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Vom deveni corect
porci [i furnici

C. Rogozanu

„Exist\ c\r]i f\cute parc\ pentru
liceeni nelini[ti]i. Nu `n sens didactic,
nu `n sens fandosit cool. Ci `n cel mai
cinstit sens de avatar pop-filosofic al
tranzitivit\]ii, al profunzimii...“  

~N » PAGINILE 10-11

1,5
LE I

Ceea ce `i
une[te: o carte

Bogdan Romaniuc

Po[talionul plecat de la Hanul lui
Manuc a ajuns departe. Am
c\l\torit al\turi de cei doi scriitori
prin marea literatur\ a lumii. I-am
re`nt`lnit pe Dostoievski, Tolstoi,
Platonov, Nabokov [i Joyce. La
st`nga: St\nescu, la dreapta: Ernu.
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www.suplimentuldecultura.ro
»  Urm\re[te  [i  comenteaz\  articolele  din  edi]ia  tip\rit\  a  revistei  [i  cele  mai  proaspete  [tiri  din  actualitatea  cultural\

Un Emmy
pentru Lumea
v\zut\ de Ion B. 

Iulia Blaga

Regizorul Alexander Nanau a
emigrat cu familia `n Germania `n
1990, pe c`nd avea nou\ ani. Acolo
a f\cut teatru [i a studiat filmul,
dar a revenit `n România pentru a
realiza documentarul Lumea v\zut\
de Ion B., distins recent la New
York cu „Oscarul“ pentru produc]ii
de televiziune, Premiul Emmy.

~N » PAGINA 5

Citi]i un fragment `n avanpremier\ din noul roman al lui Dan Lungu ~N » PAGINILE 6-7

~N PRIM|VAR| VA AP|REA UN NOU ROMAN DE DAN LUNGU

~n iad toate
becurile s`nt arse

CRONIC| 
DE CARTE

Dup\ Cum s\ ui]i o
femeie, Dan Lungu a scris
o nou\ poveste surprinz\-
toare, cu o abordare a
scriiturii diferit\ [i cu un
subiect neconven]ional.
Victor, protagonist al
romanului, tr\ie[te cu
senza]ia acut\ c\ `[i
supravie]uie[te propriei
tinere]i. Dup\ copil\rie [i
adolescen]\, v`rste pe care
le suprapune, retrospectiv,
cu cea mai bun\ perioad\
a vie]ii, prezentul `i func]io-
neaz\ din iner]ie. ~ntr-o zi,
`n preajma Cr\ciunului,
Victor `nt`lne[te un b\rbat
care vorbe[te o limb\
stranie, `nso]it de Nana,
traduc\toarea sa. Al\turi
de ace[tia, intr\ `ntr-o
aventur\ ce i-ar putea
schimba via]a. Desigur,
totul depinde de el...
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Radu Pavel Gheo: „O zi de iarn\ nu e cel mai potrivit moment
pentru a s\rb\tori `n public, al\turi de concet\]enii t\i.
~n\l]\torul sentiment al patriotismului poate fi afectat grav
atunci c`nd `]i `nghea]\ picioarele“.

O CHESTIUNE
METEOROLOGIC|

» 2

editorial

&TEO GHEO

Lucian Dan Teodorovici

O  alian]\  electoral\  aduce  la  pri-
ma  m`n\  beneficii  partidelor  ca-
re o  compun. ~n condi]iile ac-
tuale, c`nd o hot\r`re stupid\ pen-
tru o ]ar\ ca România a f\cut ca
alegerile parlamentare [i cele
preziden]iale s\ se desf\[oare,
iat\, la aproape doi ani distan]\,
o alian]\ preelectoral\ pare [i
mai de dorit, pentru a limita pu-
terea pre[edintelui `n a desem-
na premierul. C\ci dac\ o ase-
menea alian]\ ar aduna peste
50% din voturi, i-ar fi imposibil
lui Traian B\sescu s\ for]eze ma-
tematica `n Parlament [i s\-[i
creeze, din nou, un Guvern con-
venabil.

M\ refer, bine`n]eles, la discu-
]iile dintre P.N.L. [i P.S.D. pentru

a se prezenta la viitoarele alegeri
`mpreun\, ̀ ntr-o nou\ ̀ ncercare
de opozi]ie unificat\, un fel de
Alian]\ DA r\sturnat\ cu josul ̀ n
sus. Dar, cu toate c\ membrii mar-
can]i ai celor dou\ partide se str\-
duiesc s\ creeze iluzia unei `n-
cerc\ri serioase, nu pot crede
c\ aceast\ unire electoral\ din
ziare va deveni una real\.

Nu pot crede pentru c\, av`nd
la prima vedere doi c`[tig\tori
`ntr-unul, ca-n celebra reclam\,
aceast\ a[a-zis\ alian]\ ar avea,
de fapt, un singur mare c`[tig\-
tor, anume P.S.D.-ul. C\ci, bene-
ficiind `n continuare de un elec-
torat nedefinit doctrinar, ci doar
de o anume condi]ie social\, pen-
tru P.S.D. practic nici o asocie-
re nu va produce o dezam\gire

marcant\, una care, adic\, s\ `n-
dep\rteze acest electorat de urne.
Pentru votan]ii acestui partid,
mul]i dintre ei nostalgici ai „lini[-
tii“ lui Ion Iliescu (c\ci România
a produs deja [i acest tip de nos-
talgici, nu doar o nostalgie fa]\
de perioada antedecembrist\),
orice partid aflat l`ng\ P.S.D.
nu mai conteaz\, e doar o um-
br\ purtat\ `n c`rc\, una u[or
digerabil\.

Liberalii, de cealalt\ parte,
nu au [ansa asta – [i nici n-ar fi
normal s-o aib\. Probabil singu-
rul partid din România care e
votat ̀ ntr-o propor]ie bun\, poa-
te de p`n\ la 10%, de oameni ca-
re au o op]iune doctrinar\ ferm\
nu doar `n preajma alegerilor,
P.N.L. are, `n mod normal, mult
mai pu]ine instrumente de ne-
gociere politic\, mult mai pu]i-
n\ libertate de a intra `n diverse
„combina]ii“. O mi[care gre[it\
de asemenea amploare i-ar face
pe liberalii autentici din Româ-
nia nu neap\rat s\-[i `ndrepte

privirile spre alte partide, dar `n
mod cert s\ se ab]in\ de la vot.

Electoratul liberal, `n marea
lui parte jignit, chiar umilit de
Traian B\sescu [i de actualul Gu-
vern, e dispus `n momentul de
fa]\ s\ ̀ nchid\ ochii [i, scr`[nind
din din]i, s\ accepte o colabora-
re parlamentar\ `ntre P.N.L. [i
P.S.D. E dispus, cu acelea[i mari
re]ineri, s\ accepte chiar [i un Gu-
vern format din cele dou\ parti-
de. {i e dispus s\ fac\ asta, oric t̀ de
ciudat ar p\rea pentru un electo-
rat educat, dintr-o r\zbunare a-
proape personal\ fa]\ de cei care
[i-au b\tut joc, p`n\ acum, de el.

M\ `ndoiesc `ns\ profund c\
antipatia fa]\ de B\sescu [i de
cei din jurul lui e suficient\ ca
liberalii s\ `nghit\ [i g\lu[ca su-
prem\ servit\ de partidul care-i
reprezint\, anume o alian]\ elec-
toral\ oficializat\ cu P.S.D. S`nt
mult prea multe lucruri pentru
care un asemenea demers e in-
acceptabil. Unul dintre ele, cu
mare relevan]\, e istoria recent\,

cea `n care P.S.D.-ul a reprezen-
tat r\ul politic suprem. Un alt
motiv ]ine de uria[ele diferen]e
doctrinare dintre cele dou\ par-
tide, cel pu]in la nivelul la care
omul neimplicat politic [i le ima-
gineaz\. {i mai exist\, fire[te, su-
ficiente alte motive, pe care spa-
]iul nu le poate cuprinde aici.

Ce-ar deveni P.N.L.-ul `ntr-o
asemenea alian]\? Un partid cu
acces (limitat) la putere, `n mod
cert, dup\ urm\toarele alegeri.
Dar, totodat\, pentru viitorul me-
diu, chiar lung, un partid la fel
ca oricare altul, f\r\ electorat
fidel, f\r\ sus]in\tori adev\ra]i,
ci, asemenea celorlalte for]e po-
litice actuale, cu sus]in\tori cu-
le[i din diverse dezam\giri. Or,
asta `nseamn\, p`n\ la urm\, o
imens\ [i definitiv\ abdicare toc-
mai de la principiile care-l defi-
nesc, de la principiile liberale.

P.N.L. nu-[i poate permite a[a
ceva. {i, cu siguran]\, nu-[i va per-
mite at`ta vreme c`t partidul nu
e supus `n totalitate unui lider

destul de incoerent precum Crin
Antonescu, at`ta vreme c`t `[i res-
pect\ tradi]ia de a avea voci `n
cadrul lui, ba chiar [i centre de
putere diferite. P.N.L. nu-[i poate
permite s\ renun]e la ceea ce-l di-
feren]iaz\ ast\zi de restul parti-
delor, acel electorat c`[tigat ̀ n do-
u\decenii care-l voteaz\ din prin-
cipiu, nu din conjunctur\, [i ca-
re `i creeaz\ un viitor, nu doar
un prezent.

Gre[eli politice se fac `ns\ –
for]ate uneori, din pur\ prostie
alteori. Dac\ totu[i, din ambi]i-
ile unui om precum Crin Anto-
nescu, capabil s\ sacrifice orice
spre a se vedea dup\ 2014 ̀ n sca-
unul ocupat acum de Traian B\-
sescu, se va face [i aceast\ gre-
[eal\, n-o s\ mai vorbim doar de
pr\bu[irea unui partid politic
precum P.N.L.-ul. Ci o s\ consta-
t\m, dup\ al]i ani neferici]i, c\
am f\cut exact acela[i tip de gre-
[eal\ ca `n 2004. C\ci elemente-
le ecua]iei r\m`n, `n fondul lor, a-
celea[i. Numai numele se schimb\.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

SUPLIMENTUL LUI JUP

Radu Pavel Gheo

Nu  m-aam  `mp\cat  niciodat\  cu  decizia  ca
ziua  na]ional\  a  României  s\  fie  s\rb\to-
rit\  pe  1  decembrie.  ~n]eleg simbolistica
str\vezie a acestei op]iuni [i pricep [i lo-
gica din spatele ei, dar tocmai de aceea –
[i din alte motive – nu pot s\ m\ `mpac
cu ea. Nu cred c\ a fost o alegere `n]e-
leapt\ [i nici nu mi se pare c\ ziua a-
ceasta, ce aniverseaz\ marea adunare de
la Alba Iulia din 1918 [i proclamarea
unirii Transilvaniei cu România, e cea
mai potrivit\ zi-simbol a României.

M\ g`ndesc, printre altele, c\ pentru
cet\]enii maghiari, care reprezint\ peste
[ase procente din popula]ia României,
semnifica]ia zilei de 1 decembrie nu este
neap\rat una `nsufle]itoare. Pentru ei uni-
rea Transilvaniei cu România `nseamn\
separarea Transilvaniei de Ungaria. E
drept c\ etnicii maghiari din România
tr\iesc aici de vreo mie de ani, timp `n
care st\p`nirile s-au tot schimbat, [i c\
Transilvania de dinainte de Marea Unire nu
apar]inea de jure Ungariei, ci Imperiului
Austro-Ungar, al c\rui rege-`mp\rat se afla
la Viena, dar sensibilit\]ile etnice nu ]in
seama de ra]iune. E cumva normal ca
etnicii maghiari – care s`nt tot cet\]eni
români – s\ nu aniverseze cu acela[i av`nt
momentul Marii Uniri. Mai ales c\ adesea
etnicii români ]in s\ sublinieze c\ mult-
r`vnita provincie vestic\ le-a fost luat\

ungurilor ([i nu Imperiului Austro-Ungar,
conform realit\]ii istorice). Astfel, aceast\
aniversare are un iz de manea „de du[m\-
nie”, cum o numea un amic de-al meu.
Glumind pu]in, `ndr\znesc s\ zic c\ ar
putea fi transpus\ u[or pe ritmuri mane-
listice contemporane:

S\ moar\ du[manii mei,
C\ s`nt mai tare ca ei,
C\-s român [i am tupeu
{i Ardealu-i tot al meu.
S\rb\toarea Marii Uniri nu e de fapt

una na]ional\, ci una etnic\: cea a etnicilor
români, care au devenit aproximativ majo-
ritari `ntr-un teritoriu aproximativ românesc.
De ce aproximativ? P\i, s\ nu uit\m c\
popula]ia Dobrogei n-a fost româneasc\
dec`t `ntr-o propor]ie foarte redus\. Chiar
`n Banat (`n Banatul mare, cel din 1918,
`nainte de `mp\r]irea sa `n trei p\r]i ine-
gale) românii nu constituiau majoritatea
absolut\. La recens\m`ntul din 1910 ei
reprezentau 37% din popula]ie.

Dar chiar [i pentru români ziua de 1
decembrie nu este neap\rat un prilej de
bucurie – sau bucuria nu poate fi depli-
n\. Unirea cu Transilvania a `ncheiat un
proces de unificare extraordinar, al c\rui
rezultat a fost o Românie „dodoloa]\”,
a[a cum am `nv\]at cu to]ii `n [coal\.
Numai c\ din acea Românie dodoloa]\
de la 1918 o bun\ bucat\ se nume[te azi
Republica Moldova, iar o alta este inte-
grat\ `n statul ucrainean. A[adar,

anivers\m na[terea unei ]\ri care `ntre
timp a fost deja ciuntit\.

~n fine, mai exist\ [i o motiva]ie mete-
orologic\, pe care, `ntr-o lume care com-
bin\ simbolismul cu pragmatismul, nu o
pot ignora: o zi de iarn\ nu e cel mai po-
trivit moment pentru a s\rb\tori `n public,
al\turi de concet\]enii t\i. ~n\l]\torul sen-
timent al patriotismului poate fi afectat
grav atunci c`nd `]i `nghea]\ picioarele,
sim]i c\ urechile `]i ard de frig, iar pe
gur\ `]i ies fuioare de aburi. Sentimentul
de comuniune sufleteasc\, ce se creeaz\
inevitabil la marile adun\ri solemne, e
risipit de instinctul de conservare, care
te `ndeamn\ s\ `]i `nc\lze[ti pielea unde-
va, `ntr-un loc ad\postit, [i s\ te rogi s\
se termine naibii odat\ cu comemorarea,
aniversarea sau ce-o fi.

Alte ]\ri au [tiut s\-[i aleag\ cu mai
mult\ `n]elepciune ziua na]ional\. M\
g`ndesc la 4 iulie al americanilor [i la 14
iulie al francezilor. {i m\ mai g`ndesc [i
la fostul 10 mai al românilor, moment
care are c`teva avantaje evidente: nu are
o conota]ie etnic\ (fiind astfel unul in-
clusiv, nu exclusiv), ci pur istoric\, fiind-
c\ marcheaz\ autenticul `nceput al sta-
tului românesc modern, [i este plasat
`ntr-un anotimp mai prielnic pentru o
s\rb\toare de asemenea amploare.

Altfel, pentru mine 1 decembrie r\-
m`ne ziua `n care `ncep s\ port izmene.
{i 15 martie ziua c`nd le dau jos.

ROMÂNII E DE{TEP}I

Maneaua de decembrie

Alian]a BA
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BIOGRAFIE {I
ISTORIE

{tefan Lemny: „Personal, am dorit s\ `mi ar\t ata[amentul fa]\
de lec]ia dat\ de Lucien Febvre privind biografia ca pe un
mijloc de a citi istoria“. 
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Silviu D. Constantinescu

{i  totu[i,  scepticul  poate  accepta  s\-ii
dea  dreptate  entuziastului  de  ast\
dat\. Istoricul {tefan Lemny, specialist `n
istoria cultural\ de secol al XVIII-lea , cu
doctorate la Ia[i [i la Paris, fost cer-
cet\tor la Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol“ [i responsabil `n prezent de
colec]iile de istorie de la Biblioteca
Na]ional\ a Fran]ei, a lansat `n urm\
cu un an ̀ n spa]iul francez volumul Les
Cantemir. Acesta urm\re[te destinul
neobi[nuit al familiei care a dat cultu-
rii europene dou\ figuri remarcabile:
Dimitrie Cantemir [i fiul s\u Antioh.
Pentru Occident, Cantemir continu\ s\
r\m`n\ o mare necunoscut\, iar car-
tea lui Lemny este prima lucrare seri-
oas\ ap\rut\ `n Vest care abordeaz\
subiectul. ~n mai pu]in de un an, Po-
lirom a editat versiunea româneasc\

a volumului, `n traducerea Magdei
Jeanrenaud [i sub titlul Cantemire[-
tii. Aventura european\ a unei familii
princiare din secolul al XVIII-lea. Un
eveniment editorial care a coincis cu
ambi]iile directorului Centrului Cultu-
ral Francez din Ia[i, Jose Maria Quei-
ros, de a-i aduce `n România pe Jordi
Savall [i ansamblul Hespèrion XXI `n
cadrul „Toamnei muzicii vechi“. CD-ul
„Istanbul. Dimitrie Cantemir. Cartea
{tiin]ei Muzicii [i tradi]iile muzicale
serafade [i armene“ a reu[it s\ pun\
`n lumin\ o convie]uire cultural\ pu-
]in cunoscut\, între turci, armeni [i e-
vrei, în ora[ul capital\ a Imperiului Oto-
man în jurul anului 1700. Acesta cu-
prinde melodii din lucrarea Cartea mu-
zicii de Dimitrie Cantemir.  Savall a des-
coperit cu bucurie `n libr\riile fran-
ceze volumul semnat de {tefan Lemny,
muzicianul catalan chiar solicit`ndu-i

acestuia un text care s\ fie cuprins `n
libretul care `nso]e[te CD-ul.

Criteriul „muzicii celei
mai frumoase“

Jordi Savall a ascultat primele piese
din crea]ia lui Cantemir ̀ n urm\ cu mai
bine de un deceniu [i a fost surprins s\
le descopere `n condi]iile `n care, spu-
ne acesta, nu erau rezultatul culegerii
muzicilor orientale de c\tre un muzi-
cian turc, ci al unui c\rturar român.
~ntrebat ce criterii a folosit pentru a
alege piesele pentru CD, Savall spune
cu non[alan]\ c\ unicul criteriu a fost
acela al „muzicii celei mai frumoase“.

Concertul de la Filarmonica ie[ea-
n\ sus]inut de muzicianul catalan [i
Hespèrion XXI a fost prefa]at luni, 29
noiembrie, de lansarea la Biblioteca
Central\ Universitar\ ie[ean\ a vo-
lumului Cantemire[tii, eveniment la
care au participat autorul `mpreun\ cu
academicianul Alexandru Zub, tradu-
c\toarea Magda Jeanrenaud [i direc-
torul general al Editurii Polirom, Sil-
viu Lupescu. „A fost nevoie de Cen-
trul Cultural Francez din Ia[i pentru
a-l avea din nou al\turi de {tefan
Lemny, a fost nevoie de aceea[i insti-
tu]ie pentru a-l asculta pe celebrul mu-
zician catalan Jordi Savall la Ia[i [i a
ne aminti de muzica lui Dimitrie Can-
temir “, a spus Silviu Lupescu `n de-
butul lans\rii de carte. Acesta a evo-
cat perioada `n care lucrau `mpreun\
`n redac]ia „Opiniei studen]e[ti“ [i
articolele lui {tefan Lemny, pe care
le-a catalogat drept „o adev\rat\ des-
f\tare intelectual\, pentru c\ `m-
binau `n mod absolut fericit rigoarea
istoricului cu talentul de narator“. De-
spre munca de traducere a volumului

Les Cantemir, Magda Jeanrenaud a
afirmat c\ „niciodat\ conlucrarea nu a
fost at`t de `mbog\]itoare ca `n cazul
discu]iilor nenum\rate purtate cu {te-
fan Lemny. Nu `nseamn\ c\ am fost
`ntotdeauna de acord, lui ̀ i pl\cea «lup-
t\tor», mie `mi pl\cea «r\zboinic».
Aveam nevoie de [tiin]a lui ca istoric
al culturii. De exemplu, ce termen era
pe vremea lui Antioh `n Anglia mai
folosit: «gazet\» sau «ziar». {i aici
`ntrebarea am [tiut s\ o pun [i {tefan
a [tiut s\ `mi r\spund\. ~n alte cazuri,
cum ar fi acela al lui Serge Moscovici,
am avut de a face cu o funciar\ ne`ncre-
dere `n capacitatea traduc\torului“.

