicate viitoarei sale logodnice, Felice Bauer.

Franz Kafka, Coresponden]\ (volumul I),
traducere de Radu Gabriel Pârvu, colec]ia „Biblioteca RAO“,
Editura RAO, 384 de pagini, 34.9 RON

Old White Fang,
apoi pasajele
sculative…
Cei care au r\spuns la ancheta „C\r]ile copil\riei“ („Suplimentul…“
din 20-26 august ’05) s`nt ni[te fraieri.

~n primul r`nd, nu e firesc s\ nu pomeneasc\ nimeni de Col]
Alb. {tiu foarte bine, ca un om st\p`n pe ceea ce face, c\ asta (ce
zic acum, adic\) poate p\rea o chestie dintr-aia cli[eizat\, c`nd
vine unu’ [i se apuc\ s\ spun\ „{ti]i, a]i uitat s\ pomeni]i de x“ [i
cei care au uitat zic „Da, a[a e“ [i, de fapt, au uitat s\ pome-
neasc\ [i de Z, Y etc. {i atunci intervine moderatorul [i spune c\
nu po]i fi exhaustiv `ntr-o emisiune de o or\, dar c\ se poate
relua oric`nd subiectul `ntr-o alt\ edi]ie [i, de fapt, nu se mai reia
niciodat\ [i se termin\ [i sezonul [i pe urm\ toat\ lumea a uitat
[i a[a mai departe. Nu, nu ne afl\m `n acel loc. Ci, plec`nd de la
postulatul: „Col] Alb e mai mi[to dec`t celelalte titluri pomenite“,
e dezastruos s\ nu-l zici. E reperul cel mai vizibil, mai luminos [i
mai meseria[. ~n fine, treaba lor/ voastr\…

C`nd m-am uitat zilele trecute la Battle Of The Beasts pe Dis-
covery, [tiam c\ puma o s\-l bat\ pe lup, deoarece are `n plus
fa]\ de acesta ghearele, de care se folose[te cu m\iestrie. De unde
[tiam, v\ `ntreb, de unde? De c`nd o bate un r`s pe mama lui Col]
Alb. Apoi, c`nd d\ ca un prost cu nasul de pere]ii grotei pentru
c\ l-a v\zut pe taic\-s\u ie[ind prin peretele alb, nu-i emo]ionant
de prost eroul nostru? Este.

C`nd `l bate buldogul de aproape s\-l omoare, nu-]i vine s\
pl`ngi? Nu, dar e a[a de frustrant… {i apoi, c`t\ duio[ie poate s\
pun\ Old Jack c`nd, dup\ ce e readus printre cei vii, arat\ cum
`[i exprim\ White Fang afec]iunea? El nu sare, nu d\ din coad\,
vine [i `[i `mpinge tandru st\p`nul cu capul s\u mare, se prop-
te[te `n el c`teva clipe [i, cel mult, ofteaz\ u[or. Dac\ vreau s\
descriu o chestie american-b\rb\teasc\-f\r\-s\-fie-macho ̀ mi vine
mereu-n minte faza de mai sus. S\ nu zic\ ei nimic de Col] Alb, m\i…

Cum nu zic nimic nici de aventura textual\ a pasajelor
sculative, ca [i cum copil\ria ar fi ceva idilic. Nu e. S\ zicem c\
cite[ti La Medeleni. O.K., D\nu], Olgu]a, Monica, r\zboaiele
intestine, frustrarea pe juc\riile lor de vis [i tot restul. ~ns\, dac\
e[ti un cititor cu o misiune ([i un copil crescut cu cheia de g`t),
nu se poate s\ nu observi c\ nu se opre[te a[a de repede cartea
aia. {i vii de la [coal\, bagi un profiterol, tragi draperia ca s\ fie
mai marf\, dup\ care iei cartea [i te apuci s\ cite[ti (`n loc s\-]i
faci lec]iile). {i vezi, tati, c\ se duce D\nu] la liceu… [i h\\-
h\\\… `nc\ din primele pagini… Ai mai stat [i tu, ca tot omu’, cu
b\e]a[ii la scar\, a[a, c`nd se face mai sear\, [tii cam cu ce se
m\n`nc\ chestia. Dar, chiar a[a, `ntr-o carte!!! Hoopaaa!!!! {i
atunci stai noaptea, ca Eliade, m`nat de imboldul renascentist al
cunoa[terii enciclopedice, [i te cufunzi `n probabil cea mai dul-
ceag-puturoas\ carte a literaturii române. Dup\ care te `ntorci la
Cire[arii. M\ rog, te faci mai mare [i debutezi `n „Ego.Proz\“, la
erotici… Dac\ tot s`ntem aici, mi-aduc aminte cum povestea
Gro[an c\ era bibliotecar `n armat\ [i veneau solda]ii [i `i cereau
pu]in R\scoala. Oameni de cuv`nt, o returnau dup\ vreo zece mi-
nute. Cartea devenind, `n timp, ilizibil\ la pagina `n care Nadina
„mai e cald\ `nc\“…

A[adar se putea mai bine. La ora c`nd scriu articolul, nu a
ap\rut `nc\ a doua parte a anchetei. N-o s\ spun nimic nim\nui.
Hai, poate tu, Alex, poate tu, R\zvan, Elena, ce zici…

Ionu]  CHIVA

CUM STAU LUCRURILE

printre r`nduri carte
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Interviu de Oana Stoica

De ce clubul t\u se nume[te Green
Hours, [i nu Yellow, Red sau Blue
Hours?

Foarte simplu. Cînd am poposit în acest spa-
]iu, el avea deja o culoare. Mobilierul este
predominant verde; cu ocazia asta, mi-am
schimbat preferin]a `n privin]a culorilor din
albastru `n verde. Asta arat\ cît de subiectiv
este omul. Am f\cut un fel de brainstorming
cu destul de mul]i amici pentru a ajunge la de-
numirea asta. Am vrut s\ îi spunem „Ore
verzi“ (nu din cauza lui Pruteanu, ci ca s\
nu ne al\tur\m c\derii în anglicisme), dar ar
fi sunat atît de aproape de ni[te b\ie]i cu dia-
gonal\ [i c\m\[i verzi, încît am preferat limba
englez\. (Apare Doc, adic\ Daniel Popa,
actor, regizor [i „greenhoursist“. Are nevoie
de ma[ina lui Voicu pentru a cump\ra o pie-
s\ pentru ma[ina proprie.) Verdele se poate
lega u[or de jazz, e o culoare jazzistic\.

De la jazz a pornit Greenul?

Am pornit de la ideea c\ va fi un club în care
s\ se petreac\ în mod regulat evenimente li-
ve, muzicale. Am început cu chitar\ clasic\:
era mai simplu [i cel mai pu]in costisitor. Un
muzician avea, de trei ori pe s\pt\mîn\
parc\, timp de o or\, un minirecital de chi-
tar\ clasic\. Apoi a început jazzul, mai seri-

os din momentul în care Lucian Ban, acum în
New York, liderul grupului Jazz Unit, a tras
foarte tare de mine pentru a transforma joia
doar în zi de jazz. A[a c\, de la denumirea
de început, „22 green hours bar café“ am a-
juns la „22 green hours jazz café“.

Cum ai f\cut extinderea de la jazz
la teatru?

A fost iar\[i o leg\tur\ natural\. Totul s-a
f\cut f\r\ strategii, f\r\ anticip\ri pe termen
lung. ~n pauzele concertelor de jazz au înce-
put s\ se petreac\ mici scheciuri actorice[ti.
Pe atunci, concertele erau în trei reprize. Ast-
fel, cele dou\ pauze erau anun]ate ca „2 ori
7 minute acting performances“. Atunci i-am
cunoscut pe Drago[ Bucur [i Bughi Dumi-
trache, care au venit [i au „prestat“ în cîteva
seri de jazz mici scenete de pantomim\, de
teatru scurt. De la joaca asta, care a ]inut un
an [i ceva, în vara lui 1997 s-a f\cut un prim
spectacol care s-a numit Acting and jazz, pus
la punct de Liviu Pancu. Probabil de aici a
venit gustul. A mai existat înc\ un spectacol,
adus aici de Vlad, fratele meu, de la Cluj,
cu Erzsebet Fullop.

Care a fost nominalizat\ în acest an la
premiul Uniter pentru cea mai bun\
actri]\ în rol secundar...

Exact. Era un one woman show, Bobo, pe un
text al unui francez. ~ns\ pe 1 decembrie 1997

[i-a început practic existen]a Teatrul LUNI,
care nu se numea înc\ a[a pe atunci. Cu 10
reprezenta]ii (în fiecare zi de luni), ale Maiei
Morgestern [i ale Dorinei Cri[an Rusu, în
spectacolul Chantan au lait, pe versuri de
Mircea Dinescu, Joshua Sobol, Ien\chi]\ V\-
c\rescu.

Acum ar trebui s\ se numeasc\ Teatrul
Luni, Mar]i [i Miercuri.

Teatrul Luni, Mar]i, deseori Miercuri [i,
uneori, Duminic\.

Cum ai transformat gr\dina de la Green
în scen\?

~n vara lui 1995, am scos în curte cîteva
mese, apoi, pe o structur\ minim\ (existent\
deja), am început s\ construim barul, scena,
]in`nd cont permanent c\ ne afl\m într-un mo-
nument arhitectonic. Totul a fost f\cut în [u-
ruburi, f\r\ funda]ie. {i a[a spa]iul \sta s-a
transformat într-unul dintre foarte pu]inele
locuri din Bucure[ti unde vara se poate as-
culta muzic\ [i se poate vedea teatru într-o
ambian]\ boem\.

E punctul de reper al boemei
bucure[tene. Cum men]ii Greenul în
starea de underground [i nu-l ridici la
suprafa]\, nu-l transformi într-un
brand?

Probabil c\ eu nu pot s\ gîndesc în termen
de brand, nici dac\ a[ vrea. Pe de alt\ parte,
nici nu îmi doresc lucrul \sta [i cred c\ via]a
clubului e dat\ tocmai de specificitatea a-
cestei atmosfere. Dac\ am ap\rea, de la con-
struc]ii pîn\ la servicii, cu [taif, în sensul bun,
sau cu fi]e, în sensul r\u, s-ar strica atmo-
sfera aceasta – hai s\-i spunem – alternativ\,
boem\, în care m\ simt bine. {i, spre bu-
curia mea, nu numai eu... {i atunci am
p\strat u[oara sau mai grava dezordine a
mea într-o (sper) benign\ dezordine a Green-
ului. Care poate p\rea de afar\ – pentru cei
care nu sînt foarte in, s\ vad\ cît de anarhic
se întîmpl\ uneori totul – o dezordine „pour
la bonne bouche“. 

Ce fel de teatru merge lîng\ o bere?

Unii zic c\ nu merge deloc... Dovada la Green
e c\ merge teatrul, iar ceea ce se potrive[te
cel mai bine este teatrul underground pe
de-o parte, independent pe de alta. Asta
pentru c\, dac\ ar fi dependent de ceva,
structur\ politic\, social\, administrativ\,
economic\, ar trebui s\ se încadreze în anu-
mite repere care nu i-ar mai l\sa, probabil,
aerul boem. Acest lucru are [i revers. E un
club despre care niciodat\ nu s-a putut spune
c\ e cît de cît bugetat, c\ se bazeaz\ pe ve-
nituri clare [i cresc\toare, astfel încît s\ î[i
poat\ face o strategie de investi]ii – nici
chiar pentru produc]iile teatrale – funda-
menta financiar. Nu e s\r\cie, e pu]in\tate
de mijloace. E un teatru care a produs foarte
multe evenimente, au fost în jur de 1.200 de
reprezenta]ii în ace[ti ani [i tot atîtea con-
certe, la nivel bun [i foarte bun. Au existat

[i rat\ri de spectacole [i concerte, dar pro-
por]ia de calitate e, cred, foarte mare. Cu
toat\ pu]in\tatea mijloacelor existente, Green
a creat evenimente, a produs spectacole, a
sus]inut reprezenta]ii, concerte [i trupe. A
scos pe „pia]\“ [i 10 CD-uri. E mai mult decît
au f\cut „entit\]i“ mult mai bugetate, care
nu [i-au permis acest lucru din lips\ de
fonduri, de voin]\ sau de arti[ti. Arti[tii nu
se gîndesc cu orice chip la bani.

S\ în]eleg c\ nu distrugi mitul artistului
inventiv, talentat [i care produce bine
în condi]ii de „pu]in\tate“ a
mijloacelor...

Se poate produce valoare în anumite direc]ii
f\r\ s\ ai investi]ii în spate. Nu po]i s\ faci
un vapor de lux f\r\ bani, dar po]i s\ faci o
barc\ s\ str\bat\ oceanul la fel ca vaporul,
îns\ cu mult mai pu]ini bani. Cine vrea s\
fac\ produc]ii de teatru na]ional nu le poate
face f\r\ bani. La Green se fac spectacole în
care se pune în valoare artistul, fie el actor,
regizor sau scenograf. Foarte pu]ine specta-
cole au fost f\cute cu o scenografie care s\
coste mai mult de 150-200 de euro. {i dintre
ele unele au luat premii.

Anul acesta, la Uniter, excelen]a s-a
numit Voicu R\descu [i Teatrul LUNI.

Da. Dup\ ce m-am speriat o clip\ c\ intru în
mainstream, mi-a trecut. Poate de asta am
luat premiul, ca o excelen]\ din afar\, din off.
(A ap\rut Nick – Nicu G\lie – care cere in-
struc]iuni pentru pornit noua ma[in\ de f\-
cut ghea]\.)

Ce se întîmpl\ la Green e un off-off
Broadway românesc?

Cred [i îmi doresc s\ fie a[a. Mi-am sedi-
mentat aceast\ p\rere dup\ întîlnirea cu Peca
({tefan). {i pîn\ atunci am mai folosit ter-
menul „off“. Prima oar\ a fost în 2000, cînd
am organizat Festivalul de Teatru Indepen-
dent împreun\ cu Teatrul Act, care s-a [i nu-
mit Independent off. Atunci am gîndit prima
oar\ c\ e un off ce facem aici. Apoi am stat
de vorb\ cu Peca, dup\ ce a pus aici primul
spectacol, Showdown. El era la curent cu ce
se întîmpl\ în State cu off Broadway-ul [i
mi-a spus c\ Green este un off-off Broadway.
Apropo de Independent off, acolo a fost pri-
ma apari]ie oficial\ a numelor Berceanu,
Apostol, Militaru [i cred c\ [i al Anei M\r-
gineanu. Am f\cut atunci o sec]iune de spec-
tacole ale unora dintre absolven]ii IATC, ca
un off al off-ului nostru, care s\ dea
vizibilitate mai mare spectacolelor lor. M\
bucur foarte mult c\ unii dintre ei colabo-
reaz\ cu noi [i acum. Pe ceilal]i îi a[tept\m
de acum încolo.

