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Era \mbr`cat cu ni[te blugi [i un tee-shirt de culori \ndoielnice, ca to]i cei care bat str`zile, nu se [tie pe unde dorm,
ce m`n~nc` [i putea avea 10 sau 12 ani; sau mai mult, la categoria lor nu [tii niciodat`. Dar nu m-am uitat la el dec~t
atunci c~nd mi-am dat seama c` recita, recunoscusem muzicalitatea inconfundabil` a versurilor „Sara pe deal buciumul
sun` cu jale/Turmele-l urc, stele le scap`r`-n cale/Apele
pl~ng, clar izvor~nd din f~nt~ne...“. La v~rsta lui, la mijlocul
anilor ‘50, [tiam pe dinafar` toate poeziile din volumul cu coperta ro[ie ap`rut \n Biblioteca pentru to]i, dar s` vezi \n
2007 un copil al str`zii care cer[e[te, recit~nd Eminescu?!
M-am uitat la ceilal]i c`l`tori, dar fe]ele lor p`reau indiferente [i fa]` de micul cer[etor, [i fa]` de Eminescu. Cum pu]ine m~ini i-au \ntins ceva, a cobor~t din ma[ina 182 \n cartierul „de fi]e“ de la Doroban]i, \nainte s` apuc s` \l \ntreb cum,
de la cine \nv`]ase poezia; c~nd \i d`dusem banii, \l \ntrebasem dac` [tie cine a scris-o, dar m-a privit nedumerit. De
fapt am gre[it c~nd l-am numit cer[etor: recit~nd Eminescu
([i nu foarte r`u), intrase, \n aceea[i categorie ca [i muzican]ii, solitari sau \n grup, de la metrouri [i din pie]ele europene
care fac art` de strad` pl`tit` de trec`tori.
Dintre toate „utiliz`rile“ pe care memoria marelui poet le-a
suportat dup` moarte, aceast` „poezie de autobuz“ mi s-a p`rut cea mai inofensiv`, cea mai trist` [i... cea mai literar`.
Leg`tura, intens emo]ional`, cu publicul s`u a poetului Mihai Eminescu a fost mult erodat` de utilizarea lui de c`tre politicienii care l-au revendicat.
Eminescu, folosit de na]ionali[ti [i legionari contra vecinilor [i minorit`]ilor noastre pentru xenofobia violent`: „De la
Nistru p~n-la Tisa/Tot rom~nul pl~nsu-mi-s-a/C` nu mai
poate str`bate/De-at~ta str`in`tate“.
Eminescu, folosit de comunismul dejist care, la fel ca jurnali[tii justi]iari de azi ([i, din nou, ca legionarii), a pus la
zid corupta clas` politic` dintotdeauna, sco]~nd din \ntreaga
oper` a poetului doar „Zdrobi]i or~nduiala cea crud` [i nedreapt`/Ce lumea o \mparte \n mizeri [i boga]i!“.
Eminescu, \njugat \n spectacolul kitsch de pream`rire al
lui Nicolae Ceau[escu, \mpreun` cu tot [irul de mom~i \ncoronate, \n cap cu Mircea cel Mare, sosia lui Mircea cel B`tr~n,
dovada spaimei de b`tr~ne]e a genialului nostru Conduc`tor,
care \[i avertiza adversarii c`: „Tot ce mi[c`-n ]ara asta, r~ul,
ramul/Mi-e prieten numai mie, iar` ]ie du[man ]i-este/Du[m`nit vei fi de toate f`r-a prinde chiar de veste...“.
Numai c` lucrurile st`teau invers.
M` a[tept ca \n campania electoral` s` redescopere cineva actualitatea unei poezii pentru mult clamata, prost f`cuta
campanie contra corup]iei: „Spune]i-mi ce-i dreptatea? Cei
tari se \ngr`dir`/Cu-averea [i m`rirea \n cercul lor de legi/
Prin bunuri ce furar` \n veci vezi cum conspir`/Contra celor
ce d~n[ii la lucru-i os~ndir`/{i le subjug` munca vie]ii lor \ntregi!“.
Prietena, profesoar` de rom~n`, cu care mi-am verificat citatele, m-a \ntrebat, b`nuitoare: „Ce faci, scrii despre Eminescu? S` nu \l \njuri!“.
S` pream`re[ti sau s` \njuri, iat` cele mai frecvente comportamente culturale rom~ne[ti. Conservatorismul [ovin al
g~ndirii lui Eminescu este jenant azi. Marele poet nu este,
din p`cate, singurul aflat \n aceast` situa]ie, \n cultura rom~n`. {i nici chiar \n cultura european`, \n care ne integr`m.
Plasarea \n epoc`, distan]a luat` fa]` de derapaje de acest
fel, departaj`rile, biografii echilibrate, a[a cum este cea a lui
Florin }urcanu despre Mircea Eliade, filmele pline atmosfer`
cum sunt cele despre scriitori ale BBC-ului – s-a f`cut ceva
din toate astea?