Academicianul Alexandru Zub a
evocat perioada de la mijlocul anilor
’70, momentul `n care l-a cunoscut pe
{tefan Lemny, apoi a semnalat teme-
le abordate de autor `n cartea Cantemi-
re[tii. Aventura european\ a unei fa-
milii princiare din secolul al XVIII-lea.
„~n acest volum v\ rog s\ remarca]i o
coeren]\ a op]iunilor lui {tefan Lem-
ny, care a sistematizat lucrurile [i a
`ncercat s\ fac\ un pas mai departe `n
interiorul acestui secol al XVIII-lea. 

Un gen istoriografic mai
pu]in popular `n România

Autorul s-a declarat `n cadrul lans\rii
uimit c\, `n aproape un an de la edi]ia
francez\, cartea sa a v\zut lumina
tiparului `n limba român\. „Experien-
]a biografic\ a fost pentru mine extra-
ordinar de stimulativ\, `n primul
r`nd, pentru c\ a fost `nt`lnirea cu un
gen istoriografic interesant `n Fran]a
[i deosebit de practicat. Un gen mai
pu]in popular `n spa]iul de aici. ~n isto-
riografia francez\, biografia reprezint\

un gen foarte cultivat. Bourdieu a arun-
cat o piatr\ `n gr\dina istoricilor, `n-
cerc`nd s\ descurajeze [i s\ `[i arate
scepticismul `n leg\tur\ cu posibilit\-
]ile de reconstituire a istoriei prin in-
termediul biografiei... Personal, am
dorit s\ `mi ar\t ata[amentul fa]\ de
lec]ia dat\ de Lucien Febvre privind bi-
ografia ca pe un mijloc de a citi isto-
ria. Cum Febvre a realizat biografia lui
Martin Luther, nu una definitiv\, ci
doar una posibil\, l\s`nd poarta des-
chis\, am fost `ncurajat de felul aces-
ta de a practica biografia `n spa]iul
francez, care este unul problematizant
[i am ales acest personaj ilustru, cu
totul necunoscut `n lumea occidenta-
l\. Cantemir era mult mai cunoscut
`n secolul al XVIII-lea dec`t este `n
zilele noastre. Antioh a fost poate mai
fericit dec`t tat\l s\u, pentru c\, cel
pu]in `n lumea speciali[tilor, el a de-
venit subiect de studii.“

Cu Cantemir `n ultimele
dou\ zile de toamn\
„Noiembrie 2010 se `ncheie apoteotic, cu unul
dintre cele mai de seam\ evenimente culturale
g\zduite de Ia[i `n acest an“, anun]a, s\pt\m`na
trecut\, unul dintre site-urile care prezint\ via]a
cultural\ (at`ta c`t mai e ea) a Ia[ului. O lansare de
carte [i un concert de muzic\ veche au determinat
entuziasmul editorului de la publica]ia online
respectiv\. Lansare [i concert... fapte altfel banale
`n unele zone urbane ale României. 

Magda Jeanrenaud, Silviu Lupescu, {tefan Lemny [i Alexandru Zub

Biletele pentru spectacolul sus]inut de Jordi Savall [i Hespèrion XXI la Filarmonica
ie[ean\ au fost epuizate cu dou\ s\pt\m`ni `nainte de ziua concertului



Iulia Blaga: „Atuul s\u e faptul c\ e primul care scoate filmul
experimental din spa]iul Muzeului Na]ional de Art\
Contemporan\ [i `l aduce `n ora[“. 

EXPIFF 
» 4

ordinea de zi

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VII » NR. 293 » 4 – 10 decembrie 2010

Ce  leg\tur\  exist\  `ntre  Costi
Mocanu  [i  Teodor  Baconschi? Ce
fire invizibile leag\ un comen-
tator de fotbal al Pro TV [i un
ministru de Externe al PDL? Unii
or s\ exclame, f\r\ s\ clipeasc\:
„Inteligen]a!”. {i nu ar spune,
astfel, un neadev\r. Costi Mo-
canu a ridicat pe picioare solide
un departament de Sport, unul
dintre cele mai bune din audio-
vizualul românesc. Teodor Bacon-
schi a pus um\rul – unii sus]in
c\ decisiv – la vizita regretatului
Pap\, Ioan Paul al II-lea, `n Ro-
mânia anului 1999, pe c`nd
era ambasador la Vatican.

~ns\ pe Mocanu [i Bacon-
schi `i mai leag\ ceva: un „mic“
am\nunt care face parte din
mul]imea comun\ a unui mare
defect. A lipsei sim]ului m\su-
rii, atunci c`nd cei doi apar `n
urechile [i ochii publicului. Mai
ieri, Baconschi `i f\cea declara-
]ii gre]oase de dragoste Elenei
Udrea. Chiar ieri sear\ (scriu
acest text vineri diminea]\),
Mocanu punea `nc\ o dat\ u-
m\rul la sprijinirea acelui stil
aparte de comentariu sportiv al
ProTV, stil care te face, de cele
mai multe ori, s\ folose[ti buto-
nul „mute” de pe telecomand\.

Teodor Baconschi trebuie s\
fac\ „eforturi monumentale”,
ca s\ nu cad\ prad\ vr\jilor
]esute de doamna-pictorial a
partidului de guvern\m`nt. A
spus-o chiar el [i, citindu-i [i
recitindu-i declara]iile de sus-
]inere pentru Udrea, se vede
treaba c\ nu prea reu[e[te. A-
cela[i lucru trebuie s\-l reali-
zeze [i Costi Mocanu, pentru a
se ]ine departe de ispita super-
bului joc al Stelei. ~n general,
nu-i iese deloc. ~n general, a-
tunci c`nd joac\ Steaua (cu Li-
verpool, ultima oar\), comen-
tatorul de la ProTV reu[e[te s\

eludeze tot ce `nseamn\ per-
cep]ie corect\ a mediului `n-
conjur\tor: dac\ Steaua nu
joac\ fotbal de clas\ mondial\,
atunci sigur face „un meci mare”
[i, dac\ nu ofer\ o asemenea
reprezenta]ie, cu certitudine se
arunc\ viteje[te „`n atacuri fu-
ribunde”.

Pe cei doi sculptori de statui
`n mi[care `i une[te o uimitoare
capacitate de transformare a me-
diocrului `n senza]ional. Elena
Udrea este un politician [ters,
care tr\ie[te public prin con-
fuzia elementar\ dintre valen-
]ele unei „bun\ciuni” [i

valen]ele unui om politic. De-
sigur, nu ea e vinovat\ de lu-
crul \sta, ci tocmai cei care, a-
semenea domnului Baconschi,
dau lustru [i-[i arunc\ razele
incidente p`n\ [i pe suprafe]e
mate. FC Steaua Bucure[ti este o
echip\ de fotbal b`ntuit\ de fan-
tomele trecutului s\u plin de
succese, dar care, ast\zi, joac\
slab spre acceptabil (o spune un
stelist). Un club ce e perceput
ca fiind „mare“, chiar dac\ el
a devenit, pe nesim]ite, sup\-
r\tor de „mijlociu“. Nici aici,

vina acestei percep]ii nu apar]i-
ne FC Steaua: comentatori pre-
cum Costi Mocanu reu[esc s\
fac\ un „PR” mai `nver[unat de-
c`t ar face-o angaja]ii clubului.

~n fond, nu ar trebui s\ ne
mir\m c\ doi oameni inteli-
gen]i cad `n capcana ridic\rii
de ode: acesta a devenit mai
demult sport na]ional. Cei doi
nu s`nt, p`n\ la urm\, dec`t
ni[te bie]i scribi ai faraonului
Flutur Suceveanul ~nt`iul, care
a inventat scrisul cu hieroglife
ovine.

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

Clanul sculptorilor de statui `n mi[care

Iulia Blaga

E firesc s\ ne g`ndim la Blow-Up, clasicul
lui Michelangelo Antonioni (care, pen-
tru unii, e mai mult cinema, mai mult
art\ dec`t eseul lui Greenaway). Con-
sidera]iile despre filosofia artei, dar mai
ales despre viitorul celei de-a [aptea arte
s-au desf\[urat ̀ n voie la masterclass-ul
pe care Peter Greenaway l-a sus]inut tot
la cinema Scala, unde au avut loc [i pro-
iec]iile din cadrul festivalului desf\[u-
rat `ntre 24 [i 28 noiembrie. Aici, bri-
tanicul a rostit ritos `n fa]a unei s\li ar-
hipline: „Cinematograful a murit!“, dez-
volt`ndu-[i provocatorul excurs `n di-
rec]ia unei evolu]ii ce va face ca cine-
ma-ul s\ `mbrace forme noi, pentru c\
va fi `mprosp\tat de tehnologiile multi-
media. YouTube-ul e salvator (e cel mai
spectaculos lucru din ultimii 10 ani), iar
telefonul mobil, laptop-ul [i videorecor-
derul fac deja din noi to]i ni[te proto-
cinea[ti, crede Peter Greenaway.

EXPIFF, cum i se spune deja festiva-
lului s\lt`nd pe ini]iale (de[i oficial el se
nume[te On the Edge), a debutat ca un
eveniment serios `n peisajul deja mult
`nc\rcat al festivalurilor de film bucu-
re[tene. O selec]ie solid\, invita]i renu-
mi]i, un serviciu de pres\ irepro[abil,

un site profi, intrare liber\ la proiec]ii [i
evenimente. Atuul s\u e faptul c\ e pri-
mul care scoate filmul experimental din
spa]iul Muzeului Na]ional de Art\ Con-
temporan\ [i `l aduce `n ora[. Dezvoltat
la grani]a dintre cinema [i art\ vizual\,
filmul experimental a fost servit la cine-
ma Scala gratis (nu s-au v`ndut bilete),
de[i selec]ionerii Adina Pintilie [i Rik
Vermeulen (pentru filmele str\ine), res-
pectiv Copel Moscu (pentru filmele ro-
mâne[ti) au servit bucate pe alese. A fost
organizat\ o competi]ie interna]ional\,
iar ̀ n trei sec]iuni gen „Carte blanche“
au fost prezentate cele mai bune filme
din selec]ia festivalurilor de la Rotter-
dam, IndieLisboa [i Signes de nuit Paris.
O sec]iune aparte, necompetitiv\, a pro-
gramat numai filme române[ti, o alta
s-a concentrat pe America de Sud (prin
cinci lungmetraje recente), iar sec]iunea
„Experimental Eye“ a prezentat cunos-
cutele lungmetraje Taxidermia de Pálfi
György (`n prezen]a regizorului), Du Le-
vande/You, The Living de Roy Anders-
son [i Las meninas de Igor Podolchak.
Plus concerte [i proiecte audio-video
sus]inute de Sophisticated Lemons (live),
Noblesse Oblige DJ Set, To Rococo Rot,
Mes quins, Tanz Ohne Musik, Coughy,
KarpovKasparov & CorruptDream.

Iat\ mai jos c`teva filme
care ne-au atras aten]ia:

»» Austriacul Running Sushi, de Mara
Matthuschka [i Chris Haring, unul dintre
cele mai provocatoare din festival, pre-
zentat `n cadrul selec]iei consacrate
Rotterdamului, e mai mult o instala]ie
video-muzic\-dans dec`t un film. Un el
[i o ea se `nt`lnesc [i discut\ l`ng\ banda
de sushi, dar pe alt plan, `n interiorul
lor, comunicarea se stabile[te dup\ lupte
dureroase de dep\[ire a propriei grani]e.
Dincolo de limitarea propriului trup –
chiar [i atunci c`nd cei doi interpre]i mar-
[eaz\ cu propria nuditate –, dificultatea
comunic\rii e tr\dat\ de mi[c\ri spas-
modice, repetitive [i de zgomote informe.
Comunicarea e dureroas\, de parc\ fieca-
re dintre noi am fi lipi]i de interiorul cor-
pului nostru [i orice `ncercare de a rela-
]iona cu cel\lalt ne-ar r\ni p`n\ la s`nge.

»»~n Wunderkramer, de Andrea Pallaoro
(Statele Unite), o mam\ ̀ n v`rst\ ̀ mpar-
te un apartament `ntunecat [i `nvechit
`mpreun\ cu fiul ei, matur [i retardat, [i
cu p\s\rile (`mp\iate sau vii) iubite de
acesta. ~n 13 minute, f\r\ nici o liniu]\
de dialog, nu doar c\ `n]elegem drama,
dar avem destul timp s\ ne `ntreb\m

ce se va `nt`mpla c`nd mama nu va mai
fi cu acest cuplu cu un cordon ombilical
c`t odgonul, care duce aceea[i existen]\
de-o via]\ ̀ ntreag\. O zi din via]a acestor
oameni, trist\ [i sordid\, pare mai lung\
pe ecran dec`t o via]\ `n regim normal.

»»To Be Continued, de Amit Dutta (India),
e o plimbare de 22 de minute pe coama
unui aparat de filmat de o delicate]e [i
o volatilitate neobi[nuite, condus de un
regizor cu un extraordinar sim] cinema-
tografic. Sim] care `i permite s\ fac\ rea-
lism magic din orice ̀ i pic\ la ̀ ndem`n\.
Cu un a[a film, e greu s\ crezi pronosti-
curile lui Peter Greenaway.

»» Incident by a Bank de Ruben Ostlund
(Suedia), c`[tig\torul Ursului de Aur la
Berlin ̀ n acest an, e un plan-secven]\ de
12 minute `n care s`ntem martorii unui
atac asupra unei b\nci. Totul e filmat
din punctul de vedere al unui martor a-
flat vizavi de banc\, distras nu at`t de
evenimentele din vecin\tate, c`t de reac-
]ia trec\torilor la ele. E adev\rat c\ sen-
za]ia de desf\[urare `n timp real e pre-
zent\, dar e la fel de prezent\ senza]ia
c\ filmul e un exerci]iu de stil inspirat
din scurtmetrajul lui Cristi Puiu, Un car-
tu[ de Kent [i un pachet de cafea.

»» Mum de Adelheid Roosen, cunoscut\
regizoare olandez\ de teatru, e un oma-
giu modern (sic) adus mamei sale bol-
nave de Alzheimer [i o `ncercare de a
`n]elege noul univers al acesteia. Orice
comentariu vizavi de estetica filmului
se `mpiedic\ de ideea impurit\]ii [i a
indecen]ei. Acestea s`nt, da, provoca-
toare, dar biata femeie `n v`rst\ [i in-
con[tient\, filmat\ `n sutien [i dres, [i
peror`nd cuvinte f\r\ sens din lumea ei
opac\, ce vin\ are?

»» Ai spune despre Speechless de Salome
Jashi (Georgia) c\ investigheaz\ t\cerea,
film`nd-o de pe fe]ele mai multor per-
soane (copii, femei, b\rba]i, oameni `n
v`rst\). Cadrul e simplu: nici un comen-
tariu (parc\ nici muzic\ nu e), un fun-
dal care difer\, aparatul de filmat imobil
pe figura persoanei respective. La final,
c`teva fraze despre fiecare om care a
t\cut `ntregesc imaginea. Fiecare din-
tre ei a suferit `ntr-un fel sau altul de
pe urma conflictului militar dintre Geor-
gia [i Rusia, din 2008.

»» Westcoast de Ulu Braun (Germania)
e un film de [apte minute care const\
`ntr-o panoramare continu\ a unui colaj
video asambl`nd o lume suprarealist\,
contrastant\. Efectul e unul de surpriz\
pentru c\, atunci c`nd din primele se-
cunde ale filmului aparatul de filmat
`ncepe s\ se mi[te spre dreapta, vei des-
coperi zg`rie nori l`ng\ golfule]e idilice
[i [alupe care se fug\resc asemeni lar-
velor al\turi de imense mamifere ma-
rine. Filmul se termin\ atunci c`nd bu-
sola ta interioar\ `]i spune c\ cele 360
de minute au luat sf`r[it.

PETER GREENAWAY {I FILMUL EXPERIMENTAL AU INVADAT BUCURE{TIUL

Cinema-ul a murit? (Tr\iasc\,
oricum, YouTube-ul!)
~n eseul s\u din 2008, Rembrandt
J’accuse, pe care l-a prezentat `n
deschiderea primei edi]ii a Festivalului
Interna]ional de Film Experimental din
Bucure[ti, Peter Greenaway denun]\
lipsa de r\bdare a lumii moderne fa]\
de contemplarea unui tablou. Nu mai
st\m pironi]i `n fa]a unei p`nze pentru

a-i studia cele mai mici detalii. Prin
urmare, `n documentarul s\u poli]ist
(sic), Greenaway a recurs la o anchet\
detectivistic\, demont`nd bucat\ cu
bucat\ cele mai dubioase peste 30 de
elemente (misteries) ale tabloului
Rondul de noapte [i dovedind indiciile
unui posibil complot al unei crime. 



A emigrat cu familia `n
Germania `n 1990, pe
c`nd avea nou\ ani. Acolo
a f\cut teatru [i a studiat
filmul, dar a revenit `n
România pentru a realiza
documentarul Lumea
v\zut\ de Ion B., distins
recent la New York cu
Oscarul pentru produc]ii
de televiziune, Premiul
Emmy. Planurile sale
cinematografice s`nt
deocamdat\ legate de
România.

Interviu realizat de Iulia Blaga

De ce crezi c\ filmul t\u func]ionea-
z\ a[a de bine la public?

Cred c\ fiecare a descoperit altceva
`n el. ~n str\in\tate oamenii au `n]e-
les c\, prin colajele lui Ion B`rl\dea-
nu, filmul spune foarte multe despre
istoria ]\rii [i despre comunism, c\
nu e vorba `n el doar despre istoria
unui om, dar [i despre istoria ]\rii de
dinainte de ’90. Pentru mine a fost la
fel: [i eu m-am g`ndit tot timpul la po-
vestea unui om `n comunism. Nu m-a
interesat at`t de mult prezentul. De as-
ta Ion B`rl\deanu se `ntoarce `n satul
lui. Acela e momentul c`nd `ncepi s\
`n]elegi personajul.

Cum s-a petrecut `ntoarcerea lui
Ion B`rl\deanu `n satul natal, pe
care `l p\r\sise la 18 ani?

Au fost ni[te tensiuni foarte puter-
nice acolo. C`nd `[i `nt`lne[te fra]ii,
`mpietre[te, devine masc\. ~n acela[i

timp m-a impresionat felul cum se poar-
t\ c`nd `l `nt`lne[te pe acel poli]ist. Cu
toate c\ era `ncordat, devine dintr-oda-
t\ lejer [i `i spune: „Stai, nu te cunosc!
Cine e[ti?“. Are o inteligen]\ fascinan-
t\ din modul cum `l face pe cel\lalt
s\-[i spun\ numele, pentru a continua:
„Ah, da! Tu erai securistul \la...“. Dup\
ce am plecat [i am stins camera, a ve-
nit la mine [i mi-a zis: „Ai v\zut, nea
Alex, ce i-am tras-o?“.

Ce crezi c\ a p\strat din copil\rie?

Cred c\ a p\strat `n arta lui revolta [i
umorul cu care vede totul de jos, a[a.
C`nd vorbe[te, se repet\ foarte mult,
dar s`nt sigur c\ `n capul lui filmul e
continuu, nu are relu\ri. E foarte greu
de presupus ce g`nde[te, pentru c\ nu
scoate pe gur\ ceea ce lucreaz\ creierul.

C`te ore ai filmat ca s\ ajungi la lun-
gimea de acum a filmului?

100 sau 120 de ore. E normal pentru
acest gen de documentar. Oricum, ce
a picat la montaj con]inea aceea[i po-
veste `n diferite nuan]e.

Nu v-a picat nici o pung\ cu gunoi
`n cap c`nd a]i filmat la ghen\?

Am mai scos la montaj pentru c\, de
fapt, c\deau mult mai multe lucruri
[i era mult mai `nfrico[\tor. La un mo-
ment dat, cumva `ncepuse [i el s\ tre-
mure, a[a c\ am spus: „Hai s\ ie[im“.
C`nd am `nchis poarta, au c\zut dou\
dulapuri mari, de lemn.

HBO România `n ce moment a in-
trat `n combina]ie?

