
Interviu cu criticul de teatru
Marina Constantinescu

Fraze de tipul �Mie mi-a pl\cut� sau
�Mie nu mi-a pl\cut� cutare ori
cutare lucru s`nt goale, pericu-
loase � [i pe mine, personal, nu
m\ intereseaz\ nici frazele, nici

cei care le folosesc. Discursul tre-
buie s\ fie `nso]it de argument pen-
tru tot ce afirmi. Nu cred `n teri-
bilisme, de[i ele `[i au locul `n art\

[i e bine s\ existe, dar cred `n
ele doar ca `ntr-o eliberare
sau ca `ntr-un exerci]iu de
matematic\ sau german\.
Un exerci]iu necesar pentru
a scoate din tine, p`n\ la
urm\, ce e cu adev\rat va-
loros.
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neprih\nit\...
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{erban Foar]\ prezint\, `n cur`nd, telenovela:

�Un mire 
f\r\ c\p\t`i�

Pia]a cultural\ pare c\ [i-a creat `n ultimii ani (cel
pu]in la suprafa]\, at`t c`t las\ media s\ se `ntrez\-
reasc\) drumul spre un dinamism coerent. Literatura
t`n\r\ sau arta contemporan\ beneficiaz\ acum de
promovare [i de vizibilitate, iar emisiunile de cultur\
sau revistele specializate fac posibil\ afirmarea
arti[tilor `n fa]a publicului larg � e adev\rat, uneori

apropiindu-i de acele personaje care fac turul emisiu-
nilor de divertisment. �Suplimentul de cultur\� v\
invit\ la o dezbatere despre �cine face agenda
cultural\� `n acest moment. Criticii de film, teatru,
literatur\, art\, micile grup\ri experimentale, dezba-
terea televizat\? Ce rol ocup\ publicul `n valorizarea
[i ierarhizarea cultural\ a momentului?

�Lipsa preocup\rii fa]\
de model [i valoare vine,
`n primul r`nd, din [coal\�

Marius Manole: �Nu-mi
permit s\ fiu boem,
de[i sufle]elul ar vrea�
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Guvernatorii de idei

Texte de Alex. Leo {erban, Ioan Stanomir, Radu Pavel Gheo,
Liviu Antonesei, Mihaela Michailov, Constantin Vic\ PAGINILE 10, 11, 12

Pe 27 octombrie, `n Club A, primii
cinci poe]i ai C|R}II ROMÂNE{TI
au f\cut spectacol. Emil Bru-
maru, Elena Vl\d\reanu, Claudiu
Komartin, Dan Sociu [i R\zvan
}upa au dus mai departe �poe-
ticile cotidianului�, demonstr`nd
c\ literatura lor este una `n mi[-
care, exact cum [i-au propus.
Cele cinci volume de poezie au

fost `n centrul aten]iei timp de
dou\ ore. Nu a avut loc �Cenaclul
Flac\ra�, nici nu s-a desf\[urat
Def Poetry pe HBO. A fost o
discu]ie normal\, `n care poe]ii
au c\p\tat fa]\ uman\, tangibil\
[i plin\ de reac]ii. Publicul s-a
mi[cat, s-a certat, a dansat. {i
rimele ar putea continua p`n\ la
intrarea `n transe hip-hop.

�Cinci poe]i cu CD�, prin[i 
`n �poeticile cotidianului�

PAGINILE 8, 9



Constantin Vic\

Seara de joi a avut ini]ial un pro-
gram clar [i doi moderatori:
George Onofrei [i R\zvan }upa.
Care moderatori au ajuns s\
interac]ioneze cu publicul ce mai
avea pu]in [i-l lua pe sus pe Emil
Brumaru. A[a cum se arunc\ `n
mul]ime starurile rock `n timpul
concertelor. De program s-a a-
les praful (praful acela!), c\ lu-
mea vroia s\ prizeze poezie con-
temporan\, nu dezbateri asupra
[anselor poeziei `ntr-o lume
tehnologizat\ [i `n tranzi]ie.

Urban  art  cu  poezie
contemporan\

Dac\ ai fi fost `n sal\, ar fi tre-
buit s\ te decizi ce stickere vei
lipi la metrou sau la tine pe fri-

gider, de ce nu chiar pe ghioz-
dan sau `n liftul din blocul priete-
nei tale. Oferta, compus\ din ver-
surile celor cinci poe]i, a fost va-
riat\: �De ast\zi clipa-i c`t do-
vleacul/ {i n-o mai pot rostogo-
li�, �~n decembrie am devenit
b\rbat/ am dat prima dat\ [pag\�,
�Dac\ mori nu vei mai pleca
niciodat\ din România�, �E[ti
minorul care fumeaz\ [i se-nv`rte
prin jocuri�, �E la mod\ s\ fii
inflamat [i obraznic/ de c`nd m\
[tiu am fost curajos ca un iepu-
re�. Primul ar fi mers pe fusta
scurt\ a unei fete de la Ministe-
rul Agriculturii, al doilea mergea
sigur de ziua na]ional\ pe frun-
tea pre[edintelui B\sescu, cel cu
România potrivit ca logo al
TVR, minorul care fumeaz\ `[i
aplic\ m\rturisirea `ntr-un au-
tobuz, iar curajul unui iepure e

numai bun `n loc de gripa
aviar\. Poezia spune ceea ce faci.
Desigur, poezia e bun\ [i la alt-
ceva, cum ar fi la inven]ia de
noi termeni, gen tamaret\.

�Ce este o tamaret\?�, au
`ntrebat Carmen Florescu [i Vir-
gil Aioanei, cei doi actori care
au preg\tit momentele de happe-
ning din Club A. Iar Emil Bru-
maru a reluat povestea Tamarei,
cea care `i umbl\ prin poezie [i
tamarizeaz\ totul. Interac]iunea
actorilor cu textele celor cinci
poe]i a fost privit\ cu team\: la
`nceput, ei au mimat o ceart\ ca-n
filme, cu cuvinte grele [i gesturi
grave, destul de realist `nc`t iubi-
torii de poezie s\ sar\ la b\taie.
Interven]ia unui poet a mai cal-
mat spiritele, intrarea `n joc a
fost c`[tigat\. Regizorul Robert

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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De la E.U. la U.E.
Dincolo de orice dubii, C\lin Popescu-T\riceanu a gre[it d`ndu-i
acel telefon lui Ilie Boto[. Dar afirma]ia doamnei ministru al Jus-
ti]iei, Monica Macovei, potrivit c\reia �acel telefon nu trebuia dat�,
risc\ s\ se transforme `ntr-un slogan la fel de g\unos ca `ntreaga
afacere Udrea, acoperind alte probleme de fond, poate chiar mai
grave dec`t telefonul primului-ministru c\tre procurorul general.

{i asta nu pentru c\ o doamn\, o oarecare doamn\ ce s-a
trezit pro]\pit\ la dreapta pre[edintelui pe criterii de nimeni `n]e-
lese, o oarecare doamn\ ce a fost nu numai `n emisiunea lui Ro-
bert Turcescu de-un penibil uluitor, a g\sit de cuviin]\ s\-[i p\r\-
seasc\ postul precum o mahalagioaic\ � [i nu o mahalagioaic\
oarecare, ci una de frunte. Nu, asta ]ine deja de-o op]iune perso-
nal\ a respectivei doamne. Dar concluzia logic\, fireasc\, abso-
lut\ a acestei pove[ti este c\ o doamn\ consilier\ preziden]ial\
a avut acces la informa]ii care, dac\ tot n-au ajuns la cuno[tiin]a
noastr\, cum ar fi fost firesc, ar fi trebuit s\ nu treac\ dincolo de
pre[edinte. Dat fiind `ns\ faptul c\ Traian B\sescu a aflat de la
`nsu[i Boto[ c\ acesta a fost sunat de T\riceanu, n-avem altceva
a deduce dec`t c\, la o cafea de diminea]\, pre[edintele a legat
[i-o mic\ b`rf\, printre fumuri de ]igar\, cu doamna Udrea, poves-
tindu-i de cine a mai fost sunat [i cine pe cine a mai sunat... ~n
felul \sta, s-a eliberat probabil de povar\ � strategia aceasta
prin `nv\luire f\c`nd parte, bine`n]eles, din lupta domniei sale
pentru o independen]\ a justi]iei, pentru o debarasare de vechile
obiceiuri ale �sistemului tic\lo[it�.

~ntrebarea care se pune, dincolo de explica]ia preziden]ial\
ce pare onest\ numai pentru inocen]i, anume c\ n-a vrut s\ ten-
sioneze politica autohton\ (el, care a creat o adev\rat\ art\ a
tension\rii!), este de ce Traian B\sescu a ]inut pentru sine aceast\
informa]ie la care a avut acces. Iar r\spunsurile naturale nu pot
fi dec`t dou\. Prima variant\ este aceea c\ pre[edintele a con-
siderat firesc respectivul telefon (`n fond, de ce n-ar fi avut voie
primul-ministru s\ se intereseze de-un dosar?) [i n-a g\sit vreun
motiv s\ reac]ioneze. A doua variant\ ni-l a[az\ `ns\ `ntr-o cu
totul alt\ lumin\ pe B\sescu: anume c\ domnia sa a aflat despre
telefon, l-a considerat periculos, dar a decis s\ se foloseasc\ de
aceast\ informa]ie c`nd va fi timpul. Dac\ am merge cu aceast\
supozi]ie mai departe, ar trebui s\ fim de-a dreptul `nsp\im`nta]i
[i s\ ne g`ndim la Congo mai abitir dec`t la sf`r[itul lui 2004.

~n ambele cazuri, [i `nc\ `n zece variante suprarealiste, pre[e-
dintele este `n exact aceea[i m\sur\ vinovat (sau nevinovat) ca
[i premierul. Poate mai vinovat, pentru c\ a min]it la un moment
dat opinia public\, neg`nd existen]a acelei convorbiri telefonice.
Prin urmare, ar fi absurd s\-i cear\ domnului T\riceanu demisia,
pentru c\ atunci ar fi obligat s\ [i-o prezinte [i pe a sa.

~ntruc`t articolul de fa]\ este scris la `nceputul scandalului,
apari]ia lui ar putea fi ulterioar\ unor `nt`mpl\ri care s\ schimbe
datele problemei. Ceea ce va r\m`ne oricum `n picioare este
observa]ia c\, [i datorit\ doamnei Elena Udrea (ale c\rei ini]iale
pot fi recunoscute `n titlu), nivelul luptei politice `ntr-o Românie
aflat\ pe ultima sut\ de metri `n cursa european\ concureaz\,
cu [anse reale de a o detrona `n audien]e, emisiunea �Stele
verzi�. ~ns\ o trimitere la luptele `n ciocolat\ n-ar fi vesel\ nici
m\car pentru finalul acestor r`nduri.

Interviu de Oana Stoica

~n jurnalul t\u de �datorii [i programe�,
ai noti]e despre c`inele {arik, pe care `l
interpretezi `n Inim\ de c`ine. Scrii
despre fiecare dintre personajele tale?

Slav\ Domnului, rolul \sta mi-a dat mult de
g`ndit [i am avut ce s\ scriu `n jurnal. Nu
]in un jurnal pentru fiecare personaj. Eu am
vreo 30 de c`ini `n fa]a blocului [i Yura (Yu-
riy Kordonskiy) m-a sf\tuit s\ aleg unul
singur pe care s\-l joc `n spectacol. Am ales
unul, nu-l cheam\ {arik, dar eu a[a l-am
botezat. S-a `nt`mplat un lucru foarte ciudat.

Eu am stat cu c`inii vreo dou\ s\pt\m`ni `n
timp ce lucram, dup\ care nu am mai stat o
perioad\, iar dup\ dou\ luni nici nu mai pot
s\ m\ apropii de ei, pentru c\ to]i m\ latr\.

Ai vreo explica]ie?

Nu am. Yura zice c\ m\ simt de-al lor, dar
mi se pare u[or paranormal. Nu cred `n lu-
cruri din astea. Dar nu mai s`nt `n rela]ii
bune cu acei c`ini, nici m\car cu {arik.

Ai fost remarcat `nc\ de la debut, din
Drept ca o linie, pentru care ai fost
nominalizat la UNITER. Remarcat de
public, de critici, ai fost o vedet\ `nc\
de la `nceput.

La acea Gal\ UNITER am fost nominalizat
[i nu am luat premiu � [i vreau s\ mul]u-
mesc juriului pentru c\ nu mi-a dat premiul.
Premiul nu `nseamn\ nimic dac\ nu
confirmi dup\ ce `l prime[ti, iar eu mi-am
promis s\ confirm nominalizarea, s\ cresc
[i s\ ar\t c\ oamenii care m-au sus]inut
atunci nu s-au `n[elat. Regizorul Felix Alexa
mi-a spus `n seara aceea un lucru foarte
important: �Premiul t\u e urm\torul rol pe
care `l faci, iar tu faci «Puck» la Na]ional.
~]i trebuie mai mult?�. Am zis: �Nu, nu
`mi trebuie mai mult�.

Ai declarat `ntr-un interviu recent c\
nu e[ti boem, nu e[ti trendy. Nu e [i
\sta un trend, s\ nu fii trendy?

Habar n-am. Eu nu-mi permit s\ fiu boem,
de[i sufle]elul meu ar vrea. Dar nu am cum,
pentru c\, dac\ nu m\ odihnesc [i pierd nop-
]ile, nu mai pot s\ fac ceea ce fac pe scen\.
Trebuie s\ am o via]\ de sportiv care res-
pect\ cantonamentul. {i atunci nu-mi per-
mit s\ fiu nici trendy, nici fancy, nicicum.

Unde ai `nv\]at mai mult, `n [coal\ sau
`n teatru, de la regizorii cu care ai
lucrat?

Contrar a[tept\rilor, la Ia[i eu am f\cut o
[coal\ foarte bun\. Am studiat la clasa lui
Emil Co[eru, un profesor extraordinar, care
m-a `nv\]at multe despre via]\ [i despre me-
serie. {coala e baza de la care pleac\ o via]\
`ntreag\ de actor. Dac\ baza nu e solid\, e
greu s\ recuperezi pe parcurs. E ca [i cum
`ntr-o curs\ de o sut\ de metri ai pierde
startul.

Mi-a r\mas `n minte personajul pe care
`l faci `n Plaja, la Br\ila. ~ntr-un
spectacol bergmanian, faci un
personaj fellinian.

{i mie mi-e foarte drag spectacolul. Para-
doxul a fost c\ nu ne-am propus s\ facem un
personaj fellinian, a[a a ie[it. Eu am mers
la Br\ila s\ fac figura]ie la Afrim. Cu
timpul, am intrat `ntr-un joc frumos. Afrim
e omul care `]i d\ libertate dac\ [tii cum s\
o folose[ti. Ne-am jucat a[a de frumos, `nc`t
a ap\rut personajul \sta straniu, u[or comic,
foarte trist. ~l iubesc mult, de[i e un per-
sonaj de planul al doilea, nu am dec`t patru
apari]ii. E un fel de emblem\ a plajei, un fel
de raissoneur al `ntregii pove[ti. Are o
istorie `n spate. E foarte frumos. Ca [i
adolescentul furios din Disco Pigs. Nu
[tiam c\ pot juca a[a. Refuzam s\ cred c\
pot sta dou\ ore `n scen\ [i lumea s\ m\
asculte.

Ce te inspir\ c`nd creezi un rol:
muzica, o carte, un film?

Nimic [i toate la un loc. La {arik mi s-a
`nt`mplat un lucru extraordinar. Mie mi se
`nt`mpl\ lucruri din astea. Sau s`nt nebun,
poate fi [i asta. Yura tot spunea c\ ar mai

Dintre cei 30 de c`ini din fa]a blocului s\u, Manole a ales s\ joace unul. De c`nd e
ocupat cu Inim\ de c`ine, ace[tia au ajuns s\ nu-l mai cunoasc\: �Dup\ dou\ luni
nici nu mai pot s\ m\ apropii de ei pentru c\ to]i m\ latr\�. Presa l-a r\sf\]at `n
ultimul timp pentru acest rol ([i nu numai presa cultural\). Marius Manole s-a
n\scut `n 1978 la Ia[i. ~ntre 1997 [i 2001, a fost studentul Universit\]ii de Arte
�George Enescu� din Ia[i, la Facultatea de Teatru, sec]ia Actorie, iar din 2002,
student la UNATC, Facultatea de Teatru, Sec]ia Coregrafie.

Joi, 27 octombrie 2005, `n Club A,
primii cinci poe]i ai C|R}II
ROMÂNE{TI au f\cut spectacol.
Emil Brumaru, Elena Vl\d\reanu,
Claudiu Komartin, Dan Sociu [i
R\zvan }upa au dus mai departe
�poeticile cotidianului�,
demonstr`nd c\ literatura lor este
una `n mi[care, exact cum [i-au
propus. Cele cinci volume de
poezie au fost `n centrul aten]iei
timp de dou\ ore. Nu a avut loc
�Cenaclul Flac\ra�, nici nu s-a
desf\[urat Def Poetry pe HBO. A
fost o discu]ie normal\, `n care
poe]ii au c\p\tat fa]\ uman\,
tangibil\ [i plin\ de reac]ii.
Publicul s-a mi[cat, s-a certat, a
dansat. {i rimele ar putea continua
p`n\ la intrarea `n transe hip-hop.

Emil Brumaru, unul dintre cei cinci tineri poe]i lansa]i
`n aceast\ toamn\ la CARTEA ROMÂNEASC|,
s-a reprofilat pe autografe date direct pe piele

Packed poetry � �Cinci poe]i cu CD�, prin[i `n �poeticile cotidianului�

Marius Manole: �Nu-mi permit
s\ fiu boem, de[i sufle]elul ar vrea�

Puck `n Visul unei nop]i de var\, regia
Felix Alexa, Teatrul Na]ional Bucure[ti



B\lan a mai construit [i alte
momente care s\ mute accentul
de pe text pe joc.

Poezie  dincolo  de  bibliotec\

Cum po]i face playback pe poe-
zie? Pui CD-urile cu Dan Sociu
[i Elena Vl\d\reanu [i `ncepi s\
�reci]i� poezia prin semne. Sau
pui un beat de hip-hop [i `l duci
pe Brumaru dup\ blocurile gri,
unde s`ntem noi, submarinele ero-
tice. O sear\ `n care Submarinul
erotic, europa. zece c`ntece fune-
rare, C`ntece eXcesive, Circul
domestic [i corpuri române[ti au
fost puse `n scen\ prin momente
teatrale surpriz\, ce au demon-
strat c\ poezia se poate citi [i
juca oriunde, pe strad\ sau `n clu-
buri, pentru c\ `n jurul ei se nasc
`ntotdeauna situa]ii. Performance-
ul de joi seara a reu[it s\ des-
chid\ lan]ul `nt`mpl\rilor poetice.

Un alt moment a[teptat a fost
proiec]ia de film. Prima produc-

]ie, din perioada suprarealist\, `n
regia lui Man Ray, a reprezentat
unul dintre cele dint`i experi-
mente tehnice de interven]ie di-
rect\ asupra peliculei. Emak Bakia,
film-cult pentru genera]ii `n-
tregi de cinefili, a fost re-
descoperit `n Club A. Al doi-
lea film, un mixaj al filmelor
experimentale beat, a fost ur-
m\rit p`n\ c`nd s-a rupt peli-
cula. Sau DVD-ul.

�Am r\mas aici pentru po-
ezie�, r\spundea cineva din pu-
blic la `ntreb\rile moderatorilor.
Nu a fost numai poezie, ci opera
deschis\ `n mi[care, opera �to-
tal\� compus\ din imagine, su-
net, mi[care, text [i lini[te. Nu
a fost dezbatere, chiar dac\ dis-
trac]ia a pornit de la `ntrebarea
de c`t\ incon[tien]\ ai nevoie s\
mai fii azi poet? Nu a fost nici
m\car lansare de carte, ci un jam-
session bine f\cut. Pornind de la
poezie.

Zombie din limb\
Nu-i nici o noutate `n faptul c\ ne-am obi[nuit s\ comunic\m prin
cli[ee. St\ `n firea uman\ [i adesea cli[eele stabilesc numitorul
comun al unui dialog. Surs\ bun\ de comic, cli[eele lingvistice
ne-au ajutat totu[i s\ stabilim leg\turi � chiar [i superficiale � cu
tot felul de semeni de-ai no[tri.

Exist\ `ns\ un tip de cli[ee (mai degrab\ ideologice) care se
vehiculeaz\ la un moment dat `n s`nul unei `ntregi societ\]i. Ele
]in de o realitate mai cuprinz\toare, social\, politic\ ori istoric\ [i
trebuie reevaluate periodic. ~n timp, multe dintre ele devin caduce,
se golesc de sens [i s`nt condamnate la extinc]ie. ~ns\ `ntre mo-
mentul `n care s`nt lovite mortal de inadecvarea la realitate [i de-
cesul lor efectiv mai trece o vreme `n care, de[i moarte, cli[eele
respective se mai t`r\sc prin lume ca ni[te zombie, amintind de
un trecut la fel de mort. Din aceast\ categorie e suficient s\ amin-
tim faimosul slogan na]ionalist-comunist �s`ntem aici de dou\ mii
de ani�, care e `n egal\ m\sur\ lipsit de logic\ (fiindc\ totu[i care
�noi� vom fi fiind aici? [i de ce de dou\ mii de ani? eu nu-s dec`t
de treizeci [i ceva...) [i irelevant (bun, dou\ mii de ani... [i ce da-
c\?). S\-i fie ]\r`na grea sintagmei, cu tot cu regimul care a
creat-o!

Cazul cli[eelor care mor `n timp, dar tot se mai plimb\ a[a, `n
putrefac]ie, prin gurile noastre, e la fel de interesant, a[a c\ o s\
pomenesc aici dou\ dintre ele. Primul ar fi cel cu �cei 22 de mi-
lioane de români�, care vor una sau alta, sper\ una sau alta, a[-
teapt\ � sau nu a[teapt\ � mult bine (sau r\u) de la guvern, de
la UE, de la americani [i de la oricine poate oferi ceva. OK, e
normal ca oamenii s\ mai [i a[tepte ceva din c`nd ̀ n c`nd. Nu asta
e problema. Dar de unde cele 22 de milioane despre care vor-
besc ziarele, pre[edintele, parlamentarii [i al]i oameni? Poate
c\, `n lips\ de alte putirin]e, vorbitorii respectivi vor s\ dea greu-
tate cuvintelor lor cu ajutorul cantit\]ilor mari.

Ultimul recens\m`nt, cel din prim\vara lui 2002, d\dea un
total de aproape 21,7 milioane de cet\]eni români (de la 22,8
milioane `n 1992). ~ntre timp, emigra]ia spre Canada a continuat
(de[i fluxul s-a mai redus). Rata natalit\]ii e `n continuare sub
cea a mortalit\]ii. A explodat [i fenomenul emigra]iei semilegale
`n UE, unde românii muncesc mai cu contract, mai f\r\, dar da-
c\ pot, r\m`n acolo, iar mai nou `[i duc dup\ ei [i familiile. E drept,
statisticile privitoare la for]a de munc\ româneasc\ din UE fie
s`nt incomplete, fie lipsesc complet, dar a[ estima totu[i c\ m\-
car 2-3 milioane de oameni stau sau `ncearc\ s\ r\m`n\ definitiv
`n Spania, Fran]a, Italia etc. (minus România).

Dac\ le punem pe toate cap la cap, a[ zice c\ acei 22 de mili-
oane de români nu s`nt mai mult de 18-19 (varianta optimist\)
sau 16 (varianta pesimist\). S-ar putea spune c\ [i cei pleca]i [i
r\ma[i dincolo s`nt tot cet\]eni români, dar asta-i o chichi]\ juri-
dic\ f\r\ acoperire real\: dac\ vor putea � [i românul e de[tept,
se descurc\ el �, se vor descotorosi c`t de repede de aceast\
cet\]enie.