Teatrul LUNI a dezvoltat chiar un
proiect coerent în dezordinea asta.

Am reu[it s\ avem un program (aproape) co-
erent, care s-a numit „Teatrul de consum“ [i
care chiar a avut un succes nescontat. ~n min-
tea mea era doar o continuare mai ordonat\
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REPERE:

Voicu Udrea Dan
R\descu (pe
bune!)
1955, nov. 3
(deci f. t`n\r, nici
50 de ani. {i
ne-nsurat...)
Bucure[tean (cu
apartament `n
centru... inte-
resant, vezi mai
sus)
1963-1970:
Gr\dini]\, c\min,
[coala gene-
ral\... absolvite
f\r\ probleme
(sau a[a
[i-aduce
aminte...)
1974: Baca-
laureat la Liceul
Cantemir (~nc\
nu s-a montat
pl\cu]\?!), rateu
la admitere
Sociologie
(poate de-aia,
chestia
nepl\cut\ cu
pl\cu]a de mai
sus...); rezult\
18 luni armat\.
La Securitate.
(Nu e `n liste!
Le-a petrecut la
Compania 6,
Sportiv\ – `n
bazinul Dinamo,
ca poloist.)

„E un
teatru care a

produs foarte multe
evenimente, au fost
în jur de 1.200 de
reprezenta]ii în

ace[ti ani [i tot atîtea
concerte, la nivel bun [i
foarte bun. Au existat [i
rat\ri de spectacole [i
concerte, dar propor]ia
de calitate e, cred,
foarte mare. 

„Dovada la Green e c\
merge teatrul, iar ceea

ce se potrive[te cel mai
bine este teatrul

underground pe de-o parte,
independent pe de alta.“

„Underground“: 1. sub suprafa]a p\mîntului; 2.
go underground – a face ceva subversiv, ilegal;
3. metrou (Longman – Dictionary of
Contemporary English). O coleg\ de redac]ie
m-a întrebat în urm\ cu ceva ani ce înseamn\
expresia asta,„teatru underground“. Am
încercat s\ îi spun povestea cu fata babei [i
fata mo[ului, adic\ arta de stat [i cea
independent\, dar nu cred c\ ascultase basme
în copil\rie. A[a c\ am crezut în puterea

exemplului [i am zis „Teatrul Luni de la Green
Hours“. „Aha“, a zis ea luminat\. De atunci,
mult\ vreme am crezut c\ Teatrul LUNI e
sinonim cu „underground“. Asta a ]inut pîn\ de
curînd cînd, ducîndu-m\ s\-i iau un interviu lui
Voicu R\descu, tat\l, mama [i patronul clubului
Green Hours [i al Teatrului LUNI, m-a invitat
într-un birou pe care nu îl [tiam, ag\]at la
etajul întîi ([i singurul, de altfel) al cl\dirii. A[a
am aflat c\ „underground“, în accep]iunea

Green Hours, are de fapt trei niveluri: unul sub
p\mînt, cum zice la dic]ionar, altul la parter, în
curte, adic\ „Greenul de Var\“, [i cel de-al
treilea la etaj. De unde rezult\ c\
„underground“-ul este o stare de spirit, mai
ales în art\, [i nu ]ine neap\rat de localizare în
spa]iu. Iar pentru amatorii de teatru,
„underground“ înseamn\ de vreo opt ani
încoace Calea Victoriei 120,
la Green, unde lunea se d\ teatru.
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1976: ~nc\ un
e[ec ru[inos la
admitere Filo-
sofie-Istorie –
Sociologia
disp\ruse ca
disciplin\; se
las\ [i de polo –
fumeaz\ deja
cam mult [i cam
de mult...
Dar se calific\
str\lucit (la locul
de munc\), ca
mecanic-utilaje,
specialitatea
Excavatoare, la
One[ti. Frec-
venteaz\
cercurile comu-
nit\]ii refugia]ilor
greci [i d\ de
Kazantzakis,
care a r\mas
unul dintre
scriitorii s\i
prefera]i.
1977 – pri-
m\vara 1978.
Puncte de lucru
periferice:
Danubiana,
Valea Doftanei.
Chiuluri cvasi-
permanente...
Valurile tinere]ii,
incon[tien]\
(post)juvenil\.
Dou\ desfaceri
ale contractului
de munc\ (a 2-a
cu litera I... Nu
se va repeta!)
1978 – Anii de
lupt\.
Iulie: Pleac\
hot\r`t (ca
voluntar) la
[antierul na]ional
al tineretului
(SNT) al Ca-
nalului Du-
n\re-Marea
Neagr\. Cu cca
300 lei `n bu-
zunar [i condus
de prietenii s\i,
ce mergeau la
Costine[ti.
Ajunge dup\
vreo dou\ luni
jumate de plaj\
[i se angajeaz\
ca excavatorist
la SNT, punct de
lucru km. 56,
Straja. Con-
struie[te cu
succes so-
cialismul, timp
de doi ani...
(Dac\ prive[ti cu
aten]ie punctul
respectiv, se
poate observa
`nc\ excelenta
calitate a pres-
ta]iei sale.)
Remarc\ `n
presa vremii
articolele lui Ion
Andrei]\ despre
brigadierii SNT.
A[a `nva]\ s\
poat\ ur` jur-
nali[ti.
1980 – 1984.
Continu\, contra
curentului, ches-
tia cu construitul
– la Podul Grand
[i `n alte diferite
puncte fierbin]i
de lucru/lupt\ din
Bucure[ti [i din
]ar\, [i din nou la
Canal. (Podul de
la Agigea. ~l pu-
te]i [i pe acesta
admira [i folosi,
f\r\ nici o pre-
ten]ie din partea
sa.)
1985. Din nou `n
Bucure[ti, la
lucr\ri de mare
importan]\ `n
Pia]a Victoriei.

pe o perioad\ de timp a manifest\rilor per-
severente [i regulate care au loc la Green
Hours. Au percutat foarte bine îns\ [i publi-
cul, [i media, care s-au focalizat în mod spe-
cial pe acest program. Unii chiar au crezut
c\ s-a schimbat numele Teatrului LUNI în
Teatru de Consum. Probabil îns\ c\ exista o
a[teptare...

Proiectul a fost deschis de unul dintre
numele care marcheaz\ Teatrul LUNI. E
vorba de Radu Afrim.

Avem [i noi mîndriile [i orgoliile noastre.
Primul spectacol pus în Bucure[ti de Radu
Afrim a fost la noi, la Teatrul LUNI, No
moms land, cu Ada Milea, Nicu Mihoc [i
Mihai Iordache la saxofon. A fost prima apa-
ri]ie bucure[tean\ a lui Radu Afrim, un
regizor frenetic. Afrim a deschis programul
cu un spectacol care a avut mare succes,
Kinky ZoOne, un „spectacol de consum“, al
unui program de teatru de consum, într-un
„spa]iu de consum“ cum este barul Green
Hours... C\ci, [tii, sîntem totu[i [i bar!

~n board-ul Greenului au ap\rut, rînd pe
rînd, [i arti[ti, pe lîng\ Nick, care e de
mult. Ai sim]it nevoia s\ aduci oameni
de teatru...

Nu am sim]it nevoia, am o foame de oameni
aici, pentru c\ sînt mult prea multe f\cute de
un c\p[or mult prea mic. Sau de dou\, eu
împreun\ cu Nick. E greu s\ administrezi
„birocra]ia“ unui bar [i devine cu atît mai
obositor, dificil [i stresant, chiar cînd faci
lucruri pl\cute, ca în acest bar s\ se întîmple
[i concerte, [i spectacole. Nu este o echip\,
nu sînt oameni. Au început s\ mai apar\ oa-
meni care s\ m\ ajute, iar reziden]a lui Peca
drept director de programe a f\cut mult bi-
ne. Acum un an m-au ajutat Peca [i Daniel
Popa la Festivalul de la Sibiu. Cristina Tudor,
de asemenea. Nu m-a[ fi descurcat f\r\...
Mihaela Michailov m-a ajutat în proiectul
„Teatrul de consum“. Eu cer ajutorul oricui
poate întinde o mîn\ pentru a mai opri din
dezordine [i din aleatoriu.

Spui „aleatoriu“ pentru c\ tu nu e[ti
om de teatru. De unde iubirea pentru
teatru?

S\ fiu sincer, nu cred c\ am o iubire special\
pentru jazz [i o iubire special\ pentru teatru.
~mi pl\cea s\ ascult muzic\ [i îmi pl\cea
foarte mult s\ citesc. Aceste dou\... nu pa-
siuni, bucurii le-a[ numi, jazzul [i teatrul, s-au
potrivit aici. Cred c\ au intervenit în mod
natural. Dac\ a[ fi avut circ, a[ fi vrut s\ fac
ceva gen „Cirque du Soleil“. E genial. Dac\

a[ fi avut un bazin de polo, a[ fi încercat s\
creez o echip\ bun\ [i a[ fi chinuit-o [i cu
ceva mi[care artistic\ între antrenamente.
Dac\ a[ avea o cl\dire înalt\ [i îngust\,
probabil m-a[ fi gîndit la c\r]i, la editare.
Dar îmi plac teatrul, [i muzica anilor ’60, [i
world music, [i muzica clasic\. Aceast\ acti-
vitate de bar [i acest spa]iu s-au potrivit în
mod natural cu acea parte din pl\cerile mele
care înseamn\ jazz [i teatru.

~n familia ta sînt oameni de teatru.

Da, este fratele meu, Vlad R\descu, un om de
teatru cunoscut, apoi Mihaela, cumnata
mea, care e actri]\. Asta a determinat cu si-
guran]\ o mai u[oar\ apropiere a mea de lu-
mea teatrului. De altfel, Vlad e cel ce a
adus-o prima oar\ `n Green pe Maia Mor-
genstern. Iar Mihaela, pe Coca Bloos. ~ns\,
de[i oamenii spun: „E[ti fan de jazz“sau
„E[ti fan de teatru“, nu sînt; nu s`nt în ge-
neral fan.

Faima Greenului a fost dus\ în America
[i de regizorul Yuriy Kordonskiy, care
l-a dat drept exemplu de poveste de
succes, dup\ cum spunea chiar el.
Unul dintre personajele Greenului
despre care nu am vorbit este Otto von
Otterle.

Otto von Otterle este o figur\ emblematic\ a
clubului Green Hours. Otto este un c\]el, splen-

did e prea pu]in spus, un metis de airedale
terrier [i jagd terrier, deci un terrier britanic
[i unul german. A luat de la amîndoi toat\ in-
teligen]a pe care o putea lua. Are un cap
splendid [i un talent de a juca teatru formi-
dabil. {tii c\ joac\ într-o pies\ scris\ special
pentru el, de Lia Bugnar, Oase pentru Otto.
Cu care am fost premia]i (chiar în lipsa lui
Otto, care nu a putut face deplasarea, ce presu-
punea [ase luni de carantin\) în Irlanda. Am
fost premia]i la Dublin Fringe Festival, unde
vom merge din nou anul acesta, deci [i da-
torit\ lui. Cu aceea[i pies\ am cules aplauze
[i la Marsilia. ~n Irlanda nu am g\sit un c\]el
care s\ interpreteze rolul jucat de Otto. ~n
Marsilia, în schimb, am g\sit un cîine lup,
Schwartzy, care a jucat bini[or. Piesa s-a nu-
mit în continuare Oase pentru Otto. ~n rolul
lui Otto – Schwartzy.

A fost o criz\ în existen]a Teatrului
LUNI.

Au fost mai multe crize, dar cea mai preg-
nant\ (pîn\ acum...) a fost criza de început.
Teatrul a debutat într-un moment în care
noi, Green Hours, eram sponsoriza]i de o
firm\ de telefonie mobil\. A încetat sprijinul
financiar la un moment dat. Din banii aceia
ar fi trebuit, poate, s\ pun o baz\ material\
pentru entitatea cultural\ ce se înfiripa. Dar
]i-am zis deja c\ nu exista o strategie... A[a
c\ am pl\tit arti[tii. Cînd a încetat sponso-
rizarea, am continuat s\ pl\tesc arti[tii. Du-
p\ vreo [ase-[apte luni, nu am mai putut.
Arti[tii au fost extraordinari, pentru c\ Do-
rina Cri[an Rusu, Maia Morgenstern, Mi-
haela R\descu, Theo Herghelegiu, Lucian
Ban etc... apoi Roxana Guttman, Dana Dem-
binschi etc... au continuat s\ joace pe gratis.
~n felul acesta, Teatrul LUNI, care avea
cheltuieli nesurmontabile din încas\rile de
bar, a putut s\-[i recî[tige oxigenul necesar
ca s\ continue. Asta pentru c\ timp de un an,
un an [i ceva, mari actori [i tineri actori au
jucat absolut gratuit. ~n rest, exist\ crize nor-
male de existen]\. Cu unii arti[ti, cu admi-
nistra]iile... Acum avem o (mic\, sper) criz\
cauzat\ de Administra]ia financiar\ a Sec-
torului 1, care vrea s\ ne asimileze cu o
discotec\. Asta înseamn\ ni[te taxe atît de
mari, încît clubul ar mai avea de tr\it cîteva
luni. Ei se bazeaz\ pe o lege care spune c\,
dac\ într-un bar exist\ lumini [i sunet de
spectacol, înseamn\ c\ e discotec\. E stu-
pid. Ar trebui s\ m\ duc la Ministerul de
Finan]e s\ cer o dispens\. Acum, teoretic,
sînt pasibil de mari amenzi. Sper s\ nu fie
cazul. A[ putea vinde bilete, ceea ce mie nu

mi se pare corect, pentru c\ noi nu sîntem
„o sal\“ de teatru, ca Na]ionalul sau ca Act.
Acolo e normal s\ dai bilet. La Teatrul
LUNI noi cerem o minim\ consuma]ie, pen-
tru asigurarea unor minime încas\ri, nece-
sare produc]iei evenimentelor noastre.

