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Andrei Codrescu (st`nga) `n patria lui Fidel Castro – ilustra]ie din
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Andrei Codrescu
WAKEFIELD

Festivalul Anonimul
a fost sau n-a fost...

Nou\zecismul,
cu for]\ [i gra]ie

Texte de Iulia Blaga [i Florin L\z\rescu
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„Suplimentul de cultur\“ v\ prezint\, `n avanpremier\, un fragment din
romanul Wakefield de Andrei Codrescu. Scriitorul se va afla
`n luna septembrie `n România, fiind invitatul principal
al evenimentului „Zile [i Nop]i de Literatur\
la Neptun“.

Tabel nominal
Cu to]i vecinii [i copiii din bloc care au
f\cut poli]ie politic\ cu mine [i m-o p`r`t
la m\mica de mai multe ori, drept pentru
care cer deconspirarea lor ca turn\tori
nomenclatori colaboratori cu mama.

www.supliment.
polirom.ro

Site-ul „Suplimentului de cultur\“,
`ntr-o nou\ versiune

„Mie nu mi-e «fric\»
dec`t de poe]ii mari“

Interviu cu Marin Mincu

„Pentru mine, literatura
nu e un simplu exerci]iu
de lejeritate. Nu voi
confunda niciodat\
acneea de prim\var\ a
poe]ilor ce citesc la
Euridice cu opera
propriu-zis\ care, dac\
r\m`ne doar «anun]at\»,
nu reprezint\ dec`t o
form\ a rat\rii. ~i voi
urm\ri pe cei care
continu\ cursa [i sper 
c\ nu-i voi tr\da.“

CRONIC| DE CARTE: Doris Mironescu despre
Amantul Coliv\resei de Radu Aldulescu
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Andrei Codrescu
WAKEFIELD

Un text de Bobi `n PAGINA 5

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
„Dosariada [i urm\rile ei“ de
Lucian Dan Teodorovici, pag. 2

SECRETUL ADRIANEI:
A doua parte a anchetei
„Bucurii de var\“ realizat\
de Adriana Babe]i, pag. 4

SCRISOARE PENTRU
MELOMANI:
„Pe urmele lui Gustav Mahler“
de Victor Eskenasy, pag. 13



Lucian  Dan  TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Dosariada [i urm\rile ei
Anun]ata avalan[\ a deconspir\rilor nu ridic\ probleme doar per-
soanelor din sfera politic\ a c\ror musc\ pe c\ciul\ le face s\ tre-
mure `n fa]a viitorului imediat. Ba chiar turn\torii din politic\ nu
risc\, `n fapt, foarte multe. Vor fi trecu]i „`n rezerv\“ de partide,
dar parlamentarii `[i vor p\stra, p`n\ la noi alegeri, posturile. {i
apoi, dac\ ]in mor]i[ s\-[i continue activitatea `n „sector“, se vor
g\si partide care s\-i sus]in\, PRM fiind, spre exemplu, unul dintre
ele. Iar dac\ `[i vor dori o oarecare onorabilitate public\, se vor
retrage la afacerile lor, tr\ind ferici]i p`n\ la ad`nci b\tr`ne]i.

Pentru partide [i, prin extensie, pentru `ntreaga noastr\ via]\
politic\ problema e mai complicat\. {i asta deoarece forma]iunile
care vor s\-[i prezerve [ansele la urm\toarele alegeri vor fi ne-
voite s\ se ]in\ de promisiunile publice f\cute `n ultimele zile,
anume acelea de a-i exclude din r`ndurile lor pe cei dovedi]i a fi
f\cut poli]ie politic\. Promisiunile apar]in, deocamdat\, PNL-ului,
PD-ului [i PSD-ului. Iar dac\ se va `nt`mpla a[a, mai toate planu-
rile politice ale actualilor guvernan]i s-ar putea s\ fie date peste cap.

Mai `nt`i, problema guvern\rii propriu-zise: excluderea din
partidele aflate la putere a unor parlamentari ce vor fi dovedi]i ca
turn\tori ar crea un „grup parlamentar“ al independen]ilor (pentru
c\ e greu de crezut c\ exclu[ii din partide vor renun]a, de bun\-
voie, [i la statutul de parlamentar) care, ironie a sor]ii, va fi deci-
siv `n momentul votului. Fragila majoritate at`t din Camer\, c`t [i,
mai ales, din Senat nu va putea rezista dec`t miz`nd pe viitorii in-
dependen]i. Cum vor fi cointeresa]i ace[tia? Ce li se va promite
ca s\ nu se ajung\ `n situa]ia ca orice ini]iativ\ legislativ\ s\ de-
pind\ de mofturile lor? Ce compromisuri se vor face? Nu [tim
`nc\, de[i nu ne este foarte greu s\ b\nuim.

Chestiunea anticipatelor va primi, la r`ndu-i, o lovitur\ puter-
nic\. Devine evident c\ ni[te oameni f\r\ sprijin politic prezent
sau viitor nu vor vota, de pe pozi]ia de parlamentar independent,
pentru pierderea definitiv\ a privilegiilor proprii de dragul ideii de
anticipate. Cu siguran]\, doi ani `n plus de [ezut `n fotoliile par-
lamentului versus ie[irea imediat\ pe u[a din dos a politicii nu ri-
dic\ nicidecum probleme de decizie. {i atunci, e clar, dac\ `ntr-a-
dev\r partidele `[i vor „epura“ turn\torii, ideea alegerilor anticipate
pare mai pu]in probabil\ chiar dec`t fuziunea PNL-PD. „Salvarea“
ar putea veni doar dintr-o voin]\ politic\ comun\ a PSD, PNL [i
PD, al c\rei rezultat s\ fie trecerea pe linie moart\, odat\ pentru
totdeauna, a turn\torilor României. Dar deja trecem `n domeniul
iluziilor comice.

Toat\ aceast\ nebunie justi]iar\ numit\ „dosariad\“, inevita-
bil\ totu[i [i pe deplin justificat\ moral, ne va pune deci `n fa]a
unei ironii a sor]ii la care, probabil, nu ne-am g`ndit la `nceputu-
rile ei. Anume `n situa]ia de a oferi, m\car p`n\ `n 2008, puterea
de a decide soarta României tocmai fo[tilor turn\tori. Ei vor con-
trola Parlamentul prin voturile lor cu caracter decisiv, ei vor con-
trola, prin urmare, `ntr-o anumit\ m\sur\ [i Guvernul. Iar noi, `n
afar\ de a r\m`ne cu frustrarea c\, f\r\ s\ [tim, i-am votat, nu
avem alt\ solu]ie dec`t s\ a[tept\m s\ treac\, mai repede, tim-
pul. {i asta `n condi]iile `n care s`ntem `n 2006, `n pragul intr\rii
`n UE. Iar `n 2007 [i 2008 va trebui s\ facem fa]\, politic, intr\rii
`n UE. Abia f\c`nd aceste observa]ii ne d\m seama c`t de mult
ne-a costat faptul c\ „dosariada“ nu s-a desf\[urat la timpul ei.
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Veta a lu’ Suc\ a lu’ Z\p\citu e moart\ dup\
telenovele. Chiar acuma `ncepea una, [i cum
trebuia s\ mulg\ [i vaca, a b\gat-o pe Joiana
`n cas\. Nu era prima oar\;[i Joianei au `n-
ceput s\-i plac\ telenovelele. Dac\-i vac\!

Veta a `nceput s\ mulg\ vaca odat\ cu `n-
ceputul telenovelei. ~n prima secven]\, apare
un palat ̀ n fa]a c\ruia erau c`teva Mercedesuri.

— Suc\, tu n-ai reu[it s\-mi faci a[a un
palat [i s\-mi cumperi o ma[in\ cu at`]ia cai
putere.

— Ce, f\, \sta e palat? Hai la Strehaia
s\-]i ar\t palate, Mercedesuri [i cai putere.
|ia au cai [i-n sufragerie.

Ac]iunea telenovelei continu\; intr\ ̀ n cas\
frumoasa. Mai `nt`i intr\ s`nii [i dup\ un sfert
de or\ [i posesoarea lor.

— Suc\, ]i-am spus s\-mi pui [i mie sili-
coane. C\ la ]`]oasa lu’ Cr\c\natu v\ uita]i
to]i de vi se umfl\ globii oculari, ca la Aghaton.

— {i ce ne facem dac\ vrea [i Joiana si-
licoane?

Joiana muge[te aprobator... Ac]iunea con-
tinu\. Intr\ `n cadru [i st\p`nul casei, Arhi-
mede Pardaian Faraon. Ea se prezint\:

— S`nt Inocenta Argentina Carcalete. S`nt
orfan\; n-am nici tat\, nici mam\. S`nt
n\scut\ de o m\tu[\.

Veta pl`nge ca o disperat\; Joiana pl`nge
ca o vac\. Lacrimile umplu camera, apoi se

revars\ pe uli]\. „Inunda]ii, inunda]ii“, stri-
g\ s\tenii. Popa, care tocmai ie[ea de la
cr`[m\, `i lini[te[te. „Nu fra]ilor; pl`ng Veta
[i vaca; sau viceversa.“

Ac]iunea continu\; Faraon vrea s-o vio-
leze. Veta se g`nde[te la Paraschiv din capu’
satului; Joiana se g`nde[te la boul din ve-
cini, care e cam bou. Am`ndou\ pl`ng. Ino-
centa strig\: „Nu m\ viola]i; s`nt virgin\.
De[i `mi place s\ fiu violat\, dar numai cu
acordul meu, care totdeauna este afirmativ“.
Faraon recunoa[te pe coapsa Inocentei un
semn din na[tere.

— E[ti fata mea!
— Tat\!
— Nu, eu s`nt mama ta, dar mi-am schim-

bat sexul.
— {i tata?
— {i-a schimbat [i el sexul; acum e ̀ n PSD.
— S\racu’!
Urmeaz\ pup\turi, lacrimi de fericire. To]i

s`nt ferici]i. Veta e fericit\. V\cu]a e fericit\
[i d\ laptele cel mai bun.

Veta se preg\te[te s\ duc\ vaca la p\-
[une. ~[i face ochii cu rimel, toarn\ pe ea un
flacon de „odicolon“, `[i d\ cu oj\ pe un-
ghii. Joiana protesteaz\. O d\ [i pe ea cu oj\
pe copite [i cu ruj pe bot... Apoi ies pe u-
li]\. Boul din vecini prive[te peste gard [i
exclam\: „Asta da vac\!“. De[i nu este clar

cui a fost adresat complimentul, Joiana `i
r\spunde sec: „Parlamentarule!“.

— De ce-l insul]i `n halul \sta?
— Fiindc\ e bou... Promite c\-]i face de

toate, dar nu-i `n stare de nimic.
C`nd ajung `n capu’ satului, Paraschiv,

multilateral dezvoltat, e la datorie. Joiana o
prive[te pe Veta cu invidie. Pleac\ apoi s\
pasc\. Suc\ e acas\; cur\]\ cocina modern\
cu ferestre de termopan. Porcii `l privesc cu
dispre]; [tiu ei ce [tiu, chiar dac\-s porci.

Suc\ iese din cocin\; cum miroase a ceva
ur`t, dar la mod\, `ncearc\ s\ se cure]e cu
ni[te ]uic\... Dar nu-i place. Vecina Vergica
are o ]uic\ mai b\tr`n\; ca [i ea. Dar la 70
de ani ai ei e `n culmea tinere]ii, de aceea
are [i at`ta c\tare `n sat.

Panaint s-a dovedit a fi cam bou, a[a c\
Veta s-a `ntors mai devreme acas\. L-a g\sit
pe Suc\ la Vergica, l-a dat afar\ [i a f\cut cu
Vergica o demonstra]ie de coafur\ artistic\.
Boul de Panaint a venit s\ explice ceva Ve-
tei, dar Suc\, c\ruia ]uica i-a de[teptat m`n-
dria de b\rbat, l-a provocat la lupt\ pentru
titlul suprem. Popa privea de pe margine,
g`ndind ce profit va avea de aici.

Joiana, presim]ind drama ce avea s\ se
`nt`mple, s-a `ntors acas\ [i pl`ngea cu la-
crimi simple [i curate de vac\. Boul, ca orice
bou, nu `n]elegea nimic.

Cezar  AVRAMESCU

PIUNEZE
Telenovel\ cu vaci

actualitate ordinea de zi

CREDIDAM (Centrul Român
pentru Administrarea Drepturilor
Arti[tilor Interpre]i) [i UPFR
(Uniunea Produc\torilor de
Fonograme din România) au
`naintat la `nceputul s\pt\m`nii
un memoriu la Ministerul Culturii
[i Cultelor (MCC), Comisia pentru
Cultur\ a Camerei Deputa]ilor,
Oficiul Român pentru Drepturile
de Autor (ORDA) [i Delega]ia
Comisiei Europene la Bucure[ti,
solicit`nd modificarea noii Legi
privind drepturile de autor [i
drepturile conexe, pe motiv c\
nu au fost `nl\turate toate
limitele la negocierile `ntre
utilizatori [i organismele de
gestiune colectiv\, a[a cum a
cerut Uniunea European\. Legea
a fost publicat\ `n Monitorul
Oficial `n urm\ cu o lun\, dup\
multe dispute `n Parlament.

{tefan Gheorghiu, directorul
general al CREDIDAM, [i Dan
Popi, pre[edintele UPFR, spun
c\ unele modific\ri aduse prin
Legea 329 din 2006 contravin
drepturilor [i intereselor titula-
rilor de drepturi de autor, repre-
zenta]i prin organismele de ges-
tiune colectiv\ (ogc-uri). CRE-
DIDAM [i UPFR fac referire la

articolul 134, litera g, din
noul act normativ, potrivit
c\ruia „remunera]iile nego-
ciate pentru drepturile cone-
xe nu pot dep\[i o treime din
remunera]iile negociate pen-
tru drepturile de autor cu ace-
ea[i categorie de utilizatori“.
Potrivit memoriului, aceast\
modificare „limiteaz\ `n mod
nejustificat“ dreptul de pro-
prietate intelectual\ al arti[-
tilor interpre]i [i al produ-
c\torilor de fonograme,
`mpiedic`ndu-i s\ negoci-
eze liber sumele care li se
cuvin.

Un  deputat  a  impus
limitarea

Prevederea contestat\
din lege nu se reg\se[te
`n Ordonan]a de Urgen]\
nr. 123 din 2005 privind dreptu-
rile de autor. ~n urma dezbateri-
lor din Comisia pentru Cultur\,
un deputat UDMR a propus inse-
rarea „limit\rii“, care a fost ac-
ceptat\ ulterior `n plen, ceea ce
duce, potrivit lui {tefan Gheor-
ghiu, la `nc\lcarea principiului
liberei concuren]e.

Ministrul Culturii, Adrian Ior-
gulescu, spune c\ a primit me-
moriul, `ns\ este foarte greu de 

g\sit o solu]ie pentru o lege pro-
mulgat\ de cur`nd, care trebuie
s\ se aplice. ~n plus, Iorgulescu
spune c\ Parlamentul este res-
ponsabil de forma final\ a legii.
„Nu este vorba de o limitare, ci
de o prevedere valabil\ [i `n le-
gisla]ia altor ]\ri, `ns\ vom ana-
liza [i vom vedea ce e de f\cut.
Un deputat maghiar a propus
modificarea Ordonan]ei Guver-
nului [i propunerea a fost accep-
tat\ at`t de Comisia pentru Cul-
tur\, c`t [i de plen. Ordonan]a
de Urgen]\ a Guvernului nu pre-
vedea acest amendament pentru
negocierea drepturilor conexe,
`ns\ el a fost aprobat `n Parla-
ment. Nu poate MCC s\ r\s-
pund\ pentru o modificare pe
care Parlamentul a f\cut-o“, a
declarat Adrian Iorgulescu.

Produc\torii de fonograme, nemul]umi]i c\ noua
lege a drepturilor de autor limiteaz\ negocierea

Adrian Iorgulescu precizeaz\ c\ Parlamentul
a impus prevederea, aceasta nefiind inclus\ `n
Ordonan]a de Urgen]\ adoptat\ de Minister

Dezbaterile `n Parlamentul României cu privire la Ordonan]a
nr. 123 din 2005 privind drepturile de autor [i conexe au `nceput la
sf`r[itul anului trecut, fiind `nso]ite de numeroase controverse [i
presiuni venite at`t din partea organismelor de gestiune colectiv\,
c`t [i din partea utilizatorilor. Pe 14 iulie, actul normativ a fost vo-
tat de plenul Camerei Deputa]ilor, el modific`nd Legea 8 din 1996
privind drepturile de autor. Noua Lege privind drepturile de autor [i
drepturile conexe a fost publicat\ `n Monitorul Oficial `n 31 iulie.

Iorgulescu  se  fere[te
de  noi  discu]ii

Solu]ia pentru modificarea
Legii drepturilor de autor [i a
drepturilor conexe ar fi emi-
terea unei noi Ordonan]e de
Urgen]\, `ns\ Adrian Iorgu-
lescu spune c\ „nu se poate
pune problema“ unui astfel
de act normativ. „Nu se poa-
te pune problema de a da o
Ordonan]\ de Urgen]\ pen-
tru a modifica un text al unei
legi abia promulgate. Abia
am dep\[it problemele pe
care ni le-a sesizat Uniunea
European\. A repune legea
`n discu]ie `nseamn\ s\ de-
clan[\m din nou discu]ii“, a
spus Iorgulescu.



Am recitit prima anonim\
semnat\ pe care am trimis-o de
la Sf`ntu Gheorghe [i care a
fost publicat\ `ntr-unul din
numerele trecute. P\ream cam
lene[\. Filmul \sta nu l-am
v\zut, \la nu, \la nu. Adev\rul e
c\ acum mi se pare c\
festivalul a trecut foarte repede
[i c\ n-am `n]eles mare lucru
din el. Dou\ zile le-am pierdut
cu drumul. La `ntoarcere, toat\
lumea de pe vas st\tea la un
moment dat la orizontal\. Se
dormea pe mocheta verde, c`t
mai la umbr\. Nu numai soarele
obose[te, [i filmele „obose[te“.

La Anonimul e[ti cel mai
c`[tigat dac\ dormi ziua
pe plaj\ (ca s\ te [i bron-

zezi), iar noaptea stai la filme `n
camping. Necazul e c\ nu toate
filmele s-au reluat `n camping.
De pild\, cele 48 de scurtmetraje
de fic]iune din competi]ie. Sau
cele 24 de scurtmetraje de anima-
]ie. Cum eram treaz\ ziua [i `n-
cercam pe c`t posibil s\ prind [i
plaja, nu rezistam prea mult
noaptea. A trebuit s\ g\sesc „la
juste mesure“ `ntre cele trei pl\-
ceri: mare, filme [i somn. M\
simt un pic a[a s\ spun lucruri-
le astea, pentru c\ [tiu c\ doar
pu]ini au norocul de a ajunge la
Anonimul. Pres\ nu prea e. Nici
televiziunile partenere media n-au
putut trimite operatori, ci au pre-
luat materialele filmate de o sin-
gur\ persoan\. La Sf`ntu Gheor-
ghe nu s`nt multe locuri de ca-
zare. Invita]ii stau `n vilele [i c\-
su]ele Funda]iei Anonimul, lu-
xoase. Publicul st\ `n camping,
`n casele s\tenilor sau cu cortul
pe plaj\. B\ile din camping s`nt
curate, [tiu c\ la un moment dat
aveau p`n\ [i h`rtie igienic\.

„Deci“ Festivalul Interna]io-
nal de Film Independent Anoni-
mul e o mic\ vacan]\ `n care
vezi filme. Programatic, el s-a
schimbat de la un an la altul. De
pild\, la actuala edi]ie a picat
cerin]a ca autorii lungmetrajelor
de fic]iune din competi]ie s\
aib\ mai pu]in de 40 de ani. La
aceast\ a treia edi]ie festivalul a
c\p\tat [i un selec]ioner, Alex.
Leo {erban, („selectorul“, cum
`[i spunea), care a mers mai ales
pe ideea de varietate.

No]iunea  de  film
independent  e  pu]in  vag\

Am c`teva comentarii. Unul e c\
a[ fi preferat s\ fie H`rtia va fi
albastr\ de Radu Muntean `n
competi]ie, `n locul filmului lui
Tudor Giurgiu, Leg\turi boln\-
vicioase, care a [i rulat deja pe
marile ecrane. Am `n]eles c\ A
fost sau n-a fost? de Corneliu
Porumboiu (film independent pe
bune, f\cut din banii regizoru-
lui) n-a intrat `n competi]ie pen-
tru c\ a fost `n concurs [i a c`[ti-
gat la TIFF, Cluj-Napoca. E pu-
]in vag\ no]iunea de film inde-
pendent. P`n\ la urm\, c`te dintre
filmele din competi]ie erau inde-
pendente? Filmul lui Tudor Giur-
giu, finan]at de CNC, nu era, nu?

Faptul c\ festivalul ]ine un
num\r limitat de zile face ca pro-
gramarea filmelor [i reprogra-
marea lor s\ se fac\ cu dificul-
tate. E greu s\ cuprinzi tot [i la
ore accesibile. Dar poate c\ mi-ar
pl\cea s\ nu ascult recitaluri de
muzic\ `n camping [i s\ v\d pe
c`t se poate numai filme.

Genera]ia a[teptat\ a f\cut
parte dintr-o sec]iune special\, ea
fiind `n acest an, prin reprezen-
tan]i, invitatul de onoare al fes-
tivalului. Mi-a pl\cut ce-a spus
Marcel Iure[, pre[edintele festi-
valului – „M\ pun `n capul unei
liste de actori care vor s\ fac\
film cu ace[ti regizori“. P\cat
c\ nu s`nt actri]\ s\ m\ trec [i
eu pe list\.

Centrul Na]ional al Dansului Bucure[ti
(CNDB) a ales pentru finan]are [apte pro-
iecte din cele opt `nscrise la ultima sesiune
de concurs din acest an, pentru care va aloca
o sum\ total\ de circa 65.000 lei.

Cele mai multe proiecte selectate s`nt
crea]ii coregrafice originale, se arat\ pe si-
te-ul CNDB. Au primit finan]\ri pentru spec-
tacole Florin Vidam, Insula, Paul-Mircea
Dunc\, Protect, Ana-C\t\lina Gubandru, No
Memories [i Maria-Alexandra Pirici, Eu `n
versiune.

Pentru concep]ia, produc]ia, organizarea
altor proiecte [i evenimente (festivaluri, tur-

nee, prezent\ri, cursuri, ateliere, proiecte
de sensibilizare, conferin]e, laboratoare de
cercetare, experimente, sesiuni de comuni-
care), au fost selectate: Asocia]ia Figura
pentru Dance.movement.theater [i Art Link
pentru Introduction in light design. Pentru
editarea de publica]ii de specialitate (revis-
te, c\r]i, albume, CD-ROM-uri, DVD-uri
etc.), Funda]ia Proiect DCM a c`[tigat o su-
m\ de 3.310 lei pentru proiectul 10.infodans.
web. Cel de-al optulea proiect `nscris `n
concurs – SOLO+1 de Florin Fluera[ – a
fost respins de la finan]are, dup\ ce a fost
evaluat.

