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Lucian  Dan  TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Tortul european
Confirmarea oficial\ a ader\rii României la UE la 1 ianuarie 2007
nu are miza spectaculoas\ pe care `ncearc\ s-o induc\ mass-media
[i, mai cu seam\, politicienii. Iar asta nu pentru c\ decizia n-ar a-
vea o valoare uria[\ pentru destinul ]\rii, ci pentru c\ hot\r`rea
nu avea cum s\ fie alta, o cuno[team cu to]ii de mult [i, `n conse-
cin]\, am a[teptat-o f\r\ nici un fel de emo]ii. A[a-zisele precau]ii
pe care ni le luam, la nivel politic, erau, de fapt, un fel de polite]e,
nicidecum nu-mi `nchipui c\ a existat vreun personaj politic care
s\ fi avut `ngrijor\ri reale. Sigur, ne mai temeam oarecum de a-
numite clauze de salvgardare, dar [i `n sensul \sta semnalul era
clar de ceva vreme [i s-a confirmat acum.

Prin urmare, anun]ul ader\rii s-a transformat rapid `ntr-un ve-
hicul politicianist grozav, cum nimeni, de altfel, nu se `ndoia c\ se
va `nt`mpla. ~n timp ce politicienii puterii s-au umflat `n pene, mi-
m`nd o decen]\, dar `n fapt f\c`nd tot posibilul s\-[i asume toate
meritele, P.S.D.-ul a trecut la atac, amintind c\ „au fost foarte inspi-
ra]i“ demar`nd negocierile cu U.E., de parc\ inspira]ia a venit la o
pocnitur\ din deget [i un vis de noapte european al pre[edintelui
Iliescu, iar P.R.M.-ul, `n amarul stil populisto-retrograd, a `nceput
campania apocaliptic\ vorbind despre cre[teri devastatoare ale
pre]urilor [i alte nenorociri care se vor ̀ nt`mpla europene[te. Dintr-un
col] de ecran, [i pre[edintele P.C., Dan Voiculescu, a emis un comu-
nicat din care nu reie[ea neap\rat c\ partidul s\u ar fi fost deci-
siv `n privin]a ader\rii, dar, oricum, m\car a fost cel mai responsa-
bil. Cu alte cuvinte, tortul a fost pus pe mas\, iar spre lum`n\ri au
`nceput s\ sufle, ca apuca]ii, diver[i oameni, `ncerc`nd s\ con-
ving\, fiecare `n parte, c\ el e s\rb\toritul.

{i acestea erau de a[teptat, p`n\ la urm\. Deci nici m\car aici
nu era o miz\ cu adev\rat important\. Lucrurile se schimb\ `ns\
dac\ ne `ndrept\m aten]ia spre Alian]a D.A. Pentru c\, dincolo de
to]i cei care se reped s\ sufle `n lum`n\ri, tortul european va r\-
m`ne pe masa lor. Ei s`nt cei care trebuie s\-l `mpart\. ~n mod nor-
mal, Alian]a de la nivelul lui 2004 ar fi f\cut ca orice tineri c\-
s\tori]i: `n aplauzele generale [i `n focuri de artificii, ar fi apucat
`mpreun\ m`nerul cu]itului [i ar fi mu[cat `mpreun\ din aceea[i
felie. Lucrurile s-au schimbat `ns\. Iar anun]ul ader\rii pune Ali-
an]a `ntr-o situa]ie mai dificil\ dec`t oric`nd de la `nfiin]area ei.

Dac\ p`n\ `n momentul de fa]\ liderii P.N.L. [i P.D. s-au obi[-
nuit s\-[i dea la picioare, cumva pe t\cute, de multe ori `nfr`-
n`ndu-[i icnetele de durere, de-acum lucrurile devin mult mai clare:
conform premierului, care pare `n continuare foarte sigur pe sine
[i e convins c\ nu vor exista costuri vizibile ale ader\rii, alegerile
anticipate s`nt „o joac\ neinteresant\“, pe care nu are motive, `n
momentul de fa]\, s\ o ia `n seam\. ~n viziunea pre[edintelui ]\rii
[i, fire[te, a partidului-extensie preziden]ial\, anticipatele s`nt `ns\
obligatorii. P.N.L.-ul vrea s\ profite din plin acum de imaginea pe
care i-o ofer\ administrarea unei ]\ri europene, dup\ ce, vreme
de doi ani, tocmai asocierea exclusiv\ a liberarilor cu guverna-
rea i-a costat foarte mult. P.D.-ul simte nevoia acut\ a unui pre-
mier propriu, deoarece [tie c\, odat\ adera]i, pre[edintele B\sescu
nu va mai avea cum s\ se comporte la fel ca p`n\ acum, trec`nd
de multe ori peste limitele Constitu]iei – [i va fi deci o locomotiv\
insuficient\.

Ne putem a[tepta deci, cu toat\ `ndrept\]irea, ca loviturile `ntre
P.D. [i P.N.L. s\ urce mai sus de genunchi. Iar dac\ tot am mers
cu metafora pe ideea tortului european, putem for]a pu]in lucru-
rile [i s\ ne imagin\m c\ lupta cu fri[c\ din Stan [i Bran se va
transfera la petrecerea democrato-liberal\. Necazul e c\, spre de-
osebire de luptele cu fri[c\ din cinematografe, `n cazul de fa]\
doar incon[tien]ii ar putea r`de.

Ceea ce cuno[ti `n tinere]e greu mai ui]i;
constat asta [i la mul]i politicieni contempo-
rani. Eu, de pild\, nu m\ pot elibera de ad-
mira]ia fa]\ de Miciurin. Care ̀ ncruci[a struc-
turi biologice diferite [i ob]inea altceva.
Farmecul consta `n faptul c\ nu [tia dinainte
ce-o s\ ias\. {i azi el este actual la noi, mai
ales `n politic\, dar cu un nume de cod di-
ferit: Minciurin. A `ncruci[at ho]i cu pala-
vragii [i a ob]inut oameni politici.

Cum `n revista de fa]\ au ap\rut articole
despre cel mai mare român [i, pe de alt\
parte, despre matematic\, m-am g`ndit mi-
ciurinist s\-l caut pe cel mai mare matema-
tician din toate timpurile. Despre cel mai
mare român s-au spus at`tea lucruri inteli-
gente, `nc`t a r\mas loc [i pentru prostiile
mele. Dup\ p\rerea mea, cel mai mare ro-
mân este doi, care nici nu mai s`nt. Unul a
creionat caracteristicile sufletului românesc,
fix`nd jaloanele spiritualit\]ii na]ionale,
cel\lalt a pus bazele statului modern, ini-
]iind definirea României ca ]ar\.

Dac\ cei mai mari români nu mai exist\,
fiind nevoie de perspectiva istoriei pentru a
constata dimensiunile reale ale unei perso-
nalit\]i, cel mai mare matematician din toate
timpurile este tot doi; care nici n-au existat
`n mod cert.

Unul dintre ei este Euclid, despre a c\rui
presupus\ existen]\ nu exist\ dovezi certe.
El a conferit matematicii consisten]a spiri-
tual\ de [tiin]\. Euclid n-a fost un creator,
ci un sintetizator de geniu, care a ordonat toa-
te cuno[tin]ele matematice de p`n\ la el, eli-
min`nd balasturile. Criteriul de sistematizare
este at`t de clar [i de natural, `nc`t, dup\ dou\
milenii, la 14 ani, Blaise Pascal a reu[it s\
rescrie Elementele, av`nd doar informa]ii su-
mare. Nu e de mirare c\, dup\ Biblie, Ele-
mentele lui Euclid a fost cea mai tip\rit\ carte
din toate timpurile.

Cel\lalt cel mai mare matematician din
toate timpurile a ap\rut pe la `nceputul se-
colului trecut. S-a numit Bourbaki, fiindc\
trebuia s\ poarte un nume, de[i el n-a exis-
tat. Sub acest nume, apar]in`nd unui obscur
general din Revolu]ia francez\, ales deschi-
z`nd la `nt`mplare Marea Enciclopedie, au
scris cei mai mari matematicieni ai secolu-
lui trecut. O adev\rat\ organiza]ie masoni-
c\, al c\rei secret, cu toat\ dorin]a membri-
lor s\i, s-a aflat cu timpul, a realizat cea de
a doua sintez\ a matematicii, de ast\ dat\
contemporan\. Nevoia acestei noi sinteze a
fost determinat\ de apari]ia `n secolul al
XIX-lea a unor fiin]e matematice ciudate,
ca de pild\ liniile pe care le po]i trasa `n mod

continuu [i care totu[i se `ntrerup `n fiecare
punct. Sau apari]ia unor realit\]i bizare, cum
ar fi faptul c\ exist\ tot at`tea puncte `n v`rful
unui pix ca [i `n `ntregul univers sau c\
exist\ mai multe infinituri. Ideile acestea au
fost greu admise de matematicienii timpului,
care `i considerau pe autorii lor pu]in ne-
buni. Bourbaki [i-a propus s\ cuprind\ `n
Eléments des Mathematiques toat\ matema-
tica actual\ sau posibil\. N-a reu[it; elemen-
tele n-au fost terminate. Parc\ pentru a-i da
dreptate marelui David Hilbert:„Matematica,
iat\ singura simfonie cu adev\rat neterminat\“.

L-am cunoscut pe unul dintre marii bour-
baki[ti, Stone, care acum aproape 40 de ani
a trecut prin Craiova [i cu care dou\ seri la
r`nd am m`ncat mici [i am b\ut bere. So]ia
lui era fosta so]ie a unuia dintre primarii Ti-
mi[oarei, pu]in `nchis [i pu]in asasinat de co-
muni[ti. Era profesor la Harvard – [i l-am
`ntrebat la ce mai lucreaz\. Mi-a r\spuns:
„Am lucrat destul. Acum g`ndesc“. De ce nu
se molipsesc [i ai no[tri de aceea[i boal\?

For]at, `nchei tot cu Minciurin; c\ci iat\
aflu c\ din `ncruci[area unui dosar plin cu o
judecat\ la CNSAS a rezultat un politician
curat ca lacrima.

Cezar  AVRAMESCU

PIUNEZE
Ce-i [i cu Miciurin \sta
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La 72 de ani, Nicu Nitai, actor
evreu n\scut `n România, a
revenit `n ]ar\ s\ joace
C\derea, de Albert Camus.
~nainte de a ajunge la
Craiova, actorul, care este [i
regizor [i director al Teatrului
Karov din Tel-Aviv, a
participat, `mpreun\ cu
actorii companiei sale, la
edi]ia a XII-a a Festivalului
Dramaturgiei Române[ti din
Timi[oara, recent `ncheiat\,
unde a prezentat spectacolul
cu piesa Steaua f\r\ nume,
de Mihail Sebastian.

Nicolae Coande

Spectacolul cu piesa C\de-
rea – `n traducerea, adap-
tarea [i regia lui Nicu Ni-

tai – este un monolog dramatic
care dureaz\ dou\ ore [i `n care
actorul trece proba unui text di-
ficil, dens, permeabil la o inter-
pretare care transgreseaz\ mo-
dele – ca mod\ – din teatrul
mondial.

Spectacolul fusese reprezen-
tat pe 19 septembrie [i la Tea-
trul Evreiesc de Stat din Bucu-
re[ti, iar pe 23 septembrie la Tea-
trul Na]ional Timi[oara – la
Club Art. La Craiova, spectaco-
lul a fost jucat mar]i, 26 septem-
brie, la sala I.D. S`rbu a Teatru-
lui Na]ional „Marin Sorescu“.

~n cele cinci „acte“ ale C\-
derii, judec\torul poc\it Jean
Baptiste Clamence, fost avocat
al „nobilelor cauze“ din Paris,
ajuns st`lp de cafenea `ntr-un
bar r\u famat din Amsterdam,
este excelent interpretat de Ni-
tai, ca un orgiastic din familia
personajelor ce populeaz\ ([i)
lumea lui Sade: escroc intelec-
tual, cu citate din Dante [i Bau-

delaire la butonier\, senzual ca
un silen din lupanarele epocii,
epicureu amator de sofisme care
pun vie]ii un c\lu[ de vorbe `n
gur\, ins pre]ios `ntr-o existen]\
care curge aidoma Senei pe sub
toate podurile artelor [i exis-
ten]elor sf\r`mate. Cu o recuzit\
minimal\, supravegheat de o ma-
rionet\ care poate fi un alter-
ego al s\u `n ipostaza unui ade-
v\rat retor p\g`n obi[nuit s\-[i
seduc\ victimele inocente – to]i
s`ntem inocen]i, deci to]i s`ntem
vinova]i, clameaz\ el undeva –,
Nicu Nitai face un rol dens, sub-
til-nervos, `ntr-un registru variat
de disponibilit\]i afective [i
mentale care fac din personajul
lui Camus o paradigm\ a vre-
murilor noastre: ratarea.

„~n  fiecare  intelectual
zace  un  gangster…“

Clamence interpretat de Nitai
este cinicul de serviciu, anti-ro-
manticul, anti-eroul unei lumi

care trece [i, cu toate astea, r\-
m`ne ca zgur\ `n con[tiin]a u-
man\, ca prezen]\ dur\ a ceea
ce via]a include `n meniul fie-
c\ruia dintre noi – ca lips\ de
sens, dar [i ca speran]\ `ntr-un
sens ascuns, a[a cum teoretizase
chiar Camus: „Din clipa c`nd
spunem c\ totul este non-sens,
exprim\m ceva ce are sens“.
Acela[i Camus, care preciza
`ntr-unul dintre eseurile sale c\
nu poate r\m`ne `n absurd, de[i
c\r]ile lui `[i au punctul de ple-
care `n acest absurd al existen]ei
umane. M\[tile lui Clamence cad
una c`te una, suger`nd un por-
tret proteic al unui personaj ce
simte ca nimeni altul absurdul
existen]ei umane, drama inteli-
gen]ei [i a lipsei de caracter:
„~n fiecare intelectual zace un
gangster…“.

~ns\ absurdul este dep\[it de
chiar interoga]ia nesf`r[it\ a
personajului interpretat de Ni-
tai, de acel la[ cu principii care
nu are totu[i curajul s-o `ntrebe

`n noapte, pe Pont des Arts, pe
t`n\ra sinuciga[\ dac\ o poate
ajuta cu ceva. Moartea ei este,
`n cele din urm\, rezultatul indi-
feren]ei umane ridicate la rang
de principiu de via]\ de o lume
`ntreag\, o lume tot mai mult
lipsit\ de ipostas, ca [i de una
dintre virtu]ile cadinale ale cre[-
tinismului: aten]ia.

Jocul de dou\ ceasuri f\cut
de Nicu Nitai este chiar jocul
`n[el\tor, precis totu[i, al oglin-
zii pe care Clamence o pune `n
fa]\, la finalul piesei, fiec\rui
spectator aflat `n sal\. Nimeni
nu scap\ de confruntarea cu de-
monii proprii, cu acel chip pro-
fund care iese la iveal\ doar `n
momentele c`nd destinul te bate
pe um\r: [i tu e[ti victim\, dar
[i c\l\u.

Poate nu este lipsit de semni-
fica]ie s\ precizez la final c\
spectacolul lui Nitai se joac\ f\-
r\ `ntrerupere `n Israel de 31 de
ani!

O „C\dere“ care dureaz\ de… 31 de ani



Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

Mici români
~n 2006, la sf`r[itul lunii mai, Televiziunea Român\ a lansat cam-
pania „Mari români“, care – urm`nd un model lansat de BBC [i
preluat [i de alte ]\ri – urma s\ desemneze prin vot popular cele
mai importante personalit\]i ale istoriei României. Ideea mi s-a
p\rut foarte bun\, iar rezultatele relevante. Dar nu ele ne intere-
seaz\ aici.

~n contrapartid\, de dragul jocului, a[ sugera lansarea unei
campanii intitulate „Mici români“. Formula nu-mi apar]ine, ci am
preluat-o dintr-un articol al lui Marian Popescu, ap\rut `n num\rul
78/ 2006 al revistei „Observator cultural“, „Micii români sau
Ma[ina de cusut, umbrela [i masa de disec]ie“. Sensul ei `ns\ l-a[
modifica ni]el `n vederea ipoteticei campanii propuse.

C`nd vorbesc despre „micii români“, ba chiar de „românii foarte
mici“, nu m\ g`ndesc la oamenii de r`nd, care, fiecare dup\ pu-
teri, `[i fac treaba f\r\ a ie[i neap\rat `n eviden]\. Nu. M\ g`ndesc
la acei români al c\ror prestigiu acumulat este dispropor]ionat de
mare `n raport cu statura lor uman\ real\. {tiu c\ [i aici intr\ `n
calcul imense doze de subiectivitate, dar numai cine nu `ncearc\
nu gre[e[te. Altfel de unde ar fi r\s\rit `n campania „Mari români“
personaje ca Nicolae Ceau[escu sau Ion Antonescu `n primele
10-15 locuri?

Indiferent de [ansele apari]iei unei asemenea campanii, avan-
sez aici, pentru orice eventualitate, zece propuneri – nu ierarhic,
ci aleatoriu. ~n[irarea aproape exclusiv\ a unor nume din spa]iul
politic ar putea p\rea un simplu efect jurnalistic ieftin sau chiar o
form\ de monomanie, dar z\u c\ nu-i chiar a[a. ~n spa]iul politic –
mai ales `n cel al ultimelor c`teva decenii – impostura `[i face
mult mai repede loc dec`t `n alte domenii, unde, de bine, de r\u,
se cer unele competen]e mai concrete dec`t „arta“ leadership-ului,
practicat\ ̀ ntr-o ]ar\ mai tot timpul prost condus\, cum este România.

1) Prima propunere se impune de la sine: Nicolae Ceau[escu.
Nu cred c\ exist\ `n istoria României moderne vreun personaj a
c\rui statur\ moral\, intelectual\ [i politic\ s\ contrasteze at`t de
radical cu puterea pe care a de]inut-o [i cu importan]a sa `n istorie.
Din punct de vedere politic, `n timpul celor 24 de ani `n care a
condus ]ara a fost st\p`nul absolut ([i recunoscut!) al cet\]enilor
români, iar capriciile lui deveneau lege. Apoi Ceau[escu nu va
putea fi [ters niciodat\ din istoria României, ocup`nd chiar locul
11 `n topul realizat `n cadrul campaniei „Mari români“. Mai mult,
fostul dictator e azi una dintre pu]inele figuri autohtone faimoase
`n str\in\tate. Asta e [ansa oric\rui dictator dezechilibrat.

Pe de alt\ parte, de[i nu-i contest o anume [iretenie primitiv\,
forma]ia lui intelectual\ era cel pu]in modest\, iar calit\]ile sale
de lider n-au fost dovedite de nimic. B\nuiesc chiar c\ dac\ s-ar
fi dorit, ar fi putut fi r\sturnat oric`nd de la putere [i orice alt\ fi-
gur\ obscur\ l-ar fi putut `nlocui foarte bine. |sta e unul din mari-
le p\cate ale regimurilor comuniste – ignor\ competen]ele reale
[i permit ascensiunea mediocrit\]ilor.

2) Al doilea nume de pe lista mea de „mici români“ este – cu
tot regretul – fostul pre[edinte al României postdecembriste,
Emil Constantinescu. Comparativ cu speran]ele cu care a fost `n-
vestit, statura creat\ `n cadrul campaniei electorale [i autoritatea
pe care a avut-o, presta]ia sa din cei patru ani de mandat prezi-
den]ial a fost una jalnic\. {i de-ar fi fost numai asta! ~n campania
pe care o propun, acei patru ani n-ar fi fost suficien]i pentru pla-
sarea lui printre „micii români“. L-am introdus pe lista scurt\ din
pricina `nc\p\]`n\rii cu care se str\duie[te s\ r\m`n\ `n mediul
politic, de[i e evident c\ nu are nici har, nici sus]inere [i nici m\-
car habar de ce ar vrea s\ fac\. A refuzat o retragere onest\ [i
bine-venit\ la Universitate [i `ncearc\ s\ atrag\ aten]ia asupra lui
cu dezv\luiri ridicole [i discursuri mediocre. Puterea pierdut\ l-a
orbit, ca pe orice om c\ruia i se pune pe cap o c\ciul\ prea mare.

(Urm\toarele opt propuneri r\m`n pentru s\pt\m`na viitoare.
P`n\ atunci, cine [tie, poate lanseaz\ cineva [i competi]ia...)
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A]i declarat presei c\ unul
dintre motivele pentru care
acest festival exist\ este
acela de a crea o imagine
corect\ a literaturii noastre
`n afara grani]elor. „Nu m\
deranjeaz\ c\ s`ntem con-
funda]i, ci c\ nu s`ntem
confunda]i cu cine trebu-
ie“, mai spunea]i. Cu cine
ar trebui s\ fie confunda]i
scriitorii români?

Dac\ tot e s\ fie confunda]i, ar
fi bine s\ fie confunda]i cu ni[te
mari scriitori din literaturi scrise
`n limbi de mare circula]ie. Din
p\cate, s`ntem confunda]i cu
ni[te scriitori care public\ ̀ n limbi
ce nu circul\ deloc, cum e [i ca-
zul românei. Sigur c\ era pe ju-
m\tate glum\ ceea ce spuneam
eu, c\ci ideal ar fi s\ nu fim con-
funda]i cu nimeni, s-avem iden-
titate! Din p\cate, va mai trece
ceva vreme p`n\ atunci.