Cam dup\ primul sfert. Mai `nt`i am
finan]at filmul din propriile surse, du-
p\ care am f\cut trailerul, am plecat
la market-uri [i am g\sit finan]\ri din
afar\, dar, pentru ca oamenii s\-]i dea
banii \ia, trebuie s\ `nchizi finan]a-
rea. Am ̀ nscris proiectul la concursul de
finan]are al CNC av`ndu-l pe Thomas

Ciulei produc\tor, dar am picat, [i a-
tunci cineva mi-a spus de HBO. M-am
dus la ei, [i Carmen Harabagiu mi-a zis
de la `nceput: „Foarte frumos! Vrem
s\-l facem cu tine“. L-au finan]at cu 60%,
sus]in`ndu-l foarte puternic `nc\ de la
`nceput. ~n Germania, un commission
editor vrea s\ fie un fel de autor, dar
cei de la HBO s`nt foarte ok, pentru
c\ te las\ s\ lucrezi singur (ca s\ vad\
ce e `n capul t\u), dup\ care `]i fac su-
gestii. Dar niciodat\ nu spun: „Trebuie

s\ faci a[a“. Mi-am dat seama la sf`r[it
c\ sugestiile lor erau bune. Au fost
produc\torul ideal [i, evident, f\r\ ei
n-a[ fi ajuns la Emmy.

Ai vrut de la `nceput s\ faci filmul
astfel `nc`t s\ func]ioneze [i pe mi-
cul ecran, [i la festivaluri?

Nu m-am g`ndit la nimic. ~n capul meu
a fost s\-mi spun povestea a[a cum vo-
iam. ~n Germania nimeni nu are suc-
cesul pe care `l au filmele române[ti
la festivaluri. ~nainte ca filmul s\ fie
selec]ionat la Festivalul Visions du Réel
de la Nyon, nu [tiam dac\ o s\ mi-l ia
dou\ festivaluri. M-am g`ndit c\ poa-
te `l ia TIFF-ul (`n virtutea colabor\rii
cu HBO) [i c\ poate va mai merge [i
la ASTRA, la Sibiu. Visam la Nyon pen-
tru c\ e singurul festival prestigios de
documentar din prima jum\tate a anu-
lui. C`nd m-au luat m-am bucurat e-
norm, dar c`nd am ajuns acolo am
constatat c\ erau 40 de filme `n acea
sec]iune [i m-am cam dezumflat. La
ora aceea eram foarte bucuro[i de re-
ac]ia din România, de faptul c\ filmul
mergea la public.

C`nd iese filmul pe DVD?

~n România nu [tiu. Eu o s\ `ncerc s\ `l
scot anul viitor `n Germania, Fran]a,
Elve]ia [i Austria.

A fost [i criticat `n afar\?

Foarte pu]in. N-am g\sit nici o croni-
c\ negativ\, doar o reac]ie de genul:
„Am fost la filmul \la românesc, e
previzibil [i plicticos“. {i din Româ-
nia am mai avut un comentariu care
m-a amuzat: „Personajul e formida-
bil, dar filmul este cam c\cu]\“. {i a
mai fost o cronic\ `n Olanda, `n care
se spune c\ filmul e o capodoper\,
dar c\, p`n\ s\ ajungi la aceast\ con-
cluzie, personajul e con[tient non-
stop de aparatul de filmat [i `[i ela-
boreaz\ propriul personaj. Numai
c`nd ajunge `n sat uit\ de el.

Cum `l vezi pe Ion B`rl\deanu `n
cinci ani?

Nu pot s\ zic fiindc\ nu [tiu ce se
`nt`mpl\ cu adev\rat cu situa]ia lui.
Destinul lui e sut\ la sut\ dependent
de cei care `i comercializeaz\ arta [i
de cum se angajeaz\ s\-l ajute astfel
ca banii care `i vin din colaje s\-i asi-
gure un cadru `n care s\ poat\ tr\i.
Fie c\ e cineva care `i d\ s\ m\n`nce,
fie c\ `i face asigurare de boal\ – pen-
tru c\ din acei mul]i bani c`t valore-
az\ aceast\ art\ lui nu-i trebuie mult.
El e fericit cu berica, cu ]ig\rica [i cu
cafeaua – cum spune.
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INTERVIU CU
ALEXANDER
NANAU

„Cred c\ fiecare a descoperit altceva `n el. ~n str\in\tate oamenii au
`n]eles c\, prin colajele lui Ion B`rl\deanu, filmul spune foarte multe
despre istoria ]\rii [i despre comunism, c\ nu e vorba `n el doar
despre istoria unui om, dar [i despre istoria ]\rii de dinainte de ’90.“

ALEXANDER NANAU, PREMIUL EMMY PENTRU LUMEA V|ZUT| DE ION B.: 

„~n Germania nimeni nu are succesul pe
care `l au filmele române[ti la festivaluri“

Ce mai f\cusei `nainte de a-
cest film?

Un documentar despre mun-
ca la teatru dintre regizori [i
actori. L-am lansat `n 2006
[i a rulat `n cinematogra-
fele din Austria [i Germania.
C`nd am [tiut ce vreau s\ fac,
pe la 16-17 ani, am `nceput
s\ joc `ntr-o trup\ de teatru `n
Braunschweig, pentru c\ a-
colo nu exista film. Am mai
f\cut teatru [i, de asemenea,
am studiat la {coala de Film
de la Berlin (Deutsche Film

und Fernsehakademie). A[
vrea s\ fac [i film de fic]iune.
Am ajuns la documentar
pentru c\ a[a s-a `nt`mplat.
Lungmetrajul de fic]iune al
c\rui scenariu `l scriu acum
se bazeaz\ pe o poveste
sut\ la sut\ real\.

Deci acesta e urm\torul t\u
proiect?

Nu, proiectul imediat urm\-
tor e un lungmetraj docu-
mentar despre rela]ia din-
tre elev [i profesor, pe care

o s\ `l filmez la Bucure[ti, la
{coala nr. 136 din Ferentari,
unde mul]i elevi s`nt romi.
M\ intereseaz\ mai mult
România dec`t Germania
pentru c\, `n privin]a mate-
rialului uman, societatea e
mult mai deschis\. Com-
portamentul uman e mai la
vedere aici. De fapt, `n mo-
mentul de fa]\ [i publicul
românesc m\ intereseaz\
mai mult dec`t cel german,
dar n-a[ putea explica de
ce, a[a cum nu pot explica
de ce `mi iubesc nevasta.
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Dup\ Cum s\ ui]i o femeie, nea[teptat prin tema abordat\, Dan
Lungu vine cu o nou\ poveste surprinz\toare, cu o abordare a
scriiturii diferit\ [i cu un subiect neconven]ional.

O NOU|
POVESTE

» 6

avanpremier\
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Dan Lungu – ~n iad
toate becurile s`nt arse 

– Fragment –

~naintau  cu  greu  prin  z\pada  pufoas\
[i  `nalt\. V`ntul `i biciuia drept `n fa]\,
iar m`inile `i `nghe]aser\. M\nu[ile [i
le pierduse de vreun an sau doi, ̀ ns\ abia
acum `i p\rea r\u dup\ ele. Le uitase
la o benzin\rie [i c`nd se `ntorsese era
deja `nchis. A doua zi a uitat de ele, iar
a treia zi `i fusese ru[ine s\ mai `ntrebe
dac\ nu g\siser\ o pereche de m\nu[i.
Str\inul [i cu Nana erau la un metru `n
fa]a lui, ceea ce `i convenea de minune,
fiindc\ mai atenuau din puterea v`ntu-
lui [i nici nu-l mai socoteau de c`te ori
duce sticla la gur\. Veronica murmura
`n spate ve[nicele-i exager\ri, p`r`ndu-l
`ngerilor [i Tat\lui Ceresc. C`nd ]i-era
lumea mai drag\, t`nguirile ei, abia au-
zite, ori, dimpotriv\, r\cnite, rug\ciu-
nile fierbin]i [i uneori blestemele otr\-
veau aerul. A[a c\ se consider\ al naibii
de inspirat c\ luase [i o jum\tate de vod-
c\ cu sine. Duc`nd chinuit [i trist sticla
la gur\, `[i spuse c\ `ngerii `[i f\ceau
temele a[a cum trebuie, nu vor r\m`ne
corigen]i `n acest an. Cocoloa[ele de h`r-
tie `mp`nzeau tot c`mpul. ~n cartea vie]ii
faptele tuturor vor fi scrise `ntocmai,
f\r\ gre[al\, iar gr`u va fi din bel[ug.
{colarii vor avea p`ine pentru uns cu
unt [i cu dulcea]\ de cire[e negre sau
de zarz\ri. Asta era bine! Ma[ina lor
r\m\sese `ntr-o v\ioag\ fluierat\ de
v`nt, al\turi de alte trei automobile aban-
donate `n om\t. Oric`t au `mpins, oric`t
au dat cu sare [i cu nisip, oric`t au r`nit

la z\pad\, totul a fost `n zadar. Nana,
`mbujorat\ [i panicat\, pe c`mpul alb
era nes\n\tos de frumoas\. Ca o mirea-
s\ moart\ ar fi vrut s\ spun\, dar s-a
ab]inut. Uneori, `naint`nd cu spatele
pentru a-[i feri fa]a de lamele v`ntului,
vedea un tablou cu o fat\, o pisic\ [i o
ga[c\ de `ngeri. Nu-i distingea tr\s\tu-
rile [i mai ales lumina ochilor, dar pu-
tea jura c\ fata era Veronica, adev\rata
Veronica. Desigur, a c\zut de dou\, trei
ori, i-a intrat z\pad\ `n nas, dar din fe-
ricire sticla a r\mas `ntreag\. De at`ta
alb, era `ntuneric. E `ntuneric ca-n iad,
a vrut s\ strige, dar z\pada `i ajunsese
la m\sele. Da, fiindc\ `n iad toate be-
curile s`nt arse, i-a r\spuns Veronica,
f\r\ s\ o fi `ntrebat nimic, cu pref\cut\
voce de copil. Din ma[in\ luaser\ dou\
pachete cu mici cadouri, ̀ ns\ dup\ dou\
sute de metri au fost nevoi]i s\ le lep-
ede. Nu se descurcau, v`ntul `i r\sucea
cu tot cu cutie. Doar costumul lui Mo[
Cr\ciun r\m\sese, `n saco[a din dreapta
lui, al\turi de sticle. Dac\ va rezista p`n\
la cap\tul drumului, `n acea sear\ va fi
Mo[ Cr\ciunul handicapa]ilor. Cu cos-
tum [i f\r\ cadouri. {i cu o mil\ de
care putea fi m`ndru dup\ aceea. Str\-
inul spunea c\ ar mai fi doi kilometri,
`ns\ z\pada mic[ora distan]ele. Orice
ar fi p`n\ la urm\, ningea al naibii de
frumos. Iar nenea Manole se bucura
c\ vine s\-l vad\. Pe por]iuni scurte, `i
]ine de ur`t. Mo[ Cr\ciun e foarte sin-
gur, spune el. Ar avea nevoie de o fe-
meie care s\-i calce [i s\-i spele. Ne
bucur\m de cadouri, dar nimeni nu
[tie ce via]\ de c`ine duce el. Din c`nd
`n c`nd, str\inul `ntorcea capul s\ vad\
dac\ e teaf\r. Mai bine [i-ar fi v\zut de
grija lui. Mo[ Cr\ciun s-a n\scut `ntr-o
familie de muncitori, `ntr-un aparta-
ment cu dou\ camere. Tata era prelu-
cr\tor prin a[chiere, iar mama sudori]\.
~nainte de a fi mo[, Cr\ciun a fost

copil. C`t era mic, p\rin]ii erau prea s\-
raci pentru a-i face cadouri. {i nici nu
exista obiceiul pe vremea aceea; ̀ n cas\
era doar bradul cu globuri, de fapt cu
conuri l\cuite. Avea vreo zece ani c`nd
un coleg al tat\lui s\u a venit pe la ei
s\ bea un p\h\rel [i, lu`ndu-se cu vorba,
a uitat cadoul pentru aniversarea co-
pilului s\u la ei acas\. Tat\l lui Cr\-
ciun, ca s\ nu uite s\ i-l `napoieze a do-
ua zi la serviciu, l-a pus sub brad, la
vedere. Micu]ul Cr\ciun a crezut c\ e
pentru el, l-a desf\cut [i s-a bucurat
nespus. At`t de mult, `nc`t [i-a zis c\ to]i
copiii din lume ar trebui s\ primeasc\
un asemenea dar. Din acel moment, [i-a
dedicat via]a acestui scop nemai`nt`l-
nit p`n\ atunci. Dar trist este c\ acel ca-
dou, ajuns din `nt`mplare sub bradul
p\rin]ilor s\i, a fost singurul pe care
Cr\ciun l-a primit vreodat\ `n via]a lui.
Cu to]ii a[tept\m cadouri de la el, `ns\
nimeni nu se g`nde[te s\-i d\ruiasc\
la r`ndul lui ceva. De aceea e foarte trist,
dar nu spune nim\nui nimic. {i e foar-
te singur. Familia, desigur, i-a murit
de mult. De `nsurat, nici m\car n-a a-
vut timp. De la tat\l s\u i-a r\mas o
pereche de cizme de cauciuc, pe care
scrie IATC. Dup\ acestea poate fi re-
cunoscut adev\ratul Mo[ Cr\ciun dintre
miile de impostori care nu-]i intr\ `n
cas\ dec`t cu g`ndul la coniac [i la pr\-
jituri. Nenea Manole vorbea bl`nd [i
sacadat, ca to]i mor]ii. Ei nu se gr\besc
[i nu au de ce s\ se enerveze. ~n schimb,
viii s`nt impulsivi [i se uit\ ur`t la tine
c\ nu mergi mai repede. ~n dep\rtare,
se v\d fumurile satului, ca [i cum ar fi
legat de cer cu ni[te fr`nghii. E frumos
s\ te g`nde[ti c\ oamenii s`nt c\l\tori
`ntr-o nacel\ [i c\ ei habar n-au de asta,
cum habar n-au c\ p\m`ntul li se `nv`r-
te sub t\lpi. La un moment dat auzi
vocea Veronic\i, psalmodiind tot mai
agresiv. Probabil se sup\rase c\ nu o

b\gase `n seam\, c\ nu-i tr\sese vreo
`njur\tur\. Mai bine l-ar fi ajutat s\ se
ridice din z\pad\ dec`t s\ bat\ c`mpii.
P`n\ la urm\, tot str\inul i-a dat o m`n\
de ajutor, `nso]it de Nana. N-ar fi tre-
buit s\ accepte, `ns\ a l\sat de la el, s\
nu cread\ c\ e un ranchiunos intratabil.
Veronica mereu f\cea la fel. Se enerva
[i ridica vocea, astfel `nc`t rugile ei ar
fi putut sparge geamurile. Dar dac\ ̀ n-
torceai privirea, n-ar fi recunoscut `n
veci c\ ea face t\r\boiul \sta. Nu, se
pref\cea a coase la gherghef sau pur
[i simplu disp\rea, numai ca s\ nu-]i dea
dreptate. Se ascundea dup\ deget, dup\
care `[i b\ga degetul `n gur\ [i nu mai
r\m`nea nimic. Veronica cea de a doua,
falsa Veronica, ea proceda a[a. Prima
fusese o tip\ de ga[c\, numai c\, vai,
murise `ncetul cu `ncetul timp de zece
ani, f\r\ s\-[i dea seama. Cum era mai
ur`t. Nu mai r\m\sese oscior din ea.
La drept vorbind, [i el murise de c`teva
ori ̀ n via]\. De patru, cinci, [ase ori, nai-
ba s\ le ia, `i era greu s\ ]in\ socoteala.
Dar parc\ murise altfel, ceva mai lu-
cid, dureros [i cu disperare, nu dus ca
de o ap\ m`loas\. O mierlise cu ochii
deschi[i [i dintr-o bucat\. De fiecare
dat\ se sim]ea spart, rupt, `ndoit, cum
ar fi spus Bast`rc\. Una e s\ vezi cum
mori, alta e s\ te vezi, c`ndva, mort. Str\-
inul [i Nana `l ]ineau fiecare de c`te un
bra], de[i, pe cuv`ntul lui, chiar nu era
nevoie. Dar nu voia s\ le strice pl\ce-
rea de a face o fapt\ bun\... S\ nu spun\
c\ e cu nasul pe sus sau a[a [i pe din-
colo... Uite ce frumos ninge le-a spus,
parc\-s cocoloa[e de h`rtie, dar ei g`f`-
iau f\r\ s\-l aud\, din gurile lor aburul
ie[ea c`t un caier de l`n\. Satul se apro-
piase neverosimil de mult, c\ci a[a e c`nd
mergi voinice[te la drum. Fumurile de-
veniser\ groase c`t st`lpii [i sprijineau ce-
rul gri, unde se infiltra seara. Vecinul dedea-
supra avea inunda]ie[i petele de umezeal\

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\
un fragment din cel mai recent roman al lui 
Dan Lungu, ~n iad toate becurile s`nt arse, care 
va ap\rea la `nceputul anului viitor `n colec]ia
„Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.

Dup\ Cum s\ ui]i o femeie,
nea[teptat prin tema abordat\,
Dan Lungu vine cu o nou\ poveste
surprinz\toare, cu o abordare a
scriiturii diferit\ [i cu un subiect
neconven]ional. Victor, protagonist
al romanului, tr\ie[te cu senza]ia
acut\ c\ `[i supravie]uie[te propriei
tinere]i. Dup\ copil\rie [i ado-
lescen]\, v`rste pe care le supra-
pune, retrospectiv, cu cea mai
bun\ perioad\ a vie]ii, prezentul `i
func]ioneaz\ din iner]ie. Are o
munc\ bizar\, nesatisf\c\toare, la
care se adaug\ obsesia c\ propria
so]ie, vesela Veronica, fusese sub-
stituit\ `n timp de o femeie care `i
seam\n\ perfect, dar care nu mai
p\streaz\ nimic din [armul feti[-
canei cu care se `nsurase. ~n dera-
pajele sale evazioniste, memoria `i
proiectez\ mereu filmul trecutului,
c`nd, al\turi de ga[ca de colegi de
liceu, totul avea sens [i savoare.
Scenele din liceu, rememorate `n
limbaj colocvial-argotic, se deru-
leaz\ `n ritm alert [i debordeaz\ de
umor uneori licen]ios. Prezentul `[i
are `ns\ propria contribu]ie la na-
ra]iune. ~ntr-o zi, `n preajma Cr\-
ciunului, Victor `nt`lne[te un b\rbat
care vorbe[te o limb\ stranie, `nso-
]it de Nana, traduc\toarea sa. Al\-
turi de ace[tia, intr\ `ntr-o aven-
tur\ ce i-ar putea schimba via]a.
Desigur, totul depinde de el...

CARTEA
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avanpremier\
~N TOP

Romanul de debut, Raiul g\inilor, a fost patru luni `n topul
v`nz\rilor editurii franceze Jacqueline Chambon, iar edi]ia
german\ a fost declarat\, `n decembrie 2007, cartea lunii `n
Germania.

aveau forme buc\late, ca f\lcu]ele de
`nger. Hi, hi, hi, ̀ i veni a r`de de ghidu[ia
lui. Ceilal]i n-aveau nici un chef s\ ad-
mire norii [i nici s\ se distreze, p\reau n\-
du[i]i sub hainele lor groase [i scumpe.
Falsa Veronica devenise [mecher\ de tot,
`[i pref\cea vocea, o ̀ ngro[ase ̀ n a[a fel ̀ n-
c̀ t s\ semene cu a lui. Era destul de stra-
niu, c\ci parc\ era el `nsu[i `n spatele lui
[i vorbea. S\-]i `mprumute altcineva vo-
cea [i s\ se roage cu ea nu e chiar frumos
din partea lui, e chiar o m\g\rie, ar fi
meritat o bulg\real\ zdrav\n\, dar nu-[i
punea mintea cu ea. Era at`t de prostu]\,
`nc`t credea c\ o s\-l p\c\leasc\, de parc\
nu toat\ lumea [tia Capra cu trei iezi. Fre-
don\ un pic c`ntecelul caprei ca s\-[i amin-
teasc\ mai bine povestea, iar c`nd cei doi
`l privir\ surprin[i le f\cu complice din
ochi. Nici nu vru s\-[i imagineze c\ ar pu-
tea fi de partea Veronic\i. A falsei Veroni-
ca, mai precis. Ca s\ nu fie dezam\git, nici
m\car nu-i mai `ntreb\ cu cine ]in. Da,
so]ia lui delira de-a dreptul, dar spunea
lucruri interesante. Se rugase suficient la
Atotputernicul [i la preacurata Fecioar\
Maria pentru be]ivanul s\u de b\rbat,
adic\ pentru el, ceea ce era o m`r[\vie din
partea ei, iar acum trecuse la alte capi-
tole. Era agasant\ vocea aceea b\rb\teas-
c\ `n gura Veronic\i, dar nu se putea ab-
]ine s\ trag\ cu urechea, ceea ce nici nu
era a[a greu, c\ci r\suna valea. Acum se
ruga ca lupul s\ nu se ̀ mbrace ̀ n Mo[ Cr\-
ciun [i s\ duc\ daruri la miei, c\ci printre
ei se afl\ [i mielul Domnului. P`n\ aici
nu putea fi dec t̀ de acord. Apoi, cu aceea[i
voce miloag\, `l rug\ pe bunul Isus s\
aib\ grij\ de Mo[ Cr\ciun, s\-i spele
hainele [i s\-i fac\ ceva de m`ncare, s\-i
aduc\ un cadou dac\ se poate. {i s\-i
alunge g`ndul p\c\tos al sinuciderii, c\ci
necuratul `[i bate joc de el. {i cu asta
era de acord! Se rug\ pentru Nana s\
fac\ un prunc s\n\tos [i voinic, pe care
s\-l numeasc\ Victor, iar pentru str\in,
cu vocea `ndurerat\, `l implor\ pe Atot-
puternicul [i Atot[tiitorul, s\-i curme
g`ndurile necurate de sodomie. Aici nu
se putu ab]ine [i tres\ri violent, c\ci chiar
asta g`ndise nu cu mult timp `n urm\: pen-
tru ce altceva ar bate str\inul at`ta cale
prin z\pada p`n\ la buric dac\ nu s\-i
sodomizeze pe micu]ii b\tu]i de soart\.
A[adar, tres\ri, se smulse din m`inile
celor doi, f\cu o cruce mare [i c`nd d\du
s\ fac\ o m\tanie din cele ad`nci, se pr\-
v\li cu capul `n troiene.