Centrul Dansului a fost creat `n iulie
2004. Abia anul trecut a fost aprobat\ `ns\
o Hot\r`re de Guvern prin care s-a stabilit
func]ionarea institu]iei, `ntr-un spa]iu de la
etajele 3 [i 4 ale cl\dirii Teatrului Na]ional.
Potrivit Hot\r`rii de Guvern, Centrul orga-
nizeaz\ anual dou\ selec]ii pentru progra-
mele [i proiectele coregrafice produse sau
coproduse – una `n prim\var\, alta `n toamn\.

La prima sesiune de selec]ie, organizat\
`n luna aprilie, Consiliul Artistic al CNDB a
ales spre finan]are 15 proiecte, c\rora le-a
acordat o sum\ total\ de circa 130.000 lei.

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

Sfere de influen]\
turistic\ (II)
~ncercam s\ spun s\pt\m`na trecut\ c\-mi vine greu s\-mi explic
cum s-a implantat `n mintea prietenilor mei din fostul Regat ideea
c\ o vacan]\ `n Croa]ia ar fi extraordinar de costisitoare.

Men]ionarea fostului Regat nu e `nt`mpl\toare, ci face parte
dintr-o posibil\ explica]ie. Am comparat diverse pre]uri [i oferte de
pe litoralurile din zona balcanic\, am discutat cu prieteni care au
fost fie `n Grecia sau Bulgaria, fie `n Croa]ia sau Turcia, fie mai
peste tot, [i am ajuns la o concluzie aparent surprinz\toare.
Pre]urile [i serviciile oferite direct, la fa]a locului (adic\ f\r\ inter-
mediari), pe litoralurile balcanice s`nt cam acelea[i, fie c\ e vorba
de Marea Adriatic\, de Marea Egee, de Marea Neagr\ sau de
Mediterana. Elimin, bine`n]eles, din calcul litoralul românesc, o com-
bina]ie atipic\ `ntre pre]uri excesiv de mari [i servicii excesiv de
s\race, care e un bun exemplu pentru paradoxurile economiei de
pia]\ de la noi.

Cea mai simpl\ explica]ie ar fi teama de necunoscut. Turi[tii
de var\ s-ar putea `mp\r]i a[a, banal, `n dou\ categorii: „aventu-
ro[ii“ [i „comozii“. ~n cazul de fa]\ aventuro[ii români nu intr\ `n
calcul, deoarece pentru ei Grecia, Croa]ia [i Bulgaria s`nt la fel
de banale. Aventuro[ii prefer\ destina]ii considerate `ntr-adev\r
exotice (Egipt, Dubai, China) sau trasee de for]\ (cum ar fi turul
Europei sau croazierele pe Amazon). Comozii s`nt cei care vor s\
se odihneasc\ [i s\ se relaxeze, iar relaxarea presupune a[eza-
rea `ntr-un mediu c`t mai familiar.

Aici intervine diferen]a despre care pomeneam – cea dintre
vechiul Regat [i vechiul Imperiu – [i care `mparte turi[tii români
`n func]ie de direc]ia spre care se `ndreapt\. Pentru cei din Banat,
de exemplu, litoralul Adriaticii e mai aproape dec`t cel al M\rii
Negre, iar spa]iul ex-iugoslav le este mai familiar dec`t Grecia
sau Turcia. Arhitectura satelor [i a ora[elor, seturile de atitudini
comune, re]eaua vag\ de leg\turi care se p\streaz\ s`nt lucruri
care `i fac pe cei din Banat [i Transilvania (ca [i pe cei din Ungaria)
s\ vad\ `n litoralul Adriaticii „litoralul nostru personal“ (cum spunea
un bun prieten).

Pentru cei din Muntenia ([i Moldova) Grecia, Bulgaria sau
Turcia s`nt destina]ii mult mai normale [i mai familiare din ace-
lea[i motive cultural-istorice, fiindc\ nici `ntre ]\rile fostului Imperiu
Otoman leg\turile nu s-au rupt niciodat\ cu totul. Desigur, privind
din Muntenia sau Moldova, ]\rile din sud par destina]ii mai apro-
piate, chiar dac\ nu s`nt `ntotdeauna a[a, c\ci [oselele [i re]eaua
de facilit\]i dinspre Vest (Croa]ia [i mai ales Ungaria) s`nt mult
mai bune dec`t cele dinspre Sud.

Pe acest tip de familiaritate, urmare a unei realit\]i istorice, se
creeaz\ de fapt ceea ce a[ numi zone de influen]\ turistic\. De ea
se folosesc [i agen]iile de turism atunci c`nd promoveaz\ o anu-
mit\ destina]ie, ]intind publicul majoritar. A[a apar [i strategiile de
promovare ale agen]iilor turistice, iar cum centrul de iradiere me-
diatic\ e Bucure[tiul, cele mai vizibile destina]ii s`nt stabilite `n
func]ie de poten]ialii turi[ti „comozi“ de acolo.

A[adar, a[ zice c\ turistul român din categoria „comozilor“ –
poate cea mai numeroas\ – nu `[i alege destina]ia `n func]ie de
raportul calitate-pre], ci de gradul de familiaritate al destina]iei.
Cum am v\zut `n cazul Croa]iei, adjectivul „scump“ este o tradu-
cere ra]ional\ a ceea ce turistul comod percepe incon[tient drept
„necunoscut“. Adic\ Hic s`nt leones.

Iar hotelierii de pe litoralul românesc pot s\ stea lini[ti]i: chiar
dac\ plajele ar r\m`ne pustii, s-ar d\r`ma hotelurile [i ar disp\rea
toate restaurantele, tot se vor g\si zeci de mii de turi[ti autohtoni
care vor veni s\ pl\teasc\ mult mai mult dec`t `n str\in\tate pentru
tihna pe care le-o ofer\ un spa]iu bine [tiut, `n care nu au nevo-
ie de pa[apoarte, nu trec frontiere [i nu se trezesc `ntr-o mul]ime
de oameni ce vorbesc alt\ limb\ [i se poart\ altfel. Poate c\ la
noi pe litoral te mai repede vreun chelner sau te mai enerveaz\
vreo camer\ de hotel cu igrasie, dar, vede]i, [i pe astea le [tim
de mult timp. Mult prea mult.

A doua coresponden]\ din Sf`ntu Gheorghe de la Iulia Blaga

Festivalul Anonimul a fost sau n-a fost...

Doar un proiect nu a primit finan]are de la Centrul Dansului

Sec]iunea  lungmetraj:

Cel mai bun regizor – Jafar Panahi pentru Offside (Iran)

Cea mai bun\ imagine – Heaven’s Doors de Swel & Imad
Noury

Premiul Special al Juriului – Maria Popista[u [i Ioana Barbu,
Leg\turi boln\vicioase de Tudor Giurgiu

Premiul Special al Juriului – The Iceberg de Dominique
Abel, Fiona Gordon [i Bruno Romy (Belgia)

Premiul Publicului – The Iceberg

Sec]iunea  scurtmetraj  fic]iune

Cel mai bun film – Le Temps des cerises de Jean-Julien
Chervier (Fran]a)

Premiul Special al Juriului – Love Close-Up de Sebastian
Voinea (România)

Premiul Special al Juriului – Hold Please de Chris Cudlipp
(Australia)

Premiul „Ovidiu Bose Pa[tina“ – Terra incognita de Peter
Volkart (Elve]ia)

Sec]iunea  scurtmetraj  anima]ie

Cel mai bun film – Not the End de Clemens Steiger
(Elve]ia)

Trofeul Anonimul – Heaven’s Doors de Swel & Imad Noury (Maroc)
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Bucurii de var\ (II)
Ce v-a bucurat `n vara asta?

Radu Paraschivescu: Fiecare var\ `mi aduce o bucurie (se lun-

ge[te ziua) `nso]it\ de o nepl\cere (temperatura e prea ridicat\

pentru gustul meu). La o privire peste um\r, pot s\ spun c\ vara

lui 2006 a fost generoas\ cu mine. Ea mi-a f\cut c`teva cadouri

pe care le enum\r cronologic:

Meciurile Cupei Mondiale. De ce? Fiindc\ am v\zut c\ lumea

sosit\ `n Germania a redeprins me[te[ugul convie]uirii publice. {i

`n locurile unde s-a jucat un fotbal ur`t oamenii din tribune [i de

pe str\zi s-au comportat frumos. P\strez `n memorie imaginea

unei familii multietnice, ar\tat\ cu larghe]e la televizor, `n care

tat\l ]inea cu Anglia, mama cu Portugalia, iar cei doi copii cu Italia,

respectiv Argentina.

Bookfest, primul t`rg românesc de carte cu aer occidental.

M-am `nt`lnit cu oameni pe care altminteri nu-i v\d cu lunile sau

cu anii, am r\sfoit sute de c\r]i ([i am jinduit la c`teva zeci), am

sim]it vibra]ia bun\ a vizitatorilor convin[i c\ erau p\rta[i la o s\r-

b\toare simpl\ [i util\.

Apa m\rii. Nu foarte curat\, tivit\ cu pipi [i ambalaje de napoli-

tane `n toate sta]iunile, despicat\ de mici ambarca]iuni zgomo-

toase, plin\ de alge, meduze [i carcalaci, dar cald\, primitoare,

vesel\ [i cu chef de joac\. Pe scurt, a noastr\. Am profitat de ospi-

talitatea ei unsprezece zile, iar de c`teva ori i-am f\cut [i vizite

nocturne. M-a prins dorul de ea din secunda c`nd am plecat pentru

ultima oar\ de pe plaj\.

Descoperirea unui loc binecuv`ntat `n buza m\rii, l`ng\ Olimp.

Gigi Todor, mangaliot cu energii inepuizabile, m-a ajutat s\ ajung

acolo. Locul se cheam\ „Popasul pescarilor“ [i trebuie vizitat de to]i

ihtiopofticio[ii ]\rii. Am fost, m-am r\sf\]at [i n-am mai vrut s\ plec.

Cartea pe care am publicat-o `n iunie la Humanitas. Poate c\

ar trebui s\ am o urm\ de modestie [i s\ trec sub t\cere episo-

dul. Ei bine, n-o am [i nu-l trec. Ghidul nesim]itului se vinde grozav.

Iar un autor care nu se bucur\ de succesul c\r]ii lui ori e ipocrit,

ori bolnav.

Simona Sora: Cum pentru mine vara abia a `nceput, lista provi-

zorie a bucuriilor estivale ar suna cam a[a:

– Istoria corpului de Corbier, Courtine [i Vigarello pe care vreau

de mult s\ o citesc;

– parfait-ul de la cafeneaua Chocolat;

– faptul c\ fiic\-mea s-a `ntors zdrav\n\ din prima ei tab\r\

de karate;

– o nunt\ simpl\ la o m\n\stire `n creierii Ardealului;

– scrisorile pariziene ale lui Lucian Raicu din România literar\;

– caracati]a la gr\tar de la un restaurant grecesc de pe Calderón;

– Scara lui Iacob de Marta Petreu;

– faptul c\ am `mplinit doar 39 de ani;

– acest exerci]iu de g`ndire pozitiv\ din „Supliment“, care m-a

f\cut s\ pun pe planul doi toate dezastrele din vara asta.

Robert {erban: Am o re]inere s\ fac un inventar al bucuriilor din

var\ (nu de-o var\!), fiindc\ `mi pare c\ exist\ o lege a compen-

sa]iei [i mi-e team\ s\ nu se aplice taman la mine (ar fi printre

pu]ine legi care se aplic\, nu?). Dar, de dragul t\u, Adriana, risc [i

sper nu s\ c`[tig, ci s\ nu pierd.

M-am `nsurat (o dat\ se-nsoar\ omu’ a doua oar\)! {i ca bu-

curia s\ fie... fericire, a[tept [i-un copil. Iar ca s\ dau curs `ndem-

nului t\u, \la cu „fii viril [i f\ o fat\!“, te anun] [i pe aceast\ cale

c\ s`nt viril [i a[tept ca Diana, so]ia mea, s\ aduc\ pe lume, `n

ianuarie, o feti]\. Motiv(e) pentru care am fost [i `ntr-o juma’ de

lun\ de miere (at`t ne-a permis... borcanul), prin Olanda [i Belgia,

`mpreun\ cu prietenul nostru C\t\lin Dorian Florescu [i ne-am

minunat (vremea minunilor, nu?) de cele v\zute, auzite, cunos-

cute p-acolo. Au fost at`t de multe, de dese [i de intense, c\ nici

m\car n-am apucat s\ punem pe comp – cum ne propuseser\m –

impresii. Dar am f\cut, ca japonezii, sute de poze [i ne-am `ntors

pe... „drumul scurt spre cas\“.

M\ bucur c\ cel\lalt copil, de h`rtie (o fi un [ablon sintagma,

dar mi-e simpatic\, mai ales ̀ n noua postur\ de tat\), Cinema...-ul,

place [i altora, care „`l povestesc“ de bine prin reviste... M\ bucur

c\ o s\ „mo[esc“, la Brumar, c`teva c\r]i frumoase, care o s\ a-

par\ `n septembrie, [i c\ `n octombrie o s\ merg cu ele la Frank-

furt, unde editura este invitat\ special de c\tre organizatorii t`rgu-

lui de carte.

Adriana, m\ opresc! Am senza]ia c\ `n[ir`nd aci lucrurile care

m\ fericesc, `i pot agresa pe al]ii care nu stau tocmai pe roze.

A[a c\ repet `n g`nd o „urare“ pe care o [tiu din copil\rie [i pe care

]i-o adresez [i ]ie, c\ poate te-oi mai duce vara asta prin capital\

[i ]i-o trebui: Bucur\-te cum s-a bucurat Bucuroaia de Bucurel

care a venit bucuros de la Bucure[ti!

pop-cultura teorie [i practic\
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Adriana  BABE}I

SECRETUL ADRIANEI

Personajul Charlie Eppes
nu este `ns\ orice matema-
tician. Ci unul care a re-

u[it s\ evite cli[eele savantului
rupt de lume `n stil de O minte
sclipitoare. At`t cli[eul `ntre]inut
de filmul cu Russell Crowe, c`t
[i Numb3rs s`nt bazate pe cazuri
reale. Dar dac\ John Nash, in-
terpretat de Crowe, este un caz
aparte, Charlie Eppes pare a fi
doar un matematician cu un doc-
torat, pasionat de cercetare. Spun
pare pentru c\ p`n\ [i consultan-
tul serialului, Gary Lorden, pro-
fesor de matematic\ la Univer-
sitatea Caltech, crede c\ Charlie
este prea atoate[tiutor, folosind
metode din diverse domenii ma-
tematice, dar [i din fizic\, pen-
tru a putea fi considerat un per-
sonaj real. ~n schimb, frustr\rile
lui Charlie [i felul `n care tes-

teaz\ problemele `l fac pe Lor-
den s\ considere personajul mult
mai real [i uman. ~ncerc`nd s\
defineasc\ serialul `n introduce-
rea DVD-ului, actorii `l situeaz\
la intersec]ia imaginilor `ncet\-
]enite ale geniului sau detectivu-
lui: „T\cerea mieilor plus O min-
te sclipitoare“ sau „Rain Man cu
un evreu `n plus“.

Oric`t de speria]i ar fi de a-
mintirile legate de orele de al-
gebr\ pe care le readuce seria-
lul, criticii par s\ accepte c\
acesta prezint\ o alt\ fa]\ a ma-
tematicii. ~n loc s\ fie materia
de care mul]i se temeau la [coa-

l\ sau apanajul geniilor, mate-
matica din Numb3rs este folosi-
toare [i societ\]ii, dat fiind c\
Charlie ajut\ la prinderea crimi-
nalilor, [i individului. Pentru c\
Charlie nu este savantul cu p\rul
r\scolit [i limba scoas\, ci un
personaj cool, pe care „Seattle
Times“ `l trece printre noii toci-
lari sexy, al\turi de Zach Braff
din Stagiarii.

„Folosim  matematica
`n  fiecare  zi“

Pentru a ar\ta c`t de folositoare
poate fi matematica, National
Council of Teachers of Mathe-
matics, Texas Instruments, [i ca-
nalul CBS, care produce Num-
b3rs, au creat We All Use Math
Every Day. Un program adresat
elevilor de liceu care pot s\ fac\
inimaginabilul: s\ se uite la te-
levizor [i `n acela[i timp s\ lu-
creze la matematic\. Site-ul
programului ofer\ fi[e de pro-
bleme de rezolvat `n clas\, dup\
fiecare episod din serial, cu su-
biecte precum spargerea coduri-
lor, securitatea galeriilor de art\,
sudoku sau analiza re]elelor so-
ciale. Probabil c\ matematica
pare plin\ de sens dac\ fiecare
elev se imagineaz\ salv`nd lu-
mea cu fiecare nou\ ecua]ie re-
zolvat\. Inevitabil, criticii progra-
mului au atras aten]ia asupra
stereotipurilor care se reg\sesc
totu[i `n serial, printre care mai
ales studenta lui Charlie (care `n
loc s\ `i fie partener de lucru este

doar o admiratoare), [i asupra vi-
olen]ei la care s`nt expu[i tele-
spectatorii tineri chiar `n timp ce
fac matematic\.

Personajul Charlie Eppes a
reu[it cu siguran]\ s\ aduc\ ma-
tematica `n via]a de zi cu zi cel
pu]in a unui om: actorul David
Krumholtz. De[i declar\ cu fie-
care ocazie c\ a fost un elev foar-
te slab la matematic\ [i c\ ar fi
vrut s\ fie o materie op]ional\ [i
de[i nu are studii superioare,
Krumholtz a participat de c`nd
se difuzeaz\ Numb3rs la trei con-
ferin]e de matematic\ [i la cere-
monia de absolvire a Caltech, unde
a fost men]ionat `n discursul pre-
[edintelui universit\]ii. Produ-
c\torii serialului afirm\ c\ l-au
ales pe Krumholtz datorit\ natu-
rale]ii sale c`nd explic\ solu]iile
matematice. Partea mai grea la
`nceput a fost s\ le [i scrie sin-
gur pe tabl\, [i `n primele epi-
soade s-a folosit o „dublur\ a
m`inii“ – un doctorand la Cal-
tech a scris formulele `n locul
actorului.

Dac\ e s\ ne lu\m dup\ pro-
gramul dezvoltat pentru licee,
blogul ]inut p`n\ `n decembrie
anul trecut de un profesor de la
Northeastern University [i lista
de c\r]i despre matematic\ de
citit pentru fanii Numb3rs o-
ferit\ de un forum, precum [i
dup\ ratingul bun al serialului
pentru vineri seara, „misterele
matematicii“ `ncep `ntr-adev\r
s\ devin\ cunoscute publicului
larg.

Casiana  IONI}|

LAMERICA

Misterele
matematicii

„Cred c\ exist\ doar dou\ profesii ([i nu acelea la care
v\ g`ndi]i) care s`nt legate natural de ideea de pace. {i
nu m\ refer la surorile de caritate (care, `n definitiv,

a[teapt\ r\zboiul, doar c\
nu precum generalii), [i

nici la pacifi[ti (care
tr\iesc datorit\
pericolului r\zboiului,

doar c\ nu precum
trafican]ii de arme). M\

refer la matematicieni [i
la clovni: mae[trii g`ndirii

abstracte [i cei ai mi[c\rii
abstracte. O pace semnat\

de ei ar fi singura `n care a[
avea `ncredere.“

Walter Benjamin, 1927

Un canal de televiziune care se respect\ difuzeaz\
cel pu]in un serial cu doctori, avoca]i sau detectivi
ultracompeten]i. Serialele tematice contribuie, `n
registre diferite, la imaginea profesiilor. Doctorii din
Stagiarii s`nt mai degrab\ o parodie a celor din E.R.,
iar avoca]ii din Law & Order s`nt prea gr\bi]i s\
rezolve un nou caz ca s\ aib\ timp de visat bebelu[i
dansatori precum Ally McBeal. Detectivii vin `n
forme [i mai variate `n serialele TV, de la bunicu]a
din Verdict: Crim\ care nu p\rea s\ aib\ alte

calific\ri dec`t intui]ia de Sherlock Holmes, p`n\ la
Maddie [i David [i la mai noile Sue Thomas: FBEye,
unde agenta este o femeie surd\ care poate citi pe
buze, [i CSI care a trezit interesul telespectatorilor
pentru metode diverse de descoperire a criminalilor.
Printre at`]ia detectivi, serialul Numb3rs (Numere,
difuzat de PrimaTV) aduce un matematician. Charlie
Eppes (David Krumholtz), fratele unui agent FBI (Rob
Morrow), este gata oric`nd s\ foloseasc\
matematica pentru a mai prinde un criminal.



carteSUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 17 (91), 26 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE 2006 5

teorie [i practic\ pop-cultura
)

Cu to]i vecinii [i copiii din
bloc care au f\cut poli]ie
politic\ cu mine [i m-o p`r`t la
m\mica de mai multe ori,
drept pentru care cer
deconspirarea lor ca
turn\tori nomenclatori
colaboratori cu mama:

1. Tanti C\bulc\ – care, `n baza
unui angajament semnat cu m\-
mica, m-o p`ndit tot ce fac. ~n
rapoartele ei purtam numele de
cod Grimbic\, iar c`nd aveam
zece ani m-o prins fum`nd `n
bloc cu Adi Baltaru. Degeaba
am insistat [i chiar i-am dat un
lighean de mere socialiste de la
I.A.S., spun`ndu-i c\ de fapt s`nt
un bun pionier [i c\ r\t\cirea
capitalist\ de moment nu avea
s\ se repete. Am pl\tit cu curul
aceast\ nesupunere, c\ci furtu-
nul opresiv al ma[inii de sp\lat
mi-a trasat pe ambele buci di-
rec]iile generale de dezvoltare
viitoare a ]\rii. Drept pentru ca-
re cer demisia lu’ Tanti Cabulc\
din func]ia de so]ie de [ef de
scar\.

2. Tanti Tinca – femeia de ser-
vici a blocului, cea care `n coa-
da m\turii b\nuiesc c\ avea un
microfon pe care `l asculta secu-

ritatea matriarhal\. Ce perfid\
[i lung\ era gheara sistemului!
La ora 14 m\ pi[am pe u[a blo-
cului [i m-o v\zut Tinca, iar la
14.30 mama [tia deja, astfel c\
la 15 studiam posibilit\]i noi de
stat pe burt\ timp de dou\ s\p-
t\m`ni. Nu am g\sit `nc\ anga-
jamentul semnat de Tinca, dar
s`nt sigur c\ ceea ce a f\cut ea
este poli]ie politic\ pe fa]\, pre-
meditat\ [i aduc\toare de mari
prejudicii.

