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Undeva, `n apropierea Stuttgart-ului,
la Castelul Solitude, s-au n\scut

c`teva opere recente din literatura
rom=n\ – „Misterele Castelului

Solitude sau despre singur\tate la
vreme de iarn\“ de Daniel Vighi sau

„Cum mi-am petrecut vacan]a de
var\“ de T.O. Bobe. ~n unele cazuri,
statul rom=n este acela care ofer\

banii necesari deplas\rii scriitorilor
`n tabere de crea]ie, `n cele mai

multe – „oameni de bine din afar\“.
Nu s`nt mul]i scriitorii care ar nega

importan]a unei burse de crea]ie, la
fel cum nu de fiecare dat\ de pe

urma unei burse a ie[it un volum...
„Suplimentul de cultur\“ [i-a

propus ca `n acest num\r s\
dezbat\ importan]a burselor de
scriitor cu Robert {erban, Filip
Florian, T.O. Bobe [i Liviu Bleoca.

Bursierii
scrisului
Bursierii
scrisului
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CRONIC|  DE  FILM  DE  IULIA  BLAGA:  „Prinde  timpul,  scoate-ii  ochii“ `n  pagina  14
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Uniunea Scriitorilor din România (USR) dore[te
s\ creasc\ num\rul membrilor tineri prin oferirea
de burse de crea]ie anuale, organizarea unui co-
locviu na]ional [i a unui concurs de manuscrise
ce ar urma s\ fie tip\rite sub egida Uniunii.

Scriitorul Gabriel Chifu, secretar al USR, pre-
zint\ cititorilor „Suplimentului de cultur\“ mo-
tivele pentru care institu]ia reprezentat\ de dom-
nia sa n-ar mai trebui privit\ drept una `mb\-
tr`nit\.

Anul acesta, comemorarea zilei
de 11 septembrie a readus ̀ n prim-
plan controversele legate de con-
struc]iile de la Ground Zero.
Proiectul propus de echipa lui
Daniel Libeskind, selectat prin
concurs `n urm\ cu doi ani [i
care ar trebui s\ fie gata p`n\ `n
2010, s-a transformat `n nisipuri
mi[c\toare.

„Lamerica“ de Casiana Ioni]\ `n PAGINA 4

România cheltuie[te anual
pentru imaginea sa `n lume
doar un milion de euro

Cine `mi cump\r\ fla[net\?

Festivalul Muzicii
Mecanice de la Ia[i col] 
cu fast food-ul lui Mac
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Gabriel Chifu: „Literatura t`n\r\
este punctul nostru vulnerabil“

Ionu] Chiva, autorul romanului „69“:

„M–am apucat de scris 
de frica `nv\]\toarei,
care b\tea r\u“

Dincolo de Ground Zero



Luiza Vasiliu

Nu mai [tiam c`nd ascultasem ultima oar\
o muzic\ mecanic\. Electronic\ da, sinte-
tizat\ da, simfonic\ da. ~ns\ mecanic\....
De aceea am alergat bucuroas\ pe str\zi
(`ntocmai ca pu[tiul cu franzela cea lung\
dintr-o poz\ de-a lui Cartier-Bresson) c`nd
am aflat c\ la Ia[i se c`nt\ mecanic la cea
de-a V-a edi]ie a Festivalului Muzicii Me-
canice. Am ajuns `n fa]a Palatului Culturii
la timp ca s\ ascult ultimele melodii ale
Fanfarei Palatului Copiilor. Pentru c\ so-

listul dansa latino pe o
melodie ]ig\neasc\ de

al\muri, am vrut s\ dau o rait\ la expozi]ia
Fascina]ia muzicii mecanice. Ghinion: o-
rele de vizitare erau numai de la 10.00 la
16.00 – nici g`nd de nocturn\ sau de pro-
gram prelungit. Nu-mi mai r\m\sese dec`t
s\ m\ plimb prin jurul statuii lui {tefan cel
Mare. ~n fa]a ei, o sumedenie de tineri ju-
cau baschet la ni[te panouri montate de
fast-food-ul lui Mac, `ntr-un street-ball
care se pupa cu muzica mecanic\ a[a cum
s-ar simpatiza P. Diddy cu un fla[netar de
pe cheiurile Senei.

Horia Gumeni, prezentatorul glume] de
la TVR Ia[i, a mul]umit fanfarei (mai ales
b\ie]elului de la tobe, nu mai mare de 12
ani) [i a chemat pe scen\ fla[netarii, un
breton burtos [i b\rbos, simpatic foc, [i
partenerul lui, c`nt\re] de buzuki, plus `n-
c\ doi francezi, un el cu ochelari, beret\ [i
e[arf\ ro[ie la g`t, [i o ea gra]ioas\ [i z`m-
bitoare.

Au c`ntat valsuri, melodii revolu]ionare
ale lui Vian (La java des bombes ato-
miques), Brel, Renaud [i Brassens, c`nte-

ce din cabaretele de la 1900 sau din portu-
rile cu marinari be]i. Vasile Cocolo[, un
inginer bucure[tean, a `nv`rtit sobru mane-
ta fla[netei construite de el (e singurul
fla[netar din România), iar c`]iva copii din
public au putut [i ei s\ c`nte muzic\ meca-
nic\. Lumea din fa]a Palatului a aplaudat,
s-a sim]it bine [i s-a leg\nat unduitor `n
st`nga [i-n dreapta, ̀ n ritm de vals sau polka.

Cam at`ta despre fla[netari. A urmat
Teatrul Masca, prezent`nd „`n premier\ `n
România“ piesa Fior d’amor..., „o po-
veste despre lumea anilor ’30, acompa-
niat\ de muzica acelor vremuri“. Eu n-am
prea priceput care era povestea, jocul con-
centr`ndu-se pe mimic\, gestic\ [i c`ntatul
melodiilor interbelice `n acela[i timp cu
Zavaidoc&co, care se auzeau din boxe. Pre-
supun c\ a fost mai mult un spectacol de
muzic\ [i imagine, personajele fiind, de
fapt, statui care se mi[cau ca ni[te robo]i
[i mimau c`nt`nd istoriile de amor [i du-
rere. Oricum, publicul a fost foarte mul]u-
mit, ceea ce, de altfel, [i conteaz\ pentru
un festival precum cel de la Ia[i.

~n rest, cine vrea s\-mi d\ruiasc\ de
ziua mea o fla[net\ (cost\ 5.000 de euro [i
se poate cump\ra chiar de la domnul Co-
colo[), are [anse s\ devin\ prietenul meu
cel mai bun.

Reality show-ul
preziden]ial
Treptat, ne-am putut face o imagine despre ce `nseamn\ un
pre[edinte implicat, `n viziunea domnului Traian B\sescu: unul
ce se consider\ atoate[tiutor, mult deasupra bietei Constitu]ii,
mult deasupra p\rerii partidelor, `n concluzie, mult deasupra de-
mocra]iei. {i, pe l`ng\ toate, un pre[edinte ce are impresia c\,
ajuns `n pozi]ia `n care e, ar fi un fel de demiurg al neamului. Mai
pe [leau spus, `n ultima vreme Traian B\sescu pare a se sim]i
`n fa]a societ\]ii, cu tot ce implic\ ea, precum `n fa]a unui com-
puter, juc`nd un joc de strategie. Age of Republics. Sau ceva de
genul \sta.

Scriu asta `ntruc`t nicicum altfel nu pot interpreta ultima
petard\ a pre[edintelui, prins\ din zbor [i dezvoltat\ p`n\ la
limita arogan]ei – cea a parlamentului unicameral. Nu ideea `n
sine deranjeaz\, ea poate fi, `ntr-adev\r, o tem\ de discu]ie, ci
felul `n care a fost ea „expus\“ de Traian B\sescu, inclusiv ame-
nin]area, c\ci o amenin]are `n toat\ regula a fost, cu referendu-
mul. Un nou tip de `ntoarcere la popor, adic\, `ns\, din p\cate,
egal\ cu un apel de tip comunist mai degrab\ dec`t democrat.
Pentru c\ numai comuni[tii amenin]au permanent cu „puterea
poporului“. Vorba pre[edintelui pe c`nd era doar preziden]iabil:
„Cum s-a f\cut, Adriene, ca poporul \sta n\p\stuit s\ aib\ de
ales `ntre doi comuni[ti ca noi?“.

Cum s-a f\cut, s-a f\cut – cert e c\ nu de comunism trebuie
s\-l acuz\m totu[i pe Traian B\sescu. Ci, spuneam, de pl\cerea
imens\ de a da teme de lucru anali[tilor [i comentatorilor politici,
[tiind foarte bine c\, astfel, [i timpul liber al poporului (ca s\ vezi:
tocmai cel la care face apel c`nd `i vine lui) este... ocupat. {i,
fiind ocupat cu probleme de genul: e bine s\ avem parlament
uni- sau bicameral?, e mai bun votul nominal?, discut\
primul-ministru cu jurnali[tii, pe malul lacului Snagov, proble-
mele ]\rii? etc., poporul nu mai are timp s\ observe c\ pre[e-
dintele se implic\ `n tot felul de alte treburi, numai `n cele
specifice unui pre[edinte nu prea. Ca, de exemplu, `n proble-
mele integr\rii europene populare a PD-ului sau `n prop\[irea
aceluia[i partid p`n\ la urcarea pe cele mai `nalte culmi ale
sondajelor de opinie sau `n treburile interne ale celuilalt partid
din Alian]\ [.a.m.d.

Miza pe circ, [i nu pe p`ine este `ns\ una pe termen relativ
scurt – `n nici un caz, adic\, nu poate dura patru ani. Iar versatul
Traian B\sescu [tie foarte bine asta. Prin urmare, devine
aproape obligatorie concluzia c\ pre[edintele este `n continuare
fixat pe ideea alegerilor anticipate, implicarea sa politic\ din ulti-
mele nou\ luni fiind una mai degrab\ electoral\. Ceea ce,
evident, `nseamn\ c\ trebuie s\ ne a[tept\m `n continuare la
deja celebrele petarde preziden]iale. Ba chiar am putea paria c\
p`n\ la Cr\ciun mult\ cerneal\ va mai curge [i multe vorbe se
vor risipi `n eter pe teme explozive, create [i bine ]intite de Tra-
ian B\sescu. ~n cele din urm\ `ns\, `ntr-o ]ar\ `n care audien]a
emisiunii „Surprize, surprize“ r\m`ne uria[\, parc\ exact de un
asemenea pre[edinte avem nevoie.

Constantin Vic\

Am v\zut piesa. Mai bine
zis, mi-am permis s\
stau `n sal\ ca [i cum ar

fi fost o pies\. N-a fost pies\ de
teatru, de Teatru cu T mare, a[a
cum am scris. A fost un mani-
fest cu m mic pe mai multe pla-
nuri. S\ le iau pe r`nd: mani-
festul regizorului Radu Afrim,
prin care anun]a c\ nu-[i mai me-
najeaz\ publicul, nu mai pune
parabola `n fa]a fizicului [i nici

metafizica `n fa]a vie]ii. Planul
doi: nu mai exist\ distinc]ii `ntre
arte. Nu a fost pies\ de teatru pen-
tru c\ s-au `nt`mplat urm\toa-
rele: film, muzic\, dans, ima-
gine [i joc. Art\ total\, Afrim
totalitar. Planul trei: [ti]i jocul
cu est plus etica rezult\ esteti-
ca? E un pic dep\[it. Nici un
est, nici o estetic\. Doar etic\.
A[a cum o vede Afrim. La care
subscriem noi, cei patruzeci de
ho]i, violatori, snufferi, dealeri,
hackeri, pompieri [i b\rba]i
primordiali. Sau nu b\rba]i, ci
indivizi umani. Pentru c\ dis-
tinc]ia heterosexual – homo-
sexual e una de babe isterice.

B\rba]ii din piesa lui Afrim
s`nt imagini ale primului om, nu
ale genului. Primul om nu avea
un sex clar, vezi Michel Tour-
nier, dac\ nu m\ crezi. A privi
Adam Geist din perspectiva ho-
mosexual\ e prea mult [i prea
pu]in totodat\. E un bun subiect
de pres\ [i de comentat `n ca-

bina administratorului de bloc,
cu o „Libertatea“ pe mas\. Dar
e o zon\ `n care ai pierdut sen-
sul piesei. Masculinitatea nu
poate fi egal\ cu homosexualita-
tea. Nu v\d un manifest homo-
sexual `n Adam Geist. Mai de-
grab\ unul unificator, `n care
sexele se [terg. Personajul A-
dam nu `n]elege moartea mamei
sale, ucide o fat\ care refuz\ s\
fac\ dragoste cu el, este salvat
din situa]ii de c\tre m\tu[a Anna.
Psihanalizabil? Sper c\ nu, c\
atunci facem altceva dec`t art\ &
etic\. De la `nceput nu exist\ o
paradigm\ feminin\ dominant\.
Feminin nu poate exista acolo
unde s`nt rela]ii de putere (ou-
bliez Foucault, svp!). Pentru c\
Adam trece doar prin astfel de
rela]ii.

Aici  nu  se  salveaz\  nimic

Adam Geist e tipul de pe strad\,
un pic autist, un pic exuberant.
Un pic f\r\ repere, dar destul de
autodistructiv `nc`t s\ fie un
erou. Poate fi [i anarhist (de
dreapta [i de st`nga), poate fi
[i democrat. Adam ucide, A-
dam salveaz\ atunci c`nd u-
cide. Adam `[i reneag\ tre-
cutul, `[i `nfund\ viitorul. Adam

nu crede `n Dumnezeu, dar se
roag\. Adam nu e cult, dar nici
inocent. Adam vinde droguri,
dar bea Cola de la robinet. Asta
e lumea noastr\: cu dealeri, cu
piromani, cu oameni f\r\ tre-
cut, cu pere]i pe care se de-
seneaz\ „obscenit\]i“, cu lim-
baj dur, cu lacrimi, cu g\[ti de
cartier, cu zone de influen]\.
Dar aici exist\ [i lini[te, [i final
fals. Cum a fost cel c`nd, `ntr-un
moment de rezolvare a con-
flictului (teatral, inter-etnic,
social etc.), actorii ies `n scen\,
se iau de m`n\, se pune buchetul
de flori [i, surpriz\, Afrim d\ o
palm\ peste botic publicului
(ridicat, ca la comand\, `n pi-
cioare) [i continu\ ac]iunea.
Pentru c\ nu s`ntem la teatru, nu
s`ntem `n conven]ie. Piesa n-are
happy-end, nu se salveaz\
nimic. Nu exist\ bine sau r\u,
doar puterea de a `n]elege
mersul lumii. Unii n-au avut-o,
mai ales domnul impozant care
a ie[it din sal\ la auzul
cuv`ntului „floci“. Dac\-l `nt`l-
nesc pe strad\ am s\-i spun:
Ich bin Adam Geist, du bist
Cain Furz. {i nici lui n-o s\-i fac
cronic\ de teatru acolo unde nu
e teatru sublim, ci realitatea pe
bune.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Br\ila, trece un bac. St\m pe malul fluviului [i ne g`ndim ce ar mai
putea s\ fac\ Radu Afrim. E s`mb\t\, 17 septembrie, [i afar\ e frumos.
Br\ila geme de nun]i [i de pustietate. Ori veselie balcanic\, ori nimic.
Totu[i, `ntr-o lume perfect blazat\, ce ar mai putea face Afrim?
Deschid caietul-program al piesei Adam Geist [i citesc: o pies\
violent\, nu despre violen]\; la public nou, emo]ii noi; jos metafizica,
hai adrenalina. So, las’ c\ vedem noi. La Teatrul „Maria Filotti“.



Horia-Roman Patapievici cere dublarea bugetului Institutului Cultural Român

România cheltuie[te anual pentru imaginea
sa `n lume doar un milion de euro

„Ceau[escu n-a murit!“ Pe
versurile melodiei interpretate de
Ada Milea, Horia-Roman Pata-
pievici a ie[it `n luna mai pentru
prima dat\ `n fa]a presei `n noua
sa calitate de pre[edinte al Insti-
tutului Cultural Român: „Am
chemat-o pe Ada pentru c\ re-
prezint\ contrariul stilului emfatic
`n care este redactat\ Legea
356/2003 pe baza c\reia func]io-
neaz\ ICR“, a spus Patapievici.

George Onofrei

~ntr-un interviu acordat Eu-
ropei Libere [i publicat de
„Suplimentul de cultur\“,

acesta [i-a motivat gestul de a
prelua [efia ICR: „Dac\ `n Ro-
mânia conteaz\ foarte mult cine
conduce institu]ia, atunci institu-
]ia are profilul celui care o con-
duce. (...) ~n cazul Institutului
Cultural Român, problema insti-
tu]iei nu era at`t aceea c\ pre[e-
dintele s\u era numit de c\tre
pre[edintele României, c`t fap-
tul c\ Institutul a avut o apro-
piere nepermis\ de opiniile [i,
dac\ a fost cazul, indica]iile pre-
[edintelui“.

~n cea mai recent\ conferin]\
de pres\, Horia-Roman Patapie-
vici a cerut ca bugetul Institu-
tului Cultural Român (ICR) s\
creasc\ `n 2006 cu 84%, `n con-
di]iile `n care Ministerul Finan-
]elor a propus o sum\ identic\ ce-
lei din 2005: 109 miliarde de lei.

Dac\ MAE se ocup\ de ad-
ministrarea cl\dirilor [i plata
personalului diplomatic, ICR-ul
are sarcina de a desf\[ura pro-
grame culturale at`t `n str\in\-
tate, c`t [i `n ]ar\. Din bugetul
acordat de Ministerul Finan]e-
lor, doar circa un milion de euro
s`nt destina]i acestor programe,
prin bugetul institu]iei. Este o
sum\ de patru ori mai mic\ de-
c`t bugetul Festivalului „George
Enescu“ din acest an.

Horia-Roman Patapievici a
suspendat mai multe tipuri de
activit\]i considerate ineficiente:
a redus num\rul de publica]ii
destinate pie]ei culturale inter-
ne, precum [i num\rul de titluri
publicate de Editura ICR pentru
pia]a intern\. ~n continuare se
restr`nge num\rul de publica]ii
tip\rite, opt`ndu-se pentru cele
online, „care au o mai bun\
putere de penetrare, iar costu-
rile s`nt mai mici“.

Dou\  motive  pentru
cre[terea  aloca]iei  bugetare

At`t pre[edintele ICR, c`t [i
vicepre[edintele Tania Radu au

enumerat la conferin]a de pres\
din 16 septembrie o serie de ar-
gumente pentru ca bugetul insti-
tu]iei s\ fie mult mai mare dec`t
cel propus de Ministerul Fi-
nan]elor. Unul dintre argumente
ar fi dezvoltarea unor programe
[i proiecte culturale care s\ fie
exportate `n str\in\tate, pentru a
`ndeplini „principala misiune a
ICR – reprezentarea, promova-
rea [i protejarea culturii [i ci-
viliza]iei na]ionale“. Totodat\, s-a
subliniat c\ statul român cheltu-
ie[te, `n prezent, prin Ministerul
Afacerilor Externe, de 20 de ori
mai mult pentru `ntre]inerea cl\-
dirilor `n care func]ioneaz\
institutele culturale române `n
str\in\tate dec`t pentru produce-
rea [i exportarea programelor
culturale care se afl\ `n sarcina
ICR. Majorarea aloca]iei buge-
tare se solicit\ exclusiv pentru
conceperea [i exportarea progra-
melor [i proiectelor culturale, `n
vreme ce cheltuielile de perso-
nal ale ICR vor fi men]inute la
nivelul anului 2005.

Un motiv suplimentar pentru
majorarea bugetului pe 2006 ar
fi legat [i de `nfiin]area, la anul,
a `nc\ cinci institute culturale –
la Madrid, Stockholm, Var[o-
via, Kiev [i Chi[in\u. Astfel,
volumul de activitate se va m\ri
cu aproape 50%.

Dubla  subordonare
`i  face  greu  de  `nl\turat
pe  „func]ionarii  obosi]i“

Horia-Roman Patapievici nu `i
poate demite pe unii dintre [efii
institutelor culturale române din
str\in\tate, deoarece acestea s`nt

subordonate at`t ICR, c`t [i Mi-
nisterului Afacerilor Externe.
Totu[i, cele dou\ institu]ii au
demarat la sf`r[itul verii o ana-
liz\ a activit\]ii fiec\rui institut
român, care se va `ncheia spre
sf`r[itul anului.

P`n\ `n acest moment, referi-
tor la evaluare, vicepre[edintele
ICR, Mircea Mih\ie[, a decla-
rat c\ directorii respectivelor
institute nu au o activitate cu
care România s\ se poat\ m`n-
dri. „Nu anticipez p`n\ nu avem
h`rtiile pe mas\, dar situa]ia ge-
neral\ este una a unor func]io-
nari obosi]i, a unor oameni care
nu au observat c\ s-a schimbat
ceva `n lume, c\ se redefine[te
arta `n fiecare moment“, a afir-
mat Mih\ie[. El consider\ c\
nici unul dintre aceste centre nu
a organizat o ac]iune mare, „de
impact“. „S-a mers pe minim\
rezisten]\, adic\ s\ avem mici
ac]iuni, la nivel de cas\ or\[e-
neasc\ de cultur\, oamenii s\
aib\ timpul ocupat. Eu cred c\
este mult mai important s\ faci
lucruri de impact, s\ faci dou\-
trei-patru `ntr-un an, dar s\ le
faci unde trebuie [i cu oamenii
care trebuie“, a subliniat Mih\ie[.

Mircea Mih\ie[ mai afirm\
c\ exist\ [i o „parte norocoa-
s\“, `ntruc`t „majoritatea direc-
torilor [i directorilor adjunc]i ai
institutelor `[i cam `ncheie man-
datul `n aceast\ toamn\“. Astfel,
ei vor putea fi `nlocui]i `n urma
unui concurs cu „oameni preg\-
ti]i“, a afirmat vicepre[edintele
ICR. P`n\ `n acest moment au
fost confirmate dou\ numiri:
Radu Portocal\ la Viena [i Car-
men Bendovski la Paris.