Care ar fi, tr\g`nd linie,
principala reu[it\ a edi]iei
de anul acesta?

Ar fi mai multe... ~n primul
r`nd, a[ spune c\ ea a avut o or-
ganizare [i o disciplin\ mai mare
dec`t `n anii trecu]i. Spun disci-
plin\ pentru c\, `n trei zile, dac\
nu vin oamenii la timp, dac\ stau
pe la mese, dac\ fac turism, se-a-
lege praful! Or, anul acesta str\-
inii au fost prezen]i absolut peste
tot, n-au `nt`rziat un minut [i
chiar o bun\ parte dintre româ-
ni. C\ci ace[tia, mai poe]i, au
mai lungit-o pe la c`te o mas\, o
plimbare... Dar, `n general, a
mers [nur totul. ~n al doilea r`nd,
discu]iile n-au fost doar pur teo-

retice, de principiu, cum s-a `n-
t`mplat `n al]i ani. Dat fiind c\
ne-am ocupat de probleme foarte
concrete, am `ncercat s\ g\sim
[i solu]ii concrete – problema
fiind cea a traducerii `n limbi
str\ine. Am avut o serie de pro-
puneri foarte interesante venite
at`t de la români, c`t [i de la
str\ini – cum ar fi de la Jean
Mattern, directorul pentru lite-
raturi str\ine de la Gallimard.
{i asta m-a bucurat foarte mult.
Ar mai r\m`ne de v\zut [i ce
vom pune `n practic\ din toate
aceste solu]ii pe care le-am
identificat. Nu `n ultimul r`nd,
a[ spune c\ legarea festivit\]ii de
dou\ t`rguri de carte, de pre-
zen]a unor volume traduse... Noi
am invitat anul acesta [i autori
str\ini care aveau traduse c\r]i
`n române[te `n ultima vreme.
Toate astea au dat `nt`lnirii o a-
numit\ coeren]\ [i acurate]e pe
care nu cred c\ le-a avut `n anii
trecu]i.

Pe 18 septembrie s-a `ncheiat la Neptun Festivalul Interna]ional „Zile
[i Nop]i de Literatur\“. Organizatoare, ca `n fiecare an, Uniunea
Scriitorilor din România. Potrivit pre[edintelui institu]iei, de aceast\
dat\ s-au discutat [i lucruri concrete. {i asta `n ciuda firii poetice a
românului. Am vorbit la „Suplimentul de cultur\“ (vinerea, de la
19.10 pe Radio Ia[i) despre succesele [i insuccesele acestei edi]ii cu
Nicolae Manolescu, pre[edintele Uniunii, dar [i despre apropiata
plecare `n diploma]ie a acestuia [i pozi]ia USR privind rela]ia
scriitorilor cu fosta Securitate [i finan]area culturii scrise prin
Administra]ia Fondului Cultural Na]ional.

~n privin]a fondurilor alocate pe pro-
iecte de Administra]ia Fondului Cultu-
ral Na]ional (AFCN), afirma]i c\ aces-
tea s`nt insuficiente [i distribuite pe
criterii neclare. Prin urmare, care s`nt
argumentele ce v-au determinat s\ lan-
sa]i acel comunicat de pres\?

Sumele alocate `n anul acesta au fost mai
mici dec`t anul trecut. Ministrul Culturii
sus]ine contrariul, dar el nu [tie c`]i bani au
fost, habar n-are. Este evident mai mic\ su-
ma, asta `n condi]iile `n care domnul Iorgu-
lescu ne spunea c\ ministerul are bani de nu
[tie ce s\ fac\ cu ei. Are alte priorit\]i dum-
nealui, este treaba lui. Eu cred c\ trebuie
subven]ionat\ cultura [i nu numai acum, c\
s`ntem `n tranzi]ie. Tot timpul. Ce-ar fi dac\
statul s-ar retrage din patrimoniu, de exem-
plu? Dac\ n-ar mai vrea s\ refac\ monu-

mentele istorice? Literatura are [i ea c`[ti-
g\torii ei `n economia de pia]\, s`nt scriito-
rii de succes, care prind un filon solid de a-
firmare. Dar nu s`nt numaidec`t scriitorii
buni ace[tia. S\ ne g`ndim, de pild\, c\ Van
Gogh n-a v`ndut un tablou `n via]a lui, s\ ne
g`ndim la muzicieni care n-au c`[tigat un leu
din compozi]iile lor sau la scriitorii mari care,
de asemenea, n-au tr\it niciodat\ din scrisul
lor.

Dar nu e [i un fel de subven]ie cea

pe care o face AFCN?

Este, dar e insuficient\. {i, `n plus, o privi-
re simpl\ arat\ c\ notele acordate de AFCN
pe criteriile proprii s`nt total neconcordante
cu sumele alocate. Dai unei publica]ii not\

mare [i nu-i aloci dec`t 30 de milioane!
Nu-i corect!

Au fost multe proteste. Poate c\, pe de
alt\ parte, AFCN are dreptate, s`nt mul-
te reviste cu un program editorial
dep\[it [i nu mai merit\ s\ primeasc\
bani doar pentru c\ au fost fondate
la 1800...

Noi dator\m respect [i unor reviste care,
prin numele lor, s`nt adev\rate institu]ii. {i
care, poate, `n acest moment, o duc mai greu
sau nu s`nt foarte norocoase. Dar nu po]i
desfiin]a ni[te reviste precum „Contempo-
ranul“ sau „Via]a româneasc\“ numai pen-
tru c\ `n ultima perioad\ nu au reu[it s\ fie
la `n\l]ime. Nu s-a `nt`mplat niciodat\ asta.
Eu am f\cut acum propunerea [i s-a accep-
tat la USR s\ d\m de la Uniune bani acestor
publica]ii. Nu vreau s\ dispar\ ni[te publi-
ca]ii `n timpul mandatului meu numai pen-
tru c\ AFCN-ul crede c\ [tie cum stau lu-
crurile.

Nicolae Manolescu: „Nu po]i desfiin]a reviste numai
pentru c\ `n ultima perioad\ nu au reu[it s\ fie la `n\l]ime“

Nicolae Manolescu, pre[edintele Uniunii Scriitorilor din România:

„Ideal ar fi s\ nu fim
confunda]i, s\ avem identitate“

Urmeaz\ s\ pleca]i `n cur`nd
`n diploma]ie – ca ambasador
al României la UNESCO. Ce se
va `nt`mpla cu Uniunea `n lipsa
dumneavoastr\?

Nu se `nt`mpl\ nimic, voi fi
aici pentru circa o
s\pt\m`n\ sau zece zile la
dou\ luni. Voi face aceste
drumuri pe banii mei [i `mi
voi duce mandatul p`n\ la
cap\t. De altfel, am o
echip\ care e rodat\ [i
func]ioneaz\.

„Breasla  literar\  a  dat  cel  mai  mare  num\r  de  disiden]i“
~n opinia dumneavoastr\, trecem `n acest moment printr-o
perioad\ a r\fuielilor sau e doar o c\utare justificat\ a
adev\rului despre trecutul breslei pe care o reprezenta]i?

A[ spune c\ solicitarea noastr\, referindu-se exclusiv la scriito-
rii cu func]ie de conducere – `n institu]ie sau `n alte institu]ii –,
este cu un ton mai jos dec`t solicitarea ministrului Culturii de a
verifica dosarele tuturor membrilor uniunilor de crea]ie, ba chiar
de a-i trage la r\spundere pe scriitorii care au f\cut cultul persona-
lit\]ii lui Ceau[escu. Noi am `ncercat s\ fim ra]ionali. ~n primul
r`nd, cei care au f\cut cultul personalit\]ii se cunosc, se [tiu. ~n
istoria literaturii vor pl\ti `ntr-un fel sau altul, nu este o proble-
m\ administrativ\. Apoi, mie mi se pare c\ breasla literar\ are
nevoie [i de o recunoa[tere a meritelor ei, nu neap\rat s\ fie ]in-
tuit\ la st`lpul infamiei, cum face un jurnalist de la un cotidian
central care consider\ c\ to]i scriitorii au fost be]ivi [i i-au `nchi-
nat ode lui Ceau[escu. Este un neadev\r. Breasla literar\ a dat cel
mai mare num\r de disiden]i `n regimul trecut. ~n al doilea r`nd,
Consiliul Uniunii Scriitorilor a fost, vreme de aproape 30 de ani,
un forum de dezbatere politic\ [i social\ f\r\ termen de compa-
ra]ie. Or, de ce s\ nu recunoa[tem [i asta, c\ scriitorii au avut par-
tea lor de demnitate `ntr-o societate bazat\ pe represiune. De ce s\
ar\t\m cu degetul doar spre cei care au turnat la Securitate sau
au f\cut alte tic\lo[ii? Hai s\ vedem [i ce s-a f\cut bun.



Ei bine, adun\tura se nu-
me[te Jackass, nici una
dintre activit\]ile de mai

sus nu este cascadorie, iar co-
lec]ia lor de auto-tortur\ crea-
tiv\, reunit\ sub numele unui
film – Jackass the movie 2 –,
tocmai a ocupat locul I `n box-
office-ul american.

Incredibil.  P`n\  la
urm\toarea  scen\

Niciodat\ expresia „nu `ncerca]i
asta acas\“ nu s-a potrivit mai
bine dec`t pe ecranele cinemato-
grafelor care au rulat `n Ameri-
ca Jackass the movie 2. Relu`nd
ideea unei mai vechi emisiuni
de pe MTV, dar `mping`nd
totul p`n\ la limite pe care
pu]ini le credeau tangibile,
filmul prezint\ tot felul de

farse suportate total voluntar,
extrem de dureroase, de obicei
obscene, netrucate, care `n mod
normal ar fi trebuit s\ o tachine-
ze pe doamna cu coasa. Iar dac\
cele prezentate la `nceput v-au
scandalizat, afla]i c\ ispr\vile
au fost selectate pe spr`ncean\,
c`t s\ nu alunge cititorul de la
primul paragraf. Scenele au mai
inclus `nfierarea benevol\ a ce-
lei mai sensibile zone de pe cor-
pul unui membru al echipei,

plonjarea `ntr-un lac cu o bici-
clet\ propulsat\ de o rachet\ care
a [i explodat de vreo c`teva ori
la film\ri [i generozitatea altuia,
care [i-a `nfipt un c`rlig de pes-
cuit `n falc\ [i s-a cobor`t pe o
undi]\ pentru a servi drept mo-
meal\ rechinilor care mi[unau
`n jur. Restul s`nt prea ne-orto-
doxe pentru a fi men]ionate aici,
implic`nd cam toate orificiile cor-
pului [i diverse produc]ii orga-
nice ale unor animale.

Rezultatul? O sal\ plin\ de
spectatori care, atunci c`nd nu
au vomitat, au r`s ]in`ndu-se de
burt\. {ocul [i convingerea c\

nimic nu mai poate `ntrece
scena de dinainte au durat
doar p`n\ la urm\toarea
scen\, c`nd au revenit mai
puternice.

Art\  din  durere

Doar primul film cu marca Ja-
ckass a mai primit cronici at`t
de radicale [i de polarizate ca
Jackass 2. De la cronicarul de
la „New York Times“ care a
scris despre film c\ se bazeaz\
pe un impuls de a „nega super-
ego-ul [i a privi universul, cu
toate laturile lui dure [i apele
sale infestate de rechini, ca un
loc de joac\ imens [i uniform“,
p`n\ la cronici din reviste pre-
cum „Variety“, `n care „dez-
gust\tor“ [i „infantil“ s`nt cu-
vintele de ordine.

Associated Press a analizat
produc]ia din patru puncte de

vedere [i aproape c\ i-a dat ver-
dictul „art\“. Criticul de la „Bos-
ton Globe“ apreciaz\ c\ Jackass
2 „distileaz\ comedia fizic\, p`-
n\ la esen]\“. Probabil c\ s-a
g`ndit la chestia asta c`t Johnny
Knoxville, capul r\ut\]ilor, pur-
ta o conversa]ie cu o anacond\
care, nepoliticoas\, l-a `ntrerupt
brusc mu[c`ndu-l de obraz.

De altfel, Jackass agit\ spiri-
tele `nc\ de la difuzarea primu-
lui show de acest gen, pe MTV,
`n anul 2000. ~n urma unor pre-
siuni politice, MTV-ul a decis
s\ difuzeze emisiunea doar dup\
ora zece noaptea, pentru a refu-
za apoi s\ o dea `n reluare. E-
chipa Jackass a `ncheiat show-ul
doi ani mai t`rziu, `n semn de
protest.

A urmat filmul Jackass, rea-
lizat `n acela[i spirit [i at`t de
periculos, `nc`t echipa de pro-
duc]ie a angajat juri[ti pentru a
`nl\tura scenele `n care filmul ar
fi putut fi acuzat de tentativ\ de
omucidere.

Iar la sf`r[itul fiec\rui episod
sau al celor dou\ filme nimeni
nu se poate `mpiedica s\ se `n-
trebe, asemenea mamei uneia
dintre vedete, care contempla ne-
dumerit\ semnul de identificare
a vitelor imprimat pe un organ
foarte sensibil al fiului ei: „{i
de ce ai f\cut asta?“.

„Pentru c\ e amuzant“, a
r\spuns el. Ha-ha.

Adriana  BABE}I

SECRETUL ADRIANEI
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Cum s\ mori de r`s (c`t pe ce)

M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Lua]i un tip care se leag\ la ochi [i a[teapt\ s\ fie `mpuns de un taur doar a[a, ca s\ vad\
care-i treaba. Pune]i-l al\turi de un b\rbat care se f`]`ie de colo-colo gol `ntr-o sal\ de
[edin]e, cu un pahar de suc `n m`n\, de parc\ to]i ceilal]i ar fi nebuni. Ad\uga]i grupului vesel
[i pe cel care c\l\re[te un furtun de pompieri sub presiune, manipulat de o macara, [i pe
nebunul care [i-a ata[at o lipitoare de globul ocular.

Johnny Knoxville,
capul r\ut\]ilor
marca Jackass

Found in Translation
Am promis s\ spicuiesc c`te ceva din jurnalul pe care l-am ]inut
vreme de o s\pt\m`n\ la sf`r[itul verii, `n vacan]\ la Arles. Pentru
c\ fiecare zi se l\]ea pe 10-15 pagini, am ales s\ descriu doar
[apte ore, a[a, ca-ntr-un fel de proz\. Dac\ a[ fi Sophia Coppola,
a[ scoate din povestea asta scenariul pentru un mare film. Sau
– zadarnic vis! – un roman. Dar despre ce-ar fi vorba? Despre o
c\l\torie cu ma[ina pe care o fac cinci oameni `ntr-o zi de mar]i,
s\ zicem 29 august 2006, de pe la ora 10 p`n\ dup\-amiaza, prin
]inutul Lubéron din Provence. ~nt`i, cine s`nt personajele? Cinci
traduc\tori din literatura francez\: un iranian, o taiwanez\, un
evreu polonez [i dou\ românce. Se cunosc de undeva? C`tu[i de
pu]in (`n afara doamnelor din România). S-au v\zut `n treac\t
c`teva ore prin biblioteca, buc\t\ria, sufrageria, clubul CITL (Cole-
giul Interna]ional al Traduc\torilor Literari) de la Espace Van Gogh
din Arles*. La `ntrebarea ce fac ei concret, r\spunsul potrivit e c\
`n cele [apte ore ei nu fac nimic deosebit: se plimb\ pur [i simplu
cu ma[ina polonezului printr-un ]inut de basm, vorbesc [i tac. At`t?

~n fapt, se mai opresc `n c`te-un or\[el sau sat, viziteaz\ ce e
de vizitat, m\n`nc\, beau, urc\ pe-un munte, se odihnesc pe o
st`nc\. Mai exact: trec pe l`ng\ Fontvieille-ul lui Alphonse Daudet,
trec pe l`ng\ St. Rémy de Provence al lui Nostradamus, str\bat
]inutul templierilor [i bauxitei [i se opresc pe-o costi[\. Român-
cele organizeaz\ `n cinci minute un picnic pe o paji[te n\p\dit\
de flori. Scot din saco[e o fa]\ de mas\-n carouri, farfurii, c\ni]e,
[erve]ele portocalii, un mald\r de senviciuri cu telemea de Sibiu,
cu busuioc, m\sline [i ro[ii, un paner cu fructe, un termos de cafea.
Se g`ndesc s\ le propun\ un joc. S\ descrie fiecare `n limba lui
ce se vede pe fa]a de mas\. Aerul se umple de consoane [i vo-
cale, ca o muzic\ zglobie. Descriu tot a[a [i ce se vede de jur
`mprejur. R`d. Apoi ar vrea s\ vorbeasc\ [i despre ce nu se vede.
Ce nu se vede? Cine s`nt ei de fapt. Stau pe iarb\, `n jurul deju-
nului improvizat, [i `ncep pe r`nd, `n francez\, s\ povesteasc\ de-
spre ce fac la Teheran, Taipei, Bydgoszcz, Bucure[ti, Timi[oara,
despre familii, despre copii, despre ce se `nt`mpl\ `n ]\rile lor, de-
spre ce planuri au. A[a afl\ c\ exact `n seara asta, c`nd o s\ a-
jung\ `napoi, la Arles, polonezul ar trebui s\ primeasc\ un tele-
fon prin care i s-ar putea schimba via]a cu 180 de grade. C\ taiwa-
neza ar vrea s\-[i g\seasc\ un so] `n Europa. C\ iranianul st\ cu
familia la Blois [i face naveta la Teheran. C\ româncele s`nt
`mp\cate [i mul]umite cu via]a lor, oric`t de greu e `n ]ar\. C\ `i
une[te franceza, dar [i am\nuntul ciudat c\ to]i au tradus m\car
o dat\ `n via]a lor un fragment din Proust. Iar iranianul, timp de
peste 20 de ani, chiar toat\ opera lui.

Se opresc `nt`i la Cavaillon, ora[ul cu cei mai buni pepeni din
lume. Doamnele cu picnicul cump\r\ cinci cantalupi mici pe care
scriu cu o carioc\ neagr\ numele fiec\ruia [i le deseneaz\ ochi,
gur\ [i ochelari. Apoi `[i trag r\suflarea la Coustellet, la Muzeul
Lavandei. U[or f`st`cit, specialistul `n Gombrowicz [i Déleuze ia
cinci s\cule]i cu lavand\ pentru to]i. Ajung la Gordes, unde poli-
glota din Taipei le face cadou c`te o figurin\ din lut ro[cat. Se o-
presc la Apt, un ora[ de vis. Pentru c\ numele lui Hugo Pratt
sun\ bine `n cele 10 urechi, hot\r\sc s\ m\n`nce la restaurantul
Corto Maltese. Dobor`]i de mole[eal\ trag apoi la un mic han pe
drumul dintre Bonnieux [i Lacoste. Acolo, traduc\torul lui Flaubert
[i Céline `n persan\ comand\ cinci espresso-uri [i o tart\ mare
cu fructe. Stau sub m\slini [i leandri `nflori]i, ascult\ cum bate
u[or mistralul [i cum z`r`ie greierii uria[i, privesc cum sus, pe
munte, zidit `n st`nc\, satul Lacoste str\luce[te `n lumina dup\-a-
miezii [i cum castelul Marchizului se profileaz\ `n dep\rtare. Apoi
`ncep urcu[ul. De sus li se deschide o priveli[te care le taie pur [i
simplu respira]ia. Stau unii l`ng\ al]ii [i tac mult\ vreme sub un
cer ce presar\ asupra lor o pulbere roz-aurie [i-o lini[te de la-nce-
putul lumii. Coboar\ `ncet, f\r\ s\ mai spun\ nimic, pentru c\ au
`n]eles, `ntr-o limb\ f\r\ cuvinte, ce-au c\utat to]i acolo [i c\ nu
mai e nimic de tradus. Se urc\ `n ma[in\ [i pleac\ amu]i]i spre
Arles. ~n ma[in\ se aude doar Siesta lui Miles Davis. {i pe urm\
Garbarek, Visible World.

Seara, pe la [apte, s`nt cu to]ii `n bibliotec\, fiecare la biroul lui,
cu urechile ciulite. La opt f\r\ zece sun\ celularul polonezului.
Se opresc din scris [i citit, cu inima c`t un purice. ~l aud cum vor-
be[te `nv\lm\[ind consoanele [i deodat\ strig`nd de bucurie Ye-
syesyes! Se reped la el, `l `mbr\]i[eaz\ [i-l s\rut\, de[i habar nu
au care-i vestea cea mare. Apoi urc\ `n sufragerie, se pun pe
g\tit fiecare ce [tie mai bine de-acas\ [i-ncing un chef cu vin de
Bordeaux p`n\ spre diminea]\. Vorbesc `n francez\, f\r\ s\ se
mai poat\ opri, despre binecuv`ntata zi de 29 august 2006, care
tocmai se `ncheie. {i descriu `n persan\, chinez\, român\, po-
lon\ ce a `nsemnat lunga t\cere de sus de pe munte, c`nd la pi-
cioarele lor s-au `ntins pacea [i raiul.

P.S.: ~n rolurile principale: Mehdi Sahabi, Janusz Marganski,
Mei Chen Cheng, Delia Vasiliu [i Adriana Babe]i.