Lista va continua, cu sigu-
ran]\, dar a[tept s\ se consume
scandalul primelor dou\ nume,
ca s\ ]in prima pagin\ a avizie-
rului mai mult timp. S\ vad\ tot
blocul cine m-a f\cut s\ suf\r [i
acum vrea s\ conduc\ destinele
asocia]iei.

Lucrul care m\ mir\, [i pe
care `l descoper chiar acum,
scriind aceste r`nduri, este c\ nu
m\ mai doare fundul. Ori s-a t\-
b\cit, ori mi s-a af`nat cu celu-
lit\ capitalist\. Fenomenul tinde
s\ ia amploare na]ional\, am a-
flat de la teveu. S`nt probleme
cu \i de ne conduc, cic\ ar fi
semnat [i ei pe ici pe colo, cu
alte mame. Doar c\ pe s\racii
de ei `nc\ `i doare acolo.

Bobi

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

Suplimentul lui JUP Bobo  [i  Bobi

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

Superman zboar\. Omul P\ianjen, la fel.
Batman, la r`ndu-i. Apoi Catwoman,
Captain Planet etc. ~n fine, mai to]i
supereroii [tiu s\ zboare. Nu-mi vine `n
minte nici un personaj glorios din filmele
de ast\zi care s\ mearg\ pe ap\. Cumva
e firesc. La ce bun s\ po]i merge pe ap\
c`nd po]i s\ treci lejer pe deasupra? Apoi
dac\, s\ zicem, un supererou ar avea
doar aceast\ superputere, a mersului pe
ape, la ce bun? E spectaculoas\, dar
nimic mai mult. Nu o po]i folosi dec`t `n
situa]ii limitate, cel mult pentru a lua
ochii mul]imii sau, concret, `n caz c\ e[ti
salvamar. Cu toate acestea, mi-ar pl\cea
s\ v\d m\car un film cu cineva care
merge pe ap\. {i cel mai potrivit loc pe
care mi-l pot `nchipui pentru a vedea o
asemenea produc]ie e Festivalul
Interna]ional de Film Anonimul, din Delt\,
la care am fost `ntre 14 [i 19 august.

~nconjurat de Dun\re [i de mare, locul de
desf\[urare a festivalului, Sf`ntu Gheorghe,
pare c\ plute[te pe ap\. Din Tulcea, mergi
cinci ore cu vaporul p`n\ dai de un sat oare-
cum absurd, cu vie]uitoare de tot neamul [i

verdea]\ cu s\m`n]\ dup\ soiul ei, crescute
direct din nisip. ~ntr-un cap\t de sat, de-o
parte, se afl\ un complex de vile luxoase ca-
re g\zduie[te invita]ii speciali [i competito-
rii festivalului, denumit – dup\ cum a spus
la deschidere Marcel Iure[ – „ora[ul inter-
zis“. De cealalt\ parte, campingul Delfinul –
un loc numai bun de pus cortul (chiar minu-
nat dac\ nu iei `n seam\ ]`n]arii care, pe l\-
satul serii, se `ntrec `n num\r [i dimensiuni
cu pesc\ru[ii).

M`ndria campingului e un ecran uria[ pe
care rulau filmele, `n aer liber, dup\ zece
seara. ~n deschidere a fost prezentat `n afa-
ra concursului Palme d’Or-ul la Cannes de
anul acesta: The Wind That Shakes the Bar-
ley al lui Ken Loach. Un film mediocru, re-
gizat parc\ de Sergiu Nicolaescu. R\bdarea
mi-a fost r\spl\tit\ de lungmetrajul urm\tor,
H`rtia va fi albastr\, `n regia lui Radu Mun-
tean. Super! L-am privit cu `nc`ntare, bucu-
ros s\ descop\r `nc\ un film de top al cine-
matografiei române[ti. La fel de sus `n top
ar fi [i A fost sau n-a fost? al lui Corneliu
Porumboiu. V\ spun, s`nt dou\ filme pentru
care merit\ s\ treci Dun\rea `not ca s\ le
vezi. N-am fost la fel de entuziasmat de
Cum mi-am petrecut sf`r[itul lumii, de C\-
t\lin Mitulescu, cu un scenariu sub nivelul

regiei [i al actorilor. Din p\cate, singurul
lungmetraj românesc `nscris `n concurs, Le-
g\turi boln\vicioase, realizat de Tudor Giurgiu,
mi s-a p\rut ok [i at`t.

La capitolul filme str\ine, a[ recomanda
c\lduros Offside-ul iranianului Jafar Panahi.
{i, tot la fel de c\lduros, nu v-a[ recomanda
o coproduc]ie franco-belgian\, L’Iceberg,
care mi s-a p\rut „jenibil\“. Filmul a fost at`t
de prost, `nc`t a f\cut ca [i orice alt film
slab din festival s\ par\ sclipitor `n compara-
]ie cu acesta. O tentativ\ de umor idiot, infe-
rioar\ p`n\ [i gagurilor din La bloc, Gogo-
manii sau Tr\sni]i `n NATO. O adun\tur\ de
poante fizice pentru hazul celor care `nc\ se
dau pe spate de r`s la b\t\ile cu fri[c\ sau la
c\z\turile pe coaj\ de banan\, dublat\ de o
interpretare actoriceasc\ teribil de artificial\.
Spun asta cu v\dit\ ciud\, pentru c\ am fost
realmente [ocat c`nd am v\zut c\ a c`[tigat
premiul publicului [i premiul special al ju-
riului. Mi s-a confirmat din nou c\ nu tre-
buie s\ subapreciezi niciodat\ prostul gust al
publicului [i snobismul anumitor critici.

~n rest, o mul]ime de filme care ar putea
fi trecute la categoria „interesant“. ~ns\ per
total, ad\ug`nd la festival [i concediul pl\cut,
te bucuri c-ai fost acolo [i dup\ ce te `ntorci
acas\, pe ap\, de la Sf`ntu Gheorghe.

Salut\ri din Petrila de la Ion D. S`rbu
de ION  BARBU

Dosar de urm\ritor
`n Liga Campionilor
~ntr-o perioad\ `n care misticismul de doi lei face victime din ce
`n ce mai dese la ore de v`rf, c`nd Ioan Talpe[ pare cobor`t din fil-
mele cu spioni [i vorbe[te de la Ia[i cu aura unui duhovnic al
contrainforma]iilor, nici prea mult, nici prea pu]in, aproape deloc,
zic`nd treburi de ad`nc\ profunzime pe care [i eu le-a[ putea
spune (e drept, nu am nici pe departe privirea aia studiat\ `n
oglind\, de Mare Arhitect, a domniei sale),

`ntr-o perioad\ `n care Mona Musc\ falseaz\ din ce `n ce mai
conving\tor pe treptele CNSAS (care, cu lejeritate, pot fi confun-
date cu cele de la DNA-PNA, m\car a[a, la o prim\ privire), p\-
r`nd [i d`nsa a avea un fir direct cu marile mistere ale universu-
lui, pe care nu le pricepe, dar care o r\v\[esc suficient de tare
`nc`t s\ `i produc\ goluri de memorie [i plinuri de regrete,

`ntr-o perioad\ `n care Dan Pavel apare la emisiuni despre
colaboratori ai Secu, semn`nd contracte de discurs moralizator
cu aceea[i lejeritate cu care a semnat [i nota de plat\ de la
„d\-d\`d\-Pipera, b\\\!“, f\c`ndu-m\ s\-mi amintesc cum [edea
el `ntre pre[edinte [i K\pitan precum un apostol cusut cu ochi sti-
clo[i `ntr-o carpet\ cu Cina cea de Tain\,

a[adar, `ntr-o perioad\ `n care ordinea discret\ [i plin\ de `n-
]elesuri ascunse ale universului par a se fi cobor`t `n min]ile a-
cestor personaje, de unde r\zbat zgomotos prin emisiuni de ac-
tualitate, produc`nd la unison zgomotul unei orchestre de trom-
peti[ti de la C\minul Cultural, singurii actori care s-au i]it prin fa]a
ecranelor [i nu au ar\tat c-ar de]ine secrete tainice au fost cei
un[pe fotbali[ti ai Stelei.

De[i Gigi Becali p\rea convins, la finalul partidei care a dus
echipa noastr\ `n Liga Campionilor, c\ ratarea lor de la 0-1 a fost
un „semn direct de la Dumnezeu c\ ne vom califica“, eu unul, [i
rog s\ fiu corectat, n-am v\zut nimic profund, tainic, transceden-
tal, `n pasele [i centr\rile lui B\nel, `n paradele lui Carlos Alberto
(da, ̀ n sf`r[it, noi, chibi]ii, putem asocia cuvintele „parade“ [i „Carlos“,
f\r\ riscul de a ni se da o leap[\ peste pixuri [i guri c-am f\cut
nu’[ ce oximoron), n-am sesizat c-ar levita vreo aur\ deasupra
capetelor lui Goian [i Lovin, de[i cei doi, prin postur\, par a fi mai
apropia]i de ordinea tainic\ a lucrurilor dec`t to]i ceilal]i de pe te-
ren, [i nici n-am detectat ca Vali Badea [i Dic\ s\ fi primit SMS-uri
de la Dumnezeu, `n care s\ fie scrise indica]ii despre cum trebuie
z\p\ci]i funda[ii din Liege.

Ca s\ anticipez o viitoare tem\ a revistei noastre, eu unul i-a[
pune mai degrab\ pe ace[ti b\ie]i truditori [i pe-antrenorul lor `n
topul marilor români, dec`t pe [eful lor cel degrab\ v\rs\toriu de
vorbe. {i asta pentru c\ am o problem\, ca român, cu compa-
trio]ii mei care transpir\ de la prea multe vorbe, timp `n care s`nt
oameni ce fac treaba asta muncind din greu.

Florin  L|Z|RESCU  (flazarescu@gmail.com)

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  
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Pe ap\, la Sf`ntu Gheorghe



Radu Aldulescu este, dup\ toate indiciile, cel mai „solid“
nume lansat `n proza româneasc\ a ultimilor 16 ani.
Suplicant f\r\ speran]\ `n anticamera editurilor dinainte de
’89, prozator de sertar, de nevoie, Aldulescu scria o literatur\
greu digerabil\ de c\tre stomacul u[or iritabil al cenzurii
comuniste. O literatur\ care, de altfel, nu se las\ u[or
digerat\ nici de stomacurile noastre postcomuniste. Primele
reedit\ri ale c\r]ilor sale, greu de g\sit ast\zi, au ap\rut
abia anul acesta: Proorocii Ierusalimului la Editura Corint [i
Amantul Coliv\resei la Cartea Româneasc\.

Doris Mironescu

La 12 ani dup\ prima a-
pari]ie de la Nemira, A-
mantul Coliv\resei este

un roman proasp\t, puternic,
lipsit de orice zgur\ a trecerii
timpului care s\-l fi f\cut i-
nactual. Un roman despre via]a
`n comunism, e drept, dar nu
unul care s\-[i epuizeze resur-
sele `n gestul patetic al acu-
z\rii. (Nu de alta, dar prea
mul]i publici[ti se declar\ `n
ultima vreme „plictisi]i“ de
retorica anticomunist\. Orice
devine literatur\ cu timpul,
e adev\rat, dar literatura ade-
v\rat\ cu greu se transform\
`ntr-un simplu discurs ideo-
logic!) Un roman al mediilor
sociale marginale, al prole-
tariatului `n zdren]e, al cla-
sei f\r\ identitate de sine [i
f\r\ con[tiin]\ moral\. Ro-
manul lumii pe care au creat-o
ultimii 50 de ani `n Româ-
nia [i `n care noi `nc\ tr\im
ast\zi.

Lumea aici descris\ este
una violent\ [i precar\,
str\b\tut\ dintr-o parte `n
alta de vagabonzi cinici [i
b\t\u[i, gata oric`nd s\ se
a[eze temporar undeva, `n
vreo periferie de Bucu-
re[ti, pe l`ng\ vreo fabri-
c\, deoarece munca `n sis-
temul socialist nu `i scoate
din deprinderile lor de ho-
]ie, chiul [i promiscuitate.
Nu e vorba de vagabonzi
veseli sau cu „suflet mare“,
iar faptul c\ `ntorc spatele
sistemului nu `i face ni[te
`ngeri. Ingeniozitatea au-
torului este de a-[i lua
drept reflector privilegiat

pe unul dintre ei, Mite Cafanu,
[i de a ne oferi astfel spectaco-
lul interiorit\]ii acestuia, `ntune-
cat\ [i v`scoas\, cu vagi mo-
mente de iluminare. Un ins dur,
care judec\ cu duritate mizeria
din jur.

Mizerabilismul  poetic

No]iunea de „mizerabilism“, des-
tul de controversat\ `n sine, a
`nceput ca simpl\ str`mb\tur\
estet\ din nas `n fa]a virilit\]ii
`nv`rto[ate a unor scriitori de
dup\ 1990. Nu mai are rost s\
subliniez poten]ialul ideologic
al respectivei str`mb\turi `ntr-un
moment c`nd discursul antico-
munist trebuia compromis cu
orice pre], pentru ca nu cumva
st`nga politic\ s\ piard\ puterea.
Luat `ns\ `n sens neutru, cu toate
m\surile de precau]ie necesare,
mizerabilismul nu f\cea dec`t s\
numeasc\ o stare de fapt: o ati-
tudine de revolt\ a noilor scrii-
tori, tradus\ `n realism „negru“
cu inser]ii fantastice. ~n timp, mi-
zerabilismul nou\zecist, bine re-
prezentat de c\r]ile lui Daniel
B\nulescu, Petre Barbu, Mihail
G\l\]anu, Dan Lungu, par]ial
de Bogdan Suceav\, s-a „clasici-
zat“, a devenit o re]et\ de suc-
ces. Debutanta Maria Manolescu,
cu romanul recent Halterofilul
din Vitan, face parte din trena
involuntar\ a epigonilor acestui
fenomen, confirm`nd astfel pu-
terea de iradia]ie a formulei.

De[i cel mai proeminent pro-
zator nou\zecist, Radu Aldulescu
poate fi numai cu greu al\turat
acestui grup. {i asta pentru c\,
de[i lumea `n care se mi[c\ per-
sonajele sale este una „ur`t\“,

Radu Aldulescu, Amantul Coliv\resei

colec]ia „Proz\“, Editura Cartea Româneasc\, 2006

~n decembrie 1989, `ntr-o conjunctur\ interna]ional\ special\, românii au r\sturnat de

la putere Partidul Comunist, pun`nd cap\t nu doar unui sistem politic autoritar, ci [i unei

forme de organizare social\ [i economic\. Iar cel mai important efect al acestei victorii

a fost reorientarea noii societ\]i, fost\ comunist\, spre o reconstruc]ie a propriei civili-

za]ii. F\c`nd o ampl\ analiz\ economic\, politico-ideologic\, dar [i sociologic\, auto-

rul radiografiaz\ tranzi]ia româneasc\ din perioada postcomunist\, `ncerc`nd s\ iden-

tifice noul proiect de societate care se contureaz\, precum [i for]ele sociale [i politice

care ar sprijini edificarea ei. El argumenteaz\ c\ civiliza]ia care se construie[te ast\zi

`n ]ara noastr\ `mbin\ tr\s\turi ale lumii occidentale (`n interiorul c\reia a fost cuprins\

institu]ional) cu altele, adesea diferite, uneori chiar contradictorii. Analiz`nd fenomene

precum declinul capitalului autohton `n fa]a celui str\in [i tendin]a economiei româ-

ne[ti de a se restr`nge pe m\sura occidentaliz\rii, clivajul dintre societatea rural\ [i

„insulele“ de civiliza]ie occidental\ concentrate `n marile ora[e, autorul `[i manifest\

scepticismul cu privire la reu[ita integr\rii depline `n civiliza]ia occidental\.

Vladimir Pasti, Noul capitalism românesc, colec]ia „Opus. {tiin]e politice“,

Editura Polirom, 544 de pagini, 26.95 RON
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carte printre r`nduri

hobbitul (10:57:22): Bravo!

hobbitul (10:57:56): Spune, jeleshte-te... =D>
abbsurdica (10:58:02): no, ce functzioneaza schema cu bipu’!

hobbitul (10:58:22): Pai vad ca functzioneatza...

abbsurdica (10:58:30): Adolf a deschis (ieri) computeru

hobbitul (10:58:38): Tu trebuieshti bipuita!!!

hobbitul (10:58:43): Sanchi!

hobbitul (10:58:58): Cum sa deshida Adolf computerul?

abbsurdica (10:59:04): butonu’i atractiv

hobbitul (10:59:20): Da trebuie putere, tre sa apese!

abbsurdica (10:59:20): si i-a trosnit una..

abbsurdica (10:59:24): nu

abbsurdica (10:59:39): computeru’ meu e mai nou

hobbitul (10:59:54): Io zic sa pui pe Adolf sa vb in locul tau!!!

abbsurdica (11:00:28): da’ nu recunoaste decit numele de

Sancho

abbsurdica (11:00:39): ca-i cu „s“

hobbitul (11:00:47): Adik nu raspunde decit la Sancho?

abbsurdica (11:00:51): da

abbsurdica (11:01:12): m-am chinuit si cu Adolf, da’ nu l-am con-

vins

hobbitul (11:01:38): Hm... Shi Shakespeare e cu mai multzi de

s...

abbsurdica (11:02:10): sa-i zic Shakespeare???? o sa-l zapa-

cesc. mai bine-i zic SS

hobbitul (11:02:22): Da SS!!!

hobbitul (11:02:44): Adik es es! Tot la Hitler ajungem...

abbsurdica (11:02:52): dada ss

hobbitul (11:03:43): Io am visat un peisaj din DQ... cre ca l-am

vazut undeva... pastelat...shi eram o gloata care mergeam pe

acolo... era mult culoarea galben...da nu shtiu cine eram...

abbsurdica (11:04:19): A, deci atzi dormit?!

hobbitul (11:05:36): Pai m-am trezit pe la 3,30... apoi am stat cu

ochii pe peretzi...am ascultat muzica...am fost la ziare...la farma-

cie (m-au pus sa joc la tombola lor!)...

hobbitul (11:07:11): Shi sa carcterizez farmacia cu un cuvint... Io

am zis: fermecatoare... ba, tu iar shtergi!!!

abbsurdica (11:07:28): Tre’ sa schimb inceputu’ la Quijote

hobbitul (11:07:39): de ce?

abbsurdica (11:07:50): nu-mi place

hobbitul (11:08:00): Fleoshc!!!

abbsurdica (11:08:05): si nici nu-i... nu-i ce trebe

hobbitul (11:08:16): Asha nu o sa-tzi placa niciodata...

hobbitul (11:08:25): Shi cum vrei sa fie?

hobbitul (11:08:55): :D

hobbitul (11:10:05): Ba, de ce sahtergi mereu?

abbsurdica (11:10:07): inceputu’ l vad ca pe-o... descriere-a mo-

tivelor pt care fuge

hobbitul (11:10:20): Ma exasperezi!

abbsurdica (11:10:22): nu exterioare, ci interioare

hobbitul (11:10:26): Pai de ce fuge?

hobbitul (11:11:24): :D

abbsurdica (11:11:31): de viatza de hirtie

hobbitul (11:11:53): =))
hobbitul (11:12:09): Pai vezi!

abbsurdica (11:12:34): da’ cum s-arat io asta?

hobbitul (11:12:55): da io cre ca voi reveni la viatza de hirtie...

hobbitul (11:13:13): Stai... sa ma gindesc...

abbsurdica (11:13:54): [-O<
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Lucrarea profesorului Marian Preda este un r\spuns

bine articulat la `ntrebarea: „Ce cuno[tin]e teoretice

[i deprinderi s`nt necesare [i cum le utiliz\m pentru

a avea rezultate pozitive `n organiza]ii?“. Parcurge-

rea studiului [i rezolvarea exerci]iilor conduc la asi-

milarea no]iunilor fundamentale pentru a `n]elege

modalit\]ile `n care comportamentul indivizilor, dina-

mica grupurilor, interac]iunile dintre indivizi sau din-

tre indivizi [i structurile organiza]ionale produc per-

forman]\. Volumul este structurat simplu [i eficient

(elemente de teorie, `ntreb\ri, exerci]ii [i studii de

caz), dup\ modelul manualelor americane.

Marian Preda, Comportament organiza]ional.

Teorii, exerci]ii [i studii de caz, colec]ia

„Collegium. Sociologie. Antropologie“,

Editura Polirom, 256 de pagini, 19.95 RON

Nou\zecismul, cu for]\ [i gra]ie



Microfonul de serviciu reune[te, `n
cele 250 de pagini ale sale, o serie
de interviuri cu personalit\]i ale Româ-
niei de ast\zi, realizate `n perioada
`n care autorul a semnat `n paginile
revistei ie[ene „Opinia studen]easc\“.
Volumul de debut semnat de Alex
Savitescu aduce `n prim plan o multi-
tudine de fe]e necunoscute ale unor
personaje precum Radu Beligan, Du-
mitru Sechelariu, Marcel Iure[, Nico-
lae Manolescu, F\nu[ Neagu, Cornel
Nistorescu sau Ana Blandiana.

„Nu-l cunosc la fa]\ pe Alex Savi-
tescu, dar «La loc TELEcomanda»
din «Suplimentul de cultur\» este, s\pt\m`nal, una dintre rubricile
mele preferate. D`nsul are talentul de a `n]elege situa]ia cu haz `n
idee [i zv`c `n fraz\. S`nt rari, foarte rari oamenii care au acest ta-
lent. Cui i se pare c\ este o `nzestrare «normal\» a tot românului
nu `n]elege problema, comanda, telecomanda, [i nici situa]ia care
este, pe scurt, excelent\, dar nu disperat\.“ – Radu Cosa[u

Alex Savitescu, Microfonul de serviciu, prefa]\:
prof. univ. dr. Maria Carpov, Editura Universit\]ii „Al.I. Cuza“,

241 de pagini, 17.40 RON

scriitorul nu uit\ c\ trebuie s\
fie artist `n primul r`nd, deci s\
scrie „frumos“. ~n deosebire de
mul]i dintre scriitorii nou\ze-
ci[ti care `[i radicalizeaz\ nu
doar universul tematic, dar [i
uneltele de scriitor, alese din
panoplia cu r\ngi [i topoare,
Radu Aldulescu este un autor
care [tie s\ foloseasc\ [i b`ta,
dar [i stiletul. Op]iunea sa te-
matic\ nu `nseamn\ [i exclusi-
vism stilistic. Tocmai de aceea,
naturalismul scrierilor sale este
mai fidel [i `n acela[i timp mai
pur dec`t al tuturor colegilor de
genera]ie. Din literatura româ-
n\, l-a[ asem\na cu Marin Preda
cel din ~nt`lnirea din p\m`nturi,
capabil s\ descrie b\taia cu pa-
rii dintre doi fii de ]\ran ca pe
un balet. Senza]ie care revine la
lectura unui pasaj ca acesta:
„Cele dou\ cro[ee ale lui Mite
au explodat imediat `n viscerele
acestui g`nd r\u, odat\ cu tros-
netul oaselor ambelor maxilare
[i odat\ cu presiunea resim]it\
`n `ncheieturile pumnilor [i du-
rerea ascu]it\ din falange, care-l
f\cu s\-[i `nfig\ m`inile `n piep-
]ii c\m\[ii maiorului, oprindu-l
din pr\bu[irea sa pentru a-l fixa
cu lovituri cu osul frun]ii, puter-
nice [i rare, de dou\ ori, de trei
ori, `n nas, `n gur\, `n b\rbie,
l\s`ndu-l apoi s\ cad\, cu fa]a [i
piep]ii c\m\[ii lac de s`nge, `ntr-o
r`n\, cu un um\r pe marginea
patului [i cel\lalt pe covor“.