T`n\r
[i nechibzuit
Nu pot s\ nu pomenesc de una dintre criticile – sau hai s\ zic
sugestiile – care se fac la adresa tinerilor prozatori contempo-
rani*: aceea c\ abuzeaz\ de biografie, folosind la maximum istoria
personal\ pentru a construi o scriere pseudofic]ional\ (sau
autofic]ional\, termen ajuns la mod\ azi). Ideea se exprim\ a-
desea pe un ton fals `ngrijorat: „Vai, dar ce-or s\ se fac\ tinerii
\[tia c`nd or s\-[i consume biografia `n dou\ c\rticele?“. Sub-
textul – destul de vizibil – e c\ majoritatea nu s`nt scriitori veri-
tabili, ci doar egolatri care n-ar fi `n stare s\ imagineze, s\ con-
struiasc\, s\ creeze `n general, ci – `n cel mai bun caz – s\ se
povesteasc\. A[adar, ar trebui s\ aib\ mare grij\ cum `[i dr\-
muiesc biografia `n c\r]i, fiindc\ au un handicap fa]\ de creatorii
„veritabili“ [i handicapul va `ncepe s\ se vad\.

At`ta preocupare pentru destinul tinerilor – viitorul de aur al
literelor române[ti – e `nc`nt\toare [i m\gulitoare. Singura pro-
blem\ e c\, la o scrutare mai atent\, logica repro[ului (sau a
avertismentului) `ncepe s\ sc`r]`ie.

~n primul r`nd, doar o parte din noua genera]ie de prozatori
români (nici m\car majoritatea) au publicat texte cu tent\
autobiografic\. Nu e (de exemplu) cazul lui Filip Florian, Dan
Lungu, Florin L\z\rescu, Bogdan Suceav\, Lucian Dan
Teodorovici... Apoi, chiar `n textele scrise la persoana `nt`i [i cu
sugestii autobiografice evidente, cine poate spune c`t e pur\
repovestire a biografiei personale [i c`t e imagina]ie, falsificare,
minciun\ – cu alte cuvinte, fic]iune pur\? Oare 69 e biografia
liceanului Ionu] Chiva? P\i, atunci ar cam fi cazul s\ intre la
pu[c\rie! Iar `ntr-o celul\ al\turat\ ar putea sta Drago[
Bucurenci, autorul lui RealK. Dup\ gratii cu ei! Serios acum, pe
bune/ pe invers e biografia lui Adrian Schiop? Dar Muzici [i faze
al lui Ovidiu Verde[ ori Dincolo de frontiere, romanul lui Sorin
Stoica? S\ fim serio[i!

Dac\ `ns\ nu ne intereseaz\ dec`t istoria literar\, e bine s\ ne
amintim c\ biograficul a fost `ntotdeauna o surs\ excelent\ de
crea]ie – crea]ie, nu reproducere. Conform aceleia[i logici, ar
trebui s\ depl`ngem [i soarta altor prozatori nec\ji]i, care – pro-
babil tot din lips\ de imagina]ie – au apelat la c`rjele autoscopiei
[i la evenimentele autobiografice. S\-i c\in\m pe Mario Vargas
Llosa cu a sa m\tu[\ Julia, pe Philip Roth, pe Joyce, pe
Saroyan [i pe armenii s\i, pe Saul Bellow [i pe at`]ia al]ii.

Iar dac\ folosirea biografiei `n scris e at`t de riscant\, `nc`t
poate afecta decisiv ([i negativ) cariera literar\ a unui prozator,
atunci nici n-are rost s\ mai judec\m estetic memoriile ori jur-
nalele scriitorilor [i nescriitorilor, oameni obseda]i de propria lor
persoan\, care [i-au imaginat c\ vor r\m`ne `n memoria cultu-
ral\ a omenirii doar povestindu-[i via]a lor [i a celor pe care i-au
cunoscut, cum s-a am\git ducele de Saint-Simon.

E imposibil s\-i impui scriitorului reguli de genul „Interzis
biograficul!“, „Scrie]i doar cu m`na dreapt\!“, „Nu fi]i incorec]i po-
litic!“ sau „Nu c\lca]i pe coad\!“ – toate la fel de absurde tocmai
fiindc\ sun\ a reguli. Dac\ ar fi existat un set de norme [i stan-
darde care, odat\ respectate, ar fi putut face (sau „f\cea“, cum
zicea Ilie Moromete) un scriitor, lumea ar fi plin\ de c\r]i bune [i
identice, adic\ plictisitoare. A[a, e plin\ de c\r]i proaste. Dar [i
valoroase. {i nu biograficul decide asta.

Eu s`nt convins c\ un scriitor veritabil `[i poate transpune c`t
vrea via]a `n literatur\ [i tot `i mai r\m`n destule de povestit.
Ideea asta cu dr\muirea biografiei (c\ altfel se termin\) e ridicol
de materialist\. Se potrive[te mai degrab\ unui gestionar de
alimentar\ comunist\, care d\ c`te o rud\ de salam – sau de
biografie – la fiecare, ca s\ ajung\ la to]i. Biografia e totu[i
surs\, nu oglind\ a crea]iei. Poate fi jurnal [i, la fel de bine,
poate fi [i parabol\. {i mai poate `nsemna [i o carte bun\. Sau
mai multe.

* Mai e una la fel de `ntemeiat\, despre care vorbim
acu[i-acu[ica.

Radu  Pavel GHEO
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„Nu anticipez p`n\ nu avem h`rtiile
pe mas\, dar situa]ia general\ este

una a unor func]ionari
obosi]i, a unor oameni
care nu au observat c\

s-a schimbat ceva `n lume,
c\ se redefine[te arta `n
fiecare moment.“

Mircea Mih\ie[

Doi  bursieri  ai  ICR
Artista plastic\ Suzana F`nt`nariu [i compozito-
rul Liviu D\nceanu vor fi primii beneficiari ai bur-
selor „Constantin Brâncu[i“ [i „George Enescu“,
acordate de Institutul Cultural Român (ICR). Cei
doi vor lucra, timp de trei luni, `n atelierul con-
tractat de România la Cité Internationale des Arts
din Paris [i vor primi o burs\ lunar\ `n valoare de
1.300 de euro. Cele dou\ programe de burse
ini]iate de ICR s`nt destinate plasticienilor [i
muzicienilor români cu rezultate remarcabile.
C`[tig\torii au fost desemna]i, la sf`r[itul lunii
august, dup\ examinarea celor 146 de dosare
depuse la ICR.

Cea de-a IV-a edi]ie a Festivalului in-
terna]ional „Zile [i Nop]i de Literatu-
r\“, care s-a desf\[urat la Neptun, s-a
`ncheiat luni, 19 septembrie, cu de-
cernarea Premiului Ovidius, `n valoa-
re de 10.000 de dolari, [i a Premiului
Festivalului, care au revenit scriitori-
lor Mario Vargas Llosa [i, respectiv,
Cengiz Bekta[.

La festival au participat, al\turi de
premian]i, peste 70 de scriitori din Ro-

mânia [i str\in\tate, printre care Alan
Brownjohn, Peter Curman, Christian
Haller, Adam Puslojic. La final, pre-
[edintele Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, criticul literar Nicolae Mano-
lescu, a anun]at c\ manifestarea va fi
permanentizat\, urm\toarea edi]ie, cea
de-a V-a, urm`nd s\ fie organizat\ `ntr-un
nou format. Bugetul alocat pentru orga-
nizarea manifest\rii a fost de 1,5 mi-
liarde de lei vechi. (Rompres)

Nicolae  Manolescu  anun]\  permanentizarea
„Zilelor  [i  Nop]ilor  de  Literatur\“  de  la  Neptun

Pre[edintele Institutului Cultural
Rom=n, Horia-Roman Patapievici,
crede c\, `n Rom=nia, institu]ia
ia forma celui care o conduce

Comparativ, bugetul unei
singure edi]ii a Festi-

valului „George Enescu“
poate atinge cifra de
patru milioane de euro



Foietaje (2)
Eeeh, t`r`[-gr\pi[, zdronca-zdronca, `[i f\cu loc [i rubricu]a noastr\
`n mentalu’ ba[tinal. Ca s\ ne b\g\m `n seam\ [i s\ ne auto-
moto-promo, v\ vom `n[tiin]a c\ `n ultima lun\ am primit urm\-
toarele semnale: pentru „Jazz la ceaun“, at`t doamna ing. dipl.
Crista Joni din Timi[oara (pe care am `ncoronat-o nu demult, `n
pag.4, regina paprica[ului din G\r`na), c`t [i fanii jazzului au
cump\rat toate exemplarele din „Supliment“ ajunse `n Banat [i
le-au v`nturat peste m\ri [i ]\ri. Cel mai `ndep\rtat ecou (ce-i
drept, cam uimit) ne-a venit de la fostul nostru student [i nepot
al doamnei regine, doctorand la Stanford `n istoria religiilor (mani-
heisme de limb\ copt\, pe bune!). Iar cel mai apropiat r\sunet
ne-a adus de la Heidelberg e-mailul gagico esti buna, tzine-o
langa! la anu venim toata gashca pt Garbarek la voi. Daca
se-ntimplau chestiile astea in 90, dracu mai pleca din Romania.
Tschuss. Pentru „{ogun la gr\tar“, o amic\ ziarist\ ne-a scris c\
ce mi[to (sau nasol?) era `n România anilor ’80, c`nd mita pentru
1 kg carne putea fi Magicianul [i c\ o prieten\ a `ntrebat-o dac\
s\ ne p\streze punga de la firma Dandy `n care a cump\rat un
pui congelat. Pentru „Cercul micilor gospodine“ `nchinat geniului
francez al limbii [i papilelor sale gustative, am primit grabnic
dou\ invita]ii: una la Sorbona, s\ discut\m o lun\ despre gustul
Europei Centrale, [i alta la apetisanta emisiune a lui Robert
{erban, care ne `nv`rti rubricu]a pe-„A cincea roat\“ pre] de o or\
jumate. Pentru „Mu[chetari crocan]i“, pagin\ pus\ la picioarele lui
tataia Dumas, un adev\rat prieten ne-a zis-o scurt, de la obraz,
`n timp ce `nfr`ngea un lango[: „Bine c\ ai descoperit [i tu
America! Am chelit de c`nd `]i spun c\ b\iatu-i genial [i `n
general nu mai umbla cu poante slabe: mu[chetarii nu m\n`nc\
fazan `n nici o pagin\. D’Artagnan bag\ masiv vi]el `mp\nat cu
anghinare [i m\duv\, Porthos – mu[chiule] de miel, Aramis,
piept de pui [i Athos zice c\ toate-s carne de cal la sf`r[itul volu-
mului unu“. Despre „Foietaje (1)“, tulburat de graba `n care-am
trimis 4.800 de semne, `nsu[i bossul poliromic ne-a scris o
epistol\ scurt\, dar inspirat\ („M\i, soro, ce fream\t, ce
frunzet!“), urmat\ de o re]et\ cu bibilici `n sos a la Valais, iar
prietenul arhitect ce ne aprovizioneaz\ fantasmele `n P-]a Timi-
[oara 700 ne-a zis i]it dup\ o piramid\ de gogo[ari: „Bre, v\z c\
dai iama `n revistele de gagici. Nu te l\sa, fato, frige-le-o scurt,
c\ merit\. Ascult\ la b\tr`nu: dac\ vrei chestii mi[toace de po-
toale, `nfoaie-i pu]in pe b\ie]ii de la «Ca]avencu» [i de la «Men’s
Health». Hai, pa [i pu“.

Acuma, ce s\ mai zicem? Am promis c\ vom face dreptate
mur\turilor, zacuschi]elor [i tuturor m`nc\rurilor s\]ioase. C\
vom aduce un omag gospodinelor cumsecade, care se bat `n
re]ete mai abitir ca, eheu, ieri, alalt\ieri, Venus ori Serena pentru
cupe, doar-doar or ap\rea cu poze `n „C\mara ta bogat\“ sau
„Practic `n buc\t\rie“. Cinste femeilor cu poft\ de g\tit [i de
m`ncat din România! Bravo, fetelor! V-am citit, am salivat, am
calculat calorii, am `nghi]it `n sec [i ne-am luat (iar!) dup\ amicul
arhitect. Ia s\-i vedem [i pe academicienii cei glumetici de la
„Ca]avencu“ `n extensie. ~nt`i de toate, s\ lu\m la foiletat „Buc\-
t\ria pentru to]i“. Coperta de pe care ne z`mbe[te cu oarece
ghidu[enie `n luna septembrie omul recent Ha[erpe. Dac\
„Practic `n buc\t\rie“ zice ]an]o[ c\ o s\ g\sim `ntre foi „111 re-
]ete toate probate [i premiate“, aleasa noastr\ o las\ mai moale
cu doar „89 re]ete verificate“. Dar ce titluri! Ia auzi]i: „Diete de
vedete: Bill Clinton“, „Dic]ionar-sortimente de mu[tar“, „Pulpe de
g`sc\ cu mere `n sos de caise“, „Ra]\ cu ghimbir [i l\m`ie“, „Ve-
dete la crati]\: interviu cu Horia-Roman Patapievici“ („M\ con-
sider un gurmand diletant“), din care cit\m ca din Carte: „To]i
oamenii care fac m`nc\ruri savuroase s`nt foarte inteligen]i. Au spirit
de fine]e. ~n buc\t\rie, spiritul de fine]e este cel care conteaz\.
Cine intr\ cu spirit de geometrie face cantin\. ~n lume s`nt foarte
multe tipuri de inteligen]\, iar a g\ti bine este unul dintre cele
mai importante“. Aferim!

Ap\\\i, nici cu bursucu’ gastric sau cu Dan Chi[u b`ntuind, ca
b\ie]ii, prin restaurante, bistrouri, taverne, terase, crame, clu-
buri, pizzerii, locante, birturi, cherhanale, ba chiar cantine stu-
den]e[ti nu ni-i ru[ine, c\ci se iau `n serios, dau note pe bune [i
comenteaz\ finu], ca ni[te doctori `n gastronomie, tot ce gust\,
mestec\, diger\, `n „Cotidianul“ [i „Academia Ca]avencu“. C`t
despre b\rba]ii de trei ori b\rba]i de la „Men’s Health“, ce `ntris-
tarea noastr\ s\ v\ spunem?! C\ am vrut s\-i lu\m, din prima,
la marele mi[to, ca s\ se vad\ c\ ai no[tri `s mai mo]a]i [i mai
pintenogi dec`t ai lor. Dar dup\ ce i-am z\rit pe copert\ pe cei
patru Rambo române[ti `mbr\ca]i `n negru, dup\ ce am citit titlu-
rile [i c`teva re]ete, ni s-a t\iat maioneza. De ce? Ve]i afla `n cur`nd.

Anul acesta, comemorarea zilei
de 11 septembrie a readus `n
prim-plan controversele legate
de construc]iile de la Ground
Zero. Proiectul propus de echipa
lui Daniel Libeskind, selectat prin
concurs `n urm\ cu doi ani [i
care ar trebui s\ fie gata p`n\ `n
2010, s-a transformat `n nisipuri
mi[c\toare.

Planul ini]ial a fost schim-
bat substan]ial, din moti-
ve mai ales politice [i mai

pu]in arhitecturale. Iar ultimele
patru luni la Ground Zero au fost
mai agitate dec`t de obicei. Fa-
miliile victimelor de la 11 septem-
brie au protestat intens, ziarele,
mai ales cele newyorkeze, au scris
articole polemice, iar guverna-
torul statului New York, George

Pataki, [i primarul ora[ului, Mi-
chael Bloomberg, au f\cut decla-
ra]ii ce au st`rnit reac]ii contra-
dictorii.

Protestele familiilor au fost
provocate de cele dou\ centre
culturale, International Freedom
Center [i Drawing Center, ce
fac parte din planul de recon-
struire al Ground Zero. Pro-
iectul, numit „Memory Founda-
tions“, mai include Freedom To-
wer [i alte c`teva cl\diri cu bi-
rouri [i spa]ii comerciale, o
sta]ie de tren, dou\ teatre [i mo-
numentul dedicat victimelor de
la 11 septembrie.

Controversa a pornit de la un
articol din „Wall Street Journal“
scris de Debra Burlingame, sora
pilotului avionului ce a lovit Pen-
tagonul pe 11 septembrie. Bur-
lingame atr\gea aten]ia asupra
pericolului ca prezen]a celor
dou\ centre culturale s\ trans-
forme Ground Zero `ntr-un spa-
]iu al polemicilor ideologice, de-
loc potrivite cu locul. Spa]iul
fostelor turnuri gemene ar tre-

bui s\ fie dedicat doar amintirii
victimelor atacurilor teroriste,
sus]ine ea. Articolul a devenit un
fel de manifest pentru site-ul take-
backthememorial.org, care se
lupt\ pentru a p\stra „un monu-
ment simplu“, ferit de dezbate-
rile pe care le-ar g\zdui Interna-
tional Freedom Center.

Micile  monumente

Drawing Center a fost, la r`ndu-
i, contestat, mai ales de „Daily
News“, pentru c\ `n aceast\
var\ a g\zduit o expozi]ie care
cuprindea cunoscuta fotografie
a unui prizonier de la Abu
Ghraib [i alte asemenea imagini
considerate nepotrivite pentru
Ground Zero. ~n schimb, „New
York Times“ a sus]inut c\
prezen]a celor dou\ centre este
bine venit\, ca un semn al unei
societ\]i deschise spre dialog.
R\spunsul guvernatorului Pataki
la cererile familiilor celor disp\-
ru]i `n urma atacurilor a fost di-
plomat: „Nu vom tolera nimic
la Ground Zero care s\ deni-
greze America, New York-ul,
libertatea sau sacrificiul [i cu-
rajul eroilor de la 11 septem-
brie“. ~ns\ nici el, nici primarul
New York-ului, nici cei ce str`ng
fondurile pentru cl\diri nu se
arat\ dispu[i deocamdat\ s\ re-
nun]e la International Freedom
Center [i Drawing Center, `n
ciuda peti]iei ce a str`ns deja peste
45.000 de semn\turi.

Dincolo de luptele politice
de la Ground Zero, diver[i oa-
meni au g\sit propriile feluri de
a comemora ziua de 11 septem-
brie. C`teva articole publicate
s\pt\m`nile trecute `n „New
York Times“ descriu asemenea
ini]iative mici.

Manhattanul este pres\rat de
astfel de spa]ii ce comemoreaz\
ziua atacurilor. Spitalul St. Vin-
cent p\streaz\ un perete din
zilele de dup\ 11 septembrie,
plin cu anun]uri [i poze ale ce-
lor disp\ru]i, devenit acum un
fel de monument. Gardul de la
Metropolitan Transportation
Authority este ornat cu faian]\
pictat\ de oameni din zone dife-
rite cu imaginile eroilor acelei
zile, un proiect ini]iat de pro-
prietara unui magazin de ol\rie.
~n holul companiei American
Express se afl\ o sculptur\ din
cristal, suspendat\, numit\ 11
lacrimi, dedicat\ celor unspre-
zece angaja]i ce au disp\rut `n
atacul terorist. O imigrant\ din
Cuba a deschis o patiserie `n
Greenwich Village, special dup\
11 septembrie, pentru ca oa-
menii s\ se poat\ g\si acolo [i
s\ simt\ spiritul comunit\]ii. La
fel [i `n Long Island, unele str\zi
sau parcuri au fost redenumite
dup\ cei disp\ru]i. {i s`nt pl\-
nuite alte monumente de dimen-
siuni ceva mai mari, dar care
par mai u[or de dus la `ndepli-
nire dec`t cel imens [i at`t de
politizat de la Ground Zero.

Adriana  BABE}I
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Eclectismul arhitectural al proiectului creeaz\ [i el o serie de
probleme `n coordonarea cl\dirilor de la Ground Zero. Pentru
fiecare cl\dire au fost desemna]i prin concurs arhitec]i diferi]i.

Freedom Tower: arhitec]i Daniel Libeskind [i David Childs,
urmeaz\ s\ aib\ 1776 picioare (541m), cu trimitere la anul
1776, c`nd Statele Unite au semnat Declara]ia de Indepen-
den]\. Libeskind este cunoscut mai ales pentru Muzeul E-
vreiesc din Berlin.
Sta]ia de tren PATH: arhitect Santiago Calatrava. Designul
are forma unei p\s\ri ce zboar\, iar sticla va l\sa lumina s\
p\trund\ pe peronul aflat la 18 metri sub p\m`nt.
Monumentul victimelor de la 11 septembrie, „Reflecting Ab-
sence“: arhitec]i Michael Arad [i Peter Walker.
International Freedom Center [i Drawing Center: compa-
nia norvegian\ Snøhetta, care a construit [i noua biblio-
tec\ din Alexandria, Egipt.
Centrul teatral (Joyce Theater [i Signature Theater): arhi-
tect Frank Gehry, cunoscut `ndeosebi pentru Muzeul Gu-
genheim din Bilbao, Spania.

~n fotografie arhitectul David Childs (st`nga) prive[te spre
macheta Turnului Libert\]ii, care va fi construit pe locul
unde odat\ se `n\l]au Turnurile Gemene.

Dincolo de Ground Zero

Pentru fiecare cl\dire ce se va `n\l]a la Ground Zero
au fost desemna]i prin concurs arhitec]i diferi]i



In horrorem
Big Brother
Pare-se c\ televiziunile [i-au lansat grila de toamn\ sau urmea-
z\ s\ fac\ acest gest programat necugetat. Toate ghidurile TV
jubileaz\ `n perioada asta, av`nd „material“, redactorii r\sufl\
u[ura]i c\ au quadra]i cu care s\-[i fac\ banii, talentele fotore-
porterilor se `ntind pe jdemii de pictoriale cu Pepe [i Z\voranu,
cu Andrelele Marin [i Raicu ori cu Sstoiceasca and The News
Company Blues Band… M\ `ncearc\, `n pofida voio[eniei de
toamn\ generale, un mare sentiment de frustrare. A[tept s\ v\d,
`n fiecare septembrie, m\car ceva nou, un zv`c, un p`c, un muc
[i sf`rc (pardon, \sta, ultimul, `l g\sesc din abunden]\ p`n\ [i prin
desene animate, chiar), ceva crocant, care s\ m\ dea pe spate,
„s\ pip\i [i s\ urlu: «Este!»“.