* Pentru cine vrea s\ arunce o privire, da]i bunului Google s\ caute

Arles, Espace Van Gogh, CITL [i Lubéron, a[ezare dup\ a[ezare.
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TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Ploaia care va veni
~n ora[u-n care plou\ de mai multe ori pe s\pt\m`n\, din
p\cate nu po]i s\ mergi ]in`ndu-te de m`n\ pentru c\ trebuie s\
circuli `n [ir indian, pe r`nd, ca s\ treac\ [i cei ce vin din fa]\,
din cauza celor multe b\l]i care se instaleaz\ pe uscat `n
amintirea biblicului Noe, s\racul.

~n ideea c\ România trebuie s\ devin\ capital\ european\, am putea
mai `nt`i s\ ne uit\m `n curtea amsterdamilor [i vene]enilor, care
n-au absolut nici o problem\ cu faptul c\ mare parte din suprafa]a
destinat\ umblatului pe jos e ocupat\ de ape. Pentru c\ [i la noi
atunci c`nd plou\ se `nt`mpl\ ca trotuarele s\ devin\ doar ni[te limbi
de p\m`nt `nconjurate de dun\ri, ni[te mici [i dese insule mari ale
br\ilei.

Ploaia poate fi romantic\, nebun\, frumoas\, dezl\n]uit\, cade
din cer [i, dac\ nu ne convine, ne aprindem umbrelele `n cap [i
sc\p\m. Dar ce ne facem cu ce se adun\ pe jos? Ce ne facem cu
toate b\l]ile care ne oblig\ s\ facem echilibristic\ pe borduri sau s\
le ocolim pe acolo pe unde dau ma[inile peste noi? Adic\ pe str\zi.
Ha?

Dac\ n-ai norocul ca pe tat\l t\u s\-l cheme Dumnezeu, iar tu
nu e[ti M`ntuitorul capabil s\ p\[easc\ pe ap\, atunci neap\rat tre-
buie s\ ne `ntoarcem cu to]ii dac\ nu la opinci, m\car la cizmele de
cauciuc proprii uli]elor desfundate [i s\ s\rb\torim astfel originile
rurale ale tuturor urma[ilor lui Bucur [i ai Miori]ei.

Ne bate natura cu propriile noastre trotuare, str\zi, cu propriii
no[tri mun]i, care se r\stoarn\ pentru c\ nu-i mai ]in copacii. Ne
batem singuri, `ntre noi, arunc`nd cu pisici moarte [i solu]ii inexis-
tente.

~n ora[u-n care plou\ `n fiecare s\pt\m`n\, la un moment dat
vom putea `nota ]in`ndu-ne de m`n\.

Bobo

Nici nu mai [tiu unde am v\zut o
secven]\ din versiunea francez\ a
jocului „Vrei s\ fii miliardar?“.
~ntrebare de primul nivel: „Cine se
`nv`rte `n jurul P\m`ntului?“. Gril\:
a. Venus; b. Luna; c. Soarele; d.
Pluto. Cet\]eanul care voia s\
umfle potul cel mare o d\ din col]
`n col] – `l trec sudorile, prive[te
disperat `nspre camer\. Dup\ fa]\,
ar fi sunat un prieten, dar cred c\ a
sim]it [i el c\ `ntrebarea nu-i
tocmai a[a de grea [i c\-i mai bine
s\ lase pe mai t`rziu aceast\
variant\ de ajutor.

~n ultim\ instan]\, apeleaz\ la public. Iar
publicul voteaz\: 60% – Soarele / 40% –
Luna. „Exact cum credeam [i eu! – pare s\
spun\ fa]a luminat\ a concurentului – numai
c\ nu eram absolut sigur...“ {i a ales, ho-
t\r`t, Soarele. Logic, nu? Cum naiba s\ te
`ndoie[ti de ceea ce vezi cu ochii? E drept,
[i Luna se mai `nv`rte `n jurul P\m`ntului,
dar numai noaptea, c`nd ai ochii deschi[i mai
pu]in – deci nu se pune. Apoi, cum s\ mai
ai dubii, c`nd e o p\rere sus]inut\ de majo-
ritatea publicului?

Galileo Galilei a stat `n temni]\ degeaba.
Dac\ n-ar fi cenu[\, tocmai pentru c\ nu au
fost de partea publicului, oasele lui Giordano
Bruno s-ar `ntoarce `n morm`nt. A[a le tre-
buie. Degeaba au crezut ei c\ g`ndesc, dac\

n-au fost `n stare s\ `n]eleag\ c\ se las\ cu
temni]\ sau cu sc`ntei, c`nd te contrazici cu
opinia majorit\]ii. Apoi cine-i Galileo Gali-
lei, cine-i Giordano Bruno? La ce echip\ din
Il Calcio au jucat ei? Au fost ei vreodat\ in-
vita]i la Sorpresas-Sorpresas?

Poate vi se pare o glum\, dar eu m\ tem
c\, `n lumea noastr\, p`n\ [i legea gra-
vita]iei s-ar putea s\ nu treac\ de votul pu-
blicului. Mai ales `n România, unde cet\]e-
nii – dup\ ce li s-a refuzat zeci de ani libe-
ra exprimare – par s\ cread\ c\ totul se vo-
teaz\. Cu telecomanda, cu mausul, cu mo-
bilul. Hai, c\ exagerez `n privin]a legilor fi-
zice, `ns\ nu [i `n cea care prive[te gustul.
Ce ne place „nou\“, publicului, e bun, ce
ingnor\m „noi“, majoritatea, nu exist\. {i
asta `nc\ nu-i o problem\. Grav e tupeul de
inchizitor al publicului, care nu se mul]u-
me[te doar s\-[i exprime punctul de vedere,
ci ]ine neap\rat s\-l impun\ ca adev\r su-
prem. Apoi, o fi gustul subiectiv, dar [i a-
cesta func]ioneaz\ dup\ ni[te legi la fel de
precise ca [i cele fizice. Legi care nu se vo-
teaz\.

„S\  [tii  tu  c\  place  la  toat\  lumea!“

I.L. Caragiale are o povestire mai pu]in ve-
hiculat\, Ion..., `n care protagonistul nostru
d\ peste un anun]: „S\ vie disear\ orcine
pofte[te `n gr\dina `mp\r\teasc\, s-auz\ acolo
f\r\ plat\ cum c`nt\ un vestit m\gar de pr\-
sil\, sosit de cur`nd de la-nv\]\tur\, pe care
`mp\ratul, ]in`nd la el foarte mult, l-a fost
trimis cu cheltuial\ `n str\in\t\]i, s\ se de-
s\v`r[easc\-n [colile `nalte la me[te[ugul c`n-

t\rii frumoase“. S-a dus [i Ion. {i-a v\zut
m\garul care a interpretat Carnavalul de Ve-
nezia cu varia]iuni. Publicul a fost fascinat,
Ion a huiduit, audien]a s-a scandalizat: „S\
[tii tu c\ place la toat\ lumea!... Vede]i-l,
oameni buni, pe nenorocitul \sta!... Tutulor
nou\, [i `mp\ratului [i-mp\r\tesei, la to]i
boierii, la tot norodul, mie [i dv., ne place
la to]i; numai dumnealui nu-i place! To]i,
[i eu [i dumneavoastr\ s`ntem ni[te pro[ti;
numa dumnealui, pricopsitul! mai cu
mo]... Vine s\ strice petrecerea [i mul]umi-
rea [i cheful la o lume-ntreag\...“. Ion o
]ine pe-a lui, chit c\ ia b\taie: a[a ceva „nu
trebuie s\ v\ plac\“.

Stimat\ majoritate, stimate public,
vota]i, exprima]i-v\ liberi p\rerea, dar nu
uita]i: dac\ lumea asta nu r\m`ne `ncreme-
nit\ `ntr-un singur loc [i `ntr-un singur gust
colectiv, [i totu[i se `nv`rte – se `nt`mpl\
tocmai datorit\ c`te unui Galileo Galilei sau
c`te unui Ion care spune uneori r\spicat c\
exist\ lucruri care „nu trebuie s\ v\ plac\“.

Furtul personalit\]ii
Pe vremuri, c`nd unui personaj i se ridicau statui publice, lumea
vorbea despre „cultul personalit\]ii“. {i asta, chiar dac\ respecti-
vul individ nu `ndeplinea nici m\car unu la mie din criteriile care
definesc o personalitate. Ast\zi, c`nd mijloacele de manipulare
s-au `mbog\]it `n mod sim]itor, s\ practici exerci]ii de fals\ admi-
ra]ie pentru diver[i se cheam\ „campanie de imagine“. Cam `n
aceast\ ecua]ie putem prinde, f\r\ s\ gre[im vreun milimetru, re-
la]ia mai mult dec`t evident\ dintre Pro TV [i Gigi Becali.

Luni seara, cu fix o zi `naintea meciului dintre Steaua [i Olym-
pique Lyon, la jurnalul de sear\ (sau la cel de sport, dar chiar nu
mai conteaz\…), o [tire se chema „Steaua Divin\“. Era divin\ nu
pentru c\ alde Dic\ [i Opri]a `[i f\cuser\ peniten]e dup\ meciurile
slabe din campionat, ci pentru c\ „mister president“, patron, ac]io-
nar sau ce-o mai fi el prin Ghencea a chemat la sfin]it terenul de
fotbal un `ntreg deta[ament de popi [i prea-sfin]i]i, `n frunte cu Pi-
men al Sucevei. Becali era filmat din plan contra-plonjat, de jos `n
sus, `n timp ce atacul ortodox aghezmuia barele por]ilor [i centrul
terenului, iar M\ria Sa Gigi ~nt`iul c`nta de foc [i de of [i de dor `m-
preun\ cu mijloca[ul de band\ Pimen. Bine`n]eles, din [tirea res-
pectiv\, care parc\ era desprins\ dintr-un film cu minoritari ne-
buni al lui Kusturica, nu lipseau nici confesiunile patronului Stelei,
care vorbea despre cum o s\ fac\ [i-o s\ dreag\ Steaua, a doua
zi, `n meciul cu francezii.

Apoi, `n chiar seara marelui meci, Andreea Esca a deschis
[tirile Pro TV nu cu raportul european care consfin]ea aderarea
României la 1 ianuarie 2007, ci cu `nfruntarea din Ghencea. Evi-
dent, rela]ia „cu totul special\“ dintre Gigi [i Dumnezeu (`ntre
portarul Carlos Alberto Fernandes [i Sf. Petru, dac-a]i v\zut me-
ciul, chiar nu e nici un fel de rela]ie, dar asta e cu totul alt\ dis-
cu]ie) a fost din nou pus\ pe tapet. Un reportaj idilic, din genul
celor de trist\ amintire, cu fabrici [i uzine [i muncitori voio[i [i
macarale r`njind la soarele de la R\s\rit, `l `nf\]i[a pe ctitorul din
Champions League cum se duce la preotul s\u, pentru a-i smulge
iar\[i c`]iva c`rlion]i din barb\, ca talisman pentru r\zboiul lumini-
lor de la instala]ia de 1.400 de luc[i. „Materialul“ promo]ional al
celor de la Pro TV mi-a amintit de c\r]ile pe care le-am descope-
rit prin pod la bunic\-mea, `n care un grup de pionieri sovietici
erau m`na]i de fapte bune [i construiau cuibare pentru p\s\ri.
Dup\ ce a plecat de la preot, Gigi Atoated\ruitorul a alinat sufe-
rin]a unui [ofer care c\ra legume [i-[i pierduse marfa `ntr-un ac-
cident, oferindu-i, pe loc, vreo [apti[pe milioane de lei. Gigi a dat,
anonimul a luat, numele Stelei fie l\udat!

Unii or s\ spun\ c\ e treaba Pro TV-ului pe cine [i cum pro-
moveaz\. Dar tocmai asta e problema noastr\: e grija Antenei 1
dac\ `l face sf`nt pe Dan Voiculescu, a B1TV-ului dac\ `i pole-
ie[te cu aur pe Romani]a Iovan sau Irinel Columbeanu, a TVR-ului
dac\-l d\ cu [mirghel pe premierul T\riceanu. {i pentru c\ tot ne-o
luar\m de la lyonezi: nu cred c\ prin Fran]a lui Chirac i se fil-
meaz\ venele c`nd se duce omene[te unde se duce omul c`nd
se duce, [i nici lui Aulas, patronul lui OL, nu i se num\r\ [i m`n-
g`ie oile la fiecare desc\lecare din limuzin\. E [i asta, poate, o
explica]ie a acestui necru]\tor 0-3.

Cine se-nv`rte `n jurul cui?



Trieste, 1906. Comerciantul Ettore Schmitz, av`nd
v\dite veleit\]i de scriitor, se hot\r\[te s\ ia lec]ii
de limba englez\. ~ntr-o diminea]\, se prezint\ la
u[a sa un irlandez de dou\zeci [i patru de ani,
care se recomand\: „M\ numesc Joyce.“

O `nt`lnire hot\r`toare pentru cel ce avea s\ devin\
Italo Svevo (italian prin prenume, „[vab“ prin
nume – cele dou\ origini se `mpac\ finalmente `n
pseudonimul literar), dat fiind c\ multe dintre
lec]iile date de autorul Portretului constau `n

traducerea a capitole `ntregi din binecunoscutul
roman. Lec]ii ce nu se limitau la simpla
traducere ci, adeseori, stimulau `ndelungi
comentarii critice din partea `nv\]\celului.

„Un roman postmodern curat, limpede, sofisticat, dar f\r\ ifose. Un artificiu literar dintre cele mai traduc-

tibile. O recuperare sintetic\ [i plin\ de umor a emblemelor esen]iale ale României post-comuniste.

Acestea ar fi, `n rezumat, calit\]ile c\r]ii lui Ioan T. Morar, Lindenfeld, la care trebuie ad\ugat\ observa]ia,

[i ea favorizant\, c\ rar le g\sim `ntrunite `ntre coper]ile aceleia[i c\r]i. Iar România din Lindenfeld e

complet netrucat\. Capabil\ s\-[i reconstruiasc\ aparen]ele, ea nu dore[te totu[i s\ le conserve, pre-

fer`nd s\ se verse la loc `n dezordinea ini]ial\, familiar\ [i junglifer\, `n care va a[tepta un alt impuls or-

donator, cu efect la fel de temporar. Demonstra]ia face c`t un studiu de etnopsihologie cu blindaj socio-

logic.“ (Tania Radu)

„Am vrut s\ scriu o carte care s\ fie opera unui profesionist, nu a unui prozator ne`n]eles de semeni. Am

avut o op]iune categoric\ pentru simplitatea pove[tii. Nu mi-am propus s\ elucidez mistere ale sufletu-

lui omenesc [i s\ schimb concep]ia despre literatur\ a contemporanilor mei. Mi-am propus s\ scriu

onest. Iar onestitatea e ceva care nu prea se `nva]\, ]ine de structura interioar\. Am vrut s\ ias\ un ro-

man care s\ povesteasc\ `n mod credibil.“ (Ioan T. Morar)

Ioan T. Morar, Lindenfeld, edi]ia a II-a, prefa]\ de Marius Chivu, colec]ia „Fiction Ltd“,

Editura Polirom, 264 de pagini, 26.95 RON

Bogdan-Alexandru
St\nescu

S`nt c`]iva factori ce tre-
buie enumera]i atunci
c`nd vorbe[ti despre

Italo Svevo: `nt`lnirea [i ul-
terioara prietenie cu Joyce
au fost hot\r`toare, apoi, e-
terna sa condi]ie de venetic
(sau, cel pu]in, de scriitor cu
dubl\ apartenen]\) [i, nu `n
ultimul r`nd, pasiunea (a se
lua termenul cu toate valen-
]ele pe care le implic\, par-
curg`nd o larg\ palet\ de
sentimente, de la ur\, plicti-
seal\, la iubirea necondi-
]ionat\) pentru ora[ul Trieste,
comparabil\ cu cea a lui
Musil pentru capitala Kaka-
niei, sau a lui Joyce pentru
Dublin.

Svevo n-a fost un scriitor
apreciat `n timpul vie]ii:
abia cu un an sau doi `nain-
tea mor]ii (1928), critica ita-
lian\ abandonase discursul
care l-a `ntov\r\[it toat\
via]a – a fost un barbar, uti-
liz`nd un jargon plin de gre-
[eli gramaticale, total lipsit
de stil [i de armonie a com-
pozi]iei. Primele sale dou\
romane, Una vita [i Senili-
tŕ, au trecut aproape neob-
servate. S-a spus despre el
c\ este incapabil de a de-
p\[i obstacolul fragmenta-
rului, c\ povestea sa nu in-
dic\ prezen]a „sec]iunii de

aur“. Abia Con[tiin]a lui Zeno,
roman considerat de Joyce o ca-
podoper\, va fi promovat `n pre-
s\ de Eugenio Montale [i, peste
grani]e, de Valery Larbaud. Din
p\cate, `n 1928, afaceristul-scri-
itor Italo Svevo avea s\ moar\
`ntr-un accident de automobil.

~nc\ un factor indispensabil
unei discu]ii asupra prozei lui
Svevo `l constituie descoperirea
psihanalizei. Cred c\ e prea pu-
]in dac\ spunem c\ Svevo a fost
un „psihanalist amator“, a[a
cum i se spune. Numai [i pentru
faptul c\ a fost primul tradu-
c\tor al Interpret\rii viselor `n
italian\. Asta nu `nseamn\ c\
Svevo ar fi fost vreun adept ne-
condi]ionat de-al lui Freud. Dim-
potriv\, nu pierde nici o ocazie
de a lua peste picior teoriile
freudiene, `n romane, sau `n co-
responden]\.

Monumentul  `ndoielii

De fapt, Con[tiin]a lui Zeno este
o anamnez\. Una ratat\, e ade-
v\rat, dar `n caz contrar nu ar fi
fost `n conformitate cu a[a-zisul
caracter (sau cu lipsa lui) al lui
Zeno. Romanul, ap\rut `n 1923,
se afl\ la distan]\ de un an, doi,
trei de alte apari]ii zguduitoare
pentru literatura secolului tre-
cut: Ulise, Doamna Dalloway,
Muntele vr\jit, ~n c\utarea tim-
pului pierdut sau romanele lui
Kafka. Asemeni personajelor
acestor opere, Zeno este [i el un
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carte printre r`nduri

hobbitul (12:19:04): Tu o cunoshti pe Ildiko!

abbsurdica (12:19:15): care din ele?

hobbitul (12:19:30): Sotzia lu Foartza!

abbsurdica (12:19:34): aaa

abbsurdica (12:19:38): da!!

hobbitul (12:19:59): Bine, nu-i aici... pa!

abbsurdica (19:54:38): am prins baiatu’ din iashi shi... i-am dat

sa va dea ce sa va dea de LAMULTZIANIUL asta..

hobbitul (08:06:20): Nu mi-a dat prin cap ca o sa te trezeshti asha

de repede... Da tu acu iar stai cu plapuma in cap!!!

abbsurdica (08:06:26): da

hobbitul (08:06:30): Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

abbsurdica (08:06:40): ma conectez greu

hobbitul (08:06:51): Da bine!!!

hobbitul (08:06:57): =))
abbsurdica (08:06:58): :D
hobbitul (08:07:22): Nu mai rinji la mine!

abbsurdica (08:07:39): :(
hobbitul (08:07:50): Ce ba? ce ai?

hobbitul (08:08:05): Ai tzurtzuri la nas?

abbsurdica (08:08:19): nu

abbsurdica (08:08:23): ghiulele

hobbitul (08:08:40): Pune pe Pisik sa se joace cu ele!

hobbitul (08:08:54): Motocei!

hobbitul (08:09:04): Ai motocei la nari!!!

abbsurdica (08:09:12): X-((
abbsurdica (08:09:50): dupa ce ca l-am ales pe asta, racit cum era...

hobbitul (08:10:08): Ete! Ai nervishori matinali?

hobbitul (08:10:08): Ia nu mai scaote aburi pe urechi...

hobbitul (08:10:08): scoate...

hobbitul (08:10:09): Adik nu scoate!

abbsurdica (08:10:14): amu el nu mai e asa racit

hobbitul (08:10:24): da tu faci cum vrei!!!

hobbitul (08:10:34): Da tu crezi ca de la SS ai luat raceala?

abbsurdica (08:10:53): se ia raceala de la pisic?

hobbitul (08:10:54): Mitzele dau purici, nu muci!

hobbitul (08:11:01): Nope!

hobbitul (08:11:16): Ai laut de golani!

hobbitul (08:11:37): luat... sau de la intelectuali!

abbsurdica (08:11:50): hm

hobbitul (08:11:52): De la MIkrob!

hobbitul (08:12:10): de la Virus Virus Virus!!!

hobbitul (08:12:30): Mishuna Virus peste tot!

abbsurdica (08:13:16): SS s-a asezat ieri in bratzele lu’ ala din

iashi si-a adormit (SS)

hobbitul (08:13:18): :D
hobbitul (08:13:30): Da cine e ala?

abbsurdica (08:13:54): face muzici pe computer

hobbitul (08:14:20): A........... cum asta?

hobbitul (08:15:06): Tu shtii ca poza ta a aparut in Suplimentul

de cultura Nr. 1?

abbsurdica (08:15:18): ce poza?

abbsurdica (08:15:59): ce supliment?

abbsurdica (08:16:06): ce cultura?

abbsurdica (08:16:13): ce 1?