Cum te în]elegi cu arti[tii de la Green,
cu numele mari pe care le-ai amintit,
Maia Morgenstern, Afrim, care este o
persoan\ dificil\...

Greu. Arti[tii sînt foarte frumo[i pe scen\.
~n via]a de toate zilele sînt mai sensibili, mai
delica]i, cum spunea Florin Piersic Jr, el
însu[i un tip, a[ spune, excesiv de sensibil.
Cu unii am reu[it [i avem o rela]ie ok, cu
al]ii au ap\rut, în timp, frecu[uri. Dar ceea
ce e important e rezultatul, spectacolul. The
show must go on! De[i au existat [i as-
perit\]i, inerente cînd vrei s\ creezi ceva,
cînd ac]ionezi în [i cu o comunitate, per-
cep]ia general\ a lor despre mine este, sper,
pozitiv\, iar mesajul meu c\tre ei este c\ îi
iubesc. Sper s\ nu sune pre]ios. Prin rea-
liz\rile lor de aici, din Green, m\ împlinesc
[i eu.

Ce raporturi ai stabilit cu oficialii
teatrului românesc?

Raporturile s-au stabilit de la sine. ~ncet,
prea încet, poate, la un moment dat. Nu am
gîndit, atunci cînd am început activitatea
teatral\, s\ m\ adresez profesioni[tilor – jur-
nali[ti, critici, organizatori de teatru oficiali.
U[or, u[or a început s\ intre în sal\ cîte un
ziarist, apoi altul. Rar am invitat în mod
special jurnali[ti sau oameni de teatru, poate
doar la conferin]ele de pres\. (Doc se întoar-
ce. De data asta are nevoie de spa]iu pentru
o medita]ie de actorie.) Acum e un periplu,
cred c\ [i oficialii gen Ministerul Culturii [i
oficio[ii gen Uniter [i criticii consider\ Tea-
trul LUNI un teatru profesionist. Chiar dac\
mai altfel.

Unde intervine cenzura ta în alegerea
proiectelor?

Fa]\ de începuturi, exist\ acum o cenzur\ de
timp [i de spa]iu. Ofertele sînt mult mai
multe decît poate face fa]\ spa]iul/timpul de
la Green. ~ncerc s\ m\ consult cu cei din jur,
s\ propun o vizionare [i s\ g\sesc loc pentru
cele ce se potrivesc cel mai bine zonei
noastre. Probabil c\ gre[im uneori [i unele
lucruri pe care nu le accept\m sînt bune, iar
altele pe care le producem nu sînt. E totu[i
un open place.

...Pe palatul din Pia]\ flutur\ `ns\ un steag `n care nu mai crede... ~[i caut\ lini[tea `n mun]i [i, al\turi de o
echip\ de geologi, umbl\ dup\ aram\, aur, argint [i alte minereuri nepre]ioase, ascunse (prea bine, pare-se) `n
subsolul patriei.

1989. Ciudatele evenimente din 22 decembrie `l surprind cu adev\rat. ~n prim\ faz\, e cu FSN [i Iliescu!
Nu voteaz\ cu ei, dup\ principiul: Cine ]ine cu FSN, voteaz\ contra... {i acum crede c\ ar fi putut fi de
bine! O sum\ (mic\ pentru omenire, ok de tot pentru un om-român – p`rlit) primit\ de la rudele din
str\in\tate... {i se transform\ dintr-un poten]ial sindicalist liberalo-anarhisto-`mp\ciuitorist-de-st`nga, `ntr-un
patron boemo-st`ngisto- `mp\ciuitorist. Drept care va trece, `n c`]iva ani, la limita falimentului, printr-o cafenea,
„en gros-uri“, barul Arhitecturii, ateriz`nd `n cele din urm\...

(Anii  de munc\!  1994  – prezent)
...`n spa]iul numit actual Green Hours. Unde se simte foarte bine. A[a c\, din nou `mpotriva
v`ntului (muncind `ns\ din greu de-acuma), `[i conduce de 11 ani „afacerea“, c`t mai
independent cu putin]\, `mpotrivindu-se, `ntre altele, legilor scrise [i nescrise ale profitului,
de pe pozi]ia unui ONG care nu este. Consider\ `n continuare c\ ac]iunea perseverent\ de
preparare a cocktailului art\-alimenta]ie public\-cultur\ (Nu de birt. {i nici de salon!) de
la Green este benefic\ publicului-clientel\ [i arti[tilor, precum [i societ\]ii `n general. (Sie
`nsu[i `n acela[i timp, nel\s`ndu-l s\-[i uite tinere]ea [i `ntre]in`ndu-l – chiar `n m\sura `n
care a f\cut ceva cam prea mult\ burt\ – sic!) ~[i dore[te, [i datorit\ firii sale pozitive
sper\, s\ reziste cu compromisuri c`t mai mici – [i f\r\ compromitere, `nc\ mult\ vreme,
for]elor centrifuge, centripete [i care/ c`te or mai ac]iona tot mai puternica presiune a
„alinierii“, pe care o resimte [i a resim]it-o prin toate societ\]ile [i or`nduirile sociale prin
care a trecut. Ceea ce v\ dore[te [i dvs. (Adic\ s\ rezista]i. Dac\ nu v-a fost clar\ fraza!)

REPERE

`ntrebarea moarte n-are interviu
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în termen de brand“ REPERE:

Otto von Otterle (st`nga) este o figur\ emblematic\ a clubului Green Hours



~ntruchipare dantelat\ a ipostazelor p\tima[e ale feminit\]ii, siluete de cancan cu jartiere
obraznice, muze ale poe]ilor sau femei de tain\ ale dictatorilor, curtezanele erau istorie
pasional\, `n carne [i oase, legend\ fermec\toare de inspira]ie literar\, biografie str`ns\ `n
roman. De la legendarul Orient Express, care le „ad\postea“ pe banchete cochete `n
drumul dinspre Paris, la romantica Vene]ie, `n care m\[tile erau un apanaj al misterului
seduc\tor, sau petrecerile de o bog\]ie indecent\ de la curtea regelui Ludovic al XV-lea,
femeile moravurilor unduiau pl\ceri, „]in`nd `n fr`u“ secrete de stat, seduc]ii perfec]ioniste,
licori aromate. Zulufi de [arpe veninos, destine tragice, puteri satanice... R\m`n pove[ti cu
iz de poezie à la Emil Brumaru? Ne invadeaz\ imaginarul erotic `n asfin]it de strugure? ~[i
tr\deaz\ farmecele pentru simboluri ale modernit\]ii? Ne `nva]\ cum s\ ne mu[c\m
buzele? Ascund, `ntre lenjerii de m\tase, istoria literaturii [i epoci de r\zboaie?

Dosar realizat de Ana-Maria Onisei
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dosar prob\ scris\

Pe m\sur\ ce puterea se
feminizeaz\, ea se [i
de-sexualizeaz\. {i nu m\ refer
at`t la puterea politic\, simpl\
insul\, simplu releu
mincinos-explicit pe marea de
putere, c`t la puterea
organiza]ional\ real\, „civil\“ [i
de pia]\. Aici, femeile s-au
`nmul]it: at`t (mai rar totu[i) `n
posturi direct executive, c`t mai
cu seam\ – [i asta m\
intereseaz\ aici – ca adev\rate
br`ie de feminitate desexualizat\
(castitate, castrare) `n jurul
focarelor de decizie. Br`ie [i
tampoane de secretare [i, mai
nou, asistente canalizeaz\, azi,
puterea efectiv\ a societ\]ilor.

Bogdan Ghiu

Pe m\sur\ ce fustele taioarelor s`nt
tot mai scurte [i mai sever mula-
te, sexul e mai bine ascuns, dis-

parent. De fapt, explodat, diseminat, con-
trolat numai `n ipostaze metaforic, indi-
rect sexuale.

Sexul a disp\rut pulveriz`ndu-se, va-
poriz`ndu-se, [i, oda-

t\ cu el, [i rolu-
rile istorice de-

cisive ale curtezanelor. Pe vremuri, curte-
zanele erau nodurile tari ale complexu-
lui politico-sexual-religios pe care-l ̀ ntru-
chipau mai `nt`i Cur]ile, apoi cartierele
a[a-zis r\u famate. De la ipocrizia gene-
ralizat-acceptat\, atent codificat\, s-a tre-
cut la omogenizare. Curvele de lux au r\-
mas, amantl`cul continu\, dar instan]a
politico-liric\ a curtezanatului a disp\-
rut odat\ cu toate heterotopiile azi, azi
la vedere, de(s)demonizate. Sexul s-a dez-
institu]ionalizat din politic\ [i din so-
cietate. Democratiz`ndu-se, ieri revolu]io-
nar, acum tehnologic (c\ci numai teh-
nologia a preluat [i conti-
nu\ Revolu]ia, automati-
z`nd-o [i separ`nd-o de oa-
meni), el nu mai e, `n zi-
lele noastre, nic\ieri, de-
[i face, [mechere[te, cu
ochiul de peste tot. Socie-
tatea a `ncetat s\ mai fie
o rochie de curtezan\, nu-
mai panglici [i trese, de
faldurile c\reia s\ st\m prin[i cu to]ii,
`n pliurile nesf`r[ite ale c\reia s\ ne
ducem cu to]ii vie]ile. Striptease-ul infi-
nit s-a scurtat, e sumar [i instantaneu,
la fel ca terapiile: desuurile ni se arat\
direct, nu mai s`nt dezv\luite. Au deve-
nit uniform\.

Feminitatea nesf`r[it\ [i labirintic\
(imagina]i-v\ numai un vagin care
imediat dup\ „poarta legii“ s-ar bifur-
ca, s-ar ramifica!), valuri-valuri [i voa-
luri-v\luri, continu\ s\ fie `ntre]inut\, dar
mitoc\ne[te, pe cheltuial\ public\, din

produc]ia [i comer]ul `ntregii societ\]i,
nu doar ale c`torva potenta]i. Impoten]a
libidinoas\ a unora o pl\tim cu to]ii, egal
depoten]a]i.

Pudice, de fapt avar, `ngust economi-
ce, societ\]ile au eliminat onerosul [i
luxosul: celebra cheltuire inutil\ exalta-
t\ de Georges Bataille. Un b\rbat nu-[i
mai poate `ncepe, ast\zi, nu doar educa-
]ia sentimental\, ci cariera public\, e-
duca]ia politico-social\, ca amant-t`n\r-
`ntre]inut, beneficiar al averilor a ceea
ce el `nsu[i va deveni mai t`rziu, amant-

b\tr`n-`ntre]in\tor. Nu ne
mai `nt`lnim, pe furi[, la
acelea[i femei, [tafeta nu
se mai pred\ printre fal-
duri, `n alcov, prin femeie.
Exploatarea a luat sf`r[it,
tr\im plat (dar deschis) `n
tov\r\[ie, lan]ul de produc-
]ie al plusvalorii politico-

erotice s-a destr\mat (at`rn`nd capilar).
Ca noduri [i canale de informa]ie-

pl\cere-putere, curtezanele au cr\pat
istoric, iar meseria [i func]ia li s-au de-
clasat: bietele victime sacrificiale ale
libidoului total de odinioar\ au r\mas,
modeste, f\r\ mit. Dac\ [i-ar `n]elege
cu adev\rat menirea, feminismele ar tre-
bui s\ redea onoarea [i puterea femeii,
str\duindu-se s\ refac\ nu matriarhatul,
ci institu]ia curtezanatului. Adev\rata
putere e moale: mediu, de fapt, al pu-
terii unei societ\]i.

Dumitru Ungureanu
Invita]ia dumneavoastr\ vine ca o
ironie la starea mea de s\n\tate
actual\. Tocmai suf\r un puseu
foarte aplicat de sciatic\ [i suport
injec]ii cu diclofenac. Oasele [i
nervii, de la mijloc `n sus [i-n jos, ba
[i-n cruci[, de nu [i-n curmezi[, `mi
s`nt asediate de dureri pe care le
suport ca-n vis pe toate, iar creierul
meu – care, de regul\, lesne fabric\
prostii – este pus `n defensiv\ [i nu

poate compila nici o textul\ despre
asemenea subiect tentant.

Ironia mi se pare mai crud\ chiar
dec`t dac\ – editori grijulii cu autorii
lor cum s`nte]i – mi-a]i fi trimis `n pat
o curtezan\ vie, nu una de h`rtie.
Fiin]a de carne, s`nge [i suflet ar fi
reu[it poate s\-mi aline suferin]a,
prin metode specifice [i proprii,
folosind experien]a [i calit\]ile
naturale datorit\ c\rora a c`[tigat
statutul invidiat, blamat [i blestemat.
Dac\, a[a cum bine se [tie,

curtezanele au fost dorite, c\utate [i
cultivate de majoritatea b\rba]ilor
de[tep]i [i s\n\to[i, de ce n-ar fi
dorite [i de cei bolnavi? A se exclude
aici b\rba]ii bolnavi de putere, posibil
frustra]i sexual, care, odat\ intra]i `n
„gra]iile“ unor false curtezane, de
fapt ariviste lacome de m\rire, aduc
nenorociri popoarelor ce `i suport\.
(Cam to]i dictatorii au fost astfel,
nu?) Curtezan\ e un cuv`nt ce
permite, `n limba noastr\, un joc, o
de-structurare (descompunere parc\
nu sun\ bine!) cu trimitere la natura
ocrotitoare a femeii: curte-z`n\! Z`na
cur]ii! Poate c\ asta va fi fost femeia
`n chestie, cel pu]in `ntr-un context

istoric pe care nu-l mai detaliez. La
urma urmei, nu veghea d`nsa ca o
z`n\ la bun\starea [i binele supu[ilor
sau acoli]ilor ei? Exemple pute]i afla
destule, nu le mai `n[ir, c\ efortul `mi
seac\ resursele [i-mi toce[te
meningea! Ce idee [i pe
dumneavoastr\ s\ provoca]i un om
suferind s\ vorbeasc\ despre
curtezane sau curte-z`ne! M\car
de-ar mai fi vreuna `n (i)realitatea
(i)mediat\! De unde? Cred c\
Marilyn Monroe a fost ultima
`ntruchipare a daimonului ce s-a
manifestat demult `n Aspasia [i
Diotima, dar presupun c\ biata
Norma Jeane nici n-a [tiut!