Nu reu[esc dec`t s\ reg\sesc pe sticl\ acelea[i personaje, `n
formate zice-se diferite, `n sensul c\ s-au vopsit pu]in decorurile,
microfoanele au fost `nlocuite cu unele noi, iar realizatorii [i-au
schimbat toaletele (adic\ furnizorii de ]oale pe baz\ de barter,
care apar pe genericul de final). Domnul Ian]u face tot
emisiuni-concurs, nu mai conteaz\ cum s-or fi chem`nd ele,
domni[oara Marin continu\ s\ z\ng\ne lan]ul „Surprizelor“,
Andrei Gheorghe vinde aceea[i imagine de justi]iar f\r\ siren\ [i
c\tu[e, Z\voranca [i fetele-vesele-de-la-Buftea trag noi [i noi epi-
soade din telenovelele patriei, timp `n care concuren]a de la
Anten\ a pus la r`ndu-i de-o telenovel\ marca Lazarov.

Mai mult, se dezvolt\ ireversibil ceea ce a `nceput `n urm\ cu
vreo doi-trei ani, anume invadarea spa]iului privat [i expunerea
sa prin cr\c\nare `n prime-time. Prima TV este v`rf de pluton: `n
urm\ cu trei sezoane, dac\ nu m\ `n[el, a luat de la olandezi
formatul Big Brother; anul trecut, un fost concurent, Ernest, a
prezentat o emisiune `n care familiile dezbinate `[i d\deau
poalele peste cap, `n v\zul lumii, dup\ ce infidelul sau infidela
fusese filmat(\) c`teva zile la r`nd, `mpreun\ cu amanta/ amantul;
anul \sta, avem de-a face cu „Aventurile familiei Vijelie“, un pro-
dus mai „soft“, `ns\ care continu\ buna tradi]ie a celorlalte men-
]ionate. Nu are rost, cred, s\ mai amintesc de „Monica“, pe ace-
la[i canal, de „9696“, cu un doctor dedublat `n prezentator (sau
invers?), de „Iart\-m\“ [i tot neamul lor cel lacrimogen, emisiuni
care continu\, nestingherite [i ne`ntrebate de nimeni, s\ umple
eterul [i pixelii. ~n ritmul \sta o s\ ajungem, probabil, [i ziua `n care
va fi subiect de pres\ faptul c\ prezentatorii apar `mbr\ca]i la
jurnalul de sear\. {i atunci, i-a[ `ntreba pe to]i cei care anun]\ cu
tam-tam grile de toamn\: Unde-s, b\, domnilor (apud Gigi Becali),
„noile formate“, „surprizele“, emisiunile cu [taif nemaiv\zut?

P.S.: Se aplic\ [i `n familia electronilor cele scrise de „ex-
tremistul de centru“ `n ultimul num\r al „Dilemei Vechi“: c`nd m\
uit la emisiunile de mai sus, m\ `ncearc\ acela[i sentiment ca
atunci c`nd citesc unele texte literare cu „p..“ [i „p…“. Faptul c\
„]i-o bagi“ f\r\ perdea nu `]i certific\ talentul. Ba… A[a c\ intru [i eu
`n „erec]ie ideatic\“. („Vai, domnule Cosa[u, [tiam c\ vorbi]i frumos!“)

Pentru cei mai juni, care s-au
n\scut odat\ cu FM-ul
românesc, animatorul
reprezint\ un adev\rat mit.
Doar un zeu poate s\
r\spund\ la telefoanele
ascult\torilor, doar un
omniscient poate s\ [tie
titlurile tuturor pieselor care
„intr\ `n und\“. Radioul de
stat s-a dat `n anii ’90 pe
dup\ cire[ (numai mamele
mai ascultau „coresponden]a-
muzical\radiomuzic\po-
pular\“). Se descurcau
particularii cu tineretul.

George Onofrei
george.onofrei@polirom.ro

Apoi a `nceput declinul:
radioul dup\ re]et\ a
preferat s\ `nlocuiasc\

„liber-cuget\torii“ cu cititorii `n
foile de anun]uri. Ici-colo a mai
`nflorit c`te o mic\ rezisten]\.
Andrei Gheorghe a creat o [coa-

l\, R\zvan Exarhu a dat lustru.
Nu s`nt singurii originali. De
Lucian Boariu, bun\oar\, reali-
zatorul (pe vremuri!) „Auto-
stradei 14-18“ de la Europa FM,
nu mai auzisem nimic de ani de
zile. Nu b\gasem de seam\ c\
realizeaz\ o emisiune de muzici
electro la City FM. Apoi l-am
reg\sit la Alternativ FM.

O m`n\ de nebuni ai radiou-
lui au lansat unul dintre cele
mai vii proiecte culturale „pe
net“ din ultima vreme: www.
alternativ.ro. Site-ul con]ine un
„FM alternativ“, al\turi de
reportaje de la unele evenimente
culturale. Proiectul s-a n\scut [i
lansat `n octombrie 2004 din vi-
na numi]ilor Valentin Panduru [i
Lucian Boariu. „Dorin]a era ca
oamenii ce lucreaz\ prin radio-
uri mai mici, autoexila]i de pre-
zentul muzical [i nu numai, s\
aib\ o platform\, un loc de `nt`l-
nire cu ceilal]i (deloc pu]ini) ca-
re caut\ altceva. Un loc unde
poate g`ndurile scrise s\ aib\ un
mai mare impact dec`t cele ros-
tite [i pierdute adesea prin eter.

A[a am pornit paralel cu radi-
oul“, afl\m din sec]iunea „Oa-
meni cu treab\“: Lucian Boa-
riu, Vlaicu Golcea, Valentin
Panduru, Alexandru En\chioaie,
{tefan Tiron, Florin Marica.

De[i nu exist\ `nc\ un radio
care s\ emit\ non-stop (dar b\-
ie]ii lucreaz\ la asta), realizato-
rii de programe de pe „Alterna-
tiv“ au `nceput prin a-[i popu-
lariza emisiunile: Boariu `[i pos-
teaz\ munca de la City FM,
Vlaicu Golcea, pe cea de la Ra-
dio Bucure[ti. Se adaug\ progra-
mele proprii ale „sta]iei“ (`ntre
care un interviu memorabil cu
Marta Hristea, artist\ proasp\t
emigrant\, care nu sper\ totu[i
ca la `ntoarcere s\ fie primit\ cu
ova]ii la Sala Palatului). ~n rest,
pe site g\si]i (aproape) tot ce
mi[c\ `n arta contemporan\,
muzici bune de ascultat [i chiar
buc\]i de literatur\: de citit
Leg\turile boln\vicioase ale
Ceciliei {tef\nescu [i de v\zut
(`n cur`nd) filmul cu acela[i titlu
regizat de Tudor Giurgiu.

Nemul]umire
Oamenii s`nt nemul]umi]i, f\r\ excep]ie, fie-
care individ are cel pu]in un motiv s\ fie ne-
mul]umit, `ntotdeauna exist\ ceva ce nu ne
convine sau ceva ce nu ne convine pentru c\
nu exist\. Ca s\ pornim de sus, `n politic\,
demagogia st`ngii e nemul]umit\ de dema-
gogia dreptei, [i una, [i alta s`nt nemul]u-
mite de ac]iunile celeilalte, fiecare se acuz\,
nimeni nu se scuz\ [i `n general politichia la
noi e o mare demagogom\neal\. 

Ca s\ vorbim [i de noi, cei de jos, s`ntem
nemul]umi]i de cei de sus, de ce fac sau nu
fac ei pe acolo, nemul]umi]i de unii care s`nt
ca noi [i de al]ii care nici m\car nu [tim

cum s`nt. {i tot noianul \sta de nemul]umire
genereaz\ dezbateri, discu]ii, polemici. 

~n troleibuz, o pensionar\ e nemul]umit\
de cei care `[i fac vile. S`nt sigur c\ nu [tie
despre cine vorbe[te, dar pentru mine e mai
stresant\ flec\reala ei inutil\ dec`t traficul
infernal de la ora opt diminea]a (nu pot s\
`mi explic de ce simt aceast\ nemul]umire
inutil\ fa]\ de o persoan\ pe care nu o
cunosc, dar fierb de nervi). 

S`ntem nemul]umi]i de serviciile pe care
al]ii ni le ofer\, dar nu ne stres\m c\ al]ii
s`nt dezam\gi]i de ce oferim noi. (Nu v\ su-
p\ra]i pe mine c\ folosesc ace[ti termeni ge-
nerici, „al]ii“, „unii“, „noi“, „ceilal]i“ –
dar nici eu, precum pensionara din trolei-
buz, habar nu am despre cine vorbesc, a[a
c\ probabil [i voi fierbe]i de nervi din cauza

mea –, totu[i fiecare dintre voi ar trebui s\
`i personalizeze pe ceilal]i, r\ul de cele mai
multe ori e `n noi, [i nu `n al]ii.) 

Din ce citesc, aud sau v\d mi se pare c\
exist\ un cerc vicios al nemul]umirilor care
ne fac s\ fim neferici]i, s\ `i ur`m pe cei-
lal]i, s\ ne chinuim nervii, s\ fim r\i, iar de
cele mai multe ori motivele pentru care ne
autodistrugem urm\rind sau sper`nd la
distrugerea [i ruinarea celorlal]i nu au expli-
ca]ii ra]ionale. {i chiar dac\ se explic\ prin
ni[te interese care de cele mai multe ori au
caracter material, evita]i meschin\ria lor g`n-
dindu-v\ la faptul c\ „pe termen lung mu-
rim cu to]ii“ [i asta e al dracului de imate-
rial.

Bobo

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

Oameni cu treab\ CChhiifftteellee  pplliiccttiiccooaassee
Apropo de Leg\turi
boln\vicioase, v\ anun] c\
pute]i da iama: au ap\rut
poze proaspete pe www.
legaturibolnavicioase.ro,
acolo unde Tudor Giurgiu
et comp. ]in un jurnal al
film\rilor la primul lung-
metraj al directorului
Televiziunii Na]ionale.
Consilierii domniei sale
`nc\ mai stau cu nasul prin
h`rtiile TVR, a[a c\ regizo-
rul `[i vede de treab\ [i
promite c\ romanul Ceciliei
{tef\nescu va beneficia de
prima proiec]ie chiar de
Ziua ~ndr\gosti]ilor. Giurgiu
scrie „despre secven]ele `n
care oamenii stau la mas\
[i m\n`nc\:«S`nt greu de
filmat. Multe unghiuri, pri-
viri, raporturi `ntre perso-
naje, grija s\ nu sari axu’.
~n prima zi am avut tot
timpul tenta]ia de a decupa
scena `n bucate, noroc c\
m-am calmat la timp, era o
prostie. }i se face poft\.
Mie de chiftelele [i ardeii
umplu]i cu past\ de br`nz\.
Chiftelele nu se mai pun.
S`nt plicticoase»“.



Virginia Woolf a ]inut un jurnal regulat din 1915, pe c`nd avea
33 de ani, [i p`n\ `n 1941, cu c`teva zile `nainte de a muri.
So]ul ei, Leonard Woolf, s-a hot\r`t s\ publice acest jurnal `n
1953, nu integral, ci acele p\r]i care nici nu dezv\luie lucruri
prea personale, nici nu lezeaz\ intimitatea altor persoane,
unele faimoase, cu care scriitoarea a intrat `n contact. Un
jurnal cenzurat a[adar, chiar dac\ cenzura are cele mai
`ntemeiate [i morale dintre motive.

Virginia Woolf, Jurnalul unei scriitoare,

traducere de Mihai Miroiu, Editura RAO, 2005

Lumini]a Marcu

Interesant este, atunci c`nd
parcurgi cele peste 400 de
pagini ale jurnalului Virgi-

niei Woolf, c\ aceast\ cenzur\
nu se simte, t\ieturile nu afec-
teaz\ ]es\tura textului, foarte o-
mogen [i extrem de deschis,
apar]in`nd de la `nceput [i p`n\
la sf`r[it unui diarist care nu se
teme s\-[i asume [i s\ comen-
teze acid cele mai nepl\cute
dintre propriile tr\s\turi. T\-
ieturile operate de so]ul supra-
vie]uitor nu transform\ a[adar
jurnalul `ntr-un text rigid [i `n-
chis, pentru c\ stilul diaristic
surprinz\tor de extrovertit al
scriitoarei inund\ fiecare fraz\.
M\ `ntreb cum ar\ta textul com-
plet, dac\ cenzurat este at`t de
acut confesiv...

~n jurul jurnalului autoarea
a creat un `ntreg ritual, pe ca-
re Leonard ̀ l poveste[te ̀ n pre-
fa]\ [i la care cititorul devine
martor. E un fel de poveste `n
care tandre]ea fa]\ de scris se
manifest\ prin tandre]e fa]\
de obiectele ce ̀ nconjoar\ scri-
sul, foile, caietele: „Ea fo-
losea coli de h`rtie albe de for-
mat 21 X 27 (in-cvarto). La
`nceput, erau coli prinse cu a-
grafe, dar jurnalele de mai
t`rziu au fost prinse `n vo-
lume. Copertele erau `nvelite
cu h`rtie [i, `n acest scop,
foloseam de obicei h`rtia ita-
lian\ colorat\, cu motive, pe

care o utilizam frecvent la E-
ditura Hogarth Press pentru vo-
lumele de poezie [i care `i pl\-
cea foarte mult Virginiei Woolf.
Luasem obiceiul de a cump\ra
h`rtia destinat\ colilor [i de a o
lega `nainte `n caiete, ca s\ le aib\
la `ndem`n\. ~n aceste caiete
[i-a scris at`t jurnalul, c`t [i ro-
manele. La moartea ei, a l\sat
dou\zeci [i [ase de volume ast-
fel legate, scrise de m`na ei“.
Cred c\ nimic nu este mai sem-
nificativ pentru rela]ia dintre cei
doi so]i, am`ndoi litera]i, dec`t
acest fragment scris de Leonard
Woolf. O rela]ie care aminte[te
de o alta, de asemenea britanic\
[i de asemenea literar-armoni-
oas\, cea dintre Iris Murdoch [i
John Bailey...

Perfect\  con[tiin]\  de  sine,
luciditate  impecabil\

Dac\ ar fi s\ rezum `ntr-un sin-
gur cuv`nt via]a Virginiei Woolf
a[a cum se vede ea `n acest jur-
nal, acest cuv`nt ar fi: munc\.
Nici vorb\ de femeia nevrotic\ la
limita nebuniei pe care o ̀ ntruchi-
peaz\ Nicole Kidman `n filmul
Orele [i aproape nimic din le-
genda alien\rii mentale care a dus
la sinuciderea scriitoarei. Cel
pu]in p`n\ la jum\tatea anilor
’30, deci p`n\ la peste 50 de ani,
Virginia Woolf pare o femeie c`t
se poate de normal\, sigur, cu
st\ri depresive, cu migrene

Ultimele `ntreb\ri
de prisos
A cincea `ntrebare. „...de ce nu dorm ]`n]arii noaptea?“. ~ntre-
barea e pus\ la ora dou\ noaptea, `n direct!, c`nd toat\ hara-
babura artistic\ pare a se fi lini[tit! Sosiser\ de mult, odat\ cu
c\derea serii, pe `ntuneric, de la „repeti]ie“ (cu vodevilurile Chiri-
a[ul cu trombon [i Ea `l a[teapt\, „fumate“ deja de Cehonte, `n
timpul anilor de liceu, pe scena din Taganrog...), Nadejda Stepa-
novna, „plin\ de via]\ ca `ntotdeauna“, „fo[nindu-[i rochia cu
zgomot“ (semn de excita]ie intim\ premerg\toare!, nota mea,
obsesia lui Anton Pavlovici!), Olga Kirillovna, „o blond\ usc\]iv\,
cu pistrui mari pe fa]\“, t`n\rul Korom`slov (Cobili]\!), un lungan
cu p\rul ro[cat... [i Smerkalov (Amurgitul!), actorul de meserie
(„cu fa]a ras\ de actor“, zice Cehov cel cu fa]a b\rboas\ [i mus-
t\cioas\ de scriitor, amintindu-ne c\ ceilal]i s`nt ni[te amatori
`mpu]i]i, exhibi]ioni[ti de duzin\... frecangii penibili de „sc`n-
dur\“... `ncurc\ [i ei lumea, se fandosesc aiurea, `[i consum\
via]a [i ne-o risipesc [i pe-a noastr\ dintr-un capriciu stupid...).
Se cump\raser\ sardele, votc\, br`nzeturi, franzele, m\ rog...
gust\rici. Se m`ncase pe rupte, cu clef\ituri fine, se b\use in-
tens, cu sorb\ieli r`g`ite discret [i plesc\ituri elegante, „t\rie“ [i
eternul ceai... [i se `ncepuse, `n tromb\, o nou\ „repeti]ie“, mai
a dracului, mai `nd`rjit\, mai z\darnic\... Apoi se discutase inter-
minabil, `n t`mpenie [i-n delir cr\c\nat... Kirillovna r`se strident,
isteric, a]`]at\ probabil de Nadejda cea din bel[ug dotat\, ur-
mase obligatoriu un duet `nfocat, Smerkalov recitase bombastic
(„actorii“ nu prea [tiu s\ recite! n-au „ritmul“ afectuos necesar,
rup versurile de-a moaca!!!... c`nd le tr\sne[te)... declamase cu
aplomb P\c\toasa, un poem de A.K. Tolstoi, aflat `n repertoriul
mai tuturor bla-bla-bla-urilor veacului... ~n sf`r[it, `ntreaga „trup\“
fu repartizat\ `n od\i, la culcare... erau [i ei oameni, mai
oboseau, e normal, nu?, osteneala artistic\, deh... Prin per-
mut\ri dibace, Zaikin e expediat de vajnica lui consoart\, Na-
dejda, s\ doarm\, nici mai mult, nici mai pu]in, `n birou...: „Du-te,
t\icu]ule (a se observa cum `l ia Nadejda cea frumoas\ [i
haioas\ pe so]ul ei sictirit de toate; nota mea `nfiorat\, fratern\
cu „eroul“ obidit [i umilit) [i te culc\ `n birou la tine, pe divan. Aici,
`n patul t\u (`n dormitor adic\... nota mea nostalgic\), trebuie
(de ce trebuie? pe ce chestie?... nota mea iritat\ pe bune!!) s-o
culc pe (aten]ie la r\zbunarea lui A.P.C.! nota mea cople[it\...)
Olga Kirillovna. Du-te, dr\gu]ule (diminutivul de alint aug-
menteaz\ la maximum cruzimea, nota mea inutil\... c\ situa]ia
tot a[a r\m`ne!). A[ culca-o pe ea `n birou, dar se teme s\
doarm\ singur\...“ Bref, babana Stepanovna, plin\ de craci [i
]`]e, va `mp\r]i patul pseudoconjugal cu usc\]iva blondin\, nu cu
so]ul! S`nt ele lesbiene, domn’e? A.P.C. sur`de sub]ire... S\
dezleg\m noi enigma, c\ de aia s`ntem „cititori“, nu amatori, ci
profesioni[ti!!! H\r]uiala s`c`itoare continu\: `n birou Z. d\ peste
vampirologul Petea. Fiul, dur, nu scap\ momentul s\-l chestio-
neze asupra insomniei cronice la ]`n]ari!!! Pavel Matveevici,
excedat, pus pe adev\ruri mari, definitive [i definitorii, r\spunde
net: „...pentru c\ noi s`ntem de prisos aici...“. E o sintagm\ care ar
caracteriza multe nuvele ale lui Cehov. Dar autorul ({urubul nr.
6 sau {urubul nr. 9, cum `i place uneori s\ se isc\leasc\) nu-i
mul]umit, personajul Petea trebuie pedepsit capital. Prin ur-
mare...

* * *

A [asea `ntrebare. „Tat\, dar de ce Olga Kirillovna are pis-
trui...?“. Aici e aici!!! R\spund\ cine se simte `n stare s-o fac\! E
o problem\ de pigmentare a pielii!... ~n fond, mai exist\ [i creme,
alifii `mpotriva pistruilor, institute de `nfrumuse]are, m\[ti cu felii
de castrave]i la domiciliu... etc. etc. etc. Olga noastr\ cea sub-
]ire, dac\ dorea, ar fi putut sc\pa de ei... de pistrui... ~mi `nchipui,
pervers, c\ tot e la mod\!, cum stra[nica-n pl\ceri Nadejda,
l\f\indu-se-n pat cu Kirilloavna, spre deplina lor `mplinire, `i da
c`te un pupic de fiecare pistrui blondei (probabil vopsite!) par-
tenere de „repeti]ii“...

P.S. 1) Oameni de prisos a fost publicat\ `n 1886, c`nd Cehov
avea 26 de ani. E semnat\, sprin]ar, Cehonte... (Ap\ruser\ deja
hemoptiziile... din 1884... dup\ terminarea Facult\]ii de Medicin\
din Moscova...) ~i mai r\m`neau de tr\it `nc\ 18 ani...

2) A [aptea `ntrebare (total de prisos, c\ci paranoic\!). Da’ io
c`]i ani mai tr\iesc?

(Cortina)

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

DUMNEZEU SE UIT|  LA  NOI  CU  BINOCLUL
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carte printre r`nduri

Dan Lungu, unul dintre cei [apte autori cu care s-a lansat colec]ia „Ego. Proz\“ la T`rgul Bookarest 2004,
public\ la Polirom un nou volum de proz\: B\ie]i de ga[c\. O carte de povestiri `n care personajele s`nt
liceeni zgomoto[i [i guralivi, un copil care deseneaz\ un [opron, o femeie f\r\ m`ini care are drept hobby
pictura, o prieten\ flu[turatic\, un so] inocent, indivizi proasp\t `mbog\]i]i… O lume pestri]\ care (re)con-
stituie, cel mai adesea, lumea nou\ româneasc\ `n care tr\im. Uneori `nt`mpl\rile p\r\sesc România,
pentru a ne transporta la Lille sau Viena. Oricum, indiferent unde se petrec, ele s`nt pline de haz [i de
neprev\zut, dar [i impregnate de o gravitate ascuns\.