Mul]umit\ c\-l f\cuse de ru[ine, falsa
Veronica t\cu. Restul drumului – pu]in,
c`t mai r\m\sese – fu ab\tut. ~n urma
prostern\rii la picioarele Domnului `[i
r\t\cise sticla, iar cei doi nu fuseser\
deloc de acord s\ r\scoleasc\ z\pada pen-
tru a-i da de urm\. ~i duruse `n fund de
aproapele lor! Poate nici nu erau cre[-
tini, c\ci nu-i v\zuse `ncropind o cruce
c`t de mic\, nici m\car c`nd clopotele
bisericii din sat b\tur\ at`t de vibrant,
`nc`t [i fulgii se oprir\ pentru o secun-
d\ s\-l asculte. Saco[a cu costumul
lui Mo[ Cr\ciun, pe care o trecuse pes-
te `ncheietura m`inii, era la locul ei,
rezistase ca prin minune. M\car at`t,
`n acea sear\ micu]ii vor avea un Mo[
pe cinste. Se va oferi chiar el s\ fac\
oficiile. La acest g`nd, mai c\-i d\du o
lacrim\.

AUTORUL
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De[i a]i pus un punct la finalul volu-
mului, pare totu[i c\ diligen]a nu s-a
oprit. Vor mai fi [i alte sta]ii ale po[-
talionului vostru?

Bogdan-AAlexandru  St\nescu: Sincer, nu
[tiu. Cred c\ scrisorile noastre po[talio-
narde s-au oprit ̀ n mod natural. Adic\ fie-
care a luat-o pe drumul s\u. Precum bine
[ti]i, vorba lui Phillipide, r\scrucea este
„un loc r\u“ unde nu e bine s\ sta]ionezi,
mai ales noaptea, pentru c\ ri[ti s\ te
trag\ priculicii sau triculicii de m`nec\.

Iar eu am scris toate aceste epistole noap-
tea. Dar diligen]ele `[i urmeaz\ propri-
ile sta]ii, schimb\m caii de po[t\ oric`nd
e nevoie. Undeva, `n partea st`ng\, o
lun\ s`ngerie picteaz\ liziera p\durii...

Vasile  Ernu: Volumul a `nceput cumva
brusc, pe nea[teptate, f\r\ premeditare.
Am discutat la o bere, ne-am ciond\nit ca
ni[te copii „cine-i cel mai mare autor“
[i Bogdan mi-a aruncat m\nu[a. El a
scris primul text, iar eu am fost nevoit
s\-i r\spund. Dup\ care lucrurile au con-
tinuat cumva de la sine. „Suplimentul de

cultur\“ ne-a g\zduit, dup\ care am
mai h\l\duit pe la „Observator cul-
tural“ [i „Noua Literatur\“. Au mai
fost `ntreruperi din cauza stilului

de via]\ mai aglomerat pe care-l
avem. „Diligen]a s-a oprit“ un-

deva. Cred c\ e un ciclu, se
`nchide o bucl\. Dumnezeu
[tie dac\ vom continua. Poa-

te peste o anumit\ perioad\
ar merita `ncercat\ o re-

luare a discu]iei. Pe noi
ne-a ajutat foarte mult
acest exerci]iu: am
citit aplicat, am redes-

coperit c\r]i noi sau
vechi, mi-am revizuit a-
numite opinii. De ce nu
am mai repeta-o?

Dac\ ar fi s\ „oferi]i“ o
sta]ie [i unui scriitor ro-
mân – a[a cum au Gogol,

Nabokov, Joyce, Bulgakov
sau Platonov – la cine v-a]i

g`ndi?

BAS:  Eu mi-a[ urma obsesia
[i a[ opri pentru a da nutre]
cailor `n curtea hanului lui

Emil Botta. A[ mai opri o da-
t\ pe la {tefan B\nules-
cu, nu a[ ocoli nici zone
bune din Sadoveanu,
din Caragiale, din Ca-
mil, din Breban, din
Arghezi, din Nichi-
ta, din Mazilescu,
din... Aia ar fi o al-

t\ carte.

V.E.:  S\ [tii c\
m-am tot g`n-
dit `n ultima
perioad\. Cred
c\ ar trebui

mai `nt`i
s\ fac mici
s\p\turi,

s\ `ncerc s\ recitesc c`]iva autori. A[ re-
citi din clasicii secolului XX [i a[ `ncer-
ca s\ m\ apropii mai mult de scriitorii
importan]i ai perioadei ’60-’70 pe care
nu-i cunosc at`t de bine. A[ fi tentat s\
fac ni[te interpret\ri pu]in diferite la
Caragiale. Uh, avangarda româneasc\
trebuie recitit\ [i rediscutat\. E mult
subapreciat\ [i estetizat\ excesiv. Mi se
pare c\ e foarte prost evaluat\, iar miza
ei foarte prost `n]eleas\. A[ reciti Pana-
it Istrati [i, mai ales, Constantin Stere,
un alt mare nedrept\]it. Cu el am ceva
personal de ̀ mp\r]it, c\ci avem tare mul-
te lucruri comune.

S\ scrii scrisori, spunea Kafka, `nseam-
n\ „s\ te despoi `n fa]a fantomelor“.
Ce `nseamn\ s\ scrii scrisori `n fa]a
cititorilor [i cum a]i plasa corespon-
den]a voastr\ ̀ n epistolarul românesc?

BAS:  A scrie `n fa]a cititorilor, `ntr-un
mediu unde reac]ia este aproape conco-
mitent\ cu publicarea, `nseamn\ s\ te
supui unui test esen]ial: acela al publi-
cului inevitabil critic, mai ales c`nd se
poate ascunde sub masca anonimatu-
lui internautic. Din fericire, n-am prea
fost `njura]i, poate [i pentru c\ s`ntem
extrem de simpatici. Dar hai s\ nu ne
lu\m prea `n serios, v\ rog... A ne plasa
„`n epistolarul românesc“ `nseamn\ a
ne da importan]\ prea mare. E o carte
relaxat\, scris\ de doi autori care nu s-au
ferit de gre[eli, care [i-au pus cenu[\ `n
cap c`nd a fost cazul [i care n-au prea dus
la bun sf`r[it multe dintre proiectele pe
care [i le-au propus. De fapt, cred c\ e o
carte ideal\ pentru plaj\... se cite[te u[or,
mai ales dac\ ai citit autorii la care ne
referim. Evident c\ m\ refer la o plaj\
din Vama Veche, dar undeva prin anii
2000, pe la jum\tatea lui septembrie
poate, cu pu]in v`nt [i o bere rece `n m`-
n\. La Ovidiu poate, dar nu pe banca
de lemn, ci al\turi.

V.E.: Eu s`nt un fan al genului epistolar.
A doua mea carte, Ultimii eretici ai Impe-
riului, e construit\ tot `n acest gen, dar
e total altceva dec`t acest volum. Acolo
e „jucat“, aici vorbesc cu o persoan\ con-
cret\, pe probleme pe care le ridic\ [i
la care trebuie s\ r\spund. S`nt un ad-
mirator al apostolului Pavel, un mare
specialist al genului. {i mai cred c\ `n
vremuri de ruptur\, de tranzi]ie, genul
epistolar este foarte fecund. ~n acest
moment este cel mai utilizat gen. Oare
nu to]i vorbim mai mult pe email, messen-
ger, pe forumuri etc. dec`t fa]\ `n fa]\
sau altfel? Tehnologia ne `mpinge cum-
va `n aceast\ epoc\, la genul epistolar.

„Ceea ce ne desparte nu face altceva
dec`t s\ ne dea `nt`lnire, dup\ o lun-
g\ [i aventuroas\ c\l\torie circular\,
`ntr-un punct comun.“ A fost doar o
impresie de moment?

BAS:  Hai s\ ne `ntoarcem la luna aia
s`ngerie despre care vorbeam. Numai
eu o v\d, pentru c\ stau `n partea st`ng\
a diligen]ei (`n ciuda p\rerilor comune).
~l las pe Vasile s\ v\ povesteasc\ ce se
`nt`mpl\ pe partea dreapt\. Fiecare pri-
ve[te `n alt\ direc]ie, dar st\m unul l`n-
g\ cel\lalt. Iubim literatura [i sper c\
asta e destul de vizibil. Pe Vasile, `ns\, `l
pasioneaz\ [i circumstan]ele, extralite-
rarul, anecdotica legat\ de via]a auto-
rilor. Eu s`nt b\gat p`n\ la g`t `n sm`r-
curile textuale [i nu cred c\ voi ie[i vreo-
dat\ de acolo.

V.E.:  Ceea ce ne desparte ne [i une[te. Ne
desparte poate un anumit tip de tradi]ie
cultural\, de sensibilitate estetic\, de e-
duca]ie etc. Venim totu[i cu istorii [i edu-
ca]ii diferite. ~ns\ nu foarte diferite:
`n arealul european, lucr\m cam cu ace-
lea[i instrumente [i metode de baz\.
Ne une[te `ns\ pasiunea pentru carte, li-
teratur\.

Care s`nt scriitorii no[tri care au dat
foc – sau m\car au `ncercat – „fabricii
de vise“?

BAS:  Nu [tiu dac\ vreau s\ intru `n zona
asta. ~mi plac, ̀ n general, sabotorii. Mai
mult dec`t demonstran]ii. ~mi place
{coala oniric\, `mi place Mazilescu, `mi
place Brumaru, `mi place Botta. Ace[-
tia nu s`nt grevi[ti sau protestatari, ci,
mai cur`nd, fiin]e ale nop]ii care taie
cablurile [i pun zah\r ̀ n rezervorul mo-
tocicletelor de mili]ie.

V.E.:  Noi avem o cultur\ a fumegatului,
nu a focului. La noi, din c`nd ̀ n c`nd moc-
ne[te ceva. Flac\ra nu se vede, se z\re[te
doar fumul adiind [i se simte un miros
amestecat. Cum ̀ l descrie un scriitor rus (Le-
ontev) care a trecut pe aici: „balkanski
d`mok“ (fum balcanic). ~l vezi toamna da-
c\ mergi prin satele române[ti. Nu e nici
foarte foarte dens [i nici nepl\cut, dar
uneori te face s\ l\crimezi c`nd `]i intr\
`n ochi. E un miros amestecat de crengi
[i frunze de pomi fructiferi [i copaci de
tot soiul. Cam a[a e [i cu scriitorii no[tri:
[tiu s\ produc\ acest efect de „balkan-
ski d`mok“. Fabrica de vise nu arde,
dar fumeg\. Iar la acest efect de fumi-
gen\ se pricep foarte mul]i scriitori ro-
mâni. Nu prea ne place focul [i, mai a-
les, s\ ne juc\m cu el. Poate c\ s`ntem

o cultur\ t`n\r\, iar focul este interzis
copiilor. C`nd o s\ cre[tem mari o s\ d\m
foc cu siguran]\.

Cum defini]i rela]ia scriitorului ro-
mân, de-a lungul timpului, cu „pu-
terea“?

BAS: Nu e o zon\ unde s\ m\ pot aven-
tura cu sufletul deschis. De altfel, car-
tea asta evit\ scriitorii români. Poate
Vasile s-a apropiat mai des de subiectul
respectiv. Eu nu vreau s\ p\r\sesc tra-
seul schi]at `n carte, nici s\-l grefez pe
plaiurile mioritice. {i, iar\[i, nu cred
c\ putem vorbi despre rela]ia Scriito-
rului Român cu puterea. Fiecare scriitor
român a avut propria rela]ie cu pute-
rea. Rela]ia cu puterea este una intim\,
aflat\ la grani]a cu obscenitatea. Pen-
tru c\ puterea e obscen\, sub orice for-
m\ s-ar prezenta ea.

V.E.: Teza mea simpl\ pe care o tot
repet este: literatura nu
produce doar metafore
[i pove[ti frumoase, ci
produce cu ajutorul me-
taforelor [i sensuri. Lite-
ratura `n esen]a ei sal-
veaz\: social, cultural,
te scoate din banalita-
tea cotidianului, te sal-
veaz\ de prostie, iar sal-
varea este un act emi-
namente politic. Litera-
tura nu este doar o fa-
bric\ de metafore, ci [i
de sens. Deci e [i un gest
politic, iar scriitorul `n
raport cu Puterea poa-
te fi de curte sau de exil.
~n România, s`nt dou\
dominante culturale la
acest capitol: o parte a

„A ne plasa «`n epistolarul românesc» `nseamn\ a ne da importan]\
prea mare. E o carte relaxat\, scris\ de doi autori care nu s-au ferit de
gre[eli, care [i-au pus cenu[\ `n cap c`nd a fost cazul [i care n-au prea
dus la bun sf`r[it multe dintre proiectele pe care [i le-au propus.“
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Po[talionul plecat de la 
departe. Am c\l\torit al\t

marea literatur\ a lumii. I-a
Tolstoi, Platonov, Naboko

cititorului, a fost `n mijlocul
stat St\nescu, la dreapta E

diligen]ei auzeam c`te o
r\t\cesc, am privit mereu
c`nd pe unul, c`nd pe ce

experien]ei lor unic

Interviu realizat de

BOGDAN-ALEXANDRU ST|NESCU, AUTOR AL VOLUMULUI CEEA CE NE DESPARTE, AL|TURI DE VASILE ERNU

„Din fericire, n-am pre
[i pentru c\ s`ntem ex



intelectualilor, scriitorilor se apropie pe-
riculos de mult de Putere, de curte. E
o tradi]ie lung\ pe care nu noi am in-
ventat-o, `ns\ nou\ ne place excesiv de
mult acest anturaj al cur]ii. O alt\ parte
`ncearc\ s\ p\streze o anumit\ distan]\
care s\ nu compromit\, dar care nici nu
presupune risc. Cum zice Daniel Barbu,
„critic\ puterea at`t c`t `i permite aceas-
ta“. E un risc zero. {i exist\ o ultim\
categorie, cea de exil, cea care-[i asu-
m\ riscuri mari. La noi aceast\ cate-
gorie este din p\cate foarte sub]ire.
Avem `ns\ c`]iva „nebuni“ pe care eu `i
admir [i `i respect dincolo de gusturile
mele estetice. Da, am avut [i mai avem
un Paul Goma, un Dorin Tudoran, un Dan
Petrescu, ca s\-i amintesc pe cei pe
care i-am urm\rit mai atent. Interesant
e c\ ace[ti oameni s`nt ast\zi la fel de
marginaliza]i ca `n comunism. Oare de
ce? Simplu: nici un regim nu vrea s\
aib\ de-a face cu scriitorii incomozi. Din
aceast\ cauz\ e bine s\-i ]in\ `ntr-un

exil, care nu e neap\-
rat geografic. Pute-
rea premiaz\ frazele
frumoase, nu fraze-
le incomode.

„Hai s\ mai citim [i
sud-americanii“ sau
„a[ fi vrut s\ intru di-
rect `n arealul sud-
american“ – numai
`ndemnuri [i promi-
siuni, nimic altce-
va... p`n\ la finalul
c\r]ii. Ce ar fi totu[i
de spus despre roma-
nul sud-american?

BAS:  Hai s\ recapi-
tul\m: am proiectat
c\l\toria noastr\ `n

America de Sud `n clipa `n care Vasile
a dus discu]ia pe planul rela]iei de
putere a scriitorului cu Primul Scriitor
al Neamului. Vroiam s\ demonstrez c\
dictatura e un teren propice pentru re-
alismul magic. De ce n-am mai ajuns?
Pentru c\ am recitit Un veac de sin-
gur\tate [i am r\mas cu o grea]\
asem\n\toare celei de dup\ `nfule-
carea unui bax de ciocolat\. Mi-am
dat seama c\ nu mai pot consuma a[a
ceva. Nici Carpentier, nici m\car o
carte care mi-a pl\cut foarte mult `n
copil\rie, Incident la Antares, a lui
Erico Verissimo... Pot `nghi]i buc\]i
consistente din Llosa [i cam at`t.
Riscul acelei c\l\torii ar fi fost s\-mi
arunc toate resentimentele asupra
celebrului boom sud-american... Vezi,
am plecat sup\rat pe Dostoievski [i,
dup\ ce l-am recitit la aproape 30 de
ani, `l ador, `l adoram pe Marquez [i
nu-l mai suport la v`rsta asta. Iar aici
cred c\ st\ frumuse]ea, dac\ e vreuna,
a acestei c\r]i.

V.E.:  Da, s`nt mai multe promisiuni `n
carte pe care nu le onor\m. Nu le
onor\m mai degrab\ pentru c\
discu]ia curge `n alte direc]ii. E o dis-
cu]ie vie, nu e contraf\cut\ [i asta se
vede. Uneori dorim s\ o lu\m `ntr-o
anumit\ direc]ie, `ns\ lecturile, dis-
cu]ia ne duc `n alt\ direc]ie. Acesta e
farmecul acestor abord\ri libere care
nu [tii niciodat\ unde te vor duce. Ar
fi fost pl\cut [i foarte interesant s\ dis-
cut\m [i despre universul literaturii
sud-americane. Este o literatur\ care-mi
place mult [i cred c\ ne poate ajuta s\
`n]elegem mai bine [i ce se `nt`mpl\ cu
noi. Cred c\ mi-ar fi pl\cut s\ privesc
spre noi, spre cultura noastr\, prin o-
chelarii literaturii sud-americane sau
ai unor autori sud-americani.

Ceea ce ne desparte te trimite, vrei
nu vrei, `napoi la c\r]ile mari ale li-
teraturii. Cui `i este adresat acest a-
pel la lectur\?

BAS: Eu m-am apelat singur, ca s\ zic
a[a. Apoi am apelat la Vasile. Acum, a[
vedea printre cititori pe to]i cei ce au
p\reri ferme despre marii clasici.
Apelul `n sine, `ndemnul este de a
reciti. De a reveni `n permanen]\ la
c\r]ile indiscutabile. Pentru c\, dac\
le la[i `n stadiul de „indiscutabil“,
mor, dispar. M-am adresat c`torva fan-
tome care `mi poart\ chipul: acela
care eram `n liceu, atunci c`nd citeam
[i Dostoievski, [i Marquez, m-am
adresat celui care eram acum 5-6 ani,

c`nd scriam dou\, trei cronici literare
s\pt\m`nal, m-am adresat c`torva oa-
meni pe care-i [tiu pasiona]i cu adev\-
rat de literatur\. {i, de ce nu?, m-am
adresat dragului de Joyce, m-am r\-
fuit cu de[teptul de Nabokov [i am di-
alogat cu to]i strigoii care b`ntuie casa
p\r\sit\ a literaturii.