Mai simpatic mi se pare un alt cli[eu, vehiculat `n general de
jurnali[ti [i de politicieni [i legat de groparul democra]iei româ-
ne[ti, domnul Ion Iliescu. Poate a]i observat c\ ori de c`te ori i se
adreseaz\ cineva, `i spune �domnule pre[edinte�. Pre[edintele
cui? Al ]\rii nu mai e [i, dup\ trei mandate, sper c\ nici n-o s\
mai fie, al PSD-ului nu mai e (de[i pun pariu c\ nu-i place s\-i
aminte[ti a[a ceva)... Numai dac\ n-o fi pre[edintele vreunei
asocia]ii de locatari. Dar nu cred c\ to]i reporterii [i deputa]ii \ia
stau `n bloc cu nea Nelu [i `i zic �dom� pre[edinte� c`nd vine s\
le citeasc\ apometrele sau c`nd `i pl\tesc `ntre]inerea. {i-atunci
de ce �domnul pre[edinte�? Nic\ieri `n lume (nici la comuni[ti) ti-
tlul de pre[edinte nu se p\streaz\ dup\ terminarea mandatului
sau � la conducerea partidului � dup\ mazilire. Poate �domnule
ex-pre[edinte�. Asta sun\ mai bine. {i mai `mbucur\tor...

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I
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trebui ceva la scena `n care apare {arik
pentru prima dat\. {i `ntr-o diminea]\ ie-
[eam de la du[, mi-am aruncat ochii `n
bibliotec\ [i am v\zut un volum de
Stanislavski. Eu `mi respect impulsurile, a[a
c\ am luat cartea, am deschis-o [i am v\zut
un r`nd. �~n orice personaj r\u trebuie s\
g\se[ti p\r]ile bune.� E o lec]ie pe care o
[tiam, dar o uitasem. Asta a fost cheia
scenei. S-ar putea s\ fie numai imagina]ia
mea, dar c`nd lucrez la ceva mi se pare c\
v\d idei peste tot. Cred c\ s`ntem ni[te copii
care nu s-au maturizat `nc\ [i c\rora le place
s\ se mai joace.

Nu ]i se pare c\ te joci cam mult, nu
]i-e team\ c\ te risipe[ti?

Ba da. O s\ `ncerc s\ mai triez de acum `n-
colo. Am tr\it cu frica actorului t`n\r: c\

dac\ ]i se d\ acum, ia [i f\ [i vezi apoi ce
se `nt`mpl\. Au fost [i lucruri care mi-au
pl\cut [i pe care nu le-am putut refuza.

Con[tientizezi c`nd joci `ntr-un
spectacol prost?

Cum s\ nu: S`nt ca o mam\ care are un co-
pil handicapat. Nu am `ncotro, e tot copilul
meu. Dar lucrurile se `nt`mpl\ cu un scop.
Dac\ descoperi scopul, afli de ce ai f\cut
lucrul acela.

Mi s-a `nt`mplat s\ joc `ntr-un spectacol
mai pu]in bun [i s\ vin\ un regizor s\ m\ ia
`n alt spectacol tocmai pentru c\ m\ v\zuse
acolo. {i atunci am zis c\ de-asta mi-a dat
Dumnezeu spectacolul, ca lucrurile s\
mearg\ mai departe, s\ se lege.

E o und\ de religiozitate `n ceea ce
spui tu?

~n ultimul timp, da. Poate din cauza v`rstei,
s`nt din ce `n ce mai con[tient de asta. Cred
c\ m-am mai maturizat.

Mai ai ceva de comunicat oamenilor?

S\ fie liberi. Am primit un mesaj foarte fru-
mos dup\ premiera la Inim\ de c`ine.

E important s\ ne p\str\m pe noi `n[ine,
pentru c\ `n lumea asta `n care tr\im ne
pierdem u[or [i e greu apoi s\ ne mai
reg\sim. Fiecare dintre noi avem un dar pe
care e bine s\ `l folosim, s\ nu `l risipim pe
\la micu�.

Acesta e sfatul meu, s\ nu-l piard\ pe \la
micu�, c\ e p\cat.

�DEX-ul [i sexul�:
România `n care s-a `ntors
Radu Pavel Gheo

Dup\ cele dou\ c\r]i care l-au consacrat �
Adio, adio, patria mea, cu ` din i, cu ` din
a [i Românii e de[tep]i �, Radu Pavel Gheo
public\ la Polirom un nou volum `n colec-
]ia �Ego. Publicistic\�. ~n DEX-ul [i sexul,
autorul rubricii �Românii e de[tep]i� din
�Suplimentul de cultur\� scrie, printre multe
altele, despre starea `nv\]\m`ntului româ-
nesc, despre olimpici, dar [i despre dic]io-
narele române[ti din care lipsesc cuvin-
tele ru[inoase cele mai uzitate. 

Lumini]a Marcu este autoarea prefe-
]ei acestui volum: �Radu Pavel Gheo

spune lucruri de care ne lovim `n fiecare zi
(ca etern enervantul ` din a), lucruri la care de cele mai multe
ori nu avem reac]ie, de[i ar trebui s\ avem, lucruri care `n ge-
neral ne deprim\, `n loc s\ ne amuze... Dac\ e de g\sit un cen-
tru de greutate al eseurilor lui, acesta e umorul. Sigur c\ nu
toate lucrurile despre care scrie Radu Pavel Gheo s`nt de r`s. U-
nele s`nt chiar de pl`ns.�

Pe Marius Manole toat\ lumea `l [tie din
spectacolul Teatrului �Maria Filotti� din
Br\ila, Drept ca o linie, `n regia lui Radu
Apostol. A jucat de toate peste tot. ~n
teatre de provincie, dar [i la Na]ionalul
bucure[tean, la Green Hours [i la ArCub.
A lucrat cu regizori de toate felurile [i a
jucat `n toate stilurile. A dansat
pentru c\ asta e o dambla de-a lui,
pe care [i-o satisface de c`te ori are
ocazia. A fost student la
coregrafie, dar, dup\ propria
m\rturisire, [i-a ag\]at pentru
un timp studiile `n cui. Asta nu
`l `mpiedic\ s\ fac\ mi[carea
scenic\ pentru diferite
spectacole. E con[tiincios. }ine
un jurnal de �datorii [i
programe�. Ca s\ nu uite.
Marius Manole e un om
normal, iar uneori
normalitatea lui pare uimitor de
neverosimil\ `n lumea asta `n care fiecare
se simte o vedet\. Voicu R\descu scria de
cur`nd c\ Manole nu e crispat. P\i, nu e. E
normal. Din aceast\ cauz\ `]i vine s\ `l `ntrebi:
�De ce e[ti normal, b\i Manole?�.

{arik din Inim\ de c`ine,
regia Yuriy Kordonskiy,

Teatrul Na]ional din Bucure[ti



Suplimentul lui JUP

{i tot pe c`mpul de lupt\ se afl\
cei patru `n aceast\ toamn\, c`nd
creatorii, Trey Parker [i Matt
Stone, au semnat prelungirea con-
tractului cu postul de televiziune
Comedy Central p`n\ `n 2008.
Primul episod din toamna a-
ceasta a fost o satir\ a incapaci-
t\]ii guvernului american de a
rezolva problemele provocate de
Katrina. Paradoxal, `n luna apri-
lie a ap\rut [i `ncununarea efor-
turilor de a demonstra c\ seria-
lul este republican � cartea
South Park Conservative a lui
Brian Anderson. ~n urm\ cu vreo
patru ani, ideea de �South Park
Republican� se vehicula pe Inter-
net [i era doar o `ncercare de a
ar\ta c\ nu to]i republicanii s`nt
b\rba]i albi, boga]i [i religio[i.
�P`n\ [i J.F. Kennedy ar fi fost

un South Park Republican�,
ajunsese s\ afirme Stephen W.
Stanton `n 2002. Anderson `m-
pinge lucrurile [i mai departe.
Nu vrea doar s\ consolideze o
etichet\ cel pu]in amuzant\, ci
s\ demonstreze c\ South Park
este un semn al puterii cres-
c`nde a dreptei `n mass media.
Dar s\ trecem `n revist\ argu-
mentele republicane.

Un  pas  la  dreapta

~n carte [i `n diverse articole,
Anderson pune South Park [i ca-
nalul Fox News de aceea[i parte
a baricadei, `mpotriva �mass me-
diei manipulate de democra]i�,
condus\ mai ales de �The New
York Times�. Marele merit al
South Park ar fi, din punctul lui
de vedere, atitudinea anti politi-
cal correctness. Lista sa lung\
de exemple sun\ crunt, mai ales
c\ unele au fost scoase din con-
text. Cei patru b\ie]i merg `n
excursie `n p\durile tropicale [i
s`nt dezgusta]i (�South Park este

`mpotriva curentului environ-
mentalist�), Kyle bolnav este
tratat de p\rin]i cu leacuri ame-
rindiene [i sufer\ [i mai tare
(�ironizarea ideilor multicultu-
raliste�), mama lui Cartman vrea
s\ fac\ un avort, de[i copilul are
deja opt ani (`nc`ntare [i mai
mare `n tab\ra lui Anderson, se-
rialul ar p\rea s\ fie `mpotriva
libert\]ii de alegere). {i discu]ia
despre preferin]ele politice ale
creatorilor South Park este
deschis\, cei doi prefer`nd s\ se
declare libertarieni [i s\ nuan-
]eze afirma]iile uneori.

Un  pas
la  st`nga

Democra]ii nu se arat\ `ns\
dispu[i s\ asiste la deturnarea se-
rialului spre dreapta. R\spunsul
lui Frank Rich, unul dintre edi-
toriali[tii de la �New York
Times�, s-a intitulat �Conser-
vatives     South Park� [i a fost
plin de exemple care f\ceau de-
senele s\ par\ c`t se poate de
democrate. Rich remarc\ [i coin-
ciden]a nefast\ `ntre momentul
apari]iei c\r]ii lui Anderson [i
transformarea republicanilor `ntr-o
]int\ din ce `n ce mai prezent\ `n
South Park. Exemplul cel mai
bun pentru luna mai, c`nd a fost
publicat, era r\spunsul serialu-
lui la cazul Terri Schiavo. Ke-
nny e pe moarte (nimic nou p`-
n\ aici), dar este `nc\ ]inut `n
via]\ artificial. ~ngerii lui Kenny,

dispu[i s\ `l lase s\ moar\, se
lupt\ cu diavolul ce a luat o `nf\-
]i[are republican\ [i vrea s\ `l
]in\ pe Kenny `n via]\. Dup\ ce
Kenny moare, se g\se[te [i testa-
mentul `n care `i ruga s\ nu fie
ar\tat `n com\ la televizor. Rich
ironizeaz\ dorin]a republican\
de a fi la mod\ chiar [i `n condi-
]iile `n care membrii aceluia[i
partid au sus]inut instituirea u-
nui Parents Television Council
care `ncearc\ s\ �purifice� toc-
mai seriale precum South Park.

~napoi
`n  South  Park�

�unde lumea este aceea[i ca `n-
totdeauna [i satira r\m`ne sa-
tir\, f\r\ a avea o orientare poli-
tic\ anume. Kenny moare me-
reu, Cartman se sup\r\ c`nd e
tachinat [i spune fraza-cheie,
�Screw you guys, I�m going
home�, se fac glume de b\ie]i
de clasa a doua [i episodul se
`ncheie lu`nd iar\[i peste picior
finalurile moralizatoare ale
serialelor de televiziune. Toat\
lumea schimb\ programul [i r\-
m`ne lini[tit\, convins\ c\ ade-
v\rurile __________ (comple-
ta]i dup\ gust cu republi-
can/democrat, de dreapta/de
st`nga) au fost confirmate de un
grup de b\ie]i cu gura mare din
[coala primar\.

Creatorii  Soouthh  Paarrkk,  Trey  Parker  [i  Matt  Stone,  despre
conceptul  de  �South  Park  Republicans�:

Trey: �Ne-am s\turat de ideea c\ ori `]i place Michael Moore,
ori vrei s\ `mpu[ti irakieni. Ideea c\ nu poate exista o cale de
mijloc. De fapt, s`ntem am`ndoi ni[te b\ie]i
tempera]i. G\sim la fel de multe lucruri de
care s\ r`dem [i la cei de st`nga, [i la cei de
dreapta. Oamenii extremi[ti, de st`nga sau de
dreapta, s`nt exact la fel pentru noi.�

(�In Focus�, octombrie 2004)
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Caltabo[ul revine
~n fine, m\car o dat\ ne ]inem [i noi de cuv`nt. Am spus s\pt\-
m`na trecut\ c\ o s\ re`nc\rc\m caltabo[ul: asta [i facem cu gr\-
bire. Deci, pentru cine ne-a sc\pat de sub ochi suplimentar `n nr.
49: aduceam acolo omag unui roman al zilelor noastre, cu un titlu
scurt, care, pre limba tat\lui s\u Torgny Lindgren, sun\ Pölsan.
L-am citit `n 4,05 h nocturne [i ne-a s\rit somnul de pl\cere. A[a
c\ am hot\r`t s\-l promo]ion\m dou\ numere la r`nd, spre a da
Poliromului ce-i al Poliromului. Dup\ multe din opurile sale ne-a
l\sat, prin vremi, gura ap\, dar fiindc\ de vreun an ne-am mutat
biblioteca `n buc\t\rie, o carte precum Caltabo[ul ne-a dereglat
de-a dreptul trigliceridele, tensiunea, bun\tate de constela]ie hor-
monal\. Nu v\ pripi]i a ne judeca [i a str`mba din nas, c\ci ni-s
gospodin\ b\tr`n\ cu br`u� de polyester Old Navy (pentru auto-
moto de anduran]\, pe bune). Chiar acum c`nd scriem zorind
\ste r`nduri `l ]inem lipit de [ale, ca Hyppolita zoster-ul (spre a v\
lucra pu]in la cutia de viteze culturale), tr\g`nd n\dejde c\ ne-o
ajuta `n `nfruntarea cu eroul lui Lindgren.

Ni-i [i nou\ limpede ca o gelatin\ dr. Oetker c\ am cam dat
peste margini cu ex\lt\ciunea; c\ temperatura de coacere `i
prea mare [i c\ bun\tate de cronicu]\ s-ar putea face scrum. {tim
[i noi c\ mezelicul suedez nu-i, vorba lui TOP 10 mondial, Don
Quijote, Madame Bovary, R\zboi [i pace ori ce-a]i mai vrea s\
ad\uga]i. Poate c\ nu intr\ nici `n top 20, 30. Dar o rupere de
guri `n 2001, c`nd a ap\rut, tot a produs la el acas\. Nemai-
vorbind de inunda]iile bucale st`rnite din clipa c`nd a fost tradus
pe mapamond. Or, chiar asta-i problema pe care o vrem deslu-
[it\: penetrarea caltabo[ului `n sute de mii de case, rafturi, con-
[tiin]e. Nu ne-om pune a v\ dep\na precum un t\ie]el firul iepic,
de[i n-ar fi greu, c\ci povestea curge destul de clar, precum o
sup\ gr\su]\ de g\in\. Altceva am dori, ca o gospodin\ vrednic\
ce ne ]inem: s\ lu\m la sc\rm\nat re]eta. S\ r\spundem a[adar
la c`teva `ntreb\ri simple: Cine? Unde? C`nd? Ce? De ce? Cum?

Deci cine. Cum cine? ~nsu[i el, Caltabo[ul, care se auto`nal]\
la rang de, vorba ceea, protagonist. Un fel de caltabo[ `n carne
[i ceva zg`rciuri, dar netras `n ma] de porc, un mezelic unic pe
planet\, pe care-l fac cu s`rg&art\ b\[tino[ii cotropi]i de oftic\ din
nordul Suediei, cam de pe unde venea spre Crypto lapona
Enigel: din ]inutul Västerbotten, ca s\ [tim una [i bun\. Numa�
c\-n suedez\ exist\ pentru c`rn\]\raia asta un cuv`nt de netra-
dus, pölsa, la r\d\cina c\ruia st\ `nsu[i balsamonul str\vechi.
Balsamul, alinarea alin\rilor, vindecarea vindec\rilor. V-a]i prins
ce gust prinde Caltabo[ul `ntr-un ]inut mohor`t [i s\rac, unde se
moare pe capete de tuberculoz\? Ca s\ `n]elege]i mai bine, tre-
buie degrab\ s\ v\ `nchipui]i cum amestecul de carne, m\run-
taie, mirodenii, nici c`rnat, nici tob\, nici rulad\, nici piftie, nici sa-
lam, devine ̀ ntruparea perfec]iunii ̀ nse[i. Abucuriei vie]ii cu v` mare.

~n c\utarea acestui Caltabo[ pornesc prin 1947-48 (ne repe-
t\m: precum argonau]ii dup\ l`na de aur ori cavalerii dup\ Graal)
eroii no[tri, b\ie]i buni cu to]ii: me[terul german Martin Bormann,
mare iubitor de muzic\, ascuns `n haine de comis-voiajor, [i a-
postolul [colar Lars Högström. ~n drumurile lor spre ]el, vie]ile
(ba chiar [i mor]ile) li se `ntretaie cu un tip de-o ciud\]enie care
l-ar putea l\sa cu gura c\scat\ pe orice fabulator: feciorul Bertil,
nebunul-`n]elept cu trup perfect simetric [i atoate[tiutor, despre
care afl\m `ntr-o doar\ c\ ar putea fi chiar Bertil Ohlin, econo-
mistul `ncununat c-un Nobel. Mai intr\ `n scen\ [i ni[te gagici de
ni s-a rupt filmul (c\ci numai la Bergman am mai v\zut a[a ceva):
Eva Marklund sau h`da Ellen din Lillsjöliden, aceast\ Circe a
Nordului, al c\rei Caltabo[ e unic [i perfect pentru c\-i Totul,
Alephul (Borges, s\ ne ier]i). Nu r`de]i (da� nici nu pl`nge]i)! Ci
r\m`ne]i `n continuare cu gurile c\scate ca s\ mai `nghi]i]i una.
Afla]i dar\ c\ toat\ n\ucitoarea poveste a celor trei b\rba]i `i
dep\nat\ cu har senin de adev\ratul erou al romanului, un b\tr`n
at`t de simplu dup\ vorb\, fost biet scrietor de note la ziarul
local, care (nu intr\m `n toate am\nuntele) ajunge la 107 ani.
{i-acum, ]ine]i-v\ bine: pe m\sur\ ce poveste[te cum toate s-au
petrecut aievea sau doar `n `nchipuirea lui, matusalemul `nti-
nere[te. A[a c\ atunci c`nd e silit s\ pun\ punct relat\rii [i se ga-
t\ [i cartea, el `i de-a dreptul fl\c\u, numa� bun pentru o poveste
de amor ca-n Coelho. V-a]i prins care-i sarea [i piperul chestiei?
Pariem c\ nu, c\ci am rasolit cronicu]a din lips\ de spa]iu [i de
inspir\ciune. De necaz, fix la ora 8.30 am dat iama `n butoiul cu
mur\t\nii mixte care ne-au ie[it, `n schimb, genial, am cron]\nit
compulsiv o gutuie [i-am expediat (cu stomacul str`ns, ca la exa-
men) rubricu]a la �Supliment�.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA

Casiana  IONI}|

LAMERICA

pop-cultura teorie [i practic\

)

Era clar de la primele episoade ale
desenelor animate South Park c\ Stan,
Cartman, Kenny [i Kyle urmau s\ aib\
probleme. Nu e u[or s\ ai opt ani [i s\ spui
la televizor tot ce-]i trece prin cap, deseori

c`t se poate de political incorrect. Nu
conteaz\ c\ e[ti doar un personaj desenat
[i c\ serialul este o satir\, lumea te va lua
`n serios. {i chiar a[a s-a `nt`mplat. Au fost
contesta]i de diverse grupuri americane [i

au ajuns s\ fie interzi[i `n România de CNA,
c`nd erau transmi[i noaptea de Atomic.
Altceva era mai greu de prev\zut: c\ aveau
s\ nimereasc\ `n mijlocul r\zboiului
cultural [i politic al Statelor Unite.

South Park episode 0

Trey Parker
[i Matt Stone



�Pavilionul României de la
Bienala de la Vene]ia din acest
an a dat na[tere unei importante
controverse ce a implicat elitele
artistice [i birocratice ale ]\rii.
Pavilionul românesc consta
`ntr-o camer\ «golit\» cu grij\
de orice exponat, cu excep]ia
unui reader de 900 de pagini,
realizat de Marius Babias, artist
german de origine român\.

George Onofrei
george.onofrei@polirom.ro

Acest reader era compus dintr-o
colec]ie de opinii � dintre cele
mai diverse � ale numero[ilor
istorici [i arti[ti din Europa Cen-
tral\ [i Oriental\ asupra Uniunii
Europene [i a procesului de inte-
grare. Problema a fost c\ unul
dintre aceste texte � un frag-
ment dintr-o pies\ de teatru inti-
tulat\ Fuck you eu.ro.pa! � aco-
perea Europa de injurii. Scris\
de t`n\ra dramaturg\ Nicoleta
Esinencu, artist\ basarabean\ de
27 de ani, aceast\ pies\ fusese
deja tradus\ `n german\, engle-
z\, rus\ [i jucat\ la Berlin, Mos-
cova, Bucure[ti, Chi[in\u� Extra-
sul prezentat `n reader-ul lui
Babias este un lung monolog
rostit `ntr-o baie, `n care o t`n\-
r\ `i explic\ tat\lui s\u de ce refu-
z\ s\ participe la un concurs li-
terar organizat `n ]ara sa. Dar
aceast\ scen\ se dovede[te ocazia
perfect\

de a-[i «regla conturile» cu ]ara
sa, care se preg\te[te s\ devin\
`n viitor membr\ a Uniunii Eu-
ropene.�

A[a arat\, scris\ ca la [coa-
l\, trista [i `n acela[i timp vesela
poveste a artistei Nicoleta Esi-
nencu, devenit\ peste noapte ([i
peste var\) ]inta injuriilor cri-
ticului de art\ Tudor Octavian,
ale televiziunilor [i chiar ale par-
lamentarilor na]iunii române. R`n-
durile dintre ghilimele au ap\rut
`n revista francez\ �La vie des i-
dées�, consultat\ de noi la adresa
http://www.repid.com/article.p
hp3?id_article=383. Asupra ca-
zului, �Suplimentul de cultur\�
a publicat un grupaj consistent,
ulterior [i alte reviste prelu`nd
subiectul.

Pu]ini dintre noi au [tiut `ns\
c\ r`ndurile Nicoletei Esinencu
au fost subiect de interpelare a
primului-ministru de c\tre de-
putatul PSD Vasile Pu[ca[, care
a g\sit momentul potrivit s\ ob-

serve discrepan]e `ntre pro-

gramul de guvernare al Alian]ei
[i actul de guvernare propriu-
zis. La http://www.cdep.ro/pls/
parlam/interpelari.detalii?idi=
9547&idl=1 se g\se[te �Interpe-
larea nr. 386B/14-09-2005: Refe-
ritor la mesajul Guvernului Ro-
mâniei la a 51-a Bienal\ de la
Vene]ia.�

S\  r`dem  cu  Vasile  Pu[ca[

�Mesajul actualului Prim Minis-
tru la preluarea mandatului a fost
c\ obiectivul central al Guver-
nului [i al României va r\m`ne
aderarea la UE. (�) Mesajul prin
imagine transmis de Guvern [i de
reprezentan]ii lui la a 51-a Bie-
nal\ de la Vene]ia din 2005 este
unul care contrazice total decla-
ra]iile oficiale ale Primului Mi-
nistru [i Guvernului României.