Crroonnica  de  familie
a  declasa]ilor

Mizerabilismul lui Radu Aldu-
lescu este unul poetic, nu pentru
c\ s-ar reduce la cosmetizarea
prin edulcorare a unei realit\]i
obscene, ci pentru c\ mizeaz\ e-
roic pe valorile stilului `ntr-un
context `n care ne obi[nuisem ca
stilul s\ fie una dintre ultimele
preocup\ri ale autorului. Textul
lui Aldulescu este unul lucrat,
cu dese schimb\ri de registru,
profit`nd de pe urma stilului in-
direct liber pentru a-[i varia vir-
tu]ile expresive [i pentru a gene-
ra o impresie de mare for]\ a
nara]iunii. ~n fraze f\r\ sf`r[it,
istoria lui Mite Cafanu [i a par-
tenerului s\u de vagabondaj
Giani Bajnoric\ cap\t\ un relief
pregnant [i datorit\ faptului c\
este adesea spus\ cu cuvintele
lor. Limba periferiei bucure[te-
ne, plin\ de „ie“ [i „p\“ [i „d\“,
cu celebrele sale dezacorduri, se
potrive[te foarte bine unei men-
talit\]i aventuroase [i tranzac]io-
nale, pline de agerime, care trece

cu aceea[i u[ur\tate pe l`ng\
sublim ca [i pe l`ng\ grotesc [i
care sucomb\ `n fa]a supersti]ii-
lor: „{i ce mi-a spus vecinul a-
tunci, oh, Dumnezeule, ce scor-
nire smintit\, c\ s\rmana mea
soacr\ [i-a lui Bajnoric\ se iubi-
se cu `nsu[i Cel R\u [i le f\cuse
pe fete, iar cele opt bivoli]e tot
din negura nep\truns\ a acestei
ispite se iviser\-n b\t\tura b\-
tr`nei [i d-aia nu se-apropia ni-
meni [i nu intra nimeni `n cur]ile
lor, de putoarea Necuratului, da,
chiar a[a cum `]i spun, toat\ lu-
mea [tie, tot satu’, [i d\-i [i o-
moar\-i acolo, prin gard, tot
`ntr-o [u[oteal\ dezl\n]uit\ [i-n-
frico[at\, `nc`t `l m\suram c\s-
c\und [i-amu]it“. Dar supersti-
]ia nu ocup\ scena, deriva fan-
tastic\ at`t de prezent\ `n proza
nou\zecist\ se opre[te repede,
ea fiind inutil\ unui prozator at`t
de plin de resurse proprii pre-
cum Aldulescu.

~n schimb, acesta se aventu-
reaz\ `n h\]i[urile unei `ncurca-
te cronici a m\rgina[ilor socie-
t\]ii comuniste, mai exact a cen-
turii industriale bucure[tene,
printre toposuri cu rezonan]\
de-acum celebr\: Glina, C\-
]elu, Pantelimon, Titan, Feren-
tari. Medita]iile `nciudate ale
unui muncitor care se chinuie s\
demonteze un [urub dintr-un a-
gregat, lament\rile altora c\ nu
li se mai aduce alcool nerafinat

la fabrica de vopsea, ca s\-l
poat\ fura pentru consum perso-
nal, solidaritatea [i ura reci-
proc\ a c\l\torilor `n comun,
glumele de[ucheate [i lejeritatea
leg\turilor erotice `ntr-o past\
sordid\, omogenizant\, care e
via]a `ns\[i prin aceste locuri,
toate s`nt adunate laolalt\ `ntr-o
carte cu ambi]ii mari, de Cro-
nic\ de familie a declasa]ilor
din comunism. Scriitorul [tie s\
produc\ pagini memorabile,
precum imaginea societ\]ii `n-
tregi ca un vast combinat de
cre[tere a porcilor, inspirat\ de
stagiul unuia dintre personaje
`ntr-un astfel de loc: „S`nt [ase
trenuri pe zi [i-nghesuial\ `n ele
de nu se poate. N-au loc unii de
al]ii, pe tren ca [i-n fabricile
Platformei, Republica, Dou\[-
treiul, Granitul, Ferebeul, Ca-
blul, Policolorul, Medicamente-
le, Anticorozivul, Stela, Ma[ini
Uneltele [i c`te `nc\, la care se
strivesc [i se-mbr`ncesc [i se
mu[c\, la ]`]ele scroafei nemai-
prididind s\-i al\pteze, abia tr\-
g`ndu-[i sufletul [i-n[ir`nd d`re
de s`nge prin padoc, iar spur-
c\ciunile ce alt\ treab\ au dec`t
s\ le ajusteze dantura cu paten-
tul, domolindu-i cu c`te o geant\
cu p`ini, care c`t o mai fi [i aia,
[i un pachet cu oase afumate
[i-o sticl\ de t\rie de fie ce-o fi,
[i sod\ caustic\ poa’ s\ fie, dac\
te arde p\ beregat\ e bine“.

Prin amploarea ei, aceast\
cronic\ a unei lumi instabile `[i
v\de[te [i ea instabilitatea. Isto-
ria lui Mite Cafanu este una pli-
n\ de sui[uri [i cobor`[uri obscu-
re, de peripe]ii fie `n doi, al\turi
de Giani Bajnoric\ sau de Nori-
ca, fie de unul singur, de episoa-
de `n armat\, `ntr-o bizar\ c\s-
nicie la ]ar\ cu iz necurat, la
uzina Policolor sau la demolarea
centrului vechi al Bucure[tiului.
Singurul lucru care i s-ar putea
imputa unei astfel de construc]ii
bogate este diversitatea epic\
nemaiv\zut\, care te `mpiedic\
s\-i vezi centrul de for]\. Centru
de greutate pe care eu `l detec-
tez undeva `n capitolele de la
mijlocul romanului: pornind de
la sugestia unei demonii care
b`ntuie, deocamdat\, Olteni]a,
romancierul are tactul de a l\sa
str\veziul demon s\ planeze a-
supra `ntregii sale lumi. {i nu e
un demon bulgakovian acesta,
de recuzit\, care s\ poat\ fi `m-
prumutat din alt\ parte, eventual
de la colegii de genera]ie, foarte
bulgakovieni adesea. Ambi]iile
prozatorului s`nt mai mari:
„Trece timpul, uite-l cum vine
[i uite-l cum trece, e oache[ e
oache[ e oache[“. Timpul e un
demon, istoria este demonic\.
O revela]ie care ar fi putut sus-
]ine un `ntreg epos, dac\ ar fi
fost mai bine pus\ `n valoare.

{erban  FOAR}|  (serfoar@yahoo.com)

TELENOVELA  NOVA

interviu

printre r`nduri carte
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Scris sub forma `nsemn\rilor zilnice – de un comic absolut irezistibil! –
ale unei femei „de treizeci [i ceva de ani“, `n lupt\ cu singur\tatea, kilo-
gramele `n plus, fumatul, alcoolul [i avansurile [efului, Jurnalul lui Bridget
Jones a devenit o carte-cult pentru tinerii de pretutindeni. Satir\ ̀ ndr\znea]\
a rela]iilor umane din zilele noastre, romanul este gustat de publicul cititor
de toate v`rstele.

„Helen Fielding a scotocit, cu un farmec nebun, prin dormitoarele, [ifonie-
rele, prin sufletul [i g`ndurile femeilor de pretutindeni, f\c`ndu-le s\ ex-
clame: «Bridget Jones s`nt eu!».“ („Glamour“)

„Bridget Jones e un personaj realist (...) tras\ [i smucit\ `n toate direc-
]iile, ridic\ din umeri, r`de cu tandre]e de toate [i se `nc\p\]`neaz\ s\
spere, `n ciuda tuturor, `n ceva care se cheam\ pur [i simplu «fericire».”
(Alina Pavel, `n „Cuvântul“)

Helen Fielding, Jurnalul lui Bridget Jones, traducere [i note de
Dora Fejes, postfa]\ de Maria-Sabina Draga, colec]ia „Chic“,
Editura Polirom, 360 de pagini, 21.95 RON

SEMNAL

SEMNAL

Vacan]a lui Rachel este istoria captivant\ [i plin\ de umor a unei tinere
aflate `n c\utarea aventurii. Lumea `nconjur\toare are un ritm de via]\
mult prea lent pentru Rachel Walsh, la cei 27 de ani ai ei, iar petrecerile
nu s`nt niciodat\ suficient de multe. New York-ul pare locul perfect pentru
o t`n\r\ care gust\ via]a `n supradoze. Dependen]a ei de lume, dis-
trac]ie, senza]ii at`t de tari, `nc`t s`nt gata s-o propulseze la Urgen]\ ajunge
`ns\ s\ o `ndep\rteze de cei mai buni prieteni [i nici `ncerc\rile iubitului
ei de a o tempera nu pot opri aceast\ goan\ nebun\ dup\ experien]e ex-
treme. Cur`nd, clanul Walsh hot\r\[te s\-[i ia odrasla acas\ pentru ree-
ducare. Milioanele de ore de terapie `n grup s`nt `nnebunitoare pentru
Rachel, dar, chiar `n momentul `n care e pe punctul s\ clacheze, apare `n
via]a ei un b\rbat. R\m`ne s\ afl\m dac\ ispitele acestei vie]i nebune
s`nt `ntotdeauna d\un\toare sau nu cumva, de la un punct `ncolo, pot
avea un efect t\m\duitor.

Marian Keyes, Vacan]a lui Rachel, traducere din limba englez\
[i note de Ines Hristea, colec]ia „Chic“, Editura Polirom,
696 de pagini, 36.95 RON

Un mire f\r\ c\p\t`i
(cap.  XXXIX)

Secven]a ultim\, cu pulpa

atenu`ndu-i Jeanei culpa,

o pulp\ amintind, aici,

de vorba du-te `n pisici,

sau, [i mai [i, de aia-n care

te doare-n pulp\ de cutare, –

v-asigur c\, p\r`nd un banc,

e teza unui saltimbanc

de avocat (al]ii-i zic vulpe),

care urmeaz\ s-o disculpe

pe Marie-Jeanne, m\ rog frumos,

ce-ar fi ]intit s\-i dea mai jos

cu sticla, [i nici foarte drastic,

at’a timp c`t era de plastic,

o biat\ sticl\ de-o juma’

de litru, care-ar ajuta

cursul anchetei, finc\ fina

lui Gic\ bea doar Carpatina,

care bea Marie-Jeanne din ea

c`nd na[ul i-a strigat: „P\zea!“.

C`t despre-acesta, domnul Gic\,

se speriase de M\rgic\

virgul\ (!) ca de un furtun

ce, noaptea, e inoportun,

s\ [erpuiasc\ (at’a vreme

c`t omu,-n faptul ei, se teme)

precum de [arpele p\g`n

care l-ai `nc\lzit la s`n!

Radu Aldulescu s-a n\scut la 29 iunie 1954 la Bucure[ti [i a debutat, `n 1993, cu Sonata pentru
acordeon, roman pentru care a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România. A mai publicat romanele:
Amantul Coliv\resei (1996, 2006), ~ngerul `nc\lecat (1997), Istoria eroilor unui ]inut de verdea]\ [i
r\coare (1998) [i Proorocii Ierusalimului (2004). A scris scenariul filmului Terminus Paradis, care a
ob]inut Marele Premiu al juriului la Festivalul de la Vene]ia.



(C`t) ve]i continua s\ sprijini]i genera]ia dou\miist\?

O voi sus]ine at`t c`t mi se va p\rea necesar. Demersul unei genera]ii trebuie s\ fie unul
de ad`ncime a viziunii existen]iale [i de implicare agonal\ `n problematica epistemic\ a

momentului. F\r\ asta nu se ajunge prea departe. Dup\ afirmarea `n for]\, care
nu e dec`t o premis\, urmeaz\ un drum individual greu de parcurs la care,

toat\ lumea [tie, nu rezist\ dec`t c`]iva. Eu a[tept acum s\ v\d care s`nt acei
c`]iva, capabili s\ treac\ de la fronda juvenil\ la oper\. Adic\ a[tept s\

apar\ sau, mai exact, s\ se defineasc\ scriitorii importan]i care impun
axiologic o genera]ie de crea]ie. Aceasta `nseamn\ c\ spiritul critic

poate fi destul de permisiv, pentru a nu stopa `ncerc\rile de primenire,
dar nu pentru mult\ vreme. Pentru mine, literatura nu e un simplu

exerci]iu de lejeritate. Nu voi confunda niciodat\ acneea de
prim\var\ a poe]ilor ce citesc la Euridice cu opera propriu-zis\

care, dac\ r\m`ne doar „anun]at\“, nu reprezint\ dec`t o
form\ a rat\rii. ~i voi urm\ri pe cei care continu\ cursa [i

sper c\ nu-i voi tr\da. Eu voi fi atent la valori, dar dac\
acestea nu se ivesc, nu voi avea ce „sprijini“.

Interviu realizat de Daniel D. Marin

Se `nt`mpl\ s\ revenim din c`nd `n

c`nd la „chestiunea“ tinerilor scriitori.

Spunea Gelu Vla[in: „Constat c\ foarte

pu]ini dintre scriitorii consacra]i mai

au r\bdare. {i pe urm\, pe l`ng\ lipsa

de r\bdare, mai exist\ [i teama,

o team\ morbid\, a[ putea spune

`ngrozitoare, c\ `ntr-o bun\ zi or s\

apar\ lupii tineri, ca s\-i numim a[a, [i

c\ `n felul acesta locul previzibil din

literatur\ o s\ fie ocupat de altcine-

va…“. S`nte]i de acord s\ pornim din

acest loc discu]ia privind o posibil\

genera]ie 2000?

Da, `ns\ aici `ncap c`teva suave nuan]\ri.
~ntr-adev\r, „chestiunea tinerilor scriitori“
a devenit at`t de „incomod\“, `nc`t, de cu-
r`nd, [efii breslei s-au g`ndit brusc s-o „re-
zolve“, c`t ai bate din palme, invent`nd un
„colocviu“ ad-hoc, de „reconciliere“, la Bu-
cure[ti. Mi se pare c\ nu trebuie s\ privim
situa]ia `ncordat\, creat\ la Uniunea Scriito-
rilor, numai din unghiul unilateral al luptei
(„cronologice“/„biologice“) pentru putere. ~n
fond, genera]iile 

de crea]ie (conform sintagmei lui Tudor
Vianu) intereseaz\ istoria literar\ numai dac\
confirm\ axiologic. Stimate tinere prieten,
p`n\ la urm\, frondele trec, pe c`nd literatura
de valoare r\m`ne, indiferent c\rei genera]ii
apar]in actan]ii care-au scris-o. De obicei,
se re]in doar acele semnale de departajare
structural\ care marcheaz\, printr-o ruptur\
violent\, traiectul noilor insurgen]i. Terme-
nii de „genera]ie“, „promo]ie“, „grup“,
„desant“, „[coal\ literar\“, „cenaclu“, „a-
telier“ etc. nu mai conteaz\ ast\zi, ci im-
portant este s\ po]i s\ faci s\ avanseze lite-
ratura. Pe de alt\ parte, expresia stereotip\
„lupii tineri“ induce, aici, un iminent peri-
col carnasier [i este normal ca „scriitorii
consacra]i“ (?!) s\ se alerteze/ coalizeze
spontan pentru a-[i ap\ra ciolanul adminis-
trativ. Dincolo de orice considera]ii `ns\,
to]i scriitorii autentici trebuie s\-i sprijine
concret pe tinerii talenta]i ca s\ se afirme [i
s\ se impun\. C`nd eram `n Italia, am con-
statat c\ Mario Luzi [i Piero Bigongiari erau
`ntotdeauna foarte s\ritori s\-i promoveze
pe tinerii debutan]i.

~n alt\ ordine, la v`rsta euridicilor, am
fost eu `nsumi extrem de drastic cu gene-

ra]ia anterioar\, public`nd volumul
Poezie [i genera]ie, `n 1975, ca

pe un fel de „manifest“ `m-
potriva „poe]ilor con-

sacra]i“, Marin So-
rescu [i Nichita

St\nescu. Mai
t`rziu, c`nd am

renun]at la
revolta

genera]io-
nist\,
m-am

revizuit
[i am

devenit
mai ge-

neros.
Astfel, `n
anii ’80,

dintr-o
„complicitate

instinctiv\“, `i 

omologam pe textuali[tii optzeci[ti, atunci
c`nd foarte pu]ini erau cei care [tiau „ce e
cu textualismul“. ~n Poezia român\ actual\
(1998), i-am evaluat pe nou\zeci[ti ca pe o
alt\ genera]ie de crea]ie, mai vie [i mai pro-
fund\ dec`t aceea a optzeci[tilor. Consec-
vent cu acest program, am fost atras mai re-
cent [i de puiandrii dou\mii[ti.

Dac\ m-ar fi `ntrebat cineva, `n ianua-

rie 2004, ce surpriz\ preg\te[te Editura

Pontica, a[ fi r\spuns aproape f\r\ nici

o ezitare: antologia De la Claudiu

Komartin la Marius Ianu[. Komartin nu

apare deloc `n Genera]ia 2000 (Pon-

tica, 2004), iar `nainte de Ianu[ s`nt,

printre al]ii, Iulian Frunta[u, Sorin

Ghergu], Mircea }uglea, Adela Grecea-

nu, poe]i pe care-i vedeam definitiv

„adjudeca]i“ de antologia de la sf`r[itul

anilor ’90; `mi r\sturna]i complet viziu-

nea!...

~mi pare r\u. ~nseamn\ c\ „viziunea“ dumi-
tale asupra genera]iei dou\miiste e prea `n-
gust\, ca s\ nu spun prea partizan\. Eu am
riscat, din necesit\]i maieutice, s\ am o vi-
ziune critic\ ceva mai larg\. Astfel, din punct
de vedere „teritorial“ – ca s\ zic a[a – am
vrut s\ dep\[esc limitele previzibile ale „pe-
rimetrului bucure[tean“ [i – cronologic –
am `mpins ceva mai `napoi de anul 2000
momentul coagul\rii unei alte sensibilit\]i [i
scriituri, corespunz\toare altui orizont de
a[teptare. Dac\ vrem s\ diacroniz\m, cred
c\ basarabenii Dumitru Crudu [i Iulian
Frunta[u au fost printre primii care-au a-
nun]at, la noi, schimbarea de paradigm\.
Faptul c\ Dumitru Crudu a anticipat noul
tip de discurs [i este ideatorul principal al
manifestului fracturist (semnat al\turi de
Marius Ianu[ `n 1999, dar reformulat recent
de el, `ntr-o „precizare“ din suplimentul
„Genera]ia 2000“, al revistei „Paradigma“,
noiembrie 2005), m\ `ndrept\]e[te s\-l con-
sider, pe t`n\rul scriitor de la Chi[in\u, un
deschiz\tor de drum, `naintea lui Ianu[.
Asta explic\ de ce antologia mea se deschide
cu Dumitru Crudu, [i nu cu Marius Ianu[.

~n leg\tur\ cu cel\lalt „reper“ din titlul
subtil pe care mi-l sugerezi, profit de ocazie

ca s\ `ntrerup un mic echivoc ce se perpetu-
eaz\ de la apari]ia antologiei. Spre deosebi-
re de al]i critici, sine ira et studio, eu cred
c\ exist\ destui poe]i `n aceast\ genera]ie –
care-au debutat cam `n acela[i timp cu Clau-
diu Komartin – ce-[i pot revendica, mai jus-
tificat dec`t acesta, dreptul de-a fi prezen]i
`n ea sau preten]ia de a-[i vedea numele pus
pe coperta c\r]ii, a[a cum propui dumneata.
De aceea, am fost mirat s\ constat o reac]ie
foarte nervoas\, `n receptarea antologiei
mele, din cauza absen]ei lui Claudiu Komar-
tin. E cazul s\ clarific lucrurile. Nu l-am in-
clus pentru c\ nu l-am considerat suficient
de autentic ca s\ merite antologarea. Omi-
siunea mea `ns\ i-a folosit mult mai mult,
c\ci, dac\-l includeam, a[a cum i-am inclus
[i pe al]ii, nu ar fi mai devenit at`t de cele-
bru. Aproape to]i cei care-au scris despre
antologie s-au scandalizat de lipsa acestuia,
`n replic\ plus`nd aiuritor asupra formi-
dabilului talent al „marelui exclus“. Cineva
a vorbit de „poet vizionar“ etc. Asta a f\cut
s\-i creasc\ dispropor]ionat ambi]iile, obli-
g`ndu-l s\ confec]ioneze, neobosit, texte `n
serie, pentru a-[i `ntre]ine gloria de moment.
S\ sper\m c\ nu se va l\sa p\c\lit de aceast\
`ntors\tur\ a lucrurilor la care nu se a[tepta
deloc, atunci c`nd mi-a cerut s\-l debutez,
`n 2003, iar eu i-am spus s\ a[tepte p`n\ se
„personalizeaz\“. De[i, `ntre timp, a publi-
cat dou\ volume [i-a mai avut dou\ lecturi
la Euridice, nu m-a[ gr\bi `nc\ s\ afirm c\
s-a g\sit pe sine ca poet. Cu toate c\-mi este
foarte simpatic (cunosc`ndu-l de c`nd era
elevul lui Soviany la Liceul Eminescu), mi
se pare c\ (exact ca-n liceu) mimetizeaz\
mai departe discursul altora. (Ultima dat\,
c`nd a citit `n cenaclu, `l imita flagrant pe
poetul basarabean Ruslan Car]a.) Obligat de
echivocitatea ingrat\ a celorlal]i critici, am
considerat moral s\-mi exprim p\rerea sin-
cer\ asupra poetului Komartin. A[ dori e-
norm ca intui]ia mea „negativ\“ s\ func-
]ioneze gre[it, dar [i acum dou\zeci de ani
m-am `ndoit, la fel, de „talentul poetic“ (tr`m-
bi]at asurzitor de c\tre critica de atunci) al
optzecistului Ioan T. Morar [i se pare c\
timpul mi-a dat dreptate. Din ce public\ prin
reviste [i din lu\rile de cuv`nt la Euridice,
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interviu `ntrebarea moarte n-are

„Eu voi fi atent la valori,
dar dac\ acestea nu se ivesc,
nu voi avea ce sprijini…“
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Claudiu Komartin pare ceva mai `nzestrat
pentru critic\, dar oficiul critic cere studiu
organizat [i o viziune aprofundat\ asupra li-
teraturii. Deocamdat\, fiind foarte t`n\r, el
se afl\, `nc\, `n c\utarea `nfrigurat\ de sine
`nsu[i. Indiferent `n ce se va proba `n conti-
nuare (poezie, critic\, teatru sau proz\), a[-
tept de la el s\ devin\ autentic [i `mi voi re-
vizui p\rerea. Se `n]elege de la sine c\ nu
mi-ar pl\cea deloc s\ mi se r\st\lm\ceasc\,
`n mod stupid, aceast\ interven]ie onest\ `n
leg\tur\ cu „absen]a“ lui Komartin din
antologia incriminat\. Normalmente, el ar
putea fi recuperat, `mpreun\ cu al]ii, la e-
di]ia a doua.