V.E.:  Experien]a scrierii acestei c\r]i
se bazeaz\ pe trimiterea la lecturi, la
autori [i c\r]i clasice. Cel mai mare c`[-
tig al acestei experien]e a fost reveni-
rea la autori de prim rang [i la c\r]i
importante. A descoperi c\r]i noi, a re-
descoperi c\r]i vechi [i a te bucura de
aceasta, a `mp\rt\[i cu cel\lalt aceas-
t\ bucurie reprezint\ un semn c\ `nc\
e[ti viu. Acesta e marele c`[tig pentru noi.
Pe parcursul scrierii acestor texte, am a-
vut multe r\sturn\ri de situa]ie: ne-am
revizuit anumite pozi]ii, ne-am schim-
bat opiniile, am ̀ n]eles c\ deseori am fost
ni[te ignoran]i bloca]i `n ni[te cli[ee. A
avea curajul s\ recuno[ti c\ ai gre[it,
c\ e[ti dispus s\ renun]i la vechile o-
pinii este un lucru extraordinar. Pros-
tia poate fi `nvins\ prin literatur\, prin
dezbateri [i polemici. A[ fi foarte bu-
curos dac\ experien]a noastr\ se va
transmite [i cititorilor. Eu cred c\ ma-
nualele de liceu ar trebui f\cute exact
pe acest model: oameni vii, `ndr\gosti]i
de domeniul dat [i totul pus `n dezba-
tere, nu `n formule moarte [i clasific\ri
de muzeu antic. Literatura este ceva viu:
[i Flaubert, [i Tolstoi, [i Joyce, [i Gogol,
[i Caragiale s`nt contemporani unul cu
altul [i contemporani cu cititorul.

Care ar fi portretul scriitorului ro-
mân post-‘89?

BAS:  Orice r\spuns a[ da la aceast\ `n-
trebare ar fi reductiv [i categoric gre-
[it. ~n orice caz, ar fi lipsit de leg\tur\
cu obiectul discu]iei noastre. Portretul
scriitorului român post-‘89 este por-
tretul unor oameni dragi, `nt`mpl\tor
scriitori, pe care i-am cunoscut [i al\-
turi de care am crescut. Am `nceput s\
lucrez `n redac]ia „Ziarului de Dumi-
nic\“ `n anul al doilea de facultate, la
20 de ani, al\turi de oameni ca Ioan Es
Pop [i Daniel Nicolescu, oameni care
m-au `nv\]at s\ scriu. Pentru mine, ei
reprezint\ scriitorul român. Apoi, anii
de munc\ la revista „Luceaf\rul“ m-au
adus iar\[i `ntre scriitori români de
toate felurile. S\ nu uit nici anii petre-
cu]i la Muzeul Literaturii...

V.E.: La acest capitol mie `mi place s\ iro-
nizez [i s\ m\ autoironizez. Scriitorul

român t`n\r care a intrat `n plin capi-
talism s\lbatic, dar care `nc\ mai p\-
streaz\ o mul]ime de elemente din ve-
chea lume, vechile obsesii etc. vrea do-
u\ lucruri: vrea s\ fie recenzat pozitiv
de Nicolae Manolescu [i l\udat la tv de
Mihaela R\dulescu. Adic\ scriitorul ro-
mân din capitalism vrea s\ aib\ [i aura
elitist\ din vechile regimuri, dac\ s-ar
putea [i privilegiile din acea perioad\,
dar [i s\ fie citit la nivel de mas\. {i eli-
tist, [i de mas\ nu se prea poate. Noi
am uitat c\ nu mai exist\ demult ruptu-
ra clasic\ dintre „cultur\ `nalt\“ [i „cul-
tur\ joas\“. Ce trebuie f\-
cut e greu de spus: fi-
ecare-[i alege te-
ma, stilul, strate-
gia care-i s`nt la
`ndem`n\, la ca-
re se pricepe [i
care vor ]ine at`t
c`t `l ]in talentul [i
munca depus\.

Ce ar mai r\m`ne din
literatura noastr\ da-
c\ am trece-o prin
cercurile lui Bloom?

BAS:  R\m`ne destul,
complexele acestea s`nt
total lipsite de substan]\.
Avem o literatur\ bun\, [i
spun asta dup\ ce am con-
sumat literatur\ român\
timp de 10 ani non-stop, cu
ochi de profesionist.

V.E.:  Ar fi interesant de
f\cut un astfel de exerci]iu. Din
p\cate, la noi nu exist\ o dorin]\
a confrunt\rilor valorice, ci o
obsesie a cuceririi unui spa]iu.
Cred c\ am [i scris `n carte acest
lucru. Obsesia literaturii ro-
mâne, a scriitorilor români
e s\ acumuleze premii
(vezi obsesia Premiului
Nobel) [i s\ p\trun-
d\ `n Istoria litera-
turii. Istoria litera-
turii este privit\
ca un spa]iu de
expunere. Ar tre-
bui s\ [tim c\
o astfel de abor-
dare `nseam-
n\ o form\ de
muzeificare,
adic\ de an-
chilozare.
Literatura vie,
de regul\, lup-
t\ `mpotriva

muzeific\rii, institu]ionaliz\rii, biro-
cratiz\rii ei etc. Apari]ia Istoriei litera-
turii lui Nicolae Manolescu [i, mai ales,
reac]ia la ea reprezint\ o imagine per-
fect\ a ceea ce spun. Scriitorii [i criticii
o citesc de la coad\ la cap, adic\ de la
indice spre con]inut [i m\soar\ fiecare
c`t spa]iu de expunere are. Deci, `n
acest context, Istoria literaturii devine
un instrument birocratic, un muzeu de
expunere. ~ntrebarea `ns\ se complic\:
ea spune ce este sau ce nu este litera-
tur\?

VASILE ERNU
9 «
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„Pe parcursul scrierii acestor texte, am avut multe r\sturn\ri
de situa]ie: ne-am revizuit anumite pozi]ii, ne-am schimbat
opiniile, am `n]eles c\ deseori am fost ni[te ignoran]i bloca]i `n
ni[te cli[ee.“
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 Hanul lui Manuc a ajuns
uri de cei doi scriitori prin

am re`nt`lnit pe Dostoievski,
ov [i Joyce. Locul meu, al
l diligen]ei. La st`nga mea a
Ernu. De pe fiecare parte a
o poveste. Ca s\ nu m\

u `nainte, ascult`ndu-l `ns\
el\lalt. Am fost martor al
ce, `n zeci de sta]ii.

e Bogdan Romaniuc

ea fost `njura]i, poate
xtrem de simpatici“
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C. Rogozanu: „Mai mult dec`t orice, Secolul este o carte care
nu-[i subestimeaz\ cititorul, `l sim]i `n fiecare pagin\ ca un
auditoriu curajos, gata s\ primeasc\ interpret\ri nedogmatice“.

CITITORUL
» 10

printre r`nduri

Nora Iuga, Berlinul meu e un monolog, colec]ia „Jurnale [i memorii“, Editura Cartea
Româneasc\, 288 de pagini, 29.95 lei

Jurnalul berlinez, Berlinul meu e un monolog – cu cele dou\ p\r]i ale sale, Fasanenstrasse
23 [i Stuttgarterplatz 22, scrise la un interval de zece ani – surprinde personalitatea unui
ora[ benefic [i malefic totodat\, care te seduce [i te sperie deopotriv\, fixeaz\ imaginea unui
organ viu care respir\, pulseaz\, celulele lui reproduc`ndu-se vertiginos ca pe lamela unui
microscop planetar. Dar aceasta nu este, pur [i simplu, o carte despre fabulosul ora[ din
dou\ lumi, ci o carte despre Berlinul unic [i irepetabil al fascinantei [i seduc\toarei scrii-
toare Nora Iuga, al c\rei monolog st\ sub semnul unei replici memorabile: „Berlinul s`nt eu“.
„Cel mai grozav scriu ̀ n cap, merg`nd pe str\zi, a[a am scris prima parte a jurnalului, pe b\nci,
`n parcuri, `n cimitire, `n trenuri, `n bistrouri. Ultima parte am scris-o mai mult `n cas\, la bi-
rou; soarele era tot mai palid [i mai stins. Vara [i toamna mai s`nt mese pe trotuar, atunci
mori s\ auzi ce vorbesc oamenii, s\ vezi cum se privesc, dac\ se iau de m`n\, dac\ `[i scot
pantoful s\-[i m`ng`ie c`inele cu talpa goal\. Acum vara [i toamna se gr\besc s\ plece c`t
mai devreme acas\ [i Berlinul se arat\ tot mai [ters, de fapt el nici nu exist\ dec`t `n oglin-
da mea, adic\ `n chipul meu, `n aerul meu, `n m`na mea care scrie. Berlinul \sta nu mai e
dec`t o mic\ parcel\, inclus\, printr-un partaj arbitrar, unui teritoriu nelimitat, numit No-
ra Iuga.“ (Nora Iuga)

C. Rogozanu

Mi-aar  fi  pl\cut  `n  liceu  pentru  c\  mi-aar
fi  f\cut  creierii  varz\,  mi-aar  fi  dat  in-
stantaneu  o  superb\  list\  de  lecturi,
mi-aar  fi  dat  [i  un  aer  interesant,  mai
interesant  dec`t  c\r]ile  de  eseuri  la  mo-
d\  pe  vremea  mea,  prin  anii  ’90.  Cam
asta are de „liceu“ `n ea, restul e foarte
serios – deci, mai mult dec`t orice, este
o carte care nu-[i subestimeaz\ citito-
rul, `l sim]i `n fiecare pagin\ ca un au-
ditoriu curajos, gata s\ primeasc\ in-
terpret\ri nedogmatice.

Badiou define[te „secolul“ altfel de-
c`t `n dic]ionar. Secolul este mai cur`nd
o aglomerare de teme, recuren]e, ob-
sesii, fapte. Secolul XX ar `ncepe, dup\
g`nditorul francez, undeva la sf`r[itul
secolului al XIX-lea istoric [i s-ar termi-
na prin anii 1970. Ce urmeaz\ e o restau-
ra]ie, o „re-conservatorizare“ a spa]iu-
lui public, artistic, ideologic. Un alt „se-
col XX“ poate fi constituit [i din 1970
p`n\ `n zilele noastre – un secol al in-
staur\rii totale a capitalismului, un se-
col fericit, un secol-t`rti]\ cum `l nume[-
te dispre]uitor Badiou. Interesant e ce
idei, momente, scriitori alege filosoful
pentru a descrie secolul `n propria vi-

ziune. Ce iese este o interesant\ teore-
tizare a unei pasivit\]i straniu radicale,
radicalizate, „formalizate“. Unul dintre
cele mai intense momente ale c\r]ii
apare c`nd comenteaz\ un poem al
lui Pessoa. Poetul atingea `n text ten-
siunea incredibil\ dintre la[itatea bur-
ghezului care nu vrea s\-[i ias\ din ru-
tina c\ldicic\, func]ion\reasc\ [i dorin-
]a insuportabil\ de a fugi cu pira]ii, de
a fuziona cu ac]iunea total\, cu haosul,
cu „via]a adev\rat\“. Badiou intervine
cu un fragment biografic (participarea
la evenimentele din Fran]a, mai 1968)
[i emite ideea c\ opusul la[it\]ii nu ar
fi ac]iunea, ci pasivitatea. El spune c\
exact `n astfel de momente `n care a-
bandonezi tot [i te arunci `n necunos-
cut comi]i [i un act sublim de pasivita-
te. Chestiunea se complic\ pentru c\
Pessoa vedea `n poemul s\u [i un pe-
ricol substan]ial, o la[itate secund\ ca-
re intervine dup\ ce faci gestul de rup-
tur\ cu iner]ia – iar de aici deriv\ acea
umanitate burghez\ ucig\toare, aceea
`n care principala filosofie se rezum\
`n fraza plin\ de `n]elegere [i toleran]\
„asta e, nu mai e nimic de f\cut, a[a e
lumea, a[a s`nt oamenii“...

„Secolul“ lui Badiou nu
este secolul ideologiilor

Comentarii extraordinare g\sim [i la
fragmente din Brecht, cel care `n opo-
zi]ie cu Pessoa promoveaz\ actul Ideii
ca fiind reprezentabil `n timp, ca pu-
t`nd evolua. Esen]a oric\rei mi[c\ri
artistice radicale, avangardiste mai a-
les, nu st\ nici `n proiectarea unui vii-
tor. St\ `n prezent. St\ `n afirma]ia lui
Mallarmé din 1880, valabil\, spune Ba-
diou, [i `n 1980, [i `n zilele noastre:
„Ne trebuie un prezent“. Avangardisme-
le se formeaz\ `n jurul prezentului, `n-
cearc\ s\ se `nchine timpului imediat.
Vor s\ spun\, `n contradic]ie cu mi[c\-
rile reac]ionare, „clasiciste“, c\ exist\
totu[i posibilitatea aducerii unei idei ̀ n
realitate, c\ realitatea `ns\[i ne poate
ajuta s\ ie[im din marasm [i platitudine.
Singura ambi]ie a vremurilor noastre
fiind, spre disperarea filosofului, con-
servarea omului vechi, frica de teroa-
rea schimb\rii, de experien]ele `ngro-
zitoare ale secolului.

Provocatoare s`nt comentariile pe
marginea „omului nou“ proiectat de
ideologii ale secolului XX sau despre

Alberto Moravia, Amorul conjugal, traducere din limba italian\ de
Cerasela Barbone, colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XX“, Editura Po-
lirom, 204 pagini, 22.95 lei

Scris `ntr-un stil fluid, de o simplitate [i o elegan]\ `nc`nt\toare, romanul
Amorul conjugal (1949) exploreaz\ teme literare fundamentale, pre-
cum inspira]ia literar\, efectul muzei asupra creativit\]ii [i descoperirii
de sine, posibilit\]ile iubirii platonice [i ale iubirii conjugale. Autorul sur-
prinde cu o fin\ intui]ie drama psihologic\ a unui diletant bogat care
`[i vede n\ruindu-se cele mai `nalte aspira]ii: s\ iubeasc\ o femeie [i s\
creeze o oper\ literar\ valoroas\. Retr\g`ndu-se `mpreun\ cu so]ia la o
vil\ izolat\ din Toscana pentru a scrie, Silvio Baldeschi `[i d\ seama c\
lungile nop]i de dragoste `i sec\tuiesc puterile [i `i propune acesteia o
perioad\ de abstinen]\, p`n\ c`nd `[i va `ncheia capodopera. Dar lu-
crurile iau o `ntors\tur\ tragic\ `n momentul `n care Leda e asaltat\ de
avansurile b\rbierului, care `i viziteaz\ zilnic. Nara]iunea la persoana
`nt`i transmite admirabil cititorului lipsit de alt\ perspectiv\ confuzia,
nesiguran]a, suferin]a [i sentimentul de `nfr`ngere pe care le `ncearc\
protagonistul `n momentul destr\m\rii mariajului s\u.

SEMNAL

Exist\ c\r]i f\cute parc\ pentru liceeni nelini[ti]i. Nu `n sens
didactic, nu `n sens fandosit cool. Ci `n cel mai cinstit sens de
avatar pop-filosofic al tranzitivit\]ii, al profunzimii. Asta-mi
ziceam `n timp ce citeam conferin]ele lui Alain Badiou
]inute sub titlul Secolul. Badiou nu m-a prins niciodat\ `n
retorica sa, dar de data asta am primit un binevenit cap `n
gur\. Evident, au contribuit limbajul ceva mai colocvial,
morga mai pu]in g`nditoare (care e vital pentru mine – s`nt
un cititor radical `mpotriva zorzoanelor limbajului „tehnic“,
academicos, iar Badiou are [i din astea), referin]ele
numeroase, r`ndurile de cititor autentic dedicate scriitorilor
iubi]i. {i mai ales ideile curajoase expuse natural, f\r\
precau]ii inutile, raportarea cu adev\rat critic\ la imediat. 

A  circulat  aproape  ca  un  nume
de  cod  pentru  prietenie  [i  pentru
muzica  bun\.  {i mai ales pentru
ceva cu totul aparte, care – nu
m\ `n[el – putea fi `nt`lnit doar la
Timi[oara. Kamo vine de la
Kamocsa [i l-a b\tut la puncte pe
Béla, prenumele s\u. Scriu acum,
la `nceput de decembrie, despre
Béla Kamocsa, deci despre Kamo,
din mai multe motive. ~nt`i, pen-
tru c\ nu cu mult timp `n urm\
am participat la Gala Blues-Jazz
Timi[oara, edi]ia XX, care `i purta
`n premier\ numele, f\r\ ca el,
ini]iatorul, inima festivalului, s\
urce pe scen\. Cum n-a urcat nici
la G\r`na, `n var\, tocmai el, unul
dintre `ntemeietori. {i n-a mai
ap\rut nici la rememor\rile
Phoenix (al c\rei fondator a fost).
Simt nevoia s\ scriu despre Kamo
[i pentru c\ zilele astea am primit
dou\ invita]ii. Una anun]\ c\,
dup\ exact 40 de ani, legenda
jazzului timi[orean re`nvie la
Flora, localul de pe malul
Beg\i, `n amintirea lui Ka-
mo. Iar cealalt\ invita]ie ne
cheam\ `n cel mai nebu-
natic cu putin]\ bar-club
din ora[, Sc`r], loc lejer,
s\ vorbim despre o carte
[i s\ ascult\m muzic\.
Cartea se cheam\ Blues
de Timi[oara. O autobio-
grafie [i poart\ numele lui
Kamo pe copert\. A ap\-
rut la Brumar, iar `ngriji-
rea volumului (cu tot ce
`nseamn\ acest infinitiv
lung, `ngrijire), `i apar]ine
prozatorului Tinu P`rvu-
lescu, nepotul lui Kamo [i
colegul nostru. Kamo s-a
stins `n ianuarie 2010, iar
despre ce a `nsemnat
dispari]ia lui pentru noi
am scris chiar aici, `n

Secretul... Simt nevoia s\ revin,
pentru c\ niciodat\ memoria
unui artist nu a fost p\strat\ at`t
de intens [i de viu la Timi[oara.

Am citit povestea spus\ de el
`nsu[i `n carte azi-noapte, dintr-o
suflare. Totul curgea simplu, lim-
pede, f\r\ sofistic\ri inutile. ~mi
erau cunoscute mai toate `nt`m-
pl\rile, oamenii, locurile despre
care vorbea, pentru c\, printr-o
coinciden]\, am crescut `n acela[i
cartier [i de fapt `n aceea[i lume
[i acelea[i vremuri cu el. Dar a[a
cum `nl\n]uia Kamo lucrurile, to-
tul se lumina altfel, de parc\ ar fi
fost ceva nou. Iar asta venea, cred,
din nesf`r[ita sa modestie demn\,
din bunul lui sim] [i din sim]ul lui
bun, din puterea incredibil\ de a
se putea pune mereu `n pielea
celuilalt [i de a da partea lui de
dreptate fiec\ruia. Autobiografia
lui Kamo este o carte cinstit\,
plin\ de adev\r nu doar despre
el, ci despre noi to]i.

SECRETUL ADRIANEI

Adriana BABE}I

Kamo

Vom deveni corect
porci [i furnici
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printre r`nduri
SECOLUL
FAPTELOR

C. Rogozanu: „Secolul lui Badiou este secolul faptelor cu tot ce
au avut ele mai terifiant, mai m\re], mai mizerabil; ideologiile
fuseser\ construite deja `n secolul precedent“. 

Bine, bine – `mi va replica
un cititor atent –, dar cum
explici c\-]i scrii `n ultima
clip\ [i tabletele publicistice,
care nu presupun lecturi
s\pt\m`nale de tomuri
impozante? {i cum se aplic\
teoria convenabil\ ]ie, a
„ultimului tren”, la cola-
bor\rile critice cu revistele
lunare [i trimestriale? Iar o
s\ ne ame]e[ti cu s\pt\m`na
Crea]iei?

Adev\rul e c\ am ajuns,
treptat, supersti]ios. Am o
sumedenie de ticuri care
anticipeaz\ [i `nso]esc scri-
sul, iar acest deadline ce-mi
decupeaz\ unitatea de timp
`n care trebuie s\ m\ `nscriu
le pune [i mai bine `n

eviden]\. Chiar desf\[ur\to-
rul criminal al celei din urm\
dimine]i a devenit o super-
sti]ie. C`nd `l aplic (`n 99%
din cazuri), e bine [i foarte
bine. C`nd nu (atunci c`nd
scriu „din vreme”), e r\u [i
foarte r\u. Corectorii au
r\gaz s\-[i bage m`nu]ele
experte `n frazele mele, adu-
c`ndu-le exact la normele pe
care a[ fi vrut s\ le for]ez
creativ. Pe de alt\ parte, `n
acele situa]ii cu totul neo-
bi[nuite c`nd textul meu nu
mai este al meu, [i nici,
`nc\, al cititorilor, `mi vin
idei ulterioare de `mbun\-
t\]ire pe care le arunc, cu
triste]e, la un co[ imaginar.
Iar ideile tardive apar nu din

opera literar\ pe care am co-
mentat-o c`t am putut mai bi-
ne, ci din realitatea noastr\
`nconjur\toare, `n continu\
evolu]ie de la o zi la alta.