hobbitul (08:16:19): O pozutza... Da tu nu ai Nr. 1? tzi-l dau io

cind vine ala... am doua! O poza mica... dintr-o piesa... numa capu

cu gura cascata!!!

abbsurdica (08:16:54): degeaba vine, ca nu cre’ ca vine des prin

Buc.

hobbitul (08:16:58): Stai ca itzi spun acu din ce piesa... ma duc

sa iau nr...

abbsurdica (08:17:15): Lasatzi...

hobbitul (08:17:15): Atunci itzi trimit prin poshta!

abbsurdica (08:17:21): nu...

hobbitul (08:17:24): Ba, da tu shtii?

hobbitul (08:17:38): de ce nu, am doua!

abbsurdica (08:17:40): mi-am amintit ca asta vrea sa dea la

Conservator

abbsurdica (08:18:00): asa ca macar toamna viitoare vine-n Buc

hobbitul (08:18:10): lasa-l ba pe asta... io vreau sa trimit prin

poshta ziarul ala!

hobbitul (08:20:02): E vb de piesa lui Vishniec...

abbsurdica (08:20:13): :-OO
hobbitul (08:20:21): Paris cu verde spre moarte!

hobbitul (08:20:59): Tu ai facut muzica... shi ai poza aici...

abbsurdica (08:21:07): pai acolo am facut un singur cintecel

(cintecul secretarei naziste)

hobbitul (08:21:33): Tu ai foto!

hobbitul (08:21:51): Ai facut cu Vlaicu Golcea!

abbsurdica (08:21:56): nu...

abbsurdica (08:22:03): el a facut tot

abbsurdica (08:22:10): io numa’ ala

abbsurdica (08:22:18): cintecu’ ala

hobbitul (08:23:35): Asta e situatzia!

hobbitul@yahoo.com:  Emil  BRUMARU
abbsurdica@yahoo.com:  Ada  MILEA

HOBBITUL  &  ABBSURDICA

SEMNAL

Italo Svevo, Con[tiin]a lui Zeno,

Traducere din limba italian\ [i note de Constan]a T\n\sescu.
Postfa]\ de Bogdan-Alexandru St\nescu, colec]ia „Biblioteca
Polirom“, Editura Polirom, 2006

Ulise triestinul



Doris  MIRONESCU

LECTURI  ~NTRERUPTE

interviu

printre r`nduri carte
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Profesorul de literatur\ comparat\ David Kepesh, per-

sonajul central al c\r]ii, se treze[te `ntr-o diminea]\ [i

`[i d\ seama c\ trupul s\u a suferit o schimbare ului-

toare. Dac\ Gregor Samsa al lui Kafka se metamorfo-

zeaz\ `ntr-un g`ndac, personajul lui Roth devine un s`n

imens, c`nt\rind 75 de kilograme. Kepesh refuz\ la `n-

ceput s\ accepte noua realitate, `ncerc`nd s\ se con-

ving\ pe sine [i s\ le explice celor din jur – iubita, tat\l,

doctorul – c\ sufer\ de halucina]ii induse de prea multe

lecturi din Kafka, Swift [i Gogol. ~ns\ situa]ia este c`t

se poate de real\ [i lui Kepesh nu-i r\m`ne dec`t s\ se

adapteze [i, pe c`t poate, s\ se bucure de eventualele

avantaje.

Philip Roth, S`nul, traducere din limba englez\ [i

note de Alexandra Coliban-Petre, colec]ia „Biblioteca

Polirom“, Editura Polirom, 156 de pagini, 16.95 RON

~n supa miso este o poveste plin\ de brutalitate, dar scris\ cu deosebit rafinament, un

thriller [ocant despre Japonia modern\, dar [i despre sensul existen]ei umane. Perso-

najul narator, t`n\rul Kenji, `[i c`[tig\ existen]a f\c`nd pe ghidul pentru turi[tii str\ini prin

cartierele de pl\ceri din Tokyo. La un moment dat, este angajat de un american ciudat,

un individ cu probleme psihice serioase [i cu ni[te abilit\]i neobi[nuite. Pe parcursul

c\r]ii, `ntre cei doi – ghidul japonez Kenji [i americanul Frank – se creeaz\ o rela]ie ciu-

dat\, cimentat\ prin intermediul unor evenimente s`ngeroase, `n care Frank pare s\ fie

implicat direct. Cu o m`n\ sigur\, de maestru, Ryu Murakami construie[te pas cu pas o

atmosfer\ tensionat\, conduc`nd povestea pe muchia foarte sub]ire ce desparte realita-

tea de vis (sau de co[mar). ~ns\, dincolo de `nt`mpl\rile s`ngeroase [i aventurile sordide

`n care este t`r`t ghidul Kenji, romanul de fa]\, de[i comparabil prin duritatea unor sce-

ne cu American Psycho al lui Bret Easton Ellis, se constituie, la un alt nivel, `ntr-o critic\

social\ a lumii contemporane [i a unei civiliza]ii lipsite de transcenden]\.

Ryu Murakami, ~n supa miso, traducere din limba japonez\ [i note de Florin Oprina,

colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 232 de pagini, 18.95 RON

Despre sex, politic\
[i uitare
Anul 1968. Inginerul Mirek e disident. Mili]ia cehoslovac\ `l urm\-

re[te `n ultimele zile ale represiunii sovietice, `n special din pricina

unei denun]\toare furibunde, Zdena, comunist\ pe stil vechi, tova-

r\[\ de lupt\ ([i de pat) cu Marek odinioar\, dar azi pornit\ `m-

potriva ereticilor care au sus]inut Prim\vara praghez\. Marek nu

poate s-o urasc\, dup\ cum nu poate s\ m\rturiseasc\ nim\nui

de ce s-a culcat cu nu prea frumoasa femeie `n tinere]ea sa revo-

lu]ionar\. ~i e ru[ine: el, un b\rbat at`t de bine, era cu totul neex-

perimentat erotice[te. Zdena a fost prima lui femeie (act consu-

mat imediat dup\ moartea unui mare om de stat sovietic pe nume...

Masturbov). Dup\ aceea a p\r\sit-o, iar ea `l urm\re[te cu r\zbu-

narea ei `ncr`ncenat\. Concluzia: revolu]ia `ncepe sub plapum\.

***

Tot anul 1968. ~n plin\ revolu]ie sexual\, Cehia, care `ntotdeauna

s-a considerat o ]ar\ occidental\, nu vrea s\ r\m`n\ `n urm\. O

femeie plin\ de ini]iativ\, Barbara, organizeaz\ orgii la care par-

ticip\ necunoscu]i pe care femeia `i dirijeaz\ cu o dedica]ie exem-

plar\. Unul dintre invita]i, Jan, nu mai poate intra `n atmosfer\,

cu at`ta milit\rie `n jur. Situa]ia `ntreag\ `l amuz\, `i st`rne[te ho-

hote de r`s, a[a c\ e invitat s\ plece. Peste c`]iva ani, `n str\i-

n\tate, al\turi de o prieten\ ale c\rei n\ravuri sexuale (`n mod igi-

enic dezinhibate) `i taie orice chef de h`rjoan\, Jan face nudism

pe o plaj\ a Atlanticului. Toat\ lumea sporov\ie[te dezbr\cat\ de-

spre binefacerile culturii lipsite de prejudec\]i a corpului gol, un

evident avanpost al mentalit\]ii egalitare a viitorului. Insula nu-

di[tilor e un paradis, constat\ unul dintre entuzia[ti. ~n mod bizar,

lui Jan insula nudi[tilor `i aminte[te de nuditatea for]at\ a evreilor

sili]i s\ intre sub du[urile mor]ii la Auschwitz. Concluzia: dac\ trans-

formi sexul `n lozinc\ politic\, e posibil s\ le strici pe am`ndou\.

***

~n linia anchetelor jurnalistice cu oameni tineri care vorbesc de-

spre lucruri de demult (d. ex. paginile din num\rul trecut al „Supli-

mentului“ cu „Dosariada“ v\zut\ de tineri), nu g\sesc nimic mai

bun de f\cut dec`t s\ trimit la aceste cazuri fic]ionale, dar at`t de

elocvente. Exemplele de mai sus, extrase, bine`n]eles, din Car-

tea r`sului [i a uit\rii de Milan Kundera, vorbesc despre limitele po-

liticului, despre faptul c\ nu totul este politic\. Iar cel mai bun in-

diciu este sexul. Sexul nu este niciodat\ politic. De aici `ncep`nd,

am fixat o grani]\ dincolo de care putem s\ ne refugiem din fa]a

politicului. Aici `ncepe via]a noastr\ personal\.

~n eseul s\u Les testaments trahis, Kundera protesteaz\ `mpo-

triva tendin]ei cehilor de a-[i denigra trecutul din comunism. S\

d\m citatului ce-i al citatului: „~mi privesc interlocutorii: nu au fost

nici for]a]i s\ emigreze, nici `ntemni]a]i, nici da]i afar\ din servi-

ciu, nici m\car r\u v\zu]i; to]i [i-au tr\it via]a `n ]ara lor, `n apar-

tamentul lor, la locul lor de munc\, [i-au f\cut vacan]ele, amici-

]iile, amorurile. Prin expresia «cei 40 de ani oribili» ei `[i reduc

via]a doar la aspectul ei politic. Dar m\car a fost tr\it\ istoria po-

litic\ a ultimilor 40 de ani ca un singur bloc de orori nedife-

ren]iate? Au uitat ei anii c`nd se uitau la filmele lui Forman, citeau

c\r]ile lui Hrabal, frecventau micile teatre nonconformiste, `[i po-

vesteau bancuri [i, `n aceast\ veselie, `[i b\teau joc de putere?“.

Nu e o pledoarie pentru cur\]irea de p\cate a comunismului, bine-

`n]eles. Ci pentru o depolitizare a memoriei noastre afective [i

afectuoase. Posed\m suficiente amintiri din perioada predecem-

brist\ care n-au nici o leg\tur\ cu comunismul. Cu ele ce e de f\cut?

monument al `ndoielii ridicate
la rang de modus vivendi, o do-
vad\ a faptului c\ personajul ro-
manului modern se desparte de
imaginea monolitic\ desprins\
din secolul anterior. ~n acela[i
timp, romanul lui Svevo este un
imn `nchinat disper\rii f\r\ sc\-
pare: Zeno este un om chinuit,
sf`[iat `ntre repetate [i consecu-
tive r\zg`ndiri, promisiuni ne-
]inute, boli imaginare [i acte ra-
tate. Cu toate acestea, eveni-
mentele la care particip\ n-au
nimic extraordinar: „Via]a mea
nu putea oferi dec`t o singur\
not\, f\r\ nici un fel de varia]ie,
`ndeajuns de `nalt\ [i pe care
unii mi-o invidiau, dar `ngrozi-
tor de plicticoas\.“ ~ntr-adev\r,
ce poate fi mai plicticos dec`t s\
relatezi „con[tiin]a“ unui mic
afacerist triestin, intelectualau-
todidact (un intelectual mic-bur-
ghez, i s-ar fi spus acum ceva
ani) ce trece prin evenimente cu-
tremur\toare cum ar fi groazni-
ca alegere a nevestei, chinuitoa-
rea [i eterna tentativ\ de a se
l\sa de fumat, lupta cu boli ima-
ginare etc.? Zeno schimb\ facul-
tatea de chimie cu cea de drept,
apoi inverseaz\ mi[carea, fiecare
]igar\ este mereu ultima, este
„silit“ s\-[i `n[ele nevasta, iar
`n c\l\toria de nunt\ e perma-
nent terorizat de faptul c\ ar pu-
tea fi apostrofat, `njurat sau chiar
brutalizat de un str\in, `n fa]a
so]iei, f\r\ a putea riposta. Zeno
e at`t de uman, `nc`t ridicolele
sale drame cap\t\ aspectul unor
epopei eroice. Noroc c\ Svevo
posed\ `n asemenea grad uneltele
ironiei `nc`t dezn\dejdea despre

care vorbeam poate fi resim]it\
abia la o privire „de sus“ asupra
romanului.

Primul capitol al c\r]ii, Fu-
matul, este o adev\rat\ „art\
poetic\“ `n acest sens: „Pe pa-
gina de gard\ a unui dic]ionar
g\sesc aceast\ `nsemnare a mea,
scris\ cu litere frumoase [i `m-
podobit\ cu o vignet\:

„Azi, 2 februarie, trec de la
facultatea de drept la cea de chi-
mie. Ultima ]igar\!

Era o ultim\ ]igar\ foarte im-
portant\. Mi-aduc aminte de toa-
te speran]ele care-o `nso]iser\.
M\ `nfuriasem pe dreptul cano-
nic, care mi se p\rea at`t de
str\in de via]\, [i alergasem spre
[tiin]\, care e `ns\[i via]a, de[i
concentrat\ `ntr-o eprubet\. A-
cea ultim\ ]igar\ `nsemna toc-
mai dorin]a mea de activitate
(fie [i manual\) [i de g`ndire se-
nin\, sobr\ [i serioas\. Pentru a
sc\pa de lan]ul combina]iilor car-
bonului ̀ n care nu credeam, m-am
`ntors la drept. Din p\cate! A
fost o eroare, marcat\ [i ea de-o
ultim\ ]igar\, a c\rei dat\ o
g\sesc ̀ nregistrat\ pe o carte. {i-a
avut [i aceasta importan]a ei [i
m-am resemnat s\ m\ `ntorc la
acele lucruri complicate legate
de «al meu, al t\u [i al s\u» cu
cele mai bune inten]ii, sf\r`-
m`nd `n cele din urm\ lan]urile
carbonului. M\ ar\tasem destul
de pu]in apt pentru chimie [i da-
torit\ lipsei mele de `ndem`nare.
{i cum a[ fi putut s-o am, c`nd
continuam s\ fumez ca un turc?“

Zeno leag\ ritualul ultimei
]ig\ri de o hot\r`re important\:
dar cum ar putea aceasta s\ fie

`ntr-adev\r o ultim\ ]igar\ din
moment ce absolut toate actele
lui Zeno s`nt ratate?

Zeno  r\m`ne  cu  sa[ia,  lucru
ce  nu-l  `mpiedic\  s\  aib\
o  c\snicie  fericit\

Viitorul socru al lui Zeno are
patru fiice, ale c\ror nume `n-
cep cu A [i toate s`nt superbe,
se zice. A[a c\ anti-eroul nostru
pleac\ `n vizit\ animat de senti-
mentul c\ merge „la ales“,
`ntr-un fel de pepinier\ sexual\.
Numai c\, dintre cele patru, una
e prea mic\, una e sa[ie, una
prea cu nasul pe sus, iar cea pe
care o curteaz\ iube[te pe altul.
Bine`n]eles c\ Zeno r\m`ne cu
sa[ia. Lucru ce nu-l `mpiedic\ s\
aib\ o c\snicie fericit\.

Dar ce na[te `ncontinuu iro-
nia este totu[i faptul c\ Zeno e
un personaj extrem de inteli-
gent. Poate prea inteligent. Ac-
tele sale ratate izvor\sc chiar din
volutele pe care g`ndirea sa tre-
buie s\ le parcurg\ `naintea ac-
]iunii: ipostaz\ `n care-l reg\-
sim, amuzat, pe Svevo `nsu[i:

„H`rd\ul pe care-l port pe
umeri e cam vrai[te. Iar ne-
or`nduiala din el a sporit [i mai
mult dup\ o grip\ care m-a ]inut
la pat numai dou\ zile, dar m-a
l\sat slab [i f\r\ nici un chef,
pentru mai mult\ vreme. Scor-
monesc trecutul cu b\tr`nii mei
ochi dar nu z\resc nimic.“

Aventurile lui Zeno prin tere-
nul periculos al propriului trecut
au ceva mult mai apropiat de
aventura proustian\ dec`t de me-

todele psihanalizei. Astfel, amin-
tirea unei m\rci de ]ig\ri aus-
triece, purt`nd pe capac sigla
kakanian\ a vulturului bicefal, `l
va proiecta pe Zeno `ntr-o lume
`n care „se str`ng pe dat\ c`teva
chipuri, cu anumite gesturi [i
tr\s\turi, suficiente pentru a-mi
sugera numele, ne`ndestul\toare
totu[i ca nea[teptata noastr\
`nt`lnire s\ m\ emo]ioneze.“

~ntre Marcel [i Leopold Bloom,
Zeno `[i joac\ rolul cu m\iestrie:
acela al unui etern echilibrist, al
unui modern vetust, chinuit at`t
de lumea `n care tr\ie[te, c`t [i
de propriul caracter. ~i lipsesc
`nver[unarea sim]irii, „radicalis-
mul“: e un erou al anodinului.
Dar anamneza sa, care va fi `n
cele din urm\ un nou e[ec de
ad\ugat `n panoplia plin\ p`n\ la
refuz (Zeno va fi uluit de reve-
la]ia complexului oedipian – con-
cluzia sa va fi c\ doctorul S. e
un nevrotic care se r\zbun\ pe
el), nu este altceva dec`t un drum
f\r\ de ]int\ prin Trieste, Dubli-
nul s\u, [i prin propria via]\.
Zeno e un produs al vie]ii mo-
derne (al modernit\]ii incipien-
te), pe care `ns\ o ur\[te. Lipsa
vitalit\]ii, `ndep\rtarea de na-
tur\, falsitatea rela]iilor sociale
s`nt aspecte criticate de Svevo `n
acest roman u[or de luat u[or.

P`n\ una-alta, con[tiin]a lui
Zeno este con[tiin]a oric\rui om
destul de inteligent pentru a-[i
da seama de inutilitatea ac]iunii
`n momentul `n care po]i vedea
imaginea per ansamblu a vie]ii.

„Azi, 2 februarie, trec de la facultatea
de drept la cea de chimie. Ultima ]igar\!“



„To]i cei puternici din cinematografie vor s\ fac\ filme, nu s\ fac\ parte din jurii de selec]ie. A[a c\ e greu de
crezut c\ regizori precum Cristi Puiu, C\t\lin Mitulescu, Corneliu Porumboiu ori Tudor Giurgiu ar putea

face parte din r`ndul selec]ionerilor, pentru c\ ei `[i doresc s\ acceseze concursul pentru proiectele
proprii. Pe de alt\ parte, s`nt convins c\ dac\ am avea o comisie cu m\car trei dintre cei pe

care i-am spus, nu ar mai trece scenarii de m`na a doua. Eu nu cred c\ Puiu ar da drumul
unui scenariu modest, slab [i neinteresant. Dar el vrea s\ fac\ film, are dreptul s\ fac\

film [i nu `i poate cere nimeni s\-[i `ngroape doi ani de activitate pentru a alege
alte proiecte. Cel pu]in nu deocamdat\.“

Interviu realizat de Ana-Maria Onisei

V-a]i `ncheiat, `n urm\ cu dou\
s\pt\m`ni, mandatul de director al
Centrului Na]ional al Cinematografiei,
institu]ie blamat\ `n nenum\rate r`n-
duri de c\tre breasla cinematografiei.
Ce l\sa]i `n urm\?

~n ultimul meu mandat a ap\rut o nou\ lege
a cinematografiei la care am contribuit [i eu,
iar aceast\ lege are o serie de prevederi mo-
derne care din punct de vedere institu]ional
asigur\, `n sf`r[it, desf\[urarea unei activi-
t\]i normale. Legea, `n primul r`nd, la capi-
tolul institu]ional permite reorganizarea Cen-
trului Na]ional al Cinematografiei ca organ
de specialitate al administra]iei publice. De
asemenea, prevede re`nfiin]area Arhivei Na-
]ionale de Filme care `n trecut era comasat\
cu CNC-ul, iar `n prezent poate func]iona ca
institu]ie separat\, independent\ [i cu perso-
nalitate juridic\ proprie.

Din punct de vedere normativ. Dar,
practic, ce beneficii reale aduce aceast\
a cincea lege a cinematografiei?

Elementul cel mai important al noii legi este
c\ ̀ nlesne[te colectarea unor resurse mult mai
mari, din surse diferite pentru produc]ia ro-
mâneasc\ de film. ~n fond, lupta pentru resur-
se a existat dintotdeauna [i putem spune c\
este `n orice situa]ie la ordinea zilei, c\ci f\r\
resurse nu putem face filme competitive.

De ce trebuie sus]inut filmul românesc
din bani publici?

A[a cum sus]inem cultura român\, teatrul,
pictura, muzica româneasc\, a[a trebuie sus-
]inut [i filmul na-
]ional.

El ne reprezint\ `ntr-o mare m\sur\. ~n
plus, din punct de vedere economic, filmul
românesc intr\ `ntr-o competi]ie acerb\ cu
filmele americane, despre care [tim deja de
ce fonduri beneficiaz\.

Ar putea ajunge produc]iile române[ti
competitive cu cele americane?

Nu [tiu, dar, vr`nd-nevr`nd, odat\ ce rulea-
z\ `n s\lile de cinema, filmul românesc intr\
`n competi]ie cu alte filme din perioada res-
pectiv\. {i deci, a[a cum `n plan european
filmul e sus]inut din bani publici fa]\ de fil-
mul american, la fel e [i `n România, noi fi-
ind alinia]i normelor europene tocmai pentru
c\, prin politica statului, se acord\ un sprijin
financiar filmului na]ional.

Care s`nt sursele din care se constituie
fondul cinematografic, potrivit noii legi?