Nici Urmanov, nici Elena Vl\d\reanu,

nici m\car Marius Ianu[ (dac\ privim

cu aten]ie), ca s\ amintesc doar c`]iva

dintre cei mai mediatiza]i poe]i recu-

noscu]i ast\zi ca dou\mii[ti, nu au ple-

dat pentru intrarea prin for]a de grup

`n literatur\ (poate doar grupul de la

Constan]a, singurul foarte solidar…),

ba, din contr\, au refuzat, uneori chiar

tran[ant, orice form\ de „`nmatricu-

lare“. De ce atunci o antologie?

E deja stabilit, prin consens critic, c\ anto-
logiile s`nt instrumente utile prin care se an-
ticipeaz\ relieful unei posibile istorii a lite-
raturii. Ba chiar acestea substituie, adese-
ori, mai avantajos, orice istorie literar\, de-
oarece reactualizeaz\ prompt receptarea u-
nor texte. Ca experien]\ proprie, trebuie s\
spun c\, dup\ ce-am ajuns `n Italia, acum
treizeci de ani, am avut un impact revelator
cu poezia italian\ contemporan\ prin anto-
logia lui Antonio Porta, Poesia degli anni
settanta (Feltrinelli, Milano, 1979), deoare-
ce am putut s\ citesc, acolo, textele poe]ilor
importan]i care publicaser\ `n ultimul dece-
niu (1968-1978), antologa]i, pe fiecare an `n
parte, prin poeziile ap\rute, pe parcursul a-
celui interval, `n diverse reviste sau volume.
Astfel am putut s\ simt imediat care era pul-
sul viu al poeziei italiene [i am `n]eles cum
se repartizau vectorii structurali `n alter-
nan]a dinamic\ dintre genera]ii. De la o a-
semenea perspectiv\ sincronic\ am pornit
eu `nsumi, mai t`rziu, `n lucrarea Poezia ro-
mân\ actual\ (antologia comentat\, `n trei
volume, a poeziei postbelice, ap\rut\ `n
1998-1999), care a fost completat\, `n mod
firesc, cu Genera]ia 2000, tip\rit\ acum doi
ani pentru a da continuitate proiectului [i
mai ales pentru a-i introduce `n competi]ie
pe ultimii sosi]i. Cred c\ se poate deduce
u[or, de c\tre oricine, c\ aceast\ „antolo-
gie“ nu reprezint\, nicidecum, vreo tenta-
tiv\ ascuns\, a mea, de „`nmatriculare“ gre-
gar\ a tinerilor scriitori.

Dup\ ce a fost unul din promotorii

activi ai conceptului de nou\ genera]ie

literar\, R\zvan }upa se gr\be[te s\-i

anun]e (nu mai t`rziu de zilele trecute)

decesul. Nu f\r\ unele argumente, a[

spune (cvasi-e[ecul manifestului frac-

turist, perpetuarea vechilor obi[nuin]e,

g\[cu]e [i orgolii ce se pot articula

foarte zgomotos la un moment dat –

}upa atr\g`nd aten]ia c\ deja ele exist\

[i, mai mult, se [i manifest\ – statul

comod sub umbrela genera]ionist\

etc.), care m\ [i mir c\ nu ocup\ un loc

mai vizibil pe agenda dezbaterilor lite-

rare din zilele astea…

Dl R\zvan }upa [i-a expus [i `n Cenaclu a-
ceast\ idee „funebr\“, oarecum „alarman-
t\“, pentru competitorii primi ai genera]iei
sale. Este o atitudine normal\. Nu mi se pare
deloc ceva nou, fiindc\, `n general, intr\ `n
regula jocului ca aceia care au o con[tien-
tizare maxim\ a propriei genera]ii s\ fie pri-
mii care o neag\. A[a s-a `nt`mplat cu toate
grup\rile avangardiste/ experimentaliste din
secolul XX; de exemplu, cei cinci compo-
nen]i ai „grupului suprarealist român“ s-au
separat [i s-au negat reciproc de mai multe
ori. Deja, `n promo]ia [aizecist\, poe]ii a-

p\ru]i dup\ 1966 (Dimov, Mazilescu, Mir-
cea Iv\nescu) polemizau, prin scrisul lor ra-
dical schimbat, cu cei debuta]i `n primul lustru
al aceluia[i deceniu (Nichita St\nescu, Ma-
rin Sorescu, Cezar Baltag). Asta nu repre-
zint\ altceva dec`t un semn de maturizare a
genera]iei.

~n acest sens, [i eu am observat c\, `n
stagiunea ultim\ a Euridicii, au ap\rut poe]i
noi, cu adev\rat diferi]i fa]\ de prima serie
a euridicienilor. (M\ refer la cei care au ci-
tit la ultimele [edin]e, precum Robert
M`ndroiu, Florin Bratu, Eugen Suman, Livia
Ro[ca, Diana Geac\r, Andra Rotaru, Irina
Brandabur, Ruslan Car]a, Pablo Hose etc.).
Evident c\ e vorba de o modificare subtil\
de atitudine [i de mijloace tehnice, prin
cur\]irea de scoriile contondente ce `nso]eau
ini]ial substan]a polemic\ a discursului dou\-
miist. De fapt, orice genera]ie se manifest\
la fel: `nt`i se impune iconoclast prin furia

nout\]ii discursive/existen]iale, apoi se rafi-
neaz\ [i se dilueaz\ p`n\ la automanier\. Se
pare c\ nu e nimic nou sub soare. Anun]`nd
„moartea genera]iei 2000“, }upa propune o
discu]ie bazat\ pe prezentarea grupurilor ti-
nere care au marcat poezia de la noi `n ulti-
mii ani, prezentare util\ dup\ p\rerea mea,
f\r\ a sta totu[i prea bine de una singur\ `n
picioare, dac\ lu\m `n calcul fie [i un singur
aspect: diferen]ele majore din cadrul celui
mai important asemenea grup, cel din Bucu-
re[ti, care nu e nici pe departe at`t de com-
pact precum s-au gr\bit s\ constate unii co-
mentatori. Mai operant mi s-ar p\rea con-
ceptul de [coal\ poetic\…

De fapt, prin aceasta nu ar face altceva
dec`t s\ ilustreze identitatea structural\ a
`ntregii genera]ii care, oric`t de dispersat\
teritorial, descoper\ instinctiv acela[i mod
de a sim]i [i a face literatura, indiferent c\
grupurile ce o reprezint\ se afl\ la Arad sau

la Constan]a, la Bucure[ti sau la Craiova, la
Cluj sau la Ia[i, la Timi[oara sau la Chi-
[in\u. Cred c\, dac\ R\zvan }upa ar conti-
nua o asemenea „prezentare“ (precum ace-
ea `nceput\ cu „grupul de la Constan]a“ `n
primul num\r din revista „Versus/m“), s-ar
putea vedea mai bine unitatea `n diferen]iere
[i diversitatea incizionat\ ad`nc `n gena ma-
tricial\ a dou\mii[tilor.

N-are nici o importan]\ c\ „grupurile“
din Bucure[ti s`nt mai evoluate sau mai
complexe, [i nici faptul c\ aici s-au produs
noi isme: cele mai cunoscute fiind fractu-
rismul (lui Dumitru Crudu [i Marius Ianu[),
utilitarismul (inventat de Adrian Urmanov `n
toiul dezbaterilor de la Euridice) [i depri-
mismul (lui Gelu Vla[in).

Nu conteaz\ c`t de „compact“ este un
grup sau altul, ci dac\ acesta ader\ sau nu
la spiritul dou\miist.

Dup\ infla]ia de „visceralitate, mizofilie [i scatofagie“ ce
p\rea s\ preia controlul la un moment dat, s-au putut afir-
ma poe]i precum Claudiu Komartin, Dan Coman, Teodor
Dun\ (Constantin Virgil B\nescu o f\cuse deja), iar acum,
mai greu e adev\rat, preg\te[te terenul Andra Rotaru,
o poet\ `narmat\ p`n\ `n din]i cu tehnic\ (Urmanov), dar [i
cu viziune (Nina Vasile). {i pentru c\ `ntrebarea mea este
poezia – `ncotro?, cred c\ e cazul s\ aducem `n discu]ie ([i)
[coala de poezie inaugurat\ la R`[ca de Adrian Urmanov.
V\ e „fric\“ de acest Adrian Urmanov?

Mie nu mi-e „fric\“ dec`t de poe]ii mari. Unii dou\mii[ti s-au `m-
boln\vit, din p\cate, de vedetism, prea devreme, cum cred c\ e
cazul lui Constantin Virgil B\nescu [i Claudiu Komartin, ca s\ ci-
tez numele a doi dintre „afirma]ii“ dumitale. Adrian Urmanov e
un euridician pur din prima serie, remarcabil prin dorin]a sa de
diferen]iere structural\; el a debutat la Pontica `n 2001, c`nd mi-am
permis s\-i sugerez titlul volumului C\rnurile cannonice, [i apoi
s-a format `n Cenaclul Uniunii, `n primii doi ani (2002-2003) de
func]ionare a acestuia `n Sala Oglinzilor. Aici s-a f\cut cunoscut,
de la `nceput, prin coeren]a lu\rilor de cuv`nt, pe c`t de polemice
pe at`t de inteligente (de exemplu, acuitatea [i consisten]a replicii
pe care i-a dat-o lui Florin Iaru a n\scut constatarea mea c\ asis-
t\m la na[terea unei noi genera]ii), propun`nd ideea utilitarismu-
lui, `n replic\ la fracturismul lui Marius Ianu[. A mai publicat
dou\ volume tot la Pontica (Poeme utilitare `n 2003 [i Schelet `n
2004). Dup\ ce-a r\mas pentru un an, cu o burs\ de crea]ie, `n
Anglia, s-a `ntors de acolo r\scolit interior [i a ales, brusc, s\ de-
vin\ c\lug\r la R`[ca, de[i de meserie este contabil, [colit `n toat\
regula `n ]ar\ [i la Moscova. Agresiv (cu sine [i cu al]ii) din ex-
ces de timiditate [i aparent lipsit de duhul smereniei, a g\sit de
cuviin]\ s\ transfere spiritul euridician peripatetic `ntre zidurile
unei m`n\stiri medievale moldave, ]in`nd cursuri secrete de poe-
zie unor tineri dornici de-a `nv\]a, care-au debutat dup\ aceea cu
succes. Dac\ va reu[i `n tentativa sa ambi]ioas\ de a `ntemeia „o
[coal\ de poezie“ la R`[ca, `nseamn\ c\ [coala de poezie de la
Euridice a dat rod [i asta nu poate dec`t s\ m\ bucure. ~n cadrul
cam agitat al Cenaclului nostru am sus]inut `ntotdeauna c\ litera-
tura trebuie s\ se manifeste concuren]ial [i `n competi]ie deschis\,
nu `n spirit meschin de invidie joas\.

Care ar fi cele mai importante linii de for]\ pe care se
sprijin\ discursul poetic dou\miist, pentru c\, [i nu cred
c\ e doar impresia mea, se vorbe[te adesea despre nume,
dar mai pu]in de tendin]e, direc]ii, `n fond lucrurile care
conteaz\…?

Sugerez, f\r\ nici o preten]ie de sistematizare, doar c`teva dintre
acestea: radicalizarea discursiv\ prin renun]area la retorismul
textualist sau de alt\ provenien]\, hypervisceralizarea percep]iei
realului prin implicarea coparticipativ\ (era s\ zic „utilitarist\“)
a celuilalt, explorarea lacanian\ a subteranei prin asumarea cu-
rajoas\ a abjec]iei umane, recuperarea subiectului social alienat
prin pendularea paranoic\ `ntre „apocalips\“ [i „integrare“, exa-
cerbarea autenticit\]ii tr\irii de gradul zero ca terapeutic\ obscen\
a limitei subzisten]ei etc. Deocamdat\ cred c\ asist\m `nc\ la pro-
cesul lent de sedimentare [i stratificare n\moloas\ a unui humus
genera]ional din care sper c\ se vor contura, c`t mai cur`nd, di-
rec]ii [i tendin]e poetice originale. Dar nu trebuie s\ ne gr\bim,
c\ci au trecut doar primii cinci ani din cei zece acorda]i de mine
genera]iei ultime, pentru a-[i trasa [i impune d`ra proprie. Am
`ncredere, cum am mai spus, c\ criticii dou\mii[ti vor [ti s\-i se-
sizeze la timp [i s\-i marcheze diferen]a structural\.
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REPERE:

OPERE:

„Au trecut doar primii cinci ani din cei zece
acorda]i de mine genera]iei ultime“



Romanul, `n 700 de semne
Wakefield duce o via]\ tihnit\ `n New Orleans,
`nconjurat de c\r]i [i mobil\ de bun-gust, c`nd
Diavolul `i face o vizit\. Musafirul s\u este `n plin\
criz\ existen]ial\, birocra]ia [i concuren]a dur\ de
pe lumea cealalt\ `i dau b\t\i de cap, iar `n lumea
noastr\ domne[te confuzia, nu mai exist\ limite
clare `ntre bine [i r\u. Wakefield are la dispozi]ie
un an ca s\ g\seasc\ un mod de via]\ autentic,
altfel sufletul s\u `ncape pe m`na Necuratului.
Astfel c\ eroul nostru str\bate SUA, `nt`lnind `n
cale ini]ia]i New Age, miliardari corporati[ti,
colec]ionari de art\ sau militan]i ecologi[ti,
pierz`ndu-se `ntr-o lume tot mai absurd\,
dominat\ de ciocniri interculturale [i interetnice,
globalizare [i tehnologizare.

Avanpremier\ editorial\

Andrei Codrescu
WAKEFIELD

Avanpremier\ editorial\

Andrei Codrescu
WAKEFIELD
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dosar prob\ scris\

C`ndva,  t`rziu,  `n  secolul
al  XX-lea

~ntr-o zi se arat\ Diavolul.
— Am venit s\ te iau.
— Nu s`nt gata, spuse Wake-

field.
— De ce nu? N-ai nici un

motiv s\ tr\ie[ti mai departe.
Wakefield se scandalizeaz\.
— E[ti `ntr-o dung\? Cum

po]i spune a[a ceva unui b\rbat
`n floarea v`rstei?

— E[ti un ratat. E timpul s\
mori.

Diavolul e plictisit. Are dis-
cu]ia asta de, s\ zicem, [ase, [apte
ori pe zi? Nimeni nu prime[te
moartea cu bra]ele deschise. S`nt
cop]i, au nevoie de ea, dar c`nd
e la o adic\, nu se las\ du[i.

— Cum adic\ un ratat? S`nt
o persoan\ foarte respectat\.

— Fie, r\spunde Satanik,
dac\ vrei ne juc\m... De ce vrei
s\ mai r\m`i? Te `ngrijoreaz\
soarta celor pe care `i la[i `n
urm\?

— Nu m\ intereseaz\ deloc
oamenii, roste[te Wakefield cu
ar]ag, `ndrept`ndu-se de spate [i
privind la cheliu]a dintre coar-
nele Necuratului care este, fie
vorba `ntre noi, cam scund.

— Vreau doar s\-mi dai pace.
~ncearc\ s\-i tr`nteasc\ Diavolului
u[a `n nas, dar Diavolul `[i pu-
sese deja o copit\ `n prag.

— Ok, deci e[ti un singura-
tic. Nu tu cineva drag, nu tu rude,
nu tu animale de companie. Ni-
mic pentru care s\ meri]i s\ tr\-
ie[ti, `n afara c`torva metehne.

— N-am spus asta. Am o mul-
]ime de prieteni. Vocea lui Wake-
field sun\ [ov\ielnic. Fiica mea,
Margot, ar fi probabil foarte a-
fectat\...

Diavolul sesizeaz\ ocazia [i
profit\.

— Nu te am\gi, amice. N-ai
mai v\zut-o pe fiic\-ta de ani de
zile, [tim asta am`ndoi. Hai, spu-
ne adev\rul, care e motivul real
pentru care vrei s-o mai freci
pe-aici?

Chestia cu fiica e corect\.
Vorbe[te cu Margot la telefon la
fiecare dou\ s\pt\m`ni. N-o fi
el un tat\ model, dar nu e nici
de lep\dat.

— P\i, ar mai fi ni[te chestii
pe care le am de citit, improvi-
zeaz\ Wakefield, ar\t`nd c\tre
rafturile burdu[ite de c\r]i care
`i tapeteaz\ pere]ii b`rlogului.

S\ vezi [i s\ nu crezi!
— Po]i s\ cite[ti [i c`nd e[ti

decorporalizat, nimic nu te `m-

piedic\, [i n-am toat\ ziua la
dispozi]ie. Ai citit destul p`n\ a-
cum ca s\ [tii cum merge trea-
ba.

Wakefield [tie cum merge
treaba `n c\r]i. Lunge[ti conver-
sa]ia c`t po]i. ~l ]ii pe Diavol de
vorb\ p`n\ c`nd g\se[ti o so-
lu]ie.

— Uite care-i treaba. Pe bu-
ne, nu m\ a[teptam s\ te v\d.
N-ai putea s\-mi mai dai o [an-
s\? Wakefield arboreaz\ cea
mai sincer\ min\ de care este `n
stare. De c`tva timp m\ `n-
cearc\, [tii, un fel de sentiment,
cum c\ a[ fi gre[it pe undeva, c\
a[ fi putut tr\i o altfel de via]\.

— O, sole mio! ~i detest pe
livre[tii \[tia! Asta nu e ca la
re`ncarnare, amice. Nu [tiu pe
nimeni care s\ cread\ c\ a tr\it
adev\rata via]\, to]i cred c\ e un
fel de vis. Am o singur\ `ntre-
bare: crezi `n mine?

Pentru Diabolo, asta e o
chestie tare important\. Un vechi
cod profesional `l oblig\ s\ le
dea celor ce cred `n el o nou\
[ans\. Cu necredincio[ii e sim-
plu: `i ia cu lopata [i `nchide
cartea. Dac\ nu-]i place, f\ re-
curs la tribunal. Via]a ve[nic\
nu este dec`t o lung\ audiere.

„Suplimentul de cultur\“ v\ prezint\, `n avanpremier\, un fragment din
romanul Wakefield de Andrei Codrescu. Scriitorul se va afla `n luna
septembrie `n România, fiind invitatul principal al evenimentului „Zile [i
Nop]i de Literatur\ la Neptun“, organizat de Uniunea Scriitorilor. 

Codrescu, stabilit `n New Orleans, a mai fost prezent `n ]ar\ `n aprilie
2005, cu ocazia anivers\rii a zece ani de la `nfiin]area Editurii Polirom.
Atunci [i-a lansat Casanova `n Boemia. Cele mai recente apari]ii semnate
Andrei Codrescu `n limba rom=n\ au fost Mesi@ [i Scrisori din New
Orleans (ambele la Polirom, `n 2006).

Prolog

Traducere de Ioana Av\dani



dosarSUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 17 (91), 26 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE 2006 11

— Oh, sigur c\ cred `n tine,
s\ nu m\ `n]elegi gre[it. Am ci-
tit undeva c\ `n centrul Univer-
sului se afl\ o gaur\ neagr\, cu
un fel de super-gravita]ie, de
nici lumina nu scap\ din ea. Tu
e[ti \la, nu?

— Desigur, eu s`nt. De fapt,
s`ntem mai mul]i.

— Deci nu cumva trebuie
s\-mi dai o a doua [ans\, dac\
tot cred `n tine?

El Malefico ridic\ ochii c\-
tre stele, acolo unde st\p`nii s\i
cu b\rbi `ntunecate [ed `n jurul
focului ron]\ind sufletele pe care
le aduce el.

— Nu-mi spune, [i asta tot
dintr-o carte ai scos-o.

— Da, m\ rog. Ce spui? Nu
putem face un soi de aranjament
special? Nu s`nt cel mai exigent
om, ca s\-l citez pe Frank O’Hara.

Pe Diavol `ncepe s\-l s`c`ie
[alele, tot st`nd a[a `n u[\, unde-l
trage curentul.

— Crezi c\ a[ putea s\ m\
a[ez un minut, amice? N-am nici
o obliga]ie legal\, m\-n]elegi,
dar poate c\ am putea discuta
cererea ta.

A[a mai vii de-acas\, g`n-
de[te Wakefield, ar\t`ndu-i dru-
mul oaspetelui s\u.

— S\-]i aduc ceva de b\ut?
C\ eu, unul, a[ cam avea nevoie
de o t\rie. Ce s\ fie?

— Scotch, m`r`ie Diavolul,
l\s`ndu-se `ntr-un fotoliu molcu]
de piele.

Celularul din buzunarul lui
Wakefield a tot vibrat din c`nd
`n c`nd, pe parcursul acestei
ciudate `nt`lniri. ~n timp ce pre-
g\te[te b\uturile, `[i ascult\ me-
sajele. Este unul de la agentul
de prelegeri, care `l implor\ s\
accepte o apari]ie la jum\tate
din pre]ul obi[nuit; prietenul lui
Ivan (singurul lui prieten), care
`l invit\ la o partid\ de poker;
agentul de burs\, care `ncearc\

s\-i v`nd\ ac]iuni la o nou\ IPO;
fosta sa so]ie, Mariana, care
vrea s\ `i vorbeasc\ despre fiica
lor. Wakefield `[i toarn\ `n pa-
har o extra-doz\.

~n \st timp, Diavolul m\soa-
r\ din ochi vizuina lui Wake-
field. Pentru un nimuric, tipul
are ceva gust, se g`nde[te, admi-
r`nd candelabrul de Murano, chi-
limurile decolorate, cele trei
netsuke false, cu pozi]ii porno-
grafice, de pe [emineu, puse a-
l\turi de pozele de familie; o
femeie cu pantaloni bufan]i, un
b\rbat `n haine de duminic\, un
b\iat cu o b`t\ de baseball. Cum-
p\rate de la talcioc, a[a cum fac
mai toate familiile `n ziua de
azi. Are o sl\biciune pentru fal-
suri. Diavolul are [i el o colec]ie
de fotografii de familie ale b\r-
ba]ilor de v`rst\ medie culese cu
m`nu]a lui de pe birourile aces-
tora. Mai `nt`i, a luat b\rba]ii `n
persoan\; apoi, pentru propria
sa pl\cere, a luat pozele de fa-
milie. Invariabil, acestea s-au do-
vedit a fi falsuri, recuzit\, simu-
lacre de familii adev\rate, ceea
ce le f\cea cu adev\rat dezirabi-
le `n lumea lui, unde valoarea se
bazeaz\ `n `ntregime pe diferen]a
dintre fals [i adev\rat. Cu c`t
mai mare minciuna, cu at`t va-
loarea cre[te. Pozele contraf\-
cute nu l\sau nici un dubiu:
luase sufletele care trebuia.