Spre exemplificare, v\ invi-
t\m s\ lectura]i materialul Fuck
you eu.ro.pa, inclus `n bro[ura
de prezentare (sic!) a particip\-

rii României la acest eveniment
sub egida Guvernului României �
Ministrul Culturii [i Cultelor. ~n
acest context, rug\m s\ ni se pre-
zinte cine a patronat nu doar insti-
tu]ional, ci [i nominal asemenea
manifest\ri, pentru a putea [ti
cui s\ cerem s\ prezinte public
scuze poporului român pentru
modul `n care România s-a pre-
zentat `n fa]a Europei.�

Exist\ [i un r\spuns al pri-
mului-ministru pe site-ul Came-
rei Deputa]ilor, care precizeaz\
c\ r\spunderea pentru con]inutul
catalogului apar]ine curatorului
Marius Babias [i c\ a avut o
discu]ie cu ministrul Culturii [i
Cultelor despre participarea vii-
toare a României la astfel de
manifest\ri �pornind de la o-
biec]iile dumneavoastr\�. C\lin
Popescu-T\riceanu precizeaz\
totu[i c\ �prezen]a României la
cea de-a 51-a bienal\ de la Ve-
ne]ia a fost bine primit\ [i a-
preciat\ de vizitatori�.

N-avem habar despre cum o
fi primit deputatul Pu[ca[ r\s-
punsul lui T\riceanu, cert este
c\, p`n\ la `nchiderea edi]iei, ni-
meni nu [i-a cerut scuze pentru
felul `n care s-a prezentat Ro-
mânia `n fa]a Europei. Dar nici
poporul român nu [i-a prezentat
scuze pentru c\ are asemenea
parlamentari.
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Editorial cu scuze
Mi-am cump\rat o pung\ cu lapte, o sticl\
de suc, un borcan cu castrave]i mura]i [i un
pache]el de gum\. M-am dus la cas\, am sco-
tocit `n buzunar [i am scos c`teva h`rtii moto-
tolite reprezent`nd pre]ul lor aproximativ. S`nt
dezordonat cu banii pe care `i ]in `n buzu-
nar, `i `ndes acolo de-a valma, iar c`nd `i scot,
arat\ de parc\ tocmai au ie[it din co[ul de
gunoi, spre deosebire de cei pe care `i ]in `n
portofel, `ntotdeauna foarte bine aranja]i. 

Erau cump\r\turi dedicate banilor [ifo-
na]i din buzunar: v`nz\toarea s-a uitat la banc-
notele tr`ntite pe tejghea [i apoi mi-a spus
cu dispre] c\ nu se dau a[a� M-am mirat c\
domni[oara v`nz\toare m\ certa pentru felul
`n care `i dau banii � datoria mea era s\

pl\tesc, nu s\-mi fac griji pentru cum vor
sta bancnotele a[ezate `n sert\ra[ele casei de
marcat. C`nd cumperi ceva, v`nz\torul se a[-
teapt\ s\ pl\te[ti (ceea ce am [i f\cut, de alt-
fel), indiferent cum faci asta, cu bani ghea-
]\, card sau alte modalit\]i legal acceptate.
Mi-a dat trei mii de lei rest, adic\ treizeci de
bani (am calculat mai `nt`i c`t `nseamn\ suma
veche `n lei noi, s\ fiu sigur c\ nu fac o gaf\
mare [i umplu articolul cu prostii incalcula-
bile), m-am uitat la ei, i-am `ntins spre ca-
sieri]\ [i i-am mul]umit c\ mi-a aranjat ba-
nii cu care am pl\tit ceea ce am cump\rat (`mi
cer scuze domnule pre[edinte B\sescu, c\ am
omis s\ respect `ndemnul domniei voastre
de a nu mai [p\gui `n semn de mul]umire, e
ultima dat\ � promit!). E ultima dat\, mai
ales c\ v`nz\toarea s-a uitat [i mai dispre]ui-
tor, bomb\nind ceva la adresa mea � nu [tiam

dac\ s\-mi cer scuze pentru c\ am cump\rat
de acolo, pentru c\ am pl\tit sau pentru c\
bac[i[ul era prea mic� Un taximetrist refu-
z\ s\ m\ ia pentru c\ e prea scurt\ cursa � dar
dac\ i-a[ spune: v\ rog frumos, a[ vrea s\
facem dou\ ture ale Bucure[tiului [i apoi s\
m\ duce]i acas\, nu e nevoie s\ v\ deranja]i
s\ m\ l\sa]i la scara blocului, pot s\ mai par-
curg pe jos dou\ alei chiar dac\ plou\ � pu-
nem pariu, domnule pre[edinte, c\ ajung mai
repede acas\ dac\ `i promit un bac[i[ bun?
{i scuza]i-m\, stimat\ domni[oar\ v`nz\toa-
re, c\ s`nt un vis\tor cu banii mototoli]i [i
mintea dezordonat\� Scuza]i-m\, domnule
[ofer de taxi, c\ vreau s\ ajung acas\ [i c\
stau aproape� Iar domnului B\sescu i-am
cerut scuze mai sus!

Bobo

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

Bobo  [i  Bobi

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

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

teorie [i practic\ pop-cultura
)

�Cazul Esinencu� este, tr\g`nd acum linie, unul de pur\ �nai-
vitate� a mass mediei, dispus\ s\ `nghit\ orice poveste. A-
proape trase la indigo s`nt [i cazul �satanistului Gorzo� (de-
spre care s-a dovedit c\, de fapt, derula un proiect de re-ur-
banizare prin Bucure[ti sus]inut de Funda]ia pentru o so-
cietate deschis\) sau al �pornografului de manual� Ovidiu
Verde[. Re]eta e simpl\: ce nu `n]elegi `nfierezi!

Cum s\ Fuck you ta.ri.cea.nu
cu Fuck you eu.ro.pa

Discu]iile `n jurul �du[-
manului de neam
Esinencu� s-au purtat
pornind de la `ntrebarea:
�Cum de `ndr\zne[te
cineva s\ `njure Europa
pe banii ]\ri[oarei
noastre, `n cadrul unui
pavilion na]ional, pl\tit
din banul public?�. Au
fost destui aceia care s-au
indignat sincer sau doar
pentru c\ a[a d\dea bine.
Vocile autorizate, cu un
cuv`nt de spus `n artele
vizuale, au fost prea pu]in
ascultate.

Deputatul PSD
Vasile Pu[ca[
vede `n opera
Nicoletei
Esinencu
o gre[eal\ de
guvernare a
Alian]ei
PNL-PD

Raport despre
starea televiziunii
la 50 de edi]ii
Titlul cronicii de s\pt\m`na asta rezum\ demersul u[or schizoid
pe care am de g`nd s\ vi-l bag pe ochi, a c\rui umbr\ m-a ur-
m\rit `n ultima perioad\; mai exact, `n perioada asta `n care, a[a
cum se obi[nuie[te la noi, la români, momentele aniversare au
puterea unui tsunami: r\v\[esc totul `n cale, �cestiunile� arz\-
toare p`n\ mai ieri cap\t\ o u[oar\ aur\ de imponderabilitate [i
toat\ lumea se `mbr\]i[eaz\ cu toat\ lumea. �Suplimentul� face
50 de edi]ii [i, inevitabil, noi, semnatarii rubricilor din revist\,
`ncepem, automat, s\ ne credem mai de[tep]i cu 50 de apari]ii.
Ei bine, recunosc c\, la fel cum mi se pare c\ mi-a crescut pro-
duc]ia de neuroni la hectar (grav, domnule Savitescu, grav!), la
fel am senza]ia c\ mi s-a dezvoltat, acut, [i sentimentul strig\tului
`n gol (a[a da!, domnu� meu, a[a da!).

Ce s-a `nt`mplat `n fix 365 de zile de privit la televizor? S-a
schimbat puterea (�ai no[tri� au c`[tigat, �ai lor� au pierdut, dup\
care, inevitabil, �ai no[tri� au devenit� �ai lor�), au disp\rut parte
din fe]ele publice, lu`ndu-le locul altele. ~n rest� ~n urm\ cu un
an de zile, ne s\turaser\m cu to]ii de �Umbra lui N\stase. La
TVR�. Deun\zi, av`nd relativ proasta inspira]ie s\ m\ uit la
�Jurnalul� postului public, am v\zut o od\ adus\ pre[edintelui
pentru c\, dup\ eforturi seculare, s-a dat `n folosin]\ podul de la
M\r\cineni. Asta dup\ ce, patru-cinci seri `nainte, urm\risem cu
deosebit �interes� un reportaj de un genial umor involuntar, `n
care pre[edintele portocaliu vorbea `n fa]a sud-coreenilor `ntr-o
englez\ s\rit\ mult de pe Axa Washington-Londra-Ceamurlia
(repeta]i dup\ mine, dom� pre[edinte: �Z\ rein in Spein iz mostli
in z\ plein. Senc iu ol. Ai l\v iu�). Pe undeva, chiar domnii N\s-
tase [i B\sescu, du[mani de moarte declara]i, au `nceput s\
semene: limba presei servile i-a udat at`t de tare, `nc`t ast\zi
seam\n\ p`n\ la identificare (mai ales, dac\ m\ uit c\ [i ex-
premierul a `nceput s\-[i lase [uvi]\, h\!, h\!, h\!).

Ceva, ceva totu[i s-o fi schimbat `n ultimul an. A[a [i e: An-
dreea Marin [i-a mutat freza de pe dreapta pe st`nga, Mihaelei
R\dulescu i-a crescut copilul, Mutu a reap\rut ̀ n rol de �good boy�
`n reportajele de la sport, Gigi Becali s-a mutat de tot `n tele-
garsonier\, Geoan\ a evoluat, prin pres\, de la stadiul de �pros-
t\nac� la cel de �andicapat�, Mircea Badea [i-a mutat ora de
plictis pe Antena 3, Marius Tuc\ a disp\rut de tot de pe Antena 1.

S`nt convins c\ [i la anul pe vremea asta vom constata cam
acelea[i lucruri. Facem pariu?



Mark Lilla, Spiritul nes\buit. Intelectualii `n politic\

studiu introductiv de Sorin Antohi, traducere de Mona Antohi,
colec]ia �Opus�, Editura Polirom, 2005.

Lumini]a Marcu
Toat\ aceast\ t\cere [i lips\ de
luciditate critic\ fa]\ de trecutul
cultural recent al României repre-
zint\ probabil un reflex al t\cerii
[i lipsei de transparen]\ care s-a
manifestat la nivel politic mai larg,

atitudine ce a `nceput `n primii
ani dup\ 1989, dictat\ de Ion
Iliescu [i c\lduros acceptat\ de
o majoritate care nu dorea `n
nici un fel s\-[i mai aminteasc\
propriul trecut. Cam aceasta e ati-
tudinea [i `n 2005 `n c`mpul cul-
tural `n ceea ce prive[te revizui-

rea trecutului, iar cei care `[i
manifest\ interesul pentru o
asemenea tem\ s`nt `n general
privi]i cu suspiciune. Lucrurile se
vor schimba `ns\, pentru c\ foarte
mul]i actuali doctoranzi uma-
ni[ti ai universit\]ilor române[ti,
printre care m\ num\r, [i-au
ales � firesc � teme aflate `n re-
la]ie cu acest trecut apropiat.
Pentru ace[tia, dar nu numai,
cartea lui Mark Lilla Spiritul
nes\buit, Intelectualii `n politi-
c\, ap\rut\ `n 2001 [i tradus\ a-
cum `n române[te, va fi, cu si-
guran]\, bibliografie obligatorie.

Lectura  c\r]ii  ar  trebui
s\  `nceap\  cu  prefa]a
lui  Sorin  Antohi

O asemenea carte nu se cite[te
`ns\ de c\tre cei c`t de c`t orien-
ta]i `n lumea ideilor contempo-
rane, ca o biblie, ca un text �
oric`t de briliant ar fi, [i este! �
ce con]ine adev\rul final cu pri-
vire la spinoasa tem\ `n discu-
]ie. Pentru c\ autorul, Mark
Lilla `nsu[i, este la r`ndul s\u
un g`nditor cu o anumit\ orien-
tare ideologic\ [i scrie `n conse-
cin]\ dintr-o anumit\ perspec-
tiv\. (~n lumea civilizat\, auto-
rii nu se feresc s\-[i recunoasc\
apartenen]a la un anumit tip de
g`ndire sau chiar la o ideologie
politic\ manifest\, doar `n
societ\]ile aflate `nc\ `n retard,
cum este a noastr\, ideologiile
proprii s`nt ascunse � c`teodat\
chiar sincer necon[tientizate �
[i autorii vorbesc `n numele
adev\rurilor absolute.) De
aceea, o lectur\ adecvat\ a a-
cestei c\r]i `ncepe, de fapt, nu
cu primul capitol, cel despre
trio-ul Martin Heidegger-
Hannah Arendt-Karl Jasspers �
oric`t ar fi de atr\g\tor, da-

torit\ (sau �din cauza�, depinde
cum vedem lucrurile) haloului
aproape monden care s-a creat
`n jurul amorului filosofic dintre
primii doi, ce a f\cut subiectul
dintr-o dat\ larg accesibil, a[a
cum s-a `nt`mplat, de pild\, [i `n
micul nostru caz autohton Emi-
nescu-Veronica Micle �, ci `n-
cepe cu excelenta prefa]\ a lui
Sorin Antohi. O prefa]\ care nu
e de fapt o prefa]\, ci un studiu
foarte documentat [i cristalin cu
privire la dinamica ideilor de
filosofie politic\ `n lumea vesti-
c\, un studiu ce con]ine [i foarte
utila pozi]ionare a lui Mark Lilla
`n aceast\ dinamic\: �Mark
Lilla este, `n genera]ia sa, per-
fectul echivalent [i interlocutor
nord-american al filosofilor po-
litici liberali francezi. Nu e sin-
gurul, dar este, `n orice caz, a-
cela care, `n ochii mei cel pu]in,
a asimilat cel mai bine, evolu`nd
cu timpurile [i conserv`nd spiri-
tul, mai cur`nd dec`t litera libe-
ralismului tocquevillian-aronian.
~n acest sens, el e foarte a-
propiat � intelectual, politic [i
uman � unor Pierre Manent, A-
lain Renaut, Phillipe Reynaud,
Stephane Rials. Astfel, de[i Lil-
la este etichetat de adversarii s\i
drept «neoconservator», el dife-
r\ semnificativ de al]ii astfel ex-
pedia]i, plas`ndu-se ̀ nspre «st`nga»
unui fel de continuum liberal-
conservator (est-europenii [i-ar
putea aminti c\ liberal-conser-
vatorul era o figur\ obi[nuit\ `n
regiunea noastr\ la finele seco-
lului al XIX-lea).

El se g\se[te mai la st`nga `n
raport cu un Daniel J. Mahoney
(ca s\ r\m`n `n aceea[i genera]ie
de tocquevillieni) sau al]i filo-
sofi politici americani din me-
diul diverselor think tanks [i
asocia]ii ori funda]ii ca American

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

Pre[edintele României `[i anun]\ oficial prezen]a la funeraliile unui mare jurnalist, mort `n urma unui acci-
dent de ma[in\. Presa `l v`neaz\ pentru declara]ii, un terorist arab, pentru a-l arunca `n aer. ~ns\ at`t Antonie,
trimisul special al unui ziar local, c`t [i teroristul Mohammad rateaz\ `nt`lnirea cu pre[edintele, din cauza unei
ne`n]elegeri. Cei doi �v`n\tori� se vor `nt`lni `ntr-o biseric\ goal\ (presupusul loc unde urma s\ apar\ pre[e-
dintele), unde Mohammad, cu un rucsac de dinamit\ `n bra]e, n\v\le[te, url`nd: �S\ri]i `n aer, porci occiden-
tali!�. Dup\ ce reu[e[te s\-l conving\ pe terorist c\ românii doar viseaz\ s\ devin\ porci occidentali, Antonie se
re`ntoarce la v`n\toarea de pre[edin]i, reu[ind `ntr-un final s\ ajung\ la conferin]a de pres\ de dup\ `nmor-
m`ntarea marelui jurnalist. Suspectat de g\rzile de corp c\ ar vrea s\ atenteze la via]a pre[edintelui, este
neutralizat cu un pumn `n fa]\. Antonie `[i pierde cuno[tin]a [i un tunel oranj i se deschide `n fa]a ochilor, prin
care `[i revede toat\ via]a sa de p`n\ acum. {i nu e o via]\ oarecare! De la prin]ul unor ruine, devine un jur-
nalist tipic al zilelor noastre: superficial, mereu `n goan\ dup\ subiecte senza]ionale. Prin ce `nt`mpl\ri
ajunge Antonie un astfel de om? Cum e via]a v\zut\ din redac]ia unui cotidian? S`nt doar c`teva `ntreb\ri la
care naratorul romanului r\spunde pe r`nd, prezent`nd destine paralele care se `ntretaie pe parcurs.

Florin L\z\rescu, Trimisul nostru special, prefa]\ de Paul Cernat,
colec]ia: �Ego. Proz\�, Editura Polirom, 240 de pagini, 17.50 RON

SSEEMMNNAALL

Poetul la masa
de lucru
Mas\ dreptunghiular\ din sc`nduri de brad negeluite, cu noduri

hipnotice, cafenii, `nchegate `n cuie de o]el pe trei sferturi `n

afar\ (aga]\, rup, sf`rtec\ cu voio[ie, cu pl\cere feroce, cu poft\

maxim\, carnea vie a creatorului abstras, ananas, cancer de

cap de pancreas�). Pe marginea dinspre publicul receptiv (lacom

[i d`nsul de s`nge proasp\t [i viscere moi, aburinde), aproape de

muchia sever\ a lemnului: o c\limar\ (papalelipiped sticlos de dou\

kile: g`t scurt, cerneal\ c\r\mizie, cu cheguri fla[te, dop de cau-

ciuc v`n\t, `ndesat p`n\ la sufocarea lichidului v`scos), un stilou

cu o gagicu]\-n el, c`nd `mbr\cat\, c`nd dezbr\cat\, dup\ cum

se ]ine (obiectul dorin]ei e mic, argintiu, de preferin]\ chinezesc,

desf\cut, cu peni]\ lila, foarte ascu]it\, otr\vitoare!), cinci cre-

ioane de t`mpl\rie (tocite, linse, supte) `nfipte lene[ `n za]ul abi-

sal al c\nii de teracot\ str\lucitoare, orbitoare. Al\turi, domestic

(dar `n r\stimpuri m`r`ie amenin]\tor!), un taburet de buc\t\rie

vopsit `n f`[ii late, uniforme, cu fire de pensul\ `n pasta culorii

vernil. Lumina cade perpendicular, pe urm\ se culc\ orizontal, spre

final e oblic\, periculoas\, apoi alternativ\, ba din dreapta, ba

din st`nga, ca s\-i mul]umeasc\ pe to]i, indiferent de apartenen]a

politic\� sau de echipa de fotbal preferat\� Razele s`nt `n-

deob[te sub]iri, t\ioase, dese, uneori totu[i devin late, m`ng`i-

toare, mustoase, le po]i stoarce de lap]ii fosforescen]i. Intersti-

]iile negre � infinite. Intr\ Poetul Hora]iu M\l\ele: c\ma[\ de-un

alb-cumplit, butoni [i papion roz, blugi terfo[i (nuan]e indefinite,

schimb\toare dup\ pozi]ia Poetului), ochelari cu dioptrii celebre,

pantofi cu glan]. R`s enorm `n sal\� fiindc\-i Poet! Se a[az\ cu

grij\, obsedat de propriile-i fese, mim`nd hemoroizii. Cu o m`n\

cump\ne[te stiloul, cu cealalt\, desf\c`ndu-[i larg degetele

osoase, g\lbui, [lefuite, `ndep\rteaz\ razele, ca pe o p`nz\ de

p\ianjen prea groas\, enervant\� ~ntuneric co[maresc. Actorul

H.M. (hm!) restaureaz\ r\bd\tor ordinea razelor. ~ncearc\ direct

pe fibra tare a mesei peni]a flexibil\, de o]el, o cr\ce[te penibil,

plesc\ind din limb\, o readuce la forma zvelt\, logilin\, de

balerin\ pe poante. Cascade niagarice de aplauze, din inim\,

fica]i, rinichi, pl\m`ni, splin\, chiar creieri etc. Ropote apreciative

ale unui public educat de spectacolele Teatrului Na]ional din Ia[i,

sub conducerea imperturbabil\, etern\, m\noas\, simpatic\ de

pute� a martirului Ioan Holban!!! Se ridic\ brusc `n picioare,

]eap\n, viril, m`ndru c\ exist\. Arunc\ oriunde c\ma[a, blugii,

ciupicii (acum e `n ciupici!). Apare Deplina Regizoare C\t\lina,

l`ng\ el, pe scen\! Indica]ii am\nun]ite. Poetul H.M. (hm!) `[i trage

pielea, de la mijloc p`n\ la maxilare, de pe torace, bra]e, ante-

bra]e, labele m`inilor (cu tot cu unghii), peste sc\f`rlie. R\m`ne

[iroind amabil, admirabil, generos, altruist� clipocind de s`n-

gele ultraro[u, spumos, galant� Depileaz\ axilele, despic\ cu

din]ii tegumentele fragede `nc\, le `ntinde perfect pe t\blia me-

sei de lucru. Actorul prive[te prin ochelari, peste ochelari, printre

perechile succesive de ochelari� prive[te, eroic, `n ochelari!

F`nt`nile arteziene de aplauze ale unui public `ng\duitor, pro-

pice, complice� Poetul H.M. (hm!) scrie, schi]`nd `n aer cu mi-

gal\, copil\re[te, cu limba fript\ de saliva verzuie, scoas\ came-

leonic, de vreo cinci-[ase metri, contureaz\ zgubilitic forma

literelor. Actorul H.M. (hm!) aplic\ meticulos, scrupulos, botos,

pe por]iuni anatomice, sugativa pufoas\, vindec\toare. Specta-

torii [coli]i, doxa]i, superinteligen]i se ]in de burt\, de s`ni, de

urechi, de p\r, de� obiceiuri proaste. Actorul [i Poetul H.M. (hm!

hm!) se `nal]\ radio[i, furtuno[i, ploio[i, fulger\tori, grindinali; ei

nu spun nimic `mpreun\! Sala inund\ scena. Scena incendiaz\

sala. Transfuzii, curcubeie, ilumina]ii, ilumin\ri, re`ncarn\ri biza-

re, delicioase� Actorul prime[te premiul pentru cea mai bun\

interpretare a grupei sanguine cu Rh negativ. Divina Regizoare

C\t\lina pleac\ `n Antarctica `ntr-un turneu cu Poetul la masa de

lucru pe `ntreaga perioad\ a nop]ii polare [i are un succes i-

mens, cu mii de aurore boreale la borcan!!!

Intelectuali celebri [i tiranii de l`ng\ ei
S`ntem `n fa]a unei c\r]i extrem de intere-
sante, cu o tem\ care ar trebui s\ fie im-
portant\ `n primul r`nd pentru societatea
noastr\ post-totalitar\: rela]ia intelectua-
lilor cu tirania. De fapt, la noi aceast\
problem\ nu s-a pus sau, mai bine zis, nu
s-a pus `nc\ `n termeni serio[i, care s\
dep\[easc\ isteria dialecticii de nivel

publicistic revizuire-acoperire. C`]iva critici
mai v`rstnici, printre care Gheorghe Gri-
gurcu, au ridicat problema `n termeni duri
[i, dup\ p\rerea mea, inadecva]i, al]ii, mai
degrab\ tineri, ca Daniel Cristea-Enache,
s-au transformat `ntr-un fel de ap\r\tori ai
compromi[ilor, cu o `n]elepciune care nu e
nici fireasc\ la tinere]e, nici foarte

interesant\ ca discurs, av`nd un ce artificial
care se simte de la primul r`nd [i care este,
oricum, cu totul inadecvat at`t timp c`t `nc\
nu s-a produs acea dezbatere adev\rat\,
cu c\r]ile pe mas\, `n care ar trebui
discutate cu argumente [i citate amploarea
[i manifest\rile rela]iei intelectualilor
români cu regimul comunist.