Din cuprins:
De vorb\ cu {opron • P\rul conteaz\ enorm • Dac\ legea gravita]iei s-ar vota `n parlament • Un sfat prie-
tenesc • Nevasta de la ora [apte • D\-mi pace, `s transpirat\! • Oare astea s\ fie renumitele prezervative? •
B\ie]i de ga[c\ • Gr\dina lui Jürgen • A doua jum\tate a zilei • O englezoaic\ la Pa[cani (sau despre
distan]a iluzorie dintre fic]iune [i realitate)

Dan Lungu, B\ie]i de ga[c\, prefa]\ de Lumini]a Marcu, colec]ia „Ego. Proz\“,
Editura Polirom, 240 de pagini, 18.95 RON

SSEEMMNNAALL

Virginia Woolf, „Jurnalul
unei scriitoare“

„C`nd o femeie scrie bine [i mai public\ [i `n «The Times», le pune v`rf la toate…“



Ce se-nt`mpl\…
„(…) deja, c`nd deschideam o carte de literatur\ «t`n\r\»
contemporan\, m\ preg\team s\ descop\r vreo criz\
existen]ial\, «autobiografizat\» intens, erotizat\ ici-colo, narco-
tizat\ eventual cu ceva scene «tari».“

Costi Rogozanu – „Suplimentul de cultur\“,
nr. 42 (10-16 sept. 2005)

V\ reamintesc: {tefan al lu’ Parizianu din Delirul avea o chestie f.
haioas\ [i egal de absurd\, avea perioade `ntregi c`nd r\m`nea
fixat pe c`te o fraz\ t`mpit\, care se prinsese de el din motive ab-
sconse [i pe care o repeta aiurea enerv`nd oamenii. Celebr\ a
r\mas „Pe ce te bazezi?“, at`t de celebr\ `nc`t, devenind un fel
de folclor, am v\zut-o atribuit\ nenum\rator. Personal o prefer pe
alta. Timp de o lun\, cred, dac\ l-ai fi `ntrebat pe {tefan ce mai
face, cum se simte etc., ]i-ar fi r\spuns: „M\ simt extrem de
satisf\cut“. La egalitate cu „E[ti prea vesel pentru situa]ia `n
care te afli“, chestie cu care (rostind-o perfect `nt`mpl\tor) `[i `n-
grozea subalternii de la ziar.

A[a [i taic\-meu, d\duse-n boala lui „Ce-a[ dori s\ v\ rog“.
Nu de pu]ine ori eventualul c\l\tor dintr-un mijloc de transport
superaglomerat putea auzi: „Ce-a[ dori s\ v\ rog, lua]i loc
dumneavoastr\, c\ eu cobor la prima“. C`nd era mai t`n\r [i mai
tupeist avea faza cu „Ce se-nt`mpl\…“, care, `n cazul absurd `n
care a[ fi refuzat s\ intru-n cas\ ca s\ mai stau la fotbal, de-
venea: „Ce se-nt`mpl\, dac\ nu vii imediat `n cas\ `]i trag dou\
palme de nu te vezi“.

A[adar, ce se-nt`mpl\… ini]ial m\ uimea pu]in, acum r\m`n
doar siderat `n fa]a sictirului erudit care adesea se manifest\
c`nd vine vorba de literatura „t`n\r\“. De parc\ numai asta ar fi
f\cut scriitorul român de veacuri, autobiografism, violen]\ [i sex.
Nici nu se uscaser\ bine volumele de debut ale celor mai mul]i,
c\ ap\ruser\ deja faze de genul: „B\, da’ nu se mai satur\ \[tia“.
Cumva ca dup\ România-Cehia, c`nd un pu[ti mai energic a
aruncat trei petarde penibile [i imediat s-a auzit o bab\: „Da’ nu
v\ mai termina]i, m\, dracului?!“.

Acum, s\ zicem c\ problema s-ar putea pune astfel vreo clip\
(de[i mentalul meu `nvechit `mi spune c\ nu-i prea mi[to s\
judeci o carte dup\ re]eta care alc\tuie[te subiectul ei, ci mai
degrab\ dup\ `nscenarea acelui subiect [i, eventual, scriitur\,
coeren]a vocii dac\-i cazul etc.). P\i, m\ uit `ntr-o ditamai
antologie „beat & angry young men“ [i v\d c\ nimeni n-ar rezista
la o lectur\ `ndelungat\, tot a[a cum trebuie s\ fii un cititor foarte
naiv ca s\ cite[ti tot Desant ’83. E mult\ plictiseal\ mare `n am-
bele, f\r\ ca asta s\ spun\ totu[i ceva. De c`nd m\ [tiu, literatura
nu vine vreodat\ la pachet (glum\, b\, gluum\, b\\\i!).

Mi se poate spune c\-n orice „val“ exist\ mult mimetism mai
inten]ionat sau mai `nt`mpl\tor (barbarism, b\\, m\ rog). Exact.
Asta ziceam [i eu. {i c\ dintre sute de scriitori c`te oare etc., nu,
c\ dintre sute „r\m`n trei“ (Mircea C\rt\rescu, la un curs). ~ntoc-
mai. {i acelora le faci nedreptate [i suferin]\ c`nd le zici c\-s de
\ia cu porno [i tot restul. Chiar dac\ ar fi [i cu porno [i cu a[a
mai departe. C\ci ei deseori s`nt cu, de fapt, altele. ~n fine.

Altfel, mi se pare definitiv na[pa s\ te ar\]i obosit de re]ete
enumerate simplist `ntre ghilimele, c`nd tot ce se poate face este
propunerea altora, ceea ce nu le diferen]iaz\ fundamental, ci, cel
mult, pe faze de gust. ~n caz contrar, trebuie s\ ne baz\m pe un
criteriu f. operant prin exactitatea-i intrinsec\ – „creator de lumi“.

P.S. Glumele cu „Miori]a“ s`nt obosite, s`nt na[pa [i nou\ze-
ciste.

chinuitoare, cu o sensibilitate
aproape de maladiv, dar cu o per-
fect\ con[tiin]\ de sine, cu o lu-
ciditate impecabil\, cu umor [i
autoironie, perfect inteligibil\ [i
spectaculos de inteligent\.

Cum spuneam, toate aceste
tr\s\turi [i toate preocup\rile [i
ac]iunile scriitoarei se subsu-
meaz\ imperativului muncii. Vir-
ginia Woolf aproape c\ nu se o-
dihnea niciodat\, nu prea avea
preocup\ri feminine frivole (no-
teaz\ la un moment dat ca pe un
mare [i rar eveniment faptul c\
`[i cump\rase o pereche de cer-
cei!), iar via]a `i era fragmen-
tat\ de c\r]ile [i articolele pe
care le scria. Sigur, se poate o-
biecta c\ asta este partea v\zut\
a aisbergului, dar c`t de specta-
culoas\ este aceast\ parte v\-
zut\...

Nici  un  strop  de  r\sf\]
[i  nici  un  pic  de  ajutor

Anii jurnalului coincid cu cea
mai productiv\ perioad\ a scrii-
toarei. Vedem pe viu cum lucra
la romanele Doamna Dalloway,
Spre far [i mai ales Valurile, c`t
de chinuitoare era truda [i c`t\
seriozitate [i perseveren]\ punea
`n ea: „Dup\ multe eforturi, scriu
dou\ pagini de inep]ii. Scriu va-
riante pentru fiecare fraz\, fac
compromisuri, nimeresc al\turi
de ]int\, dibuiesc p`n\ c`nd ma-
nuscrisul se aseam\n\ cu visul
unui nebun. Apoi `mi zic c\ a
doua lectur\ `mi va aduce in-
spira]ia necesar\ [i pun oarecare
ordine `n text. Totu[i, nu s`nt mul-
]umit\. Cred c\-i lipse[te ceva.
Nu fac nici o concesie. M\ con-
centrez asupra nucleului. Nu-mi
pas\ dac\ s`nt [ters\turi. Tre-
buie s\ fie ceva acolo“. Scri-
itoarea `ns\[i `[i dactilografiaz\
textele, dup\ ce le scrisese [i re-
scrisese de m`n\, pe plan[eta pe
care [i-o f\cea tot singur\, de
m\rimea potrivit\. La un mo-
ment dat, c`nd masa e prea `nalt\,
nu poate s\ scrie. Dup\ ce dac-
tilografiaz\, trimite la editur\ [i
apoi corecteaz\ [palturile. Nici
un strop de r\sf\] [i nici un pic
de ajutor. Virginia Woolf face
totul singur\, prezen]a discret\
a lui Leo (Leonard Woolf) se
simte undeva `n fundal. Dup\ ce
a terminat o carte, urmeaz\ c`-
teva s\pt\m`ni de citire a cro-
nicilor. ~[i asum\ vanitatea, ca
[i teama de e[ec [i a[teapt\ cu
ner\bdare s\ treac\ s\pt\m`nile

de comentarii. {tie cum se va
scrie `n „Times Literary Sup-
plement“, [tie cum o vor elogia
prietenii [i o intereseaz\ `n
special verdictul „criticilor neo-
ficiali“. Dar de fapt, singurul
verdict ce conteaz\ e cel al lui
Leonard, care cite[te primul ma-
nuscrisul [i pe care indepen-
denta [i aproape feminista Vir-
ginia `l prive[te cu o admira]ie
aproape umil\: „`n str\fundul
fiin]ei mele simt c\ s`nt dep\[it\
de Leonard `n toate privin]ele“.

„Anul  trecut
am  c`[tigat  (...)  salariul
unui  func]ionar  public“

Atunci c`nd se `nt`lne[te cu o
cronic\ negativ\, Virginia Woolf
are cea mai elegant\ dintre ati-
tudini, de fapt, atitudinea unui
scriitor cu adev\rat mare, de-
parte de meschin\rii [i r\zbu-
n\ri: „Ce atitudine trebuie s\ a-
dop]i fa]\ de critic\? Ce-ar tre-
bui s\ simt [i s\ spun c`nd dom-
ni[oara B. m\ atac\ `ntr-un
articol din «Scrutiny», pe care
mi-l consacr\ `n `ntregime? E
t`n\r\, a absolvit Cambridge [i
e plin\ de zel. Afirm\ c\ s`nt o
foarte proast\ scriitoare. Cred
c\ tot ce trebuie f\cut e s\ re]ii
esen]ialul din ce spune – de[i nu
cred c\-i adev\rat – [i apoi s\
folose[ti acest mic stimulent de
energie pe care ]i-l furnizeaz\
critica pentru a-]i afirma propria
personalitate cu mai mult\ vi-
goare. (...) Calea cea mai bun\
este s\ nu ai nici un resenti-
ment, dar nici s\ nu adop]i o ati-
tudine resemnat\... S\ exami-
nezi acuza]ia ce ]i se aduce `n
mod onest, dar f\r\ zgomot [i
f\r\ s\-i acorzi prea mult\ im-
portan]\. {i s\ nu r\spunzi cu
nici un pre], c\z`nd astfel `n
extrema cealalt\ [i g`ndindu-te
prea mult“. Cred c\ acest frag-
ment ar fi util transformat `n
poster [i lipit `n holul Uniunii
Scriitorilor din Bucure[ti...

~n afar\ de cronici, mai con-
teaz\ [i tirajele, num\rul de exem-
plare pe care `l comand\ libr\-
riile, comenzile care i se trimit
ei direct [i de care familia se o-
cup\ f\r\ nici o fandoseal\. ~n
primele decenii ale secolului
XX, c\r]ile Virginiei Woolf, ca-
re `ncepea s\ fie deja conside-
rat\ o scriitoare foarte impor-
tant\ `n Anglia, de prim rang
chiar, se vindeau `n c`teva mii
de exemplare. C`nd `n primele
s\pt\m`ni de la apari]ie se v`nd

din romanul Valurile 6.500 de
exemplare, succesul e conside-
rat uria[. La `nceputul anului
1930, `[i face socoteli conta-
bile: „Am uitat s\ spun c\, a-
tunci c`nd am `ncheiat socotelile
ultimelor [ase luni, am constatat
c\ anul trecut am c`[tigat a-
proape 3.020 de lire sterline,
adic\ salariul unui func]ionar
public. O surpriz\ pentru mine,
care de at`]ia ani m\ mul]umesc
cu 200 de lire“. Atunci c`nd are
`n sf`r[it bani de cheltuial\,
c`[tiga]i din scris, scriitoarea de
aproape 50 de ani constat\ c\ nu
mai [tie s\ cheltuiasc\...

Prototipul  cronicarului
onest,  aflat  mereu
`n  situa]ii  grele

Dar cartea nu este doar „jur-
nalul unei scriitoare“, ci [i jur-
nalul unui mare critic (`n tradi-
]ia occidental\, criticul este el
`nsu[i considerat scriitor, dar la
noi `nc\ persist\ diferen]a).
Eseurile ei, ap\rute `n principal
ca articole `n „Times Literary
Supplement“ sau considera]iile
faimoase din O camer\ separat\
nu s`nt `n nici un caz conside-
rate pauza care umple timpul
dintre dou\ romane [i nici doar
o modalitate de a c`[tiga bani
(de[i evident s`nt [i asta), ci o
preocupare de c\p\t`i. Virginia
Woolf se consider\ critic literar
poate `nainte de a se considera
scriitoare, este v\zut\ ca atare
`n epoc\ [i pune extrem de mul-
t\ seriozitate `n acest demers.
Se love[te de cele mai meschine

obstacole, a[a cum se `nt`mpl\
`n general atunci c`nd scrii la
reviste („TLS“ `i transmite la
un moment dat printr-un redac-
tor s\ `nlocuiasc\ cuv`ntul „las-
civ“ dintr-o cronic\!) [i se
lupt\ pentru a-[i sus]ine intui-
]iile [i verdictele critice `mpo-
triva tuturor. Virginia Woolf este
`ntr-un fel prototipul cronica-
rului onest, aflat mereu `n
situa]ii grele: „De data aceasta
a trebuit s\ lupt pentru a declara
cu onestitate c\ nu g\sesc bun\
ultima carte a lui Conrad. Dar
am spus-o. Este pu]in penibil s\
g\se[ti cusururi cuiva pe care
aproape toat\ lumea `l respect\.
Nu m\ pot `mpiedica de a sus-
pecta adev\rul, [i anume c\
probabil el nu are pe nimeni
care s\-i spun\ c`nd scrie bine [i
c`nd scrie prost...“.

O surpriz\ absolut remarca-
bil\ acest jurnal al uneia dintre
cele mai teribile femei ale se-
colului XX. Nici feminist\ a-
gresiv\, nici alienat\ mintal,
nici ermetic\, Virginia Woolf este
pur [i simplu cuceritoare [i de o
sinceritate cu ea [i cu propria
condi]ie de femeie care ne va
mai pune `nc\ mult timp pe
g`nduri: „Prev\d c\ s`nt sortit\
s\ culeg un mare num\r de cri-
tici. Persoana mea atrage aten]ia
[i asta `i irit\ `ndeosebi pe
domnii `n v`rst\. (...) ~n bun\
m\sur\, faptul c\ scrii bine `i
sup\r\ pe oameni [i cred c\
`ntotdeauna a fost a[a. Ei nu-
mesc asta afectare; iar c`nd o
femeie scrie bine [i mai public\
[i `n «The Times», le pune v`rf
la toate“.

Provocatoare, plin\ de cruzime, persistent\ `n memoria celor ce au for]a
s\ o duc\ p`n\ la cap\t, R`ma este povestea unui copil al str\zii care `[i
face veacul prin canalele Timi[oarei, spus\ de el `nsu[i – cu mijloacele
sale pu]ine, dar cu toat\ sc`rba [i disperarea unei vie]i insuportabile.

„F\r\ `ndoial\, experien]a de gazetar i-a fost de folos lui Gheorghe Miron
(cititorul avizat va recunoa[te cu u[urin]\ c`teva cazuri ce au ]inut pagina
`nt`i a ziarelor: str\inul bolnav de SIDA care, sub masca ac]iunilor de bine-
facere, ̀ i mome[te pe minorii f\r\ ad\post pentru a ̀ ntre]ine raporturi sexu-
ale; odraslele de bani gata care, dup\ chef, lin[eaz\ un aurolac pentru a
se distra etc.). Meritul prozatorului este `ns\ acela de a nu r\m`ne la
superficii, de a merge `n ad`ncime cu orice risc, chiar dac\ acolo nu va
g\si dec`t jegul, duhoarea [i mucegaiul.“ (Viorel Marineasa)

Gheorghe Miron, R`ma, roman, Colec]ia „Ariergarda“,
Editura Brumar, 176 de pagini, 13 RON

Ionu]  CHIVA

CUM STAU LUCRURILE

printre r`nduri carte
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O fat\ sensibil\, `ntre]inut\ de un italian cam consumat, un pictor ce se
caut\ pe sine `n compania unor gropari, o menajer\ tiranic\, de[i cu frica
lui Dumnezeu, prostituate, ]igani, existen]e mizere, nefericiri muiate `n
alcool, `n lipsa de sens a emisiunilor tv – toate acestea, str`nse
`mpreun\ de m`na ferm\ a unei prozatoare-poete-jurnaliste, `ntr-o carte
care `[i propune s\ ne arate realitatea nud\, f\r\ menajamente [i f\r\
false pudori.

„Lumea de azi a prozei tinere, cu «s`nii goi [i o pereche de bikini
minusculi». Lumea ca «un z`mbet `ntors pe din\untru», pe care Daniela
Ra]iu `l caut\ printr-o investiga]ie epic\ a unei reu[ite certe a noii proze
timi[orene, care `[i g\se[te, prin ea [i prin ceilal]i debutan]i din seria de
proz\ «Ariergarda», un `nceput fast.“ (Daniel Vighi)

Daniela Ra]iu, Ochelari de dam\, roman, Colec]ia „Ariergarda“,
Editura Brumar, 210 pagini, 13 RON

SSEEMMNNAALL

„Dac\ ar fi s\ rezum `ntr-un singur cuv`nt via]a Virginiei Woolf
a[a cum se vede ea `n acest jurnal, acest cuv`nt ar fi: munc\.“



„M-am apucat de scris de frica
`nv\]\toarei, care b\tea r\u“

Interviu de R. Chiru]\

Un prieten mi te-a recomandat ca
unul dintre tinerii scriitori din
colec]ia „Ego. Proz\“, de la Polirom,
cu [anse reale de a deveni „vedet\
cultural\“. C`t de mult te reprezint\ o
astfel de recomandare?

Fiind mai superficial pe partea asta frivol\ a
chestiei, normal c\ mi-ar pl\cea s\ fiu ve-
det\ cultural\. Dar nu cred c\ unul care e
doar scriitor, a[a cum s`nt [i o s\ r\m`n eu,
poate deveni `n momentul de fa]\ vedet\ cul-
tural\. Pentru asta trebuie s\ fii un intelec-
tual cu priz\, cu carism\. Un romancier –
un poet cu at`t mai pu]in – nu are nici o [ans\
s\ capete o popularitate extrem\. Am im-
presia c\ `ntre consumatorii de cultur\ s`nt
ni[te pr\p\stii imense de grup, pe care doar
ni[te personalit\]i cu capacitate sintetic\ i-ar
putea mul]umi. Un scriitor `[i va avea `ntot-
deauna un public relativ restr`ns, depinde,
desigur, de la caz la caz. Aici vorbim de un
scriitor pur s`nge. O s\ mi-l dai exemplu pe
C\rt\rescu, dar cred c\ `n cazul lui e alt-
ceva, pe care recunosc c\ nu [tiu s\-l explic.

La un moment dat afirmai c\ nu te
intereseaz\ at`t de mult s\ confirmi.

Da, pentru c\, `n mentalitatea multor scri-
itori români, a confirma `nseamn\ s\ ai
multe c\r]i, s\ ai un raft de c\r]i. O confir-
mare cantitativ\. Evident c\ nu asta vreau s\
fac, pentru c\ e o boal\, e frica scriitorului
român de a nu fi uitat, teama c\ nu se va
impune dac\ nu tr`nte[te c\r\mizile de c\r]i
pe mas\. S`nt oameni care scot o carte pe
an, ceea ce e foarte mult, din team\ de a nu
disp\rea din aten]ia publicului. Eu n-am
stresul \sta al confirm\rii, `n sensul c\ nu
tr\iesc foarte mult `n aparatul social al
literaturii. ~n ultimul timp s`nt cam pe l`ng\.
Nu tr\iesc cu stresul c\ trebuie s\ mai scot
o carte. Nu e bine s\ te for]ezi, s\ scrii ca s\
scrii. Exist\ un moment propice `n care po]i
scrie, c`nd ceva se cristalizeaz\ `n tine.

Ce `nseamn\ s\ fii „pe l`ng\“?

P\i, s\ ai activitate publicistic\ intens\, s\ te
bagi `n chestii, s\ mergi la festivaluri. ~na-
inte, c`nd eram la facultate [i la cenaclu
(„Fracturi“ – n.r.), de cel pu]in patru ori
pe s\pt\m`n\ m\ `nt`lneam cu colegi de
genera]ie, scriitori, ceea ce `mi d\dea
un sentiment c\ [tiu tot ce se `n-
t`mpl\. Or, acum am cinci prieteni,
stau mai mult prin cas\, s-au mai
lini[tit lucrurile.

Din ce tr\ie[ti atunci, dac\
nu scrii?

Nu din c\r]i, ci, cum s-ar
spune, din mici ciugu-
leli. Redactare, mai o
tablet\.

De altfel, prietenul t\u R\zvan }upa
spunea despre tine c\ pierzi mult
timp pe l`ng\ scris. De ce?

El [tie bine, dar e un nesim]it imens, pentru
c\ beam `mpreun\. Da, eram foarte mon-
den, cel pu]in vara trecut\, dormeam ziua,
iar seara [i noaptea beam. Bine, el se refer\
la perioada de dinaintea apari]iei c\r]ii mele
(69 – n.r). Atunci mai eram prins [i cu ce-
naclul, cu [coala.

Ce s-a `nt`mplat cu acest cenaclu, de
ce nu mai exist\?