Contribu]ia major\, care `nseamn\ peste 60%
din fondul cinematografic, provine din minu-
tele de publicitate prezentate de posturile de
televiziune. Pl\titorul acestor minute este A-
gen]ia de Publicitate care contracteaz\ pu-
blicitatea cu un post de televiziune [i din
contravaloarea minutelor respective achit\ o
contribu]ie de 4% la fond. A doua surs\ pro-
vine din `ncasarea unei contribu]ii de 2% din
v`nz\rile de casete video, v`nzarea biletelor
de cinema, din care `ncas\m un procent de
3% [i, de asemenea, 4% din profitul `nregis-
trat de Loteria Român\ [i 1% din veniturile
provenite de la re]ele de cablu din România.
Un element de noutate absolut\ este faptul
c\ `ncas\m un procent de 15% din publici-
tatea realizat\ de Televiziunea Român\.

V`nz\rile de bilete reprezint\ o resurs\
financiar\ consistent\? Care e si-

tua]ia, de fapt?

V`nz\rile s`nt `ntr-un re-
gres evident fa]\ de anii

trecu]i. ~n 2005 s-au
v`ndut, de exemplu,

2.500.000 de bilete
de film [i din
valoarea acestora
CNC-ul a `ncasat
3%. Num\rul de
spectatori este
din ce `n ce mai
mic, iar banii
`ncasa]i, din ce
`n ce mai pu-
]ini.

Atunci, ce parte
a sistemului nu
func]ioneaz\?

Cauzele se lea-
g\, `n mare par-

te, de arondarea a-
cestei activit\]i u-
nui monopol de stat
aflat `n pragul fali-
mentului, monopo-
lul s\lilor de cinema

de]inute de Regia Ro-
mânia Film. Iar situa]ia de-

zastruoas\ `n care s-a ajuns a fost cauzat\
tocmai de lipsa de resurse financiare nece-
sare `ntre]inerii – c\ci p`n\ la modernizare e
cale lung\ – s\lilor de cinematograf. Acest
monopol ar trebui lichidat, iar s\lile, priva-
tizate.

Pe de alt\ parte, dac\ ne referim la pri-
vatizare – de[i asta nu ]ine `n mod di-
rect de CNC –, exist\ riscul ca s\lile s\
fie transformate `n orice altceva `n
afar\ de cinematografe.

Un `ntreprinz\tor care preia o sal\ de cine-
ma nu poate s\ acopere costurile de `ntre]i-
nere numai din v`nzarea biletelor. Deci, pe
l`ng\ activitatea propriu-zis\, el trebuie s\
desf\[oare o serie de alte activit\]i comer-
ciale care s\-i asigure venit. Cum ne putem
proteja de riscurile unei astfel de solu]ii?
Situa]ia ar putea fi controlat\ prin stabilirea
`n caietul de sarcini a unei prevederi care s\
stipuleze c\ pe durata a cel pu]in 10 ani sala
va func]iona ca cinematograf. ~ns\ deocam-
dat\ nu s-a f\cut nimic `n aceast\ direc]ie.

P`n\ la produc]ie, exist\ o etap\ de se-
lec]ie. Concursurile de proiecte cinema-
tografice au provocat mai `n fiecare an
scandaluri. Cum v\ explica]i c\ scena-
rii precum cel al lui Cristi Puiu, care
s-a dovedit un real succes, au picat
concursul?

Se poate `nt`mpla [i anul \sta ca un lucru de
valoare s\ nu `ntruneasc\ adeziunea mem-
brilor comisiei de selec]ie [i s\ pice. Aceste
selec]ii s`nt, la urma urmelor, un lucru ex-
trem de subiectiv.

La fel cum este posibil ca aceast\ co-
misie s\ selecteze proiecte dezastru-
oase.

Categoric. A[ insista `ns\ asupra unui lu-
cru: comisiile de selec]ie s`nt numite de mi-
nistrul Culturii, nu de CNC. Directorul
CNC nu a participat niciodat\ la astfel de
concursuri. {i aceast\ comisie numit\ de
ministrul Culturii, oricare ar fi el, lucreaz\
[i-[i face treaba cu profesionalismul, cu
onestitatea care ar trebui s\ existe. Dac\ nu
exist\, comisia poart\ `ntreaga r\spundere.
De aceea este important ca aceste comisii s\
fie bine dr\muite [i analizate atunci c`nd se
stabilesc, pentru c\ de aici porne[te tot bi-
nele sau tot r\ul. ~ntr-o lun\ comisia poate
s\ decid\, cel pu]in pentru un an, viitorul
filmului românesc. {i mai e ceva: prin for]a
`mprejur\rilor, din comisiile acestea fac
parte oameni mai pu]in califica]i, nu nea-
p\rat reprezentativi pentru domeniul nostru.
To]i cei puternici din cinematografie vor s\
fac\ filme, nu s\ fac\ parte din jurii de se-
lec]ie. A[a c\ e greu de crezut c\ regizori
precum Cristi Puiu, C\t\lin Mitulescu, Cor-
neliu Porumboiu ori Tudor Giurgiu ar putea
face parte din r`ndul selec]ionerilor, pentru
c\ ei `[i doresc s\ acceseze concursul pentru
proiectele proprii. Pe de alt\ parte, s`nt con-
vins c\ dac\ am avea o comisie cu m\car
trei dintre cei pe care i-am spus, nu ar mai
trece scenarii de m`na a doua. Eu nu cred c\
Puiu ar da drumul unui scenariu modest,

slab [i neinteresant. Dar el vrea s\ fac\
film, are dreptul s\ fac\ film [i nu `i poate
cere nimeni s\-[i `ngroape doi ani de activi-
tate pentru a alege alte proiecte. Cel pu]in
nu deocamdat\.

~n acest caz, vi se pare `n regul\ ca
CNC-ul, institu]ie care aloc\ fondurile
pentru finan]area proiectelor c`[tig\-
toare `n urma concursului, s\ nu aib\
nici un cuv`nt de spus `n selectarea lor?

~n sf`r[it, conform noului regulament de
concurs – publicat `n urm\ cu dou\ s\p-
t\m`ni `n „Monitorul Oficial“ – s-a `ncercat
implicarea institu]iei `n selec]ie, `n sensul c\
directoul general al CNC are dreptul ca de
acum `nainte s\ participe la lucr\rile comi-
siei [i s\ semneze documentele legate de se-
lec]ia filmelor. Astfel, directorul general
poate s\ solicite comisiei recitirea sau rea-
nalizarea unor proiecte care `i par v\dit dez-
avantajate din diverse motive. ~ns\, `n a-
ceast\ prim\ faz\ a concursului, care `n-
seamn\ selectarea, secretizat\, a scenariilor,
nu sc\p\m de subiectivism. Consider c\ abia
`n a doua parte a concursului s-ar putea ju-
deca lucrurile mai obiectiv, atunci c`nd
exist\ criterii clare precum num\rul de spec-
tatori, competen]a produc\torilor [i a[a mai
departe. Scenariul r\m`ne, `n continuare, o
chestiune de gust: unuia poate s\-i plac\,
altuia s\ i se par\ prost. Totu[i, noul regu-
lament e o `ncercare de a pre`nt`mpina m\-
car partizanatul.

S\ ne a[tept\m anul acesta la mai
mult\ echidistan]\, la corectitudine?

A[ spune c\ da. E adev\rat, perioada care a
trecut a fost una plin\ de convulsii. Dar
ast\zi lucrurile s-au mai aranjat, lumea este
mai calm\ [i cred c\ ne `ndrept\m spre o
perioad\ de normalitate. Ceea ce s-a petrecut
`n ultimul timp denot\ c\ genera]ia t`n\r\
are multe de spus `n filmul românesc.

Asta ar echivala cu `nl\turarea
mon[trilor sacri de pe pia]\?

Nu sus]in c\ mon[trii sacri nu trebuie `n-
dep\rta]i, dar consider c\ `n filmul româ-
nesc trebuie s\ fie loc pentru toat\ lumea.

Chiar [i pe banii statului?

Da, pe bani publici. Nu vreau s\ spun c\ fil-
mele se vor face de acum `nainte pe baza
buletinului de identitate [i cine a dep\[it 45
de ani nu mai face film. Ar fi o mare eroa-
re, valoarea nu este dat\ de v`rsta artistului,
ci de oper\. Dar cei care au ratat, care au
f\cut unul, dou\ sau trei filme compro-
mi]\toare ar trebui, cel pu]in o perioad\ de
c`]iva ani, s\ reflecteze la propriile e[ecuri
[i s\ nu mai fie finan]a]i.

E mai important succesul de critic\ al
unui film sau succesul de public?

~n regulamentul de concurs actual s`nt
`mbinate cele dou\ criterii. Mi-ar fi greu s\
spun c\ un film care a avut mul]i spectatori,
dar care a fost f\cut praf de critic\ e bun de
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Regizorii care au ratat ar trebui
s\ nu mai fie finan]a]i
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aruncat la co[ul de gunoi. P`n\ la urm\, fil-
mele se fac pentru spectatori. Din cealalt\
perspectiv\, filmul românesc „t`n\r“, s\ re-
cunoa[tem, a avut mai mare succes la critic\
dec`t la publicul autohton. Produc]iile româ-
ne[ti au luat mari premii, dar `n România
s`nt `nc\ cvasi-anonime.

A[adar, filmului românesc `i lipse[te

promovarea?

S`nt suficiente chestiuni exterioare care pot
s\ asigure succesul filmului, inclusiv pro-
movarea. Totu[i, problema publicului r\m`-
ne, `n cazul nostru, cea mai delicat\. Publi-
cul trebuie, `n primul r`nd, reatras spre sala
de cinema. Avem de-a face cu un public ac-
cidental. Iar mersul la film nu mai e o o-
bi[nui]\ ca alt\dat\. ~ns\ faptul c\ exist\
exemple din r`ndul ]\rilor civilizate, unde s`nt
`n continuare spectatori pentru filme, m\ fa-
ce s\ cred c\ [i `n România publicul poate fi
reatras spre sala de cinema. Dar asta doar `n
momentul `n care vor exista s\li moderne,
confortabile. Imagina]i-v\ c\ din dou\ mili-
oane de spectatori, c`]i au fost anul trecut,
re]eaua privat\ Hollywood Multiplex a f\cut
mai bine de jum\tate. Deci un singur `ntre-
prinz\tor a f\cut jum\tate din spectatorii din
România, cu toate c\ regia de stat are `n ad-
ministrare mai multe s\li. De ce? Pentru c\
e o loca]ie modern\, cu mai multe s\li, are
o ofert\ larg\ de filme [i este situat\ `ntr-un
complex comercial cu mare vad.

{i o parte dintre s\lile de stat, cel pu]in

`n Bucure[ti, s`nt `ntr-un vad bun.

Da, s\ lu\m de pild\ cinematografele „Pa-
tria“ sau „Scala“, aflate `n plin centrul Bu-
cure[tiului. Dac\ mergem acum s\ vedem ce
e acolo, pariez c\ s`nt goale, nu [tiu dac\
g\sim mai mult de cinci spectatori `n\untru.
S\lile acestea ar trebui reg`ndite, spa]iul re-
compartimentat [i `mp\r]it `n s\li mai mici,
nu de c`te o mie de locuri. {i trebuie, de a-
semenea, personalizate cu anume genuri de
filme: film cultural, film experimental, do-
cumentar. Omul s\ [tie c\ dac\ se duce la
Cinema „Scala“ o s\ vad\ film european,
iar la „Miori]a“, film documentar. Exist\ ni[e
de spectatori pentru chestiunile astea, or,
p`n\ acum, nu s-a f\cut nimic, totul fiind o
ap\ [i un p\m`nt. Din fericire, legea cinema-
tografiei care tocmai a intrat `n vigoare pre-
vede c\ poate fi acordat un sprijin financiar
nerambursabil pentru sus]inerea, de pild\, a
cinematografelor de art\, cele care s`nt axate
preponderent pe promovarea filmului euro-
pean [i, `n particular, a filmului românesc.

Estimativ, `n c`t timp ar putea fi puse

lucrurile pe roate?

~n patru, cinci ani publicul ar putea fi atras
spre sala de cinema. Pe l`ng\ modernizarea
s\lilor, mai trebuie f\cut\ `ns\ [i publicita-
te. ~n prezent, aceasta lipse[te. P\i, ca s\
spun ce film ruleaz\ s\pt\m`na asta la „Pa-
tria“ din Bucure[ti, trebuie s\ m\ g`ndesc
bine `nainte. Iar dac\ eu nu [tiu, `nseamn\
c\ nu [tiu nici spectatorii, poate doar cu ex-
cep]ia celor care trec prin fa]a cinematogra-
fului. Pe l`ng\ publicitate, ar trebui aduse
mai multe copii de film. ~n prezent, distri-
buitorii lucreaz\ la limita supravie]uirii [i
cump\r\ tiraje minime de filme ca nu cum-
va s\ existe riscul s\ ias\ `n pierdere, aduc
doar dou\, trei copii de pe urma c\rora s`nt
siguri c\ `[i recupereaz\ investi]iile. Dar fil-
mele trebuie lansate simultan `n c`teva ora[e
ale ]\rii ca s\ beneficieze de o promovare
orchestrat\. Apare un film `n premier\ la
Bucure[ti, p\i, s\ apar\ [i la Ia[i, [i la Cluj.
~n prezent, p`n\ ajunge filmul la Ia[i sau ori-
unde `n ]ar\, deja el a ap\rut pe caset\, pe
DVD [i mai e [i gata piratat, deci publicul
nu prea mai are de ce s\ se duc\ la cinema-
tograf ca s\-l vad\.
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REPERE:

„Filmul e un produs cultural, nu-l putem
judeca strict din punct de vedere comercial“

De c`]i bani dispune fondul cinematografic?
Cum aprecia]i c\ s`nt gestionate aceste
resurse?

Banii care se str`ng `ntr-un an de zile la Fondul Ci-
nematografic se situeaz\ cam `n jurul sumei de peste
10 milioane de euro. Am plecat la drum, `n anul
2001, de la mai pu]in de 1 milion de euro. Deci `n
cinci ani de zile fondul s-a `nzecit. A[a c\ esen]ial
este c\ `n momentul de fa]\ avem banii. Abia dup\
aceea `ncep discu]iile dac\ ce faci e prost sau bun,
dac\ din fondul existent se duc bani c\tre unii care
dau rateuri. Dar prima problem\ r\m`ne s\ ai capa-
citatea financiar\ s\ generezi din acest fond pro-
duc]ie de film. Iar chestiunea asta este satisf\c\tor
rezolvat\, pu]ine domenii ale culturii dispun de resur-
sele pe care le avem noi. Ca s\ v\ r\spund, nu am
putut privi activitatea CNC de p`n\ acum ca un
contabil, tr\g`nd linie [i zic`nd at`t cheltui, at`t in-
vestesc, de acolo tai, de aici dau. Filmul e un produs
cultural, `n fond, deci nu-l putem judeca strict din
punct de vedere comercial.

Ce puncte nevralgice ale cinematografiei
r\m`n netratate?

Problemele cele mai importante pentru filmul ro-
mânesc r\m`n sala de cinema [i publicul. De bine,
de r\u, segmentul de produc]ie de film este rezolvat:
se pot face `n România 16 filme de lungmetraj `n
fiecare an [i `nc\ 20 de scurtmetraj. Pot face filme
tinerii regizori [i unii dintre cei consacra]i. Dar s-a
pierdut obi[nuin]a de a merge la film: pe vremuri, o
familie mergea o dat\ pe s\pt\m`n\ la cinema. ~ntre
timp, e adev\rat, s-au diversificat ofertele de dis-
trac]ie, totu[i sc\derea aceasta de la 200 de milioane
de spectatori la doar 2 milioane `n momentul de fa]\
m\ `ngrijoreaz\ [i nu trebuie ignorat\. Frecven]a
european\ anual\ a locuitorilor unei ]\ri la cinema-
tograf este `n medie de 1,5-2. ~nseamn\ c\ fiecare
cet\]ean francez intr\ `ntr-o sal\ de cinematograf de
dou\ ori `ntr-un an. Deci, dac\ `n Fran]a s`nt 70 de
milioane de locuitori [i frecven]a este 2, rezult\ c\
francezii au 140 de milioane de spectatori anual `n
s\lile de cinema. Noi avem o frecve]\ de 0,2. Ei,
m\car s\ ajungem [i noi la 1, adic\ s\ avem 10 de
milioane de spectatori, av`nd `n vedere c\ restul de
10 milioane locuiesc la sate. Asta ar `nsemna ca fie-
care or\[ean s\ mearg\ o dat\ pe an s\ vad\ un
film. {i acesta e ]elul spre care trebuie s\ ]intim.

S-a n\scut la 4
ianuarie 1947
`n C`mpia Tur-
zii, jude]ul Cluj.
~n 1970 a ab-
solvit Faculta-
tea de Istorie [i
Filosofie din
cadrul Univer-
sit\]ii Babe[-
Bolyai.
~ntre 1970 [i
1976 a lucrat
ca muzeograf la
Muzeul „Por]ile
de Fier“ din
Drobeta
Turnu-Severin.
~ntre 1976 [i
1990 a fost, pe
r`nd, referent,
[ef de serviciu
[i director la
„Centrala Ro-
mânia Film“.
Din 1990 este,
timp de patru
ani, director la
Regia Auto-
nom\ a Distri-
bu]iei [i Ex-
ploat\rii Filme-
lor „România
Film“.
~ntre 1995 [i
1997 este vice-
pre[edinte al
Centrului Na]io-
nal al Cinema-
tografiei.
~ncep`nd cu
1998 ocup\
postul de direc-
tor general la
grupul de firme
Media Pro.
Din 2001 p`n\
`n 2002 este
pre[edinte al
Centrului Na-
]ional al Cine-
matografiei.
Din 2002 p`n\
`n 2006 a fost
director general
al Centrului
Na]ional al Ci-
nematografiei.



Dup\ 16 ani `n care dosarele pe care nu
le-au distrus la timp au fost clocite pentru a
fi folosite ca arme `n luptele politice, v`n\-
toarea de vr\jitoare a `nceput. Fie c\
malaxorul s-a pornit de ochii occidentalilor,
care s-au cam dumirit [i ei c\ fo[tii securi[ti
fac cele mai tari jocuri politice [i financiare
`n România capitalist\, fie c\ era vremea ca
unii oameni cam prea populari s\ fie
elimina]i, Dosariada are toate [ansele s\
arunce iar societatea noastr\ [i-a[a confuz\
`n haos. Oricum, ne l\murisem dinainte:
Traian B\sescu e duplicitar, iar condamnarea
comunismului se am`n\.

Claudiu Komartin

~n primul r`nd c\ dosarele s`nt judecate de o insti-
tu]ie `n care e foarte greu s\ ai `ncredere, fiindc\
din ea fac parte prea mul]i oameni un[i cu toate
alifiile, corup]i, compromi[i. ~n al doilea r`nd, se
vede c\ ies la iveal\ numai indivizi ale c\ror
m\runte turn\torii s`nt cu totul nesemnificative

pentru dimensiunea adev\rat\ a genocidului pe
care l-au comis comuni[tii.

Se ignor\ c\ au fost grade diferite de vinov\]ie
a colaboratorilor, se ignor\ c\ cei care au f\cut
r\ul cel mai mare – emblematic e sinistrul secu-
rist Priboi, unul dintre cei mai puternici oameni
din România pe la-nceputul anilor 2000 – s`nt bine-
mersi [i `n jurul lor domne[te o t\cere netulbura-
t\. Ce vreau s\ spun aici este c\ s`nt unii care au
dat trei note `n care nu au f\cut, probabil, r\u ni-
m\nui, ca oportunista Mona Musc\, [i mai s`nt
tic\lo[ii [i tor]ionarii [tiu]i, care `n loc s\ fie tra[i
pe linie moart\ sau s\ le putrezeasc\ ciolanele
prin pu[c\rii, s`nt boga]i [i puternici [i ne guver-
neaz\ vie]ile `n ]ara asta jalnic\ [i f\r\ memorie.

Aici e marea dram\. {i marea diversiune. Care
e gradul de vinov\]ie al unor r`ndunele sacrificate
de ochii lumii, ca Mona M. sau Carol Sebastian,
`n raport cu bestiile de securi[ti care s`nt `nfip]i [i
acum, cu un cinism f\r\ margini, `n lumea [i-n
creierele noastre? Ce om cu mintea la cap mai
poate lua `n serios o asemenea „opera]iune“, care
trebuia s\ se `nt`mple acum un deceniu [i jum\-
tate? Mi-e team\ c\, pentru noi, românii, parti-
da asta e deja pierdut\.

Isterie colectiv\ sau
necesitate? C`t de mult ne
intereseaz\ lucrurile acestea?
Mai putem s\-i privim cu
aceia[i ochi [i s\ avem
`ncredere `n ei [tiind c\ au
tr\dat? Din punctul nostru de
vedere, o persoan\ r\m`ne
aceea[i, chiar dac\ afl\m c\
are dosar de informator?

A doua parte a dosarului
realizat de Elena Vl\d\reanu

Dosariada prin ochii celor care
nu au prins dosarele
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Isterie colectiv\ sau
necesitate? C`t de mult ne
intereseaz\ lucrurile acestea?
Mai putem s\-i privim cu
aceia[i ochi [i s\ avem
`ncredere `n ei [tiind c\ au
tr\dat? Din punctul nostru de
vedere, o persoan\ r\m`ne
aceea[i, chiar dac\ afl\m c\
are dosar de informator?