— Cred c\ o s\-]i plac\
whiskey-ul \sta, spune Wake-
field, c`nd vine cu b\uturile. E
un single malt, un dar de la unul
din fanii mei. Se a[eaz\ pe un
scaun `n fa]a ~ntunecimii Sale,
care soarbe din scotch [i d\ din
cap a aprobare.

— N-am fost o gazd\ prea
grozav\, continu\ Wakefield, o
dau `nainte vorbind despre mi-
ne, ce vreau eu, [i alte de-astea.
Dar tu? Nu cred c\ ]i-e prea
lesne, b`ntuind p\m`ntul, tot

timpul `n misiune – telefonul lui
Wakefield vibreaz\ din nou, iar
b`z`itul se aude `n `nc\perea t\-
cut\.

— ~nchide blestem\]ia aia.
Zgomotul m\ scoate din min]i,
morm\ie Diavolul, `nghi]ind
dintr-o sorbire ce-i mai r\m\se-
se din whiskey.

— Tu e[ti \la cu puteri su-
pranaturale, tu s\-l `nchizi, ex-
plodeaz\ Wakefield, uit`nd de
bunele maniere.

— ~mi pare r\u s\ te de-
zam\gesc, spune Diavolul cu
obid\, dar nu am nici o putere
asupra celularelor, computere-
lor, televiziunii prin cablu, co-
munica]iilor prin satelit [i mi-
croundelor. Nu, pe bune, e a-
dev\rul adev\rat. Pe vremuri,
lucrurile erau mai simple, mai
nostime. Aveam o existen]\ fri-
vol\ [i agreabil\, `n calitate de
personaj comic, `ndr\git, cvasi-
func]ional. Grozav era – litera-
tura clasic\, oper\, balet... Of-
teaz\ din r\runchi, apoi se a-
pleac\ spre Wakefield.

— Apoi, `ntr-un singur an,
am trecut de la a fi personificat
la Bolshoi la a fi zeificat de
Khomeini [i Falwell. Dup\ aia a
urmat bulib\[eala. O m`n\ de
fanatici religio[i, scuip`nd o re-
toric\ muceg\it\ [i care cereau
o lucrare de dimensiuni apoca-
liptice. Nu vreau s\ m\ joc de-a
terminatorul lumii cu sona]ii \[tia.
M\ a[teptam la o soart\ mai
bl`nd\, poate un R & R* `n bra-
]ele unei soprane u[or lascive.
{i-acum vii tu [i ̀ mi faci mizerii?

Wakefield e uimit de aceast\
ie[ire. Cine ar fi [tiut ca Diavo-
lul are atari probleme specifice
v`rstei mijlocii? S\rmanul, b\-
tr`nul Pan, pl`ng`nd `n pe[tera sa
muceg\it\ c`nd lumina orbitoare
a unei cruci de neon `i invadea-
z\ ̀ ntunericul [i bucuria. {i Wake-
field regret\ trecerea erei p\g`ne
[i mai c\ i-ar veni s\-l `mbr\-
]i[eze pe B\tr`nul }ap, dar are
de `ncheiat o afacere.

— Ce-ai zice dac\ ai avea
ocazia s\ mai reduci un pic din
trud\ [i s\ am`ni c`te ceva din
aste ridic\ri escatologice? D\-mi
[ansa de a-mi g\si adev\rata
via]\. Dac\ reu[esc – [i tu e[ti
cel care va judeca asta, de bun\
seam\ – `mi v\d mai departe de

traiul meu. Dac\ nu... ei bine,
faci ce ai de f\cut. Ar fi al dra-
cului de relaxant fa]\ de toat\
chestia aia cu caznele [i biciui-
rea `n mas\.

Diavolul se simte ispitit. ~n
meseria sa, jocul de noroc este
singurul mod `n care-]i po]i pe-
trece nemurirea, care nu trece
deloc [i care d\ prilej la multe
interpret\ri [i migrene.

— Cam c`t crezi c\ o s\-]i ia
treb[oara asta? `ntreab\ ~ntune-
catul, pun`ndu-[i copitele pe
m\su]\.

— P\i, nu [tiu... Wakefield
se preface c\ socote[te. Un an,
poate. Maximum doi.

Diavolul se joac\ g`nditor cu
paharul gol de whiskey. Wake-
field aduce sticla din buc\t\rie
[i mai toarn\ c`te un r`nd ]eap\n.

— Va presupune obligatoriu
ceva c\l\torii, [tii. Nu po]i doar
sta `ntr-un apartament [i s\ hu-
zure[ti. Apropo, frumos loc[or.

— Nici o problem\, `ncuvi-
in]eaz\ Wakefield cu gr\bire.
Oricum c\l\toresc mult. Fraie-
rul pune botul, se felicit\ singur.

Diavolul r\m`ne t\cut, savu-
r`ndu-[i cel de-al doilea whiskey.
~[i `nchide ochii cei galbeni [i
osteni]i [i, pentru o clip\, Wake-
field `[i `nchipuie c\ a adormit,
p`n\ c`nd morm\ie [i ochii i se
deschid cu o fluturare.

— {i va trebui s\-mi aduci
c`te ceva de peste tot de unde te
duci.

— S\-]i aduc ceva? Cam ce,
un suvenir, ceva valoros, ceva ca
o jertf\? ~ncerc\ s\ fie coope-
rant.

— Nu [tiu, pe bune. Ceva ce
crezi c\ mi-ar face pl\cere. Poate
fi orice.

— E[ti sigur c\ nu vrei ceva
mai abstract? {i nu cere tradi]ia
s\-mi ceri sufletul `n schimbul
acestui t`rg? A[a se petrec lu-
crurile `n Faust, `n Maestrul [i
Margareta, `n toate textele cla-
sice.

— Mai scute[te-m\! m`r`ie
Diavolul. M\ scald `n suflete
p`n\ peste cap. E o pia]\ numai
bun\ pentru cump\r\tori. Uit\-te
pe fereastr\ [i vezi [i singur.

Un [ir de femei tinere se
`ntinde pe trotuar, c`t vezi cu o-
chii. Un regizor faimos filmea-
z\ `n cartier [i fetele au venit

pentru audi]ie. Regizorul a dat
deja rolul; audi]ia este numai o
modalitate de a-i face rost mo-
[oteiului de oarece futai. Wake-
field `n]elege `ncotro bate Dia-
volul.

— Deci nu r`vne[ti la sufle-
tul meu.

— Porne[ti, domnul meu, de
la presupunerea c\ ai avea a[a
ceva, dar fie c\ ai sau nu, eu,
unul, nu-l vreau. Eu vreau un
lucru, un obiect, „obiectivitate“
pur\, ceva care s\-mi demon-
streze c\ ai g\sit a[a numita via-
]\ adev\rat\. ~n afara de asta,
v`rtejul de spaim\ [i de `ndoial\
de sine pe care simpla mea ce-
rere ]i l-a produs e plat\ `ndea-
juns pentru mine. Batem palma,
domnule Wakefield, dac\ te `n-
voie[ti la aceste condi]ii. ~]i dau
un an. Este o ocazie nep\m`ntea-
n\, dar acum, c\ existen]a mea
a fost probat\ [tiin]ific prin exis-

ten]a g\urilor negre, `mi pot
permite s\ fiu un pic m\rini-
mos.

Wakefield c`nt\re[te aspecte-
le practice ale c\ut\rii sale.

— Dar ce se va alege de to]i
oamenii care depind de mine?
Fosta nevast\, fiica noastr\, com-
paniile de c\r]i de credit, oame-
nii din memoria telefonului meu
mobil?

— Nici m\car nu vor b\ga de
seam\ c\ ai disp\rut.

— A[adar, c`nd va `ncepe a-
ceast\ v`n\toare spiritual\ de
hoituri? `ntreab\ Wakefield, cu
un ton mai relaxat dec`t el `nsu[i.

— Trebuie s\ a[tep]i sunetul
pistolului de start, spune Diavo-
lul, supermisterios, ridic`ndu-[i
paharul gol, dar p`n\ una-alta,
po]i s\-mi mai torni un r`nd.

* Recreation and relaxation
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„Simt c\ fac parte din
peisajul literar rom=nesc“

Cum a evoluat `n to]i ace[ti ani rela]ia dumneavoastr\
cu România?

Am fost tratat bine, ca o persoan\ care s-a re`ntors. Mi-au fost
traduse poeziile, mi-a ap\rut o colec]ie de poeme traduse de
Ioana Ieronim la Editura Institutului Cultural Român. Mi-a a-
p\rut [i Gaura din steag, dar a disp\rut din libr\rii, nu se mai
g\se[te nici un exemplar `n România. Am fost, prin urmare,
destul de prezent `n literatur\, iar c\r]ile au fost prezentate bine
de mul]i critici români. N-am `nceput s\ scriu `nc\ `n ro-
mâne[te, dar m\ simt ca f\c`nd parte din peisajul literar românesc.

A]i fost prezent `n Statele Unite la cele mai cunoscute
show-uri... De la cel al lui Letterman [i p`n\ la emisiunile
de [tiri. S-ar putea spune c\ nu s`nte]i unul dintre acei
intelectuali baricada]i `n turnul lor de filde[...

M-a[ baricada bine dac\ a[ putea s\ tr\iesc acolo din banii care
mi s-ar arunca. Am avut un moment `n care am fost un perso-
naj foarte mediatizat, deoarece am f\cut un film, Road Scholar [i
am ajuns s\ apar la show-urile acestea extrem de populare da-
torit\ acestui fapt, nu datorit\ c\r]ilor mele sau a poeziei pe care o
scriu. Ca [i `n România, po]i supravie]ui `n Statele Unite din
poezie doar `n cazul `n care te faci c\lug\r sau dac\ nu m\n`nci.
Filmul acesta mi-a adus `ns\ un anume grad de notorietate [i m-a
propulsat spre locurile `n care ajung `n mod obi[nuit numai ve-
detele sau actorii.

(Fragment din interviul acordat
de autor „Suplimentului de cultur\“ [i publicat 

`n num\rul 20, 9-15 aprilie 2005)

„S`nt mul]i români [i multe scene
române[ti `n Wakefield. Parte din carte se
desf\[oar\ `n Chicago, iar tragedia lui Ioan
Petru Culianu – desigur, fic]ionalizat\ –
este inclus\ `n nara]iune.“

Andrei Codrescu

REPERE:

PROZ|:

ESEURI:

POEZII:



Vechiul  Cartier

Wakefield tr\ie[te singur `n
cartierul cel vechi al unui ora[-
port plin de r\sf\]uri, cunos-
cut pentru viguroasa sa via]\
de noapte. De fapt, chiar e
noapte, cam orele zece ale
unei nop]i ploioase [i Wake-
field tocmai ce a `ncheiat
pactul cu Diavolul. Plin de
vigoare dup\ a[a `nt`lnire, `[i
ia umbrela [i, dup\ cum `i e
obiceiul, se `ndreapt\ c\tre
barul din col]ul str\zii, un fel
de a doua sa cas\. Se cioc-
ne[te de o turm\ de turi[ti
care blocheaz\ trotuarul. Stau
ciucur `n jurul unui ghid cu
cap\, care le ofer\ un „tur
al fantomelor“. Par tri[ti,
mura]i, r\t\ci]i [i oarecum
speria]i. Ecusoane autoco-
lante `i identific\ drept
membri ai grupului, ast-
fel `nc`t nici un blatist s\
nu se poat\ lipi.

Fiecare ghid din ora[
are propriile sale pove[ti,
cu fantomele aferente, [i
cu to]i se afl\ `ntr-o con-

curen]\ acerb\, chiar furi-
bund\. ~ntre ghizii costu-

ma]i se pot isca `nc\ier\ri [i
chiar se isc\ deseori: vampiri

cu mantii de m\tase atac\ al]i
vampiri cu mantii de m\tase, iar
uneori [i turi[tii o iau pe coaj\
`n cursul acestor lupte. De obi-

cei, Wakefield ocole[te a-
ceste grupuri ca pe o
cium\ ce s`nt. Ghidul
de fa]\ pare c\ `l arat\
cu degetul, dar Wake-

field [tie c\ gestul se adre-
seaz\ cl\dirii din spatele lui,
prima ghe]\rie a ora[ului, `n pre-

zent un hotel `n care fantomele
solda]ilor confedera]i `[i fac de-
seori apari]ia. Unii dintre turi[ti
stau chiar `n acest hotel [i ples-
c\ie din limb\ a pl\cere la auzul
dezv\luirilor ghidului. Al]ii se
holbeaz\ la Wakefield ca [i cum
ar fi el `nsu[i o stafie. Se stre-
coar\ pe sub nasul grupului de
gur\-casc\ [i ajunge repejor la
destina]ie.

Ivan Zamyatin, un emigrant
rus devenit taximetrist [i unul
dintre filosofii ne[tiu]i ai Ameri-
cii, [ade la locul s\u obi[nuit din
bar, `n dreptul unei ferestre des-
chise c\tre strad\, dar la ad\post
de ploaie. Poate fi g\sit `n bar
aproape ̀ n fiecare zi, dup\ cinci;
barul este camera lui de zi, a[a
cum taxiul este biroul s\u.

Wakefield `[i `nchide umbrela
[iroind\ [i se a[eaz\ pe scaunul
de l`ng\ Zamyatin.

— Ai citit ceva de Hawthorne?
`l `ntreab\ Wakefield pe amicul
s\u, `n loc de bun g\sit.

— {tiu Casa cu [apte fron-
toane [i povestea T`n\rul Good-
man Brown despre t`n\rul acela
care se `nt`lne[te cu Diavolul
`ntr-o p\dure [i ajunge [i la sa-
batul vr\jitoarelor [i toat\ lu-
mea din ora[ se amestec\...

— Nu, nu aceea. Mai e o po-
veste cu un tip care `[i p\r\se[te
nevasta [i casa [i toat\ lumea
crede c\ e mort, dar apare din
nou dup\ dou\zeci de ani, f\r\
nici o explica]ie, f\r\ s\ i se pun\
vreo `ntrebare.

Zamyatin `[i scarpin\ unul
dintre perciunii luxurian]i care
coboar\ de pe ]easta-i ple[uv\.

— ~n Rusia, c`nd dispare ci-
neva, toat\ lumea [tie ce s-a `n-

t`mplat. ~l ia KGB-ul [i `l expe-
diaz\ `n Siberia, asta dac\ nu
cumva `l ucid pe loc.

Wakefield `i arunc\ prietenu-
lui s\u o privire piezi[\.

— Nu asta voiam s\ spun.
Tipul tr\ia `n Anglia, o ]ar\ de-
mocratic\, unde via]a privat\ [i
drepturile persoanei s`nt respec-
tate. A vrut s-o [tearg\ [i asta a
[i f\cut, apoi s-a `ntors. Punct,
sf`r[itul pove[tii.

Ivan nu se arat\ impresionat
de oamenii care dispar din pro-
prie voin]\, c\ci pe el l-a f\cut
Statul s\ dispar\, mai `nt`i pen-
tru vreo [ase luni, `ntr-o insti-
tu]ie de boli mintale. Dup\ acea
experien]\, a lucrat cinci ani `n
vecin\tatea Cercului Arctic, dar
nu vede acest episod cvasi-solitar
ca pe o „dispari]ie“. A fost mai
degrab\ o intrare gradual\ `n r`n-
dul lumii. ~n America s-a dez-
b\rat, deliberat, de dragostea de
singur\tate.

— {tii, spune, privind `n
ad`ncurile paharului de vodc\,
fumez `n restaurante, `mi par-
chez taxiul l`ng\ gurile de hi-
drant, vorbesc cu to]i cei pe care
`i `nt`lnesc. Las multe indicii, ca
oamenii s\ poat\ spune „Ivan a
fost aici acum c`teva minute,
i-am dat o amend\ pentru parcare
neregulamentar\, am vorbit cu
el la bar, e viu, e bine!“ Nu ca
`n Rusia unde puf! Dispari ̀ ntr-un
minut new-yorkez.

Wakefield r\m`ne t\cut c`-
teva minute `n fa]a unei atari `n-
]elepciuni de net\g\duit, tipic\
pentru Zamyatin.

— Mi s-a ar\tat Diavolul azi,
spune `n cele din urm\, [tiind c\
lui Ivan poate s\-i spun\ orice,
oric`t ar fi de absurd.

— Ce tot spui acolo, cum a-
dic\ diavolul? Ivan pare dezgus-
tat. Nu fii prost. Noi, ru[ii,
s`ntem s\tui de diavol, a f\cut
deja prea destul pentru noi. Am
venit aici ca s\ scap de demoni.
E[ti un american bogat, nu prea
ur`t, ai bani s\ m\n`nci `n ora[,
s\ te duci la spectacole, s\ faci ce
vrei. Ce-]i trebuie ]ie diavol, sau
Dumnezeu, sau chestii de-astea?

Zamyatin nu are timp de dia-
voli. E prea ocupat s\-[i lase ur-
mele peste tot, s\ umple spa]iul
cu fum, zgomot, pohte, str\ini.
Dac\ o vr\jitoare ar `ncerca s\-l
m\n`nce, to]i oamenii pe care
i-a `nt`lnit (fie [i numai o dat\,
dar pe care [i-a l\sat ad`nc am-
prenta) i-ar s\ri `n ajutor.

Wakefield este [i el un tip
destul de ocupat. Este un scrii-
tor ambulant [i un vorbitor `n a-
proape orice domeniu, inclusiv
c\l\toriile. Deseori conferen]i-

az\ `n locuri despre care a scris
deja, oferindu-le localnicilor
perspectiva unui „outsider ex-
pert“ asupra lumii care le e fa-
miliar\. P\str`ndu-[i o naivitate
emblematic\, peroreaz\ despre
orice: via]\, bani, art\ sau arhi-
tectur\.

Pentru Wakefield, subiectele
abordate nu s`nt pur academice.
A dus ceea ce i s-a p\rut a fi o
via]\ interesant\, iar observa-
]iile sale au la baz\ propria ex-
perien]\. Simte c\ opiniile sale
transform\, nu [tie cum, oame-
nii `n fiin]e mai bune [i c\ `[i
aduce contribu]ia la binele pu-
blic [i c\ aerul s\u degajat de a
[ti toate lucrurile alea de care
vorbe[te `i confer\ autoritate,
a[a c\ oamenii s`nt convin[i c\
sub pielea unui c\l\tor studios
se afl\ o inim\ palpit`nd\. Ba
[i-a creat [i o reputa]ie de „vor-
bitor motiva]ional“, de[i nu chiar
unul tipic, dimpotriv\. Nu e ge-
nul care `i ajut\ pe oameni s\-[i
g\seasc\ eul interior cu jongle-
rii, de exemplu. Punctul de ve-
dere al lui Wakefield are ceva
`ntunecat, chiar demoralizant,
ceea ce uneori face ca ascult\-
torii lui s\ `nt`mpine greut\]i `n
a-[i termina salata din farfurie,
ca s\ nu mai vorbim de r\u-fa-
matul „pui de conferin]\“.

Se c`[tig\ bine din afacerea
asta cu prelegerile: angajatorii
arunc\ averi considerabile ca
s\-[i „motiveze“ lucr\torii, ceea
ce face ca majoritatea angaja]ilor
s\ fie supra-motiva]i [i radiaz\
at`ta energie pozitiv\ `nc`t com-
paniile s`nt silite s\ creasc\ [i s\
furnizeze noi unit\]i (uneori `n-
chipuite) pentru a crea front de
lucru acestui entuziasm f\r\ de
margini. Unii CEO mai h`r[i]i
caut\ discret oameni reali[ti,
chiar pesimi[ti, pentru a mai tem-

pera din aceast\ bun\-dispozi]ie
agresiv\. Tipul de motiva]ie ofe-
rit de Wakefield serve[te `n mod
unic aceast\ nevoie, iar agenda
lui a devenit extrem de plin\.

— Cum merge afacerea asta
cu prelegerile? `ntreab\ Zamya-
tin, concediind diavolul din con-
versa]ie.

— Extraordinar. Este o penu-
rie de puncte de vedere non-pozi-
tive, explic\ Wakefield, a[a c\ e
o pia]\ numai bun\ pentru v`n-
z\tori. Am auzit c\ marile cor-
pora]ii chiar import\ vorbitori
din ]\rile foste comuniste, unde
perspectiva non-pozitiv\ este nor-
ma, corecteaz\-m\ dac\ gre-
[esc. Din p\cate, voi, importa]ii
nu vorbi]i engleza prea bine, ceea
ce `ngreuneaz\ transferul viziu-
nii voastre sumbre c\tre un pu-
blic numeros. Ai putea face un
b\nu] gr\mad\, Ivan, dac\ ai
putea s\ te faci mai bine `n]eles.

Ivan e obi[nuit cu provoc\rile
lui Wakefield, dar tot sare:

— Ce-are engleza mea? Ori-
cum, nici un mah\r nu vrea s\
aud\ ce cred eu: totul e rahat.
M\ rog, asta e mesaj „nonpo-
zitiv“, dar ar trebui s\ fii fericit
oricum, iar \sta e optimism. Se
`ntoarce cu spatele c\tre Wake-
field [i strig\:

— Frumoas\ barmani]\, dou\
vodci, dac\ nu ]i-e cu sup\rare.

— Optimismul, continu\ Za-
myatin, era produsul oficial al
comunismului, doar c\ oamenii
nu puteau m`nca optimism, a[a
c\ au devenit pesimi[ti. Doamne
p\ze[te ca a[a ceva s\ se `n-
t`mple `n America! Noi produ-
cem destul ca s\ aib\ to]i ce
m`nca [i avem nevoie de pesi-
mi[ti ca s\ ne fac\ s\ ne `m-
p\c\m cu g`ndul c\ nu suferim
de foame. Uite [i vodcile!