Nu mai poate
fi, la v`rsta

pe care

o avem noi. Apoi, mie, de la `nceput, de
c`nd discutam s\ facem cenaclul, mi se p\-
rea firesc ca la un moment dat s\ dispar\.
Nici revista pe care o scoteam acolo nu a
rezistat dec`t vreo cinci numere. Noi am
dus-o pe spezele noastre, era [i greu s\
rezi[ti. Apoi, mai era [i faptul \sta c\ cei
mai mul]i dintre noi se implicau doar la
modul c\ trimiteau texte. Or, s\ faci o revist\
`]i trebuie mult mai mult – s-a `nt`mplat cumva
c\ `n momentul \la doar vreo doi sau trei ne
ocupam de munca plictisitoare de a scoate o
revist\. La un moment dat, aduceam revista
de la Ploie[ti, c\ acolo g\sisem o tipografie
mai ieftin\. Totu[i, cenaclul a fost provi-
den]ial. Acolo m-am `nt`lnit cu mul]i dintre
cei care s`nt acum de luat `n seam\ `n lite-
ratur\ [i mi-a prins foarte bine, pentru c\
altfel puteam r\m`ne un autist de \sta, tr\ind
`n modernism. Nu [tiam literatur\ alterna-
tiv\ de nici un fel, nu [tiam mica literatur\
interbelic\ româneasc\ [i riscam s\ am un
scris foarte `nc\rcat, foarte metafizic. {i
m-a mai scutit de o chestie: de ru[inea i-
mens\ pe care o aveam de a fi scriitor. S\
fii balerin, scriitor, mai ales poet mi se
p\rea ceva at`t de `n afara lumii obi[nuite.
Dac\ nu a[ fi v\zut c\ s`nt at`]ia de v`rsta
mea care scriu, mi-ar fi stricat tempe-
ramentul.

De unde venea aceast\ ru[ine?

Nu mi se p\rea o ocupa]ie foarte mas-
culin\. Vroiam s\ m\ fac fotbalist, alte

lucruri, astea mi se p\reau meseriile bune. E
un impuls nefiresc s\ te apuci s\ scrii.

Tinerii scriitori de azi condamn\
g\[tile de b\tr`ni din literatura
român\. Dar, `n acela[i timp, ei au
g\[tile lor. Tu, `n tabletele tale, scrii
doar despre prietenii t\i, de exemplu.

Dar noi nu mai putem fi o ga[c\, pentru c\
nu s`ntem `nregimenta]i `ntr-un cadru de \sta
oficial, `n care s\ avem putere de influen]\,
bani, specifice g\[tilor. {i chiar dac\ am
vrea, nu cred c\ o s\ mai putem vreodat\,
deoarece s`nt de p\rere c\ astfel de foruri
centrale, precum Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia, se vor dizolva de la sine `ntr-un fel
sau altul. Deja cei din genera]ia mea `[i pierd
interesul pentru astfel de organisme, m\car
la nivel declarativ. ~nainte, g\[tile se f\ceau
`n\untru unui aparat, unde se d\deau lupte
de putere. Or, acum nu mai s`nt mize de ge-
nul \sta, de putere.

Bine, dar ga[ca nu se realizeaz\ doar
pentru a ob]ine puterea, ci [i pentru
autopromovare.

Asta nu v\d r\u, asta au f\cut-o `ntotdeauna
p`n\ [i cele mai decente grupuri. To]i vor
vorbi de prietenii lor, e inevitabil. Nu ai cum
s\ ie[i dintr-un anumit grup. Eu vorbesc
foarte mult despre cei apropia]i mie, dar aici
nu se mai pune problema g\[tii `n sens peio-
rativ.

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 44, 24-30 SEPTEMBRIE 20058

interviu `ntrebarea moarte n-are

REPERE:

N\scut la 24
septembrie
1978, Bucu-
re[ti. O mare
frustrare este
c\ mama nu-[i
mai aminte[te
ora, ceea ce l-a
`mpiedicat de
la realizarea
unui super-
horoscop,
devenit `ntre
timp lipsit de
orice relevan]\.
Copil bun, ia
mereu premiul
al II-lea sau cel
pu]in men]iune
during [coala
general\ 24,
sect. 2, situat\
`ntr-o aproxi-
mativ\ veci-
n\tate cu
locuin]a de
atunci a
scriitorului
Mircea C\r-
t\rescu, chestie
care nu s-a
dovedit
neap\rat fast\,
dar nici altfel
nu s-a dovedit
a fi.
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trebuie s\ mai scot o carte“

Cenaclul a fost providen]ial. Acolo m-am
`nt`lnit cu mul]i dintre cei care s`nt acum de
luat `n seam\ `n literatur\ [i mi-a prins foarte
bine, pentru c\ altfel puteam r\m`ne un autist
de \sta, tr\ind `n modernism.
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Mul]i dintre tinerii scriitori folosesc
`n c\r]ile lor un limbaj pornografic
sau erotic. De unde crezi c\ vine
aceast\ pornire? Care e limita dintre
un text literar [i unul scris doar din
pl\cerea de a vedea o `njur\tur\ pe
h`rtie?

Nu s`nt de acord cu premisa ta, pentru c\ eu
nu cred c\ se poate vorbi de foarte mul]i care
scriu altfel. Nu [tiu ce g`ndesc ceilal]i, dar
`]i pot r\spunde ce simt eu. Limbajul frust ar
putea fi o reac]ie la excesul de metafore din
literatura român\, de lirism, discursivitate
goal\. Lucru care se relativizeaz\ `n timp. {i
cred c\ genul \sta de literatur\ „furioas\“
]ine de o perioad\ social\ care permite o ast-
fel de abordare. Odat\ cu anumite normaliz\ri
[i cu `naintarea `n v`rst\, devine o impos-
tur\. Eu unul nu cred c\ voi mai merge `n
viitor pe aceast\ linie. Dar s`nt [i alte ex-
plica]ii, poate [i dorin]a de a epata pu]in. Iar
aici totul este de negociat: ce faci ca s\ cu-
cere[ti un pic aten]ia. Eu nu m\ a[teptam ca
aceast\ literatur\ s\ mai scandalizeze pe
cineva. Dar lucrul \sta are [i o parte bun\,
pentru c\ a atras aten]ia asupra noastr\ [i nu
am `mp\rt\[it soarta unor scriitori cu talent,
precum Radu Aldulescu sau Jolan Benedek,
care au virat spre altceva.

~n manifestul Cenaclului „Fracturi“
erau blama]i „poe]ii premian]i“. Tu ai
acum posibilitatea s\ devii un
scriitor premiant. E[ti `n contradic]ie
cu fracturismul.

Da, dar nu s`ntem ca `ntr-un partid unic,
unde trebuie s\ existe consens `n toate, eu ne-
fiind semnatarul acelei chestiuni. Autorii
manifestului (Marius Ianu[ [i Dumitru
Crudu – n.r.) erau mai st`ngi[ti, mai anga-
ja]i. Eu nu am nimic cu poe]ii premian]i, nu
v\d ce ar putea fi r\u, at`t timp c`t e[ti onest
cu tine `nsu]i [i nu te apuc\ nu [tiu ce
n\b\d\i. C\ci \sta este `ntr-adev\r un
pericol, mai ales la v`rste fragede. C`t de-
spre mine, nu cred, oricum, c\ o s\ iau
premiile respective. Pentru c\ premiul de
debut de la „Prometheus“ presupune o anu-
mit\ mic\ notorietate, care dep\[e[te
puterea unui scriitor, care nu e de domeniul
literaturii. ~ntotdeauna vei fi mai cunoscut `n
teatru sau muzic\. Iar pe cel de la Uniunea

Scriitorilor `l merit\ mai degrab\ Ioana
Bradea, pentru c\ e cea mai bun\ carte a u-
nui t`n\r scriitor.

Tot `n manifestul respectiv erau
blama]i poe]ii ([i prin extensie
scriitorii) care se g`ndesc la bani.
Revenim la mitul poetului care
pentru a fi genial trebuie s\ fie
s\rac?

S`nt de acord cu ce zice acolo, dar din alt
motiv. Dac\ e vorba c\ se g`ndesc s\ fac\
bani din poezie, `nseamn\ c\ nu s`nt prea
inteligen]i. Dar cred c\ acolo se refer\ la cei
care se plaseaz\ `n poezie [i ajung mai
degrab\ director la nu [tiu ce fel de filial\ a
USR, organizator de festival sau mai [tiu eu
ce, cum s`nt destul de mul]i. ~mi displac

func]ionarii literaturii. Scriu dou\, trei c\r]i
ca s\ se justifice, [i `n rest… Dar cred c\
lucrurile vor disp\rea `n cur`nd.

Ce te `ndeamn\ s\ scrii?

S`nt unii scriitori care `[i pun `ntrebarea
asta. Orice scriitor are, ascuns sau mai pe
fa]\, un anumit soi de fanatism, ceva care-i
spune „Trebuie s\ scriu“. E un impuls
suficient de puternic. Nu [tiu `ns\ de ce,
pentru c\ b\nuiesc c\ mul]i scriitori, ca [i
cititorii lor, ar fi mult mai ferici]i dac\ nu ar
face asta, mai ales c\ exist\ suficiente mij-
loace de entertainment. Eu m-am apucat de
scris de frica `nv\]\toarei mele, care b\tea
r\u. Aceasta mi-a cerut, prin clasele I-IV, o
compunere. Apoi, am tot citit c\r]i, `n
adolescen]\ am avut prieteni pu]ini, fete [i

mai pu]ine. Stai dup\-masa `n cas\, plou\,
bagi o poezie.

Despre ce a fost compunerea, primul
t\u text?

Despre cum vine furtuna, se adun\ norii. ~n
clas\ a avut succes, excelent. Bine, atunci
eram [i comandant de grup\ la pioneri [i to]i
voiau s\ se dea bine cu mine, a[a c\ nu pot
s\ `mi dau seama exact.

Ai declarat c\ `]i plac scriitorii cu
obsesii. Care s`nt alte tale?

Da, am obsesiile mele. Am obsesia de a ur`
tot ce `nseamn\ literatur\ digresiv\, mi-e
antipatic\. Nu suport c\r]ile `n care se face
introspec]ie, se dezbat idei. ~mi r\m`n
str\ine, ca proz\. {i mai am o obsesie greu
de exprimat: a unei anumite gravit\]i `n scris,
dar nu una impus\, agresiv\. Ca la Pavese,
el nu `]i spune niciodat\: „Fii atent c\ eu s`nt
foarte serios, vorbesc despre lucruri grave“.
Dar vezi asta din proz\. M\ g`ndesc la
Satele tale, pe care l-am recitit de cur`nd. E
o chestie simpl\, pe care o sim]i. Lucrurile
s`nt foarte `n serios. ~n cele mai bune pagini
din Preda e la fel. S`nt numeroase feluri de
a evada, prin ludic, s\ ai curajul de a `n-
frunta posibilitatea de a fi penibil. Apoi a[
mai vrea s\ scriu o carte cult\, ca Portocala
mecanic\, dup\ care vin filmul, banii, fe-
meile…

Cum `]i vezi viitorul literar?

E cam `n dou\ feluri. P`n\ acum mi-l ve-
deam public`nd relativ rar, bine, rar pentru
literatura român\. O luam u[or, f\r\ grab\,
`nc\ vreo trei, patru c\r]i de acelea[i di-
mensiuni. Dar, `n ultimul timp, a `nceput s\
`mi apar\ [i g`ndul, `nfior\tor `n felul lui, c\
e posibil s\ nu mai scriu. Sau s\ scriu
poezii. Nu [tiu. Dar niciodat\ n-am [tiut.
P`n\ s\ `mi apar\ cartea la Polirom n-am
crezut, nu m\ a[teptam `n nici un fel. Eram
`ntr-un m`l din \sta, nici nu `mi d\dusem
licen]a, eram looser, looser, definitiv. Eram
foarte aiurea. Visam s\ `mi apar\ cartea,
sun\ a cli[eu, dar a[a era, numai c\ a fost [i
pentru mine o surpriz\ c`nd am v\zut-o
tip\rit\, c`nd am fost ales s\ fac parte din
colec]ia de proz\. Mi-ar pl\cea, `mi dau
seama acum, s\ fiu redactor pe autori
români la o editur\. M\ g`ndesc c\ e foarte
mi[to.

„Boemia e o chestie
foarte nasoal\“

S`nt persoane care scriu o carte, cu mai mult
sau mai pu]in succes, [i care apoi opteaz\
pentru o „via]\ boem\“, ce `nseamn\ mai
degrab\ be]ii continue, scris pu]in sau deloc [i
apoi lament\ri c\ societatea nu apreciaz\
valoarea, c\ b\tr`nii sau grupurile de interese
pun piedici `n afirmarea lor.

Nenorocirea este cuv`ntul „boem“, \sta nenoroce[te un
scriitor. Boemia e o chestie foarte nasoal\, tot ce poate fi
mai r\u. ~mi displace definitiv, nu suport boemii, figurile
astea. Mi se pare c\ astfel se distruge tot ce poate `nsemna
talent. N-ai ce c\uta `n zona asta…

`ntrebarea moarte n-are interviu
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REPERE:

Termin\ gra]ios
„Grupul {colar
de Arhitectur\
[i Sistema-
tizare“, ca to]i
cei care au
intrat vreodat\
`n acea in-
stitu]ie. ~n
timpul liceului a
fost o singur\
dat\ `n pragul
unei celebrit\]i
locale, atunci
c`nd cazul s\u
a fost discutat
`n cancelarie [i
au ap\rut
conflicte `ntre
profesorii de
uman [i cei de
real.
Dup\ un an de
filosofie-jurna-
lism petrecut
`ntr-o institu]ie
r\u famat\ prin
caracterul ei
particular,
reu[e[te
dracului s\
intre totu[i la
„Litere“.
~n al doilea
semestru al
primului an se
apuc\ `ncet s\
scrie un roman
care-i justific\
prezen]a `n
aceast\ pagin\,
ca [i ni[te
fumuri care
nu-s deloc noi.
Dar care
`nainte erau
doar hilare, nu
ca acum, c`nd
s`nt de-a
dreptul iritante.
A fost nomi-
nalizat la c`teva
premii literare,
aceste
nominaliz\ri
dovedindu-se a
fi totu[i doar un
prilej de a mai
ie[i `n lume.
~n criz\ de
elemente
demne de a
alc\tui un C.V.
men]ioneaz\
un 9,25 la
olimpiad\, faza
pe sector, cls. a
IV-a. Nu ca
proastele de
colege de
clas\, pe care
le salut!

Ionu] Chiva [i unul dintre
personajele nelipsite

ale tabletelor sale (Eszter)

Ionu] Chiva a primit `n acest
an premiul Euridice pentru
debut. Este nominalizat la
Premiile Prometheus
(sec]iunea Opera Prima) [i
Premiile Uniunii Scriitorilor
(sec]iunea debut) pe 2005.
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Undeva, `n apropierea Stuttgart-ului, la Castelul Solitude, s-au n\scut c`teva
opere recente din literatura rom=n\ – „Misterele Castelului Solitude sau
despre singur\tate la vreme de iarn\“ de Daniel Vighi sau „Cum mi-am
petrecut vacan]a de var\“ de T.O. Bobe. ~n unele cazuri, statul rom=n este
acela care ofer\ banii necesari deplas\rii scriitorilor `n tabere de crea]ie, `n
cele mai multe – „oameni de bine din afar\“. Nu s`nt mul]i scriitorii care ar
nega importan]a unei burse de crea]ie, la fel cum nu de fiecare dat\ de pe
urma unei burse a ie[it un volum...

„Suplimentul de cultur\“ [i-a propus ca `n acest num\r s\ dezbat\
importan]a burselor de scriitor cu Robert {erban, Filip Florian, T.O. Bobe [i
Liviu Bleoca.

Dosar realizat de George Onofrei

dosar prob\ scris\

Bursierii
scrisului

O burs\ e o p\rticic\ din Rai,
primit\, de unii, pe P\m`nt
(Raiul fiind o burs\ infinit\
pentru cei care au c`[tigat
dreptul la ea aici, jos, prin
faptele lor).

Robert {erban

~n luna martie a anului 1999, pre-
[edintele de atunci al Uniunii Scri-
itorilor, Lauren]iu Ulici, m-a a-

nun]at c\ s`nt c`[tig\torul unei burse
ANUC (Alian]a Na]ional\ a Uniunilor
de Creatori) de [ase luni la Roma, la
Accademia di Romania, `ncep`nd cu lu-
na octombrie a aceluia[i an. Al\turi de
mine urmau s\ mai fie bursieri un
membru al UAP-ului, unul al UNI-
TER-ului [i, cred, `nc\ unul al Uniu-
nii Compozitorilor [i Muzicologilor
(sau al Uniunii Arhitec]ilor?). Nu [tiu
ce `ngera[ `i [optise domnului Ulici
numele meu atunci c`nd a f\cut propu-
nerea, c\ci ne `nt`lniser\m doar de
dou\ ori, `n fug\ de fiecare dat\. Am
fost `n culmea fericirii, nu-mi venea s\

cred c\ voi sta o jum\tate de an la
Roma [i c\ nu voi avea nici-o obliga-
]ie. C\ci nici m\car s\ scriu nu ̀ mi for]a
nimeni m`na. Z`mbeam t`mp c`nd m\
imaginam colind`nd – f\r\ ceas la
m`n\, f\r\ hart\ – colinele Romei, `n
loc s\ alerg de diminea]a p`n\ seara
dup\ [tiri [i „tromfi“ prin Timi[oara,
pentru ziarul la care lucram. Am schi-
]at un proiect ce a p\rut gonflat ami-
cilor c\rora l-am `mp\rt\[it (cinci c\r]i
ce urmau a fi scrise acolo: una de poe-
zie, alta de proz\ scurt\, un roman, un
volum de interviuri cu Marian Papa-
hagi, directorul Academiei, [i un stu-
diu despre pozi]ia genera]iei italiene de
peste 65 de ani `n fa]a semnelor civili-
za]iei americane din propria ]ar\), dar
eu [tiam c\ `l voi duce la cap\t, c\ci
aveam o poft\ enorm\ s\ scriu.

M-am apucat s\ `nv\] italiana, s\
studiez istoria Romei [i a Italiei, s\ ci-
tesc c\r]ile de c\l\torie `n „Cizm\“ ale
unor scriitori, ba chiar s\ trasez itine-
rariile excursiilor pe care urma s\ le
fac acolo. Eram cuprins de frenezie –
m\ a[tepta o mare aventur\ cultural\,
m\ a[teptau sute de pagini albe pe care
voiam s\ le cerneluiesc, c\r]i pe care
s\ le citesc, un timp pe care s\-l con-

sum dup\ propriile-mi pofte. Pe la
mijlocul lunii august, am telefonat la
secretariatul ANUC-ului s\ aflu cum…
st\m. Am aflat c\ „s`ntem“ `n linie
dreapt\, dar c\ Banca Na]ional\ – finan-
]atoarea burselor – are mici probleme,
care, bine`n]eles, se vor rezolva, c\ d-aia
e Na]ional\. La `nceputul lunii sep-
tembrie, linia se scurtase, problemele
`nc\ nu-[i g\siser\ solu]ie, dar ea ur-
ma s\ apar\, mi-a spus secretara, la
`nt`lnirea dintre domnii M. Is\rescu [i
L. Ulici. Dar, dup\ cum v\ aminti]i,
1999 a fost un an de criz\ economic\,
iar BNR n-a avut de unde da 12.000
de dolari (3.000 de c\ciul\) pentru ni[te
mofturi de… creatori. A[a c\ toate
probabilele mele fapte de cultur\ ([i
art\!) au r\mas z\vor`te `n beciurile
ad`nci ale b\ncii. Nu pot descrie deza-
m\girea pe care am tr\it-o atunci, c\-mi
dau lacrimile…

~n vara lui 2000, domnul Ulici mi-a
spus c\ nu a uitat povestea cu Roma [i
c\ s`nt cap de list\. Dar Dumnezeu a
fost mai gr\bit [i i-a acordat criticului,
c`teva luni mai t`rziu, o Burs\ Infinit\.

Eu am publicat de atunci o carte de
poezie (nu cea la care m\ g`ndisem),
am publicat un volum de interviuri (nu
cu Marian Papahagi), c`t de cur`nd o
s\-mi apar\ [i o c\r]ulie de proz\ (alta
dec`t cea planificat\ `n ’99), dar [i mii
de [tiri, articole [i editoriale pentru
publica]iile la are am lucrat ca s\-mi
c`[tig p`inea. C`t despre roman, sper s\
`l `ncep `n noiembrie, c`nd am o burs\
de dou\ luni la Krems, oferit\ nu de
USR, ci de casa literar\ din acel ora[
austriac. Mai am [i alte vise… austri-
ece, dar nu le `mp\rt\[esc, fiindc\ din
toamna lui ’99 am devenit supersti]ios
(la acest capitol). Cert e c\ a[tept cu o
mare poft\ de scris cele 60 de zile. Le
v\d ca pe o bucl\ a timpului dement `n
care tr\iesc, timp ce m-a contaminat [i
care `mi provoac\, `n fiecare minut,
mari stric\ciuni. Sper s\ pot repara
c`teva dintre ele cu bursa asta… C`nd m\
`ntorc (sper s\ ajung) v\ povestesc [i
vou\!

Filip Florian
S`nt convins c\, dac\ mecanismul
burselor de crea]ie ar fi func]ionat
`n România (nu de c`nd lumea, ci
doar de vreo zece ani; nu ca un
ceasornic elve]ian, ci m\car ca o
r`[ni]\ veche), literatura ultimului
deceniu (nu obsedant, ci plin de
obsesii) ar fi ar\tat altfel.
Nenum\rate c\r]i au murit la v`rste
fragede fiindc\ autorii lor, oameni la
urma urmei, nevoi]i s\ m\n`nce, s\
pl\teasc\ facturi, s\ nu umble
dezbr\ca]i [i c`te [i mai c`te, s-au
l\sat `nghi]i]i de slujbele prin care
s-au perindat, tot a[tept`nd
chenzina [i vremuri mai bune
pentru scris. Alte c\r]i, la fel de
multe, au supravie]uit bolilor
copil\riei, dar au ajuns `n libr\rii
cam betege [i devitaminizate.
A[ternute pe h`rtie `n intervalul
anost dintre serviciu [i somn, cu
materia cenu[ie `mb`csit\ de
nimicuri, stresuri [i mizerii diurne,
zg`nd\rit\ uneori de fantasme
nocturne, c\r]ile acestea poart\
semnele grabei, improviza]iei [i
precarit\]ii stilistice. Excep]iile,
binecuv`ntate de-a dreptul, [i-au
f\cut obi[nuita datorie de-a
confirma regula. Altfel, ofilirea
imaginarului, discursul `n registru
minor, limbajul searb\d [i puzderia
de frustr\ri auctoriale pot fi privite
ca simptome ale unei maladii
literare cronicizate, pe care a[
numi-o criza de timp a scriitorului.