Asta se vede cel mai clar
`n „metodica” absolut
imprevizibil\ a articolelor
publicistice. Aici, dac\ nu ai
un subiect, e[ti un om mort.
{i, m\ scuza]i, dar subiectele
nu vin `ntr-o anumit\ zi, la o
or\ fix\. Trebuie s\ ai mult\
r\bdare, s\ le a[tep]i p`n\
c`nd binevoiesc s\-]i apar\
dintr-un cotidian fluctuant
sau din memoria pe care el
]i-o activeaz\. Aparte de
problema spinoas\ a
subiectului, ce devine tot
mai acut\, scrisul de ultim\
or\ `]i permite s\ te folose[ti
de trecutul cel mai recent,
mai proasp\t: de ultimele
`nt`mpl\ri, referin]e [i de

raporturile noi pe care
acestea le creeaz\. Mi-ar fi
mil\, de pild\, de un
jurnalist care ar scrie un
articol perfect documentat,
de mari dimensiuni, despre
problematica istoric\ a
peninsulei Coreea [i ar rata
(fiindc\ [i-a predat textul cu
zece zile `nainte) tocmai
bombardamentele nord-
coreene din ultima
s\pt\m`n\...

Dar nu the breaking news
constituie miza scrisului
meu. Dac\ ar fi fost a[a, a[ fi
ales s\ fiu ziarist, nu critic
literar. Ceea ce m\
intereseaz\ e supraetajarea
paginii critice. Cronicarul
integreaz\ totalitatea
lecturilor anterioare,
Biblioteca personal\
parcurs\ [i asimilat\, `n
exerci]iul mereu reluat al

comentariului de carte.
Obligat s\ [tie c`t mai mult
din ceea ce s-a scris `nainte,
el se va str\dui, de fiecare
dat\, s\ scrie pe limba [i `n
codurile timpului s\u.

Acest timp, pe care
putem s\-l personaliz\m,
trebuie luat `n posesie [i
folosit la maximum. ~l storc
de tot ce `mi poate oferi, ca
noutate, dar [i ca interval
suplimentar de reflec]ie
asupra unui subiect. De
aceea scrisul, esen]ial, vine
pentru mine la urm\.

Evident, reparti]ia celor
trei secven]e (lectura c\r]ii,

scoaterea de note [i scrierea
cronicii) nu echivaleaz\ cu
succesiunea standard a unor
reprize. Fiindc\ scriu, la
figurat, atunci c`nd citesc o
carte [i o citesc, `ntr-un chip
simbolic, `n orele `n care
scriu despre ea. Iar c`nd scot
note, le fac pe toate
deodat\. De aceea `mi [i e
at`t de greu pe durata
acestei opera]iuni...

Dar am ajuns, iat\, `nc\ o
dat\ la cap\t. La cap\tul
cap\tului cititscrisului. Prea
bunule cititor, abia acum
ne-am l\murit, `mpreun\, ce
vrea s\ `nsemne deadline.

Deadline (II) BUCURE{TI FAR WEST

Daniel CRISTEA-ENACHE

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!

SUPLIMENTUL DE CULTUR|
SE AUDE LA

`n fiecare vineri,
de la 20.00

Cu George Onofrei

BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU
omul nou al industriei genetice, adus la
realitate oarecum involuntar. Scrie Ba-
diou: „Tocmai `n zilele noastre, odat\
cu manipul\rile genetice, lumea se preg\-
te[te s\ schimbe cu adev\rat omul, s\
modifice specia. Diferen]a st\ `n `ntre-
gime `n faptul c\ genetica este profund
apolitic\. (...) Afl\m de prin ziare c\ e
posibil, c\ vom putea s\ avem cinci labe
sau s\ fim nemuritori. Ceea ce se va `n-
t`mpla tocmai pentru c\ nu ]ine de un
proiect. Acest lucru se va `nt`mpla [i prin
automatismul lucrurilor“. E o revan[\ a
[tiin]ei, a tehnicului `mpotriva politicu-
lui. A cifrelor ̀ mpotriva cuvintelor. Ceea
ce e extrem de periculos. Pentru c\ ni-
meni nu va mai sta s\ `ntrebe „Ce s\ ne
facem cu faptul c\ [tiin]a [tie s\ fac\ un
om nou?“. Nu, nimeni n-o s\-[i mai pun\
serios `ntrebarea asta. Pur [i simplu va
`ncepe fabricarea [i, afirm\ Badiou tran-
[ant, singura constant\ sigur\ care va in-
tra `n calcul va fi, [i `n acest caz, profitul.

Constante la Alain Badiou, ca [i la re-
pere ceva mai „glam“ ale st`ngii precum
Zizek, s`nt critica filantropiei, ]inerea `n
retardare a ]\rilor din lumea a treia prin
filantropie, filantropia ca form\ ipocri-
t\ de `ntre]inere a monopolului `n in-
dustrii-cheie cum ar fi cea farmaceutic\.
„Distribuirea de medicamente necesare
tuturor bolnavilor africani de SIDA este
absolut posibil\. E de ajuns ca anumite
]\ri care dispun de mijloacele industri-
ale necesare s\ decid\ s\ fabrice medi-
camente generale [i s\ le livreze popu-
la]iilor ̀ n cauz\. Efort financiar minim,
net inferior costului expedi]iilor mili-
tare «umanitare». Un guvern care nu
decide s\ ac]ioneze astfel decide s\ fie
coresponsabil de moartea mai multor
zeci de milioane de oameni.“

„Secolul“ lui Badiou nu este secolul
ideologiilor, al utopiilor. Este, dimpotri-
v\, secolul faptelor cu tot ce au avut ele
mai terifiant, mai m\re], mai mizerabil;
ideologiile fuseser\ construite deja `n
secolul precedent. Secolul lui Badiou este
animat de un antagonism central: dou\
tabere care se bat la scar\ planetar\,
asta ar fi principala caracteristic\. E
invocat un moment din anii ’60, `n Chi-
na, c`nd izbucne[te o teribil\ lupt\

filosofic\ pe marginea dialecticii. Ce este
esen]ial pentru dialectic\? C\ „unul se
divizeaz\ `n doi“ sau c\ „doi fuzionea-
z\ ̀ n Unu“. Ei bine, „de st`nga“ ̀ nsemna
`n China acelor vremuri s\ vezi drept
esen]ial\ divizarea, [i nu fuzionarea
elementelor care se contrazic. 

O carte provocatoare [i
foarte u[or de citit
Un capitol absolut memorabil ̀ i este de-
dicat lui Freud, temei sexului `n seco-
lul trecut, unui fragment dintr-o carte pe
care Badiou o a[az\ `n fruntea scrieri-
lor literare din toate timpurile: „Cinci
psihanalize“. Scoaterea sexului din zo-
dia „normalului“, investigarea erotismu-
lui infantil, studierea sexului ca un con-
struct, [i nu ca un act cu sens dat (cum
l-ar fi vrut Biserica), miza ascuns\ a lup-
tei cu religia. Badiou raporteaz\ tot tim-
pul discursul de atunci la noul conser-
vatorism al zilelor noastre. La credin]a
[i mai ferm\ `n familie, dar [i la o echi-
valare nebun\ a „omenirii“ cu o specie
oarecare, a[a cum `[i doresc promoto-
rii unei etici totale `n r`ndul animalelor,
plantelor etc. Ce efect au astfel de „g`n-
diri reac]ionare“. Percep]ia agresorilor
copiilor, de exemplu, e afectat\ de do-
rin]a profund\ de a nu destabiliza fa-
milia. Transformarea pedofilului `n
unic [i diabolic inamic al copilului are
[i efectul pervers de a trece `n umbr\ o
realitate teribil\: c\ cele mai multe cri-
me av`nd copii drept victime s`nt cele co-
mise chiar de mamele lor [i c\ cele mai
multe agresiuni sexuale asupra copiilor
s`nt comise de ta]i (vitregi sau naturali).

Miza aducerii sexului `n esen]a de-
finirii omului ar fi fost, la Freud, revo-
lu]ionarea complet\ a „actului cu sens“.
Scoaterea din matricea moral\ (una
dintre defini]iile revolu]iei, „dincolo de
bine [i de r\u“). Dar a reu[it cu adev\-
rat ultimul secol s\ „de-morali-
zeze“ sexul?, se `ntreab\ ironic
Badiou. „Nu“, acesta este
r\spunsul. „Rea-
lul“ sexului era
important pen-
tru Freud, cu tot ne-
numitul pe care-l implic\

el. Realul, [i nu „sensul“, nu sublim\-
rile culturale à la Jung. {i nici febrili-
tatea imperativ\ ie[it\ din r\runchii
hedonismului contemporan: „juiseaz\!“.
„A[a cum [tim cel pu]in de la Imperiul
Roman t`rziu `ncoace, atunci c`nd ju-
isarea e lucrul de care orice via]\ vrea
s\ se asigure, atunci c`nd juisarea se a-
[az\ pe locul imperativului, atrocita-
tea devine `n chip inevitabil lucrul de
care se juiseaz\. Iat\ cum vine timpul
obscenit\]ii generale, al gladiatorilor,
al caznelor `n timp real, care ne va face
s\ ducem p`n\ [i dorul crimelor politice
ale secolului defunct.“

Cartea se `ncheie cu `nc\ o elegie pen-
tru proiectul egalitarist care s\ dep\-
[easc\ visul snob-n\t`ng bioetic [i eco-
logist. „Dup\ Sartre [i Foucault, un Dar-
win nefast. Cu o tu[\ «etic\», fiindc\ ce
altceva ne-ar putea `ngrijora `n privin-
]a unei specii, dac\ nu tocmai supravie-
]uirea ei? Ecologia [i bioetica vor veghea
la devenirea noastr\ «corect\» de porci
sau de furnici.“ Am rezumat ceva din
spiritul acestor conferin]e ]inute de Ba-
diou `n prima jum\tate a anilor 2000.
E o carte provocatoare [i foarte u[or de
citit. Lectura perfect\ pentru \ia care
`nc\ nu se simt furnici.

Alain Badiou, Secolul, traducere 
de Emilian Cioc, colec]ia „Panopticon“,

Editura Idea, 2010 
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DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu & 

Emil BRUMARU

Emil  Brumaru: Ca de obicei, `na-
inte de a m\ trezi, am vise ciudate.
Acum i-am visat pe mama [i pe
tata. ~mprumutasem cu greu ni[-
te reviste de la un spital [i m-am
trezit c\ taic\-meu le rupe coper-
]ile [i aranjeaz\ ni[te camere noi,
cu ceva de reparat `n ele sau de
v\ruit. ~i spun [i m\ sup\r at`t de
tare `nc`t nici s\ protestez nu pot
ca lumea, apoi ies pe un hol [i un
vecin, [i el mort, m\ roag\ s\ ajut
la ridicarea unui lift, dar `i explic
c\ nu am voie s\ fac eforturi
fizice [i m\ bag `n ceea ce cre-
deam a fi un lift, `ns\ se mi[ca
orizontal. Se pare c\ e un soi de
tren mic, la Paris, unde vizitez
fortifica]iile `mpotriva nem]ilor,
ocolind zidurile din piatr\.

{i m\ trezesc brusc.
S`nt fericit c\ am sc\pat de

lumea asta absurd\, `n care
mor]ii s`nt vii.

{i ieri am tot `ncercat s\ citesc.
P`n\ la urm\ m-am fixat pe un
studiu al lui {estov despre Cehov.
V\d c\ are sublinieri mai de
demult, deci citisem c`ndva eseul,
dar uitasem total: Crea]ia din
nimic.

Se centreaz\ pe o nuvel\ de
pe la 29 de ani, O poveste banal\
(tradus\ aici O istorie ur`t\), [i pe
piesa Ivanov, c\ut`nd s\
demonstreze c\ Cehov este
autorul care ucide orice iluzie `n
om, spun`nd lucruri pe care scri-
itorii se cam feresc s\ le spun\.
Disperarea e la baza `ntregii sale
opere de pe la vreo 29-30 de ani,
perioada capodoperelor, p`n\ la
urm\. Cehov este cumplit de
indiferent fa]\ de personajele
sale, duc`ndu-le `n situa]ii im-
posibile, f\r\ sc\pare, demon-
str`nd `n felul \sta c\ nu mai e
nimic de f\cut.

Uneori este explicit faptul c\
el, Cehov, nu are un concept,
adic\ o idee comun\ care s\
uneasc\ fragmentele pe care le
vede necru]\tor de limpede.

De aici {estov `ncepe o ade-
v\rat\ teorie: Cehov e `mpotriva
ideii, a concep]iilor generale; cru-
zimea, chiar crima lui, e aceea de
a l\sa cititorul balt\, de a-l `mpin-
ge `n disperarea imposibilit\]ii
unor solu]ii. Adev\rul e c\ pe
mine m\ fascineaz\ Cehov. E [i
cinic, prin luciditate, [i cald,
sf`[ietor de uman.

Altceva – s`nt dezn\d\jduit c\
uit mereu ce am citit, chiar
lucruri importante.

}in minte c\ asta mi se
`nt`mpla [i c`nd eram t`n\r, [i m\
enerva cumplit, trebuia s\ repet
lectura, iar acum a devenit o
adev\rat\ pacoste. S`nt absorbit
c`nd citesc, fiindc\ totul e nou,
de fapt, pentru mine, chiar dac\
[tiu aproximativa schem\ folosit\.

Veronica  D.  Niculescu:  M-am
`ntors, am c\l\torit bine la
`ntoarcere, a trecut destul de
repede. Am terminat [i
corecturile, mai `n pat, mai `n
gr\din\, cu c\]eloi la bot [i
copaci [i ardei iu]i.

Scrisorile adunate c`t am lipsit
m\ ajut\ s\ `ncep ziua. O s\
recitesc, acum s`nt nu cititorul
l\sat balt\, ci chiar cititorul-balt\.
Spre dup\-amiaz\ `mi recap\t [i
eu puterile, c`nd bate soarele, e
magic, depind de lumin\.

Timi[oara, drumul \sta pl\cut-
for]at la fiecare trei luni. ~n tren,
unul din patru oameni cite[te.
Poate doi din patru. S\ zicem cel
pu]in unul `ntr-un cuibar de pa-
tru locuri. Trei din patru cititori
au sub 40 de ani. Trei din patru
c\r]i s`nt din cele cu pagini
`ng\lbenite. Din ’84, a mea.
Ignor`nd ochii a]inti]i pe pagini,
voci pi]ig\iate declam\ dec\derea
noilor genera]ii. Ce se vede
printre pagini? B`tlani decol`nd
spre apus. Timi[oara, dulce
dec\dere. Ochii se deschid doar
dup\ verdictul medicului. E bine.
{i v\d: o strad\ sc\ldat\ `n miere.
Jum\tate pustie. Jum\tate
infestat\. Cocalari cu geci de f`[
pe pieptul gol ies la orele pr`n-
zului de la [coala de arte [i
meserii. Arte [i meserii? Puseu de
panic\. Mers de [obolan pe l`ng\
ziduri. ~n capul str\zii, un co[ar
cump\r`ndu-[i lango[i. Dec\derea
continu\ a unui ora[ frumos e
vizibil\ doar la vizite atent
dr\muite. St`lpi metalici unde-a
fost piatr\. Ornamente [tirbite.
Fa]ade colorate. Acoperi[uri
lucitoare. Dar frumuse]ea din
centru. P\turici portocalii pe
scaunele cafenelei. Pisici pe
teras\, adulmec`nd tivurile,
privind `n gol, a]ipind, tres\rind.
Pisic\ `nduio[\tor tol\nit\ cu
burta `n sus sub m`inile necu-
noscute. Acas\ iar. Terminat
lectura celor 1.600 de pagini. A[
vrea s\ dispar\ filamentul din
ochiul drept. O s\ dispar\? S`nt
obosit\. Fericit\ – tu `mi scrii
despre Cehov, ce mai p\turic\!

Vise, pagini 
[i b`tlani

Florin Irimia

Asta  nu  ̀ nseamn\  c\  „romanul“  e  prost.
Dimpotriv\. Farmecul lui st\ tocmai
`n t\cerea pe care o eman\. E cel mai
discret „roman“ pe care l-am citit ̀ n ul-
timii ani, [i a[a cum v-a]i dat seama din
ghilimelele folosite, nu e nici m\car un
roman, ci mai degrab\ o [oapt\ poeti-
c\, una care, dac\ ai r\bdare s\ o as-
cul]i, `]i va spune un fel de poveste.

Un „roman“ gotic

Cartea `ncepe iarna, cu o trecere `n re-
vist\ a universului paralel care este
Zona Industrial\ dintr-un ora[ de pro-
vincie. Penitenciarul, ~ntreprinderea de
Prelucr\ri Mecanice, Fabrica de Scule,
Fabrica de Aliaje Speciale, Combinatul
de Prelucrare a Lemnului, Turn\toria,
Turnul de termoficare, hala industri-
al\, c\minul de nefamili[ti (a se citi
handicapa]i social), fosta fabric\ de
]uic\ [i viitoarea fabric\ de melci con-
gela]i, dou\ macarale, Filatura de L`-
n\ Piept\nat\, Betoanele, adic\ o se-
rie de bombe unde se bea ieftin (care
m-au dus cu g`ndul la „Acvariile“ din

Tudor, cine-[i mai aminte[-
te), Fabrica de P`ine, „violat\
[i p\r\sit\ mai demult“, ~n-
treprinderea de Panifica]ie,
pasarela cu sinuciga[i, toate
acestea s`nt personajele „ro-
manului“ lui Bradea, un „ro-
man“ gotic, „cu strigoi [i iele
industriale“ pentru a o cita pe au-
toare, unde o form\ de via]\ ciudat\,
omul, continu\, aproape neverosimil,
s\-[i fac\ de lucru printre f`[ii de ta-
bl\ ruginit\, bra]e metalice contorsio-
nate, polizoare, ciocane pneumatice, ma-
[ini-unelte, agregate, cuptoare, caza-
ne, robinete industriale, utilaje, morma-
ne de fier vechi [i alte asemenea „cre-
aturi“.

Zona industrial\ devine astfel un
fel de zon\ crepuscular\ unde totul sea-
m\n\ cu, dar nu este ceea ce ar trebui
s\ fie. Oamenii cred c\ tr\iesc, oame-
nii cred c\ au probleme, c\ asta-i via]a,
ce s\-i faci, mergem ̀ nainte, c`nd de fapt
nu s`nt dec`t ni[te mor]i-vii care-[i mu[-
c\ din co[maruri cu o foame de zombi.
Personajele-cl\diri [i personajele-oa-
meni locuiesc un acela[i univers contor-
sionat, sumbru, terifiant, dar pe alocuri

[i a-
muzant, á la Tim Burton, dac\ vre]i,
`n care foliile de h`rtie dau buzna pe u[\
ca s\-[i lipeasc\ obrazurile de gardul
`nalt al cur]ii, peretele de bca, cu ochi
decolora]i [i nas turtit se uit\ pe geam,
tavanul r`nje[te cu [iruri nesf`r[ite de
din]i ciobi]i, ferestrele s`nt sparte dintr-o
`nc\ierare cu grindina, o chiuvet\ s-a-n[u-
rubat `ntr-un [old al blocului, c\minul
doarme pe o pern\ ̀ n ]igle murdare, dou\
baruri pozi]ionate fa]\ `n fa]\ `]i arun-
c\ priviri viclene de spion, gropile se
feresc din calea unei secretare care merge
pe role [i cite[te Marcus Aurelius. O glum\
este [i steagul Uniunii Europene care ar
trebui s\ f`lf`ie la poarta uneia dintre
fabrici, dar care a refuzat s-o fac\ [i pa-
re c\ s-a sinucis `n momentul `n care
[i-a dat seama unde se afl\.