Partea ~nt`i
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Avanpremier\ editorial\: Andrei Codrescu – WAKEFIELD
„Poezia face bine `n momentul de fa]\, paradoxul este `ns\ c\
«se face poezie» f\r\ a se citi poezie. Poe]ii nici nu se citesc
`ntre ei, dar scriu f\r\ contenire. E un fenomen interesant acesta:
scrisul f\r\ citire. Pe mine m\ oripileaz\.“

Andrei Codrescu



Café Mahler cu vedere spre turnul vechii prim\rii din Olomouc

Salut\ri din Olomouc,

Pe urmele lui Gustav Mahler
Salut\ri din Olomouc,

Pe urmele lui Gustav Mahler

Pentru un amator de muzic\ `n periplu prin
Cehia de azi, pu]ine locuri s`nt mai pl\cute
dec`t un popas `n ambian]a art nouveau de la
cafeneaua Mahler din Olomouc. ~n cel de-al
doilea ora[ ca m\rime al Moraviei, unul dintre
cele mai incitante ca istorie [i peisaj din
Cehia de ast\zi, se merge de obicei pentru a
admira arhitectura [i c`teva dintre „madonele
frumoase“, sculpturile epocii lui Carol al IV-lea,
ad\postite de muzeul arhiepiscopiei locale.
Pe o latur\ a marii pie]e centrale a ora[ului
se poate vedea `ns\ [i vechiul Teatru
municipal german, al c\rui director muzical a
fost Gustav Mahler timp de dou\ luni, `n 1883.
Iar la c`]iva metri de cafeneaua Mahler, `ncepe
s\ urce `n pant\ domoal\ strada Mahlerova.
Pe col]ul str\zii, cl\direa renascentist\ `n care
a locuit compozitorul se p\streaz\ [i ea.

Gustav Mahler `n atmosfera predomi-
nant de rena[tere [i baroc de la Olo-
mouc `[i g\se[te, parc\, mai greu

locul. Nu [i pentru mul]ii lui admiratori cehi.
Un atlas-album, publicat recent, cu textul `n
cinci limbi [i intitulat simplu Pe urmele lui
Gustav Mahler `n Boemia [i Moravia, st\
m\rturie. La Olomouc, mic ora[ provincial
la sf`r[itul secolului al XIX-lea, cu o comu-
nitate predominant german\, Gustav Mahler
era invitat ca dirijor la v`rsta de 23 de ani. Ex-
perien]a lui se limita la dou\ prime angajamente
f\r\ str\lucire, la Bad Hall [i Lubljana. Che-
mat `n urma unei crize la conducerea teatru-
lui local, t`n\rul al c\rui nume `ncepuse s\
fie cunoscut `n cercurile muzicale din Viena
[i prin rico[eu `n Cehia natal\, era firesc s\
fie privit cu ne`ncredere de muzicieni. Pentru
el, atmosfera ora[ului de provincie, `n con-
trast cu ambi]iile lui artistice, avea s\ fie
traumatizant\.

Mahler `[i povestea oful unui prieten la
scurt\ vreme dup\ ce se instala la Olo-
mouc: „Din momentul `n care am intrat `n
teatrul din Olomouc m-am sim]it ca un om
destinat a fi pedepsit de cer... Except`nd re-
peti]iile, s`nt aproape tot timpul singur. P`n\
acum, slav\ Domnului, am dirijat, aproape
exclusiv, doar Meyerbeer [i Verdi. Am re-
u[it de c`teva ori s\ pun be]e `n roate pentru
a-i exclude din repertoriu pe Wagner [i Mo-
zart, fiindc\ mi-ar fi insuportabil s\ masa-
crez aici Lohengrin sau Don Giovanni. M`i-
ne, Josif `n Egipt... Trebuie s\ spun c\ `n

ciuda insensibilit\]ii incredibile a bonomilor
mei, se comport\ destul de bine, din respect
pentru mine, [i c\ au fost, de data aceasta,
ceva mai serio[i dec`t de obicei. Din p\cate,
nu o fac dec`t dintr-un soi de mil\ pentru
acest «idealist» (e vorba aici despre un ter-
men de dispre] suprem). Nu reu[esc s\ `n-
]eleag\ c\ un artist poate fi `n `ntregime ab-
sorbit de o oper\ de art\. Adesea, atunci
c`nd ard de focul entuziasmului, mi-ar pl\-
cea s\-i iau cu mine `ntr-un elan suprem.
V\d `ns\ atunci fe]ele lor stupefiate [i privi-
rile sur`z\toare, pe care le schimb\ cu sub-
`n]eles...“.

Unul dintre pu]inii apropia]i, viitor diri-
jor, Karl Muck `[i amintea ulterior patimile
t`n\rului Mahler: „Cu o orchestr\ de trei-
zeci de muzicieni, se str\duia s\ dea repre-
zenta]ii de prim\ m`n\. Evident, e[ua din
cauza mijloacelor mizerabile pe care le avea
la dispozi]ie. Era ve[nica lui durere [i, din
acest motiv, `[i consuma nervii mai mult
dec`t oricare altul `n locul lui“. Cum au de-
curs primele spectacole era descris, comic,
de un alt martor al timpului. Dup\ primul
act din Hugheno]ii lui Meyerbeer, unul din-
tre soli[ti se repezea `n loja orchestrei
strig`nd: „Nu mai pot c`nta cu omul \sta!
~[i mut\ bagheta f\r\ `ncetare din m`na
dreapt\ `n cea st`ng\, iar o m`n\ `i ascunde
aproape tot timpul fa]a. Nu v\d nici una din
indica]iile pe care mi le d\“. Un Mahler
amabil `i r\spundea: „Dragul meu, proble-
ma e c\ dirij`nd m\ `nc\lzesc [i transpir at`t
de tare `nc`t ochelarii `mi alunec\ de pe nas
tot timpul. S`nt, deci, obligat s\-i prind cu
m`na liber\. Dar vreau s\ g\sesc imediat o
solu]ie satisf\c\toare“. Spre distrac]ia soli[-
tilor, costumierul teatrului `i lega o e[arf\
larg\ pe frunte, care `i fixa ochelarii f\r\
bra]e. Anecdotele inventariate din timpul
scurtului sejour la Olomouc, care a durat
doar ceva mai mult de dou\ luni, s`nt mul-
te. ~ntre altele, Mahler, b\utor de ap\ `n ]ara
berii [i vegetarian convins printre „carni-
vorii“ ce-l `nconjurau, primea porecla de
„Ierbivorul“.

Aparent `n solitudine spiritual\ absolut\,
dup\ m\rturia basului Jacques Manheit, sin-
gurul solist pe care avea s\-l invite s\ c`nte
cu el `n perioada urm\toare, la Opera din
Budapesta, Mahler [i-a demonstrat numai o
dat\, `n cercul arti[tilor, talentul [i afinit\-
]ile, c`nt`nd la pian [i cu voce `ntreaga par-

titur\ a Walkyriei. Moartea lui Wagner sur-
venea `n perioada `n care Mahler se afla la
Olomouc, `n februarie 1883, [i, dup\ spuse-
le cronicarului s\u fidel [i exhaustiv, Henry-
Louis de la Grange, avea s\-l marcheze pro-
fund. Concertul memorial la teatrul munici-
pal nu a fost `ns\ dirijat de el, iar o lun\ mai
t`rziu Mahler pleca definitiv, `n grab\ [i f\r\
regrete, la Viena; dup\ o not\ din presa
vremii, „pentru a-[i relua studiile“, `n fapt
cu un contract pentru un sezon ca dirijor de cor.

Fire[te, la Olomouc, Mahler este [i as-
t\zi un personaj, chiar dac\ dup\ ce bei ca-
feaua (bun\) `n cafeneaua cu mobilier art
nouveau, la parterul cl\dirii ce-i poart\ nu-
mele, afli din atlasul ceh c\ ea a fost con-
struit\ `n 1930, ca sediu al unei b\nci, [i
transformat\ `n cafenea `n... 1993. Imagi-
na]ia melomanului, nu?, nu se `mpiedic\
`ns\ `n asemenea detalii.

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR
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SCRISOARE PENTRU MELOMANI
Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

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

Nostalgezice
Prezentul insomniac ia, din c`nd `n c`nd, c`teva analgezice nostalgice.
Nostalgia nu e un surogat al lui aici [i acum, ci o prelungire, o lansare
la ap\ a prezentului care se ud\ [i las\ `n urm\ d`re din dorin]e. Pentru
mul]i, nostalgia e o form\ de supravie]uire. Pentru femeile nostal-maniace
din joi.megaJoy (regia Radu Afrim), care tr\iesc cu telefonul f\r\ fir
temporal lipit de ureche. Alo? Aici, Man]i biciclista sau Franz Iosif.
Pentru Matilda, b\tr`na din Comedie ro[ie (regia Alexandru Tocilescu),
care, cu lacrimi `n ochi, `i implor\ pe tovar\[ii inep]i de lumino[i s\ o
lase `n casa unde a tr\it toat\ via]a. Pentru Nicu [i Leana (O zi din
via]a lui Nicolae Ceau[escu, regia Alexandru Tocilescu), c\rora nu le
vine s\ cread\ c\, de fapt, copiii pe care nu i-au l\sat s\ moar\ –
genera]ia decre]eilor – `i omoar\ cu s`nge rece.

A[a  c\,  oonne  day...

Comunismul a fost o mare ]eap\ `n timp real. Un real care ni se
pare acum subReal, un underground [obol\nesc din care cizma-
rul [i chimista `[i scoteau capetele savante, de renume mondial.
Dumitru Gorzo a avut dreptate c`nd a tras `n ]eap\ capetele pre-
[edin]ilor României `n Mister President is a Sexual Object. Numai
c\ i-ar mai fi trebuit vreo zece camioane de ]epe pentru nostal-
gici, pentru cei care spun: „Era mai bine atunci“.

Atunci c`nd, la coad\ la pui congela]i, oamenii se c\lcau `n pi-
cioare [i socializau somnambulic la 4 diminea]a. ~n 89, 89... fier-
binte dup\ ’89 (regia Ana M\rgineanu), unul dintre personaje `[i
aminte[te de ritualul halucinant al cozii, `n timp ce zeci de pui s`nt
arunca]i `n public. Anamnez\ pe care o nostalgie toxic\ o pune
pe [in\. Disec]ia lui atunci `[i revars\ organele peste prezentul,
[i el, abulic. ~n Via]a cotidian\ `n comunism (Editura Polirom, Ia[i,
2004), capitolul „Cotidianul comunist“, Aurora Liiceanu vorbe[te
despre o [ans\ blestemat\: „Studiul compozi]iei cozilor ducea la
o rafinare a [anselor de ob]inere a alimentelor. Perioada de dup\
1980 a instituit plasa [i saco[a ca accesorii care nu se uit\ `nainte
de a pleca indiferent unde. Dac\ te `nt`lneai cu norocul? A fost
perioada `n care, `ntre b\rba]i [i femei, se crease o `n]elegere so-
lid\: cine g\se[te cump\r\“. Coada r\m`ne, invariabil, o colecti-
vizare sordid\ a celor mai organice vise. De aici [i for]a evoc\rii
ei `n spectacol, [i cinismul zborului puilor deasupra capetelor
spectatorilor. Nostalgia e frisonant\ [i paralizant\.

Total diferit\, nostalgia femeilor din joi.megaJoy este una fon-
dant feminin\. O nostalgie a atmosferei de m\tase, pe care per-
sonajele o `mbrac\ peste corsetul prezentului. Savureaz\ a-
mintirile cu o voluptate care-]i las\ gura ap\ [i se dopeaz\ cu
amnezia lui acum. Doza de adrenalin\ a nostalgiei le ]ine `n via]\,
le lini[te[te [i, `n acela[i timp, le paraziteaz\ prezentul. Pentru
rememorare e `ntotdeauna timp. Iar doamnele no age din spec-
tacol se l\f\ie `n piftia cu gelatin\ din amintiri. Supa, varza, pate-
urile s`nt pretexte pofticioase pentru dospirea trecutului. Catali-
zatori ai unui trecut care devine timp proxim, `mbibat de once upon
a time. R\d\cina nostalgiei ]ine la orice inunda]ie cu momentul
prezent. Chiar dac\, din c`nd `n c`nd, revolu]ia lui azi fluier\ de-[i
vars\ pl\m`nii.

Nostalgia toxic\ din spectacolul regizat de Ana M\rgineanu [i
nostalgia tonic\ din joi.megaJoy urc\ `n acela[i lift: timpul rever-
sibil doar prin mnemoritmie.

Strada Mahler pe care a locuit
compozitorul `n 1883

joi.megaJoy de Katalin Thuróczy `n regia lui Radu Afrim



Bunica regizoarei poveste[te din-
tru `nceput cum l-a cunoscut [i
s-a `ndr\gostit de cel care `i va

deveni so]. Totul se desf\[oar\ `n Buda-
pesta, `naintea celui de-al doilea r\zboi
mondial, c`nd lumea tr\ie[te `n buza
dezastrului, incon[tient\. Csango Ferenc
e t`n\r [i frumos de pic\. Are un maga-
zin de `nc\l]\minte `n plin centru [i re-
puta]ia c\ se descurc\ `n orice situa]ie.
C`nd o cunoa[te pe cea care `i va de-
veni so]ie – amor mare. Dar ea e co-
chet\ [i r\sf\]at\. Nu [tie s\ g\teasc\,
nici n-are chef. Nu-i nimic. Ferenc se
ocup\ de tot. Ea nu trebuie dec`t s\-l
iubeasc\. Cuplul oficializeaz\ rela]ia `n
1941. Din fericire (pentru toat\ lumea,
[i pentru noi care ne uit\m azi spre e-
cran), familia Csango era `nst\rit\ [i
[i-a permis un aparat de filmat. A[a c\,
`n timp ce bunica poveste[te despre via-
]a fericit\ al\turi de Ferenc ca despre
ziua de ieri, noi vedem imagini cu cei
doi plimb`ndu-se ferici]i um\r `n um\r
prin parc sau ie[ind pe poarta casei.

~ntr-o zi izbucne[te r\zboiul. Ferenc
ajunge `n lag\r la ru[i. So]ia e `ns\rci-
nat\ c`nd pleac\. ~n 1943 prime[te o

scrisoare oficial\ `n care i se comunic\
dispari]ia so]ului. Se scurg anii. Femeia
e nevoit\ s\ preia magazinul [i s\ con-
tinue s\ tr\iasc\. Copilul cre[te, apoi
se `nsoar\, are la r`ndul lui o fat\, Mo-
nica. De la Ferenc, nici o veste. Femeia
`l iube[te [i-l a[teapt\. Dar `ntr-o zi
ni[te cunoscu]i tocmai `ntor[i dintr-o
vacan]\ `n India apar cu o fotografie. ~n
Bombay exist\ un magazin de `nc\l-
]\minte care se nume[te Csango [i care
arat\, cel pu]in pe dinafar\, precum cel
din Budapesta.

~ntreb\rile  n-au  rost

Monica Csango nu sare cu bombi]a de
la `nceput, o strecoar\ undeva `n prima
jum\tate a filmului. Apoi `l capaciteaz\
pe tat\l ei, care nu [i-a cunoscut tat\l [i
care nu vrea s\ accepte c\ a fost p\-
r\sit, de aceea sus]ine c\ tat\l lui nu
mai are cum s\ fie `n via]\. Altfel, ar fi
vrut s\-l cunoasc\. Vor pleca am`ndoi
`n India. Bunica nu [tie. Ea e convins\
c\, dac\ ar mai fi `n via]\, Ferenc al ei,
marele amor, ar trebui s\ fie mutilat
sau impotent, suficient de schimbat de
r\zboi ca s\ nu mai fie `n stare s\ vrea
s\-[i chinuie familia. A[a a v\zut ea
`ntr-un film, dup\ r\zboi. Monica

Csango [i tat\l ei ajung `n Bombay.
F\c`nd pe detectivii, `ntreb`nd oamenii
pe strada unde era magazinul – al c\rui
proprietar actual nu-i poate ajuta – s`nt
remarca]i de un ziar. Primesc apoi un
telefon de la cineva care le spune c\ are
o fotografie care i-ar putea ajuta. Ni[te
oameni la o mas\, printre care unul care
seam\n\ cu Ferenc Csango. Poza e din
1944. Nepoat\ [i fiu ajung la aceea[i
concluzie. Este vorba despre Ferenc
Csango. Totu[i, spune regizoarea, bu-
nica [tie ceva [i nu vrea s\ spun\. Are
ea un secret. ~n rest, nici urm\ de Fe-
renc, nici la citimir.

~ntoarcerea `n Ungaria. Glon] la bu-
nica. I se arat\ poza. „Da, el e“, spune
bunica. Dar adaug\ repede, ca [i cum
ar fi fost descoperit\: „E ceva schim-
bat la el, poate era bolnav“. A doua zi,
bunica `[i schimb\ pozi]ia. „S\ vii cu
pa[aportul, nu cred c-ai fost `n India“,
`i comunic\ telefonic nepoatei. Aceasta
`[i ia aparatul de filmat [i se execut\.
Urmeaz\ cea mai grea scen\ din tot fil-
mul, una pe care o via]\ `ntreag\ o
preg\te[te, ca `ntr-un scenariu bine
scris. Bunica nu mai crede c\ b\rbatul
din poz\ e cel pe care l-a a[teptat o
via]\ ̀ ntreag\. „De ce ̀ l tot aperi? Doar
te-a p\r\sit!... {i pe tine, [i pe co-

pil!“, exclam\ nepoata, care `n acel
moment devine prea implicat\ [i mai
agresiv\ dec`t i-ar permite orice pozi]ie
din lume. Cu for]a femeii care a[teapt\
de at`]ia ani, bunica e inflexibil\. „A-
cela nu e Ferenc, iar tu nu mai insista.
Nu `n]elegi nimic.“ {i mai spune la fi-
nal ni[te lucruri care sun\ ca un fel de
blestem, precum [i „nu-]i mai permit
s\ discu]i cu mine pe tema asta“.

S\ ne mai `ntreb\m care era marele
secret al bunicii? Ce motive ar fi avut
Ferenc s\ nu se mai `ntoarc\? Era ma-

rele amor at`t de mic? Via]a se des-
f\[oar\ `n a[a fel `nc`t `ntreb\rile n-au
rost. Pur [i simplu a[a se `nt`mpl\ [i,
privind `n urm\, nu exist\ regrete. A-
cest film (care va fi poate `n selec]ia
Festivalului de Film Documentar [i
Antropologic de la Sibiu, din octom-
brie) e ca romanul Femeia care a[tepta
al lui Andrei Makine. Nu putem s\ a-
vem pentru aceste a[tept\ri dec`t, nu-i
a[a, „respectul aproape sacru pe care `l
datorezi unei dorin]e supreme, unui ju-
r\m`nt“.

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM
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Dac\ anii ’60 au fost ai rockului psihedelic,
iar anii ’80 au avut muzica disco, anii ’90 ar
trebui, probabil, s\ fie `mp\r]i]i `n mai multe
zone muzicale. Indiscutabil, una dintre cele
mai puternice zone corespunde genului
trip-hop. Aproape to]i cei care s`nt de o
v`rst\ cu mine [i a c\ror adolescen]\ s-a
consumat `n anii ’90 au p\strat c`te ceva din
muzicile trip-hop. Fie c\ trupa responsabil\
este Tricky, Bjork, Lamb, Morcheeba sau
Thievery Corporation, trip-hop este punctul
comun al acelor sonorit\]i.

„Provocator, sexi, senzual [i profund“ s`nt
adjectivele trecute `n dic]ionarele muzicale
`n dreptul genului trip-hop. De obicei, trip-
hop-ul este considerat un amestec de influ-
en]e din muzica electronic\, ambiance, ur-
ban cu acorduri eterice. Trip-hop-ul este cu
at`t mai greu de delimitat cu c`t genul include
at`t piese antrenante, ritmate, c`t [i dezvol-
t\ri melodioase, lente, `n care ritmul abia a-
pare `n spatele unor instrumente clasice ori
electronice. Vocea este de multe ori ad\uga-
t\ delicat, [optit, cu melodia abia schi]at\ `n
inflexiunile cuvintelor.

Aceast\ parte a trip-hop-ului cu piese re-
laxate, lente (poate minus fazele trance) a
contribuit la apari]ia chill-out music, un fe-
nomen aparte, care a inclus genuri diferite.

Din chillout vine muzica celor mai bune
spoturi publicitare pe care telespectatorul din
România le poate vedea. Nu cred c\ s`nt
singurul care are impresia c\, de obicei, cea
mai bun\ muzic\ pe care po]i s\ o gu[ti pe
micile ecrane române[ti este cea din reclame.

Unnfinnished  Symppathy –  cel  mai
cunoscut  produs  trip-hop

Ca s\ ne `ntoarcem la trip-hop, trebuie s\
adaug faptul c\, pe l`ng\ sonorit\]ile eterice,
genul include tonalit\]i `ntunecate, prelucrate
`n cheie liric\. Abia pe la mijlocul anilor
’90, genul impus de case de produc]ie ca
Ninja Tune, Cup of Tea sau Mo Wax a c\-
p\tat un nume. Partea de „trip“ din nume
nu este `nc\ sigur dac\ se refer\ la efectele
substan]elor halucinogene sau la c\l\toria
imaginar\, dar „hop“ este un indiciu legat
de ̀ ncetinirea ritmurilor hip-hop. Trip-hop-ul
a fost considerat [i un r\spuns al scenei mu-
zicale britanice la impunerea interna]ional\
a hip-hop-ului `n anii ’90.

Chiar dac\ `nc\ din anii ’80 puteau fi as-
cultate produc]ii Wild Bunch sau Smith &
Mighty, abia anii ’90 au adus consacrarea
genului at`t din punct de vedere comercial,
c`t [i ca influen]e exercitate asupra altor mu-
zicieni. Celebritatea trip-hop-ului este le-

gat\ de ora[ul britanic Bristol. De aici vin
[i celelalte denumiri sub care este cunoscut
trip-hop-ul: Bristol Sound sau Bristol Acid
Rap. Conform clasamentelor, cel mai cunos-
cut produs al genului este piesa Unfinished
Sympathy a celor de la Massive Attack (ei
`n[i[i fiind un produs al comunit\]ii Wild
Bunch din Bristol). Tot din Bristol au venit
cei de la Portishead [i Tricky. Din cu totul alt\
zon\, dar la fel de influente au fost pentru
trip-hop contribu]iile londonezilor de la Mor-
cheeba sau ale americanilor de la Thievery
Corporation. De altfel, trei albume s`nt con-
siderate „lectura obligatorie“ pentru acest
gen: Mezzanine (Massive Attack), Dummy
(Portishead) [i Maxinquaye (Tricky).

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE Coloana sonor\ a anilor ’90

Via]a e mai palpitant\ dec`t orice film, nu numai pentru c\ „are poveste“, ci pentru c\
are [i suspans, umor, am\r\ciune, replici memorabile [i mai ales ironie. Cine se
declar\ sastisit de pove[tile de dragoste din filme poate `ncerca un „documentar de
dragoste“. De pild\, cel despre care vorbesc acum. Se nume[te Forever Yours [i este
una dintre cele mai triste pove[ti de dragoste pe bune din c`te am auzit. A fost realizat
de cineasta maghiar\ Monica Csango (sub pavilion norvegian), iar eroii s`nt bunicii
acesteia. Bunicul e eroul din umbr\, care nu intervine cu replici pentru c\ nu mai e de
g\sit din 1943, dar bunica tr\ie[te `nc\ la Budapesta, e vie [i cochet\, nu apare f\r\
ruj pe buze `n cadru. Dr\gu]\ [i vioaie, ea ar putea manipula de fapt `ntreg filmul.