La un roman bun\oar\,
povestea `ns\[i cere timp pentru a
se limpezi, detaliile, nuan]ele [i
accentele revendic\ [i ele timpul
lor, chipurile [i pregnan]a
personajelor la fel, raportul dintre
prim-plan [i fundal de asemenea,
corecturile, renun]\rile [i ad\ugirile
`n text macin\ timp c`t scriitura
propriu-zis\. E vorba de un uria[
timp fizic, din care se filtreaz\
timpul interior al concentr\rii,
scr`[netului [i ruperii de lumea vie.
F\r\ ca timpul acesta s\ existe,
doar prin hazard sau miracol pot

ap\rea c\r]i valoroase. Or,
momentan, timpul nu exist\. Din
onorariile oferite de edituri, se
poate tr\i (`n cazuri fericite) c`teva
luni, nicidecum de la un volum la
altul, ceea ce-i oblig\ pe scriitori s\
caute alte surse de subzisten]\ [i
s\ sacrifice timpul scrisului. E grav.
{i trist. Bursele de crea]ie, despre
care e vorba aici, ar sem\na cu o
man\ cereasc\. Sau cu ni[te
baloane de oxigen, din care m\car
c`]iva, vremelnic, ar respira ceva
mai tihnit. Banii primi]i ar `nsemna
timp. Iar timpul ar fi [ansa unei
literaturi mai [lefuite, dac\ nu mai
mult.

M\rturisesc c\ m-a intrigat
`ntotdeauna valul de burse ab\tut
asupra [tiin]elor sociale. N-am
priceput niciodat\ de ce e mai
interesant s\ pl\te[ti o cercetare
sociologic\ `ntr-un t`rgu[or pr\fuit,
pe tema [omajului zonal, s\ zicem,
dec`t s\ sus]ii financiar un prozator
sau un poet pe care l-ai citit cu
bucurie [i despre care afli c\
lucreaz\ la o nou\ carte. Din ce [tiu
eu, din 1990 `ncoace, `n România
s-au acordat o singur\ dat\ burse
de crea]ie pentru scriitori, prilej cu
care, `n lumea literar\, s-au iscat tot
felul de furtuni. Prin ’94, Funda]ia
Soros a pl\tit o sut\ de dolari pe
lun\, vreme de un an, c`torva tineri
autori. Tot din ce [tiu eu, la sf`r[itul
perioadei de gra]ie, ca o prob\ a
bunului-sim] [i a lucrului luat `n
serios, singurul care s-a prezentat
cu un manuscris `n bra]e (mai
precis cu romanul Dumnezeu
binecuv`nteaz\ America) a fost
Petre Barbu. Func]ionarii de la
funda]ie, crispa]i, l-au `ntrebat cine
i-a cerut s\ probeze c\ ar fi scris
ceva [i l-au rugat s\ plece discret,
ca s\ nu-i vin\ vreunui [ef ideea
de-a cere texte tuturor bursierilor.

Altminteri, riscul transform\rii
burselor de crea]ie `n burse de [pri]
e clar. Dar riscul poate fi evitat sau
diminuat, mai ales c\ nu toat\
lumea iube[te [pri]ul.

O burs\ la timpul ei face c`t zece idei!
Money Is Time (un fel de pledoarie)
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Liviu Bleoca

Prea pu]ine cazuri deci de
autori care, pentru meri-
te dovedite `n vreo carte

de succes, s\ fi primit un cec `n
alb `n contul urm\toarei crea]ii.
Nu-l pun, desigur, la socoteal\
pe Filip Florian, beneficiarul
unei „burse“ oferite de bunica
sa pentru a-[i scrie romanul
Degete mici, care ne face pe
to]i s\ ne dorim o astfel de
bunicu]\-mecena. Ori m\car o
m\tu[\, un unchi acolo, ceva…

C`nd discut\m a[adar –
chiar [i de dragul discu]iei –
despre bursele de crea]ie, tre-
buie s\ fim con[tien]i c\ pro-
blema se pune cu totul diferit
`n cazul scriitorilor români de-
c`t al celor str\ini. C\ci dac\
scriitorul str\in de oarecare re-
cunoa[tere tr\ie[te din… scris,
poate nu neap\rat direct de pe
urma v`nz\rilor, ci [i a confe-
rin]elor, lecturilor cu public
sau interviurilor, scriitorul ro-
mân este un amploaiat cu dou\-
trei servicii, care `n restul tim-
pului (care timp?) mai [i tra-

duce pentru edituri sau parti-
culari, face gazet\rie etc. Astfel
c\, dac\ cineva i-ar oferi `ntr-o
bun\ zi o burs\ de crea]ie de un
an de zile, s\ zicem, asta l-ar
scoate din circuitul care `i asi-
gur\ traiul. S-ar alege, este
adev\rat, cu o carte, dar scos
„din c\r]i“: probabil f\r\ slujb\
[i `n afara vechiului sistem de
rela]ii. Fie [i numai din aceste
motive, v\d o eventual\ burs\
de crea]ie mai degrab\ ca pe un
soi de ajutor social care s\-i
permit\ autorului s\ renun]e la
slujbele suplimentare pentru ca,
r\m`n`nd cu una singur\, s\-[i
poat\ dedica serile, weekend-
urile [i vacan]ele, at`tea c`te
s`nt, scrisului. Pare ridicol, dar
foarte pu]ini dintre scriitorii pe
care `i cunosc ([i cunosc
destui) `[i pot permite luxul s\

renun]e la „cartea de munc\“
pentru a urm\ri o himer\, c\ci
nici din cartea scris\ `n timpul
bursei nu se poate tr\i. O
u[urare a poverii pe care o re-
prezint\ c`[tigarea traiului zil-
nic ar `nsemna, fie [i pe termen
limitat, un stimul pentru mul]i
scriitori români.

C`t conteaz\ posibilitatea de
a evada din spa]iul obi[nuit [i
c`t cea de a scrie este `n cele
din urm\ o chestiune personal\.
B\nuiesc c\ s`nt at`tea r\spun-
suri c`]i scriitori. Av`nd cu ani
`n urm\ [ansa s\ c\l\toresc `n
Irlanda, nu am fost `n stare s\
scriu nici un r`nd la fa]a locu-
lui. Am scris totu[i o carte, dar
dup\ `ntoarcere [i `n condi]ii de
recluziune. Cred deci c\, cel
pu]in pentru mine, mai impor-
tant este bugetul de timp pe

care mi l-ar oferi o burs\. Ie[i-
rea din mediul meu familiar
mi-ar oferi eventual [ansa unor
experien]e despre care a[ putea
scrie ulterior. ~ns\ dou\-trei
luni de lucru ne`ntrerupt la o
carte mi s-ar p\rea man\ ce-
reasc\.

~n concluzie, supus unui
program zilnic ce `mi condi]io-
neaz\ scrisul nu doar cantitativ,
ci [i calitativ, for]`ndu-m\ s\
practic o specie literar\ (proz\
scurt\) `n ton cu existen]a mea
fragmentat\, s`nt mai pu]in pre-
ocupat de apari]ia la noi a unui
sistem de burse pentru scrii-
tori, c`t de normalizarea pie]ei
editoriale. Visez la ziua c`nd
editorii vor comanda c\r]i au-
torilor de valoare [i le vor pl\ti
un avans pentru ele. ~mi cer
scuze pentru prozaismul meu.

T.O. Bobe

~n 2000, a dat `ns\ peste mi-
ne plea[ca unei burse nem-
]e[ti. Am stat vreo dou\ luni

[i ceva la Berlin [i, a[a cum
avea s\ i se `nt`mple [i Simonei
Popescu, n-am scris `n perioada
asta nimic. Am b\tut `n schimb
str\zile, parcurile [i muzeele din
ora[ul ursului `mpreun\ cu doi
prieteni, minun`ndu-m\ de st`n-
jenii de cultur\ aduna]i acolo,
dar n-am ratat (prea mult) nici
Love Parade. {i cred c\ respec-
tiva manifestare cultural\ este
pentru un scriitor cel pu]in la fel
de educativ\ ca, de exemplu, [ase
luni petrecute `ntr-o redac]ie.
Asta ca s\ nu zic c\ un [uberec
fierbinte, m`ncat la patru dimi-
nea]a `n Kreutzberg, nu se com-

par\ dec`t cu alt [uberec, p\pat
`n acelea[i condi]ii. O s\ sune
cunoscut, dar trebuie s\ mai
spun c\ la Berlin a fost pentru
prima dat\ c`nd nu mi-a fost
ru[ine c\ s`nt scriitor, chiar
dac\ pe atunci renun]asem a-
proape complet la ideea de a
mai scrie. M-au salvat (dac\ de
salvare poate fi vorba) cele dou\
`nt`lniri, cu Eva Wemme, tradu-
c\toarea Centrifugei, [i cu Herta
Müller, care, peste vreo doi ani,
mi-a oferit alt\ burs\, la Aka-
demie Schloss Solitude.

Aici `ncepe a doua parte a
pove[tii. ~n 2003, `n castelul de
l`ng\ Stuttgart (fost lazaret, fost
ospiciu [i fost\ pu[c\rie), a
trebuit pentru prima dat\ chiar
s\ spun c\ s`nt scriitor [i, prin
consecin]\, s\ m\ port ca atare.
~n respectivul stabiliment locu-

iau aproximativ patruzeci de ar-
ti[ti din toat\ lumea [i din cele
mai variate domenii, iar cutuma
cerea ca, odat\ ajuns acolo, s\
zici repede cum te cheam\, ce
e[ti [i de unde vii. Ca s\ nu am
sentimentul c\ degeaba fac
umbr\ Germaniei, am fost ne-
voit s\ reiau un proiect schi]at la
Berlin [i s\ scriu aproape zilnic,
vreme de [ase luni. ~n pauze,
dup\ modelul lui Auggie din
Smoke, f\ceam poze de la fe-
reastr\. Din p\cate, cartea cu
pricina s-a dovedit prea ambi-
]ioas\ pentru puterile mele, `ns\
exerci]iul m-a ajutat ca `n anul
urm\tor (am primit o extensie
de trei luni a bursei, probabil
fiindc\ am refuzat jointul oferit
`n prima zi de c\tre un coleg) s\
termin Cum mi-am petrecut va-
can]a de var\ tot la Solitude.

Tr\g`nd linie [i adun`nd, re-
zult\ c\ din cea de a doua burs\
m-am ales cu ni[te prieteni
(Nathalie Wollff, Anna Konik,
Gabor Schein, dar [i Nicoleta
Esinencu [i Daniel Vighi) pe
care sper s\ `i re`nt`lnesc, dac\
nu `n Europa aceasta, m\car `n
cea de apoi, cu un roman, cu o
traducere (Zentrifuge a ap\rut la
editura Merz&Solitude) [i, `n
sf`r[it, cu o vizit\ la t`rgul de
carte din Frankfurt (am fost in-
vitat acolo pentru un pahar de
plastic cu vin). Problema e c\
m-am ales [i cu jum\tatea de
minciun\ c\ a[ fi scriitor, pe
care acum trebuie s\ o acop\r
cumva.

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

Nu mic\ mi-a fost mirarea c`nd, `n preajma
lans\rii celor [apte poliromi, i-am auzit pe unii
dintre mai tinerii mei colegi (sau, poate,
colege) din brava lume literar\ nou\ tun`nd [i
fulger`nd `mpotriva „v`n\torilor de burse“ [i
prosl\vind virtu]ile scriitorului angajat la
propriu care, astfel, ar avea prilejul s\
cunoasc\ mai bine via]a [i s\ extrag\ din ea
`nv\]\minte de aur. P\rea un vis ur`t, cu at`t
mai mult cu c`t abia m\ `ntorsesem `n

România de la o burs\ de crea]ie. Fire[te, nu
pledez nici eu pentru sinecurile acordate pe
via]\, dar [tiu foarte bine [i ce `nseamn\ un
serviciu care te face s\ vezi literatura ca pe o
inutilitate f\r\ pic de noble]e. Dup\ terminarea
facult\]ii, din ’95 [i p`n\ `n prim\vara lui 2001,
am pr\[it `n mod regulat c`mpul muncii, iar
rezultatul a fost o decerebrare accentuat\, cu
sechele vizibile [i azi pentru cei care m\ [tiu
din epoca de aur a guvernului V\c\roiu.

Sweet Solitude

S\ renun]i la „cartea de munc\“ pentru a urm\ri o himer\
M\rturisesc c\ nu cunosc dec`t vreo doi-trei scriitori care s\ fi
primit burse de crea]ie. ~ntotdeauna din partea unor
organisme str\ine [i mai ales pentru a intra `n contact cu
confra]i de pe alte meleaguri, c\ci perioadele prea scurte
petrecute `n casele de crea]ie de aiurea nu erau niciodat\
suficiente pentru a duce la bun sf`r[it o oper\ `ntreag\.

„~n pauze, dup\ modelul lui Auggie din Smoke, f\ceam poze de la fereastr\.“

„Platoul din fa]a Castelului Solitude func]iona `n timpul zilelor
frumoase deopotriv\ ca paji[te pentru picnic [i loc de pelerinaj

al tinerilor `nsur\]ei. Transhuman]a era un fenomen `nt`mpl\tor.“



Interviu realizat de
George Onofrei

Domnule Chifu, prin
proiectele sale recente, `[i
propune Uniunea
Scriitorilor s\ salveze
literatura român\?

E mult spus c\ vrea s\ salveze
literatura român\, e greu s\ `]i
asumi un asemenea rol de salva-
tor. Dar prin aceste proiecte,
USR `[i propune s\ serveasc\
literatura român\ [i `ncearc\,
at`t c`t `i st\ `n putin]\, s\ pro-
moveze mai bine fa]\ de public
literatura român\ contemporan\.

Dar are nevoie s\ fie
salvat\?

M-a[ feri s\ vorbesc despre lite-
ratura român\ `n termenii ace[-
tia absolu]i. A salva ceva ar `n-
semna s\ admitem c\ acel ceva
este pe cale s\ se piard\, or, eu
nu cred c\ literatura se poate
pierde sau c\ o institu]ie, fie ea
[i Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia, este cea care poate s\ sal-
veze literatura. Aceasta se sal-
veaz\ doar prin ea `ns\[i [i prin
scriitorii care o creeaz\. {i o cre-
eaz\ indiferent dac\ s`nt sub sem-
nul unei institu]ii sau exist\ pe
cont propriu. Literatura se mai
salveaz\ [i prin cititorii pe care
`i are [i `i va avea `ntotdeauna.

Vorbea]i `n aceast\ var\ de
cele trei v`rste ale
literaturii. Spunea]i c\
experien]ele vii [i
`ndr\zne]e se produc `ntre
20 [i 30 de ani, exact
categoria de v`rst\ pe care
ar fi sinuciga[ ca Uniunea
s-o ignore. Concret, ce v\
propune]i s\ face]i?

Proiectul pe care `l invocam a-
tunci, `n iulie – „Literatura ro-
mân\ azi“ –, are trei componente.
Primul este acesta despre care
vorbeam – „Literatura român\
t`n\r\“, al doilea este „Literatu-
ra român\ [i publicul“ [i, `n
fine, „Literatura român\ `n lu-
me“. ~n privin]a literaturii ro-
mâne tinere, avem trei proiecte
concrete: unul const\ `n ini]ie-
rea unui program de burse de
crea]ie `n colaborare cu „Copy-
RO“, societatea de gestiune co-
lectiv\ a drepturilor de autor,
altul este un concurs de volume
`n manuscris. Vor fi volume de
proz\, poezie, critic\ literar\, e-
seu [i dramaturgie, care vor fi
selectate de un juriu desemnat
de Comitetul Director al Uniu-
nii, un juriu deja fixat [i compus
din trei critici a c\ror compe-
ten]\ este dincolo de orice dis-
cu]ie: Gabriel Dimisianu, Dan
Cristea [i Alexandru Cistelecan.
Ei vor selecta a[adar aceste vo-
lume, care vor ap\rea la Cartea

Româneasc\, editur\ ce [i-a f\-
cut un program din a sus]ine
tocmai literatura român\ care se
constituie acum. Fiindc\ este un
concurs pentru tinerii scriitori,
am impus [i o limit\ de v`rst\,
maximum 35 de ani, [i n-am
condi]ionat s\ mai fi publicat
sau nu c\r]i autorii sau s\ fie
sau nu membri ai Uniunii Scri-
itorilor. ~n fine, dorim s\ orga-
niz\m un colocviu na]ional de-
dicat literaturii tinere. Acesta va
avea loc la `nceputul anului vii-
tor, va fi organizat de filiala Bu-
cure[ti. ~n]eleg acest colocviu ca
pe un spa]iu pe care USR `l cre-
eaz\ pentru ca tinerii scriitori s\
se manifeste liber [i s\ `ncerce
s\ se defineasc\, s\-[i precizeze
atitudinea estetic\ [i nu numai.

Avea]i c`teva propuneri de
teme pentru colocviu. Una
dintre ele se referea la
postmodernism...

Nu, tema pe care am stabilit-o
`n cele din urm\ este tocmai a-
ceasta – „Con[tiin]a de sine a
noii genera]ii“. Cred c\ este im-
portant at`t pentru ei, c`t [i pen-
tru noi s\ afl\m care este – cu
ni[te ghilimele de rigoare – pro-
gramul cu care intr\ `n literatur\
scriitorii cei mai tineri.

~n]eleg c\ `ncerca]i prin
deschiderea c\tre tineri s\

schimba]i o percep]ie mai
veche: Uniunea este o
institu]ie `mb\tr`nit\...

Sigur c\ da, este unul dintre ]e-
lurile noastre s\ apropiem oa-
menii tineri de Uniunea Scri-
itorilor. Nu-[i poate `ng\dui o
institu]ie precum a noastr\ s\
ignore tocmai aceast\ v`rst\ ca-
re are o energie cu totul speci-
al\. Adeseori nu conteaz\ cum
e[ti, ci conteaz\ cum te vezi. USR
trebuie s\ aib\ `n vedere c\,
p`n\ la urm\, poart\ [i un r\z-
boi de imagine. Am avut ecouri
[i dup\ Festivalul de la Neptun c\
acest capitol de imagine este
foarte important.

interviu `ntrebarea moarte n-are
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Gabriel Chifu, secretar al Uniunii Scriitorilor din România, ini]iatorul programului „Literatura azi“:

Uniunea Scriitorilor din România (USR) dore[te s\
creasc\ num\rul membrilor tineri prin oferirea de
burse de crea]ie anuale, organizarea unui colocviu
na]ional [i a unui concurs de manuscrise ce ar
urma s\ fie tip\rite sub egida Uniunii. Scriitorul
Gabriel Chifu, secretar al USR, prezint\ cititorilor
„Suplimentului de cultur\“ motivele pentru care
institu]ia reprezentat\ de domnia sa n-ar mai

trebui privit\ drept una `mb\tr`nit\ sau al c\rei rol
este acela de a salva literatura român\. „Se cuvine
s\ fim aten]i la mesajele [i semnalele din afar\.
Dac\ recapitul\m repro[urile f\cute mai ales `n
preajma alegerilor Uniunii (din luna iunie – n.r.) [i
dolean]ele de dup\ acestea, vedem c\ literatura
t`n\r\ este un punct vulnerabil al nostru, un c\lc`i
al lui Ahile“, spune Chifu.

„Literatura t`n\r\ este
punctul nostru vulnerabil“

Apropo de Festivalul „Zile [i Nop]i de
Literatur\“ de la Neptun... Ziarele au scris
din nou c\ publicul [i-a pierdut interesul
pentru lectur\.

Opinia mea este c\ s`nt dou\ niveluri ale discu-
]iei. ~n primul r`nd, cred c\ se cite[te mai pu]in
`n general. Asta putem vedea fiecare. Interesul
pentru carte a sc\zut pentru c\ am trecut dintr-o
lume a ideologiilor `ntr-o lume a imagologiilor.
S`ntem sedu[i de imagine, de imaginea care vine
pe computer [i pe ecranul televizorului. Mult mai
pu]ini s`nt dispu[i ast\zi s\ `[i culeag\ infor-
ma]ia dintr-o carte, ceea ce nu `nseamn\ c\ vor
disp\rea cititorii sau c\ va disp\rea cartea. Dar
este un fapt istoric constatat c\ aceste noi instru-
mente de a culege informa]ia au sc\zut interesul

pentru carte `n general. ~n privin]a situa]iei de
la noi, am r\sfoit tot felul de statistici despre
carte [i cred c\ se cite[te mai pu]in ca `n alte
]\ri. Argumentul pe care `mi bazez afirma]ia
este `ns\ num\rul de c\r]i v`ndute, cantitatea de
carte v`ndut\. De ce se cite[te mai pu]in la noi –
aceasta este o problem\ care ne prive[te pe to]i.
O responsabilitate o are [i scriitorul român. P`-
n\ la urm\, rela]ia se reduce la capacitatea
scriitorului de a induce `ncredere cititorului, de
a-l face pe acesta s\ considere c\ un volum sau
altul este ceva de care nu se poate lipsi sau,
dac\ se lipse[te de asta, are de pierdut. Vina
este `mp\r]it\, leg\turile dintre cititori [i scri-
itori s`nt fragilizate la noi.

Cred c\ `n România se cite[te
mai pu]in ca `n alte ]\ri

Concurs de debut la Cartea Rom=neasc\
Editura Cartea Româneasc\ organizeaz\ concursul anual de debut, edi]ia 2005, cuprinz`nd ur-
m\toarele sec]iuni:

poezie
proz\
teatru
eseu/ critic\ [i istorie literar\

Lucr\rile declarate c`[tig\toare vor fi publicate. S`nt acceptate `n concurs [i manuscrise ale auto-
rilor care au fost inclu[i anterior `n antologii sau au publicat `n volume colective. Manuscrisele
vor fi expediate prin po[t\ pe adresa Calea Victoriei nr. 115, sector 1, Bucure[ti, cod 010071, `n
format electronic [i printat (ambele obligatorii), sau vor fi depuse direct la sediul editurii p`n\ la
data de 31 decembrie 2005. Plicul va purta men]iunea „Pentru concursul de debut al Editurii
Cartea Româneasc\“. Pe plic, nu va fi `nscris numele expeditorului, `n locul acestuia se va scrie
un moto. ~n interior, se va introduce un al doilea plic sigilat con]in`nd acela[i moto [i CV-ul au-
torului. Manuscrisele primite nu se `napoiaz\. Rela]ii suplimentare pot fi ob]inute la telefon 021/
319.65.99 sau prin e-mail la adresa: ecr@cartearomaneasca.ro.