Scriitoarea se
autosubmineaz\ abord`nd
un ton grav

F\r\ `ndoial\, cartea Ioanei Bradea reu-
[e[te s\ creeze atmosfer\, una halucinan-
t\ (inclusiv prin folosirea limbajului poe-
tic exacerbat), dat\ de contactul cu o lu-
me marginal\, `ntr-adev\r aproape irea-
l\ `n contextul actual [i, de altfel, prea
pu]in interesant\ pentru cei mai mul]i
dintre noi. Din p\cate, odat\ atmosfera
creat\, scriitoarea pluseaz\ [i se auto-
submineaz\ abord`nd un ton grav, mult
prea serios, care, evident, ar trebui s\
ne mi[te, s\ ne `nduio[eze, s\ ne smul-
g\ o lacrim\, fie ea [i simbolic\, pentru
destinul necru]\tor al celor ce populea-
z\ aceast\ lume, victime, f\r\ doar [i
poate, ale postcomunismului industri-
al. Dar spun`ndu-ne c\ acum ar trebui
s\ ne `nduio[\m, Bradea nu face dec`t
s\ ne determine s\ ne ab]inem, c\ci
duio[ie, ca [i dragoste, cu de-a sila nu
se poate.

Ioana Bradea, Scotch, colec]ia „Ego.
Proz\“, Editura Polirom, 2010, 22.95 lei

Florin Irimia: „F\r\ `ndoial\, cartea Ioanei Bradea reu[e[te s\
creeze atmosfer\, una halucinant\, dat\ de contactul cu o lume
marginal\, `ntr-adev\r aproape ireal\ `n contextul actual [i, de
altfel, prea pu]in interesant\ pentru cei mai mul]i dintre noi“.

O ATMOSFER|
HALUCINANT|

» 12

printre r`nduri

Al doilea „roman“ al Ioanei Bradea nu va mai
st`rni controverse [i nici nu va mai fi premiat,
pentru c\ nu este conceput s\ nasc\ patimi
sau aprecieri unanime. De altfel, imediat dup\
ce a debutat, criticii au anticipat c\-i va veni
foarte greu scriitoarei s\ produc\ o a doua
explozie literar\ de calibrul celei dint`i, av`nd
`n vedere tocmai intensitatea acesteia. La [ase
ani de la publicarea lui B\g\u, Scotch este
lansat pe pia]\, iar zgomotul pe care `l
produce e al unei pastile de calciu dizolv`ndu-
se `ntr-un pahar cu ap\.

O zon\ crepuscular\
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muzic\ 
FRUMOS

Victor Eskenasy: „Ce frumos ar fi fost ca Radioul românesc s\ fi
readus la via]\, `n acest `nceput de decembrie, pe un CD, tot ca
omagiu la `mplinirea a 50 de ani de la dispari]ia pianistei Clara
Haskil, `nregistrarea din arhivele elve]iene...“.

ROCKIN’ BY MYSELF

Dumitru UNGUREANU

Dac\  despre  Lipatti  s-aa  vorbit  mult  `n
ultimele  s\pt\m`ni,  inclusiv  ̀ n  România,
despre  Clara  Haskil  [i  aniversarea  ro-
tund\  a  dispari]iei  ei  –  except`nd  pro-
gramele  anun]ate  pentru  s\pt\m`na
viitoare  la  Radio  Muzical  –  elogiile  [i
amintirile  s`nt  ast\zi  zg`rcite. {i totu[i
le-ar merita cel pu]in la egalitate cu
mai t`n\rul ei prieten [i, ini]ial, protejat.

Cum `[i amintea Bernard Gavoty `n
cartea album pe care i-a consacrat-o, `n
acel ̀ nceput de decembrie al anului 1960,
Clara Haskil, `n ajunul unui concert la
Paris, repeta c\ se „simte cu existen]a sus-
pendat\“, dup\ ce, pe aceea[i scen\, su-
ferise cu c`]iva ani ̀ n urm\ o tulburare
cardiac\. Concertul de la Théâtre des
Champs Elysées s-a derulat `ntr-o atmos-
fer\ particular\, cum amintea la ̀ nmor-
m`ntarea ei, la 9 decembrie, la Paris, Ge-
rard Bauër de la Academia Goncourt.
Clara Haskil `i spusese dup\ concert,
impresionat\ de publicul ei, „n-am mai
`nt`lnit niciodat\ o asemenea lini[te [i
nu [tiu dac\ o voi mai reg\si vreodat\“.

Nu o va mai reg\si. Plecat\ la Bruxelles
pentru o sear\ de sonate cu violonistul Ar-
thur Grumiaux [i `n absen]a acestuia,
`mpiedicat s\ vin\ la gar\, c\dea pe trep-
tele `nghe]ate [i suferea o como]ie cere-
bral\ fatal\ `n ciuda eforturilor medi-
cilor de a o salva.

Am `n fa]\, `ng\lbenite, c`teva arti-
cole de pres\ ale timpului, deosebit de
expresive [i emo]ionante despre ce `n-
semna pianista [i omul Clara Haskil pen-
tru prietenii ei din lumea muzicii. „Un re-
cital al Clarei Haskil nu se aseam\n\ nici
unui altuia. Succesul, faima ei nu se da-
torau deloc publicit\]ii. Incapabil\ s\ fac\
vreo concesie, nu [i-a flatat niciodat\ pu-
blicul; nici nu i-a solicitat favorurile prin
ceva exterior muzicii. Rar s`nt interpre]ii
ce vor fi fost mai pu]in preocupa]i de efec-
tul lor, mai pu]in doritori s\-[i demon-
streze str\lucirea. Un dezinteres at`t de
total, unit cu str\duin]a de a r\m`ne `n
umbr\ `n fa]a marilor mae[tri, r\m`ne
ceva cu totul excep]ional... Numele Cla-
rei Haskil a devenit – [i va r\m`ne – sim-
bolul unor certe valori ideale... Miracu-
losul ei toucher era pe m\sura sufletului
ei pur [i de o excep]ional\ sensibilitate
vie [i delicat\. De o subtilitate [i de un
rafinament miraculoase, el unea gra]ia
cea mai `naripat\, cu un greu de definit
element sf`[ietor ce `]i mergea drept la
inim\. Mozart trebuie s\ fi c`ntat astfel
la pian, Mozart c\ruia `i era unul din cei
mai extraordinari interpre]i: mu[c\toa-
re `n tr\s\turi [i arpegii, cum [tia ea s\
interpreteze un andante!“

Prietenii ei de la Vevey, ora[ul [i apro-
pia]ii ce o g\zduiser\ [i – ̀ mpiedicat\ s\
lucreze de o legisla]ie cu iz rasial `n
timpul r\zboiului, dup\ ce sc\pase aproa-
pe `n ultimul minut de a fi deportat\ de
nazi[ti din Fran]a – o ̀ ntre]inuser\, [tiau
cel mai bine despre ce vorbeau. O asculta-

ser\ dup\ r\zboi c`nt`nd al\turi de André
de Ribaupierre integrala sonatelor de vi-
oar\ [i pian de Mozart, al\turi de Pablo
Casals, de violonistul Joachim Roentgen
[i cvartetul din Winterthur, la un recital
devenit legendar cu Enescu, iar `n dece-
niul ’50 al\turi de Grumiaux [i cu Or-
chestra Festivalului Septembrie Muzi-
cal de la Montreux.

La Teatrul din Vevey, la 16 aprilie
1961, `i era adus un emo]ionant elogiu,
`n cursul c\ruia – programul `mi st\ `n
fa]\ – erau invita]i s\ rosteasc\ omagii
`n memoria Clarei Haskil, Charles Cha-
plin, dirijorul Igor Markevitch [i priete-
nul [i `ngerul ei p\zitor Michel Rossier,
publicul fiind rugat „s\ nu aplaude `na-
intea pauzei, care va fi marcat\ prin a-
prinderea lustrelor“. Cu acel prilej, Cha-
plin avea s\ declare c\ `n via]a lui i-a
fost s\ se afle `n compania a „trei mari
personalit\]i, Einstein, Churchill [i Cla-
ra Haskil“. Impiedicat de boal\ s\ fie pre-
zent, Igor Markevich [i-a trimis elogiul s\
fie citit de marele tenor Hugues Cuenod,
spusele dirijorului put`nd fi reg\site `n
portretul pe care `l face pianistei `n me-
moriile sale. Reuniunea omagial\ a `n-
cheiat-o violoncelistul Pierre Fournier,
al\turi de care Clara Haskil ar fi trebuit
s\ c`nte `n acea prim\var\ chiar la Ve-
vey, d`nd – scrie un martor al serii – „o
traducere extraordinar\“ a Suitei pen-
tru violoncel solo ̀ n re major de J.S. Bach.

„Acest concert-omagiu – st\ scris `n
programul pe care `l am `n fa]\ – a fost
`nregistrat de Radio Suisse Romande
(Studioul din Lausanne).“ {i ce frumos
ar fi fost ca Radioul frate românesc s\ fi
readus la via]\, `n acest `nceput de de-
cembrie, pe un CD, tot ca omagiu la `m-
plinirea a 50 de ani de la dispari]ia pi-
anistei, `nregistrarea din arhivele
elve]iene...

P\strez `n dosarele mele
c`teva din acele efemeride
pe care le recite[ti rar [i
care-]i amintesc din timp `n
timp de existen]a,
odinioar\, a unor arti[ti de
excep]ie. Doi dintre ei, cei
doi unici piani[ti de celebri-
tate interna]ional\ n\scu]i
pe p\m`nt românesc, dar
care [i-au g\sit refugiul [i
`mplinirea `n Elve]ia, Clara
Haskil [i Dinu Lipatti, au
trecut `n nefiin]\, fiecare, la
distan]\ de zece ani, `ntr-un
`nceput de decembrie.
Clara Haskil cu 50 de ani `n
urm\, la 7 decembrie, Dinu
Lipatti acum 60 de ani, la 2
decembrie. Pe am`ndoi i-a
legat un destin al `mplinirii
[i suferin]ei `n acela[i timp,
un parcurs geografic [i
spiritual comun ce a trecut
prin Viena [i Paris, o
prietenie nedezmin]it\, `n
ciuda diferen]ei de v`rst\ [i
de soart\, [i o admira]ie
reciproc\ f\r\ margini.

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Praga

DOU| ANIVERS|RI LA ~NCEPUT DE DECEMBRIE: 

Clara Haskil [i
Dinu Lipatti Chicago,  2010,  iunie,  26.  Str\zi,

cl\diri  `nalte,  trenuri  pe  [ine  sus-
pendate,  copii  juc`nd  baschet,
motocicli[ti,  poduri,  tomberoane,
ziduri  co[covite,  silueta  unui  chi-
tarist,  albastrul  Marilor  Lacuri,  Ca-
dillacul  ro[u. C\ldur\ pe stadion,
c\ldur\ pe scen\. Bill Murray `m-
br\cat ca Buddy Holly, Elvis ori
Jimmi Hendrix, cu texte spu-
moase, `i prezint\ pe:

Sonny Landreth, un (alt) chita-
rist pu]in cunoscut `n afara zonei
de ba[tin\ (Louisiana cea plin\ de
farmec umed). Hubert Sumlin, ve-
teranul cu pove[ti, exuberant la
cei 79 de ani, nep\s\tor [i negli-
jent cu furtunul ce-i `nlesne[te res-
pira]ia. ~mpreun\ cu Robert Cray
[i Jimmie Vaughan, Sumlin d\ o
versiune a piesei Killing Floor a-
proape de spiritul anilor ’50, „ca
la Chicago“, cum spun iubitorii
acelui stil de blues. Robert Ran-
dolph & Joe Bonamassa & Pino
Daniele, trio inedit care demon-
streaz\ unitatea versatil\ a blues-
rockului, cu eviden]a pedal-steel-
chit\rii incendiate de un Randolph
maturizat [i generos. ZZ Top, per-
fect sincroniza]i, fac un scurt show,
`n stilul lor unic, neschimbat de
cine mai [tie c`]i ani. Doyle Bram-
hall II pare un buldozerist r\t\cit
pe scen\, ba mai [i d\ indica]ii
cum s\ c`nte lui Gary Clarck jr.
Deh! ~i vine `n ajutor Sheryl Crow,
cea polivalent\, aflat\ la 100 de
mile de Memphis, ca s\ preiau ti-
tlul ultimului ([i, din p\cate, nu
cel de pe urm\ al ei) album.

Repriza de chit\ri acustice tra-
di]ionale este deschis\ de profun-
dul Bert Jansch [i continuat\ su-
perb de Keb’ Mo & Stefan Gross-
man, cu dou\ piese minunate (cu-
lese din) Delta Blues. Simpaticul
Vince Gill deconecteaz\ atmosfe-
ra `n stil country-rock, av`nd
ca invita]i pe supra-
vie]uitorul (unei
epoci nebune)
James Burton,
pe Albert Lee
[i, nea[tep-
tat, pe Earl
Klugh, a
c\rui
presta]ie cla-
sic\ se dis-
tinge f\r\
efort. John
Mayer
demonstreaz\
c\ e la
apogeul cari-
erei, poate al
for]ei sale de
crea]ie. For-
mula de

power-trio e uzat\, dar `n cazul
lui Mayer func]ioneaz\ din plin.

Urmeaz\ num\rul cel mai reu[it
al spectacolului. Derek Trucks/Susan
Tedeschi Band, cu invitatul de
onoare Warren Haynes (artizan la
prea pu]ine discuri sub semn\tur\
proprie, mai mult cu Allman Bro-
thers Band), ofer\ o lung\ po(r)]iu-
ne de southern-rock, a c\rei em-
blem\ potrivit\ mi se pare titlul pie-
sei lui Warren – Soulshine. Ce s\
laud mai abitir: for]a cald\, nep\-
s\toare ca torentul unei ploi de
var\, specific\ lui Haynes, slide-ul
plin de atent\ ging\[ie al lui Derek
sau... pulpele b\lane ale lui Susan
(nu singura ei calitate vizibil\)? Vin
apoi pe scen\ „lupii“ David Hidalgo
& Cesar Rosas, cu lustruiala lor spa-
nish. Nu impresioneaz\ nici c`t mai-
mu]\reala lui Ronnie Wood (chemat
la concert probabil fiindc\ nimerise
prin zon\ c`nd `[i plimba iubita).
Buddy Guy se laud\ c\ e un t`n\r de
74 de ani [i, dac\ e s\-i compar\m
presta]ia cu a lui Jonny Lang, cam
are dreptate. El joac\ perfect mo-
mentul s\u de improviza]ie, c`nd se
preface c\ i s-a rupt o coard\ la chi-
tar\ [i adapteaz\ versurile piesei
Misunderstood (Rolling Stones).
Buddy e, `ntru totul, un actor de-
s\v`r[it al personajului ales: blues-
manul ce-[i cunoa[te valoarea, dar
se preface c\ nu-i d\ importan]\. La
fel st\ treaba [i cu Jeff Beck. Mini-
parada sa este irepro[abil\ ca o
pelicul\ regizat\ de Guy Ritchie, iar
prezen]a basistei Rhonda Smith d\
culoare [i c\ldur\ unui moment
eteric, altfel electrizant.

Finalul apar]ine lui Eric Clapton
[i invita]ilor sau angaja]ilor s\i,
f\r\ de care evenimentul nu e-
xista: Steve Winwood, Citizen
Cane (greu de priceput rostul lui

acolo), Johnny Winter. {i B.B.
King, fire[te, adus `n scaunul

cu rotile ca moa[-
tele (`nc\ vii ale)
Sf`ntului Blues!

Mult-a[-
teptat de
claptoni[ti,
DVD-ul are
sunetul PER-
FECT, dar

imaginea
joac\ deseori,
de parc\ o-
peratorii ar

fi b\ut
whisky s\-i
fac\ `n
necaz lui
Clapton,
abstinen-
tul...

Crossroads, III
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Clara Haskil al\turi de Dinu Lipatti [i Wilhelm Backhaus



Drago[ Cojocaru

Nu  era  un  secret  c\  acest  cineast  aparte,
poate  cel  mai  interesant  regizor  din
Statele  Unite,  este  pasionat  de  muzic\.
M\rturie  stau  colaborarea  sa,  de  anul
trecut,  cu  Sparklehouse  [i  Danger  Mouse
la  albumul  DDaarrkk  NNiigghhtt  ooff  tthhee  SSoouull [i
faptul  c\  a  compus  [i  interpretat,
`mpreun\  cu  John  Neff,  albumul
conceptual  BBlluuee  BBoobb.  De asemenea, 
tot m\rturie a gusturilor sale este [i 
grija cu care s-a ocupat de coloanele
sonore ale filmelor sale unde nu s-a sfiit
c\ combine Chris Isaak cu Powermad 
sau David Bowie cu Rammstein [i 
Marylin Manson.

Un c`ntec st\ la baza celebrului s\u
film din 1986, Blue Velvet. O melodie

scris\ de Bernie Wayne [i Lee Morris,
care a fost mare hit `n 1951, c`ntat\ de
Tony Bennet. Un c`ntec care, spune
Lynch, evoc\ „un sentiment [i un timp [i
lucruri care existau `n acea perioad\“.

Unul dintre cele mai influente
filme americane

Blue Velvet, filmul, a venit pentru regizor
`ntr-un moment greu al carierei sale.
Dup\ ce se remarcase cu Eraserhead [i
Omul-elefant, Lynch refuzase s\ fac\
~ntoarcerea lui Jedi, dar se angajase
al\turi de Dino de Laurentiis `n aventura
Dune. E[ec at`t comercial, c`t [i de
public. Cu moralul la p\m`nt, regizorul
reu[e[te s\-l conving\ pe celebrul
produc\tor italian s\ bage banii `n
Catifeaua albastr\, iar De Laurentiis
accept\ cu condi]ia ca Lynch s\ `[i taie o
parte important\ a salariului [i s\ lucreze
cu un buget mic, de numai 6 milioane
de dolari. La asemenea condi]ii `ns\,
libertatea lui artistic\ a fost deplin\.

Blue Velvet s-a n\scut `ntr-o perioad\
lung\ de timp, din c`teva idei care au
`nceput s\ se cristalizeze `n mintea lui
Lynch `nc\ din 1973. Prima idee a fost
cea a unei „senza]ii“ [i titlul. A doua –
cea a unei urechi t\iate ce zace `n iarb\.
A treia, c`ntecul cu acela[i nume, `n
versiunea lui Bobby Vinton. Din toate
acestea, `n timp, [i dup\ numeroase
rescrieri, Lynch avea s\ ob]in\ scenariul
unei pove[ti care avea s\-l repun\ pe
direc]ia artistic\ bun\ [i care avea s\

devin\ unul dintre cele mai influente
filme americane.

Povestea e destul de cunoscut\: un
student `ntors `n pa[nicul [i lini[titul s\u
ora[ natal descoper\ o ureche t\iat\ pe o
paji[te. ~ncep`nd s\ investigheze,
`mpreun\ cu prietena sa, studentul
ajunge `nt`i la o misterioas\ c`nt\rea]\ de
bar [i apoi intr\ `ntr-o lume misterioas\
[i pervers\ ce se ascunde `n spatele
aparen]ei placide [i banale a or\[elului.
De ce o ureche? „Nu [tiu sigur“, spune
Lynch, „trebuia s\ fie o deschidere `ntr-o
parte de corp uman, o gaur\ care duce
`n alt\ parte... Urechea este lipit\ de cap,
duce direct `n minte [i, de aceea, mi s-a
p\rut perfect\“.

Dou\ decenii de la premiera
Twin Peaks

E de apreciat priceperea regizorului `n
alc\tuirea distribu]iei pentru aceast\
fabul\ „neo-noir“. Al\turi de un Kyle
Maclachlan [i de o Laura Dern, Lynch a
reu[it s\ lanseze cariera de actri]\ a
Isabellei Rossellini, cunoscut\ p`n\ atunci
ca model pentru Lancome, [i s\
revitalizeze cariera lui Dennis Hopper
care s-a dat peste cap s\ ob]in\ rolul
degeneratului criminal Frank Booth, unul
dintre cei mai cunoscu]i „villains“ din
istoria cinematografului (Hopper s-a
rugat de Lynch s\ `i dea rolul, spun`ndu-i
„Eu s`nt Frank!“).

Catifeaua albastr\ poate fi
redescoperit azi `ntr-o edi]ie special\ pe
DVD care beneficiaz\ [i de mult material
„extra“, documentare, interviuri, scene
c\zute la montaj etc. De asemenea,
merit\ v\zut cum idei din acest film
aparte au fost reluate apoi [i explorate
de Lynch `n faimoasa sa serie TV Twin
Peaks, de la a c\rei premier\ s-au
`mplinit dou\ decenii anul acesta [i care
avea, la vremea ei, s\ schimbe fa]a
televiziunii.

www.suplimentuldecultura.ro

Blue Velvet s-a n\scut `ntr-o perioad\ lung\ de timp, din c`teva
idei care au `nceput s\ se cristalizeze `n mintea lui Lynch `nc\
din 1973.