Puterea f\r\ sex

„Desuurile ni se
arat\ direct, nu mai
s`nt dezv\luite. Au
devenit uniform\.“

Curte-z`n\! Z`na cur]ii!

Ilustra]iile din  acest dosar au fost reproduse din
Marc Lemonier, Alexandre Dupouy, Histoire(s) du Paris libertin,
Editions La Musardine, 2003. 

Dosarul curtezanelor

Mistinguett `n ]inut\ de gal\, pe la 1930
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Luiza Vasiliu

A[ privi-o f\r\ ru[ine pe Ninon
de Lenclos (prieten\ a Doamnei
de Lafayette, a lui La Bruyère [i

Voltaire), `n seara `n care i-a spus ma-
relui Condé: „Vir pilosus, vel fortis, vel
libidinosus“ („Un b\rbat p\ros e ori
foarte curajos, ori foarte viril“). Iar `n
diminea]a urm\toare i-a [optit [tren-
gar: „Probabil c\ ave]i un mare curaj!“.
Toat\ lumea [tie diferen]a dintre prosti-
tuate [i curtezane: primele locuiau `n
bordeluri [i `nt`lnirile le erau stabilite
de matroane, iar cele din urm\ locuiau
singure, `n vaste apartamente luxoase,
d\ruite de diver[i protectori. Curteza-
nele `[i permiteau s\-[i aleag\ admira-
torii cei mai boga]i, c\ci, dup\ cum
spunea frumoasa Otéro (curtezan\ [i dan-
satoare din Belle Epoque), „averea nu
vine dormind... singur\“. Dac\ o s\ v\
cad\ `n m`n\ ni[te vederi de la 1900 cu
o femeie `mbr\cat\ `n haine foarte mu-
late pe corp [i cu o talie mai mic\ dec`t
cea a unei viespi, s\ [ti]i c\ e Caroline
Otéro, amant\ a lui Eduard al VII-lea,
Leopold al II-lea al Belgiei, Nicolae al
II-lea al Rusiei, Alfonso al XIII-lea al
Spaniei, a {ahului Persiei [i a multor
altora `nc\. Curtezanele mor ori `ngro-
zitor de singure [i de s\race, ori teribil
de catolice [i de c\lug\rite. A[a a sf`r-

[it [i Lola Montès, femeia care a primit
`n patul ei mai toat\ elita secolului al
XIX-lea (de la Franz Liszt la Ludovic
I de Bavaria) [i despre care un jurnalist
polonez a spus c\ are 26 dintre cele 27
de „perfec]iuni“ ale canonului frumu-
se]ii feminine. I se repro[a doar culoa-
rea ochilor: erau negri, iar pe atunci cei
alba[tri erau la mod\.

Domni[oara  Murphy  [i-a  `nceput
„cariera“  de  curtezan\  la  14  ani

Mi-ar pl\cea ca, deghizat\ `n boab\ de
piper, s\ m\ ascund `n sertarele cabi-
netului tinerei domni[oare Murphy,
chiar `nainte de vizita lui Casanova, ve-
nit s\ testeze terenul. Terenul a r\mas
neprih\nit, c\ci privilegiul dezvirgin\-
rii i-a apar]inut, fire[te, regelui. Ludo-
vic al XV-lea a vrut pe dat\ s\ o aib\
c`t mai aproape pe Louison [i a insta-
lat-o `ntr-un pavilion al Versailles-ului.
A[a [i-a `nceput cariera de curtezan\
domni[oara Murphy, pe vremea c`nd
avea doar 14 ani. S\-mi mai doresc oare
s\ m\ tupilez `n vreo banan\ coapt\ din
costumul de scen\ al Josephinei Baker,
`ntr-o sear\ de octombrie 1925, la tea-
trul Champs-Elysées, c`nd Georges Si-
menon a pus ochii pe ea? S\ vreau s\
`ncap `ntre filele jurnalului Fra]ilor
Goncourt, care `nregistrau toate, ab-

solut toate aventurile [i escapadele Pa-
risului? Nu, nu mi-a[ dori asta, pentru
c\ a[ fi peste m\sur\ de indiscret\. (Dar
cine poate s\ aib\ `ncredere `n cuv`ntul
unui bob de piper?)

Din urechea memoriei a[ avea pri-
veli[te direct\ `nspre Palatul Elysée, a-
colo unde pre[edintele Félix Faure `[i
a[tepta amanta, pe Marguerite Stein-
heil, `ntr-o diminea]\ plin\ de vizite ofi-
ciale. Surescitat, pre[edintele n-a re-
zistat arz\toarei `mbr\]i[\ri cu amanta
sa [i a clacat. A murit c`teva ore mai
t`rziu, pe 16 februarie 1899. Istoria
curtezanelor e, f\r\ t\gad\, [i istoria
b\rba]ilor ([i, uneori, a femeilor) care
le-au fost al\turi. Numai at`t timp c`t
farmecele lor au `nl\n]uit. Alexandre
Dumas fiul scria la moartea Mariei Du-
plessis (modelul Damei cu camelii):

Fi]i binecuv`nta]i
Voi, care o iubi]i [i o urma]i,
Nefiind dintre cei care, duci, mar-

chizi sau lorzi,
M`ndrindu-se cu plata vie]ii ei,
N-au `n]eles m`ndria de a-i `nso]i [i

pe cei mor]i.
(Pe toate le-am citit, `ntr-o sear\ cu

ploaie, dintr-o carte frumoas\, His-
toire(s) du Paris libertin, de Marc Le-
monier [i Alexandre Dupouy, pe care o
pot `mprumuta cui mi-o cere.)

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

Doris Mironescu

Cu toate c\ folclorul ne-a p\s-
trat imaginea unui {tefan cel
Mare sensibil fa]\ de sexul fru-

mos, ne e greu s\ ne-o `nchipuim pe
R\re[oaia curtezan\! Pe de alt\ parte,
`ncep`nd cu veacul al XVI-lea, dom-
nitorii moldoveni [i munteni nu mai
s`nt, dec`t cu rare excep]ii, autocra]i.
Cu alte cuvinte, ei nu s`nt suficient de
puternici ca s\ afirme, ca Ludovic al
XIV-lea, c\ reprezint\, singuri, sta-
tul. Trebuie s\ se supun\ unor cutume
locale, de pild\, obliga]iei de a res-
pecta „legea“ ]\rii, pe care o nesoco-
te[te, cu consecin]e nefaste, Despot
Vod\, sau de a p\stra aparen]ele unei
c\snicii patriarhale. ~n aceste condi]ii,
femeia nu se poate bucura de un statut
at`t de distins [i delicat precum al
doamnelor de la Curtea francez\.

Asta nu `nseamn\ c\ moravurile au
fost mereu stricte [i categoria curteza-
nelor absent\. Doar c\, lipsind o isto-
rie a moravurilor claselor de sus (in-
suficient suplinit\ de Neculce), „cur-
tezanele“ s`nt mult mai prezente `n

popor, unde `[i distribuie farmecele
ceva mai democratic. Ele poart\ nu-
mele de ]iitoare [i `ndeplinesc ginga[e
servicii pe l`ng\ b\rba]ii notabili. Fi-
gurile lor, atunci c`nd fac parte din `nal-
ta societate, r\m`n ocolite de cronici
[i hrisoave. Romantismul vremurilor
de demult r\m`ne o proiec]ie retros-
pectiv\ a unor nostalgii de secol al
XIX-lea. Abia `n acest secol, odat\ cu
apari]ia unei genera]ii romantice veri-
tabile, femeile cur]ii domne[ti `[i g\-
sesc loc `n istoria scris\ a Evului Mediu
românesc: la Negruzzi, Alecsandri, O-
dobescu – bine`n]eles, `nnobilate prin
pasiune [i purtate `n elanul lor sufle-
tesc de o `nalt\ moralitate, inapte de a
cultiva echivocul moral al statutului
Doamnei de Maintenon. 

Intrigi  amoroase  `n  societatea
`nalt\  a  capitalei  moldovene[ti

Din fericire, exist\ o alternativ\ `n
Hronicul m\sc\riciului V\l\tuc de
P\storel Teodoreanu (premiul na]ional
pentru proz\ `n 1926!), cu un altfel de
Ev Mediu. Cu umor [i inteligen]\, re-
constituind bufon limba cronicarilor,
P\storel poveste[te intrigile amoroase
ale societ\]ii `nalte a capitalei moldo-
vene[ti din secolul romantic, f\r\ me-
najamente, cu b\rba]i ur`]i [i burto[i
[i neveste sprin]are [i vesele, am\nun-
]ind apoi ispr\vile unui Tra[c\ Dr\-
culescul, care plodise `n toat\ Oltenia

pe la 1400, sau pe acelea ale lui Iancu
Dur\u, moldovan verde care `[i r\z-
bun\ ]\ri[oara potopit\ de fanario]i
pun`ndu-le acestora gigantice perechi
de coarne.

~n sf`r[it, `n zorile literaturii mo-
derne, curtezana `[i face apari]ia `n
paginile romanului Ciocoii vechi [i
noi. Nicolae Filimon face din femeia
`ntre]inut\ un personaj al literaturii re-
aliste, cocheta perfid\ [i spoliatoare,
ale c\rei ritualuri de `nfrumuse]are,
pedant detaliate de cronicarul ciocoi-
mii, reprezint\ tot at`tea capete de a-
cuzare ale viciului: „rumeneala cea
mincinoas\ cu care `[i colora obrajii [i
buzele, gogo[ile de ristic arse cu care
`[i `nnegrea spr`ncenele [i plasturele
cele negre cu care `[i f\cea murse sau
benghiuri false“. Arghira, Rozolina,
Calmuca se numesc prostituatele de
lux ale epocii [i s`nt cu totul neimpor-
tante pentru mi[carea politic\, de[i
uneia dintre ele „chiar domnitorul
Caragea `i da vizite secrete“. Ultimele
posibile curtezane se degradeaz\ ire-
versibil atunci c`nd prozatorul realist
le nume[te, odat\ cu v\tafii care le `n-
tre]in, „chiramele“ – pluralul de la gre-
cismul „chiramo“, „doamna mea“.
Corup]ie la toate nivelurile, inclusiv
la cel lexical! Dup\ ce au devenit „chi-
ramele“, e greu de crezut c\ aceste
femei mai pot fi curtezane `n adev\-
ratul `n]eles al cuv`ntului. R\m`nem
cu aceast\ frustrare istoric\…

E greu s\ ne-o `nchipuim pe R\re[oaia curtezan\
~n imaginarul unei culturi, apari]ia curtezanelor
semnaleaz\ atingerea unui stadiu matur, „clasic“: e
destul s\ ne g`ndim la Grecia antic\ sau la Fran]a
secolelor XVII-XVIII. Moravurile trebuie s\ fie
suficient de relaxate [i eticheta destul de
constr`ng\toare ca s\ nu amenin]e degradarea

statutului social fragil al acestor femei „de lux“.
Ei bine, `n istoria culturii române, stadiul clasic
reprezint\ o real\ frustrare. (La fel [i curtezanele!)
Femeia nu are nici o influen]\ la curtea domneasc\
din Evul Mediu românesc, nici m\car atunci c`nd e
doamna ]\rii (vezi Alexandru L\pu[neanul).

Catalogul Diana Slip,
1936

Frumoasa Otéro, una dintre curtezanele celebre din Belle Epoque

Dac\ m-a[ putea face mic\ de tot, c`t un bob de
piper, a[ urca tiptil p`n\ la urechea dreapt\ a
memoriei (pentru c\ urechile nu pot str\nuta) [i m-a[
ascunde acolo. A[ a[tepta p`n\ c`nd timpul s-ar
cuib\ri `n Paris [i mi-ar ar\ta, ca la mirodrom, cum se

trezesc curtezanele diminea]a, cine le `ngrije[te, cine
le `ncheie corsajul, de unde primesc parfumul de
mosc [i rochiile scumpe, cine le iube[te cu adev\rat,
cine le picteaz\ [i le scrie, din ce lemn pre]ios le e
baldachinul [i ce m\t\suri de catifea `l acoper\.

Mirodrom cu jupoane



~ntrebat\ de rivala sa – Maria
Gunning, devenit\ Lady Coventry –
cine i-a creat spectaculoasa rochie
pe care [i-o etala ame]itor pe
str\zile Londrei, Kitty Fischer, una
dintre cele mai
tentante curtezane
engleze, i-a r\spuns
cu non[alan]\: „Lord
Coventry `]i poate
spune… el mi-a
f\cut-o
cadou“.

Mihaela Michailov

Vestimenta]ia curtezanei, m\ta-
sea alunecos fantasmatic\, mo-
delele geometrice de broderie

luxuriant\, coafurile complicate `n ca-
re acele de p\r [i fundele las\ s\ cad\
[erpuitor bucle inocent-perverse fac
parte dintr-un cod al elegan]ei. Iar
pentru curtezan\, elegan]a [i rafina-
mentul s`nt o strategie comportamen-
tal\. O politic\ a dorin]ei `ntre]inute [i
manipulate abil.

Conduita costumar\ a curteza-
nelor, statutul fiec\rui detaliu

vestimentar (de la culoarea
jartierei asortate cu rochia p`-
n\ la tipul de accesorii apli-
cate), arta de a purta costu-

mul ca pe un mulaj al stilului
de via]\ perfect asumat ]in de punerea
`n scen\ a ritualului seduc]iei. De mon-
tajul ei exploziv.

Corsajul reprezint\ un element de-
finitoriu al costumului curtezanei [i,
bine`n]eles, al perioadei. Corsajul,

decoltat larg `n p\trat, este
decorat cu lan]uri de aur
dispuse `n ghirland\, nu
are m`neci, este legat cu
[nururi foarte str`ns pe ta-
lie, `nt\rit cu metal [i cu
lame de lemn.