Volumele de memorii s`nt,
arareori, surse istorice de
prim\ m`n\. Faptul c\ au fost
scrise, de obicei, la decenii
dup\ evenimentele pe care le
evoc\ este unul dintre motive.
De aici [i precau]iile necesare
atunci c`nd s`nt aduse `n
discu]ie, ca [i pericolul de a
scoate din contextul original
un fragment; constat\ri,
fire[te, valabile [i pentru
istoria muzical\.

M\ g`ndeam la acestea citind,
pentru prima dat\, portretul
f\cut lui Enescu de c\tre

Carl Flesch `n memoriile sale. Un
portret publicat pentru `nt`ia oar\, f\r\
explica]ii pertinente, `ntr-o antologie a
lui Viorel Cosma. Fiindc\ ce poate `n-
]elege un cititor neavizat din prima pro-
pozi]ie-sentin]\ a portretului: „...Enescu
[i-a dominat compatrio]ii muzicali ase-
menea unei st`nci solitare `ntr-o mare
de mediocritate“? Era România o
„mare de mediocritate“ la mijlocul ani-
lor ’30, c`nd Flesch [i-a scris memo-
riile?

Scos din context, portretul lui Enescu
risc\ s\ falsifice realitatea. Fiindc\
Flesch se referea, de fapt, la perioada
petrecut\ de el la Bucure[ti, `ntre 1897
[i 1902. Acesta este contextul `n care

vorbe[te [i despre Enescu, contur`ndu-i
un portret remarcabil.

Violonistul, n\scut `n 1873, sosea la
Bucure[ti dup\ anii de formare petre-
cu]i la Viena, Paris [i Berlin. Bucu-
re[tiul `i ap\rea ca „un ora[ de pro-
vincie ungar, transplantat `n Orient. La
orice or\ din zi, o mul]ime zgomo-
toas\, gesticul`nd, se `nv\lm\[ea pe
strada principal\, pe Calea Victoriei...
Bulevardele erau ca un e[antion al dife-
ritelor clase ale popula]iei României.
Un dandy cu monoclu, `mbr\cat dup\
ultima mod\ parizian\, se `nghesuia
al\turi de un ]\ran `ntr-un costum po-
pular na]ional pictural, `mpreun\ cu
preo]i ortodoc[i cu b\rbi lungi [i p\r
legat ca femeile sau de evrei ortodoc[i
cu perciuni. (...) ~n ansamblu, totul `mi
d\dea impresia unei stranii p\r]i noi a
lumii, cu o spoial\ superficial\, dar a-
v`nd la baz\ o cultur\ mai degrab\ pri-
mitiv\“.

Flesch avea prima `nt`lnire profesio-
nal\ cu Eduard Wachman, `n 1897 di-
rector al Conservatorului, dirijor al con-
certelor simfonice [i al corului Mitro-
poliei. „Era german de origine, ajun-
sese la o v`rst\ `naintat\, bun la suflet,
un muzician inert, de capacitate medie
[i lipsit de energie. El [i un fost coleg
de la Conservatorul din Viena, violon-
celistul Dimitrie Dinicu, d\deau tonul
vie]ii muzicale `n Capital\. Dinicu se
tr\gea din rasa veche a l\utarilor ]igani
[i era un interpret extraordinar de ta-
lentat al muzicii str\lucitoare [i de
virtuozitate; dar, de la ie[irea lui din
Conservatorul de la Viena, `n 1889 (an

[i al plec\rii mele), arta i se deteriorase
sensibil, ca urmare a `nclin\rii de a l\-
sa lucrurile `n voia soartei caracteris-
tice stilului de via]\ pe jum\tate oriental
al Bucure[tiului.“ Audi]ia pentru con-
firmarea lui Flesch `n postul de profesor
la Conservator a avut loc la Ateneu `n
prezen]a Reginei. Contractul s-a m\r-
ginit ini]ial la c`teva luni, timp `n care
violonistul s-a trezit prins `n plasa unor
intrigi muzicale locale. „Din fericire,
b\tr`nul Wachman, care, `n calitatea lui
de viitor director, avea de spus un
cuv`nt decisiv, era cu totul de partea
mea: `mi aprecia calit\]ile [i `mi trecea
cu vederea defectele.“ De partea lui
Flesch a fost [i una dintre cele mai in-
fluente figuri ale societ\]ii muzicale
mondene a timpului, Constan]a Canta-
cuzino. „~n salonul ei se c`nta regulat,
o dat\ pe s\pt\m`n\, muzic\ bun\
pentru societatea melomanilor din
Bucure[ti. (...) De la `nceput, ne-am
sim]it atra[i reciproc de pl\cerea noas-
tr\ comun\ de a c`nta Sonata, `nc\
nou\, a lui César Franck, pe care o re-
petam mereu la cererea celor ce ne
ascultau“.

Dar rolul hot\r`tor pentru angajarea
lui Carl Flesch ca profesor l-a jucat
Regina Elisabeta, „instan]a suprem\ `n
chestiuni muzicale; iubea muzica mai
mult ca orice, iar apartamentele ei erau
centrul intereselor muzicale fie reale,
fie doar pretinse. Aici aveau loc, de
trei-patru ori pe s\pt\m`n\, concerte de
muzic\ de camer\, intercalate cu unele
instrumentale sau vocale. (...) Muzica
se f\cea `ntr-o camer\ mare, `n care o

mic\ org\ `ncastrat\ `n perete atesta
preferin]a Reginei pentru acest in-
strument regal. Platforma `n\l]at\ era
umbrit\ de o galerie miniatural\, `n
care, de obicei, un m\nunchi de tinere
`nc`ntau ochii. La piciorul podiumului
se afla sofaua pe care st\tea `ntins\
regina, `n ve[minte albe [i u[oare,
purt`nd conversa]ii cu oaspe]ii la marile
recep]ii sau, c`nd lucrurile se petreceau
`ntr-un cadru mai intim, `narm`ndu-se
cu un caiet de note [i un creion, pentru
a nu-i l\sa s\-i scape muza `n cazul `n
care, atras\ de sunetele nobile ale unui
cvartet de Beethoven, aceasta i-ar fi
f\cut favorul s\ i se arate. (...) ~n
ultim\ instan]\, muzica era doar un
stimulent pentru ]elurile ei poetice: `n
timp ce noi c`ntam un cvartet de
Beethoven, ea se l\sa `n voia inspira]iei

poetice, mi[cat\ de frumuse]ea compo-
zi]iei; de obicei, fructul era pus ime-
diat pe h`rtie sub forma unui poem.
(...) Un astfel de caracter emo]ional
avea nevoie de un judec\tor neiert\tor
[i incoruptibil... Dar printre prietenii [i
consilierii ei cu greu putea fi g\sit unul
care s\ st\p`neasc\ germana scris\, iar
societatea de la curte trebuia s\ accepte
pe `ncredere valoarea versurilor regale.
(...) ~n fa]a tuturor superlativelor, de
genul admirabil, divin, sublim, m-am
ab]inut s\ exprim vreo judecat\ critic\
ce ar fi fost luat\, indiscutabil, ca o in-
fatuare de netolerat din partea unui
muzician `n serviciul Maiest\]ii Sale“.

C\, `ntr-o asemenea lume, George
Enescu i-a r\s\rit `n fa]a ochilor ca o
„st`nc\ solitar\“ nu mai e de mirare...

COMEDIA }INE LA TINEri a
debutat pe 7 septembrie, cu pre-
miera spectacolului CE TIPE
MI{TO! (textul este scris de
Laura Cunningham [i tradus de
Camelia Geamba[u), `n regia
Iuliei St\nescu [i scenografia lui
Robert Popescu, av`ndu-le `n
distribu]ie pe Maria Obretin,
Paula Gherghe, Ela Ionescu,
C\t\lina Harabagiu [i Carmen
Lop\zan. Iulia St\nescu a re-
gizat anul trecut Fetele grase
c`[tig\ `ntotdeauna de Made-
leine George, pentru care a ob-
]inut premiul pentru cel mai bun
spectacol la Gala T`n\rului

Actor – HOP, Mangalia, 2004.
Pe 14 septembrie a avut loc cea
de-a doua premier\ din progra-
mul concentrat pe mont\ri ale
absolven]ilor 2003-2005, Dom-
nul Masure de Claude Magnier
(traducerea Mihaela Oan\), cu
M\d\lin Mandin, Alexandra
Stan, Ion Cosma/ Tudor Mun-
teanu (studen]i U.N.A.T.C. „I.L.
Caragiale“).

Gelozie,  pu[c\,  scandal  
[i  repro[uri

Regizoarea Mihaela Triboi (Ur-
sul, f\cut `n 2003, a luat pre-
miul pentru cel mai bun spec-
tacol la sec]iunea grup, la HOP)
propune o comedie `n care
decupajul situa]iilor [i umorul
care se na[te din `ncurc\turi apa-
rent banale s`nt principala arm\
de b\taie. Chiar dac\ la un mo-
ment dat exist\ anumite lungimi
[i momente care ar putea fi
foarte bine reduse f\r\ s\ se
piard\ ceva, spectacolul te ]ine.

Domnul Masure e povestea
unui cuplu aflat la „c`]iva cen-
trimetri“ de divor], pentru care
toleran]a [i obi[nuin]a, condi-
mentate din c`nd `n c`nd cu c`te
o criz\ de isterie, r\m`n singura
punte de leg\tur\.

Jacqueline Giraux `[i `n[al\
so]ul, specialist `n uleiuri rafi-
nate, lipsit de abilitatea p\s-
tr\rii, cum se spune, la cald a
pasiunii, cu cel mai bun prieten
al lui, Jean. ~n seara `n care,
singur\ acas\, ia o doz\ de som-
nifer, domnul Masure nimere[te
din `nt`mplare, din cauza unei
pene de automobil, `n casa celor
doi so]i [i este g\sit diminea]a
de Robert Giraux. Gelozie, pu[-
c\, scandal [i repro[uri s`nt in-
gredientele unui conflict care se
pr\je[te la foc mic [i strope[te
pere]ii pe m\sur\ ce frecu[urile
r\bufnesc.

Cei trei actori (M\d\lin Man-
din, Alexandra Stan [i Tudor
Munteanu) au umor [i sponta-
neitate, uneori `ns\ supralicitea-
z\ starea de tensiune [i s`nt lua]i

de valul furiei prea ar\tate.
Minciunile instant, nedistilate [i
neprelucrate, s`nt specialitatea
domnului Masure.

Exersarea f\r\ scrupul a
minciunii se `nscrie `ntr-un ade-
v\rat scenariu al seducerii doam-
nei Giraux. ~i induce nesigu-
ran]a [i o face s\ cread\ c\ s-au
culcat.

Tehnica lui Masure, rostogo-
lirea unui bulg\re de minciuni,
care cre[te pe m\sur\ ce noi
am\nunte s`nt aduse `n discu]ie,
este deconspirat\ de cuplu abia
la sf`r[it. Dup\ ce vor ini]ial s\
divor]eze, domnul [i doamna
Giraux se `mpac\ [i pleac\
`ntr-o c\l\torie. Ca `n serialele
`n care `i vezi peste trei episoade
pe o plaj\ din insule, `n timp ce
se ung cu crem\ [i beau un coc-
teil. Domnul Masure este un
spectacol care are dou\ calit\]i
esen]iale: te amuz\ [i te des-
tinde.

Marcel }op [i Alex Mihail
s`nt ceilal]i doi regizori inclu[i
`n prima parte a proiectului CO-
MEDIA }INE LA TINEri.

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)

M\d\lin Mandin
[i Tudor Munteanu
`n Domnul Masure

O minciun\ pe minut
M-am `ntrebat mereu de ce teatrele care au dou\
s\li nu reu[esc s\ dea o direc]ie mult mai clar\
uneia dintre ele. De ce nu este conceput un
program repertorial inteligent astfel `nc`t cea de-a
doua sal\ (Sala Studio) s\ poat\ avea un profil
distinct. S\ fie axat\ pe experiment sau s\ fie
g`ndit\ pe proiecte care s\-i dea o marc\ proprie.
Un cod de bar\ recognoscibil. Luxul de a fi `n
posesia unei s\li `n care spectatorul este foarte
aproape de actor [i `n care contactul direct e mai
puternic dec`t pe scena italian\, de exemplu, ar

trebui speculat cu mult mai mult\ ingeniozitate.
Din p\cate, proiectele coerente pe termen lung
s`nt o lacun\ a teatrului românesc. Lucru care se
vede `n „sf`nta“ lege a `ncropelilor [i `n dictatura
`nt`mpl\torului. Astfel `nc`t un proiect precum cel
ini]iat de Teatrul de Comedie, COMEDIA }INE LA
TINEri, este ca o ie[ire de weekend la munte, dup\
ce o s\pt\m`n\ `ntreag\ ai inhalat gazul sufocant
al ]evilor de e[apament. Oxigenarea `]i face bine.
{i dac\ nu dureaz\ doar trei zile `nseamn\ c\ are
[anse s\ nu fie doar un basm cu happy-end.

Despre muzic\, intrigi [i poezie `n vechea lume româneasc\

M\rturia unui violonist

Coperta unui disc japonez Okura (2000), reunindu-i pe cei doi mari violoni[ti



Cum spunea cineva, „Ah, p\i,
expresia «stai s\-mi trag sufletul»
`nseamn\ c\ trebuie s\ st\m locului
[i s\ a[tept\m s\ ne ajung\ sufletul
din urm\“. Asta se leag\ de un text
de acum c`teva numere, `n care
vorbeam despre cum e s\ te mi[ti
prea repede [i s\-]i la[i sufletul `n
urm\. Vin [i spun acum c\ am putea
zice [i „stai s\-mi trag timpul“,
pentru c\ [i cu timpul trebuie s\
avem r\bdare [i s\-l a[tept\m s\
ne-ajung\ din urm\ (adic\ amintirile
de care nu [tim s\ ne desp\r]im).
Dar el se mi[c\ azi tot mai repede.
Iar uneori ne-o ia `nainte.

Zilele trecute am v\zut [i eu, `n
sf`r[it, The Day After Tomorrow
de Roland Emmerich. S-a `n-

t`mplat, dar a nimerit exact pe eveni-
ment, adic\ pe efectele uraganului Ka-
trina. Filmul a avut premiera anul tre-
cut, a p\rut atunci un SF cu b\taie se-
rioas\, totu[i lung\ `n real, iar eu l-am
v\zut acum ca pe un film foarte actual.
C\ venea tornada [i smulgea termo-
panele din geamuri [i t\ia zg`rie-norii
`n dou\? {i la televizor am v\zut gea-
murile zg`rie-norilor din New Orleans
sparte de v`nt p`n\ la ultimul etaj. Ve-
deam `n film cum vine valul [i inund\
New York-ul? Am v\zut [i la televizor
cum a fost `n New Orleans, pe malul a-
flat sub nivelul Oceanului. C`t despre
partea cu `nghe]ul, asta nu mi s-a p\rut
deloc imposibil\, ci ca f\c`nd parte din
capitolul urm\tor. Spunea un prieten c\
are senza]ia, a[a, `n general, c\ s`nt lu-
cruri pe care n-o s\ le mai prind\. „A[,
spun, nu ziceai asta [i anul trecut, c`nd
ai v\zut The Day After Tomorrow? {i,
uite, acum c-o vezi pe Katrina, ce mai
zici?“

S-o spun pe aia cu „timpul nu mai
are r\bdare“? Dar ce l-a apucat, fra-
te? Nu mai po]i s\ judeci `n termeni de
„nu mai apuc eu nu [tiu ce...“, c\ ri[ti
s\ fii contrazis cur`nd de evenimente.
Lucrurile se mi[c\ at`t de repede, `nc`t
perioada de gra]ie dintre stadiul de pro-
iect [i realitate se mic[oreaz\ verti-
ginos. Nu g`ndeam eu mai bine `ntr-un
vis de anul trecut – „nu mai prindem
anul 1995“? C\ci se pare c\, la cum
merg lucrurile, nici trecutul nu ne mai
prinde din urm\. Oare cum ar putea un
regizor s\ arate `n imagini lipsa tim-
pului? ~ntreb pentru c\ acum doi ani,
la `nceputul unei perioade `n care toat\
lumea se muta, se desp\r]ea, divor]a –
adic\ era a[a, o agita]ie, ca la animale
`nainte de furtun\ –, am avut ciudata
revela]ie a faptului c\ totul se termin\.

Acei  oameni  nici  nu  s-aau  n\scut  `nc\

Cum poate ar\ta un regizor de film c\
se termin\ timpul? S\ fac\ ceva `n fe-
lul `n care a figurat Wolfang Petersen
neantul `n Neverending Story? Adic\ o

chestie ca un v`nt turbat care vine [i
mu[c\ din scenografie? Dac\ ar imo-
biliza totul n-ar fi corect, pentru c\
timpul ar continua s\ existe, chiar dac\
ar r\m`ne nemi[cat. Poate c\ numai
fotografiile surprind lipsa timpului, pen-
tru c\ orice fotografie scoate timpul din
ecua]ie. Nu e adev\rat c\-l imorta-
lizeaz\. Fotografiile golesc timpul de
miez, s`nt ca ni[te fantome. (Nu de-
geaba `n The Others Alejandro Amena-
bar se lega de ideea c\ fotografiile fur\
sufletul.)

N-a]i observat c\ `n fotografiile
vechi cu str\zi [i ora[e e uneori at`t de
pustiu, ca [i cum n-ar fi existat pe a-
tunci oameni? Iar senza]ia pe care v-o
dau portretele (de pild\, cele f\cute de
Lumiére) nu e c\ acei oameni nu numai
c\ au murit, dar nici c\ nu s-au n\scut

`nc\? Exist\ doar `n spa]iul celor patru
linii, ca ni[te iluzii captate `ntr-un mo-
ment de gra]ie. De unde familiaritatea
pe care ne-o inspir\ uneori aceste fiin]e
[i locuri? Ca [i cum le-am [ti de un-
deva? Probabil c\ timpul e p`n\ la
urm\ un fel de materie al c\rei gust `l
p\str\m to]i `n gene [i pe care `l b\-
nuim [i c\ruia aproape c\-i putem pip\i
textura. Mai ales `n fotografiile vechi,
schelete de pe care timpul a fost evis-
cerat. Curios, mai apropiate ne s`nt po-
zele vechi dec`t cele jurnalistice, rupte
din realitatea imediat\. Acestea s`nt
cli[ee `n oglind\, `n care ne recunoa[-
tem `n dimensiunea aceasta, a pre-
zentului. Pozele vechi ne pun `ns\ `n
leg\tur\ cu timpul, `n ce are el mai
grav [i mai abstract.

„Doi fra]i din Detroit au f\cut senza]ie
`n lumea muzicii.“ Este fraza-[ablon
cu care `ncep istoriile despre White
Stripes. Jack [i Meg White au format
`n 1997 trupa ajuns\ ast\zi celebr\.
Toat\ lumea i-a luat drept frate [i
sor\. Mai t`rziu, Jack a postat pe
Internet un certificat de c\s\torie [i
unul de divor] care ar\tau c\ cei doi
au fost, de fapt, so] [i so]ie.

Britpop, sonorit\]i de Broadway [i mult\
istorie a rock-ului se amestecau `n
compozi]iile lansate sub titlul Let’s Shake
Hands, care a marcat un relativ suc-
ces al lor. Adev\ratul debut, care i-a
impus pe cei doi fra]i/ fo[ti so]i, a ve-
nit `n 1999, c`nd au lansat albumul
ce prelua numele trupei.

Poate ca s\ `ncurajeze confuzia din
jurul trupei lor, al doilea album pe
care l-au lansat a fost numit De Stijl,
cu explica]ia c\ muzica lor este in-
spirat\ de celebra mi[care artistic\
`nfiripat\ `n prima parte a secolului
XX `n jurul lui Piet Mondrian. ~n trei
ani (1999-2001), White Stripes au

lansat trei albume, impactul lor asu-
pra lumii muzicale fiind imediat.

Al treilea album, Red Blood Cells,
i-a propulsat `n aten]ia capricio[ilor
ascult\tori de muzic\ din Marea Bri-
tanie. ~n 2003, cei doi au f\cut parte
dintre vedetele care au ap\rut `n pe-
licula lui Jarmusch, Coffee and Ciga-
rettes. Jack [i Megan au propriul lor
fragment, intitulat Jack Shows Meg
His Tesla Coil. De obicei, eticheta care
este pus\ muzicii celor doi este de
neo-wave minimalist.

Anul acesta, Jack White s-a c\-
s\torit (conform comunicatelor ofi-
ciale „pentru prima dat\“) cu Karen
Elson, manechinul ce a ap\rut `n vi-
deoclipul piesei Blue Orchid. Jack [i

Meg continu\ totu[i s\ fie conside-
ra]i frate [i sor\, chiar dac\ diferen]a
de v`rst\ dintre ei este de [apte luni.

~ntr-un interviu publicat anul a-
cesta `n „Rolling Stones“, Jack a
afirmat c\ multe dintre lucrurile care
se spun despre ei nu s`nt adev\rate.
„E ridicol s\ crezi c\ eu [i Meg st\m
la lumina l\mpii s\ invent\m toate
lucrurile acelea despre noi“, declara
White. Totu[i, `n ceea ce prive[te pre-
supusa lor leg\tur\ de rudenie, Jack
a recunoscut c\ „atunci c`nd compo-
nen]ii unei trupe s`nt frate [i sor\, te
g`nde[ti c\ este interesant... Te inte-
reseaz\ mai mult muzica pe care o
fac dec`t rela]ia lor“.