A doua parte a dosarului
realizat de Elena Vl\d\reanu

Dosariada prin ochii celor care
nu au prins dosarele

Cosmin Ciotlo[
~n bun\ m\sur\, toat\ povestea cu dosarele

este [i o chestiune de satisfac]ie personal\ [i

de amuzament personal, un fel de joc de a mi-

za pe moralitatea sau pe imoralitatea unui

scriitor. ~ntr-un fel, tuturor ne place chestia asta

[i s`ntem foarte interesa]i de ea. Totodat\, ne

place [i s\ ne raliem unei tabere sau alteia. Bine-

`n]eles, e condamnabil c\ scriitorii au fost de-

latori, dar ceea ce ne atrage `n aceast\ discu-

]ie este vechiul cli[eu cu moralitatea care nu

]ine de valoarea estetic\. Marele p\cat este c\,

cel pu]in o vreme de acum `ncolo, vom fi obli-

ga]i s\ citim cu ochii `ntredeschi[i [i s\ facem

eforturi mari s\ uit\m por]iuni biografice. ~n

principiu, din punctul de vedere al operei, evi-

dent c\ nu e relevant. Dar uman [i institu]ional

este.

Pot g\si mii de nuan]e, dar s`nt at`t de mul-

te, `nc`t nu [tiu c`t de relevante s`nt per an-

samblu. Adic\ `n cazul celor care au f\cut asta

constr`n[i de regimul pu[c\riilor, `nchidem o-

chii. ~n cazul celor care au f\cut-o de bun\ voie,

e mai greu. {i scuze nu [tiu dac\ s`nt `n abso-

lut, pe por]iuni, da.

Vom fi obliga]i
s\ citim cu ochii
`ntredeschi[i

O partid\ pierdut\



prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar
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special

Dan Lungu

Dan, alege `ntre dou\ no-
]iuni: necesitate sau isterie?

Eu am ajuns mai t`rziu `n Româ-
nia, pe la sf`r[itul lui august. La
Paris, ecourile a ceea ce se `n-
t`mpla `n ]ar\ nu au ajuns prea
bine. Citisem `n „Le Monde“
un articol care avea un titlu de
genul „V`n\toarea de vr\jitoare
`n România“. De acolo am aflat
unele lucruri. C`nd am ajuns `n
]ar\, am v\zut c\ fierberea era
mult mai mare dec`t `mi imagi-
nam de la Paris.

Cred c\ ar fi fost mult mai
bine dac\ toate astea s-ar fi `n-
t`mplat `n ’90, dac\ exemplul lui
Paleologu ar fi fost urmat m\car
de intelectuali, dac\ nu [i de oa-
menii politici. Nu s-a `nt`mplat
`n ’90, iat\ c\ se `nt`mpl\ acum.
S`nt [i p\r]i bune, [i p\r]i proaste
`n aceste evenimente. Partea bun\
este c\ totu[i se `nt`mpl\, c\ ne
punem problema cur\]eniei mo-
rale, a identit\]ii, a calit\]ii u-
mane, a asum\rii trecutului [i a[a
mai departe. Partea proast\ este
c\ uneori pare c\ e mai degrab\
o bomb\ politic\, c\ doar unele
p\r]i vor profita – s`nt anumite
p\r]i interesate care au scos la
lumin\ aceste lucruri –, c\ nu e
f\cut cu onestitate p`n\ la cap\t.
Discu]ia nu poate fi complet\
at`t timp c`t dosarele la care a-
vem acces nu s`nt toate la vedere.
~n fine, putem lungi foarte mult
distinc]ia `ntre un adev\r [i un
adev\r spus pe jum\tate, care e
o form\ de minciun\. E drept, e
mai bun adev\rul spus pe ju-
m\tate dec`t nimic, este un `nce-
put cu care putem merge mai
departe. Poate e un semn c\ ne
apropiem de Uniunea European\

mai maturi purt`nd aceast\ dis-
cu]ie, care uneori cap\t\ forme
isterice, dar care alteori devine
un prilej foarte bun pentru oa-
menii ce n-au avut curajul s\-[i
recunoasc\ trecutul [i acum o
pot face, paradoxal, `ntr-un con-
text favorabil lor. ~n sensul c\
s`nt at`t de mul]i, `nc`t a-]i recu-
noa[te acum vina e mult mai
u[or dec`t s-o fi f\cut mai de-
vreme sau s-o faci mai t`rziu,
cum e cazul lui Sorin Antohi,
care a luat hot\r`rea asta cura-
joas\, chiar dac\ tardiv\. Con-
textul dur, meschin, netranspa-
rent de p`n\ acum nu le-a per-
mis oamenilor s\-[i recunoasc\
trecutul cu onestitate, chiar dac\
ar fi vrut s-o fac\.

Crezi c\ aceste m\rturisiri,

tardive sau nu, care s`nt

din ini]iativa lor sau provo-

cate, le afecteaz\ imaginea

pe care o au `n viziunea

celorlal]i?

E clar c\ imaginea celor despre
care afl\m c\ au f\cut poli]ie
politic\ este afectat\. ~i vedem
altfel pe to]i ceilal]i, dar nu [tiu
dac\ neap\rat altfel `n r\u. Mai
degrab\ a[ spune c\ `i vedem
`ntr-o manier\ mai complex\,
vedem c\ lucrurile s`nt mai com-
plicate. Chiar dac\ par]ial ne
dezam\gesc, ace[ti oameni ne a-
jut\ s\ `n]elegem mai bine co-
munismul, s\ `n]elegem mai bine
prin ce am trecut. Totu[i, a fi li-
cean [i a fi racolat de ni[te ex-
per]i… nu e deloc u[or, nu [tiu
ce a[ fi f\cut eu `n locul lor.

Dac\ `n toat\ aceast\

discu]ie despre dosare

se gre[e[te undeva, unde
crezi c\ este gre[eala?

Asta cu gre[eala… e complicat
de spus, at`ta timp c`t nu am mai
trecut printr-o asemenea experi-
en]\, noi, ca popor. Nu avem o
re]et\ pe baza c\reia s\ spunem
„asta e bine, asta nu“, ci pur [i
simplu se `nt`mpl\ [i trebuie s-o
lu\m ca atare. Dac\ ar fi s\
g\sim o gre[eal\, atunci asta ar
fi c\ accesul la dosare nu este
complet. De aici pot porni foar-
te multe inegalit\]i de [anse
pentru cei care se deconspir\
sau au fost deconspira]i. Cred
c\ pentru asta trebuie s\ lup-
t\m: pentru acces complet [i
pentru o discu]ie onest\.

Vezi o solu]ie `n publicarea
dosarelor pe Internet?

Prima dat\, aceast\ solu]ie mi
s-a p\rut foarte bun\. Apoi m-am

g`ndit la una dintre limitele ei:
exist\ foarte multe informa]ii
private, care nu e ok s\ fie ex-
puse public. Totodat\, dac\ spui
s\ se publice doar acele p\r]i
care nu privesc via]a privat\, e o
solu]ie sigur\ ca persoanele care
`[i public\ dosarele s\ scoat\ p\r-
]ile cele mai interesante [i cele
mai fierbin]i din propriile dosa-
re fie din protec]ia imaginii, fie
pentru c\ la un moment dat a-
mestecul poli]iei politice `n
via]a privat\ era at`t de ad`nc,
`nc`t nu mai po]i desp\r]i politi-
cul de intimitatea persoanei `n
cauz\. Lucrurile s`nt complicate
realmente, nu e un artificiu. Pot
exista eschiv\ri `n propriul do-
sar, dar poate exista [i o compli-
ca]ie obiectiv\, care te `mpie-
dic\ s\ distingi poli]ia politic\
de intimitatea persoanei.

Un proverb arab, mi se pare, spune s\
stai lini[tit [i o s\ vezi `nmorm`ntarea
du[manului t\u. Dac\ mi-ar fi spus
cineva c\ la 16 ani de la transmisiunea
TVR&L din decembrie 1989 o s\ `nceap\
s\ se fac\ valuri pe marginea Securit\]ii,
cred c\ m-a[ fi dus s\ m\ culc.

R\zvan }upa

De c`nd au `nceput dezv\luirile lega-
te de colaborarea cu Securitatea, sin-
gurii care au avut de suferit au fost

un jurnalist poate mai agresiv dec`t al]ii, dar
incontestabil un bun profesionist, un politi-
cian mult mai deschis la minte dec`t majori-
tatea colegilor s\i [i un eseist care s-a remar-
cat `n ultimii ani tocmai prin lipsa tarelor `n
abordarea istoriei recente. Cumva, tocmai
oameni care dup\ Revolu]ie nu par s\ fi pro-
fitat de colaborarea cu Securitatea cad cel
mai r\u. Nu au reu[it s\ se descurce `nainte,
nu reu[esc nici acum.

Dar cine s`nt cei care se descurc\? S-a
descurcat domnul cu televiziunea din B\nea-
sa, de nu s-a mai auzit nimic despre colabo-

rarea sa dup\ ce a dat conferin]e de pres\
p`n\ s-a plictisit toat\ lumea [i, `ntre timp,
a ciocnit un pahar de [ampanie cu ziari[tii
ca bunic? Un bunic simpatic ce r\u putea
s\ fac\? P\i, nu [tiu, s\ not\m c\, ̀ ntre timp,
Dorin Tudoran a fost zburat de la ziarul bu-
nicului descurc\re]... tocmai pentru c\ nu
st\ la r`nd s\ pun\ `ntreb\ri.

Totul `ncepe s\ semene cu un spectacol
`n care cei care au fost prin[i la `nghesuial\
de Securitate ajung oile negre... Al]ii se
descurc\...

M\ `ntreb totu[i de unde a ap\rut [i ideea
genial\ c\ „informatorii s`nt b\tr`ni“. ~n
1990 nu erau at`t de b\tr`ni... De c`]i „bu-
nici simpatici“ este nevoie ca s\ nu mai fim
b\nui]i c\ am fi dezorienta]i atunci c`nd s-ar
afla adev\rul?

Nu  prea  am  auzit  de  securi[ti  isterici

Dac\ lucrurile astea s-ar fi `nt`mplat `n
1990, cui i-ar fi fost mai greu? Poate doar
celuilalt bunicu], care ne privea inocent
dintr-o poz\ cu vizita oficial\ a lui Ceau[escu
prin jude]ul Ia[i. Poate ar fi fost `n continuare
s\rac [i cinstit, dar sigur s-ar fi sim]it mult
mai singur...

Un alt bunicu], fost [ef al Securit\]ii, ex-
plica pe la televiziunile la care era invitat c`t
bine a f\cut poli]ia politic\ `n vremea lui
Ceau[escu. Tocmai lor adev\rul le-ar face s\
le p\leasc\ pove[tile. Tocmai celor care sp\-
lau pe fa]\ comunismul [i str`ngeau contacte
printre securi[tii c\zu]i `n dizgra]ie, celor care
au impresia c\ serveau patria d`ndu-l pe Paul
Goma cu capul de pere]i le e jen\ de dosa-
rele Securit\]ii.

Dac\ `n ’90 a[ fi crezut c\ s-ar fi g\sit
vreo 2-3 „mineri“ bine preg\ti]i s\ scalpeze
un informator... ast\zi cine ar mai `nghi]i
g\lu[ca asta? Tocmai de aceea `nc\ nu m-am
prins de ce informatorii trebuie s\ r\m`n\
secre]i `n mintea multora. Unii au fost vic-
time transformate `n instrumente ale apara-
tului represiv [i s`nt folosi]i iar\[i pe post de
exemple publice. Al]ii s`nt descurc\re]i.

Dac\ m-a[ `ntoarce la proverbul arab cu
care am `nceput, a[ spune c\ nu e cazul s\
st\m lini[ti]i pentru c\ nu avem de ce s\
a[tept\m s\ moar\ cineva. Nu [tiu cum, dar
nu prea am auzit de securi[ti isterici... to]i
cei pe care i-am v\zut erau de un calm...
ceva de nedescris.

Isteria, ultima scuz\

„Un adev\r spus pe jum\tate
e o form\ de minciun\“



Marius Babias

De la Woodstock (1969)
la Love Parade (prima
edi]ie: 1989), drumul

parcurs a fost lung. Woodstock-ul
a fost considerat o izbucnire a
tineretului revolu]ionar. Tinerii
de azi, orienta]i spre tr\ire [i
spre succes, nu mai vor s\ [tie
nimic de politic\; cu at`t mai
u[or pentru nazi[tii agili s\ pe-
netreze acest vid, s\ cucereasc\
cultura pop [i s\ `mping\ via]a
cotidian\ spre dreapta. C\l\re-
]ul apocalipsei, cel care a con-
tribuit radical la aceast\ dezvol-
tare, se nume[te Charles Man-
son. Deja cu 40 de ani `n urm\
presim]ea ceea ce va veni: apo-
calipsa culturii tinerilor.

Masacru  `n  Bel  Air

A[a a `nceput apocalipsa, cu un
masacru. La 9 august 1969, `n
elegantul cartier Bel Air din
Los Angeles, cinci persoane au
fost m\celarite, printre ele Sha-
ron Tate Polanski, so]ia renumi-
tului regizor polonez Roman Po-
lanski. Victimele au fost `m-
pu[cate [i `njunghiate cu bestia-
litate. U[a de la intrarea `n cas\
a fost m`njit\ cu un grafitti a
c\rui vopsea a fost s`ngele:
„PIG“. Uciga[ii au `njun-
ghiat-o de mai multe ori `n
abdomen pe Tate, gravid\
`n luna a [aptea.

Aceste crime, ca [i al-
tele urm`nd acela[i mo-
del, au fost trecute `n
contul lui Charles Man-
son [i al grup\rii sale,
„The Family“ – ace[tia au
fost condamna]i, afl`ndu-se
[i ast\zi `n spatele gratiilor.
Motivul pentru v\rsarea de
s`nge din Bel Air a r\mas
neclar p`n\ ast\zi –

e vorba probabil despre o r\z-
bunare, pentru c\ locuin]a pe
care o `nchiriaser\ Sharon Tate
[i Roman Polanski apar]inea
unui produc\tor de muzic\ ce `l
refuzase pe Manson.

Manson, care voia s\ fie un
rockstar [i care vedea `n unele
c`ntece de pe White Album al ce-
lor de la Beatles profe]ii ale a-
pocalipsei ce va s\ vin\ (Helter
Skelter, Piggies, Sexy Sadie, Re-
volution), a fost instructorul gru-
p\rii „The Family“, `ntr-o lo-
ca]ie p\r\sit\ din apropiere de
L.A., Spahn Movie Ranch.
Practici scientologice, LSD [i
sex `n grup – gruparea de conspi-
ratori se sudase p`n\ la nivelul
unei celule teroriste.

Membrii „The Family“ `n-
tre]ineau de la mijlocul anilor
’60 leg\turi cu anumite p\r]i ale
contraculturii, `n special cu mu-
zicieni. „The Family“ tr\ise o
perioad\ la Dennis Wilson, mem-
bru al forma]iei Beach Boys, care
au preluat c`ntecul lui Manson,
Cease to Exist, cu titlul Never Let
Your Love Die. Leg\tura dintre
politica [i cultura tinerilor era

tipic\ pentru acel timp; pe fun-
dalul r\zboiului din Vietnam se
`ntrevedea `n aceast\ leg\tur\ o
perspectiv\ strategic\ pentru
combaterea imperialismului ame-
rican `n chiar inima SUA. So-
cietatea american\ SDS (Stu-
dents for a Democratic Society),
care a ajuns s\ numere la un
moment dat 200.000 de mem-
bri, `i privea pe tinerii albi ca pe

o nou\ clas\ revo-
lu]ionar\ care, `n ca-

litatea lor de cvasipro-
letari, nu aveau practic

nimic de oferit pe pia]a ca-
pitalist\ `n afar\ de for]a de
munc\.

Muzica (Woodstock, 1969),
protestele studen]e[ti („Days

of Rage“ – Chicago, 1969) [i
consumul de droguri ]ineau de
practicile unei contraculturi a-
mestecate cu politica revolu]io-
nar\ a SDS.

~n centrul argumenta]iei SDS
st\teau Panterele Negre, care `n
lupta lor `mpotriva opresiunii e-
rau sus]inute nelimitat de c\tre
albi. Manson, care `n realitate
era un rasist, a recunoscut valoa-
rea strategic\ a acestei solida-
riz\ri.

Negrii trebuiau s\ fie sus-
]inu]i doar p`n\ la ducerea la
bun sf`r[it a muncii murda-
re `n vederea r\sturn\rii
societ\]ii, dup\ care urma
s\ se impun\ o ras\ alb\
eliberat\ de „elemente
bolnave“ – cu Manson la
conducere.

Charles  Manson  –  figura
cult  pentru  st`nga  [i  dreapta

Manson a `ntruchipat precum
nimeni altcineva un extremism
lipsit de precau]ii, care lega `n-
tre ele politica revolu]ionar\ [i
contracultura [i care a exercitat
o mare putere de atrac]ie asupra
radicalilor de st`nga [i de dreap-
ta. At`t gruparea radical\ de
st`nga, Weather Undeground, c`t
[i, mai t`rziu, gruparea radical\
de dreapta, White Aryan Resis-
tance, l-au admirat. Manson este
personificarea schimb\rii de di-
rec]ie din underground, de la
st`nga spre dreapta. Aceast\ schim-
bare trebuie `n]eleas\ `n felul ur-
m\tor: dreapta nu a preluat pro-
gramul politic de la st`nga, ci
doar rolul ei ca avangard\ pop.
Ocupa discursuri care c`ndva e-
rau de st`nga, redefinindu-le. A-
ceast\ strategie a hegemoniei
culturale merge m`n\-n m`n\ cu
o multitudine de forme politice
de ac]iune – p`n\ la atacuri tero-
riste precum cel din 1995, asu-
pra Murray Federal Building din
Oklahoma City, `n urma c\ruia
au murit 168 de persoane [i 500
au fost r\nite.

Sf`nta alian]\ `ntre studen]i,
revolu]ionari [i muzica pop, care
a dominat spa]iul cultural p`n\
`n anii ’80, s-a destr\mat. Avan-
garda european\ a culturii tine-
rilor iese ast\zi `n fa]\ drept ra-
dical\ de dreapta. ~n Germania,
dar [i `n ]\rile scandinave sau
Belgia, g`ndirea de dreapta do-

min\ capetele [i stilul de via]\ al
tinerilor, skinhead[ii `i ucid `n
b\taie pe cei cu o alt\ culoare a
pielii [i pe punkeri. Charles
Manson a prestabilit modul `n
care strategiile combative de st`nga
pot fi `nc\rcate cu ideologia schi-
zoid\ a rasismului.

Altfel dec`t la sf`r[itul anilor
’60, perioada plin\ de speran]\,
`ntre pop, politic\ [i contracul-
tur\ se dezvolt\ acum un larg cli-
vaj. Scopul strategic al unei le-
g\turi `ntre politic\, cultura ti-
nerilor [i via]a cotidian\ a r\-
mas undeva pe p`rtia de snow-
board. Iar mainstreamul reac-
]ioneaz\ cu sound-uri amicale ŕ
la Rammstein. Noul Woodstock
este Love Parade, la care iau
parte `n mar[ grupuri tot mai
mari de skinhead[i. Masa de ti-

neri se autos\rb\tore[te ast\zi.
Din utopia colectivului s-a dez-
voltat ideologia corpului indivi-
dual. Droguri – da, dar doar
pentru sporirea performan]elor.
~mbun\t\]irea condi]iilor indivi-
duale de via]\ `n locul schim-
b\rii condi]iilor sociale respon-
sabile pentru ele – acesta este
credoul tineretului mileniului.

Ce e de f\cut? Recucerirea
discursului este sarcina cea mai
urgent\ a st`ngii pop f\r`mi]ate,
care s-a f\cut comod\ `n rezer-
va]iile ei. Dar cum? Dup\ cum
spunea c`ndva Dr. Motte, inven-
tatorul Love Parade: „Music is
the key“. Cheia exist\ `nc\, doar
broasca a fost schimbat\.

Traducere de Cristian Cercel

special
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O dat\ pe an, Berlinul, capitala clandestin\ a
Europei, se transform\ `ntr-o uria[\ discotec\ `n aer
liber: un milion de tineri s\rb\toresc Love Parade!
Avangard\ [i cultur\ de mas\, reunite `ntr-un singur
eveniment. Dac\ n-ar fi severul beat tehno, oamenii
s-ar dezintegra, haotici. Muzica este permanentul
punct de atrac]ie al culturii tinerilor. Wumm-wumm-
wumm: sound antidepresiv; efectul colateral: un
uria[ puseu de optimism. Muzica pop a fost
dintotdeauna considerat\ drogul spiritual al culturii
rebele a tinerilor. ~ns\ de c`nd nazi[tii s-au infiltrat
`n interiorul ei, folosind-o pentru propaganda lor
rasist\, muzica pop [i-a pierdut inocen]a.