Femeia care a[tepta



Mi[c\rile sociale din Statele Unite [i Europa
Occidental\ de la sf`r[itul anilor ’60, precum
[i r\zboiul din Vietnam, ca rezultat al
confrunt\rii dintre Est [i Vest, au determinat
[i atitudinile culturale [i sociale.
Fotojurnali[tii au documentat evenimentele
definitorii pentru epoca respectiv\, de la
mar[urile pentru drepturi civile ale popula]iei
de culoare din Statele Unite, ororile r\zboiului
din Vietnam, revoltele studen]e[ti de la Paris
din 1968, p`n\ la marile concerte rock ale
genera]iei „flower power“.

R\zboiul din Vietnam a fost primul `n
care guvernul Statelor Unite nu a in-
stituit cenzura informa]iilor, fapt care

a f\cut ca un num\r mare de fotojurnali[ti [i
arti[ti, unii profesioni[ti, al]ii doar amatori
ideali[ti sau aventurieri, s\ se al\ture trupe-
lor americane [i s\ documenteze teatrele de
opera]iuni militare. Spre deosebire de r\zboa-
iele anterioare, c`nd informa]iile de pe front
treceau prin filtrul militar, de aceast\ dat\
opinia public\ american\ [i mondial\ putea

vedea tragediile [i ororile conflictului. Pe
m\sur\ ce fluxul de imagini ar\ta realit\]i
cutremur\toare ̀ n care solda]ii americani erau
implica]i, sentimentele anti-r\zboi `n r`ndul
tinerilor de acas\ cre[teau. „Sindromul“ sa-
cilor de plastic con]in`nd trupurile solda]ilor
mor]i trimi[i acas\ alimenta curentul pacifist
`n r`ndul popula]iei americane, care nu putea
s\ se identifice cu un r\zboi departe de fron-
tierele ]\rii [i ale c\rui mize erau mai ales
de ordin ideologic [i geo-politic. 

Fotografiile  au  jucat  un  rol
`n  ob]inerea  drepturilor

~n aceea[i perioad\, `n statele din sud, unde
segregarea rasial\ era o realitate `n ciuda le-
gisla]iei ce asigura egalitatea `n drepturi a
albilor [i negrilor, mi[c\rile pentru drepturi
civice ale popula]iei de culoare au luat am-
ploare sub conducerea unor lideri carisma-
tici precum Malcom X [i Martin Luther King.
Imaginile fotografice din timpul manifesta-
]iilor de protest ale negrilor din Sud, care

`nf\]i[au represiunea brutal\ a for]elor de
poli]ie, au jucat [i ele un rol `n ob]inerea
gradual\ a drepturilor cerute.

Asasinarea lui Martin Luther King `n
1968, `n ciuda faptului c\ acesta a militat
constant pentru manifest\ri pa[nice, a avut ca
urmare proteste violente ale popula]iei de
culoare `n statele din Sud. Al\turi de aceste
violente manifesta]ii, un fapt simbolic a f\-
cut `nconjurul lumii, atr\g`nd aten]ia asupra
problemei rasiale din America. Atle]ii ameri-
cani de culoare Tommie Smith [i John Car-
los, medalia]i la Jocurile Olimpice din Mexic
din 1968, au decis ca `n timpul ceremoniei
de premiere s\ ridice pumnul `nf\[urat `n
negru, simbol al solidarit\]ii lor cu lupta ne-
grilor. Gestul lor, amplificat la scar\ planetar\
prin transmisia TV `n direct prin satelit, a
exprimat un mesaj direct [i extrem de puter-
nic. Atunci atle]ii au fost exclu[i din Satul
Olimpic. De-abia dup\ treizeci de ani, ges-
tul lor a fost reconsiderat de oficialit\]i, atle-
]ilor deveni]i `ntre timp antrenori recunosc`n-
du-li-se valoarea social\ [i politic\ a atitudi-
nii lor...

M\d\lina  COCEA

LA BLOG
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Portret de familie
Am undeva `ntre nou\ [i unsprezece veri [i veri[oare [i p`n\ a-
cum c`teva zile nici m\car nu mi-a fost ru[ine c\ nu cunosc nu-
m\rul exact. Dintre to]i, [tiu vag cum o mai duce v\rul meu din
America, singurul pe care l-am luat vreodat\ la furat de corcodu[e.

Acum o s\pt\m`n\, m-a dibuit undeva pe Internet un alt v\r.
S\ fi trecut mai bine de vreo 15 ani de c`nd am purtat ultima con-
versa]ie cu Mihai, [i pe atunci am impresia c\ r`deam am`ndoi de
o g\in\ care s-a `mb\tat de la vinul nostru. A[a c\ ne-am trezit a-
m`ndoi oameni (relativ) mari, cu job-uri [i chirie, f\r\ ca numele
de familie al v\rului meu s\-mi spun\ ceva.

Bine`n]eles, pentru nimic din toate astea vina nu-mi apar]ine
mie, ci Internetului. C\ a ap\rut prea t`rziu.

Dac\ ar fi existat site-ul Famster, a[a ceva nu s-ar fi `nt`mplat
niciodat\. Famster se declar\ un fel de „acas\“ al tuturor familiilor
de pe Internet. Bloguri de familie, fotografii, liste de cump\r\turi
sau de cadouri, re]ete [i videoclipuri de familie – totul `ntr-un
spa]iu `n care se pot `nt`lni rudele din `ntreaga lume.

Famster adun\ tot ce are mai bun MySpace, YouTube, Blogger
[i Flickr [i alte site-uri a[a-numite „sociale“.

O familie `[i poate crea un cont pe Famster [i fiecare membru –
inclusiv pisica – este reprezentat de un caracter animat, asemenea
avatarilor de pe Yahoo. De acolo, cu bunic\ [i c\]el, familia poate
pleca unde `i dore[te background-ul, adic\ decorul pe care `l a-
daug\ paginii personale. Mai departe, se pot ad\uga [i alte rude,
oric`t de `ndep\rate, ca spa]iu sau ca grad de rudenie.

~n cazul `n care ave]i o familie at`t de mare `nc`t le `ncurca]i
mereu pe Marinela cu Marilena, ve]i fi recunosc\tori acestui site
care v\ ajut\ s\ v\ crea]i un arbore genealogic, unde leg\turile
de rudenie s`nt c`t se poate de clare [i fiecare membru are o fi[\
individual\, cu poz\ [i datele personale. Dac\ nu vrei s\ pierzi ziua
`n care nepo]elul t\u face primii pa[i, atunci fii sigur c\ te ]ii la cu-
rent cu blogul fratelui t\u. Iar fragmente de la nunta veri[orilor din
str\in\tate, la care n-ai putut ajunge din probleme de serviciu,
pot fi urm\rite `n sec]iunea Video a site-ului. Re]etele culinare ale
bunicii pot ap\rea [i ele pe Internet pentru a se `nfrupta din ele
`ntreaga familie, iar dac\ [ti]i exact ce cadouri vre]i s\ primi]i de
Cr\ciun, scrisoarea c\tre Mo[ul poate fi postat\ direct pe site,
sub form\ de list\ de cump\r\turi.

Spre deosebire de MySpace, Famster place foarte mult p\rin-
]ilor. ~n primul r`nd, pentru c\ pot controla informa]iile accesate
de copii. Punctul „forte“ al site-ului este o hart\ a agresorilor sexu-
ali din zon\, care le ofer\ p\rin]ilor posibilitatea de a interzice con-
tactul cu anumite adrese de email. Potrivit informa]iilor difuzate
de site, unul din cinci copii s`nt aborda]i pe Internet de poten]iali
agresori, iar Famster [i-a creat un moto din op]iunile sale de se-
curitate, „distrac]ia poate fi sigur\“. Distractiv, dar [i util, `n ace-
la[i timp – pentru c\ astfel, nu ve]i mai uita niciodat\ data de
na[tere a vreunui v\r. {i cu at`t mai pu]in cum `l cheam\.

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Sub titlul „Arta trece pe
blog“, Agen]ia Mediafax
a realizat s\pt\m`na tre-
cut\ un grupaj dedicat
blogurilor c`torva dintre
arti[tii români. ~n prim-
plan s-au aflat Vlad
Nanc\ [i [i Daniel
Gontz, dar [i blogul ac-
tri]ei Maria Popista[u,
cunoscut\ din produc]ia
Leg\turi boln\vicioase.
„Fac filme, au expozi]ii
[i s`nt implica]i `n arta
contemporan\ – cei care
schimb\ `n prezent pei-
sajul artistic din Româ-
nia ]in bloguri `n care

povestesc at`t despre
proiectele lor, c`t [i de-
spre via]a de zi cu zi,
prezent`nd online fr`n-
turi de g`nduri [i experi-
en]e“, scrie Cristina Ma-
zilu.

„Prima oar\ mi-am
f\cut un blog personal
`n care `mi scriam tot
felul de preocup\ri. P`n\
la urm\, acesta s-a dife-
ren]iat `n mai multe blo-
guri, dintre care cel mai
mult ]in la http://vlad
nanca.blogspot.com/ [i
la http://bukresh.blog

spot.com/“, a declarat
Vlad Nanc\. „Blogul meu
e un fel de galerie per-
sonal\. ~ncerc s\ comu-
nic cu oameni care ar
putea s\ fie interesa]i de
ce fac eu, nu neap\rat
din România. E un fel
de portofoliu“, mai spu-
ne artistul.

Maria Popista[u a
`nceput primul jurnal
online pe site-ul filmului
Leg\turi boln\vicioase.
„Dup\ ce s-a terminat
perioada de film\ri
mi-am dorit s\ continui.

Am ales varianta «Foto-
log»“.

Artistul vizual Daniel
Gontz – cunoscut mai
ales pentru activitatea
sa de VJ [i, mai nou, ca
regizor al ultimului video-
clip al forma]iei Vama
Veche, La radio – ]ine
un blog care vorbe[te
despre el mai mult prin
fotografie: „Via]a exem-
plar\ a lui Daniel Gontz
`n imagini [i c`teva cu-
vinte... sau f\r\ cuvin-
te“. Astfel, artistul `[i
ilustreaz\ c\l\toriile `n-

tre România [i Austria,

„amestec`nd“ activitatea

profesional\ cu cea per-

sonal\. „C`nd faci foto-

grafie, nu faci numai a-

cele poze care ajung `n

expozi]ii, oricine face

mult mai multe poze.

Dac\ unele dintre aces-

tea nu ajung `n galerii din

diverse motive, cum ar

fi c\ nu se potrive[te cu

seria pe care o prezin]i

sau oricare alt motiv, asta

nu `nseamn\ c\ unele

dintre ele nu s`nt foto-

grafii bune“, explic\ el.

Arti[ti  din  blogosfer\.  Ast\zi  Nanc\,  Popista[u  [i  Gontz

Eddie Adams – Generalul Nguyen Ngoc Loan, [eful Poli]iei Na]ionale a Vietnamului
de Sud, execut`nd un lider suspect al unei unit\]i de comando, fotografie, 1968

Atle]ii americani de culoare
Tommie Smith [i John Carlos protest`nd
pe podiumul de premiere la Jocurile
Olimpice din Mexic din 1968
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Ana-Maria Onisei

De[i tran[eaz\, `n fond,
mintea uman\, cu un
condei experimental (`ntre

1890 [i 1920), lui Italo Svevo nu-i
lipse[te sensibilitatea tr\irii ne-
mijlocite al\turi de personajele
sale. Este a[adar literatura lui u-
na a exorciz\rii min]ii ori inimii
moderne? Dac\ motivele neno-
rocirii pot fi lesne explicate prin
prisma psihologiei ([i de aici `n-
cepe Svevo, un fin cunosc\tor al
psihologiei [i filosofiei), partea
cea mai consistent\ revine dra-
mei existen]iale ce se substituie
sterilit\]ii [i certitudinii unui di-
agnostic. Via]a normal\ de dup\
e tocmai via]a anormal\ ce ur-
meaz\: po]i [ti ce e `n sufletul
unui bolnav mintal (fie atins de
nevroz\, fie senil, fie masochist,
fixist, autodistructiv), care s`nt
c\ile ac]iunilor sale, unde se o-
pre[te mintea `n loc [i de unde
`ncepe ac]iunea motivat\ de e-
mo]ional? Deloc afabil, Svevo
vrea s\-[i plaseze „creaturile“
`n mijlocul unor intrigi `ncur-
cate, [tiind c\ acestea vor de-
veni, `n cele din urm\, victi-
mele propriilor pove[ti. Astfel,
p\r]ile s`nt `ntotdeauna egale,
sinuciderea urm\re[te omul, iar
omul urm\re[te sinuciderea, se-
nilul alearg\ dup\ l\murire, se-
nilitatea scormone[te `n nel\-
murire, labilul e tentat de ob-

sesie, obsesia triumf\ asupra
sl\biciunii. O `ngem\nare de ca-
uze [i efecte ca o p\tur\ pe care
autorul a[terne, `ntr-un picnic al
con[tiin]ei, laolalt\, toate feluri-
le de tr\ire, grad`nd suspansul
prin intermediul personajelor
secundare care nu fac altceva
dec`t s\ acutizeze decalajul din-
tre realitatea exterioar\ [i cea
interioar\.

De remarcat este predilec]ia
italianului pentru figuri femi-
nine angelice, blonde sub]iri cu
ochi alba[tri [i cosi]e inter-
minabile ce „p\teaz\“ sufletul

depresivilor afla]i `n inca-
pacitate de a-[i manifes-
ta for]a emo]ional\ la a-
dev\rata grandoare. {i
totu[i, de[i ciungi, bol-
navii lui Svevo s`nt `nse-
ta]i de via]\. Nu se des-
part de clocotul lumii,
iar atunci c`nd o p\r\-
sesc ai sentimentul c\,
`n cele din urm\, ei e-
rau lumea: acolo unde
se opre[te tr\irea lor,
dispare [i tr\irea ta.

Literatur\  insignifiant\
Nici cu biograficul O via]\ (1892)
[i mult mai profundul Senilitate
(1998) Italo Svevo n-a zdrunci-
nat, ini]ial, vreo minte. Cu pu-
]ine excep]ii, printre care profe-
sorul s\u de atunci, James Joyce,
mai nimeni n-a remarcat debu-
tul italianului. „Aceast\ lips\ de
`n]elegere m\ cople[e[te, `mi
demonstreaz\ c\ pur [i simplu
lumea refuz\ s\ m\ priceap\“,
avea s\ declare italianul `nainte
de a lua o pauz\ de 25 de ani
p`n\ la urm\torul roman. Altfel,
un businessman de succes, Svevo
[i-a permis apari]ia primelor
dou\ romane pe propria-i chel-
tuial\. Retras la Dublin, unde
inten]iona s\-[i `mbun\t\]easc\
engleza [i s\ petreac\ mai mult
timp al\turi de prietenul James
Joyce, `ncurajat, Svevo va deci-

de s\ reia scrisul. ~n 1923 apare
Con[tiin]a lui Zeno, romanul de
maturitate al autorului. Promo-
vat\ `n Fran]a de c\tre Joyce,
cartea `i va aduce, `n cele din
urm\, recunoa[terea pe care Sve-
vo o a[tepta: francezii l-au nu-
mit „Proust al Italiei“, iar itali-
enii au `nceput s\-l citeasc\.
Co[marul unei min]i hiperana-
litice, tratat exhaustiv, dar [i i-
ronic e o „pledoarie“ pentru pu-
terea iluzion\rii cu armele aflate
`n dotare. Zeno, acest maestru
`ntr-ale neajutor\rii, are ca scop
suprem fumarea ultimei ]ig\ri (de-
spre care, e drept, sper\ `ntot-
deauna c\ nu va fi [i cea de pe
urm\), se `ncurajeaz\ perma-
nent `n a crede c\-[i iube[te
nevasta, `[i justific\ f\r\ prea
multe mustr\ri aventurile ciuda-
te, se reg\se[te `n lene, dar [i `n
impulsurile dezechilibrante de
a-[i contracara boala prin m\r-
turisire neg`tuit\ de remu[care.
Ca ultim\ tactic\ a acestor con-
fesiuni, propuse de doctorul S. –
poate cel mai interesant perso-
naj al lui Svevo, un fel de avatar
al lui Freud `n pagini de roman –
Zeno `[i epuizeaz\ toate teme-
rile `n transferul dezam\girilor
`n intangibil. O „terapie“ a
muncii cu propria persoan\ pe
care, s\ recunoa[tem, o practi-
c\m [i noi, cei s\n\to[i, `n sur-

din\, atunci c`nd d\m nas `n nas
cu un e[ec major; la bra] cu a-
nalistul sufletului, acest Italo
Svevo.

P.S.: F\r\ vreo leg\tur\ cu
textul de mai sus, `mi permit s\
adaug un alt mit urban la fe-
meile cu coc ale Luizei Vasiliu
din rubrica de acum dou\ nu-
mere: func]ionara modern\,
`nf\[urat\ `n aur de 14 karate.
E imposibil s\ nu fi observat,
c`nd v-a]i dus la po[t\ ori la
banc\, doamnele acelea „co-
chete“, `mpodobite, invariabil,
cu lan]uri de l\]imea degetului,
cercei cu bobi]e sclipitoare [i
inele amestecate. A[adar,
corectura de rigoare, inclusiv
pentru br\]\rile pomenite `n
„En]iclopedie“ – acceptat\ de
ambele p\r]i – e c\ argintul,
acest metal devenit din ce `n ce
mai hipiot, a fost `nlocuit de
aur, emblem\ incontestabil\ a
bun\st\rii.

Italo Svevo, pe numele real Ettore Schmitz, s-a
n\scut `n Trieste, `n 1861. {i-a terminat studiile gim-
naziale `n ora[ul natal, apoi a urmat cursurile unei
[coli de comer] din Germania, fapt ce i-a `nlesnit
`nceperea unei afaceri pe care a condus-o cu succes
`ntreaga via]\. Pe l`ng\ nuvele [i povestiri, a publicat
romanele O via]\, Senilitate [i Con[tiin]a lui Zeno.
A cunoscut succesul literar abia dup\ 1926, iar `n
1928 avea s\ moar\ `ntr-un accident de ma[in\.
Romanul Con[tiin]a lui Zeno e `n curs de apari]ie la
Editura Polirom.
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Confesiunea
de tinichea
Ce se-nt`mpl\ oare cu gre-
[elile pe care le facem atunci
c`nd nu s`ntem nici at`t de
mici `nc`t s\ ni se ierte, dar
nici at`t de mari `nc`t s\ fim
tra[i la r\spundere? Se pierd
`n timp, uitate, sau r\m`n un-
deva `n mintea noastr\ [i ne
marcheaz\ tot restul vie]ii, ca
din umbr\? De ce e mai greu
s\ m\rturise[ti gre[elile de la
15 ani dec`t cele de la 40?
„E deja un loc comun faptul
c\ amintirile noastre, ima-
ginea noastr\ despre sine
pot fi, [i chiar s`nt, de cele
mai multe ori, `n[el\toare.
~nfrumuse]\m, dramatiz\m,
l\s\m lucrurile tr\ite s\ se
transforme `n anecdote“. Da,
domnul Grass are dreptate,
memoria coloreaz\ pozele
alb-negru. Dar, ca s\ spun
a[a, memoria nu uit\ nicio-
dat\ complet. Günter Grass
s-a purtat `ntotdeauna ca o
mare autoritate moral\ a
Germaniei, a cerut unui `n-
treg popor asumarea gre[e-
lilor sale, m\rturisirea since-
r\, a avut o pozi]ie ferm\
`ntr-o mie de chestiuni [i,
cum era de a[teptat, a p\rut
`ntotdeauna a fi „un om de
`ncredere“. ~ns\ timpul a tre-
cut, marele scriitor s-a apro-
piat de aniversarea celor 80
de ani ([i de un omagiu pom-
pos) [i a scris o carte autobio-
grafic\. Pe care a anun]at-o
`ntr-un interviu cu dezv\luiri
senza]ionale din „FAZ“. Dez-
v\luirea era, de fapt, doar
una: adolescentul Günter s-a
`nscris, de bun\ voie, `n tru-
pele hitleriste Waffen SS,
pare-se, pentru c\ vroia s\
se elibereze de autoritatea
familiei. M\rturisirile pe care
le face scriitorul s`nt `ns\
majoritatea doar ni[te figuri
de stil – nu exist\ o confrun-
tare real\ cu decizia de atunci,
o explica]ie plauzibil\ a t\ce-
rii care a durat at`t. Editoria-
li[tii de la „Die Zeit“ nu s-au
l\sat p\c\li]i. Nici ei, [i nici
majoritatea celor care au co-
mentat `n ultimele zile confe-
siunea lui Grass. Nu `nrola-
rea de la 15 ani e de neiertat,
ci t\cerea. {i tupeul incredibil
de-a juca at`]ia ani rolul ma-
relui moralist, p\str`nd secret
lucrul pe care trebuia s\-l
spun\ de la `nceput. ~n loc
de asta, livreaz\ publicului o
m\rturisire t`rzie [i foarte
`ndulcit\, neasum`ndu-[i, nici
m\car acum, op]iunea de la
15 ani. Ba mai [i adaug\ c\
a fost totu[i vorba despre o
unitate de elit\, vr`nd parc\
s\ se scuze. E ca [i cum ai
spune, cum o face acum
mult\ lume la noi, c\ ai fost
turn\tor numai [i numai din
patriotism. ~n sf`r[it avem [i noi
ceva `n comun cu germanii.

Dependen]a
de con[tiin]\
Cu pseudonimul s\u „multicultural“, {vabul Italo a revolu]ionat
literatura italian\ de secol XX... post-mortem. ~ntre o via]\ de
func]ionar [i trei romane, nici unul recunoscut la adev\rata
valoare (poate doar Con[tiin]a lui Zeno, care a beneficiat, `n
cele din urm\, de ceva publicitate datorat\ lui James Joyce),
autorul italian a sculptat `n realitate psihologic\ ceea ce
teoreticienii `ncercau s\ vindece prin sisteme, instrumente ori
cuvinte. Scriitura lui Svevo nu-[i are pornirea `n dilemele
iscate de rezolvarea problemelor omene[ti de zi cu zi, a[a cum
s-a vehiculat `n perioadele lipsite de aprofundare. Nici `n
goana pentru vindecare sau solu]ie universal\, ea nu e un
pansament, ci o ran\ r\mas\ mereu deschis\, din a c\rei
carne – luminat\ de l\mpile mesei opera]iilor literare – se
revars\, r`nd pe r`nd, bolile sufletului omenesc.

„Italo Svevo r\m`ne,
al\turi de Joyce, Proust [i
Kafka, una dintre
personalit\]ile ignorate
pe nedrept ale vremurilor
sale. Un ironic des\v`r[it,
un vizionar al sufletului
modern, un analist al
c\rui bisturiu e `nzestrat
cu o precizie de invidiat,
Svevo este, cu
certitudine, cea mai
proeminent\ voce a
literaturii italiene
moderne.“ – Andre Aciman

~n medalion o carte po[tal\ trimis\ de James Joyce lui Italo
Svevo `n 1912