Curtezana  se  expune,
pretendentul  se  dispune

~n nuan]e perlate [i l\p-
toase sau, dimpotriv\, fu-
ribund de pasionale [i vis-

cerale nuan]e de ro[u

aprins ori verde smarald, pale sau
turbionante, corsajul taie respira]ia. ~n
el trupul ritmeaz\ sacadat timpul
pasiunii intempestive. Vibreaz\ [i
agit\ privirea. Pe cea care `l `mbrac\
o `nchide ca `ntr-o carapace din sidef
– voluptatea str`ngerii tensionante,
care `[i are debu[eul `n pasiunea
st`rnit\ –, iar pentru cel care `l
observ\, e irezistibil tocmai prin ceea
ce nu las\ s\ se vad\. Mai mult, pe
curtezan\ o expune, iar pe pretendent
`l dispune. Prin implicitul care e
`ns\[i glazura seduc]iei. Prin fasci-
na]ia voal\rii, a lentei descoperiri. Ca
`ntr-o atent\ scanare pe buc\]i, `n care
fiecare particul\ devine din ce `n ce
mai pregnant\. {i se las\ v\zut\. ~nt`i
consumat\ vizual, apoi atins\. Cu c`t
e mai mulat pe corp, cu at`t s`nii s`nt
mai vizibili [i atrac]ia mai puternic\.
Uneori, inten]ionat, [nurul nu este le-
gat `n partea de sus. Lejeritatea incit\.
Corsajul face ca privirea s\ se afunde
`n acele p\r]i ale corpului pe care o-
chiul le dezgole[te. E senzual [i sen-
zorial. Blureaz\ mintea [i d\ cele mai
tulbur\toare st\ri de frison. Un singur
lucru nu te face s\ ui]i: de ce ai venit.

Corsajul e morfologia suplului. E
plonjarea `ntr-o feminitate senzual\
care `[i con]ine sexualitatea `n fiecare
cut\. {i o face s\ pulseze. Corsajul e
c`rligul care aga]\ pupila. De altfel,
tendin]a glamorous, dup\ care cei mai
mul]i dintre designerii contemporani
se ghideaz\, e brodat\ tot `n pliurile
costumului curtezanei. Jean Paul Gaul-
tier, Karl Lagerfeld, Vivienne West-
wood exploreaz\ intens carisma cor-
sajului. {i dac\ Rhett Butler `l privea
hipnotic `n Pe aripile v`ntului, cu si-
guran]\ c\ [tia de ce. Gone with the
Eye...

dosar prob\ scris\
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Ruxandra Cesereanu

Fire[te c\ am creat o curte-
zan\ aparte, ca personaj
central al volumului, pe

care am botezat-o La Malcon-
tenta. G\sisem numele `nt`mpl\-
tor, citind despre o celebr\ vil\
construit\ de Palladio, care se
numea astfel [i care era locali-
zat\ `n afara Vene]iei, la vreo 25
de kilometri. Credeam c\ nu-
mele La Malcontenta `nseamn\
„Nemul]umita“, dar lucrurile nu
st\teau astfel. ~n 2003, c`nd am
avut o foarte scurt\ corespon-
den]\ cu actualul urma[ al fa-
miliei Foscari (care de]ine ce-
lebra vil\), am aflat c\ La Mal-
contenta `nseamn\ „R\u Con]i-

nut\“ (Mal Contenuta) [i c\ nu-
mele provine nu de la o femeie,
ci de la faptul c\ frumoasa vil\
era plasat\ pe un canal care a-
desea se `nfunda [i `nn\molea.
Cu toate acestea, `n fa]a vilei
exist\, pentru turi[ti, o pancart\
pe care scrie c\ edificiul o ad\-
postise pe La Malcontenta (aris-
tocrat\ din familia Foscari, `n
secolul al XVIII-lea, exilat\ `n
afara Vene]iei, din cauza vie]ii
sale de pierzanie). Din pricina
acestei informa]ii pe care i-am
servit-o amuzat\ urma[ului fa-
miliei Foscari, acesta a [i `n-
cheiat scurtul epistolar. ~n ulti-
mul meu mesaj `i spuneam c\
nu conteaz\ dac\ La Malcon-
tenta a existat sau nu `n reali-

tate, at`t timp c`t eu oricum am
creat-o. Am avut dou\ recitaluri
italiene cu poemele despre La
Malcontenta, unul la Vene]ia (`n
2003) [i altul la Roma (`n 2005).
~n volumul Vene]ia cu vene vio-
lete. Scrisorile unei curtezane
mai exist\ `nc\ o curtezan\ por-
tretizat\ – este vorba despre un
alter-ego foarte ironic al meu,
`ntruc`t numele ei este La Ce-
sarina. Dac\ La Malcontenta
este o femeie fatal\, La Cesari-
na este o curtezan\ b\tr`n\ [i gro-
tesc\, identificat\ `ns\ cu la-
guna. Revenind la Malcontenta,
personajul meu central, ceea ce
m-a interesat a fost asumarea u-
nei proiec]ii fantasmatice la ni-
velul feminit\]ii mele. 

Am  re`nvestit
cuv`ntul  curtezan\
cu  un  alt  sens

Ca s\ fiu mai limpede – ideea
de curtezan\ rima, pentru mine,
nu cu dimensiuni precum perver-
sitatea, luxuria, desfr`narea, ci
cu ceea ce eu numesc ambigui-
tate `n erotism. Ambiguitatea im-
plic\ patim\ [i tensiune, dar mai
implic\ [i altceva, o anumit\
tranzi]ie de la stadiul de femeie
(oarecare sau nerevelat\ `nc\),

la acela de femeie deplin\. Alt-
fel spus, am re`nvestit cuv`ntul
curtezan\ (vene]ian\) cu un alt
sens dec`t cel pe care `l are `n mod
firesc. Iat\ de ce filme precum
Frumoasa vene]ianc\ (despre
curtezana Veronica Franco) s`nt
dezam\gitoare [i false, ne`nf\]i-
[`nd dec`t exterioritatea [i vizibi-
litatea ideii de curtezan\, nu [i
ambiguit\]ile ei sau patima vis-
ceral\ [i mental\ care constru-
iesc identitatea l\untric\ a unei
curtezane.

De doi ani de zile am intrat,
vr`nd-nevr`nd, `n leg\tur\ [i cu
latura actual\ a ceea ce a fost o-
dinioar\ curtezana [i a devenit
ast\zi exclusiv prostituat\. La
cursul meu de „Reportaj soci-
al“, pe care `l predau la Facul-
tatea de {tiin]e Politice, sec]ia
Jurnalism, din Cluj, vorbesc c`-
teva ore [i despre chestiunea
prostitu]iei, ax`ndu-m\ pe con-
ceptul de whore stigma. La res-
pectivul curs, vreo cinci-[apte
dintre participan]i `[i aleg s\
fac\ reportaje, interviev`nd pros-
tituate (din Cluj, dar [i din alte
ora[e) [i realiz`nd materiale jur-
nalistice pe aceast\ tem\. M\ o-
presc `ns\ aici. Despre mean-
drele feminit\]ii ([i nu ale femi-
nismului) voi mai vorbi, poate,
cu alt prilej.

De ce c`nd spui curtezan\ te g`nde[ti
neap\rat la o femeie [i la trupul
farmecelor ei & farmecul trupului ei? E
aiurea. Curtoazia e o treab\ care ]ine
de diploma]ie, deci de b\rba]i. Cele
mai mari curtezane ale trecutului secol
au fost b\rba]ii. {i aici nu vorbesc
deloc despre orientarea sexual\.

Constantin Vic\
Dac\ a[ face un top al curtezanilor,
care s\ fie dat [i pe TV 5 la o adic\,
a[ `ncepe cam a[a:

Locul 10. Pablo Picasso. Pentru c\
`ntotdeauna a dat mai mult femeilor
sale dec`t muzeelor. Cu toate
acestea, acum lumea se bate pe
tablourile lui ca [i cum ar fi trupul
unei curtezane la mijloc.

Locul 9. Franz Kafka & Marcel
Proust. Uita]i filmele care-i prezint\
ca pe ni[te pu[ti total inap]i pentru
lumea de afar\. E o minciun\. Dac\
nu ar fi existat ei doi, adio proz\
european\. S\ nu roiasc\ to]i
Kundera pe l`ng\ ei?

Locul 8. Marlon Brando. Mai ales
pentru ultima perioad\ a vie]ii, c`nd
a jucat `n filme de categoria B, ca
orice curtezan\ dec\zut\. {i mai ales
pentru c\ nu exist\ film, dup\
Na[ul, `n care cineva s\ nu-l imite.

Locul 7. Richard Rorty. Cine a mai
v\zut filosof care s\ fie curtat [i de
europeni, [i de americani? {i, pe
deasupra, s\ mai combine literatura
cu filosofia analitic\? Doar o
curtezan\ ne-ar mai fi vr\jit a[a.

Locul 6. Philip Glass. S\ compui
muzic\ de teatru, muzic\ de camer\,
muzic\ simfonic\, oper\, muzic\
pentru pian, org\ [i muzic\ de film.

Toate acestea `n ritmul a dou\, trei
lucr\ri pe an. Nu e[ti cumva o
curtezan\ care trece de la unul la
altul, f\r\ a te stabili, nici cu trupul,
nici cu mintea undeva?

Locul 5. Bernard Pivot. Nu pentru
chestionarul s\u, obiect de cult al
intelighen]iei, ci pentru ac]iunea sa
de a salva 100 de cuvinte. Cei 100
de ale[i/ alese de pe lista sa s`nt 100
de noi curtezane, refardate si
plimbate prin noua lume veche. Deci
Pivot ar fi mai degrab\ un tat\ de
curtezane. Bun [i-a[a.

Locul 4. Emil Brumaru. Nu are rost
s\ mai explic\m aceast\ curtezan\
din fiecare cuv`nt.

Locul 3. Quentin Tarantino. Pentru
modul psihotic `n care oamenii fac
dragoste `n filmele lui: se bat bine,
apoi `ncep s\ se iubeasc\ cu patos,
a[tept`nd ultima lovitur\ mortal\.
Ochiul lui Tarantino printre ei se
nume[te seduc]ie. {i transgresiune.

Locul 2. Georges Bataille. Pentru c\
am ajuns la sexul care nu se mai
deschide. Pentru c\ acest sex e
ochiul pierdut. Pentru c\ nimeni nu
ar pleca cu Bataille acas\ `ntr-o
sear\ de toamn\.

Locul 1. Muzeul Antipa.

Topul nu se `ncheie cu un b\rbat. Nici
nu ar avea cum, c`t\ vreme curteza-
nele masculine fac ce fac [i las\ totul
praf pe unde trec. ~n urma acestei spe-
cii mai r\m`ne un muzeu de istorie
natural\. Nu dantel\rii, pove[ti, jarti-
ere sau biografii. Doar c`teva expo-
nate `ntr-un subsol de muzeu al t\cerii.
Curtezanele masculine stau nemi[cate
ca straturile unei lumi minerale.

Rela]ia mea cu ideea de curtezane a `nceput prin 1987,
dup\ ce fusesem de dou\ ori la Vene]ia (`n 1981 [i 1983),
`n treac\t, `n drum spre Roma (unde se autoexilase bunicul
meu patern, fost preot greco-catolic [i c\lug\r basilitan).
Prin 1987 am `nceput s\ cercetez (at`t c`t se putea `n
România comunist\) istoria curtezanelor vene]iene,
ax`ndu-m\ pe secolul al XVIII-lea. ~n 1987 am scris primul
poem din volumul care avea s\ se numeasc\ Vene]ia cu
vene violete. Scrisorile unei curtezane, pe care l-am
publicat `n 2002. Dar l-am `ncheiat `n 2000, dup\ ce am
f\cut o a treia c\l\torie la Vene]ia. Cum s-ar spune, am
lucrat [i am dantelat la acest volum vreme de 15 ani. Am
scris la el cu voluptate [i fantezie.

De la povestea La Malcontentei la whore stigma

Seduc]ia `n-corset-\rii

Scen\ dintr-un bar parizian din anii ’30,
probabil „Le Monocle“

Yva Richard, 1938
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A curta sau a muri un pic?



C`te spa]ii libere umplem c`nd
citim ast\zi un text clasic? Ce
ne seduce [i ce ne plictise[te?
Cum filtr\m ingredientele care
]in de un etaj anume (scriitur\,
atmosfer\, cod etc.) [i cum
`ncerc\m s\ le g\sim un loc `n
ascensorul nostru? Ce r\m`ne
vertical [i ce se aplatizeaz\ pe
orizontal\? Cum actualiz\m f\r\
s\ pierdem miezul/miza
sensurilor?

Biblioteca din mintea lui Hamlet
nu e oare un c`mp minat, o zon\
de risc extrem care a[teapt\ din

minut `n minut s\ sar\ `n aer? {i nebu-
nii lui Shakespeare nu s`nt cei mai abili
[i manipulan]i lideri de opinie?

Lupa  e  un  substantiv  feminin

e un instrument optic alc\tuit
dintr-o lentil\ convergent\ sau
dintr-un ansamblu convergent de

lentile care, fiind a[ezate `n fa]a
unui obiect, dau o imagine m\rit\
a acestuia
e o perspectiv\ de apropiere ocular
cultural\
e un context al supradimension\rii
e un ritm al dilat\rii
e un sinonim al
super/hipermarketului vizual, al
pie]ei de desfacere, care `nseamn\
`n primul r`nd imagine globalizant\

(Krystian)  e  unul  dintre  cei  mai
bine  cota]i  regizori  polonezi

M\rirea literelor e un procedeu inte-
ligent. Face ca lectura `ndep\rtat\ s\
fie proxim\. Ecranarea se transparenti-
zeaz\. Tot ce e strict determinat se des-
chide [i se elasticizeaz\. Lupa activea-
z\ o lectur\ de prim-planuri. M\re[te
tot ce e sens central. Face ca ochiul regi-
zoral s\ capteze exact semnifica]iile de
ad`ncime. Poten]ialul mobil de expresi-
vitate.