Enterprise Institute, Bookings
Institution, Cato Institute, Li-
berty Fund (cea mai deschis\
c\tre g`nditori de alte orient\ri),
fiind `n acela[i timp mai la
dreapta [i � pe verticala genera-
]ional\ � mai aproape de Isaiah
Berlin `n raport cu unii judec\-
tori la fel de aspri ai st`ngii fran-
ceze, de la Tony Judt (mai cu-
noscut la noi, unde i s-au tradus
[i c\r]ile, prin r\ut\ciosul s\u
articol despre România din �New
York Review of Books�) la John
Gray. Toate cele de mai sus s`nt
cu siguran]\ utile [i cititorilor
români familiariza]i cu peisajul
academic [i politic din Statele
Unite. Pentru ceilal]i, trebuie
ar\tat [i mai clar: Lilla trebuie
considerat � cum s-a [i spus de-
spre el � «inclasabil politic».
Ceea ce-l face inclasabil este, pe
l`ng\ tot ce am spus p`n\ acum,
rigoarea adeziunii sale la fondul
g`ndirii liberale, modera]ia, scep-
ticismul, oroarea de mesianisme
[i utopii. Prin urmare, Lilla se
deosebe[te net de discipolii lui
Leo Strauss [i Allan Bloom care
sus]in (c`nd nu inspir\) Admi-
nistra]ia Bush�.

Lilla  descrie  fapte,
corijeaz\  p\reri

Cele spuse de Sorin Antohi s`nt
mai mult dec`t l\muritoare, a[
ad\uga doar dou\ observa]ii fa]\
de cele men]ionate mai sus. ~ntr-o
lume mai degrab\ inocent\ ideo-
logic cum este cea româneasc\,
sintagma �inclasabil politic� e mai
degrab\ periculoas\, de[i unii
probabil vor `n]elege nuan]ele,
pentru c\ la noi o asemenea meta-
for\ (cu toate ̀ ncarn\rile ei autoh-
tone: �intelectual apolitic�, inte-
lectual f\r\ ideologie `n]eleg`nd
bine`n]eles �deasupra de ideolo-
gie�) mascheaz\ de multe ori un
tip foarte nociv de neasumare a
responsabilit\]ii discursului. ~n
al doilea r`nd, tonul u[or didac-
tic al prefe]ei e de `n]eles din
partea unui intelectual c`t se
poate de racordat la lumea idei-
lor occidentale a[a cum este So-
rin Antohi, surprins cu siguran-
]\ de multe ori de nivelul mes-
chin la care se poart\ polemicile
`n revistele române[ti, dar este
`ntr-o oarecare m\sur\ nedrept,
pentru c\ exist\ [i la noi o cate-
gorie serioas\ de intelectuali bine
orienta]i filosofic, doar c\ e-
ventual mai discre]i sau sili]i de
`mprejur\ri ([i de interlocutori,
[i de publica]iile care `i g\zdu-
iesc) s\ coboare temperatura i-
deatic\ a interven]iilor. Dar s\

sper\m c\ lucrurile merg `n di-
rec]ia bun\ [i maturizarea dis-
cursului public e [i la noi `n pli-
n\ desf\[urare. O asemenea carte
contribuie cu siguran]\ la asta.

Trei dintre cei [ase intelec-
tuali despre care vorbe[te Mark
Lilla s`nt c`t se poate de cunos-
cu]i `n spa]iul românesc: Hei-
degger, Foucault [i Derrida.
Primul datorit\ unui tip intere-
sant de mitologie creat `n jurul
numelui s\u de toat\ moda p\l-
tini[ean\ a `nv\]\rii limbii ger-
mane [i a cultiv\rii unui stil pre-
]ios [i preten]ios de a scrie filo-
sofie � [i mai pu]in datorit\ unei
lecturi critice a operei [i a bio-
grafiei filosofului german �, ul-
timii doi datorit\ �cursului
scurt� de filosofie contempora-
n\ francez\ care a p\truns [i la
noi `n universit\]i [i a f\cut deja
multe victime (profesori care
derrid-eaz\ frenetic sacrific`nd
biete cursuri de literatur\ com-
parat\ sau tineri care adopt\ dis-
cursuri de o `nduio[\toare [i �
cred ei � foucauldian\ ambigui-
tate sexual\). Mini-monografiile
lui Mark Lilla ar putea facilita
tocmai o eventual\ profesionali-
zare a recept\rii, pentru c\, de[i
tema leg\turii acestor intelec-
tuali cu diverse tipuri de totali-
tarism duce cu g`ndul la un dis-
curs de demascare, ceea ce face
Mark Lilla este foarte departe
de a[a ceva. Dimpotriv\, por-
nind de la o apreciere afectuoa-
s\ fa]\ de ace[tia (afec]iune sub-
til diferen]iat\ de o dragoste in-
telectual\ pentru care ar fi ne-
voie [i de admira]ie moral\),

autorul `ncearc\ s\ explice evo-
lu]ia lor intelectual\ [i social\.
Plec`nd de la date biografice, a-
parent ca un monografist de
mod\ veche � de aceea cartea e
[i foarte accesibil\ [i pl\cut\ ca
lectur\ �, Lilla descrie fapte,
`nt`mpl\ri, corijeaz\ atent di-
verse p\reri ale diver[ilor autori
de biografii care au demascat
sau, dimpotriv\, au scuzat aven-
turile politice ale intelectualilor.
~l urm\re[te pe Foucault `n a-
ventura sa californian\, unde a
descoperit un fel de materiali-
zare a fantasmelor Marchizului
de Sade, pe Derrida ambiguu
din punct de vedere politic ̀ n plin
succes american sau amendeaz\
drastic mondenizarea `n registru
feminist a rela]iei Heidegger-
Arendt de c\tre Elzbieta Ettin-
ger `ntr-un fel de bestseller nociv
din 1995. Pe c`t de riguros [i
nuan]at `n analizarea faptelor
brute, pe at`t de deschis este
Mark Lilla atunci c`nd `[i ex-
prim\ propriile amendamente �
acum mai mult dec`t niciodat\
nu trebuie s\ uit\m c\ Lilla are
el `nsu[i o ideologie �, culmi-
n`nd probabil `n capitolul despre
Derrida: �Nu e de mirare c\ un
tur prin sec]iunea postmodern\
a oric\rei libr\rii americane re-
prezint\ o asemenea experien]\
deconcertant\. No]iunile cele
mai iliberale [i antiiluminismele
s`nt prezentate cu un z`mbet [i
cu siguran]a c\, urmate p`n\ la
cap\t, ne-ar putea conduce la
]ara democratic\ a f\g\duin]ei,
unde to]i copiii lui Dumnezeu
`[i vor da m`na c`nt`nd imnul

na]ional. Este o viziune `n\l]\-
toare, iar americanii cred `n
`n\l]are. Faptul c\ mul]i dintre
ei par s-o fi g\sit `n operele
`ntunecate [i resping\toare ale
lui Jacques Derrida atest\ for]a
`ncrederii `n sine a americanilor
[i uluitoarea lor capacitate de a
avea o p\rere bun\ despre ori-
cine [i despre orice idee. Nu de-
geaba francezii ne mai numesc
`nc\ les grands enfants.�

Un  erotism  platonician
`nvele[te  o  discu]ie  de
maxim\  seriozitate

Mark Lilla reu[e[te `n aceste
articole un entuziasmant ames-
tec de analiz\ judicioas\ [i opi-
nie personal\ deschis [i uneori
pasional asumat\, pe fundalul
unui interesant erotism intelec-
tual � expus `n ultimul capitol,
�Seduc]ia Siracuzei�, [i `n pre-
fa]a dedicat\ lui Czeslaw Milosz
[i emergent din c`nd `n c`nd [i
`n capitolele propriu-zise �, un
erotism platonician care `nvele[-
te cu un fel de tandre]e discu]ia
de maxim\ seriozitate [i onesti-
tate dus\ `n jurul spinoasei pro-
bleme a tiranofiliei intelectuale
`n secolul XX. Nimic `n comun,
nici la acest nivel, cu psihologi-
zarea uneori dizgra]ioas\ `n re-
gistru amoros a discu]iilor de la
noi `n jurul unor Eliade, Cio-
ran, Noica sau al altor intelec-
tuali români afla]i `ntr-o rela]ie
`nc\ nediscutat\ cu tirania poli-
tic\ de o extrem\ sau alta.

Drag\ Ovidiu,
Dup\ cum ai aflat, pot spune `n sf`r[it c\ am ajuns: am ap\rut `n
�Elle�! (mai precis, `n suplimentul �Elle Man�). Nu glumesc deloc,
tu, care-mi cite[ti cu aten]ie toate contribu]iile, e[ti desigur la cu-
rent cu un vis de-al meu legat de aceast\ publica]ie.

Cu aceast\ fericit\ ocazie, am putut lectura un delicios inter-
viu cu C\rt\rescu, interviu legat de Baroane!. Apogeul e c`nd
Mihaela Spineanu rezum\ anumite p\reri c\rt\resciene despre
Uniunea Scriitorilor (organiza]ie �anacronic\�, �clientelar\�, �de la
`nceput [i fundamental nedemocratic\� etc.), pentru ca apoi s\-i
pun\ `ntrebarea vulgar de fireasc\ � de ce continu\ s\ fie
membru al acestei� vezi cele mai de mai sus. Aici `ncepe faza:
cic\ `nainte `i era sil\ s\-[i depun\ demisia `n m`inile lui Uricaru.
Apoi, c\ s-a obi[nuit s\-i scrie `n C.V. � membru al acestei� vezi
mai sus, de[i nu a fost vreodat\ un membru activ al ei, �nici chiar
c`nd am fost `n comitetul ei director�. �Asta `nseamn\ c\ nu-[i res-
pecta angajamentul implicit pe care [i-l ia orice om atunci c`nd
accept\ o func]ie!�, o s\ sari tu ca un nesim]it care mai posed\ [i
o limb\ de lemn.

Apoi, are dreptate C\rt\rescu atunci c`nd spune c\ U.S. nu
poate fi reformat\ dec`t prin desfiin]are [i re`nfiin]are pe alte baze
(cu partea a doua a enun]ului nu s`nt de acord, s\ r\m`n\ cum
a zis!). Deja obraznic\-n firesc, Mihaela Spineanu: �Deci, dac\
reformarea Uniunii nu se va produce, v\ ve]i depune demisia `n
m`inile lui Nicolae Manolescu?�. Cic\ nu, dar nu din sil\ (ca la
Uricaru), ci din respect. Toate aceste sf`[ietoare scrupule�

Altfel, a fost fain la decernare, la �Anonimul�. Vorbea Andrei
Ple[u [i noi nu eram prea aten]i, nu [tiu ce glum\ f\ceam. Pata-
pievici a reu[it s\ ne [u[uiasc\ cumva f\r\ a p\rea sup\rat, ceva
de genul �m\i, copii�� combinat cu �iart\-i, Doamne etc.�

Acum iart\-m\ [i tu c\ te tot obosesc cu lucruri de lume
literar\, dar am o vag\ senza]ie c\ anonimul cronicar de pe ulti-
ma pagin\ a �României literare� (nr. 42, anul curent) e femeie.
Asta pentru c\ are obsesia dimensiunilor (cf. �mici p\reri�, �c`nd
toate s`nt mici�, �marii vinova]i�, �de[i mic\� etc.). Din acest
punct de vedere, maximalist, �România Mare� sun\ mai mi[to
dec`t �România literar\�. {i e [i mai mare. Mai am impresia c\ e
genul de om care confund\. Lucruri, `n cazul de fa]\: �(�) al nu
prea demult premiatului nostru Cristian B\dili]\ care, `n chip de
mul]umire, ne-a `mpro[cat cu noroi, ba chiar cu pietroaie�. A
acorda un premiu cuiva nu echivaleaz\ nicidecum cu a-l cump\-
ra, a-i anexa ideile etc. Sau n-ar trebui s\ fie a[a. Dac\ premi-
antul `l dezam\ge[te ulterior pe cel ce i-a dat premiul, singurul
lucru pe care-l poate face acesta din urm\ este s\ se auto-
flageleze. Pentru c\ i se pare acum c\ a gre[it atunci. ~n stil mare.

Pe aici lucrurile s`nt mereu la fel. Mi-am propus s\ citesc mai
mult\ pres\ cultural\ ca s\ mai am ce scrie la rubric\. Cum zilele
astea merg foarte des la dentist, n-o s\-mi pot `ndeplini `nc\
proiectul. Nu pot suporta at`t de mult concomitent. O s\ alternez,
cred.

A[tept un r\spuns de la tine. P`n\ atunci r\m`n al t\u fidel
admirator,

Ionu].

P.S. � Mul]umesc pentru piesa inspirat\ de �Ionu] Chiva [i via]a
lui greu `ncercat\�. Am mai ascultat, pe l`ng\ ea, �He still goes
by the christian name of Vicious�, �Ultimul c`ntec al lebedei� [i
�Alternative de prost gust�. Toate-s bune.

Ionu]  CHIVA

CUM STAU LUCRURILE

printre r`nduri carte
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Lucr\rile analizate `n acest al doilea volum al trilogiei Explor\ri `n comunismul
românesc vorbesc despre geneza [i consolidarea simbolic\ a unui �om nou
comunist�. Setul de texte folosit ca punct de plecare al acestei reconstituiri, mer-
g`nd de la povestirile istorice ale lui Dumitru Alma[ la nara]iunile ironic-
subversive ale lui Alexandru Monciu-Sudinski, de la �criticile� comandate politic
la adresa litera]ilor p`n\ la paginile care ilustreaz\ ced\rile [i c\derile criticilor [i
litera]ilor, a fost selectat `n func]ie de poten]ialul lor de semnifica]ie reactualizabil
`n prezent, dup\ scurgerea c`torva bune decenii. Volumul nu propune nicidecum
un scenariu justi]iar; implic\ `ns\, cu siguran]\, o anumit\ participare la via]a
societ\]ii din care autorii `n[i[i fac parte. Iar ocultarea istoriei recente este tocmai
forma de ipocrizie grav\ [i iresponsabil\ pe care autorii nu doresc s\ o accepte
ca strategie de construc]ie a viitorului comun.

Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir,
Explor\ri `n comunismul românesc, volumul al II-lea, colec]ia: �Plural M�,
Editura Polirom, 544 de pagini, 28.50 RON

SSEEMMNNAALL

�Veritabil roman al forma]iei artistului, o explica]ie din interior,
`nso]it\ de o conving\toare sus]inere, de o declarat\ apologie a
condi]iei de scriitor. Analiz\ a actului creator [i a celui de recep-
tare, a devenirii artistice [i intelectuale, a form\rii scriitorului `ntr-o
epoc\ dat\ [i nu numai `n ea, m\rturisire asupra crea]iei, a chi-
nului [i a bucuriei de a scrie pentru a fi [i pentru a supravie]ui,
Anii de ucenicie este [i un roman politico-etic, unul din cele mai
bune care s-au scris la noi `n ultima vreme, o extraordinar\ recon-
stituire a unei epoci de av`nt [i dezordine, de ame]eal\, patetism
[i ridicol, o reconstituire care, apel`nd la masive montaje de pre-
s\ [i la o superioar\ regie a punerii `n pagin\, izbute[te s\ fie,
ca pu]ine altele, deplin verosimil\ [i obiectiv\, deplin credibil\ [i
creditabil\...� (Lucian Raicu)

Norman Manea, Anii de ucenicie ai lui August Prostul,
edi]ia a II-a, rev\zut\, colec]ia: �Ego-grafii�, Editura Polirom,
240 de pagini, 18.90 RON

Mark Lilla este
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la University of
Chicago;
membru al
Committee on
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Interviu de Ana-Maria Onisei

C`t de permisiv trebuie s\ fie un
critic de teatru, un critic `n general?

Nu [tiu s\ spun c`t de permisiv, dar [tiu c\ nu
po]i s\ faci nimic important pe lumea asta
f\r\ pasiune [i f\r\ instrumente foarte bine
ascu]ite. Nu-]i po]i permite s\ vorbe[ti despre
opere de art\, indiferent c\ s`nt spectacole,
filme sau c\r]i, dac\ nu e[ti `nso]it de o cul-
tur\ solid\. Trebuie s\ ai, pe l`ng\ dorin]a de
a cunoa[te real ce a vrut s\ fac\ sau ce a vrut
s\ spun\ cel\lalt, [i o deschidere cultural\
mare, ad`nc\ `n acela[i timp, s\ fii mereu `n
pas cu tot ce se `nt`mpl\ nu numai `n dome-
niul de care te ocupi. Teatrul, de pild\, este o
art\ a multor altor arte. E o art\ a cuv`ntului
scris, trebuie s\ [tii ce se `nt`mpl\ pe lumea
asta `n dramaturgie [i nu numai, trebuie s\ cu-
no[ti [i muzic\. Foarte pu]ini dintre noi c`nd
scriu o cronic\ sau un eseu se [i pricep s\ fa-
c\ un comentariu la muzica original\ de scen\.
Trebuie s\ ai ochiul format pe imagine, pe vi-
zual, pe pictur\, pe coregrafie. 

Fraze de tipul �Mie mi-a pl\cut� sau �Mie
nu mi-a pl\cut� cutare ori cutare lucru s`nt
goale, periculoase � [i pe mine, personal, nu
m\ intereseaz\ nici frazele, nici cei care le
folosesc. Discursul trebuie s\ fie `nso]it de ar-
gument pentru tot ce afirmi. Nu cred `n teri-
bilisme, de[i ele `[i au locul `n art\ [i e bine
s\ existe, dar cred `n ele doar ca `ntr-o
eliberare sau ca `ntr-un exerci]iu de matema-
tic\ sau german\. Un exerci]iu necesar pentru
a scoate din tine, p`n\ la urm\, ce e cu ade-
v\rat valoros.

De altfel, afirma]i c`ndva c\ se pune
din ce `n ce mai pu]in pre] pe valoa-
re. De unde crede]i c\ rezult\ lipsa
aceasta de interes sau dezorientarea?

Vine din lipsa unei [coli solide. Exist\ o cri-
z\ major\, grav\ [i profund\ a [colii. Nu de
mult, am fost invitat\ la Sf`nta Parascheva, 
la [coala unde eu am absolvit opt clase. ~m-
plinea, ea, [coala, 80 de ani [i, de[i la `nce

put m-am dus nu foarte marcat\ de aceast\
`nt`lnire, v\ m\rturisesc c\ la sf`r[it am ie[it
stoars\ de lacrimi [i de emo]ie. N-a fost prima
oar\ c`nd am con[tientizat c`t datorez [colii.
Am fost format\ `n anii comunismului [i to-
tu[i nu-mi aduc aminte de `ndoctrin\ri, de
c`ntece cu Ceau[escu, de poezii patriotice.
~mi amintesc de profesori care ne ̀ nv\]au �ce
nu trebuia�, de severitatea lor `n atitudine,
`ntr-un tip de ]inut\ pe care ast\zi nu o mai
reg\sesc. {i spun lucrul acesta pentru c\ am
un copil care deocamdat\ e la gr\dini]\, dar
va merge la [coal\, iar situa]ia m\ `ngrijo-
reaz\. Nu [tiu dac\ el va avea [ansa pe care
eu am avut-o. Cred c\ lipsa preocup\rii, aten-
]iei [i respectului fa]\ de model [i valoare �
acest grav fenomen care b`ntuie societatea ro-
mâneasc\ � vine, `n primul r`nd, din [coal\. 

E adev\rat c\ profesorii s`nt pl\ti]i cum
s`nt, nici scriitorii nu c`[tig\ mai mult � [i
totu[i, c`nd apari `n fa]a elevilor, trebuie s\ o
faci `ntr-un anumit fel. Bunica mea a fost pro-
fesoar\, una eminent\. A fost dat\ afar\ de la
facultate [i a predat la liceul �Regina Ma-
ria�, dar absolut ̀ n fiecare zi � [i nu doar pentru
c\ era o burghez\ `nst\rit\ � mergea la coa-
for, apoi `[i cump\ra haine de la Paris [i de
la Viena, pentru c\ [i asta conta `n fa]a ele-
vilor. Deci criza din societatea româneasc\
are reale r\d\cini `n criza [colii. Dar asta nu
intereseaz\, nici `n anul 2005, nici `n secolul
XXI, aproape pe nimeni.

~mi amintesc una dintre emisiunile
dumneavoastr\ `n care l-a]i avut
invitat pe Andrei Ple[u. A]i vorbit
atunci tocmai despre �distan]e� [i
despre rela]ia discipol-`nv\]\cel `n
mediul universitar.

Bunica mea a terminat `n 1925 Facultatea de
Litere [i Filosofie [i l-a avut profesor pe Den-
su[ianu. {ansa mea au fost marii profesori,
de la Lingvistic\ general\, p`n\ la Teoria lite-
raturii sau Literatur\ comparat\. Dac\ nu ai
un `nv\]\tor care de la `nceput s\ te seduc\
[i care s\-]i arate c\ a `nv\]a [i a fi curios [i cu
ochii deschi[i la lumea `n care tr\ie[ti nu este
o corvoad\, ci poate fi o pl\cere, e[ti pierdut.

A]i tr\it astfel de �pasiuni� `n
studen]ie? Dezbateri `ntre profesori
[i studen]i, poate cafele t`rzii cu
pove[ti lungi despre literatur\?

G`ndi]i-v\ c\ noi tr\iam `n vremea lui
Ceau[escu [i discutam, de pild\, cu Ioan

Alexandru, Psalmii, neav`nd voie s\ intr\m
cu bibliile `n [coal\. Ne duceam, de[i eram

urm\ri]i de c`te un securist. El [tia ce aveam
noi `n ghiozdane, noi [tiam cine era el, urcam ̀ n
podul facult\]ii [i acolo se ]ineau seminarii
fantastice.

Era o ascunz\toare acest pod
al facult\]ii?

Nu... Pur [i simplu, acolo se ]ineau o parte
dintre seminarii. ~nv\]am p`n\ la opt seara [i
nu ne v\itam. Am tr\it `ntr-o atmosfer\ a-
plecat\ spre `nv\]\tur\. Pl`ngeam duminica

[tiind c\ `ncepe [coala luni sau c\ se ter-
mina vacan]a. {i totu[i, de c`nd m\

[tiu, nu fac altceva dec`t
s\ `nv\] [i `ntotdeauna
drumul meu a fost de-
viat: am vrut de la

`nceput s\ urmez Facultatea de Litere, de[i
am f\cut clas\ de matematic\-fizic\, cu
specializare informatic\, m-am preg\tit
pentru Medicin\� Toate s-au topit `n mine,
mi-au creat un alt tip de logic\, de
ra]ionament. Profesorii mi-au fost modele,
m-au sedus. Purtam, ]in minte, discu]ii lungi
� fie `n holul facult\]ii, fie mergeam la
Berlin sau la Cap[a. N-aveam bani, dar `n
jurul c`torva beri st\team la Trocadero [i
eram, mereu, `nso]i]i de profesori. Vorbeam
numai despre literatur\. Aveam la un seminar
de literatur\ român\ un profesor, Gheorghe
Fr`ncu, genial. M\ mir de ce ast\zi, c`nd
stau de vorb\ cu oamenii din lumea
teatrului, foarte mul]i nu vorbesc despre
teatru. {i mai este `nc\ un lucru interesant:
ne cuno[team genera]ia. ~i [tiam pe
profesorii de la Arhitectur\, [tiam cine s`nt
colegii no[tri de acolo, cine era la Filosofie,
la Belle Arte. Ne `nt`lneam... De aceea Liga
studen]ilor, `n �90, a fost at`t de puternic\. Ne
[tiam, comunicam, con[tientizam cine s`n-
tem [i c\ avem o for]\. Iar dac\ v\ uita]i,
ast\zi, ve]i vedea c\ foarte mul]i din genera-
]ia aceea reprezint\ ceva pentru societatea ci-
vil\, pentru România.