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM
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Unde se vede c\ multe zvonuri false
pot duce la o trup\ adev\rat\

Acum, c-o vezi pe Katrina, ce mai zici de The Day After Tomorrow?

Prinde timpul, scoate-i ochii

Nicole Kidman `n The Others

„Cum poate ar\ta un regizor de film c\ se termin\
timpul? S\ fac\ ceva `n felul `n care a figurat
Wolfang Petersen neantul `n Neverending Story?“ 



Mama, Fluxus
[i Pop Art

La Editura LiterNet a ap\rut de cur`nd Umbra
eunucului, un volum de Jaume Cabré: „E
firesc s\ devenim aten]i c`nd ne cade `n m`n\
o carte a unui premiat Nobel. E firesc s\ fim
mai aten]i c`nd afl\m despre un scriitor
francez, englez, spaniol, italian, german c\ e
mare. {i faimos. E firesc? Pare ironic, reac]ia
noastr\ e mai degrab\ o reac]ie la adjectivele
referitoare la etnie, la faim\, nu la arta de a
scrie. Mai firesc ar fi ca doar sintagma scriitor
mare sau scriitor adev\rat s\ ne trezeasc\
impulsul de a deschide cartea. Dar ce
`nseamn\ scriitor mare, adev\rat? Pentru unii
conteaz\ mai ales scriitura rafinat\, pentru al]ii,
mai ales problematica aparte. Pentru mul]i, [i
una, [i alta, greu de g\sit la un singur om. Un
asemenea om-scriitor este Jaume Cabré. Nu
este (`nc\) premiat Nobel, nu este [i nici n-o s\
fie francez, englez sau american. Este catalan.
A primit, asta da, numeroase premii `n patria

lui. Din partea criticii, a cititorilor, chiar [i a
confra]ilor de breasl\ care i-au acordat `n 2003
Premiul Scriitorilor Catalani, ca recunoa[tere a
unei `ntregi opere «d’altíssima excellència» (al
treilea, dup\ Quim Monzó [i Jesús Moncada,
ambii tradu[i `n limba român\, distins cu acest
premiu). A primit Premiul Criticii Spaniole. I s-a
decernat, `n iunie 2004, la Paris, Prix
Méditerranée, pentru romanul Senyoria (a
c\rui traducere `n limba român\, Excelen]\, a
ap\rut la Bucure[ti, `n 2002), atribuit celui mai
bun scriitor str\in tradus `n limba francez\.
«}ine]i bine minte numele acestui scriitor
catalan de 57 de ani – scria, cu pu]in timp
`nainte de anun]area premiului, cronicarul
ziarului elve]ian ’Le Temps’, c\ci ve]i mai auzi
de el.» Jaume Cabré apar]ine unei lumi [i unei
culturi despre al c\ror rafinament [i despre a
c\ror tradi]ie cei mai mul]i români abia `ncep
s\ afle, `n urma c\l\toriilor la Barcelona sau `n
alt col] catalan. Scrie `ntr-o limb\ care a dat la
iveal\ mari scriitori, ce nu s`nt poate foarte
cunoscu]i la noi fiindc\ limba lor nu este o
limb\ na]ional\ [i de aceea, din catalan\ `n
român\, s-a tradus `nc\ pu]in. (Jana Balacciu
Matei)

De asemenea, LiterNet anun]\ [i apari]ia c\r]ii
Lidiei Vianu – British Desperadoes at the Turn
of the Millennium.

NNoouutt\\]]ii  llaa  EEddiittuurraa  LLiitteerrNNeett

Halil Altindere este unul dintre cei
mai interesan]i arti[ti turci
contemporani de origine kurd\.
Ironia [i spiritul s\u critic s`nt
evidente `n lucr\ri, care ne
vorbesc despre contradic]iile
dintre mentalitatea tradi]ional\
a cona]ionalilor s\i `n „carantin\“
[i „viru[ii“ occidentali ai
moderniz\rii, care circul\ liber `n
marile ora[e precum Istanbul ori
Ankara. Proiectele lui Halil
Altindere nasc adesea polemici
privind identitatea turc\ ori
situa]ia kurzilor care tr\iesc `n
estul Turciei.

Lucrarea cu care artistul a intrat `n
circuitul artistic interna]ional a fost
expus\ acum c`]iva ani `n cadrul
Bienalei de la Istanbul [i reprezenta
un print digital manipulat al unei
bancnote turce[ti cu foarte multe
zerouri. Pentru cei care nu au avut
ocazia s\ mearg\ `n Turcia, trebuie
s\ v\ spun c\ pe toate bancnotele se
g\se[te imprimat portretul lui Ke-
mal Atatürk, fondatorul Turciei mo-
derne [i laice dup\ primul r\zboi
mondial. Imaginea sa poate fi v\-
zut\ peste tot, de la holurile din ga-
ra central\ p`n\ la uria[ele panouri
murale. Halil Altindere a manipulat
portretul p\rintelui na]iunii pun`n-
du-l `n situa]ia de a-[i acoperi fa]a
cu palmele. De ce `i era ru[ine lui
Atatürk? De situa]ia `n care se
g\sea Turcia acum cinci-[ase ani,
c`nd hiper-infla]ia, corup]ia [i insta-
bilitatea politic\ atingeau cote insu-
portabile pentru omul de r`nd. Evi-
dent c\ lucrarea lui Halil a st`rnit
polemici [i controverse nu ca ur-

mare a mesajului s\u, ci mai ales
din pricina faptului c\ el s-a „atins“
de imaginea sacrosanct\ a marelui
fondator.

Bienala  de  la  Istanbul
a  „interna]ionalizat“
arti[tii  turci

Am ales s\ v\ descriu o alt\ lucrare
plin\ de umor [i subtilitate a artistu-
lui: dou\ fotografii color de mari
dimensiuni, realizate inten]ionat cu
un aparat simplu turistic (lucru pe
care l-a]i putea observa dac\ ima-
ginea reprodus\ `n ziar ar fi color [i
s-ar putea vedea dominantele
alb\strui de la col]urile ei), repre-
zint\ aceea[i femeie `n v`rst\, `m-
br\cat\ `n haine orientale, care st\
pe ni[te p\turi viu colorate [i care
prive[te dou\ c\r]i, un album despre
Fluxus, mi[carea artistic\ de avan-
gard\ din anii ‘60 [i altul despre
arta pop din aceea[i perioad\. Ti-
tlurile celor dou\ fotografii dez-

v\luie sensul `ntregii lucr\ri: Ma-
mei mele `i place Fluxus pentru c\
Fluxus este anti-art\, Mamei mele
`i place mult Pop Art pentru c\ Pop
Art este foarte colorat. De fapt, pe
l`ng\ umorul de bun\ calitate, artis-
tul problematizeaz\ tocmai conflictul
dintre lumea tradi]ional\ ne-europea-
n\ din care el s-a n\scut [i cea nou\,
a culturii occidentale, `n care a fost
adoptat [i consacrat.

~n ultimul deceniu, scena artisti-
c\ turc\ s-a interna]ionalizat datori-
t\ importantei Bienale de la Istanbul
(ultima edi]ie deschiz`ndu-se `n a-
ceast\ s\pt\m`n\), datorit\ capitalu-
lui de interes fa]\ de pozi]ia politi-
c\, militar\ [i cultural\ a Turciei, c`t
[i datorit\ celor c`teva milioane de
gast-arbeiters (muncitori str\ini)
care tr\iesc acum `mpreun\ cu fa-
miliile lor `n Occident [i despre inte-
grarea c\rora se discut\ mult. Foarte
posibil, Turcia va `ncepe la 3 oc-
tombrie negocierile de aderare la U-
niunea European\.

Strategia bunicului
lui Giuchici
Zicu e juc\torul care trebuie b\tut mai ales atunci
c`nd joac\ bine, cum s-a `nt`mplat cu Everton.
M\car pentru a renun]a la mutra aia de motan plic-
tisit [i ghiftuit. Pentru c\ e incredibil cum po]i rata
cu poarta goal\, dar reu[e[ti s\ `nscrii printr-o de-
viere devastatoare din centrarea din tu[\ a lui Nicu-
lescu. Poate asta e specific marilor juc\tori. {i
Juninho Pernambucano, un nume cu care s\ tot
joci fotbal, [i el `nscrie din cele mai bizare lovituri
libere, dar c`nd soarta `l pune `n fa]a unei misiuni
mult mai simple, aceea de a executa un penalty,
se blocheaz\ `n fa]a lui Casillas. Pentru c\ aia pro-
babil nu e pentru el o provocare, orice agarici
`nscrie din asemenea pozi]ie.

~mi amintesc cum povestea Ilie Balaci odat\
c\ bunicul fostului juc\tor al Timi[oarei, Giuchici,
[i-a `ntrebat nepotul, b\, ia zi, ce faci tu dac\ scapi
singur cu poarta goal\ `n fa]\? Giuchici, om cu
imagina]ie, dar aflat probabil pe moment `ntr-un
fel de pan\ de inspira]ie, a r\spuns, destul de plat,
c\ el ar `nscrie, altfel cum? La care bunicul s-a
enervat, vezi c\ e[ti mototol? Trebuie s\ dai `n
bar\, m\! C\ orice prost d\ gol din pozi]ia aia, dar
dac\ dai bar\ te ]ine minte lumea! A[a [i cu Zicu.
Probabil ]ine s\ se remarce prin rat\ri din astea
de sinuciga[. Pentru c\ nu pot s\-mi `nchipui c\
un juc\tor care m`ng`ie mingea a[a cum o face
[eptarul de la Dinamo `[i pierde brusc concen-
trarea `n fa]a unei por]i goale. Nu, gata, Zicule,
te-am deconspirat, impostorule, e vorba despre o
strategie bine pus\ la punct [i nu `ncerca s\ ne
duci c\ nu ]ine.

Primul gol dinamovist, cel `nscris de Claudiu
Niculescu cu capul, a fost precedat de vreo trei
pase lobate prin careu cum n-am v\zut de mult.
Parc\ era un joc la care englezii nu aveau acces,
un fel de volei corcit cu fotbal. {i din nou m\
g`ndesc [i io c\ ai no[tri [tiu fotbal, dar le e fric\
s-o arate, se simt mai bine ̀ n ipostaze c\ldu]e, me-
diocre. Altfel ar avea responsabilit\]i, s\-[i bat\
capul, [i uneori treaba asta devine istovitoare. La
meciul cu Everton `ns\ a fost altfel. M\ g`ndesc
la Niculescu, cu um\rul at`rn`nd ca o fleandur\,
url`ndu-i medicului c\ el vrea s\ joace. Adic\ e
vorba de o motiva]ie deloc specific\ \stora din
spa]iul carpato-danubiano-pontic. M\ g`ndesc la
[utul lui Petre, care bine c\ n-a prins vreun cet\-
]ean de culoare pe traiectorie, pentru c\ l-ar fi omo-
r`t [i ar fi dat ap\ la moar\ celor care ne acuz\ de
rasism. M\ rog, ni[te oameni simpli care nu [tiu
s\ discearn\, s\ disting\ rasismul de mitoc\nia
benign\ [i analfabet\, s\ zicem, de pe stadioa-
nele noastre. Cum adic\ mitoc\nie benign\? Da,
e o problem\. O vom dezvolta.

Adic\, asta voiam s\ spun. C\ st\team la
meciul lui Dinamo [i nu-mi venea s\ cred. Steaua,
m\ rog, a jucat cu ni[te minori, de[i performan]a
ei r\m`ne. M\car a avut inteligen]a s\ profite de
deruta nordicilor. Rapidul a jucat pe o ploaie
care-]i taie orice chef [i a avut baft\ cu atitudinea
de tipul las\-m\-s\-te-las a lui Feyenoord. Dar
Dinamo a jucat cum n-am mai v\zut-o de prin
prim\vara lui ’90 c`nd ajungea `n semifinala Cu-
pei Cupelor. Ei, [i acum s\-l mai aud pe Lucian
Dan Teodorovici c\ insinueaz\ prin suplimentele
„Suplimentului“ c\ a[ avea io sentimente anti-
dinamoviste.

Sorin  STOICA

LIBERUL  ARBITRU
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ARTE VIZUALE

Mama, Fluxus
[i Pop Art

Halil Altindere – Mamei mele `i place Fluxus pentru c\
Fluxus este anti-art\, fotografie, 1998

Halil Altindere – Mamei mele `i place mult Pop Art pentru c\
Pop Art este foarte colorat, fotografie, 1998



Ana-Maria Onisei

Elfriede Jelinek era deja
puternic angajat\ `n mi[-
c\rile studen]e[ti ale ani-

lor ’60, c`nd scriitura i-a c\p\-
tat, aproape necondi]ionat, o o-
rientare profund critic\ la a-
dresa societ\]ii. Romanul s\u
satiric din 1970, Wir sind lock-
vögel Baby!, [i cel ap\rut doi
ani mai t`rziu, Infantilgesel-
lschaf, au scos la iveal\ o cas-
cad\ de revolt\ lingvistic\ `m-
potriva culturii populare, `mpo-
triva valorilor eronate [i `mpo-
triva felului `n care acestea se
strecoar\, iluzoriu, `n ceea ce
am putea numi „o via]\ cum tre-
buie“. Prezen]a sa `n via]a
public\ a Germaniei [i Austriei,
convingerile ivite din contura-
rea sumbr\ a unui spa]iu social
`nchistat pe care `l declama cu
fiecare ocazie au influen]at
direct propor]ional controver-
sele din jurul s\u. Cu toate a-
cestea, valoarea literar\ nu i-a
fost pus\ la `ndoial\. Felul `n
care Jelinek alegea s\-[i ex-
prime ideile era, indiscutabil,

revolt\tor, insuportabil, dar [i greu
de ignorat.

Ritualul  simbolic
de  autodistrugere

~mbinarea, `n scriitur\, a poe-
ziei cu proza, „l\f\irea“ ̀ n incan-
ta]ie sau imn, aglomerarea de
scene teatrale sau secven]e de
film s-au contopit, mai puternic
ca niciodat\, `n 1983 `n romanul
Pianista. O experien]\ impreg-
nat\ de autobiografic, a[a cum o
descrie autoarea, cartea i-a funda-
mentat pozi]ia pe pia]a literar\
european\. Cu v`nz\ri fabu-
loase, romanul care avea s\ pri-
measc\ Nobelul `n 2004 e poate
una dintre cele mai puternice
scrieri ale austriecei.

Pianista a [ocat prin vocea
puternic\ cu care descria rela]ii
aparent banale, de tip mam\-
fiic\ – interzis-p\tima[, dorin]\
ascuns\-realitate imediat\. Pe
scurt, destinul unei femei ne-
m\ritate, `n v`rst\ de treizeci [i
cinci de ani, care a fost sa-
crificat\ de mama sa autoritar\
pe „altarul“ artei. ~n turnura
fireasc\, Jelinek ne dezv\luie c\
Erika nu este nici `ntr-at`t de

talentat\ `nc`t s\ devin\ pianist\
de concert, nici `ntr-at`t de pu-
ternic\ pentru a nu se resemna
cu statutul de profesoar\ la
Conservatorul din Viena. Cele
dou\ `nc\ locuiesc `mpreun\ [i
`[i alung\ spaimele `n iluzia u-
nei proiec]ii perfect reciproce.
Erika `[i dezv\luie `ns\ latura
violent\, pervers\: se duce la
peep show-uri, frecventeaz\ lo-
caluri dubioase unde imigran]i
turci [i s`rbo-croa]i aga]\ femei,
totul culmin`nd cu o scen\ de
automutilare, `n care `[i taie
labiile.

~ntr-un ritual simbolic de
autodistrugere, prelungit pe
parcursul celor aproape 300 de
pagini, dragostea imposibil\ o
`mpinge, `n cele din urm\, la
sinucidere. Iar ceea ce realizea-
z\ Jelinek este portretul sumbru
al unei fiin]e dezumanizate de
propriile iluzii [i de idealurile u-
nei mame aproape `n]elepte.

Cum era la ei

Chestiunea nu e deloc
complicat\: fetele n-au ce
c\uta `ntr-un internat de
b\ie]i, iar b\ie]ii n-au voie
`ntr-un internat de fete. De
aceea, ca s\ `ncalc pu]in
regulile, am hot\r`t – `n
en]iclopedia noastr\ alandala
s\ v\ prezent\m azi
Internatul de b\ie]i. Nu-mi
lipse[te o doag\, ci, pur [i
simplu, am fost s\pt\m`na
trecut\ la un film care mi-a
trezit iar\[i pofta de a vorbi
despre a[a ceva. Filmul, Les
choristes, era fran]uzesc, iar
protagoni[tii, c`]iva pu[ti de
la o [coal\ de corec]ie,
aveau ni[te figuri de
[trengari veritabili. Pistrui,
ochelari rotunzi, p\r v`lvoi,
pantaloni scur]i, [osete care
cad `ntotdeauna `n josul
gambei, ]ig\ri fumate `n baie,
farse f\cute profilor, c`ntece
deocheate, spionatul fetelor
care iau micul-dejun pe iarb\
[i alte lucruri pe care-]i face
pl\cere s\ le vezi la cinema.
Les choristes (Gérard Jugnot
`n rolul unui profesor de
muzic\ ajuns supraveghetor
`ntr-o [coal\ de corec]ie,
care `i transform\ pe micii
golani `n mielu[ei muzicali)
m-a dus imediat cu g`ndul la
alte dou\ filme cu interni[ti:
Au revoir, les enfants, al lui
Louis Malle (trist [i foarte
emo]ionant, despre un copil
evreu ascuns, de frica
nazi[tilor, `ntr-un internat
catolic), [i Dead Poets
Society, v\zut [i rev\zut de
nenum\rate ori. Numai `ntre
b\ie]i exist\ o camaraderie
nebun\, un fel special de a
]ine de 6, o grij\ teribil\ fa]\
de prietenul cel mai bun, o
non[alan]\ `n a cere bani de
la cei mici pentru a le oferi
„protec]ie“. Pu[tii se
coalizeaz\ `mpotriva
severit\]ii idioate a
profesorilor lor, trag cu
pra[tia, scriu poezii de
dragoste st`ngace, fug\resc
pisici, fac chet\ [i cump\r\
reviste cu poze de st`rnit
imagina]ia. Iar fetele ce fac
c`nd s`nt numai `ntre ele,
`ntr-un internat de fete? Cos,
`nva]\ poezii pe de rost, afl\
cum s\ fie nevestele
perfecte, trimit scrisori pe
ascuns, ]in jurnale cu foi roz
[i viseaz\ la iubi]i fabulo[i.
Numai lucruri plictisitoare,
dup\ gustul meu, complet
nefeminist, dar pronun]at
feminin. Totu[i, `mi plac
internatele de acum 50 de
ani. Azi, nu mai [tiu nimic
de ele.

Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
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Elfriede Jelinek s-a n\scut `n 1946 la Murzzuschlag, Austria. A studiat compozi]ia la Conser-
vatorul din Viena, urm`nd, `n paralel, studii de teatru [i istoria artei. A debutat `n 1967 cu volumul

de versuri Lisas Schatten (Umbra Lizei). Cunoa[te un imens succes cu
romanele Die Liebhaberinnen (~ndr\gostitele, 1975), Die Ausges-
perrten (Exclu[ii, 1990) [i, mai ales, cu Die Klavierspielerin (Pia-
nista, 1983), acesta din urm\ av`nd o puternic\ `nc\rc\tur\ auto-
biografic\. ~n 1989, romanul Lust (Dorin]a) declan[eaz\ un imens
scandal din pricina sexualit\]ii violente, linie `n care se `nscrie [i

Gier (L\comie, 2000). Elfriede Jelinek a tradus din operele lui Thomas
Pynchon, Christopher Marlowe, Georges Feydeau [i Eugene Labiche, a

scris scenarii de film [i librete de oper\.
A fost distins\ cu nenum\rate premii na]ionale [i interna-
]ionale. ~n 2001, filmul Pianista, ecranizarea romanului scri-

itoarei vieneze, a ob]inut cele mai importante premii la
Festivalul de la Cannes.

Fobie social\ [i anxietate

O parte din lumea literar\ a criticat-o
vehement pe scriitoarea austriac\
pentru c\ a lipsit de la decernarea
Premiului Nobel. Totu[i, gestul lui
Jelinek a fost o prim\ recunoa[tere
public\ a faptului c\ sufer\ de ago-
rafobie, fobie social\ [i anxietate. Ea
a declarat c\ toate acestea o
`mpiedic\, spre exemplu, s\ mearg\ la
cinematograf sau s\ circule cu
avionul. ~ntr-un interviu afirma c\ `[i
dore[te s\ poat\ zbura la New York
ca s\ vad\ live zg`rie-norii `nainte s\
moar\. „Mi-a[ dori, de asemenea, s\
fiu la Stockholm, `ns\, din p\cate, nu
pot ajunge la fel de departe ca scrisul
meu.“

E o raritate s\ fii scriitoare [i s\ ob]ii Nobelul.
Una dintre pu]inele excep]ii este austriaca
Elfriede Jelinek, o feminist\ convins\,
recompensat\ cu acest premiu `n 2004 (`n locul
unui b\rbat). Cu o personalitate excentric\, cu
profil sobru [i studiat, „pianista“ care [i-a
terminat studiile la prestigiosul Conservator de la
Viena erupe, de ani de zile, `n romane puternice,
`n pasaje [oc, `n `nl\turarea paradigmelor sociale,
`n revolta acid\, t\ioas\ la adresa `nveli[ului
conven]ional pe care `l purt\m zi de zi. Nu numai
c\ a scandalizat Austria cu sinceritatea-i aproape
brutal\, dar a devenit, `n scurt timp, una dintre
figurile emblematice ale literaturii europene. C`nd
`i roste[ti numele spui [i Nobel, spui [i s\rut\ri
`ntre o fiic\ [i mama sa, spui sexualitate
exacerbat\, spui subcon[tient exploatat p`n\ `n
cele mai ascunse cotloane, spui tipare d\r`mate.

Stilul „Jelinek“: revolt\tor,
insuportabil, dar greu de ignorat

Sexualitate violent\ `n Lust

Elfriede Jelinek
al\turi de mama sa `n 1987

Romanul Exclu[ii
este `n curs
de apari]ie la
Editura Polirom,
`n traducerea
Mariei Irod