~n Nora, spectacol regizat de Radu
Alexandru Nica la Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“ din Sibiu, Ibsen intr\ la
ap\. Se muleaz\ suplu pe inventiva i-

dee regizoral\ pe care Nica o arunc\
`ntr-un spa]iu alb, hipnotizant de gol.
Clinic [i depersonalizat ca o celul\ `n
care singura prezen]\ e ecoul prelungit.
{i el `ns\ dezarticulat [i redus la o si-
labisire robotic\. Un spa]iu unde inti-
mitatea e sp\lat\ pe cord [i unde geo-
metria luminilor face ca trupurile s\
devin\ translucide. Toat\ rela]ia din cu-
plu este exploatat\ corporal, frontal,
viril, piepti[, radical. Cu un suflu epi-
dermic, f\r\ nici un fel de apropiere `n
trepte. Fiecare devine zidul prin care cel
din fa]\ trece f\r\ s\ se uite `napoi.
Nica propune un teatru de intimitate fi-
zic\ cu golul celuilalt, un teatru al

mor]ii afectului. Al vitalit\]ii instinctu-
ale, al erotismului primar. Al arderii
tensiunii corporale. Nora [i Torvald
s`nt dou\ ma[ini de curs\ care se cioc-
nesc pe o pist\ denivelat\ de `nstr\ina-
rea dintre ei. Corpurile lor se smun-
cesc, se `ncle[teaz\, se lovesc unele de
altele, se dep\[esc brutal, `mbr\]i[eaz\
golul. Paradoxal, cu c`t se ating mai
febril, cu at`t se `ndep\rteaz\ mai mult
unul de cel\lalt. Corpul `nghite timpul
f\r\ s\-l mestece. Actorii spun replicile
f\r\ s\ se priveasc\, ca [i cum cu-
vintele lor ar fi `nregistrate pe band\ [i
ar curge la nesf`r[it. Privirea puncteaz\
vidul, nu-l focalizeaz\ pe cel\lalt. Se

prive[te, nu prive[te. Privirile nu in-
terac]ioneaz\ cu adev\rat dec`t `n mo-
mentul `n care Nora [i Torvald urmeaz\
s\ se despart\. De-abia atunci corpurile
lor devin inerte. Asemenea unei plasti-
line pe care nimic nu o mai poate mo-
dela. Degetele Norei nu reu[esc s\ mai
str`ng\ m`na lui Torvald, care, succesiv,
ca [i cum ar fi un trenule] ie[it de pe
[in\, se dezechilibreaz\ [i cade. Nora lui
Nica e Ibsenul turbulen]elor psiho-fizi-
ce contemporane. Al desc\tu[\rii fizice.

Textul clasic are un font. Lupa `l
„bolde[te“.

Starker, ale c\rui `nceputuri
ca violoncelist, ̀ n anii ’30,
la Budapesta, erau mar-

cate de un s\rut p\rintesc al lui
Pablo Casals [i audi]ia unui re-
cital Bela Bartok-Emmanuel
Feuermann, avea s\ supravie]u-
iasc\ `n mod aproape miraculos
anilor de persecu]ii antisemite [i
r\zboiului petrecut `ntr-un lag\r
de internare pe o insul\ a Du-
n\rii. Cele c`teva pagini evoca-
toare nu pot fi descrise; ele tre-
buie citite, iar salvarea sa de la
deportare se datoreaz\ unuia
dintre pa[apoartele emise de di-
ploma]ii suedezi, dintre care cel
mai cunoscut este Raoul Wallen-
berg. Cu Budapesta sub ocupa-
]ie ruseasc\ `n 1945, ocazia de a
pleca s-a ivit cur`nd, dar nu spre
Suedia ci `n... România. Cu vio-
loncelul, o singur\ valiz\ [i pu-
]ini bani c\p\ta]i de la p\rin]i,
Janos Starker [i so]ia sa treceau
grani]a `n februarie 1945, pen-
tru a ajunge dup\ peripe]ii pica-
re[ti cu militari ru[i la Timi[oa-
ra, `n casa unui coleg violon-

celist, Gabriel Banat, care stu-
diase la Budapesta. Banat a fost
cel care i-a aranjat ulterior c`-
teva concerte [i chiar un recital
la Ateneu, la Bucure[ti. „Trep-
tat – `[i aminte[te Starker – i-
deea de a pleca `n Suedia s-a es-
tompat, asemenea unui vis. Am
`nchiriat un apartament [i am
`nceput s\ tr\im via]a de zi cu
zi. Eram un t`n\r artist promi-
]\tor [i, `n toamn\, am fost in-
vitat s\ devin prim violoncelist
al Filarmonicii din Bucure[ti.“
Peste var\ i se oferea, `ns\, po-
zi]ia de prim violoncelist solo al
Filarmonicii budapestane, a[a c\,
`n final, cariera sa bucure[tean\
avea s\ fie de scurt\ durat\.

Janos Starker [i-a petrecut
luna noiembrie 1945 la Bucu-
re[ti, d`nd recitaluri [i concerte
cu orchestra Filarmonicii. A-
cesta a fost momentul `n care l-a
cunoscut pe George Enescu, in-
vitat de compozitor. „{tiam
foarte pu]in despre el, dar `i au-
zisem pe muzicienii români vor-
bind despre el cu venera]ie.

N-am aflat niciodat\ ce l-a f\cut
s\ m\ invite. Poate c\ auzise de
la al]ii despre concertele mele.
~n orice caz, ca urmare a invi-
ta]iei, am tr\it probabil s\p-
t\m`na muzical\ cea mai semni-
ficativ\ din via]a mea. Locuia
`ntr-un palat `n ora[. Am fost
condus `n camera lui de lucru [i
am v\zut un b\rbat `ncovoiat,
vorbind `ncet [i amabil. M-a `n-
trebat despre mine [i via]a mea
[i a sugerat s\ c`nt\m ceva din
Brahms. A scos la iveal\ parti-
tura Sonatei `n mi minor [i s-a
a[ezat la pian; nu auzisem de-
spre el dec`t ca violonist. C`nd
am terminat, mi-a spus: «Mi-l a-
mintesc `nc\ pe Brahms c`n-
t`nd-o»; a f\cut un moment de
pauz\ [i a ad\ugat: «Ca el nu o
mai poate c`nta nimeni». Apoi,
f\r\ partitur\, a `nceput s\ c`nte
Sonata `n fa major. M-am al\-
turat lui [i am c`ntat p\r]i din
ea. Mi-a spus: «Am c`ntat-o cu
Casals `n urm\ cu 20 de ani.
Felul lui de a c`nta era extraor-
dinar». M-a `ntrebat: «M`ine

e[ti liber? Vino, c`nt pentru ni[-
te prieteni trei sonate de Beetho-
ven. Am pu]in timp s\ repet [i
so]ia mea a invitat c`]iva pri-
eteni, a[a c\ voi repeta pentru
un concert».“

Violoncelistul evoc\ apoi a-
mintiri ce `[i p\streaz\ p`n\
ast\zi prospe]imea. „~n ziua ur-
m\toare, la sosirea mea, `n ca-
mer\ se aflau o duzin\ de oa-
meni: doamne purt`nd benti]e
de catifea `n jurul g`tului, domni
solemni, `n costume elegante. Pe
perete se afla un tablou de mari
dimensiuni `nf\]i[`ndu-l pe E-
nescu, av`nd ca dedica]ie «Prin-
]esei mele iubite». Un scaun
asemenea unui tron purta pe el
inscrip]ia «Rezervat». Grupul
sporov\ia, apoi to]i s-au a[ezat,
iar Enescu s-a `ndreptat spre
pian, pe care se afla vioara `n
cutia ei. Pianistul lui s-a a[ezat,
Enescu [i-a scos vioara, a a-
cordat-o [i a `nceput Sonata pri-
m\verii, `n timp ce eu am fost
traversat de un [oc. Sc`r]`ia [i
c`nta fals [i nu aveam cale de ie-
[ire. Am str`ns din din]i [i am

`ncercat s\ m\ concentrez pe
altceva. Dar, brusc, dup\ zece
minute de sonat\, Enescu a `n-
ceput s\ c`nte ca nimeni altul.
Sunetele erau falnice, frazarea
incredibil\, iar el, perfect `n
ton. A fost, probabil, singura
dat\ `n via]a mea c`nd ascult`nd
muzic\ mi-au dat lacrimile. De
atunci – scria Janos Starker `n
2004 – nu mi-a mai fost dat s\
aud muzic\ interpretat\ astfel, cu
excep]ia lui Wilhelm Backhaus
care, zece ani mai t`rziu, a c`n-
tat Concertul de pian `n re mi-

nor de Brahms de patru ori `n-
tr-o s\pt\m`n\ la Chicago [i a lui
Jascha Heifetz, c`nd a `nre-
gistrat Concertul de vioar\ de
Brahms, cu [Fritz] Reiner, tot la
Chicago, `n acela[i an.“

Amintirile violoncelistului
Janos Starker despre Enescu con-
tinu\, nu [i spa]iul acordat
acestei rubrici. Poate o editur\ ro-
mâneasc\ le va traduce...

* Janos Starker, The World of Music
According to Starker,
Indiana University Press,
Bloomington & Indianopolis, 2004.

lovitur\ de teatru arta grea
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Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

„Muzica nu trebuie în]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Aniversarea [i Festivalul George
Enescu, evenimente ale zilei, `mi
impun s\ v\ scriu `nc\ o dat\
despre compozitor [i interpret, pe
urmele unor m\rturii mai pu]in sau
deloc cunoscute la noi. Pe
violoncelistul Janos Starker, n\scut

`n Ungaria `n 1924 [i `ncet\]enit
american `n anii ’50, `l cuno[team
relativ bine din `nregistr\rile sale
de muzic\ de camer\ cu pianistul
Gyorgy Sebök. Atunci c`nd i-am
ascultat [i interpretarea unic\ a
Sonatei pentru violoncel solo de

Kodaly, am devenit un adept total
al lui. Ceea ce nu am [tiut despre
el p`n\ de cur`nd, p`n\ la apari]ia
volumului s\u de memorii*, este c\
România [i lumea ei muzical\ de
imediat dup\ cel de-al doilea
r\zboi mondial i-au fost familiare.

Lumea lui Enescu dup\ Janos Starker

Prin lupa textului clasic

Diana Fufezan [i
Adrian Matioc `n Nora,
regia Radu Alexandru Nica,
premiul UNITER pentru debut



Nu merge]i la „Negu]\torul din Vene]ia“

cu sacul!

Ideea unei adapt\ri nu i-a
venit `ns\ lui Radford (care
nu mai lucrase niciodat\

Shakespeare, nici m\car pentru
scen\), ci produc\torului Barry
Navidi, care o pl\nuia de prin
anii ’80, c`nd i-a propus lui Mar-
lon Brando rolul lui Shylock [i a
fost refuzat. De[i neexperimen-
tat `n mont\ri shakespeariene,

Michael Radford ofer\ o versiu-
ne cinematografic\ mai degrab\
corect\, clasic\, `n genul celor
cu care ne-am obi[nuit – imagine
pictural\, interpret\ri viguroa-
se. Dac\ Radford inoveaz\, o fa-
ce modific`nd alchimia prieteniei
dintre Antonio [i Bassanio, in-
troduc`nd o posibil\ fost\ rela]ie
homosexual\. Modificarea pe

care o face regizorul, chiar dac\
la mod\ azi, simplific\ datele
problemei [i mut\ tr\darea lui
Bassanio (a leg\m`ntului f\cut
Portiei) pe un registru mult mai
facil [i mai u[or de explicat.
S\-]i tr\dezi so]ia pentru un
prieten are o `nc\rc\tur\ mult
mai ad`nc\ [i presupune alte
mijloace de interpretare. E un
lucru mai greu de iertat dec`t o
tr\dare din amor. Dar Radford
probabil c\ a ajuns la aceast\
solu]ie invitat [i de deghiz\rile/
travestiurile personajelor,
procedeu utilizat frecvent `n
comediile shakespeariene. Pro-
babil c\ singurul epitet pe care
l-ai putea atribui filmului, cel de
frumos, n-ar fi pe placul regizo-
rului, care [i-ar fi dorit ad`nci-
me [i psihologii sondate p`n\-n
pr\sele.

Prezen]a  lui  Al  Pacino  pe
generic  a  facilitat  g\sirea
banilor  necesari  produc]iei
Din p\cate, Negu]\torul din Ve-
ne]ia este doar, cum spuneam,
un film frumos, `n care cele
cinci acte ale piesei s`nt t\iate
de rafinate imagini panoramice
ale castelului Portiei, cel din
Belmont, un film cu imagini a-
tent lucrate, dar `n care actorii
`[i declam\ frumos rolurile [i
nu trec de nivelul unei inter-
pret\ri à la lettre. Al Pacino,
care acum c`]iva ani adaptase
pentru ecran, `ntr-un mod i-
nedit, Richard al III-lea (`n
C\ut`ndu-l pe Richard) [i care
nu se mai `nt`lnise nici m\car pe
scen\ cu Shylock, nu face dec`t
s\ fie Al Pacino, repet`ndu-[i
p`n\ la sa]ietate meniul. Nu ai
cum s\ te ui]i la Pacino [i s\

nu-l vezi dec`t pe Pacino. Jere-
my Irons e mai interiorizat [i `[i
contruie[te rolul din priviri, `n
vreme ce Joseph Fiennes e foarte
asem\n\tor rolului s\u din
Shakespeare in Love. Cea mai
notabil\ prezen]\ a filmului nu e
tautologicul Pacino, ci necunos-
cuta Zuleikha Robinson. ~n ro-
lul Portiei, are resurse de subti-
litate pe care le valorific\ f\r\ s\
ne jigneasc\ prin propriile ra]io-
namente. E de `n]eles c\ pre-
zen]a lui Al Pacino pe generic a
facilitat g\sirea banilor necesari
pentru a face filmul, dar at`tea
vedete care ne arat\ c\ s`nt ve-
dete, pe l`ng\ abordarea corect\
a piesei, nu fac dec`t s\ ne men-
]in\ `n fa]a unei adapt\ri bidi-
mensionale, suficiente sie[i, care
nu ne permite s\ `ncerc\m s\
p\trundem `n cutele textului
shakespearian. La extrem, chiar

acest gen de abordare explici-
teaz\ una dintre temele piesei –
suprafa]a `n[el\toare (vezi testul
celor trei cufere pe care trebuie
s\-l treac\ pretenden]ii la m`na
Portiei). P`n\ [i tema antise-
mit\, care a f\cut din Negu]\-
torul... o pies\ cu probleme, d\
impresia c\ a inspirat singur\
ideea adapt\rii, fiind [i ea una
la mod\. ~ns\ chiar dac\ atitu-
dinea pe care o avem fa]\ de
Shylock nu e una antisemit\, ci
una uman\, de repulsie ameste-
cat\ cu mil\, acestea s`nt mai
degrab\ ra]ionamente la rece,
nicidecum alimentate de vreo
emo]ie provocat\ de film. Z\u,
nu [tiu dac\ s\ v\ trimit s\ ve-
de]i filmul. E ca o vizit\ la mu-
zeu. Trebuie s\ ai chef pentru
asta.