Apocalipsa culturii tinerilor

Noul Woodstock este Love Parade

Charles Manson presim]ea cu 40 de ani `n urm\ ceea ce va
veni: apocalipsa culturii tinerilor



Pe drumul Damascului, al
exilatului, cum `l numea Virgil
Ierunca `ntr-o `nsemnare de
jurnal, te `nt`lne[ti uneori, `n
solitudine, pe aceea[i und\
spiritual\ cu oameni pe care
`n via]\ nu ]i-a fost dat s\-i
cuno[ti. Pe Virgil Ierunca nu
l-am cunoscut altfel dec`t, `n
România, ca voce radiofonic\
a Europei Libere, iar apoi,
odat\ ajuns eu `nsumi la
radio, din pove[tile altor
prieteni; ale lui Gelu Ionescu,
mai ales, care-mi amintea, de
c`te ori vorbeam despre
muzic\, la München, de
discoteca formidabil\ a lui
Ierunca, trecut\ cu reticen]\
spre b\tr`ne]e de la LP-uri la
CD-uri, de pasiunile lui
muzicale, orientarea mai t`rzie
spre muzica contemporan\,
de cuno[tin]ele sale, ce l-ar fi
putut metamorfoza, cred, din
filosoful sau criticul literar ce
a fost `ntr-un la fel de
str\lucit muzicolog. O istorie a
exilului românesc se va ocupa
probabil odat\, peste ani, [i
de aceast\ calitate,
deocamdat\ estompat\ de
angajamentele politice ale
omului, din vremuri c`nd, dup\
expresia Monic\i Lovinescu,
microfonul se `nt`mpla s\ fie
confundat cu baioneta.

Am r\sfoit din nou, reci-
t`nd `nsemn\rile „muzi-
cale“, at`t de instructi-

vele fragmente de jurnal ale lui
Virgil Ierunca, regret`nd trece-
rea `n „nefiin]\“ (iar\[i o for-
mul\ a Monic\i Lovinescu din
luptele ei cu Macintosh-ul), ab-
sen]a, at`tor pagini [i ani de `n-
semn\ri. Dar, `n tot r\ul un bi-
ne, fragmentele p\strate, din a-
nii 1949-1951 [i cele din 1960,
dezv\luie prin contrast, a[ spu-
ne, aproape doi autori diferi]i.
~n primii ani ai emigra]iei, un
t`n\r Ierunca mai liric [i mai en-
tuziast, `n 1960, la 40 de ani, un
cunosc\tor avizat [i sigur de el
`n ale muzicii.

Nota]iile t`n\rului amintesc
nu o dat\ de cele ale unui Se-
bastian, [i el `nc`ntat de muzica
lui Mozart, `ntr-un jurnal ce se
aseam\n\ atunci c`nd Ierunca
scrie c\ „e doar o poart\ des-
chis\ pentru tot ce poate fi des-
chis...“. „Ascult mereu mu-
zic\“, „stau toat\ ziua `n cas\ [i
ascult Bach [i Beethoven“,
„toat\ seara ascult Mozart“ –
s`nt `nsemn\ri ce revin, cu pre-
ciz\ri identitare de genul „c`nd
`ncerc s\-mi potrivesc respira]ia
dup\ Mozart, parc\ aflu ceva
nou [i `nnoitor `n identitatea zi-
lelor“. {i, ad\ug\ Ierunca unde-
va, mereu marcat de pasiunea

similar\ pentru lecturi, „nicio-
dat\ nu voi mai putea asculta
Mozart, `n general, [i Don Gio-
vanni `ndeosebi, ca alt\dat\.
Cartea lui Pierre Jean Jouve
[poet n\scut `n 1887, pasionat
de psihiatrie [i autor al unei a-
nalize celebre a operei lui Mo-
zart, publicat\ `n 1942; n.m.,
V.E.] e un prag [i o `nt`lnire. O
mare `nt`lnire“. ~nt`lnire, „sur-
prinz\toare prin culoarea ei fe-
nomenologic\“, era [i lectura
expunerii lui Ernest Ansermet,
de la Geneva, „despre experi-
en]a muzical\ descris\, `n fond,
ca o opera]ie de transcenden]\“.
{i, asemenea lui Sebastian `n
timpul r\zboiului, se bucura, se
desf\ta intelectual cu muzica lui
Debussy, Pelléas et Mélisande,
`n special. ~n adnot\ri, dup\ o
lectur\ din Vladimir Jankélé-
vitch, Ierunca `ncheia: „Prin
Debussy, Pelléas devine mira-
col. {i niciodat\ muzica n-a co-
ple[it literatura `ntr-at`t, `nc`t s\
`nceap\ s\... c`nte!“.

„Toate  drumurile  ce  pot
duce  spre  Dumnezeu
trec  prin  Bach“

~n paginile de jurnal din 1949-51,
Ierunca era martorul primelor
succese ale unor muzicieni ro-
mâni r\ma[i `n emigra]ie [i no-
ta – [i se bucura de – succesul
„extraordinar“ al dirijorului Io-

nel Perlea la Scala din Milano
sau cel al lui Sergiu Celibida-
che, venit la Lyon, unde `l a-
companiase pe Jacques Thi-
baud: „Visez? Dac\ a[ fi [tiut,
a[ fi plecat la Lyon chiar [i pe
jos!“. Cu muzica lui Enescu, a-
companiat de N. Caravia, `n sala
Gaveau, „se purifica“ [i desco-
perea cu acel prilej necunoscu-
tele, pentru el, Impresii din co-
pil\rie: „Miniaturile acestea so-
nore s`nt din timpul acestei mari
existen]e care prive[te spre co-
pil\rie ca spre un privilegiu de
memorie [i basm“. Iar `n august
1950 nota: „S\rb\toarea unei
re`nt`lniri: merg la Théatre des
Champs-Elysées s\-l ascult pe
Enescu `n Bach. Dirijeaz\ orches-
tra Lamoureux. George Enescu,
mai apus `n v`rst\, cre[te `n pro-
funzime [i te duce cu g`ndul
la vr\jitori sau genii. Sear\ de
`nalt\ `mp\care cu mine, cu lu-
mea, cu tot ceea ce mai poate
dura. ~nc\ o dat\ constat c\ toa-
te drumurile ce pot duce spre
Dumnezeu trec prin Bach“.

O republicare adnotat\ de
c\tre istoric a fragmentelor de
jurnal ale lui Virgil Ierunca va
l\muri, c`ndva, fie [i par]ial `n
lipsa m\rturiilor lui directe,
schimbarea de ton, evolu]ia per-
sonalit\]ii [i a angajamentului
s\u politic, sub influen]a celor
pe care `i numea „prietenii de la
[revista] «Preuves»“. Ap\rut\ `n

toamna lui 1951, publica]ie a
organiza]iei Congresul pentru
libertatea culturii, revista a fost
expresia francofon\ a unei stra-
tegii politico-culturale america-
ne de combatere activ\ a comu-
nismului `n cadrul r\zboiului re-
ce. Poate de aici la Ierunca, pe
l`ng\ marea sa curiozitate [i dis-
ponibilitate intelectual\, [i un
plus de interes, notat `n jurnal,
pentru muzica contemporan\
american\, pe discuri comanda-
te din Statele Unite: A Parable
of Death de Lukas Foss, „mai
mult dec`t interesant\“, Creden-
dum de William Schumann sau
Concertul pentru pian de Leon
Kirchner, „cu compozitorul la
pian [i cu unul dintre dirijorii
mei prefera]i, Dimitri Mitro-
poulos“. Concertul `l dezam\-
gea `ns\ [i Ierunca `nregistra
verdictul: „Suficien]\. Reto-
rism. Virtuozitate `n gol“.

Cum semnala `n ultimii ani o
cercetare dedicat\ Congresului
pentru libertatea culturii, orga-
niza]ia i-a alocat [i lui George
Enescu, din toamna lui 1954,
prin intermediul funda]iei para-
van Fairfield, o sum\ modest\
lunar\, iar la moartea compozi-
torului a finan]at un concert
omagial al Orchestrei Simfonice
din Boston, adus\ `n turneu `n
Europa. O fi avut [i Virgil Ie-
runca un cuv`nt de spus? Pro-
babil, nu o vom mai [ti nicio-
dat\...

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)

Virgil Ierunca melomanul
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Miruna Runcan este
de[teapt\
Miruna Runcan este unul dintre cei mai inteligen]i oameni pe care
`i cunosc. Acut inteligent\, a[ putea spune. Cu o intui]ie, o for]\
analitic\ [i o acurate]e `n sintez\ care te fac `ntotdeauna s\ te
g`nde[ti mult dup\ ce cite[ti ce scrie. Sau care te provoac\ s\-i
recite[ti interven]iile critice. S\ le diseci ca s\ le digeri mai bine.
Cronicile de teatru ale Mirunei Runcan s`nt prelucrate lu\ri de
pozi]ie, recept\ri performative ale spectacolelor filtrate.

Miruna Runcan despic\ fenomenologia teatrului p`n\ `n m\run-
taiele sensului temporal al unui spectacol. Fiecare cronic\ a ei ia
pulsul mizei unei reprezenta]ii [i al rostului ei `n ansamblul menta-
lului cultural. Teatrul nu `nseamn\ doar joc actoricesc, regie sau
detalii scenografice, de[i fiecare compartiment este perfect aco-
perit. ~n viziunea Mirunei Runcan, teatrul e baza discursiv\ a unui
lung [ir de reflec]ii. Niciodat\ nu vorbe[te doar despre un spec-
tacol, ci, `ntotdeauna, despre intersec]ii estetice, despre rezo-
nan]e stilistice. E o traficant\ de no]iuni complementare. Miruna
Runcan g`nde[te teatrul ca pe o plaj\ semantic\ `n continu\ fluc-
tua]ie [i deschidere, [i transform\ spectacolul `n capital cultural.

Cea mai recent\ carte a ei, Pentru o semiotic\ a spectacolu-
lui teatral (volum publicat `n cadrul Bibliotecii Teatrului Imposibil,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006), umple un gol de interpretare
aplicat\ a spectacolului, care, peste tot `n lume, a avut efecte ex-
trem de bine determinate. Miruna Runcan propune un ghid de
teorie semantic\ bazat pe despicarea codului teatral, de la pro-
ducerea p`n\ la receptarea lui. Accentueaz\ raportul dintre tea-
tru [i retorica social\, dintre text [i multiplele lui acumul\ri de
sens `n reprezentare, puncteaz\ coduri [i contexte dramatice, ni-
veluri de discurs interferente, privilegiul st\rii in prasentia, igno-
rat\ de distribuitorii de fapt spectacular, identitatea conven]iei
scenice. ~ntrebarea cu care `ncepe cartea Mirunei Runcan este
una fundamental\: „Este teatrul comunicare?“. E `ntrebarea pe
care se `ntinde toat\ tabla de [ah a semioticii teatrale propuse
de Miruna Runcan. Orice reprezenta]ie teatral\ comunic\. Ce,
cum, de ce [i prin ce citim `n excelentul studiu al autoarei. Miruna
Runcan e un vas comunicant al esen]elor teatrale tari. E-adev\-
rat `ns\ c\, `n România, primeaz\ teatrul de plu[.

P.S.: E ru[inos [i penibil faptul c\ Miruna Runcan nu a luat p`n\
acum nici un premiu UNITER pentru critic\ teatral\, `n condi]iile
`n care este unul dintre cei mai valoro[i teoreticieni de teatru din
România, analist cu sistem [i metod\, care risc\ [i mizeaz\ pe con-
cepte frisonante pentru al]ii. Miruna Runcan sperie pentru c\ e
mai de[teapt\ dec`t majoritatea criticilor domestici. {i asta o cost\.
E pe nedrept marginalizat\ `ntr-un perimetru teatral sedentar [i
autosuficient. Oare de ce? Pentru c\ nu comunic\ lucruri deja [tiu-
te. {i pentru c\ incomodeaz\ superficialitatea.



Filme multe `n aceast\ perioad\.
Nu neap\rat [i faine.
Salat\ de toamn\

Filme multe `n aceast\ perioad\.
Nu neap\rat [i faine.
Salat\ de toamn\
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Capcan\ fatal\/ Hard Candy e
debutul `n lungmetraj al lui David
Slade, dup\ ce [i-a f\cut m`na `n
videoclipuri [i reclame. Asta se
simte. Nu v\ duce]i cu sacul,
chiar dac\ auziser\]i c\ ar fi
[ocant. Nu e filmul-[oc al anului,
de[i ar fi putut fi. Dialogurile care
poart\ semn\tura dramaturgului
Brian Nelson s`nt vii [i de
bun-sim], jocul debutantei Ellen
Page (are 17 ani [i joac\ o fat\
de 14) e pervers-rafinat [i
veridic, imaginea e elaborat\ [i
complex\, dar reclama/ faima
supraliciteaz\.

P`n\ la urm\, [ocant\ r\-
m`ne ideea c\ o minor\ de
14 ani ar putea fi ag\]at\

pe Net de un tip de 32 [i c\ ra-
porturile de for]\ se inverseaz\
p`n\ la climaxul cu fata care pare
s\-l castreze pe b\rbatul terori-
zat. E bine s\ [ti]i: filmul nu-]i
arat\ totu[i nimic [i chiar dac\
de la un moment dat `ncolo se
ofile[te, e de re]inut pentru po-
sibilitatea textului [i a actorilor
de a mobila un spa]iu `nchis [i
pentru construc]ia mobil\ a unui
conflict `n continu\ elaborare.

Dac\ filmul de mai sus este
reprezentativ pentru cinematogra-
ful independent, cu toate g\sel-
ni]ele devenite marote, Santinela
e similar pentru mainstream-ul
american. O produc]ie Twentieth
Century Fox [i Regency Enterpri-
ses, al en[pe miilea film despre
un pre[edinte american amenin-
]at [i despre dul\ul de la security
care-l ap\r\ cu spatele. Cli[eele
s`nt at`t de multe [i at`t de m\-
run]ite, `nc`t ve]i citi filmul din
prima, chiar dac\ v\ par amu-
zante aceste pelicule bine ritma-
te – eu m\ uit la desf\[urarea de
for]e a profesioni[tilor ca la un
meci de fotbal de calitate. La
filmul lui Clark Johnson m-am

plictisit copios. La fel o s\ re-
ac]iona]i c`nd o s\ v\ spun c\
Michael Douglas interpreteaz\
un agent al Serviciului Secret
care are o leg\tur\ (sincer\) cu
prima doamn\ (Kim Basinger),
`n vreme ce pre[edintele SUA e
amenin]at de cineva tot din inte-
riorul Serviciului Secret. Pentru
c\ nu poate dovedi nevinov\]ia
dezv\luindu-[i leg\tura cu so]ia
pre[edintelui, agentul care ap\-
rase via]a pre[edintelui `n urm\
cu 20 de ani devine principalul
suspect. Parc\ a]i mai v\zut filmul
\sta, nu? Atunci nu v\ obosi]i
sinapsele [i nu `ncerca]i s\ fa-
ce]i o list\ cu toate filmele ase-
m\n\toare.

Yoou  annd  Me  annd  Dupprree,
o  comedie  foarte  c\znit\

Intra]i mai bine la Tipu’ de la
parcare, care `n ciuda titlului i-
diot (`n original e La Doublure)
e mai autentic dec`t dramele ba-
digarzilor `ndr\gosti]i de st\p`na
care-i hr\ne[te. Veteranul (par-
don de expresie) Francis Veber
nu face un al doilea Mare blond
cu pantof ro[u, [i chiar dac\ Gad
Elmaleh nu are nici p\rul, nici
n\ravul lui Pierre Richard, fil-
mul e „v\zubil“ [i oarecum re-
laxant. Un tip ingenuu, proasp\t
refuzat de fata pe care o iube[te,
se nimere[te ca musca-n laptele
extraconjugal al unui afacerist cu-
plat cu o manechin\ (sic). Pen-
tru a evita divor]ul de so]ia ac-
]ionar majoritar, afaceristul `l
angajeaz\ pe inocent s\ se afi-
[eze cu manechina. Manevra a-
jut\ la cucerirea fetei iubite, iar
pentru manechin\ e catalizatorul
limpezirii sentimentale. Re]ine]i
c\ filmul nu e o capodoper\, nici
m\car un film de[tept sau inteli-
gent printre linii, c\ mecanis-
mele intrigii s`nt ca arcurile u-
nui recamier de epoc\ [i c\ ac-

torii nu s`nt peste m\sur\ de
simpatici. Cu toate astea, filmul
are bunul-sim] al comediilor de
alt\dat\, care n-au mai prins e-
volu]ia American Pie.

Doar tu [i eu. Al treilea e `n
plus! Prea multe cuvinte, mai
ales c\ nici filmul nu le justi-
fic\. You and Me and Dupree
este o comedie foarte c\znit\
despre un tr\snit care intr\ ca o
molie `n proasp\tul mariaj al
prietenului s\u. Prezen]a a trei
actori faini pe generic – Owen
Wilson, Kate Hudson [i Matt
Dillon – nu face dec`t s\-]i spo-
reasc\ frustr\rile `n fa]a replici-
lor [i a situa]iilor debile [i peni-
bile, demne de „olimpiada han-
dicapa]ilor“. Dac\ v\ amuz\ poan-
tele cu b\ie]i care beau bere,
url\ la meci [i s`nt descoperi]i
de so]ia unuia, care intr\ bui-
mac\ [i `nfuriat\ pe u[\ – ni-
meni nu v\ poate opri. Dar poate
ave]i propriii prieteni ne`nsura]i,
mult mai amuzan]i [i cu inimi
mult mai mari.

Prima rockeri]\
Rockul  f\r\  femei  este  ca...

S\ respect regula compozi]iei literare [i s\ fac o compara]ie adec-
vat\, din universul tematic abordat? P\i, n-a[ fi rocker dac\ m-a[
conforma, nu? Hai s\ nu sparg regula, c\ destui fac a[a. O locali-
zez, scriind: rockul f\r\ femei este ca nunta (]ig\neasc\) f\r\ caf-
teal\, ca `nmorm`ntarea (daco-get\) f\r\ chermez\, ca sarmaua
f\r\ ciu[c\ [i ca be]ia f\r\ alcool (te `mbe]i cu ap\ rece, dar ce,
aia e be]ie?!). Pute]i ad\uga [i-altele, sigur (v\) pricepe]i! Altfel zis,
via]a f\r\ femei ar fi o mare plictiseal\. Or, v\z`nd Dumnezeu plic-
tiseala lui Adam, i-a d\ruit-o pe Eva.

Acuma, eu cred c\ a fost altfel. Dumnezeu a creat-o mai `nt`i
pe Eva [i, dup\ un timp, cam vreo nou\ luni, din coasta (ori coapsa)
ei l-a scos pe Adam! Pare mai logic [i mai veridic, nu? S\ g`ndim...
rockere[te: orice b\rbat normal `[i dore[te o femeie; nu-i deloc
absurd ca Dumnezeu, care a creat omul dup\ asem\narea Lui,
s\-[i trag\ una, ca s\-i fie mai pu]in amar\ singur\tatea imemo-
rial\! Aceea a fost Eva. Frumoas\, docil\, sexy c`t cuprinde, even-
tual blond\, pentru c\ – vorba lui Rod Stewart – blondes have
more fun!... {atenele [i ro[catele s`nt mai independente, mai
reci, mai cerebrale. Nu te po]i rock\ri cu o femeie inteligent\, de-
c`t dac\ ea vrea s\ intre `n joc, chiar s\-l conduc\. Iar brunetele –
ce s\ mai vorbim!? {tie tot poporul rockeresc: de la Yoko Ono `n-
coace, toate brunetele s`nt diabolice! (De[i `n filmul cu acel titlu
parc\ blonda – Simone Signoret, Sharon Stone – era creierul cri-
mei...) ~n rock, blondele au (f\cut) mereu un rol decorativ. Lita
Ford a s\rit din [ablon, ajutat\ de `mprejur\ri. Wendy O’Williams
`ns\, cu tot sprijinul lui Lemmy, n-a reu[it dec`t s\-[i rup\ coardele
vocale pe scene underground. Madonna [i-a vopsit p\rul `n at`-
tea feluri, `nc`t nici ea nu [tie cum a fost la origine. Tina Turner
abia dup\ ce-a renun]at s\ fie brunet\ [i negres\ a devenit rock-
simbol. Janis Joplin a fost ro[cat\. Patti Smith, Kate Bush, Bjork
s`nt brunete, fete de[tepte f\r\ discu]ie.

Dar vorbeam de prima femeie a rockului. Eva a fost, [i nu-i o
ipotez\ tr\snit\, tot Eva fiind ̀ nt`ia fiin]\ uman\ creat\ de Dumnezeu,
pentru delectarea proprie `n zile de repaos [i-n nop]ile c`nd in-
stinctul procreativ trebuia stins cumva. Aici, fetelor, n-am `ncotro,
musai s\ adopt atitudine macho [i s\ dau obol celor care (de la
compilatorii Bibliei originale) sus]in pre-eminen]a principiului mas-
culin `n societate & crea]ie. Evident, ei gre[esc – `nc\ nu se cu-
noa[te un b\rbat care a n\scut, nici vreun succes rock f\r\ impli-
carea unei femei! P`n\ [i Elvis Presley a `nceput s\ `nregistreze
discuri pentru a face pl\cerea mamei sale, nu a tat\lui!