Vorbea]i despre comunism, cenzur\,
interdic]ii... Din punctul acesta de
vedere, crede]i c\ democra]ia reduce
sau aplatizeaz\ pofta de dezbatere,
de idei?

Democra]ia are nevoie de foarte mult timp
ca s\ `[i cristalizeze func]ia [i s\ se defineasc\.
Lua]i exemplul Americii: democra]ie, de-
mocra]ie, dar regulile s`nt `ngrozitor de stricte.
Democra]ia este at`t de la `nceput `n Româ-
nia, `nc`t sigur c\ e haos [i anarhie. Foarte
pu]ini `ncearc\ s\ structureze sistemul la ni-
vel de institu]ii. Acum v\ `ntreb eu pe dum-
neavoastr\: de ce crede]i c\ ONG-urile s`nt
`naintea institu]iilor de stat? Ca sistem de a
g`ndi, de a privi, ca libertate a celor care fac
acest lucru, ca dinamic\...

Pentru c\ [tiu c\ obi[nui]i s\ propu-
ne]i fiec\rui invitat c`te un exerci]iu
de imagina]ie, vreau s\ v\ `ntreb
dac\ dumneavoastr\ `n[iv\ obi[nui]i
s\ face]i exerci]ii de imagina]ie?

Fac numai exerci]ii de imagina]ie. S\ v\ spun.
S`nt un om foarte activ. Mereu am luptat
`mpotriva comodit\]ii [i a lenii care exist\ `n
mine. Dac\ acum vreo zece ani m\ miram

c`te lucruri fac, acum ce s\ mai spun... Am
o familie, am un copil mic, foarte solicitant
[i foarte curios, am prieteni la care nu re-
nun]... Nu exist\ s\ treac\ s\pt\m`na [i eu s\
nu-i sun pe cei apropia]i. C`nd plec spre emi-
siune, de pild\, am un caiet l`ng\ mine [i pe
la stopuri...

Conduce]i?

Cu mare pasiune, din �85. C`nd s`nt sup\-
rat\, furioas\, c`nd mi-e foarte cald sau
foarte frig, m\ duc s\ m\ plimb cu ma[ina [i
m\ lini[tesc. Am l`ng\ mine un caiet [i fie c\
ascult o melodie a lui Aznavour, fie c\ m\
uit la o reclam\ sau la un bloc cenu[iu, fac
conexiuni [i totul se confund\. Asta e sal-
varea mea: realitatea [i fic]iunea `n care
tr\iesc. Realitatea care m\ `nconjoar\ prac-
tic, pragmatic [i tipul de spectacole pe care
le v\d, proza pe care o scriu. S`nt b`ntuit\ de
propria-mi lume. De aici iese [i curiozitatea
de a-l `ntreba pe cel\lalt poate ce a[ a[tepta
s\ m\ `ntrebe pe mine cineva, sau chiar ce
m\ `ntreb eu pe mine: unde a[ vrea s\ fiu `n
momentul acela, de cine mi-e dor, pe cine
iubesc, dac\-mi place marea sau muntele, dac\
m\ atrage mai mult soarele sau luna. S`nt
exerci]ii de imagina]ie pe care le fac, `n pri-
mul r`nd, cu mine.

C`nd a `nceput pasiunea pentru teatru?

Am v\zut at`t de mult teatru, `n copil\rie, `n
adolescen]\, mereu am v\zut teatru pe p`ine
[i nu [tiu dac\ am con[tientizat c\ e o pa-
siune, c`t mi s-a p\rut c\ tr\iesc `ntotdeauna
cu teatrul. Bunica mea a vrut s\ fug\ din
România, c`nd era student\, la Hollywood �
[i str`ngea bani s\ plece cu vaporul. Eu n-am
vrut niciodat\ s\ merg nici la Hollywood,
nici s\ devin actri]\, ba chiar, la un moment
dat, mi-am zis c\ regia e mai aproape de lu-
mea literelor [i c\ a analiza un text critic
`nseamn\ s\ fii tot interpret. Mi s-a p\rut c\
s-a acumulat foarte mult\ informa]ie [i c\
teatrul e o form\ de spectacol care reflect\
lumea [i m\ reprezint\ cel mai mult pentru
c\ e cea mai vie. Nici nu mi-a[ dori s\ joc.
Nu pot s\ ]in minte, `n primul r`nd, pe din-
afar\ at`ta text.

A]i `ncercat vreodat\?

Am `ncercat uneori s\-mi preg\tesc discur-
suri [i s\ le `nv\] [i am dat chix `ntotdeauna.
Darmite s\ `nv\] vorbele altcuiva...
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interviu `ntrebarea moarte n-are

Cine  stabile[te,  p`n\  la  urm\,  agenda  cultural\?

Profesorii mari, care trebuie s\ fie deschi[i [i s\ [tie tot ce se `nt`mpl\ `n lume. Edituri mari care propun
scriitori români sau str\ini pentru traducere, regizori care aduc texte importante [i, sigur, p`n\ la urm\, [i
vocile singulare. ~n concluzie, tot valoarea.

MA
RI

NA
CO

NS
TA

NT
IN

ES
CU �Lipsa preocup\rii fa]\ de model [i

valoare vine, `n primul r`nd, din [coal\�

Poetul Emil Brumaru, al\turi de Marina Constantinescu



! Marina
Constantinescu
s-a n\scut pe 22
septembrie
1966, la
Bucure[ti

! a absolvit
Facultatea de
Filologie, Litere,
Universitatea
Bucure[ti, studii
aprofundate
(româno-
german\)

! realizeaz\ [i
prezint\ la TVR
1 emisiunea
�Nocturne�

! �S`nt c\s\torit\
din 1998 cu
actorul Mircea
Rusu. Avem un
b\ie]el, Luca, de
6 ani, frumu[el
[i iste], de la
care `nv\] `n
fiecare zi c`te
ceva important.
{tiu c\ genera]ia
lui, at`t de
diferit\ de a
mea, va
schimba ceva
pe acest p\m`nt
mioritic.�

! �~ntr-o
prim\var\, Anca
Fusariu m-a
invitat s\ preiau
cumva din mers
un fel de
magazin
cultural.
M\rturisesc c\
am refuzat
destul de multe
luni, pentru c\
formula nu era
una atr\g\toare
pentru mine. ~n
timp, am ajuns
la un compromis
[i anul trecut am
pornit «Nocturna
Artelor», o
emisiune pe
care am g`ndit-o
100%, plec`nd
de la ce vreau,
la cum vreau, de
la spa]iu, de la
faptul c\ o
realiz\m `n
alb-negru, p`n\
la `ncadraturi,
lumini etc.�

! �Faptul ca lucrez
la «România
literar\» m\
ajut\ mult,
pentru c\ de
aproape 13 ani
am cunoscut
foarte mul]i
oameni
minuna]i, pe
care-i public\m,
care vin `n
redac]ie
aduc`ndu-ne `n
dar valoarea [i
modestia lor.
Pariul meu a
fost s\-i aduc `n
prim-plan [i pe
ace[ti, pe
nedrept, cvasi-
necunoscu]i, iar
ecourile pe care
le am p`n\ acum
`mi creeaz\ o
enorm\ bucurie
pentru c\-mi
demonstreaz\
c\ ideea mea
n-a fost
nefondat\ sau
`n van.�
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REPERE:

`ntrebarea moarte n-are interviu

Se dezbate de ceva vreme ideea c\ o emisiune
cultural\ ar trebui s\ fie mai dinamic\, mai
�u[oar\� pentru a atrage publicul larg, s\ se
apropie mai mult de divertisment. Emisiunea pe
care o realiza]i la TVR, �Nocturne�, e atipic\ din
acest punct de vedere. De ce nu v-a]i orientat, de
la `nceput, spre ceva lejer?

Sigur c\ [i mie mi s-au sugerat lucrurile acestea: �Dom�le,
trebuie s\ fie mi[care, trebuie s\ facem ceva�... Eu nu [tiu
s\ fac nici tumbe, nu s`nt actri]\ [i nici nu am fost invitat\
acolo pentru alte motive dec`t pentru, b\nuiesc, ceea ce
s`nt. De c`te ori aud aceste lucruri � dinamism, divertis-
ment � m\ g`ndesc la un sigur om: la Iosif Sava. �Serata�
d`nsului nu avea nici un truc sau c`rlig, nu se c`nta `n emi-
siunea aceea dec`t muzic\ de cea mai bun\ calitate, cla-
sic\, cu interpre]i tineri sau consacra]i. Chiar glumeam
odat\ cu d`nsul: �Domnule Sava, dar poate decorul...�. {i
mi-a r\spuns c\ `l intereseaz\ foarte mult cine vine `n emi-
siune [i ce se discut\. F\c`nd [i eu televiziune acum, `i dau
din ce `n ce mai mult\ dreptate. Emisiunea mea nu este una
cabotin\. ~ncerc s\ fac un spectacol, un altfel de spectacol,
unul care s\ m\ reprezinte [i `n spirit, [i `n felul meu de
a fi. Am o foarte mic\ echip\ `n jur � e un paradox �, dar
format\ din buni profesioni[ti. Dac\ v-a[ spune cu c`]i lu-
crez, poate nu m-a]i crede. Am l`ng\ mine un regizor t`-
n\r, care a terminat regie de film � [i cred c\ asta se vede
`n felul `n care arat\ emisiunea. Este un om extraordinar de
modest, extraordinar de p\tima[. S`ntem perseveren]i [i
p\tima[i pentru c\ ne iube[te mult\ lume din afar\ [i nu
din\untru. Regizorul acesta e un om care nu `nceteaz\ s\
vad\, s\ revad\ emisiunile cu un ochi foarte critic. {i st\m
[i noaptea, pe la 2, pe la 3, s\ ne trimitem sms-uri, cum
s\ facem, cum s\ rezolv\m. Tr\im ca actorii sau regizorii
care lucreaz\ la un spectacol [i s`nt b`ntui]i zi de zi [i
noapte de noapte de rolul pe care-l fac � cum s\-l fac\ mai
bine, de unde s\-l apuce. 

�Nocturnele� nu se termin\ nici `n diurn, nici mult
dup\ miezul nop]ii, tr\im cu aceast\ obsesie. Eu [i Aurel
Badea s`ntem foarte diferi]i unul de cel\lalt, dar s`ntem
complementari [i ne respect\m domeniul, p`n\ la `ncre-
dere total\, dar ne [i ascult\m. Argumentele unuia con-
teaz\ pentru cel\lalt [i `nseamn\ medita]ie. Am doi redac-
tori: Zoe B\lan, care este o institu]ie `n institu]ie [i care or-
ganizeaz\ [i ob]ine ceea ce pare imposibil de ob]inut pentru
aceast\ emisiune, [i o t`n\r\, Oana Cucuruzeanu, care ar
fi putut s\ mearg\ la alte emisiuni din televiziune, cu mult
mai mult succes sau care s\-i asigure ei o carier\ mai
rapid\. A preferat `ns\ s\ stea `n echipa aceasta [i s\ `nve]e,
cu o modestie care pentru genera]ia dumneavoastr\ este foarte
rar\. Se dore[te succesul rapid [i cu orice pre]. Scenografa
noastr\, Dana Moraru, foarte atent\, foarte precis\, foarte
riguroas\, `ntotdeauna face tot posibilul pentru a se a-
propia de ce `i povestim. ~ncerc\m s\ personaliz\m deco-
rul cu fiecare emisiune, pentru fiecare invitat. Altfel, ne
imit\ at`t de mul]i `n ultimul timp, `nc`t revolta `n mine a
crescut la cote maxime. {i ne imit\ din institu]ie, nu mai
zic din afar\... P`n\ [i jocul acesta de sepia, de alb-
negru... Dar dup\ ce m-am `nfuriat ce m-am `nfuriat,

Aurel mi-a spus: �L\sa]i doamn\, c\ dac\ ne fur\ `n-
seamn\ c\ e ceva important�. Sigur c\ n-am descoperit noi
apa cald\, dar efortul nostru de a face ceva nou la fiecare
emisiune este absolut d\r`m\tor. Spunea cineva: de ce un
regizor sau un realizator s\ nu fac\ mai multe... Fals, e o
gre[eal\ imens\. Ca s\ faci un lucru foarte bun, nu po]i
face [apte deodat\. Trebuie doar s\ te concentrezi foarte
mult ca acel lucru s\ fie de excelen]\.

Nu v\ e team\ c\ publicul t`n\r ar putea fi mai
reticent la formatul emisiunii dumneavoastr\?

Am vorbit cu foarte mul]i studen]i care `mi scriu [i care
m\ caut\... Cred c\ lucrurile [i zgomotul acestei lumi se
vor estompa `n timp, iar sunetele importante vor fi auzite.
A[a cum exist\ minorit\]i [i le respect\m drepturile, cred
c\ exist\ [i o categorie de oameni � poate minoritar\ �
care are dreptul la aceast\ emisiune. Dar s`nt tineri de la
care g\sesc scrisori, sau semne, sau chiar obiecte. Tineri de
la care `nv\] [i care descoper\ prin ochii no[tri oameni
importan]i [i, poate, modele.

O bun\ parte dintre cei pe care `i aduce]i la
�Nocturne� au trecut prin comunism. Mereu
reaminti]i, prin `ntreb\ri, prin pove[ti, `nt`mpl\ri
din acea perioad\, diferen]e. E important s\
compar\m aceste dou\ lumi de �dinainte� [i de
�dup\� comunism?

Cred c\ e important, pentru c\ nu po]i s\ mergi `nainte
f\r\ s\ prive[ti `napoi, nu cu m`nie, ci ca s\ `n]elegi cum
a func]ionat ]ara asta patruzeci de ani. Eu nu mimez acolo.
Pe mine m\ intereseaz\ real s\ aflu ce cred oamenii despre
ce am tr\it eu, s\ `n]elegem ce ni s-a `nt`mplat. Vina nu a
fost numai a lui Ceau[escu sau a lui Dej. ~ncet, `ncet vina
s-a disipat `n noi to]i [i fiecare a contribuit. Vreau com-
para]ia asta ca pe un fel de exorcizare, de terapie. {i cu c`t
mai mul]i tineri vor afla despre ceea ce ignor\ din necu-
noa[tere � s`nt convins\ �, e cu at`t mai bine. A[a cum
`ncerc\m s\ `nv\]\m o istorie de care am fost `ndep\rta]i
[i am fost `nv\]a]i c\ Regele Mihai a plecat cu jum\tate de
Românie `ntr-un tren, e cazul s\ `nv\]\m [i cine s`ntem.

Invita]ii dumneavoastr\ s`nt intelectuali de marc\,
personalit\]i dificile. Cum reu[i]i s\-i face]i s\
povesteasc\ firesc, s\ nu refuze, s\ se deschid\,
s\ m\rturiseasc\ tot soiul de `nt`mpl\ri personale
pline de farmec?

{ti]i ce mi-e mie cel mai greu? De pild\, pe cine chem?
Pe cine chem ca s\ nu fie `n acela[i timp pe toate canalele.
Se lanseaz\ o carte, gata, toat\ lumea e c\lare pe acel
autor. Vreau lucruri care s\ fie scoase din contextul ime-
diat [i s\ poat\ fi v\zute, cu acela[i interes, oric`nd. S\
zicem c\ vreau s\ fac o emisiune cu cei din top, foarte
solicita]i, cu Ple[u, Patapievici sau Liiceanu. Am am`nat
foarte mult s\ fac emisiuni cu ei, de[i m\ leag\ sentimente
speciale de fiecare, tocmai din acest motiv. P`n\ nu am
g\sit ideea, tema pe care s\-i aduc [i despre care s\ vor-

bim, nu i-am invitat. Clue-ul emisiunii st\ `n acest g`nd al
meu, `n zbuciumul de a g\si o tem\ pentru a discuta altfel.
Foarte mul]i dintre invita]i `mi s`nt apropia]i, pe mul]i `i
cunosc bine [i atunci `mi este [i mai greu s\ descop\r o
tem\ care s\ m\ incite [i pe mine foarte tare `n discu]ie,
ca s\ ne provoc\m reciproc. V\d aceast\ emisiune ca pe o
confesiune, ca pe un tip de a ne privi `n acel interval...
S`nt 50 de minute ca `ntr-o trans\. Nu am scheme fixe, am
ni[te teme pe care stabilim c\ mergem, dar niciodat\ nu
m-am blocat. Dac\ s-a deschis o cale, o pist\ pe care am
putut s\ alerg\m spumos [i voios, nu m-am oprit `ntr-un
caiet de regie prestabilit. {i sigur c\ profit [i eu s\-i
�storc� de lucruri pe care le [tim sau de `nt`mpl\ri pe care
le-am tr\it `mpreun\, locuri comune [i pline de semnifi-
ca]ie. Iar dac\ se nasc polemici de idei, foarte bine, dar eu
nu caut cu orice pre] o polemic\ de idei, caut ca pe ace[ti
oameni importan]i pentru cultura român\ s\-i vad\ ceilal]i
m\car a[a cum `i v\d eu. Cu pre]uire, cu foarte mult\
iubire [i cu respect.

�Tr\im ca actorii sau regizorii
care lucreaz\ la un spectacol�

S`nte]i unicul selec]ioner al Festivalului Na]ional ce va
`ncepe, la Bucure[ti, pe 6 noiembrie. Pe list\ se afl\ nume
precum Purc\rete, Ciulei, Dabija, Tompa Gábor, Massaci sau
Afrim. Aceasta e starea teatrului românesc `ntr-un anume
moment de timp?

~n secunda `n care mi s-a propus s\ fiu selec]ioner unic [i director ar-
tistic al Festivalului, am spus �Nu� [i am plecat. Au fost c`]iva prieteni,
[i din senatul UNITER, [i din afar\, care m-au convins c\ e un
moment de maturizare profesional\. Am acceptat atunci c`nd am avut
un g`nd despre acest festival. S\ `ncerc s\-i dau un concept. {i am
spus: cine m\ intereseaz\ pe mine `n acest moment foarte tare este
regizorul. Sigur, `n parantez\, putem discuta [i dac\ exist\ o dictatur\
a regizorului... ~ns\ `n stagiunea 2003-2004 am v\zut c\ cei mai
importan]i regizori � [i nu conteaz\ v`rsta � au montat. {i mi-am
`nchipuit cum ar ar\ta un festival `n care i-am vedea ca `ntr-un fel de

puzzle, unul dup\ cel\lalt, str`n[i `ntr-o s\pt\m`n\, cu energiile lor.
Dac\ mi s-a p\rut c\ dou\ spectacole `i reprezint\ `n acest moment,
le-am selec]ionat [i pentru ca publicul s\ vad\ ce `nseamn\ s\ lucrezi pe
texte diferite, cu trupe diferite, la dou\ institu]ii diferite. Am c`teva
lucruri pe care nu le-am for]at, dar tocmai de dragul acestui portret mi
s-a p\rut c\ a[ fi oarb\ s\ nu observ c\ Yuriy Kordonskiy este venit din
nou `n România [i face un spectacol. M-am dus la repeti]ii la Alexandru
Darie, cu Triumful dragostei, [i am considerat c\ trebuie s\ fie [i el `n
acest peisaj.

Am hot\r`t s\ invit spectacolul care a c`[tigat premiul UNITER
pentru regie [i pentru cel mai bun spectacol, al lui Silviu Purc\rete, s\
`ncheie Festivalul chiar dac\ nu apar]ine stagiunii, tocmai de dragul
acestei imagini a teatrului românesc pe un anumit interval. Este foarte
incitant s\ vezi, `n aceast\ derulare, voci diverse, cu texte diferite. Mai
mult, fiecare dintre regizori se afl\ `ntr-un moment extraordinar acum
[i de aceea selec]ia arat\ a[a.

�Am `ncercat s\ dau un concept Festivalului Na]ional de Teatru�
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dosar prob\ scris\

Creatorii & pia]a
de idei: c`teva
simple nota]ii
Reinventarea pluralismului, `n anii de dup\
1989, a `nsemnat [i reconfigurarea unui spa]iu
la nivelul c\ruia se realizeaz\ interac]iunea
dintre consumator [i creator, indiferent de
natura produsului artistic realizat. ~n aceast\
ecua]ie, nimic nu se mai `nf\]i[eaz\ `n culorile
terne antedecembriste, dup\ cum ecoul efectiv
al polemicilor `nceteaz\ s\ mai fie unul relevant
pentru ansamblul unei societ\]i fragmentate.

Ioan Stanomir

Pentru a m\ referi la teritoriul literaturii [i al circula]iei
de idei, modificarea de roluri [i de strategii este evi-
dent\. Excentricitatea literaturii `n raport cu main-

streamul mediatic determin\, `n cele din urm\, [i compune-
rea c`mpului cultural. ~n contextul unor tiraje mult mai mici
`n compara]ie cu cele din perioada comunist\ [i al unei sc\deri
a prestigiului social ata[at breslei `n genere, ponderea pe care
emisiunile televizate o ocup\ `n articularea unei pozi]ii de
prestigiu este evident\. ~n România anului 2005, �a fi� `n-
seamn\ �a fi `n direct�. Cel care de]ine cheia de acces c\tre
mediatizarea continu\, cel ce devine un invitat constant al pla-
tourilor tv, de]in`nd abilitatea de a comunica [i voca]ia de a
se integra `n formatul de mentalitate promovat, acela poate fi
privit drept poten]ial beneficiar al noului sistemul evocat. F\-
r\ ca notorietatea lui s\ o egaleze, vreodat\, pe cea a unui
�star� muzical sau fotbalistic.

~n termeni de pia]\, imaginea unui autor de literatur\ nu
este una vandabil\. Dimpotriv\. De aici, poate, [i semnifi-
ca]ia privilegiat\ pe care ac]iunile din spa]iul revistelor lite-
rare o de]in. Cu precizarea c\ ele au doar o capacitate limi-
tat\ de a `[i exporta influen]a `n comunitate. Tirajul � ca [i pro-
blematica ridicat\ de el � este un factor care nu poate fi ignorat.

Solidaritatea  este  cuv`ntul-cheie  
`n  aceast\  aventur\

Odat\ stabilit\ pozi]ia sa `n c`mpul comunic\rii publice, pro-
filul �directorului/guvernatorului de idei� poate fi reconstituit.
El este actorul ce faciliteaz\ plasarea `n circuit a inova]iilor,
dar [i cel ce formuleaz\, `n ocazii fericite, temele recupera-
bile `n dezbaterea efectiv\. Spiritul critic pe care `l poate mo-
biliza este esen]ial `n ordinea clarific\rilor intelectuale. Ca
mediator `ntre consumator [i creator, el este arbitrul de inter-
ven]ia c\ruia depinde o anume dinamic\ a schimbului de idei.

Director de revist\, gazd\ a unei emisiuni de televiziune,
organizator de evenimente sau pivot al unui grup experimen-
tal de lectur\, el apare ca piesa f\r\ de care sistematizarea
c`mpului cultural este inimaginabil\. Discern\m`ntul � ca [i
echilibrul � este virtutea pe care un asemenea actor o poate
disemina `n spa]iul public.