C`nd feeria a scos col]ii la narcomani

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM
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R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Ap\reau pe scen\ `mbr\ca]i `n negru.
C`nd au debutat, `n 1965, nimeni nu
putea s\ se identifice cu temele
pieselor pe care le c`ntau ei: Heroine,
Venus in Furs...

La acea vreme, Hendrix abia `n-
fiin]a Jimmy James and the Blue
Flames, fiind remarcat ca un

chitarist de viitor. Dar ei intrau `n for-
]\. Au fost prima trup\ de muzic\ rock
interesat\ nu at`t s\ distreze, c`t s\ tre-
zeasc\ reac]ii din partea publicului. {i
asta de[i numele lor a r\mas legat de
numele celui mai cunoscut artist plastic
american (Andy Warhol) – Velvet Un-
derground.

Sigur, The Doors (`nfiin]a]i tot `n
1965) ori Grateful Dead [i chiar The
Beatles vorbeau despre consumul de
droguri `n piesele lor. Dar, poate [i
pentru c\ era vorba despre genera]ia
hippie ori despre consumatorii upper-
class din societatea american\ sau bri-
tanic\, drogurile p\straser\ `ntotdeauna
o aureol\ feeric\. Jim Morrison c`nta
despre c`t de high a ajuns cu iubita, cei
de la The Beatles o plimbau pe „Lucy

prin cer cu diamante“. A[a c\ nu auzise
nimeni varianta real\ a consumului de
droguri. „I have made the big decision/
I’m gonna try to nullify my life...
When I’m closing in on death/ And you
can’t help me now, you guys/ And all
you sweet girls with all your sweet talk/
You can all go take a walk“, spunea una
dintre piesele albumului de debut al ce-
lor de la Velvet Underground.

Foarte multe posturi de radio nu au
vrut s\ promoveze albumul tocmai din
cauza fragmentului citat mai sus, din
piesa Heroine. {i nici ast\zi nu se
`nghesuie posturile de radio s\ difuzeze
versurile: „Heroina e nevasta [i e via]a
mea“. De[i, `n fapt, e vorba de poves-
tea dependen]ei, a durerii [i a distrugerii
pe care le aduc drogurile, poveste spus\
pentru prima dat\ de un artist pop.

~n anii ’60, c`nd majoritatea trupe-
lor c`ntau despre pace [i dragoste, uni-
tatea hippie [i alte lucruri „`n]elepte“,
Velvet Underground ar\ta fa]a `ntune-
cat\ a unei epoci entuziaste p`n\ la
naivitate.

Debutul lor a stat sub semnul lui
Andy Warhol, care a produs piesele, a
semnat coperta [i le-a f\cut cuno[tin]\

cu Nico (o vocalist\ german\) a c\rei
interpretare a r\mas legat\ pentru mult\
vreme de Velvet Underground. „Aveam
o reputa]ie groaznic\. Toat\ lumea
credea c\ s`ntem homo. Trebuia s\ fim,
a[a credeau, din moment ce ne plimbam
cu Warhol [i c`ntam cu bice [i chestii“,
`[i amintea prin 1980 Sterling Mor-
rison, chitaristul care a p\r\sit Velvet
Underground `n 1971, pentru a-[i lua
un doctorat `n studii medievale. ~n fapt,
Warhol a fost mai degrab\ managerul
trupei, liderul forma]iei, care continu\
s\ sus]in\ concerte [i ast\zi, fiind Lou
Reed. Vocalist, chitarist [i textier, Reed
a `nregistrat `n adolescen]\ primul disc
`mpreun\ cu o trup\ comercial\. ~nain-
te de a ajunge la Velvet Underground,
a fost interesat de jazz-ul experimental
[i de poezie. Poezie `n termenii cei mai
serio[i, din moment ce mentorul s\u
era Delmore Schwarz, una dintre figu-
rile cele mai respectate ale poeziei a-
mericane interbelice, acel Schwarz (a
c\rui familie provenea din România) ce
a devenit ulterior model pentru celebrul
personaj al lui Saul Bellow din Darul
lui Humboldt.

Prima componen]\ a forma]iei Velvet Underground, creat\ `n 1965, `i includea
pe (de la st`nga la dreapta) Sterling Morrison (chitar\), John Cale (chitar\
bas, vioar\, org\), Maureen Tucker (baterie) [i Lou Reed (chitar\ [i voce)

Nu merge]i la „Negu]\torul din Vene]ia“

cu sacul!

Dup\ mai multe adapt\ri de la `nceputurile cinematografiei
(deceniul al doilea al secolului trecut), dup\ numeroase
adapt\ri pentru televiziune [i un lungmetraj neo-zeelandez
din 2002, cu interpre]i mauri, Negu]\torul din Vene]ia are
parte de prima adaptare `n stil mare pentru cinematograf. Al
Pacino are rolul lui Shylock, Jeremy Irons, pe cel al lui
Antonio, Joseph Fiennes apoi pe post de Bassanio. Regia `i
apar]ine britanicului Michael Radford, cel care a scris [i
scenariul, av`ndu-l, spune el, drept colaborator pe William
Shakespeare. Acesta, afirm\ Radford glume], a creat
povestea, dialogurile [i personajele, „iar eu am f\cut restul“.



Cum a fost totu[i
posibil ca `n doi ani
diferi]i sumele
pentru subven]ia
revistei „România
literar\“ s\ nu fie
deloc ase-
m\n\toare?

„Referitor la nuan]a
`ntreb\rii
dumneavoastr\,
v\ reamintesc c\ anul
trecut, de[i revista era aceea[i, membrii
acestei comisii erau cu totul al]ii...“
Marius Marian {olea

Griul ce domin\ imaginea coper]ii
LP-ului din fotografia ce `nso]e[te
acest text este `n realitate un ro[u de
o calitate special\. Constr`ngerile
tehnice ale tip\riturii fac ca eu s\
exemplific textele mele cu imagini
alb-negru la care informa]ia despre
culoare este important\. F\r\ a avea
r\ceala ro[ului permanent, `n limbajul
comercial al tipografiilor fiind
asimilat denumirii „ro[u Coca-Cola“,
ca rezultat al adaosului de negru, nici
pasiunea netemperat\ a ro[ului
vermillion, un amestec `ntre ro[u pur
[i orange, culoarea ro[ie pe care v\
propun s\ v-o imagina]i, asimilat\ `n
general pasiunii, genereaz\ un
paradox `n acest caz. „C\ldura“
emanat\ din for]a sa vizual\
contrasteaz\ cu con]inutul muzical al
discului, de o claritate sever\ [i un
caracter remarcabil de autoritar.

Cei patru b\rba]i de pe coper-
t\ ce privesc impersonal `n
aceea[i direc]ie, asem\n\tor

lui Marx, Engels [i Lenin, s`nt mem-
brii forma]iei germane de muzic\ e-
lectronic\ Kraftwerk care, `n anii
’70, au introdus c`teva din tr\s\turile
muzicii techno de azi: ritmul
hipnotic, monoton, ecourile nesf`r-
[ite. Dj-ii au devenit noii preo]i di-
gitali ai unei genera]ii care dorea s\
se emancipeze de sub presiunea ne-
sf`r[itelor solo-uri de chitar\, ce te
catapultau `n visele s\lbatice hr\nite
de alcool, droguri [i sexualitate. Sti-
lul rece, col]uros, modelat de ritmuri
dure, metalice, ]inea de atitudinea
anti-tehnofob\ a grupului, care `n-
cerca `n urm\ cu trei decenii s\ ex-
perimenteze o nou\ sensibilitate mu-
zical\ rezultat\ din interac]iunea cu
tehnica. Ralf Hütter, liderul [i ide-
ologul Kraftwerk, spunea c\ „re-
la]ia dintre om [i tehnic\ nu trebuie

s\ fie inevitabil de tip sclavagist,
nici s\ implice vreo not\ de discon-
fort. Tehnica ofer\ posibilitatea unei
mari libert\]i de crea]ie. Experimen-
t\m cu ajutorul ei [i ob]inem rezul-
tate absolut deosebite [i uimitoare,
bine`n]eles `n func]ie de propriet\-
]ile aparatelor respective. Programul
nostru se nume[te Progres prin
schimb. Cred c\ asta e, `n definitiv,
ideea de baz\ a muzicii electronice
[i totodat\ a muzicii techno. {i asta
o diferen]iaz\ de rock’n’roll. ~n mu-
zica techno e vorba de schimbare
permanent\, de inova]ie, `n vreme
ce rock’n’roll-ul este prea `nvechit
[i `n]epenit pentru a se mai `nnoi
prin for]e proprii“. De la `ncepu-
turile grupului, din timpul stu-
den]iei la Conservatorul din Düssel-
dorf de la sf`r[itul anilor ’60, Ralf
Hütter tr\ie[te `n stil Kraftwerk,

`ncerc`nd s\ „`n]eleag\“ sufletul apa-
ratelor [i s\ le umanizeze.

Un  disc  Kraftwerk
achizi]ionat
din  comer]ul  socialist

Nu `nt`mpl\tor, muzica grupului a
fost tolerat\ [i chiar promovat\ `n ]\-
rile blocului comunist `n perioada
R\zboiului Rece. Revolu]ia teh-
nico-[tiin]ific\ „f\cea cas\ bun\“ cu
apologia tehnicii din piese ca The
Robots sau The Man-Machine. A-
proape fiecare edi]ie a Teleenciclo-
pediei de acum dou\zeci-treizeci de
ani con]inea c`teva pasaje din piese
Kraftwerk, ce ilustrau sonor un docu-
mentar despre un nou vehicul cu
pern\ de aer sau despre noile, pe
atunci, circuite electronice integrate

pe scar\ larg\. ~mi amintesc c\ mi-am
putut cump\ra din comer]ul socia-
list un disc Kraftwerk, produs sub li-
cen]\ EMI `n India [i importat oficial
`n România lui Ceau[escu.

S\ ne `ntoarcem totu[i la coperta
descris\ la `nceput. Forma simpl\ a
literelor [i compozi]ia imaginii s`nt
inspirate de lucr\rile artistului con-
structivist rus El Lissitzky, fondator
`n anii ’20 al Interna]ionalei Con-
structiviste, care a `ncercat `n com-
pozi]iile lui printr-un deosebit efort
de imagina]ie s\ combine rigoarea
formelor geometrice cu improviza-
]ia [i utopia ideologic\. Este, poate,
ceea ce [i-au propus [i arti[tii ger-
mani atunci c`nd interesul pentru
tehnic\ a devenit motorul unei a-
nalize a condi]iei umane `n timpuri-
le tehnologice.

Despre o culoare aparte
AACCTTUUAALLIITTAATTEE

vedeta culturala SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 41, 3-9 SEPTEMBRIE 2005 15

))

fe]e-fe]e fast-food

EDITURA POLIROM SA
Director general: Silviu Lupescu

GRUPUL DE PRES| MEDIANET SRL
Director: Gabriel Rusu
Redactor-[ef: Toni Hri]ac

COLEGIUL DE REDAC}IE:
George Onofrei (redactor-[ef),
Emilia Chiscop,
Denisa Com\nescu,
Florin L\z\rescu, 
Lucian Dan Teodorovici

SECRETAR GENERAL
DE REDAC}IE: Victor Jalb\

REDACTOR: Ana-Maria Onisei

RUBRICI PERMANENTE:
Adriana Babe]i, Emil Brumaru,
Radu Pavel Gheo,
Florin L\z\rescu, Ionu] Chiva,
Lucian Dan Teodorovici;

Carte: Lumini]a Marcu, Doris
Mironescu, Costi Rogozanu;

Muzic\ : Victor Eskenasy,
Bobi [i Bobo (F\r\ zah\r),
R\zvan }upa;

Film: Iulia Blaga;

Teatru: Mihaela Michailov;

Arte plastice: Matei Bejenaru;

Caricatur\: Lucian Amarii (Jup);

Colaje foto: Ion Barbu;

TV: Alex Savitescu;

Fotbal: Sorin Stoica.

ADRES|: Ia[i, B-dul Carol I,
nr. 4, etaj 3, CP 266,
tel. 0232/214.100, 0232/214111,
0724/574355, fax: 0232/214111,
e-mail: supliment@polirom.ro

PUBLICITATE: Oana Asaftei,
tel. 0232/252294

DISTRIBU}IE / ABONAMENTE:
Mihai S`rbu, tel. 0232/271333

`n Ia[i: Media Distribution SRL,
tel. 0232/216112
`n ]ar\: Rodipet SA, Bucure[ti,
tel. 021/224420, int. 192

abonamente la orice
oficiu po[tal din ]ar\
cititorii din str\in\tate se pot
abona la adresa
export@rodipet.ro

TIPAR: SC
Multiprint SA,
Ia[i,
Strada Bucium
nr. 34,
tel. 0232/211225,
0232/236388

Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului.

„Suplimentul de cultur\“ este `nscris `n Catalogul
presei interne la pozi]ia 2378. Pentru abonamente
v\ pute]i adresa oric\rei Agen]ii Rodipet din ]ar\
sau oric\rui oficiu po[tal.

Tarife de abonament:
18 lei (180.000) pentru o perioad\ de 3 luni
36 lei (360.000) pentru o perioad\ de 6 luni
69 lei (690.000) pentru o perioad\ de 12 luni

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Miercuri, 31 august, a avut loc
la sediul Uniunii Compozitorilor
[i Muzicologilor din Bucure[ti
ultima conferin]\ de pres\
`nainte de `nceperea
Festivalului „George Enescu“,
pe 4 septembrie. Pre[edintele
de onoare al evenimentului,
Ioan Holender, `mpreun\ cu
ministrul Culturii [i Cultelor,
Adrian Iorgulescu, au ]inut s\
sublinieze c\ una dintre
caracteristicile principale ale
edi]iei din acest an este
„calitatea“.