A[adar, macho absolut – cine era mai potent ca El la `ncepu-
tul `nceputurilor? –, Dumnezeu a modelat-o din lut pe Eva [i-au
petrecut `mpreun\ `ntr-un fel despre care, orice-am imagina, tot
prostii o s\ imagin\m! ~ns\ Eva, ca s\ fac\ pe placul Domnului
(oare [i St\p`nului?) ei, s\ ob]in\ ceva ce-i trebuia ei neap\rat, a
g\sit de cuviin]\ s\ c`nte. Te po]i a[tepta s\ nu g\seasc\ Eva o
cale de acces la ceea ce-o intereseaz\? Dumnezeu s-a l\sat co-
rupt sau convins, iar muzica, [tim cu to]ii, este modul Lui de-a (ne)
vorbi. De-atunci c`nt\ Eva, sub diferite (aci c`teva!) nume: Bessie
Smith, Billie Holyday, Maria T\nase, Ella Fitzgerald, Aura Urziceanu,
Aretha Franklin, Sofia Vicoveanca, Mahalia Jackson, Romica Pu-
ceanu, Maggie Bell etc. Defini]ie, emblem\ [i etalon r\m`ne Janis
Joplin. Pur [i simplu `ncarnarea muzicii ultimei jum\t\]i de secol
XX, oric`te Madonne modificate genetic (cite[te – Protools!) au
ie[it pe pia]\. Iar Dumnezeu, recunosc`nd vocea Evei dintot-
deauna, de exemplu `n piesa Work Me, Lord, a rechemat-o la El!

De-aia zic, a[a, popular [i române[te: El pe Eva a creat-o `nt`i,
c\ i se luase de rocking by himself! Ce [tia El de ce e-n stare femeia!...

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM

Capcan\ fatal\/ Hard Candy

regia: David Slade,
cu: Patrick Wilson, Ellen
Page, Sandra Oh

Santinela/ The Sentinel

regia: Clark Jonson,
cu: Michael Douglas,
Kim Basinger, Kiefer
Sutherland, Eva Longoria

Tipu’ de la parcare/

La Doublure

regia: Francis Veber,
cu: Gad Elmaleh, Alice
Taglioni, Daniel Auteuil,
Kristin Scott Thomas

Doar tu [i eu. Al treilea e

`n plus!/ You and Me and

Dupree

regia: Anthony & Joe Russo,
cu: Owen Wilson, Kate
Hudson, Matt Dillon

Dumitru  UNGUREANU

ROCKIN’  BY MYSELF

Janis Joplin
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fe]e-fe]e fast-food

Ca [i mul]i dintre dumneavoastr\,
privesc [i eu la televizor. N-a[ spune c\
s`nt un „fan“ al unor posturi, emisiuni
ori staruri, ci mai degrab\ un
consumator critic al informa]iilor [i al
modului `n care formatul TV
condi]ioneaz\ con]inutul acestora.
Aceast\ „cutiu]\ magic\“ pentru unii,
prieten [i partener de dialog virtual
pentru cei singuri, „gum\ de mestecat“
ori arm\ pentru al]ii, este o prezen]\
nelipsit\ din casa oric\ruia dintre noi,
indiferent de m\rimea portofelului.

F\r\ s\ con[tientiz\m, tiparele de ima-
gine consumate `n por]ii zilnice ne-au
format reflexele de citire a mesajelor

TV. Imaginea dominant\ care se deta[eaz\
din fluxul informa]ional este cea a prim-pla-
nurilor, `n care b\rba]i [i femei, de la per-
sonalit\]i politice la staruri media sau ale
show-business-ului, ne spun pove[ti mai mult
sau mai pu]in credibile. Folosirea prim-pla-
nului [i a planului mediu se explic\ prin fap-
tul c\ rezolu]ia limitat\ a imaginii TV nu fa-
vorizeaz\ utilizarea planurilor de ansamblu
sau generale, deoarece nu am putea pune `n
valoare detaliile.

Ne-am obi[nuit [i cu design-ul studiouri-
lor pentru [tiri, talk-show-uri sau divertis-
ment. Dac\, prin absurd, am g\si pe cineva
care nu s-a mai uitat la televizor de dou\ de-
cenii, acesta ar fi profund impresionat [i „a-
gresat“ de o anumit\ dinamic\ a cadrelor, de
multiplele straturi (layere) de text [i imagine
[i de artificialitatea spa]iilor create pe pla-
tourile de televiziune. Ambientul asem\n\tor
sufrageriei sau biroului de lucru a fost `nlo-
cuit cu unul minimal, `n care sursele de lu-
min\ arhitectural\ au un rol hot\r`tor, amin-
tind de interiorul navetelor spa]iale din fil-
mele SF. Protagoni[tii emisiunilor TV stau
de regul\ nu la birouri sau la mese, ci la ve-
ritabile pupitre de comand\ cu un design fu-
turist [i care s`nt flancate de ecrane TV ce ne
dau informa]ii greu de citit despre alte „cu-
loare ale timpului“ ce pot fi accesate cu aju-
torul unei simple ap\s\ri pe telecomand\ –
un simbol al „puterii de apartament“. Apro-
po, a]i avut [i dumneavoastr\ „lupte aprinse“
`n familie pentru c`[tigarea puterii de a alege
programul?

Televiziunea  ne  aduce  acas\
un  folclor  „u[or  de  digerat“

Genericele [i promo-urile dau identitatea vi-
zual\ a canalelor, `n str`ns\ leg\tur\ cu spe-
cificul acestora. V-a]i putea imagina pro-

mo-urile pentru canalele de [tiri `nso]ite de
nocturnele lui Chopin? Nicidecum, spiritu-
lui ra]ional, pragmatic de conectare conti-
nu\ la realitate, promovat de aceste canale
pentru a induce ideea de obiectivitate [i ade-
v\r, i se preteaz\ muzica filmelor western,
[i aceasta adaptat\ spiritului contemporan
de cucerire a „de[ertului realului“ definit de
Slavoj Žižek. Canalele specializate pe [tiri [i
analize economice au adaptat estetica progra-
melor financiare de computer, de tip Excel,
bazate pe cifre, grafice [i structuri geome-
trice de baz\, ca „hain\ vizual\“ pentru iden-
titatea lor. Acesta este de fapt un lucru fi-
resc, deoarece ele se adreseaz\ unui public
specializat, care la serviciu tr\ie[te `n aceast\
lume abstract\ a statisticilor economice.

Televiziunea ne aduce acas\ un folclor
luxuriant, „u[or de digerat“, care ne organi-
zeaz\ indirect via]a. R\m`ne ca noi, consu-
matorii de pove[ti electrice, s\ fim aten]i cu
acest drog, aparent inofensiv, care `ncearc\
s\ substituie tr\irile noastre adev\rate. Din
p\cate, aceast\ moral\ de final de articol nu
a func]ionat [i `n cazul meu. Asear\, ca [i
`n multe altele dinainte, am ajuns acas\ obo-
sit [i am deschis televizorul adormind cu
m`na pe telecomand\... Nu mai ]in minte
nimic din ceea ce am v\zut la televizor, dar
intuiesc c\ `n „bulk“-ul memoriei mele au
mai fost incluse ni[te fi[iere...

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Tip Top Miniblog

Umbl\ un zvon pe Internet c\ mar]i, 26 septembrie a.c., s-ar fi
relansat Pro TV-ul virtual [i de atunci b`ntuie web-ul. Face
parte dintr-o ini]iativ\ de a `ntrece `n trafic [i con]inut
site-urile Antenei [i Realit\]ii. Webmasterii vorbesc despre un
standard al web-ului 2.0 `n România, care va costa 1 milion
de euro p`n\ la sf`r[itul anului. A[a-zisa „blogosfer\
româneasc\“ s-a autosesizat [i critic\ sau laud\ dup\ puteri.

P\rerea mea? Mai e mult, nene, p`n\ acolo! {i acum s\ ne con-

centr\m pe o chestie care m\ doare. Au integrat [i o platform\

de blog (care, la acest buget enorm, e cam „`mprumutat\“ de la

veteranul Yahoo). Ceva gen MyPROTV, unde doritorii pot s\ dea

cu subsemnatul despre c`te-n lun\ [i-n stele. Printre ele (momen-

tant) [i trei bloguri „corporatiste“: „Editoriali[ti“ (http://www.protv.ro/

bloguri/editorialisti/), „Zvonoteca“ (http://www.protv.ro/bloguri/zvo-

noteca/) [i cirea[a din cocktail – blog-ul care `[i d\ singur `n c\r]i –

„Ce citim“ (C\r]i de ieri [i de azi, poate [i minunate scriituri ano-

nime, pe http://www.protv.ro/bloguri/ce-citim/).

Pe scurt: „Omul care aduce cartea“ (Dan C. Mih\ilescu) [i

„Parte de carte“ (Cristian Tab\r\) [i-au tras blog. O ini]iativ\ ex-

traordinar\, o metod\ foarte bun\ de a atrage [i crea dialog `n lu-

mea editorial\, interactivitate; un mod de a `nl\tura instan]a su-

prem\ care `]i toarn\ pe g`t cu lopata ni[te titluri de c\r]i zi-

c`ndu-]i: „Ia de aici, frate, pentru c\ [tiu eu mai bine“. Eu am zis

YES!!!, ce mi[to! Din p\cate, e un mare... f`s.

Cu  blog-ul  la  medicul  legist

~n afar\ de faptul c\ folose[te o tehnologie de blog pentru a

posta `nsemn\ri pe web, „Ce citim“ este, pe moment, exemplul

perfect de „a[a nu“. Desigur au un editor web care enumer\ titlu-

rile prezentate `n emisiuni, probabil Cristian Tab\r\ [i Dan C.

Mih\ilescu nu au habar c\ exist\ acest blog [i sigur mai e mult

de lucru.

„Ce citim“ e un fel de bibliografie pentru

[colari care prezint\ frumos titluri de c\r]i,

autori, edituri [i cam at`t. Nu tu un rezu-

mat al emisiunilor, nu tu `ncercarea de a

porni ni[te dezbateri de la subiectele trata-

te pe teveu. {i mai grav: nici m\c\r imaginea

unei coperte de carte (pentru ca posi-

bilul cititor/ cump\r\tor s\ poat\ re-

cunoa[te titlul mai u[or `n libr\rii). ~n

România s`nt edituri mari cu site-uri

c`t de c`t bine puse la punct, care

ofer\ informa]ii consistente despre

carte, autor [i chiar posibilitatea ci-

tirii unor fragmente. Lipsesc link-

uri c\tre editurile care au publicat

volumele respective. O bil\ alb\:

pe noul site Pro TV emisiunile au

un flash player integrat, a[a c\

po]i urm\ri, `n caz c\ ai ratat,

„Parte de carte“ [i „Omul care

aduce cartea“ online. M\car

at`t.

Un singur lucru m-a `nc`ntat: po-

zele cu Abramburica! {tia]i c\ are [i

blog? Ia cultur\ nene (http://www.dana

rogoz.ro/):

„Imi doresc de ziua mea ca oame-

nii la care tin cel mai mult sa fie feri-

citi si sa traiesc alaturi de ei inca un

an. Mama mi-a facut cadou un pesti-

sor viu, intr-un acvariu. Mi-a scris in

felicitare ca e pestisorul de aur, dar ca

nu mai stie daca imi mai poate indeplini

vreo dorinta, pentru ca I le-a indeplinit

ei pe toate: am crescut mare, sanatoasa,

iubita si fericita. M-a impresionat foarte

tare si am tinut sa ma laud si la voi cu

gestul mamei.“ (Victor Jalb\)

Despre telepove[ti

„Suplimentul de cultur\“ este `nscris
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Ana-Maria Onisei
„Cel mai mare poet al nostru“,
`l numea Jorge Luis Borges `n
prefa]a la Antologia poeziei ar-
gentiniene din 1941. Postmo-
dern [i preavangardist – prin
caracterul de tranzi]ie [i, cum-
va, anacronic al poeziei sale –,
`l `ncadra criticul cubanez Fer-
nández Retamar. Diagnostician
complex, poate cel mai ascu]it
ochi analitic din literatura se-
colului XX, dac\ ne referim la
eseistica sa [i ne raport\m `n
special la subiectul Radiografiei
pampei (Editura Minerva, 1976,
traducere [i note de Andrei Io-
nescu, prefa]\ de Edgar Papu).
Discret din punct de vedere bi-
ografic, Ezequiel Martínez Es-
trada „compenseaz\“ printr-o
bibliografie remarcabil\, a c\rei
`nc\rc\tur\ nu poart\ doar aura
unei erudi]ii des\v`r[ite ori a
genialit\]ii native, ci respir\ `n
permanen]\ fr`nturi de istorie,
gene de spirit argentinian, pa-
lete ale unui viitor heterogen.

N\scut `n 1895 `n provincia
Santa Fe, Estrada nu s-a dez-
br\cat niciodat\ de originea sa,
purt`ndu-i povara cu m`ndrie [i

durere. De[i `ncepe prin a scrie
poezie (primul volum de ver-
suri, Aur [i piatr\, `i apare `n
1918) – care, de altfel, `i con-
fer\ prestigiul literar –, cele
[ase volume publicate p`n\ `n
1929 nu-i satisfac pe deplin do-
rin]a de a s\pa `n prezentul na-
]ional zdruncinat la r`ndu-i de
ceea ce am putea numi c\utarea
de sine. Astfel, `ntr-o Argentin\
haotic\, acaparat\ de procesul
de trecere de la un regim politic
colonial la unul al noii istorii
fasciste a lumii, Estrada `[i pla-
seaz\ discursul amar `n zona
general\ a crizei universale a
valorilor morale [i, particular,
`n zona dualismului perpetuu
dintre barbarie [i civiliza]ie. Ca
[i predecesorul Fausto Domingo
Sarmiento (cu a sa Facundo), el
alearg\ `n c\utarea timpului
pierdut de ]\rile Americii Latine
`n urma numeroaselor r\zboaie
civile, `n lunga perioad\ de de-
zorient\ri ce a urmat `ncerc\rii
de asimilare a „civiliza]iei“ de
tip european.

Instantanee  angoasa(n)te

De la un cap\t la altul, eseurile
poematice ale argentinianului –
reunite ̀ n cele dou\ volume, Tra-

planda (sau analiza for]elor
primitive) [i Buenos

Aires – dau reprezen-
tarea unui context

temporal at`t de bi-
ne delimitat `nc`t,
`n calitate de citi-
tor neprofesio-
nist, ai putea s\

te `ntrebi la
ce bun s\ mai

lecturezi as-
t\zi despre su-
flul periodic,
deja epuizat,
al unei na]iu-
ni. Actualita-
tea acestei su-
perbe `n[iruiri
socio-istori-
co-psiho-ana-
litice `[i ex-
trage for]a din
rigurozitatea
demersului.

Merit\ parcurse, pas cu pas,
amalgamul ideatic [i `n[iruirea
argument\rilor de care se folo-
se[te Estrada pentru a ]intui ca-
dre ale unei realit\]i (par]ial) a-
puse. E obligatorie revelarea ca-
pacit\]ii sale de vizionar [i felul
`n care, cu o precizie lipsit\ de
sentimentalism ori duio[ie inu-
til\, Ezequiel Martínez Estrada
dezghioac\ nu doar etape is-
torice, ci [i mentalit\]i eterne,
fibre neschimbate, `n cele din
urm\, esen]a individual\ a unui
popor. ~n concept rezid\ a[adar
universalitatea acestui argentini-
an, `n timp ce setea spiritual\
„actualizat\“ a lectorului `[i g\-

se[te ostoirea `n fraza poetic\,
original\ p`n\ la refuz.

Demitizarea  tangoului

Am p\strat pentru final o fr`n-
tur\ special\ dedicat\ tangoului –
simbol na]ional al argentinieni-
lor, dans pasional [i pasionant
din perspectiva europenilor.
Estrada se apleac\ obiectiv a-
supra pa[ilor fermi, asupra `n-
l\n]uirilor rigide, identific`nd
aici deopotriv\ monotonia [i
ariditatea („tangoul `ndepline[te
un rit obositor [i lipsit de valoa-
re estetic\, un act al vie]ii con-
jugale [i altul, al vie]ii cotidi-

ene, acela de a umbla“), dar [i
abolirea voin]ei ca farmec al
dansului `n sens sentimental („o
stare `n care r\m`n treze numai
sim]urile profunde ale vie]ii ve-
getative [i senzitive, prielnic\
st\rii de spirit a asfin]itului pe o
p\[une“).

~ns\, de pe urma `mpreun\rii
`n acest ritm, femeia nu va fi –
a[a cum ne `nchipuim – pose-
dat\ de un demon al pl\cerilor
(b\rbatul partener), ci de pro-
pria singur\tate. Revela]ie care
se extinde c\tre `ns\[i criza u-
manului, a golului moral ce sto-
peaz\ accesul la profunzime
l\untric\.

Ezequiel Martínez Estrada s-a n\scut `n satul San José de la Esquina, din provincia Santa Fé. ~n

1933 public\ Radiografia pampei, a c\rui scriere `l epuizeaz\, provoc`ndu-i o criz\ intim\ ce-l

`mpiedic\ s\ mai lucreze timp de [apte ani. Revine `n 1946 cu volumul Panorama literaturilor.

~n 1958 viziteaz\ România ca invitat al Consiliului Na]ional pentru Ap\rarea P\cii, iar un an

mai t`rziu, stabilit `n Mexic, public\ Deosebiri [i asem\n\ri `ntre ]\rile Americii Latine, consi-

derat\ [i `n prezent una dintre cele mai interesante c\r]i de sociologie cultural\. Moare `n

toamna anului 1964.

Luiza  VASILIU
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Diolen
Exist\ momente `n via]\, mai

ales pentru partea feminin\ a

acestei lumi, c`nd nimic nu e

mai potrivit (dar nici mai

dureros) dec`t o selec]ie la

s`nge a hainelor din dulap.

Ast\zi deci En]iclopedia d\

cu st`ngu-n dreptul [i ajunge

fix `n chicklit, dar nu e motiv

de `ngrijorare, pentru c\

situa]ia n-o s\ se mai repete.

S\pt\m`na trecut\ m-am

apucat de f\cut curat. {i,

printre mun]i de haine `n

mod evident nemaipurtabile,

am dat peste un soi de tu-

nic\ f\r\ m`neci, alb\ cu im-

primeuri psihedelice, pe care

o purtam `n verile de 15-16

ani, ca s\ nu m\ dezic de

faptul meu divers preferat

(pe-atunci): acela c\ m-am

n\scut fix la 25 de ani dup\

Woodstock-ul cel adev\rat.

M-am uitat pe eticheta tunicii

[i am v\zut c\ scria Diolen®

Loft. Cu Netul la-ndem`n\,

am c\utat [i-am descoperit

tot felul de site-uri

(www.rustzyipper.com sau

www.candysays.co.uk) unde

se v`nd haine [i accesorii

vintage. Am descoperit c\

marca tunicii mele (la ori-

gine, de fapt, o rochie foarte

mini) e tipic\ pentru anii ’70

[i c\ a[ putea-o vinde f\r\

probleme pentru vreo 40-50

de dolari. Diolenul e o fibr\

sintetic\ pe baz\ de poli-

ester, dar informa]ia asta e

interesant\ numai dac\

s`ntem `n stare s\ sim]im

sub m`ng`ierea m`inii `n aer

materialul acela destul de

aspru [i nefiresc de alu-

necos, care a `nvelit [i

dezvelit (`n func]ie de

ridic\rile sau pr\bu[irile pe

canapeaua de imita]ie de

piele ro[ie) genunchii at`tor

tinere domni[oare `n anii ’70.

Diolenul e folositor numai

dac\ avem `n minte rochia

mini ideal\, cea care era

pentru feministe ba simbolul

eliber\rii, ba cel al exploat\rii

sexuale de c\tre b\rba]i.

Nylon [i poliester, asta e

madlena rochiilor de-atunci..

ah, petrecerile la gr\tar cu

vecinii, anivers\rile copiilor,

balul de final de liceu, mersul

la plaj\, dansul-zb`n]uial\ de

la miezul nop]ii. Acum e nor-

mal s\ prefer bumbacul, inul

[i c`nepa (o fi de la `nc\lzirea

global\), dar, dac\ m-a[ fi

n\scut fix cu 25 de ani

`nainte, a[ fi purtat numai

diolen, pentru c\ sun\ ca un

medicament `mpotriva

durerilor de cap [i s`nt con-

vins\ c\ mi-ar fi f\cut mult

bine.

Conchistadorul timpului
De obicei, c`nd se apropie toamna ne revin
involuntar `n minte o sumedenie de nostalgii.
Reactivate sub prezentul ar\miu, ele s`nt `ns\[i
`nc\rc\tura anotimpului boem pe care `l (re)tr\im.
Pot fi oameni, arome, obiecte, fiecare cu o via]\
sezonier\ aparte, n\scut\ din amintirile noastre
permanent subiective. Astfel, alegerea autumnal\
de s\pt\m`na aceasta se `nscrie `n categoria
regretelor literare, fiind vorba despre Ezequiel
Martínez Estrada, un argentinian a c\rui carte de
c\p\t`i nu a mai fost reeditat\.

„E firesc s\ m\ refer la Radiografia pampei ca la opera mea fundamental\, rod al unei `ndelungate
cercet\ri istorice, sociale [i de psihologie colectiv\ [i s`nt ispitit s\ cad `n excesul criticilor care
`mi aplic\ automat calificativul de autorul Radiografiei.“ – Ezequiel Martínez Estrada