Din acest punct de vedere, harta spa]iului intelectual este
modelat\ de mecanica acestei interac]iuni. Pozi]ion\rile, pole-
micile [i regrup\rile s`nt ordonate `n acord cu aceast\ grama-
tic\ a schimbului. O gramatic\ ce-l `nveste[te pe de]in\torul
de pozi]ie de autoritate (intelectual\ [i mediatic\) cu respon-
sabilitatea de a stabili o agend\ care ia `n calcul durata lung\
a proiectului.

Solidaritatea este, poate, cuv`ntul-cheie `n aceast\
aventur\. Asumarea unor valori structurante, profesionaliza-
rea recept\rii [i seriozitatea urm\ririi obiectivului s`nt factorii
ce pot accelera o echilibrare a pie]ei culturale. Constituirea a-
gendei publice trece, `nainte de toate, prin opera de ecarisaj
realizat\ f\r\ false pudori. Spiritul critic r\m`ne instrumentul
de care nu ne putem dispensa. {i cu ajutorul c\ruia putem re-
inventa un mod de a fi `mpreun\ al ideilor [i creatorilor `n-
[i[i.

Alex. Leo {erban

Uneori (rareori), afectele pot fi [i con-
duc\toare de idei; `n general `ns\,
nu. Singura idee forte care se poate

spune c\ �a guvernat� România � [i nici
m\car România �a[a, `n general�, ci doar
lumea intelectual\, [i nu a[a, �dintotdea-
una�, ci doar `n ultimii ani � este aceea a
Omului recent. {i ea, produsul unor afecte.
Dar este un concept cu adev\rat eclatant [i
original. Spre deosebire de �ideea� din Boie-
rii min]ii, care e doar o oftic\ � deci un
afect (meschin). Problema cu acest titlu al
lui Sorin Adam Matei este c\, dac\ are drep-
tate, este banal [i redundant; dac\ n-are
dreptate, este resentimentar [i banal. Plus c\
prive[te la genunchiul broa[tei: ce-l intere-
seaz\ este cine ocup\ spa]iul public [i, pe
cale de consecin]\, ce produse (simbolice)
modeleaz\ acel spa]iu. Ei bine, de un lucru
putem fi siguri: nu produsul semnat �S.A.
Matei�.

C`nd am citit, `n schimb, Omul recent (o
carte care atac\ lucruri cu adev\rat impor-
tante, nu CV-uri!), am crezut la-nceput c\
Patapievici a luat-o pe ar\tur\, am [i scris `n
dezacord cu aceast\ carte (exist\ lucruri cu
care `n continuare nu s`nt de acord), dar
apoi, ideea principal\ mi s-a impus ca o evi-
den]\. ~ntr-adev\r, �omul recent� exist\, e
printre noi � uneori, noi `n[ine ne recunoa[-
tem `n el. Este el o fatalitate? ~nclin s\ cred

c\ da � `n m\sura `n care postmodernitatea
este o fatalitate. {i, aici, m\ �despart de
Pata�: eu nu cred c\ solu]ia este o integrare
a valorilor cre[tine. Dac\ e-adev\rat c\ ne-am
pierdut busola, atunci poate c\ [i din cauza
acestor valori am pierdut-o, la un moment
dat, pentru c\ tr\im un moment moale de
natural\ decaden]\ a lor [i c\, prin urmare,
ea trebuie c\utat\ mai departe � cre[tinis-
mul n-are �dec`t� dou\ mii de ani: mult
pentru o religie, prea pu]in pentru o is-
torie...

Ideile  pot  fi  balansate  azi  `n  eter  
f\r\  a  veni  cu  tone  de  argumente

Asta m-a descump\nit [i-n polemica din ju-
rul textului Constitu]iei europene: tradi]io-
nali[tii au vrut s\ includ\ referin]a la
�originile iudeo-cre[tine�, nu s-a f\cut, ei
s-au bosumflat. Dar de ce originile alea?!
Eu a[ include mai degrab\ antichitatea greco-
latin\, c\ vorb-aia, e mai veche. Mai mult:
a[ `ndemna la recultivarea c`torva din valo-
rile ei. Este, `n orice caz, ceea ce face � pe
urmele lui Nietzsche � Robinson, eroul e-
seului meu Dietetica lui Robinson (obser-
va]i, sper, c\ nu ratez nici o ocazie pentru
a-i face reclam\ pe gratis!). Dac\ istoria este
un [ir de corsi e ricorsi, o reciclare conti-
nu\, b\nuiala mea este c\ � dup\ dou\ mii
de ani � cre[tinismul s-a cam trecut [i c\ e
nevoie s\ ne `ntoarcem, ca europeni, la greci

[i romani. (Eventual, l\s`ndu-le cre[tinis-
mul americanilor.) Deja, St`nga nu e dec`t o
reciclare a cre[tinismului, Ecologismul este
un neo-animism `n era high-Tehnologiei, iar
New Age-ismul � cu toat\ puzderia aferent\
de secte, �Moon�-isme, �Rael�� isme,
�Scientologisme� [.a.m.d. � este un feno-
men tipic momentelor de criz\ a unei religii.
Cre[tinismul a devenit prea soft, iar extensi-
ile sale (st`nga de care vorbeam, inclusiv `n
variantele moderate � liberalismul anglo-
saxon � sau radical-anarhiste) nu fac dec`t
s\ aduc\ ap\ la moara islamismului radical.
E nevoie de un concept nou, dar hard. {i
care s\ aib\ puterea de a nu fi tras `n jos de
afecte.

~n ce m\ prive[te, a[ fi fericit s\ fiu
cobaiul acestui experiment � un capitalism
�altoit� pe virtu]i romane... De[i admit c\
nu este � deocamdat\ � dec`t un �wishful
thinking�, o fantasm\. ~ns\ o idee trebuie s\
circule � [i nu e musai s\ circule numai
`ntre copertele unei c\r]i: ce este extraor-
dinar [i exaltant, ast\zi, este c\ ideile pot fi
balansate `n eter f\r\ a veni cu tone de ar-
gumente, ca-ntr-o carte: doar o lansezi �
de pild\, `ntr-o revist\ � [i, dac\ ai pu]in
noroc, legea media va face restul. Totul e s\
fie [ocant\; suficient de [ocant\; m\ rog,
perceptibil de [ocant\ pentru ni[te oameni
dezobi[nui]i cu ideile...

~n concluzie � r\spunsul la `ntrebarea
dvs. (revin) este: nu, nu exist\ �guvernatori
de idei� `n România. S`nt prea pu]ine idei
pentru a avea nevoie de un �guvernator�.
Exist\, `n schimb, guvernatori de afecte � de
la telenovele la talkshowuri: locuri unde
ideile � alea care s`nt � se fac muci.

Nu exist\ guvernatori de idei,
exist\ guvernatori de afecte
�Guvernatorii de idei� este o denumire pompoas\ pentru o realitate care
nu exist\. �Guvernatorii de idei� e o fantasm\: `n România, nimeni nu
�guverneaz\� prin idei! România nu este guvernat\ de idei, ci de afecte.

Guvernatorii 
de idei
Guvernatorii 
de idei Pia]a cultural\ pare c\ [i-a creat `n ultimii

ani (cel pu]in la suprafa]\, at`t c`t las\ media
s\ se `ntrez\reasc\) drumul spre un dina-
mism coerent. Literatura t`n\r\ sau arta
contemporan\ beneficiaz\ acum de pro-
movare [i de vizibilitate, iar emisiunile de
cultur\ sau revistele specializate fac posi-
bil\ afirmarea arti[tilor `n fa]a publicului
larg � e adev\rat, uneori apropiindu-i de
acele personaje care fac turul emisiunilor
de divertisment. �Suplimentul de cultur\�
v\ invit\ la o dezbatere despre �cine face
agenda cultural\� `n acest moment. Criticii
de film, teatru, literatur\, art\, micile
grup\ri experimentale, dezbaterea tele-
vizat\? Ce rol ocup\ publicul `n valorizarea
[i ierarhizarea cultural\ a momentului?

Dosar realizat de Ana-Maria Onisei
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Liviu Antonesei

Mai cred c\ zonele de pia]\ cele
mai afectate de aceste distorsiuni
s`nt cele din lumea filmului � cu

scandalurile legate de distribu]ia clientelar\
a banilor ce se ]in lan] [i cu ve[nicul Nico-
laescu pe baricade � [i din cea legat\ de ar-
tele cuv`ntului, unde tendin]a monopolist\ a
unei grup\ri � edituri, reviste, institu]ii de
stat sub control etc. � este vizibil\ cu ochiul
liber. Din fericire, monopolurile nu s`nt to-
tale (nici m\car `n comunism nu reu[eau s\
fie!), astfel `nc`t, `ntr-un fel sau altul, mai
reu[esc s\ fac\ [i Cristi Puiu sau Cristian
Mungiu c`te un film, a[a cum [i micile gru-
p\ri ideocrate nep\ltini[inene mai g\sesc
sau mai de]in publica]ii, edituri, s\li etc.,
deci spa]iu de exprimare.

O bun\ parte din resursele pentru cul-
tur\, incredibil de mici ca pondere din PIB
totu[i, vin dinspre stat. Aici a[ remarca
faptul c\, deosebit de vechea guvernare,
procedurile de alocare din fondurile de
sprijinire a culturii au devenit mai corecte [i
mai transparente. Oricum, a disp\rut posi-
bilitatea ca un ins s\ fie, `n acela[i timp, [i
`n juriu/ comisie, dar [i aplicant, chiar pe
mai multe proiecte. Din p\cate, de[i proce-
durile s`nt infinit preferabile celor din vremea
ministeriatului clientelar Theodorescu, ba-
nii efectivi `nc\ n-au `nceput s\ fie distri-
bui]i, de[i se cam termin\ anul! Poate a
contribuit la acest fapt [i schimbarea de titu-
lar la pu]ine luni dup\ preluarea manda-
tului. Dar au contribuit [i breslele culturale
ca atare, care [i-au trimis cu mare `nt`rziere
reprezentan]ii `n jurii/comisii/board-uri!

A[a c\ au doar par]ial motive s\ se pl`ng\
de `nt`rzierea banilor. Deocamdat\, sper c\
progresul `nregistrat `n corectitudinea pro-
cedurilor s\ fie un bun c`[tigat, nu o ches-
tiune conjunctural\.

Exist\ posibilitatea unei pie]e culturale
mai func]ionale? Desigur. Mai `nt`i, prin
p\strarea [i extinderea `n alte zone � cum ar
fi banii pentru filme! � a procedurilor de
care aminteam. ~n al doilea r`nd, prin emi-
terea unei legi stimulative a sponsoriz\rii �
nu a �pomenii�, cum e cea actual\! �, e-
ventual dup\ model anglo-saxon, cu avan-
taje precise pentru sponsori, domeniile ar-
tistice [i, `n general, culturale ar putea a-
trage fonduri de c`teva ori mai mari dec`t
cele de care dispune acum. {i o cultur\ mai
prosper\ ar mai elimina c`te ceva din ten-
din]ele monopoliste, din clientelism, din
b\t\lia cr`ncen\ pentru resursele paupere
de acum. Ar stimula, `n cele din urm\,
�naturalizarea� pie]ei simbolice. ~ntr-un
final, statul s-ar putea retrage aproape com-
plet din finan]area acestei �poveri� care
este cultura, p\str`nd, de pild\, doar zona
patrimoniului [i a institu]iilor zise �de in-
teres na]ional�, put`nd elibera astfel mai
multe fonduri pentru alte zone sensibile
cum s`nt s\n\tatea public\ ori educa]ia. La
limit\, chiar un Minister al Culturii ar pu-
tea deveni inutil sau s-ar metamorfoza dup\
chipul celor din ]\rile UE, spre care ne [i `n-
drept\m. ~ncet [i greu, vorba regretatului
poet Mihai Ursachi!
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Radu Pavel Gheo

~n oglind\, [i autoritatea u-
nic\ sau autorit\]ile cu sens
unic din epoca `n care [tiam

destul de clar cine e �bun� [i
cine e �r\u� au fost `nlocuite de
autorit\]i de grup � ba chiar
autorit\]i de grupuri-]int\. Cei
care au sim]it trendul, adic\
[i-au dat seama c\ nu mai pot
impune o idee, un nume sau o
crea]ie cultural\ `n fa]a tuturor,
s-au folosit de acest atribut � al
autorit\]ii de grup � [i l-au

transformat `ntr-un atu. I-am
putea spune specializare critic\
sau promo]ional\. Revistele de
cultur\ au deja orient\ri, public
restr`ns [i specific � deci relativ
specializat �, manifest\rile cul-
turale la fel... E adev\rat c\
televiziunea (mai mult dec`t
orice alt mijloc de comunicare)
impune mai repede [i mai u[or.
Impune orice, nu doar crea]ia
artistic\. Dar [i aici vocile (ca [i
televiziunile) s`nt multiple.

Ar fi p\cat s\ nu pomenesc
de deschiderea spre exterior a
culturii autohtone, care � de

bine, de r\u � a `nceput s\ se
fac\ sim]it\ tot mai acut. Pia]a
cultural\ de aici e influen]at\
puternic, prin rico[eu, [i de
impactul provocat �dincolo�, `n
str\in\tate (ce-i drept, cea vest-
european\, singura care pare s\
ne intereseze). Asta le-a adus `n
România unor arti[ti români
prestigiul sau plusul de prestigiu
necesar [i meritat (cum a fost
cazul lui Cristi Puiu, anul trecut
respins `ntr-o prim\ faz\ la
concursul CNC, dar foarte bun
pentru export, al artistului Dan
Perjovschi sau al grupului de
scriitori prin[i `n programul
�Les Belles Etrangerčs�).

Publicul  trebuie  atras  spre
cultur\  f\r\  snobism

A[adar, ideile, numele, operele
[i ierarhiile le impun [i revistele
culturale, [i revistele ne-
culturale, [i emisiunile radio-TV
(de cultur\), [i succesele `nre-
gistrate `n str\in\tate, [i zia-
rele... [i nu trebuie uitat nici In-
ternetul � tot mai important pe
zi ce trece �, cu toate formele
lui de dialog, evaluare [i pro-
movare.

E bine c\ e a[a. Mai ales c\
existen]a sistemelor multiple de
evaluare [i ierarhizare presu-

pune [i un fel de control re-
ciproc, un check-and-balance
care, p`n\ la urm\, selecteaz\
valori veritabile. Nu cred c\ mai
exist\ chiar ni[te guvernatori de
idei. Eventual, mai mul]i [efi ai
unor triburi de idei [i, ici [i
colo, c`te un patriarh, adulat ori
ascultat de unii, contestat ori
demonizat de al]ii.

~n ceea ce prive[te impor-
tan]a publicului, problema e a-
ceea[i dintotdeauna: publicul
trebuie atras spre spa]iul cul-
tural. Cu mintea deschis\, f\r\
snobism [i f\r\ preconcep]ii. La
ora actual\, eu zic c\ exist\ c`te

ceva pentru fiecare. Important e
s\ i se arate fiec\ruia cum s\ g\-
seasc\ exact ce caut\. De exem-
plu, cel care cite[te azi Coelho
m`ine ar putea citi Cehov. Dac\
omul e dispus s\ arunce bani pe
o carte, `nseamn\ c\ are o dis-
ponibilitate spre lectur\, care nu
se limiteaz\ nici la Coelho, nici
la Bridget Jones, dar poate `n-
cepe de aici.

~ntr-un fel, toat\ povestea sea-
m\n\ cu sistemul nostru elec-
toral: alegem ce ne place din ceea
ce ni se ofer\. Dac\ op]iunile
s`nt proaste, s-ar putea ca vina
s\ o poarte oferta insuficient\.

O pia]\ deocamdat\ confuz\ [i distorsionat\
Cred c\ `ncepe s\ se contureze o pia]\ cultural\ sau, ca s\ fiu preten]ios ca un
sociolog din [coala lui Bourdieu, a �bunurilor simbolice�. Dar, ca [i `n cazul pie]ei
economice, aceasta este departe de a fi coerent\ [i �natural\�, fiind perturbat\ de
elemente de dirijism, survivals � iat\, alt termen sociologic, dar americ\nesc! �
ale vechiului mod de a concepe administrarea culturii, de fenomene de parazitism
pe spezele statului, de o b\t\lie cr`ncen\ pentru resursele, fatalmente, limitate de
care se bucur\ cultura, de clientelism [i cumetrie, de tendi]e monopoliste. Toate
acestea tulbur\ caracterul �natural� al unei pie]e cu adev\rat libere. {i mai este
ceva ciudat, nu cererea stimuleaz\ oferta, ci invers! Adic\, atunci c`nd se merge
pe linia minimei rezisten]e � ca [i pe pia]a media �, nu este pentru c\ asta �se
cere�, ci pentru c\ at`t �se poate�! {i se d\ �ce se poate�!, nu �ce se cere�. Deci
publicul nu pare s\ aib\ vreo treab\ `n stabilirea agendei culturale.

~mi amintesc cum bomb\neau sup\ra]i cons\tenii
mei prin anii 1990-1992 c`nd `i vedeau pe adversarii
lui Ion Iliescu, pe studen]ii rebeli `nghesui]i `n Pia]a
Universit\]ii sau pe liderii partidelor istorice: �Acum
e democra]ie, face fiecare ce-l taie capul!�. A[a stau
lucrurile [i `n cazul a ceea ce numim �pia]\
cultural\�. Cel pu]in a[a am avut impresia: c\ de
vreo zece-cincisprezece ani `ncoace publicul
monolitic de dinainte de 1989 s-a spart `n multe,
foarte multe �publicuri�, care uneori `[i intersecteaz\
sferele de interes (dar de cele mai multe ori nu o
fac). Nu mai avem aceea[i mas\ de oameni care
merg la teatru [i la oper\, [i citesc ultimul roman al
lui Marquez, [i merg la vernisajul nu [tiu c\rui artist
contemporan, [i la cinematec\, [i la concertul
violonistului de renume interna]ional... Timpul e mai
pu]in, oferta e cople[itoare [i divers\. Numai `n
domeniul fic]iunii literare ast\zi apar `n dou\-trei luni
la o singur\ editur\ mai multe traduceri dec`t
ap\reau `nainte de 1989 `n toat\ România. {i nu
avem o singur\ editur\ activ\.

De la autoritatea unic\ la autoritatea de grup
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Pia]a cultural\ româneasc\ este
direc]ionat\ de false predic]ii. ~n
economie po]i opera cu predic]ii
(sau explica]ii inversate, cum li
se mai spune) [i, mai ales, po]i
beneficia de gradul lor de
incertitudine. Tu nu [tii sigur
dac\ anul viitor se va citi mai
mult\ literatur\ motiva]ional\ sau
dac\ lumea va merge mai mult la
teatru, dar, dac\ e[ti `ntr-o pozi]ie
privilegiat\ (ai cot\ de public, [i
ea e pozitiv\), po]i enun]a franc:
anul viitor vom citi mai mult\
literatur\ dintr-aia! Indicatorii t\i
nu-]i permit s\ prezici a[a ceva
`n totalitate, dar vocea ta
(garantat\, clar\, [lefuit\,
credibil\) o spune. {i, efect
pervers, dac\ vocea spune,
publicul inoculat se va supune.
A[a, falsa predic]ie devine
realitate. Nu pentru c\ publicul
vrea literatur\ motiva]ional\, dar
pentru c\ un Cineva credibil l-a
�`ndemnat� zgomotos spre ea.

Constantin Vic\

~n fond, ce vrea publicul?
Vrea personaje, vrea vedete,
vrea divertisment [i vrea s\

participe, s\ se identifice. Prima
reac]ie nu e niciodat\ critic\ `n
fa]a unor fenomene ambalate fru-
mos mediatic. Autorul X e un
mare b\utor de coctailuri [i mare
alerg\tor la linia de heroin\. Ac-
torul Y `]i atinge sufletul [i te
face mai bun. C`nt\rea]a Z e sexy
[i po]i avea acces la ea, po]i fi
cu ea sau ca ea. Lumea culturii
se `mbrac\ prea des `n h`rtie
glossy. A doua perversiune: pu-
blicul reac]ioneaz\ la o cerin]\
etic\: po]i fi mai bun, po]i fi
mai iubit, meri]i mai mult dac\
alegi produsul meu. Dar pro-
dusul cultural e unul pur [i sim-
plu estetic, el nu transform\ ceva

`n grila valoric\ [i op]iunile tale
etice. {ti]i vreun Gigi care s-a a-
pucat s\ respecte oamenii [i insti-
tu]iile pentru c\ a citit o carte?
Nu, participarea la un fenomen
cultural presupune s\ ai un rol
`n show, s\ fii vizibil (printre
copiii de la bloc sau rude, colegi
etc.), s\ te `mbraci [i tu `n h`rtia
glossy. Din toate promisiunile
r\m`ne ambalajul.

}intele  s`nt  dincolo
de  taarrget

Cam a[a se vede din st`nga ecra-
nului. Dac\ m\ pun pe partea
dreapt\, cultura trendy nu se re-
duce neap\rat la ambalaj. Ea mai
poate face [i un pic de istorie,
mai plaseaz\ mitologii, mai
schimb\ atitudini. Adic\ perspec-
tiva ei se l\rge[te, ]intele s`nt
dincolo de target. Scriitorul X e
foarte bun la coctail, dar [i des-
tul de incomod `n rela]iile lui cu
establishment-ul. Actorul Y joa-
c\ bine roluri clasice [i acum
dou\ s\pt\m`ni a ini]iat o cam-
panie pentru teatru `n [coli. Iar
c`nt\rea]a Y are `n fiecare dumi-
nic\ o emisiune de jum\tate de
or\, `n prime-time, c`nd se plim-
b\ cu ma[ini scumpe [i recit\
din Elena Vl\d\reanu sau Emil
Brumaru.

Lucrurile nu s`nt ce par a fi,
a[a cum nici Dosarele X nu se
prea ocupau cu adev\rul. Pro-
blema este cum pui `ntrebarea
asupra adev\rului [i autentici-
t\]ii, verosimilului [i `ntregii fa-
milii conceptuale. Nimeni nu
este reprezentarea adev\rului `n
cultur\, nimeni nu mai face spi-
rit pur sau, mai grav, nimeni
nu-[i poate aloca acum dreptul
de manager al destinelor cultu-
rale. Da, `n teorie, to]i s`ntem
de acord c\ nu exist\ direc]ie u-
nic\, dar facem predic]ii false `n

direc]ie unic\, ambal\m glossy
[i purt\m discursuri retro. Pro-
ces de inten]ie? Probabil.
Contextul e postmodern, atitu-
dinea �guvernatorilor� e mo-
dern\.

Ar mai fi o discu]ie asupra
noului [i asupra capacit\]ii sale
de a se infiltra. Art\ contempo-
ran\, noul val `n literatur\, noul
jazz, toate acestea se v\d acum
pentru c\, `n sf`r[it, politica a
trecut pe un al doilea plan. Pe
primul s-a oprit divertismentul,
[i arta poate fi o form\ de diver-
sificare, de divertisment. Per-
cep]ia ei se face ca o prelungire
a cotidianului socio-politic, chiar
dac\ eforturile sus]inute ale ar-
ti[tilor, discursul lor este unul

de inseminare `n/ a cotidianului.
Cam a[a arat\ ultima perver-
siune: noi vrem s\ fim pe ba-
ricade, dar lumea ne caut\ `n
cafenele. Art\ urban\, poezie
urban\ (social\), hip-hop, teatru
social etc., toate r\m`n `n zona
divertismentului, cu tot efortul
arti[tilor de a actualiza experi-
en]a `n cotidian, nu `n afara lui.