~n ceea ce prive[te
con]inutul programului, al

repertoriilor, precum [i
principalii invita]i, Ioan
Holender a precizat c\ nu
exist\ modific\ri semnificative,
astfel `nc`t „to]i cei anun]a]i vor
veni“. Holender a mai precizat
c\ `n acest an toate orchestrele
sosite din str\in\tate vor
sus]ine c`te dou\ concerte,
inten]ia organizatorilor fiind „de
a-i re]ine pe arti[ti c`t mai mult
`n România“. Cea de-a XVII-a
edi]ie a Festivalului „George
Enescu“ se va desf\[ura `n
contextul comemor\rii a 50 de
ani de la moartea
compozitorului.

AAGGEENNDD||

Ioan Holender ofer\ asigur\ri: „To]i cei
invita]i la Festivalul «Enescu» vor veni“

„România literar\“ de]ine
recordul de finan]are
pe 2005: aproape
un miliard de lei vechi

Ministerul Culturii [i Cultelor (MCC) a dat publi-
cit\]ii `n aceast\ s\pt\m`n\ lista cu revistele de
cultur\ subven]ionate [i sumele alocate fiec\reia.
Astfel, 83 de publica]ii vor ap\rea cu sprijinul MCC,
`n vreme ce anul trecut num\rul acestora a fost
ceva mai mare: 114. Redac]iile revistelor culturale
au `naintat Ministerului Culturii 150 de cereri de
subven]ionare. Pentru a selecta aceste reviste,
membrii Comisiei na]ionale pentru subven]ionarea
culturii scrise au ]inut cont de importan]a,
con]inutul [i programul editorial al fiec\rui titlu.

Cea mai mare subven]ie, de 950 de milioane de
lei vechi, a primit-o revista „România literar\“. Este
vorba despre un salt uria[ din punctul de vedere
al sumei alocate, care anul trecut a fost de doar
150 de milioane de lei. Contactat de „Suplimen-
tul de cultur\“, secretarul comisiei de subven]ii,
Marius Marian {olea (care `i succed\ `n func]ie
„celebrei“ Marilena Guga, func]ionara trimis\ de
fostul ministru Mona Musc\ s\ studieze istoria
Ministerului Culturii [i Cultelor), a explicat saltul
prin faptul c\ „revista la care face]i referire («Ro-
mânia literar\» – n.r.) este cea mai important\
din ]ar\, are `n cuprins cele mai consistente sem-
n\turi, tradi]ia [i programul `ndrept\]ind-o s\ pri-
measc\ ace[ti bani. De asemenea, a contat [i
faptul c\ «România literar\» se situeaz\ pe pri-
mul loc `n preferin]ele cititorilor de publica]ii cul-
turale, `ntr-un clasament rezultat din statisticile
bibliotecilor jude]ene“.

Sume de peste 200 de milioane lei vechi au
primit revistele: „Apostrof“  [i „Steaua“, ambele din
Cluj-Napoca, „Convorbiri literare“, „Cronica“ [i
„Timpul“, toate din Ia[i, „Cuv`ntul“ [i „Teatrul Azi“,
ambele din Bucure[ti, [i „Ramuri“ din Craiova.

Scriitorul Ioan Buduca s-a declarat contrariat
de decizia MCC de a sprijini at`t de multe reviste
[i `n acest an `n edi]ia de joi, 1 septembrie, a coti-
dianului „Ziua“, acuz`nd institu]ia c\ `ncurajeaz\
„veleitarismul“ [i „munca `n zadar“: „Ce s-ar `n-
t`mpla dac\ din cele 200 de reviste existente ar
fi finan]ate de la buget numai acelea care ar pu-
tea proba c\ au o circula]ie (cu v`nz\ri efective)
pe tot teritoriul ]\rii?“, se `ntreab\ acesta.



Ana-Maria Onisei

Celebrul animal sus]ine
spam-ul liric adresat ofi-
cialit\]ilor, refuz`nd re]e-

te tradi]ionale [i resping`nd mo-
dalitatea a[a-zis „echidistant\“
de interpretare. Sub pielea Ani-
malului cu s`nge rece [i cald se
afl\ filosoful german Hans Vai-
hinger (Philosophie des Ales Ob,
1911), teoreticianul conceptului
„ca [i cum“. Ceea ce promovea-
z\ grupul ar\dean este acurate-
]ea opiniei asumate: omul se pre-
face c\ lucrurile ar sta, `ntr-un
domeniu oarecare, ca [i cum ele
ar fi `ntr-adev\r `n felul `n care
le presupune el. De aici, un pro-
iect editorial (revista „Ca [i cum“,

www.casicum.ro) din care lip-
sesc tradi]ionalele cronici TV,
editorialul socio-politic sau re-
vista presei, iar cronicile de car-
te s`nt rezultatul unui contract de
lectur\ declarat personal. „Cele-
brul animal are impresia c\, `n
ziua de azi, criticii literari sea-
m\n\ cu ni[te mafio]i. Con-
secin]a 1: Celebrul animal nu
va c\l\tori prin literatur\ cu

na[ul.“ C\l\tore[te de unul (co-
lectiv) singur, c\ci fondatorul
grupului, C\t\lin Lazurca, a „pro-
gramat“ un roman ce a ie[it pe
pia]\ s\pt\m`na aceasta.

Sarah,
ah, Sarah!
Tare e frumoas\ s\pt\m`na
asta, peste tot s`nt
curtezane, `n fiecare hotel
particular de pe str\zile
„Suplimentului“, sub fiecare
portic dintre r`nduri, `n
fiecare col]i[or de pagin\ mai
pu]in luminat. Chiar [i aici, `n
pagina 16, ai ap\rut tu,
„curtezan\ european\ care ai
ruinat moravurile poporului
yankeu“, fenomenal\ actri]\,
Sarah Bernhardt. Sarah, ah,
Sarah, ce-ai mai ademenit
America, dup\ ce-ai c\lcat
pe Europa ca pe un covor
ro[u... Iar America s-a alintat
la vederea ta, pre] de 256 de
minunate reprezenta]ii. }i-a
dat tren personal, te-a
`ntrebat de s\n\tate [i a scris
o c\rticic\ (Lua]i Iubirile
Sahrei Bernhardt! Numai 25
de cen]i!), din care
spectatorii aflau c\ ai avut
patru copii f\cu]i cu papa
Pius al IX-lea, Napoleon al
III-lea, un frizer [i un
condamnat la moarte pentru
paricid. ~n fapt, nu aveai
dec`t un singur b\iat, pe
Marcel, unica ta mare iubire.
Ai scandalizat, ai `nnebunit
de cap `ntreg Parisul [i
marile capitale ale Europei.
Aveai toane [i puseuri de
violen]\, voiai s\-]i grefezi o
coad\ de tigru exact
deasupra fundului, puteai s\
fii rechemat\ `n scen\, la
aplauze, chiar de 30 de ori la
r`nd. Dup\ ce-ai jucat `n
Hernani, Victor Hugo a
`ngenuncheat la picioarele
tale. Ce vremuri, Sarah!
Actri]ele `]i trimiteau anonime
amenin]\toare, iar b\rba]ii
[i-ar fi dat toat\ averea
numai ca s\ te ]in\ o clip\ de
m`n\. Te-ai lovit foarte r\u la
genunchi, la Rio de Janeiro,
`n al [aselea act al Tosc\i.
De-atunci, ai avut dureri
`ngrozitoare, iar `n 1915 ]i-a
fost amputat piciorul drept.
Aveai 71 de ani [i `nc\ mult\
energie – o b\tr`n\ regin\ a
teatrului. Ai continuat s\ joci,
purtat\ pe un fotoliu pliant,
stil Ludovic al XV-lea. C`nd
erai nemul]umit\ de ceva,
obi[nuiai s\ spui `n antract:
„Dumnezeu `nc\ n-a venit;
mai are timp p`n\ `n actul
patru...“. A ajuns [i El, pe 26
martie 1923, chiar `n ultimul
act, c`nd Maurice Rostand a
spus: „E emo]ionant, dar nu
at`t de tare ca atunci c`nd o
vedeam murind pe scen\,
chiar [i pentru a o suta
oar\...“ Ce figur\ mai erai,
Sarah!

Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
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Celebrul animal nu scrie mai
mult dec`t cite[te. {i nu
public\ mai mult dec`t scrie.
~ncerc`nd, printr-un soi de
„kibbutz“ artistic, restaurarea
continuit\]ii dintre gestul
creativ [i difuzarea acestuia,
cei [ase intelectuali ar\deni
care alc\tuiesc „animalul
colectiv“ impun, din 2003, pe
(pseudo?) pia]a cultural\ un
manifest al fic]iunii utile. T.S.
Khasis, C\t\lin Lazurca, Vasile
Leac, Florin M\du]a, Sorin
Neam]u, Bogdan Post\veanu,
„cu to]ii nemul]umi]i de
profesionalizarea
administrativ\ a actului
cultural“, umplu ora[ul de
autocolante literare, editeaz\
revista „Ca [i cum“ [i (se)
public\ la Editura Hartmann `n
colec]ia „Dublu rafinat“.

Opera]ii pe literatur\ deschis\

Arad versus America?

C.a. nu e interesat de geografii literare/ cul-
turale [i nici de rivalit\]ile presupuse de acestea.
Pentru el nu conteaz\ Literatura sau Arta (ame-
rican\, european\, rus\, japonez\, român\ etc.),
importante fiind textele/operele la care are ac-
ces, pe care le consum\ intim [i onest, g\sind

sau nu ̀ n ele prilej de provocare cre-
ativ\. Nu ne intereseaz\ nici dis-
cu]iile pe tema centru versus
provincie, nici cele legate de

exportul românesc de
valoare cultural\. De-

sigur c\, locuind
`n Arad [i di-
afuz`ndu-ne de

multe ori prin afi[aj stradal, ab]ibilduri, anun-
]uri la mica publicitate, scrisori anonime adresate
Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei Române, avem
un public localizat geografic. Dar asta nu pentru
c\ am `mp\rt\[i idealul eroului subversiv [i mar-
ginal, ci pentru c\ ]intirea acestui public ne
ofer\ [i prilejul degust\rii unor reac]ii cu ade-
v\rat savuroase, ochi `n ochi [i fa]\ c\tre fa]\.
Exemplu: reac]ia la un ab]ibild de pe vitrina
libr\riei, care spunea a[a:„{tia]i c\ `n cartierul
evreiesc un croitor execut\ la comand\?“. Sub
text, hop!, [i mascota C.a. – un ursule] de
plu[. O t`n\r\ ziarist\, fat\ cu [coal\ a[adar, in-
tr\ `n libr\rie [i cere mai multe detalii despre
anun]. Vr`nd ea s\ comande un ursule] de di-
mensiuni colosale pentru aniversarea iubitului.

C\t\lin Lazurca despre public, ochi `n ochi [i fa]\ c\tre fa]\

Animalul „colectiv“ are s`nge rece sau cald?

C.L.: Ursule]ul de plu[ are blana moale, s`ngele rece [i carnea
fierbinte. ~n s`nge rece se scald\: Sorin Neam]u, membru al
`nc\ unui grup de crea]ie a c\rui titulatur\ spune totul:
Noima; Bogdan Post\veanu, specialist `n logistic\, o vreme
proletar `n Germania; C\t\lin Lazurca, mic burghez; [i
Florin M\du]a, profesor de [tiin]e sociale. Carnea fierbinte
apas\ pe umerii lui Vasile Leac, boem, cutremur\tor, [i ai lui
T.S. Khasis, ve[nic cutremurat. Alc\tuie[te – aceast\ carne –
[i formele seduc\toarelor asociate feminine ale C.a.:
Voichi]a N\chescu, feminist\, corespondent din AmeriC.a.;
[i Cristina Lazurca, muz\ infailibil\.

A]i scris romanul Celebrul animal „ca [i cum“...?

C.L.: Scriind romanul puneam la `ndem`na grup\rii ceea ce
Vaihinger, filosoful lui „ca [i cum“, numea fic]iuni utile.
Vreau s\ spun c\, de multe ori, ne-am raportat la text [i am
evoluat ca [i cum romanul ar fi fost adev\rat. De[i, la un
moment dat, dup\ ce cartea a fost retrimis\ autorului de c\tre
editor, toat\ ideologia asta a lui „ca [i cum“ risca s\ revin\
un fel de teorie a lui c`t pe-aci. Ne-am repliat `ns\ destul de
repede, am f\cut corecturile necesare [i, ca grupare, am g\sit
noi resurse de creativitate [i am pus la punct proiectul revistei
„Ca [i cum“. Editat\, ca [i colec]ia „Dublu rafinat“, tot la
Hartmann, revista posed\, credem noi, un caracter aparte:
acela de a fi singura publica]ie exclusiv literar\ de pe (hai s\-i
spunem) pia]\. Din revista pe care o supraveghem lipsesc
cronica TV, editorialul socio-politic, revista presei, `n general
rubricile care pavoazeaz\ excesiv de facil publica]iile culturale.
P`n\ [i scurtissimele cronici de carte s`nt scrise de noi ca ni[te
m\rturisiri ale unor experien]e personale. Ni se pare o chestie
c`t se poate de onest\ [i chiar recomandabil\ celor afla]i `n
fa]a inefabilului, a ca[icumului literaturii. Pam-pam!

DJ  Salinger  mix  la  www.radioplictisitor.ro

Cum ar ar\ta un post de radio al Celebrului animal?
S\-i zicem, deloc `nt`mpl\tor, Dostoievski FM?

C.L.: ~nt`mplarea face c\ ne-am g`ndit la un moment dat [i
la un post de radio pe net. Dostoievski FM ar fi fost, al\turi
probabil de DJ Salinger, doar o rubric\ a programului zilnic,
radioul urm`nd s\ emit\ de pe adresa radioplictisitor.ro.
Asta `n replic\ la posturile FM care se screm s\ ne bine
dispun\, mim`nd o poft\ de via]\ de-a dreptul pornografic\.
Noi n-am mima, `ns\ am emite p\reri despre ceea ce ne
intereseaz\ cu adev\rat: literatur\, muzic\ clasic\, lecturi
din Evanghelie [i alte chestii tari. (Model de creativitate:
Andy Kaufman – omul din lun\ al lui Forman, citind cu
voce tare, spre stupoarea auditoriului, Marele Gatsby, de
la un cap\t la cel\lalt.)

C\t\lin Lazurca [i Vasile Leac – ni[te „arenda[i ai literaturii“

Vaihinger  [i  fic]iunile  utile