IDEI
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O gaur\ `n catifeaua albastr\
David Lynch s-a apucat s\
c`nte. {i s\pt\m`na asta a
scos pe pia]\ primele lui
dou\ single-uri – Good Day
Today [i I Know –, cu un
sound bizar, electro-pop,
ap\rute la o cas\ de discuri
britanic\. „Iubesc electricita-
tea, [i \sta e motivul pentru
care `mi place electro“,
explic\ Lynch.
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— Jalnic. Sigur nu po]i ceva
mai mult?

— Poftim?
— E o porc\rie, b\i!
— Tovar\[e Mircea, eu... m\

scuza]i dac\...
— Te scuz pe dracu! {i nu b`n-

gui la mine c\ te pocnesc! }i-am
cerut un program artistic adev\-
rat, `n\l]\tor, artistic! Nu porc\ria
asta! Ce-i asta? Bancuri de doi lei!
Oameni care s`nt animale. Anima-
lele p\durii care vorbesc. Bubu-
ruze! P\i la v`rsta asta noi venim
cu fabule?

— Am `ncercat... satira...
— Satira m\-sii, b\i! M\ pi[ pe

ea! Satira trece, r`de prostul [i s-a
dus! Pe mine m\ intereseaz\ ce
r\m`ne `n urm\, `n sufletul oa-
menilor, b\i. Acolo trebuie s\-i
atingi. S\-i prinzi de coarda
sensibil\ [i s\ dai cu ei de cu[ca
toracic\! La vizita tovar\[ului `n
China o armat\ de chinezi au
c`ntat pe române[te. La viori, la
contrabase, la orchestr\, b\i!
Românie Românie c`t de drag\-mi
e[ti tu mie c-am crescut pe a ta
glie! Se cutremurau statuile din
sal\, b\i. S\ mi[ti masele din loc,
despre asta e vorba. S\ `nal]i
spiritele. N-ai `n]eles, b\, nimic
din art\! V\ da]i mari intelectuali,
c\ [ti]i s\ scrie]i, c\ poezii, c\
Eminescu. Ce v\ `nva]\, b\,
cultura aia a voastr\ despre omul
simplu? Habar n-ave]i de
psihologia omului simplu. Ave]i
senza]ia c\-i ar\ta]i un deget [i el
r`de, pi[a-m-a[ eu pe voi. Ai tu
habar despre ce-[i dore[te de la
via]\? Care e ]elul omului? Po]i

s\-i oferi asta prin art\? Ce vrea,
b\, omul?

— S\... comunismul?
— Comunism pe dracu! Pune

m`na pe un manual de psihologie
[i cite[te, b\i incultule! Scopul
omului `n via]\ este fericirea. M-ai
`n]eles? Repet\ dup\ mine! Sco...

— pul omului
— `n via...
— ]\ este
— fe...
— ricirea.
— Bravo! Ei, vezi? Te-am edu-

cat! Nu pleci chiar prost de aici,
nu? Fericirea, da? Nu s\ r`d\ ca
prostul la ni[te glume cu g`ndaci.
Comunismul e doar mijlocul prin
care omul `[i atinge scopul, b\.
Pentru c\ nu se poate altfel. S\-]i
intre bine `n cap. Ave]i voi noroc
c\ mi-s dragi arta [i cultura, [i v\
mai dau un sfat bun din c`nd `n
c`nd, `n loc s\ v\ penalizez. V\
ajut, b\i poe]ilor, s\ `nv\]a]i [i voi
din `n]elepciunea popular\, c\ de
la tot pl`ns la stele a]i orbit, b\i.
Ochii min]ii vi-s... bloca]i `n spa-
tele capului. Printre lacrimi [i sus-
pine. Vezi ce frumos am zis? Asta
vreau! S\ se cutremure sufletul ca
la ’77. Hai! Valea din birou, rupe
foaia [i ia-o de la cap\t. Vino cu
ceva frumos! Patria, ]ara, oame-
nii, munca! Altfel te trimit la sp\-
lat vase `n cantin\! De ziua mea
vreau un program artistic de s\
pl`ng\ p`n\ [i [uruburile-n piuli]e
din dragoste pentru directorul
lor. Toat\ sala de utilaje grele 
s\ l\crimeze vaselin\, b\, auzi?
Ie[i afar\!

Program artistic
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Vor  participa  la  dezbatere  Emanuela
Ilie,  Loredana  Op\riuc  [i  Bogdan-
Petru  Maleon.  Moderator  va  fi  Adrian
{erban. ~n aceea[i zi, de la ora 18.00,
la Libr\ria Avant-Garde (Str. L\pu[-
neanu, nr.16, parter), va avea loc
lansarea volumelor. Al\turi de au-
toare, prezint\ Lucian Vasiliu [i Ioan
Holban.

Cele dou\ volume din Maxilarul
inferior spun povestea vie]ii autoarei,
a c\l\toriilor [i a lecturilor sale, a
p\rin]ilor s\i, a Regelui Mihai [i a
Reginei Ana. De asemenea, s`nt evo-
cate `nt`mpl\ri [i `nt`lniri ale acestora
cu Pan Halippa sau generalul Macici,
Marie-France Ionesco, Ar[avir Acteri-
an, Alexandru Paleologu, Julia Kriste-
va, Emil Cioran, Nicolae Steinhardt,
Doina Cornea, Marian Papahagi.

O provocare a memoriei
Cu un titlu inspirat de istoria personal\ a
tat\lui autoarei, care a fost r\nit `n al
doilea r\zboi mondial la Oarba de Mu-
re[ [i [i-a pierdut mare parte din man-
dibul\, volumele de memorialistic\
ale Doinei Uricariu s`nt construite
asemenea unuia scris la dou\ m`ini.

„Paginile cuprinse sub acest titlu sur-
prinz\tor pentru o carte de amintiri [i con-
vorbiri s`nt o provocare a memoriei mele
[i a celorlal]i. A[a cum mari chirurgi au re-
constituit maxilarul inferior al tat\lui meu
printr-o reconstruc]ie chirurgical\ [i es-
tetic\ exemplar\, [i eu am `ncercat s\ refac
memoria, istoria [i o parte din romanul
omului european `n secolul XX, tr\ind liber
sau `n lag\rul socialist. Din sute de po-
ve[ti tr\ite de mine [i de p\rin]ii mei, din
convorbirile de la Versoix cu Regina Ana,

un om [i un martor excep]ional al veacu-
lui. Din teatrul infinit al memoriei ce trece
din via]\ `n c\r]ile bibliotecilor vii pentru a
putea tr\i `ntr-o singur\ via]\ c t̀ mai multe
vie]i. Numai a[a putem privi lumea cu c`t
mai multe perechi de ochi, de la cei ai fur-
nicii la cei care o scruteaz\ sub microscop,
ca s-o vindece. De la privirea broa[tei, din
m`luri, la aceea a vulturului, `n `n\l]imi,
r`vnit\ de filosof“, m\rturise[te autoarea.

Doina Uricariu (n. 1950, Bucure[ti), cu-
noscut\ poet\ [i eseist\, membr\ a Uni-
unii Scriitorilor din România, a Societ\]ii
Culturale Europene [i a PEN Club. Mem-
br\ fondatoare a Academiei Civice.

A publicat nou\ volume de versuri dis-
tinse cu premiile Uniunii Scriitorilor din
România, Republica Moldova, Israel [i
America Latin\; volume de eseuri [i stu-
dii de literatur\, filosofie [i istoria artei
despre Emil Botta, Kierkegaard, Cioran,
Jeni Acterian, Dominic Stanca, Maria
Pillat-Brate[, Antonovici; studii despre
literatur\, filosofia [i arta româneasc\,
european\ [i american\, de avangard\
[i interbelic\.

Doctor `n poetic\ [i stilistic\ cu teza
Nichita St\nescu. Lirismul paradoxal,
publicat\ la Editura Du Style, `n 1998.

A `ngrijit edi]ii fundamentale: Filocalia
de la Prodromul, Transnistria, Enciclo-
pedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti,
Cotroceni Palace.

Din 1999, tr\ie[te la New York. Cava-
ler al Ordinului Serviciul Credincios pen-
tru crea]ie [i activitatea `n domeniul
culturii.

Miercuri, 8 decembrie, la ora
14.00, `n Sala Senat a
Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza“ din Ia[i, Doina Uricariu
va sus]ine o conferin]\ pe tema
„Memoria textului [i textul
memoriei“, prilej cu care va
avea loc [i o discu]ie despre
Maxilarul inferior, volumele de
memorialistic\ ale autoarei
(Polirom, 2010).

Dezbatere [i lansare de carte la Ia[i:
Maxilarul inferior de Doina Uricariu

De  cur`nd,  `n  cadrul  colec]iei
„Biblioteca  Polirom“  a  fost  tradus\  de
c\tre  Ioana  V\c\rescu  una  dintre  cele
mai  apreciate  c\r]i  de  debut  ale
anului  2010  `n  Statele  Unite. Este
vorba despre romanul Mr. Peanut de
Adam Ross, un volum pe care

celebrul Stephen King `l aprecia ca
fiind „o carte at`t de fascinant\, c\-]i
d\ fiori. De la Cui i-e fric\ de Virginia
Woolf? `ncoace, nimeni n-a mai
`ndr\znit s\ intre `n partea `ntunecat\
a unei c\snicii precum Mr. Peanut...“.

Critici de la cele mai importante
publica]ii de peste Ocean au `nt`m-
pinat cu entuziasm apari]ia c\r]ii lui
Adam Ross: „Un debut cum rar mai
vezi“ („Publishers Weekly“), „Un
roman flamboaiant, minunat scris“
(„Philadelphia Inquirer“), „Un roman
diabolic de complicat, un roman in-
teligent scris, amuzant [i – c`nd apuci
s\-i dai de cap – nespus de trist“
(bookgeeks.co.uk). Romanul lui Adam
Ross a fost inclus de prestigiosul „The
New York Times“ pe lista celor mai
bune c\r]i ale anului 2010.

David Pepin [i-a iubit so]ia de c`nd
s-au `nt`lnit, la colegiu, la un curs
despre Alfred Hitchcock. Dup\
treisprezece ani de c\snicie, tot nu-[i
poate imagina via]a f\r\ ea, `ns\ e
obsedat de eventualitatea mor]ii
acesteia. C`nd, printr-un concurs
misterios de `mprejur\ri, Alice chiar

moare, David este principalul suspect,
de[i, din c`te descoper\ detectivii
Hastroll [i Sheppard, persoana direct
implicat\ este un personaj bizar, care
[i-a luat numele de Mobius.
Asemenea gravurilor lui Escher, care
inspir\ jocurile video pe care le
creeaz\ David, firele narative ale
romanului formeaz\ figuri complicate
[i `n[el\toare, r\sturn\ri de
perspectiv\ spectaculoase, n\sc`nd
`ndoieli `n mintea cititorului: oare
chiar e posibil s\ cuno[ti pe cineva pe
deplin? Crima [i c\snicia pot fi uneori
fa]a [i reversul aceleia[i medalii?

Adam Ross s-a n\scut la New York
[i a studiat la Trinity School [i Vassar,
lucr`nd ca actor `nc\ din copil\rie [i,
mai t`rziu, dup\ colegiu, devenind
jurnalist. ~n 1995 se mut\ `n
Nashville cu so]ia [i cele dou\ fiice,
scriind reportaje [i recenzii de c\r]i [i
filme `n Nashville Scene. Mr. Peanut
este primul s\u roman. }ine cursuri
de creative writing la universit\]ile
din Hollins [i Washington (pentru
mai multe informa]ii accesa]i
www.adam-ross.com).

Polirom public\ cel mai apreciat
debut al anului 2010 `n Statele Unite



Pentru  cine  cunoa[te  romanele  [i  ce-
lelalte  filme  din  serie  (eu  am  v\zut  prea
pu]ine),  Harrrry  Potterr  anndd  the  Deathly
Hallows poate  fi  interesant.  Pentru cei-
lal]i risc\ s\ fie plictisitor mai ales `n
prima jum\tate c`nd ac]iunea trenea-
z\ destul de mult, pentru c\ totul e un
fel de introducere `n ac]iunea pro-
priu-zis\. Nu e nici muzic\. Eu am
avut noroc cu aripioarele de pui pe
care le aveam cu mine, poate de a-
ceea vr\jitorii s-au urcat la un moment
dat pe m\turi [i au `nceput s\ zboare.
De la acest element care pentru cineva
prea pu]in familiarizat cu paradig-

ma `nseamn\ unul dintre cele mai
frumoase elemente ale seriei p`n\ la
Talismanele Mor]ii, Harry Potter a
b\tut un drum lung care l-a f\cut s\
p\r\seasc\ ludicul – poate pentru c\
au crescut [i eroii – [i s\ ajung\ la un
soi de magic foarte aplicat [i cam scor-
]os. Cei trei interpre]i ai lui Harry
Potter, Hermionei Granger [i Ron Weas-
ley au ajuns [i ei la v`rsta ingrat\ c`nd
nu s`nt nici mari, nici mici, [i c`nd nu
prea au haz. Filmul regizat de David
Yates, `n care apare `ntr-un rol episo-
dic, f\r\ replic\, [i Emil Ho[tin\, are
o abordare vizual\ interesant\ [i ele-

gant\, al c\rei v`rf e marcat de vizita
celor trei eroi `n Ministerul Magiei.
Pe de alt\ parte, seria a devenit un
soi de catwalk pentru toat\ pleiada
de cunoscu]i actori britanici, lucru care
te deruteaz\ de la ac]iune.

M\g\ru[ul fantastic

Primul lungmetraj al lui Cornel Gheor-
ghi]\, fost inginer de sunet la Buftea
emigrat `n Fran]a `n anii ’80, unde a `n-
v\]at [i cinema, e b`ntuit de tema mor-
]ii, de nostalgia pentru locurile nata-
le, de discrepan]a Orient-Occident,

de lecturile din Mircea Eliade [i An-
drei Ple[u (Despre `ngeri), de pasiu-
nea pentru tradi]iile populare româ-
ne[ti [i de realismul magic al lui Emir
Kusturica. Fiind b`ntuit de at`t de mul-
te chestii, el nu reu[e[te s\ capete
prea mult\ consisten]\, mai ales pen-
tru c\ scenariul se sprijin\ pe o po-
veste prea firav\. Filmul urm\re[te o-
diseea unei mame (Adriana Trandafir)
care pleac\ `nso]it\ de fiul eu (Dimeny
Aron) din Sulina `n Fran]a pentru a
recupera cadavrul fratelui ei. Acesta
emigrase mai demult [i se stabilise pe
malul oceanului unde se `mprietenise
cu un african. ~ncerc`nd s\ compare
mentalit\]ile [i tradi]iile legate de moar-
te, scenaristul [i regizorul Cornel Gheor-
ghi]\ `i aduce pe mam\ [i fiu acas\ cu
un sicriu african `n form\ de m\gar co-
co]at pe ma[in\, imagine kusturician\
care aduce o not\ colorat\, dar deru-
tant\ peste o poveste care oricum ma-
nevra destul de anevoie realismul ma-
gic. Odiseea ia sf`r[it c`nd mama moa-
re instantaneu aproape de Sulina. Moar-
tea ei ne ia [i pe noi pe nepreg\tite pen-
tru c\ nu o putem explica. La confe-
rin]a de pres\ de lansare a filmului,
regizorul a afirmat c\ „dac\ rezolv\m
povestea, partea magic\ nu-[i mai are
sensul“. Dac\ accept\m acest ra]iona-
ment, atunci Europolis este un film
peste m\sur\ de magic.

Harry Potter [i Talismanele Mor]ii,
partea `nt`ia/Harry Potter and the
Deathly Hallows. Regia: David Yates. 
Cu: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson

Europolis. Regia: Cornel Gheorghi]\. 
Cu: Adriana Trandafir, Dimeny Aron,
Joseph Otteno
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Luiza Vasiliu: „Sophie Calle e cea mai cunoscut\ artist\
conceptual\ francez\ [i singura cu care mi-ar pl\cea s\ stau o
dup\-mas\ `ntreag\. Nu pentru c\ e celebr\, ci pentru c\ e o
oulipian\ veritabil\“. 

O OULIPIAN|
VERITABIL|
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EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza VASILIU

Sophie
Din sursele cele mai nesigure cu putin-
]\, am aflat c\ lui Sophie Calle i-ar pl\-
cea teribil En]iclopedia dac\, printr-o
`nt`mplare francofil\, i-ar c\dea vreo-
dat\ sub nas. Ba mai mult, s-ar opri din
orice face ea acum (chiar dac\ Moma [i
Pompidou ar tuna [i-ar fulgera) [i s-ar
apuca s\ croiasc\ un proiect special
pentru coloana asta s\pt\m`nal\, urm\-
rind umbra En]iclopediei pe zidurile din
ora[, fotografiind m`inile care o ]in la
distan]\ mul]umitoare de ochi, m`ng`-
ind pernele pe care s-au odihnit toate
capetele `nc`nt\toare de cititori en]iclo-
pedici. Sophie Calle e cea mai cunos-
cut\ artist\ conceptual\ francez\ [i sin-
gura cu care mi-ar pl\cea s\ stau o
dup\-mas\ `ntreag\. Nu pentru c\ e
celebr\, ci pentru c\ e o oulipian\ ve-
ritabil\, iar felul ei de-a face art\ din
cele mai m\runte lucruri, `ndr\zneala
cu care se-arunc\ `n bra]ele necunos-
cu]ilor de oriunde o transform\ `n cea
mai r`vnit\ partener\ de tea for two din
lume (tea for two e un joc pe cale s\
fie inventat, `n care unul dintre juc\tori
se r\suce[te de trei ori cu ceainicul `n
m`n\, `n timp ce cel\lalt d\ c`teva tele-
foane importante peste ocean). A f\cut
striptease `n Pigalle ca s\-[i pun\ la `n-
cercare opiniile feministe, a urm\rit
timp de dou\ s\pt\m`ni un b\rbat
necunoscut la Vene]ia, a recreat bio-
grafia proprietarului unei agende pe
care-a g\sit-o pe strad\, a invitat 28 de
persoane s\ doarm\ la ea `n pat, a
trecut peste cea mai mare triste]e amo-
roas\ din via]a ei povestind-o de 99 de
ori, [i-a instalat un pat la ultimul etaj al
turnului Eiffel [i-a rugat vizitatorii s-o
]in\ treaz\ o noapte cu pove[tile lor.
{i a[a mai departe. „Unii `i spuneau
fotograf, al]ii ziceau despre ea c\ e con-
ceptualist\, `n timp ce al]ii o conside-
rau scriitoare. Dar adev\rul e c\ nu pu-
tea fi fixat\ nic\ieri. Opera ei era prea
n\zdr\van\ pentru asta, prea idiosin-
crasic\, prea personal\ ca s\ fie reven-
dicat\ de un domeniu sau o disciplin\
anume.“ Asta scrie Paul Auster `n Levia-
than despre Maria, o artist\ new-yorkez\
croit\ dup\ gusturile [i asem\narea lui
Sophie. C\reia at`t i-a trebuit ca s\-[i
g\seasc\ un nou proiect. ~n Double
Game, a preluat dou\ dintre operele
fictive ale Mariei (dieta monocrom\ [i
„o zi-o liter\“), dar nu s-a mul]umit cu
at`t. I-a cerut lui Paul Auster s\-i dea un
personaj a c\rui via]\ s-o tr\iasc\ timp
de un an. Paul, om cu mintea la cap, a
zis c\ responsabilitatea e prea mare [i
i-a fabricat c`teva instruc]iuni de `ntre-
buin]are a New York-ului. Despre care
se va scrie `n En]iclopedia viitoare.

Europolis [i
Talismanele
Mor]ii
Despre Harry Potter [i
Talismanele Mor]ii, par-
tea `nt`ia trebuie spus de
la bun `nceput c\ dac\ e
primul film din seria
Harry Potter pe care `l vede]i, o s\ v\ uita]i ca m`]a-n
calendar [i n-o s\ pricepe]i nimic. Aproape la fiecare
replic\ v\ ve]i confrunta cu termeni necunoscu]i [i cu
nume proprii care nu v\ spun nimic. Ve]i `n]elege
ac]iunea `n linii mari – cei trei adolescen]i vr\jitori se
bat cu \ia r\i – sau `n linii mijlocii – adolescen]ii
trebuie s\ recupereze Talismanele Mor]ii [i s\ fug\ din
calea Devoratorilor Mor]ii care `mpreun\ cu Lordul
Cap-de-Mort (Lordul Voldemort, `n englez\) vor s\-l
ucid\ pe Harry Potter (dac\ c\ am `n]eles bine).
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