Unde s`nt teoreticienii? Unde
s`nt cei care s\ studieze feno-
menul, nu doar s\-[i dea cu p\-
rerea despre el? Nu au rubrici
`n reviste, nu apar la teve, nu ]in
conferin]e. {i nici m\car un
blog am\r`t n-am g\sit pe In-
ternet. Bibliografia, din p\cate,
e tot `n afar\, c`t timp feno-
menul r\zbate `n interior.

Medieri [i
mediatiz\ri pe sticl\
Mihaela Michailov
Emisiunile culturale `n România s`nt, `n marea lor majoritate,
ni[te casting-uri `n familie, terne, insipide, lipsite de vitalitate
[i dinamism, plat accesorizate [i expuse ca ni[te bibelouri
`ntr-o vitrin\ fumurie.

Informa]ia cultural\, inteligent livrat\ (un flash informativ
care s\ suprapun\ date [i imagini), ar trebui s\ fie o pilul\ cu
efect de conectare imediat\ la spa]iul artistic, un fel de
clicknet care `]i afi[eaz\ instant agenda zilei.

Responsabilitatea moderatorului cultural este extrem de
mare, pentru c\ mediatizarea pe sticl\ [i rezonan]a unei
emisiuni profesionist f\cute s`nt net superioare influen]ei
unui articol `n ziar. Acest impact trebuie con[tientizat [i folo-
sit de[tept.

Din p\cate, cultura la televizor sufer\ de o grav\ anemie,
de o predispozi]ie sinuciga[\ spre `nchidere sau, dimpo-
triv\, spre o eronat\ popularizare. Nu avem (sau avem prea
pu]ine) dezbateri culturale autentice [i inventive, polemici
sus]inute cu argumente pertinente [i confrunt\ri viabile.
Avem, `n schimb, interminabile discu]ii pe teme mult prea
generale ca s\ trezeasc\ vreun interes, cu preten]ia c\
`ncearc\ s\ se situeze pe pozi]ii provocator divergente, f\r\
`ns\ s\ reu[easc\. {i mai avem moderatori cu morg\, de o
sobrietate care te face s\ schimbi brusc canalul [i care au
impresia c\, dac\ nu e[ti profund serios, te vezi cu purici.
Cultura nu trebuie s\ fie o doamn\ cu taior rigid [i z`mbet
scr`[nit. Poate s\ apar\ [i `n blugi, numai s\ aib\ ceva inci-
tant de spus.

Pe de alt\ parte, ne confrunt\m din ce `n ce mai mult cu
verdicte culturale inepte pentru cei care au c`t de c`t habar
de valoarea unui spectacol sau a unui film, de exemplu, ver-
dicte date de moderatori ai emisiunilor de divertisment. ~ntre
o manea [i o reclam\, pe un ton infailibil [i cu o atitudine
protocolar\, ei nu se mul]umesc s\ prezint\ un eveniment,
s\-l promoveze, ci fac aprecieri valorice nefundamentate,
care nu au nici o leg\tur\ cu realitatea cultural\. Chiar dac\
ne este greu s\ accept\m, aceste judec\]i fragile [i precare
fac c`t toate cronicile negative dintr-o revist\ de specialitate.

Un realizator de emisiune cultural\ ar putea s\ fie un for-
mator de opinie [i de direc]ie, un selec]ioner riguros [i abil,
dac\ ar [ti din ce unghiuri s\ abordeze climatul cultural, cum
s\-l intersecteze cu aria de investigare social\.

Indiferent c\ ne place sau nu, cultura este un produs. {i
ca s\ se v`nd\, trebuie s\ fie `mpachetat\ `ntr-un discurs
accesibil, flexibil [i viu. ~ntr-un format care s\ te ]in\. Greu, dar
adev\rat!

M`na indivizibil\



Cine a citit cartea lui Norman
Manea ~ntoarcerea
huliganului, ap\rut\ `n urm\
cu doi ani la Polirom, `[i
aminte[te, poate, de unul
dintre personajele ei, dirijorul
Leon Botstein, de la Colegiul
Bard, din Statele Unite. Cei
doi, prieteni, au `ncercat �
asta se petrecea `n secolul
trecut, prin anii �90 � s\
instituie o cooperare cu lumea
muzical\ româneasc\. Ceea
ce promitea Leon Botstein nu
era de ici, de colo, dat fiind c\
dirijorul patroneaz\, la Bard,
l`ng\ New York, un festival
muzical de renume `n America,
dedicat `n fiecare an unui
compozitor, `nso]it de remar-
cabile [i utile culegeri de
studii. {ostakovici, Dvorak [i
Janacek au fost printre ale[ii
anilor din urm\ [i ar fi fost `n
firea lucrurilor ca Enescu s\
le urmeze. Tentativa de
cooperare a e[uat din vina
p\r]ii române, iar motivul, pe
scurt, ]ine de cunoscutul
sindrom al salamului. Au
trecut de atunci c`]iva ani
buni pierdu]i [i pre]io[i `n
promovarea unei culturi.

F\r\ s\ [tie unul de `ncer-
carea celuilalt, proiectul
a fost reluat anul acesta de

al]i doi prieteni, profesorul Ian
Hobson [i violonistul Sherban
Lupu, de data aceasta la Univer-
sitatea Illinois din Urbana-
Champaign. Desigur, comemo-
rarea celor 50 de ani de la moar-
tea lui George Enescu a avut un
rol determinant `n materializa-
rea proiectului, finalizat cu mon-
tarea pentru prima dat\ pe o
scen\ american\ a operei Oe-
dipe, cu un simpozion [tiin]ific,
�Oedipe [i interpret\rile sale�,
urmat de un recital vioar\-pian
pentru participan]i. Ceea ce scrii-
torul [i dirijorul nu au reu[it,

breasla muzical\, cultural\ româ-
neasc\ e[u`nd lamentabil `n a-[i
respecta promisiunile, a devenit
a[adar posibil la insisten]ele a
doi muzicieni, unul pianist [i di-
rijor, cel\lalt violonist. Iar Insti-
tutul Cultural Român i-a sus]i-
nut cu mijloacele sale, vai, `nc\
prea modeste pentru o misiune
at`t de mare. Probabil, am eu im-
presia, acela[i sindrom egocen-
tric i-a f\cut pe ziari[tii [i cri-
ticii români s\ accentueze meri-
tele lui Sherban Lupu, l\s`ndu-le
`n umbr\ pe cele, la fel de mari,
ale profesorului Ian Hobson [i
ale elevilor români ai acestuia,
`ntre care [i pianistul ie[ean Sa-
mir Golescu.

Oedipe a fost, prin urmare,
interpretat `ntr-o versiune semi-
scenic\, `n sala Krannert Center
for Performing Arts, av`ndu-l `n
rolul titular pe baritonul {tefan
Ignat, iar `n distribu]ie, absol-
ven]i ai Universit\]ii Illinois [i
membri ai Operei din San Fran-
cisco. Partea coral\ a fost asigu-
rat\ de Illinois Chamber Sin-
gers, sub bagheta profesorului
titular al catedrei de muzic\ co-
ral\, Fred Stoltzfus. Al]i doi pro-
fesori ai Universit\]ii, Nicholas
di Virgilio [i Philip T. Johnston,
s-au ocupat de regie, respectiv
de coregrafia spectacolului. Iar
nu pe ultimul loc s-a aflat Or-
chestra �Sinfonia da Camera�,
al c\rui dirijor titular este Ian
Hobson [i care `l are drept con-
cert-maestru pe Sherban Lupu.

Ian Hobson este un pianist
de origine britanic\, absolvent
al Royal Academy of Music de la
Londra [i al Magdalene College
de la Cambridge, ulterior Doc-
tor `n arte muzicale al Univer-
sit\]ii Yale [i profesor, din 1975,
la Universitatea Illinois. La
aceast\ ultim\ institu]ie conduce
catedra de pian Swanlund [i
pred\ la Centrul de Studii Avan-
sate. Hobson a fost laureat, `n
1981, al prestigiosului concurs
interna]ional de la Leeds (cel
care i-a adus faima [i lui Radu
Lupu). ~ntre `nregistr\rile sale

notabile se afl\ un ciclu de trei
discuri dedicat {colii de pian
londoneze, al c\rei fondator prin-
cipal este considerat Muzio Cle-
menti (1752-1832), [i o in-
tegral\ a sonatelor beethove-
niene, ambele sub eticheta casei
americane Arabesque Recordings.
Ultimul lui set de discuri, o
integral\ a lucr\rilor pentru
vioar\ [i pian de Bela Bartok, a
ap\rut luna trecut\, av`ndu-l la
vioar\ pe Sherban Lupu � [i ar
merita o prezentare special\.

~ntr-un recent interviu din
care am transmis fragmente largi
la Radio Europa Liber\, pro-
fesorul Ian Hobson `mi spunea:
�Bine`n]eles c\ am cunoscut
muzica lui Bartok `nainte de a-l
cunoa[te pe Enescu, fiindc\
i-am c`ntat de multe ori sona-
tele, cu violoni[ti diver[i. Cu E-
nescu m-am familiarizat `n mod
real dup\ ce l-am ̀ nt`lnit pe Sher-
ban Lupu, la sf`r[itul anilor �80.
De atunci am c`ntat `mpreun\,
de nenum\rate ori, cea de-a tre-
ia Sonat\, iar acum transcrip]ia
pentru pian a primei Rapsodii.
{i am petrecut multe ore, zile,
s\pt\m`ni, lucr`nd la Oedipe�.

La `ntrebarea ce l-a f\cut s\
se angajeze `ntr-un efort de am-
ploarea celui pe care `l presu-
pune punerea `n scen\ a lui
Oedipe, Ian Hobson r\spundea,
dincolo de evenimentele de
conjunctur\ [i de faptul c\
Enescu a predat timp de trei ani
la Universitatea Champaign-
Illinois: �Am c\utat o modali-
tate de a-l celebra pe Enescu
live [i la Universitatea noastr\.

Am [tiut `ntotdeauna c\ Oedipe
este cea mai mare realizare a
lui, o oper\ de o via]\ `ntreag\,
[i am studiat fragmente din par-
titur\ [i jocul scenic. Apoi, c`nd
m-am familiarizat cu muzica,
am spus imediat, s\ facem pa-
sul! {i aceasta chiar dac\ s-a
manifestat o anumit\ nervozita-
te, dat\ fiind situa]ia: necesita-
tea de a avea o distribu]ie bun\,
preg\tirea corului, a dansatori-
lor [i necesitatea de a-i reuni pe
to]i `n spectacol la momentul
dorit. P`n\ la urm\, am reu[it [i
s`nt foarte bucuros c\ am f\-
cut-o. Sentimentul general a fost
c\ am avut o reu[it\, c\ am fost
competitivi, produc]ia noastr\
put`nd fi comparat\ cu orice in-
terpretare scenic\ sau pe disc
din trecut�.

Fiind de acord cu faptul c\
George Enescu este un com-
pozitor ast\zi subestimat, Ian
Hobson aprecia: �Este o pro-
blem\ complex\, iar Oedipe
este, desigur, o partitur\ com-
plex\ [i, din acest motiv, e greu
s\ o expui clar interpre]ilor [i,
cred, pune probleme de `n]ele-
gere [i pentru public. Din cauza
gradului de complexitate, fiindc\
`ncearc\ s\ acopere un subiect
at`t de amplu, constituie o mare
provocare. Publicul [i interpre]ii
trebuie s\ se `nt`lneasc\ la mij-
locul drumului. Exist\ o pro-
blem\ [i cu restul muzicii enes-
ciene, care `n anumite cazuri
sun\ armonios [i u[or de ascul-
tat, `n spate afl`ndu-se `ns\ alte
semnifica]ii, ca [i dificult\]i de
interpretare...�.

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

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

lovitur\ de teatru arta grea

)
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Clonarea mor]ii
Delirul este una dintre cele mai perverse forme de crea]ie rea, de
autodistrugere. Este starea de asediu a min]ii. ~n delir, orice spionaj
ra]ional este tr\dat, orice marketing logic este dinamitat. Mihai
M\niu]iu surprinde fluxul situa]iilor delirante: de la delirul personal/izat
la delirul gen/eralizat, de la delirul caznic la cel global, cu alte cuvinte,
o politic\ unitar\ a delirului.

~n[urubarea `n gol a cuiului defini]iilor zoologice (broasca ]es-
toas\ [i melcul), reluate la nesf`r[it f\r\ nici un sens, este [ina
confuziei [i a irit\rii. �Melcul [i broasca ]estoas\ e una [i ace-
ea[i jivin\/ Nu�. V`rful cuiului este chiar virusul psihozei deli-
rante. Pe acest fond de permanent dezacord se rostogole[te
reprezentarea delirant\, n\ucitoare [i perfid\. Ea desp\ture[te
[i `n]eap\ cele mai banale detalii p`n\ c`nd devin absurde. De
altfel, spectacolul* este fi[a psihopatologic\ teatralizat\ a deli-
rului, cu toate simptomele [tiute, dintre care cel mai folosit este
contradic]ia intern\. Textul lui Ionesco (frazarea cre[terii de-
lirului, metabolismul lui) `i serve[te perfect lui Mihai M\niu]iu.
Regizorul multiplic\ situa]ia din text [i pune `n scen\ rami-
ficarea delirului, acel �`n c`]i vrei� din titlu. Motivul central al
mont\rilor sale � dublul � este aici tem\-ascensor, `n care urc\
[i coboar\ robotic fiecare personaj, fiecare cuv`nt. ~nainte s\ `n-
ceap\ spectacolul, un cosmonaut (`l reg\sim [i `n Viitorul e `n
ou\) cu masc\ de gaze d\ la o parte zeci de cutii [i caut\ ceva,
pe cineva. G\se[te de-abia la sf`r[it sau, mai exact, se g\se[te,
c`nd `n fa]a lui apare dublul s\u cu aripi. M\niu]iu creeaz\, u[or
redundant, dubluri lingvistice [i imagistice.

Regizorul cuantific\ �personalului departamentului� absurd
prin repeti]ia, `n oglind\, a aceleia[i secven]e, cu mici varia]ii. Ei-i
[i ele-le devin variante `n oglind\ ale aceluia[i eu.

Ceea ce-i reu[e[te lui Mihai M\niu]iu este r\sp`ndirea de-
mografic\ a delirului, reciclarea lui, traducerea lui simultan\.
Pentru c\ ai la un moment dat senza]ia c\ ascul]i un banc mor-
bid, care nu se mai termin\ niciodat\. Sau o p\pu[\ stricat\ care
roste[te disperant ma-ma, ma-ma. Numai c\ bancul chiar se
`nt`mpl\, e sinistru [i bulversant de real. Iar p\pu[a, `n loc de
ma-ma, poate spune oric`nd o-moa-r\-m\. Ce nu ]ine `ns\ regi-
zorul destul de bine sub control e teatralitatea delirului, jucat
uneori mult prea ostentativ de actori (fac excep]ie Viorica Geant\-
Chelbea [i Marius Cordo[).

Patetismul face ca delirul s\-[i piard\ la un moment dat
impactul. Cuplurile se omoar\ succesiv `ntr-o permutare ame]i-
toare de doi c`te trei. Cei mor]i iau locul celor vii `n scaune cu
rotile [i ajung s\ fie sosia unui manechin, prezent [i el pe
scen\. Nu s`ntem altceva dec`t fanto[e clonate, cu mintea
`mpachetat\ `n cutii [i livrat\ la domiciliul mor]ii. C\ci despre
p\pu[\ria afectului, logicii, limbajului e vorba.

Delirul buimac-bezmetic atinge punctul maxim `n scena `n
care dou\ rockeri]e cu ochelari de soare danseaz\ dement,
`mpreun\ cu un tip care se mi[c\ spasmic `ntr-un scaun cu ro-
tile. Agita]ie a corpurilor drogate `n lumini de discotec\, ritm tur-
bulent c\ruia coregrafa Vava {tef\nescu `i surprinde foarte adec-
vat mecanismul de func]ionare.

Mihai M\descu concepe un spa]iu neutru, lipsit de amprente
personale, stivuit `n cutii, care formeaz\ la `nceput un zid de
ap\rare (spa]iul `nchis este marc\ scenografic\ a spectacolelor
lui M\niu]iu), dup\ care s`nt `mpr\[tiate pe scen\ ca ni[te a-
mintiri f\r\ posesor.

Poate c\ cel mai bun moto al spectacolului este una dintre
celebrele fraze delirante ale lui Hitler: �Cehoslovacii m\ vor a-
taca, `i atac ca s\ m\ ap\r�.

Cu Ian Hobson despre
Enescu celebrat
la Universitatea Illinois

...Drept care se arat\ scandalizat/\ de
chipul [i con]inutul magazinului nostru
cultural (n-am zis revist\ de cultur\) [i, cu
`nver[unarea Janei d�Arc [i pedanteria
don�[oarei Cucu, str`mb\ din nas, pe
r`nd, la tot ce g\se[te prin pagini. De
bun\ seam\, articolele-s prea mici [i,
oroare!, u[urele, chenarele-s cam multe,
casetele `i dau v`rtejuri de estet. Voie[te
umor acolo unde nu e s\ fie [i

performan]\ logic\ unde-i umor! Vrea
Cultur\ Mare, nu �rubrici, rubricu]e�. Cu
rutina-i adunat\ de pe la gazetele care
au drept target cititorii de cearceafuri (m\
rog, gusturi de secol nou\[pe),
cronicarul/a (c\ nu semneaz\, nici I.P.-ul
nu [i-l d\!) g\se[te de cuviin]\ a ne pune
la col] pentru simplul fapt c\ exist\m, pe
vreo dou\ coloane de gazet\. Urm`ndu-i
`ndemnul de a include la gazetu]\ mai

mult\ cultur\ cu frac, ne temem c-o s\ ne
pierdem [i noi cititorii, ceea ce chiar c\ ar
fi p\cat. Mul]umim a[adar cronicarului/ei
pentru rechizitoriu [i-i promitem s\ n-o
dezam\gim: nu vom ajunge nici `n anul
care vine pe gustul Domniei Sale. C`t
despre rubricu]e, or s\ mai apar\. Poetul
{erban Foar]\ ne-a predat primele sale
[ase texte care n-au, fatalitate!, dec`t 800
de semne fiecare! (SdC)

Coperta ultimului disc al lui Ian Hobson [i Sherban Lupu

Cronicarul/a de la �România literar\� nu ne are la inim\...

* Delir `n doi... `n trei, `n c`]i vrei de Eugène Ionesco
Teatrul �Sic\ Alexandrescu�, Bra[ov; Regia: Mihai M\niu]iu,
Decorul: Mihai M\descu; Costumele: Luana Dr\goiescu;
Mi[carea scenic\: Vava {tef\nescu; Cu: Viorica Geant\-Chelbea,
Marius Cordo[, Bianca Zurovski, Mihai Bica, Iulia Popescu, Codru]a
Ureche, Vlad Jipa, Demis Muraru



Final de partid\ cu pitici

Fantezie, melancolie, erotism, umor [i o umbr\ de
nebunie adie ca v`ntul de var\ prin spectacolul lui Sil-
viu Purc\rete, `n care personajele b`ntuie prin bi-
bliotec\ umpl`nd rafturile cu propriile lor angoase.
Final de petrecere, sf`r[it de bucurie, de lume [i nest\-
vilit dor `n sufletul ducelui Orsino, ale c\rui lacrimi de
dragoste cad peste `nghe]ata savurat\ `ncet din cup\.
Sir Andrew iese din frigider, bufonul Feste deznoad\
cuvinte, Malvolio at`rn\ `ntr-un co[ deasupra scenei,
iar Olivia zboar\ pe oglind\ a[a cum `ntr-un film
francez o feti]\ de trei ani `[i imagina c\ zboar\ mama
ei moart\ c\tre cer. Melancolia, la mijloc `ntre via]\ [i
moarte, `nso]e[te fantezia ca revers al acesteia.
Noaptea de Sf`ntul Ion, noaptea `n care se `ncheie
petrecerile de iarn\, noaptea confuziilor c`nd alcoolul
`ntunec\ min]ile [i e greu de spus dac\ nu cumva el e
ea [i ea e c`nd nu e, asta e Noaptea� lui Purc\rete,
spectacol programat la �spartul t`rgului�, adic\ al
Festivalului Na]ional de Teatru. De pe bibliotec\ r`d
t\cut pitici de gr\din\, statuete stranii pentru un spa]iu
`nchis, grote[ti ca [i miresele travestite din final.
Spectacolul lui Purc\rete este o be]ie trist\.

Abélard n-a meritat-o pe
Héloïse. Fiind castrat, a
r\mas castrat peste tot,

ca s\ zic a[a, `n timpul acesta
afi[`nd o r\ceal\ de sfere `nalte,
Héloïse r\spunz`nd, `n schimb,
cu `nfl\c\rate declara]ii de iu-
bire etern\. Héloïse era o tip\
cool pentru vremea ei [i ar fi
fost [i `n vremea noastr\, liber\
`n iubirea ei [i dispus\ s\ se sa-
crifice � ceea ce a [i f\cut. {i
Abélard a fost mi[to, dar mie
nu-mi inspir\ `ncredere. Din ce
am citit, mi s-a p\rut un egoist �
�nemuritor [i rece�. ~n fine, au
`nc\lcat toate regulile. El f\cuse
jur\m`ntul celibatului, dar 

nu numai c\ s-au c\s\torit (`n
secret), ci au [i avut rela]ii pre-
maritale (chiar `n refectoriul
unei biserici). Colac peste pu-
p\z\, copilului i-au spus Astro-
labe (a[a cum mi-a[ boteza eu
copilul Computeru).

De ce vorbesc despre Hélo-
ïse [i Abélard? Pentru c\ un vers
din poemul lui Alexander Pope
a inspirat titlul unui film. Versul
este Eternal sunshine of the
spotless mind, iar filmul, tradus
la noi prin Str\lucirea etern\ a
min]ii neprih\nite, readuce
cumva povestea celor doi aman]i
`n actualitate, lucr`nd la ideea
iubirii `ntr-un context (m\ fe-
resc s\ zic postmodern, c\ nu-mi
place) care fractureaz\ [i com-
bin\ tot ce prinde: iubirea, jo-
curile min]ii, timpul.

�Prostule,
tare  prost  mai  e[ti!�

~n film, timpul e o no]iune vag\
(ca sa nu zic �varz\�), iar eve-
nimentele, permutabile. Punc-
tele de unde pleac\ [i unde se
termin\ filmul pot trasa dou\
drumuri � tur [i retur. Interesant
este c\ avem `n fa]\ un film pe
care-l po]i vedea de multe ori [i
care te las\ s\-]i tot refaci
teoriile. 

Situat `ntr-un context tem-
poral vag � ar putea fi zilele
noastre �, filmul e povestea a
doi iubi]i care apeleaz\ pe r`nd
la serviciile unei firme ce poate
[terge din creier amintirile soli-
citate. Prima care apeleaz\ e
fata, Clementine; va urma b\r-
batul, Joel, dup\ ce afl\ c\
iubita lui �l-a scos din cartea de
imobil�. (Scriind r`ndurile as-
tea, mi-am adus aminte de o po-
vestire a lui Ray Bradbury, `n
care e vorba despre doi aman]i
care se hot\r\sc s\-[i uite leg\-
tura lu`nd o pastil\ [i adormind.
Prima care se treze[te e femeia,
care `l s\rut\ cast pe fostul a-
mant, `[i sun\ so]ul [i pleac\.

B\rbatul se ridic\ din pat, se
duce la baie [i, uit`ndu-se `n o-
glind\, spune pl`ng`nd: �Pros-
tule, tare prost mai e[ti!�. |sta
e sf`r[itul. Nu [tiu dac\ a in-
ventat Kaufmann aceast\ poves-
tire sau e doar una dintre �ma-
rile idei� care circul\.) 

~n film, Joel realizeaz\ `n
plin\ opera]ie de [tergere a me-
moriei c\ nu vrea s-o piard\ pe
Clementine. Deci opera]ia poate
nu reu[e[te, iar a doua zi (ar pu-
tea fi `nceputul filmului), el o
cunoa[te pe Clementine din nou
[i din nou se `ndr\gostesc. De
aici circuitul iubirii `n natur\.
Ai putea zice chiar c\ tot filmul
se petrece `n capul lui Joel.

Charlie Kaufmann petrece o
groaz\ de timp �`n capul lui�,
iar de la Being John Malkovich
(regia Spike Jonze) `ncoace, a
deschis un fel de agen]ie de
voiaj. Adaptation (regia tot
Spike Jonze) era schizoid de-a
binelea, iar Confessions of a
Dangerous Mind (regia George
Clooney) lucra [i el bine la
ideea de masc\/persona.

Opera]ia din film, de [terge-
re a memoriei, e, `n esen]\, tot
un soi de castrare. �Blessed are
the forgetful, for they get the
better even of their blunders.�/
�Ferici]i cei ce uit\, c\ci iau din
gre[eli doar ce-i bun�, suna o
fraz\ din Nietzsche, amintit\ `n

film. M\ `ntreb cine are drep-
tate. Abélard, care �d\ la spate�
[i uit\, sau Héloïse, care nu uit\
[i �nu d\ la spate�? Care o fi
fost mai fericit? Eternal Sun-
shine... poate s\ `nsemne [i c\
iubirile mici se repet\, ca [i
gre[elile neasumate.

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM
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O minte neprih\nit\ pentru lini[tea dumneavoastr\

Héloïse [i Abélard alc\tuiesc unul dintre marile cupluri de
`ndr\gosti]i. S-au iubit `n secolul al XII-lea, au petrecut 18 luni
`mpreun\, el a fost castrat din ordinul unchiului ei, s-a retras la
aba]ia St. Dennis [i a sf\tuit-o [i pe ea s\ se c\lug\reasc\ dup\ ce
va na[te copilul. S-au [i c\s\torit pe ascuns, de[i ea nu era de
acord, prefer`nd statutul de amant\. Dup\ 12 ani de tr\it fiecare la
m\n\stirea lui, leg\tura s-a re`nnodat la modul epistolar, scrisorile
fiind azi celebre. El a murit `n 1142, ea `n 1164, dar `n 1817 corpurile
le-au fost mutate `mpreun\, `n cimitirul Pere Lachaise din Paris.
Joséphine Bonaparte fusese impresionat\ de povestea lor.

Eternal Sunshine of the
Spotless Mind � 2004

regia Michel Gondry;
scenariul Charlie Kaufmann;
cu: Jim Carrey, Kate Winslet,
Kirsten Dunst, Mark Ruffalo,
Elijah Wood, Tom Wilkinson.

Jim Carrey [i Kate Winslet, cei doi protagoni[ti
din Eternal Sunshine of the Spotless Mind

SPECTACOLUL S|PT|M~NII de Oana Stoica

Festivalul Na]ional de Teatru
Teatrul Na]ional din Craiova

Cum dori]i sau noaptea
de la spartul t`rgului
de William Shakespeare

Regia, adaptarea, scenografia:
Silviu Purc\rete
Muzica:
Vasili {irli
Asistent regie:
Anca-Maria Col]eanu
Asistent scenografie:
Gabriel M\nescu
Cu:
Valer Delakeza, Iulia Laz\r,
Mihai Arsene, Valeriu Dogaru,
Ion Colan, Ilie Gheorghe,
Nicolae Poghirc, Constantin Cicort,
Angel Rababoc, Valentin Mihali,
Cerasela Iosifescu,
Romani]a Ionescu, Iosefina Stoia,
Ion Butnaru

Duminic\, 13 noiembrie, Teatrul
Na]ional din Bucure[ti, Sala �I.L
Caragiale�, ora 17.30, 20.30

Silviu
Purc\rete



Gara din Bra[ov este mare. Odat\
a fost [i modern\. Cred c\ acest
lucru se `nt`mpla prin anii �60,
c`nd, dup\ ce spiritul `ntunecatului
deceniu [ase fusese dep\[it, Jean
Marais turna `n România filmul
{apte b\ie]i [i o [treng\ri]\,
revista �Cinema� publica pe
copert\ portretele unor actori
str\ini, Eugen Ionescu era
intervievat la Paris de reporteri ai
Televiziunii Române, cursele
regulate aduceau pe aeroporturile
din Constan]a sau Suceava grupuri
organizate de turi[ti occidentali,
Andrei Bacalu prezenta `n direct la
televiziune misiunea Apollo 11, la
gogo[eria mandatarului din
Suceava g\seam `ntotdeauna
Pepsi, iar pe litoral se construiau
noi sta]iuni turistice cu o
arhitectur\ modern\.

Gara din Bra[ov are o geome-
trie curajoas\, iar sala centra-
l\, luminat\ natural printr-un

perete de sticl\ `ncadrat de zone de

travertin `ntunecat de vreme, are un
nivel intermediar unde, dac\ pri-
ve[ti cu aten]ie, descoperi o statuie
care face oarecum not\ discordant\
cu arhitectura. Ea reprezint\ un mun-
citor cu mu[chii `ncorda]i la maxi-
mum `n `ncercarea de a str`nge [u-
ruburile de la [inele de cale ferat\.
Personajul este la bustul gol, are o
musculatur\ de o]el, poart\ obi[nu-
i]ii pantaloni-salopet\ largi [i bo-
cancii de lucru cu talp\ groas\, a-
tent sculpta]i `n spiritul realismului
socialist. Expresia fe]ei muncitoru-
lui nu ne spune mare lucru despre
lumea sa interioar\, pentru c\ toat\
energia mental\ este consumat\ `n
coordonarea ac]iunii fizice. Spiritul
dogmatic din viziunea proletcultist\
a sculptorului nu face cas\ bun\ cu
g`ndirea emancipat\ a arhitectului.
De fapt, este posibil ca statuia s\ fi
fost adus\ de altundeva de [eful g\-
rii, f\r\ a se g`ndi c\ o statuie-
simbol a anilor �50 nu e bine ampla-
sat\ ̀ ntr-un spa]iu g`ndit ̀ n anii �60.

Muncitorul  `n  ac]iune  �
subiectul  principal  al  artei
proletcultiste

Arta proletcultist\ nu este bun\
pentru c\ ideologia care a inven-
tat-o a fost fals\. ~ntr-un num\r din
1959 al revistei �Probleme de art\
plastic\�, editat\ de Institutul de stu-
dii româno-sovietic, am g\sit un

articol scris de un autor sovietic, A.
Tihomirov, care afirma c\ �ideea
unit\]ii cu poporul reprezint\ o pre-
mis\ foarte important\ pentru f\u-
rirea artei de tip nou, a artei socie-
t\]ii socialiste. O astfel de art\ nu
poate s\ apar\ dac\ nu este g\sit\ o
form\ vie, care s\ corespund\ nou-
lui con]inut, bazat pe metoda realis-
mului socialist�. Probabil c\-i pu-
tem culpabiliza [i pe arti[tii care au
produs-o f\r\ s\ cread\ `n ideile ei,
f\c`nd compromisuri pentru a ob]i-
ne avantaje. Subiectul principal al
acestei arte, muncitorul `n ac]iune,
nu poate fi `ns\ nici r\u, nici bun.
El este ceea ce este, nu are nici o
vin\ pentru modul `n care a fost re-
prezentat [i probabil nici nu l-a in-
teresat vreodat\ arta `n special.

Fotografiind sculptura din gar\,
mi-a venit `n minte g`ndul c\ acum
la televizor nu prea am mai v\zut
muncitori dec`t la �Surprize, sur-
prize��, unde, pe post de cobai, li
se exploateaz\ cinic emo]iile [i sl\-
biciunile. Cred c\ tovar\[ul Tiho-
mirov [i domnul Lazarov s-ar `n]e-
lege de minune la o partid\ de tenis
cu piciorul�

M-am urcat `n trenul spre Bu-
cure[ti `mpreun\ cu ni[te fo[ti an-
gaja]i de la Uzina Roman Bra[ov,
care, dup\ dou\ s\pt\m`ni petre-
cute la p\rin]i, se `ntorceau la locul
lor de munc\ din Roma...

�Dramaturg, pre[edinte al Uniunii Scriitorilor,
militant anticomunist, primul lider al Ungariei
democratice, un Václav Havel budapestan,
Árpád Göncz este o figur\ tipic\ printre
intelectualii de st`nga care-au schimbat fa]a
Europei de Est, `n Cehoslovacia, Ungaria,
Polonia � nu [i `n România, ce-i drept. S`nt
cei care-au folosit puterea actului de cultur\ `n
sprijinul celor «f\r\ de putere», asum`ndu-[i
misiunea unei rezisten]e prin ac]iune [i
eroziune constant\. Ceea nu presupune c\
piesele lui Göncz sau Havel au fost montate
`n timpul regimului comunist sau c\ scrierile
lor f\ceau tiraje de zeci de mii de exemplare �
ele g\seau de cele mai multe ori alte c\i, alte
forme de circula]ie. ~[i g\seau libertatea
dincolo de mecanismele omologatoare ale
unui stat `n chingi. Árpád Göncz vorbe[te `n
literatura sa tocmai despre aceast\ libertate,

una interioar\, a celor
care-[i refuz\ «via]a `n
minciun\» pentru
«via]a `n adev\r». {i
cum puteai scrie
despre a[a ceva, `n
istoricul an 1968, la
c`teva sute de
kilometri mai la est
de o Prag\
invadat\? Comedie neagr\ `n trei
acte, Gratiile, tradus\ de Anamaria Pop, e o
parabol\ politic\ � acel gen pentru totdeauna
legat de forcepsul cultural al oric\rui
totalitarism�, afirm\ criticul de teatru Iulia
Popovici `n prezentarea volumului. Cartea
poate fi desc\rcat\ gratuit, `n format pdf de pe
adresa Editurii LiterNet, la
http://editura.liternet.ro.

Nout\]i  la  Editura  LiterNet  �  Árpád  Göncz,  Gratiile

vedeta culturala SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 50, 5-11 NOIEMBRIE 2005 15

))

fe]e-fe]e fast-food

EDITURA POLIROM SA
Director general: Silviu Lupescu

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

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

SECRETAR GENERAL
DE REDAC}IE: Victor Jalb\

REDACTOR: Ana-Maria Onisei

RUBRICI PERMANENTE:
Adriana Babe]i, Emil Brumaru,
Radu Pavel Gheo, Ionu] Chiva,
Lucian Dan Teodorovici;

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

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

Film: Iulia Blaga;

Teatru: Mihaela Michailov;

Arte plastice: Matei Bejenaru;

Caricatur\: Lucian Amarii (Jup);

Colaje foto: Ion Barbu;

TV: Alex Savitescu;

Fotbal: Sorin Stoica.

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

PUBLICITATE: Oana Asaftei,
tel. 0232/252294

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

! `n Ia[i: Media Distribution SRL,
tel. 0232/216112

! `n ]ar\: Rodipet SA, Bucure[ti,
tel. 021/224420, int. 192

! abonamente la orice
oficiu po[tal din ]ar\

! cititorii din str\in\tate se pot
abona la adresa
export@rodipet.ro

TIPAR: SC PRINT
MULTICOLOR
SRL, Ia[i,
Strada Bucium
nr. 34,
tel. 0232/211225,
0232/236388

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

�Suplimentul de cultur\� este `nscris `n Cata-
logul presei interne la pozi]ia 2378. Pentru abo-
namente v\ pute]i adresa oric\rei Agen]ii
Rodipet din ]ar\ sau oric\rui oficiu po[tal.

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

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Tovar\[ul Tihomirov [i domnul Lazarov s-ar `n]elege de minune la o partid\ de tenis cu piciorul�

Despre art\ `ntre dou\ trenuri
Nicolaescu [i Puiu
coboar\ `n box
office-ul românesc
Filmele 15, `n regia lui
Sergiu Nicolaescu, [i
Moartea domnului
L\z\rescu de Cristi Puiu
se afl\ pe locul 10,
respectiv 14 `n box office,
conform clasamentului
`ntocmit de Agen]ia
Champions. Pentru
ambele produc]ii
române[ti, weekend-ul
trecut a `nsemnat o
cobor`re de cinci locuri.

15 a fost v\zut de
1.161 de spectatori [i a
`nregistrat `ncas\ri de
circa 9.770 lei (97,7
milioane lei vechi) `ntre 28
[i 30 octombrie, `n timp ce
Moartea domnului
L\z\rescu a str`ns 407
oameni `n s\lile de
cinema, av`nd `ncas\ri de
3.510 lei (35,1 milioane lei
vechi) `n aceea[i perioad\.
Tr\ie[te!/Va, vis et
deviens, `n regia
francezului de origine
român\ Radu Mih\ileanu,
ocup\ doar locul 15, cu
344 de spectatori [i 3.275
lei `ncas\ri.

Centrul Na]ional
al Dansului
va avea director
Coregrafii [i dansatorii
Cosmin Manolescu [i
Mihai Mihalcea `[i vor
�disputa� directoratul
Centrului Na]ional al
Dansului din Bucure[ti
(CNDB), la concursul
organizat luni, 7
noiembrie, de Ministerul
Culturii [i Cultelor (MCC).
Evaluarea candida]ilor se
va face pe baza
proiectelor de
management, elaborate
pentru o perioad\ de cinci
ani, [i a unui interviu.

Centrul Na]ional al
Dansului din Bucure[ti a
fost creat `n iulie 2004, ca
institu]ie public\ de
spectacole `n subordinea
MCC. S-a `ncercat astfel
rezolvarea problemei
lipsei unui spa]iu de
repeti]ii [i reprezenta]ii de
dans contemporan `n
capital\. ~n luna iunie a
acestui an, printr-o
Hot\r`re de Guvern, au
fost stabilite m\surile
pentru organizarea [i
func]ionarea Centrului.
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M\tu[ile
Nu multe m\tu[i avem `n noi,
dar dou\, cu siguran]\ da.
Normal, una bun\ [i una rea.
B\rba]ii care cred c\
degeaba mai citesc acum,
pentru c\ ei nu s`nt m\tu[i, ci
unchi, gre[esc copil\re[te �
[i femeile, [i b\rba]ii se
compun, uneori, din dou\
p\r]i: m\tu[a bun\ [i m\tu[a
rea. Am descoperit mai
alalt\ieri, r\sfoind
Ferdydurke a lui
Gombrowicz (care, printre
altele, nu se spune
�Gombrovi]�, m-a asigurat un
polonez din Cracovia), c\ eu
s`nt o m\tu[\ rea, foarte rea.
S`nt dintre acele �m\tu[i ale
culturii, acele numeroase
femei de litere [i semi-critici,
ag\]ate de prada lor, care-[i
expun judec\]ile prin reviste�.
Dac\ a]i urm\rit aten]i p`n\
acum, sigur m-a]i
recunoscut. E portretul meu
leit, s`nt [i eu un soi de
femeie de litere, m\ ag\] de
prad\ [i scriu `n �Suplimentul
de cultur\�. S\ vedem mai
departe: �Ele [tiu foarte bine
c\ trebuie s\ fie
independente, ferme [i
p\trunz\toare, a[a c\ s`nt de
obicei independente,
p\trunz\toare [i ferme f\r\
exces, pline `n acela[i timp
de bun\tate familial\�.
R\sfoiam Ferdydurke `n
autobuz [i, c`nd am citit
lucrurile astea, m-am
cutremurat u[or. Am fost
criticar, acuma s`nt m\tu[\. E
mai r\u? E mai bine? {i sta]i
s\ vede]i, Gombrowicz
continu\: m\tu[ile au �o
mentalitate care banalizeaz\
totul [i ia totul vie]ii, cel care
n-a citit `n vreun ziar ce
crede una dintre ele despre
el, acela nu [tie ce e
micimea m\tu[ilor�. M\
`ntreb acum dac\ mai e ceva
de f\cut, dac\ voi putea
ajunge vreodat\ m\tu[a
ideal\, adic\, pentru mine,
Augusta din La drum cu
m\tu[\-mea a lui Greene.
S`nt convins\ c\, dac\ ar fi
cunoscut-o, Gombrowicz ar fi
fost fermecat de vitalitatea
ei, ar fi b\ut cu ea whisky
ore `ntregi, s-ar fi plimbat
prin parcuri [i prin toate ]\rile
lumii, fericit c\ a g\sit o
m\tu[\ adev\rat\,
sclipitoare, `n]eleg\toare [i
t\ioas\. Ar fi mers am`ndoi la
cinema, polonezul i-ar fi
povestit despre via]a, nu
despre c\r]ile lui, Augusta ar
fi tremurat pu]in din glas [i
l-ar fi luat o dat\ (sau poate
de mai multe ori) la dans, `n
Asunción, acolo unde au
crocodilii cas\. Dar oare
unde n-au crocodilii cas\?

Ana-Maria Onisei

Figur\ excentric\, �exploa-
tat\� `n biografii dispu-
tate, autorul britanic s-a

consacrat drept �ultimul poves-
titor al secolului XX�, model al
povestirii moderne. Mai mult,
Greene a �lansat� o nou\ dimen-
siune a personajului de roman,
exploat`nd, prin dep\[irea tipa-
rului tradi]ional, psihicul uman
`n cele mai expuse laturi. F\r\ a
transforma frazele ̀ n analiz\, ro-
mancierul strecoar\, aproape i-
logic de insinuant, fr\m`nt\ri [i
caracteristici esen]iale `n fiecare
dialog. �Personajul principal al
unui roman, spunea Graham
Greene, trebuie s\ fie prietenos
cu autorul, c\ci i se na[te din
trup a[a cum un copil iese din u-
terul mamei. Apoi i se taie cor-
donul ombilical [i ajunge la inde-
penden]\. Cu c`t `l cunoa[te mai
bine scriitorul, cu at`t ajunge s\
p\streze distan]a optim\ pentru
a-l l\sa s\ se dezvolte.� De aici
vine elementul definitoriu al ro-
manelor sale: nu ai nici o clip\
senza]ia c\ te ghideaz\ cineva
printre personaje, c\ le provoac\
voite confesiuni ca s\-[i expun\
caracterul. Fie `n p\[ire delicat\
(de m\tu[\) sau `n urcare abrupt\
(de �angajat� al unei subsec]ii
de serviciu secret), tensiunile de
con[tiin]\, farmecul sau rolurile
de liant se dezv\luie `n fa]a citi-
torului `n caden]a unei povestiri
alambicate, plin\ de contexte re-
velatorii dozate con[tiincios.

De unde vine `ns\ pofta de
lectur\ ne`ntrerupt\? C\l\torind
`n cele mai exotice locuri (Me-
xic, Suedia, Liberia sau Sierra
Leone � unde a lucrat pentru
Serviciile Secrete `n timpul celui
de-al doilea r\zboi mondial),
Greene a �`mprumutat� fiec\rui
roman c`te o bucat\ de comen-
tariu social esen]ial\ acelor vre-
muri. Oroarea pe care i-a pro-
vocat-o persecu]ia catolic\ din
Mexic, transpus\ `n Puterea [i
gloria, i-a adus faima, dar l-a
f\cut contestat de Vatican. Ame-
ricanul lini[tit a provocat un [ir
`ntreg de comentarii `n lumea
politic\ [i literar\: un antiame-
rican convins, autorul britanic era
�desemnat� drept un contestatar
`nver[unat al regimului Ronald
Reagan. Bun prieten cu Fidel
Castro, cu Manuel Noriega sau
cu generalul panamez Omar
Torrijos, Graham Greene con-
struie[te portrete ale �coman-
dan]ilor� vremii, dezvolt\ intrigi
de servicii secrete sau intr\ `n
subteranul conflictelor politice
ale anilor �40.

Partea �de divertisment�, a[a
cum o denume[te `nsu[i autorul,
�include� unul dintre romanele
de succes, cunoscut mai ales du-
p\ ce a fost ecranizat, `n cele-
brul Orient Expres, intitulat `n ori-
ginal Expresul de Stanbul [i a-
p\rut `n 1932, construit pe tipul
de intrig\ poli]ist\. Merit\ amin-
tit, `n seria �celor atipice�, [i
romanul Sf`r[itul unei iubiri,

�unul dintre cele mai sincere [i
mai emo]ionante ale secolului
nostru�, cum `l descria William
Faulkner, scriere care urm\re[te
ideile britanicului despre pasiu-
nea tulbur\toare [i faima trec\-
toare a lumii literare, dar [i con-
cep]iile asupra iubirii adultere.
{i, nu `n ultimul r`nd, revenind
la temele clasice, Factorul u-
man, cea mai recent\ apari]ie din
�colec]ia Greene�. Ca s\ ale-
gem [i s\ alerg\m printre per-
sonaje c`nd ne plictisim de in-
trigi cotidiene.

David Lodge: �Catolicismul � o surs\ de situa]ii�
�Catolicismul ca sistem public de legi [i dogme nu reprezint\

nicidecum cheia fic]iunii lui Greene. Exist\ suficiente indicii,
interne [i externe, c\ prezen]a catolicismului `n romanele sale
nu e un corp de convingeri care necesit\ expunere evident\ sau
categorisire imediat\, ci este un sistem de concepte, o surs\

de situa]ii [i un rezervor de simboluri cu ajutorul c\rora
poate ordona [i dramatiza anumite institu]ii `n ceea ce
prive[te natura experien]ei umane � institu]ii care au fost

«c`[tigate» `nainte [i independent de adoptarea formal\ a
credin]ei catolice. Din aceast\ perspectiv\, catolicismul lui

Greene nu poate fi privit ca o povar\ a libert\]ii sale
artistice, ci ca un atribut pozitiv al s\u.�

�Greene pare s\ adopte
ideea � care «plute[te» de la
Baudelaire `ncoace � c\ omul
condamnat este cel ales; Iadul
este un soi de club de noapte
elitist, cu o intrare care e
destinat\ exclusiv catolicilor.�

George Orwell

Graham Greene a fost tradus la Editura Polirom `n colec]ia
�Biblioteca Polirom�. Ultimul titlu editat este Factorul uman.

�Tot ce-am citit mai captivant `n aceast\ toamn\ cu
caracteristici apocaliptice. Fericirea se duce c`nd vorbe[ti
despre ea�, spunea Radu Cosa[u `ntr-un num\r recent din
�Dilema Veche� despre ultimul roman ap\rut `n române[te
(traducere [i note de Andrei Gorzo) al britanicului Graham
Greene. ~nt`mpl\tor, textul colegei de pagin\, Luiza Vasiliu,
vorbe[te despre personaje-m\tu[i, `mp\r]indu-le `n rele sau
ideale. N-am [tiut nimic dinainte, `ns\ m-am trezit cu
modelul Augusta, din La drum cu m\tu[\-mea (acela[i
Graham Greene), `n st`nga paginii. Am descoperit, dintr-un
interviu acordat `n �The Times�, c\ `nsu[i Green are o
ierarhie (`mp\nat\ cu umor britanic `n comentariu) a
propriilor c\r]i: �Am scris `n jur de dou\ sau trei c\r]i bune.
Nu s`nt `nc\ foarte hot\r`t. Una dintre ele ar putea fi
Puterea [i gloria, cealalt\ La drum cu m\tu[\-mea. Mai
cred c\ Americanul lini[tit nu e un roman prost�.

Graham Greene [i joaca de-a
personajele

Graham Greene (1904-1991), un cronicar de seam\ al con[tiin]ei [i nelini[tilor fiin]ei umane
din secolul XX