Iar cei care beneficiaz` de drepturile de autor, agen]ii, asocia]ii, nu ar trebui s` permit` mutilarea textului literar, totdeauna mai bogat, nici utilizarea politic` a scriitorilor dup`
ce au murit [i nu se mai pot ap`ra.
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Premiile Cuv~ntul, 2007
La 21 ianuarie, a avut loc \n Sala Tinerimii rom~ne decernarea Premiilor
Cuv~ntul pentru anul 2007.
• Marele Premiu Cuv~ntul – C~[tig`tor: Caravana 4 luni 3 s`pt`m~ni [i 2 zile
– datorit` suportului de o amploare inedit` oferit publicului pentru a \n]elege
[i a aprecia Palme D’or-ul adus Rom~niei \n 2007.
Nominaliza]i: revista de art` [i cultur` Pavilion, Proiectul Sibiu – Capital`
european`.
Premiul a fost oferit de Mihai Mihalcea, directorul Centrului Na]ional al
Dansului Bucure[ti, premiat de revista
Cuv~ntul pentru anul 2006.
• Premiul special – Corul Preludiu
pentru 35 de ani de activitate implini]i
\n 2007.
• Critic`, istorie literar` [i eseu
Cartea anului – Solomon Marcus, Paradigme universale. Jocul (Paralela 45).
Nominaliza]i: H.-R. Patapievici, Despre idei [i blocaje (Humanitas), Paul Cernat, Avangarda rom~neasc` [i complexul
periferiei (Cartea Rom~neasc`).
Premiul a fost decernat de Paul Cornea, premiantul Cuv~ntul la aceast` categorie pentru 2006.
• Debut
Cartea anului – Florin Partene, Reveren]a (Vinea)
Nominaliza]i: Andrei Simu], Literatura traumei (editura Casa C`r]ii de
{tiin]`, Cluj Napoca), Maria Ellis, Carte
de colorat pentru orbi (Humanitas).
Premiul a fost prezentat de Ara {eptilici, Debutul Anului pentru revista Cuv~ntul \n 2006.
• Proz`
Cartea anului – Radu Cosa[u, Supravie]uiri 6. |n jungla unui bloc de ghea]` (Polirom).
Nominaliza]i: Horia Ursu, Asediul Vienei (Cartea Rom~neasc`), Mircea C`rt`rescu, Orbitor. Aripa dreapt` (Humanitas)
Premiul a fost anun]at de c~[tig`torul premiului Cuv~ntul pentru Proz` [i
al Premiului Cuv~ntul Liceeni de anul
trecut, R`zvan R`dulescu.
• Poezie
Cartea anului – Marius Ianu[, {trumfii
afar` din fabric` (Cartea Rom~neasc`).
Nominaliza]i: Ovidiu Nimigean, Nicolina Blues (Cartea Rom~neasc`), Andrei
Codrescu [i Ruxandra Cesereanu, Submarinul iertat (Brumar)
C~[tig`torul a fost prezentat de Simona Popescu, de]in`toarea premiului
pentru Poezie Cuv~ntul \n 2006.
• Filozofie
Cartea anului – Laura Pamfil, Noica
necunoscut. De la uitarea fiin]ei la reamintirea ei (Biblioteca Apostrof [i Casa C`r]ii
de {tiin]`) din Cluj Napoca, Laura
Nominaliza]i: Adrian Muraru, Libertate [i liber arbitru la Origen (Editura Universit`]ii Al.I. Cuza din Ia[i), Cristina
Ionescu, Plato’s Meno (Menon)
Premiul a fost prezentat de domnul
Narcis Catana, colaborator al revistei
Cuv~ntul
• Sociologie [i politologie
Cartea anului – Adrian Miroiu, Fundamentele politicii. Ra]ionalitate [i ac]iune co-

lectiv` (vol. II) (Polirom).
Nominaliza]i: Vintil` Mih`ilescu, Antropologie. Cinci introduceri (Polirom),
Mihai Dinu Gheorghiu, Intelectuali \n
c~mpul puterii. Morfologii [i traiectorii sociale (Polirom).
Premiul a fost anun]at de domnul
Adrian Majuru, distins \n 2007 cu premiul Cuv~ntul
• Istorie
Cartea anului – Mihail Neam]u, Gramatica Ortodoxiei. Tradi]ia dup` modernitate.
Nominaliza]i: Sorin Lavric, Noica [i miscarea legionar` (Humanitas), Sorin Antohi, R`zboaie culturale (Polirom).
Premiul a fost anun]at de Ioan
Buduca
• Arte vizuale
C~[tig`tor – Dan Perjovschi, cu expozi]ia What happened to us? (MoMa, SUA)
Nominaliza]i: Matei Bejenaru pentru
evenimentul Travelling Guide (TATE Modern, Londra), Nicolae Com`nescu, cu expozi]ia Picturi cu praf (Galeria 26, Bucure[ti)
C~[tig`torul a fost anun]at de Dumitru Gorzo, artistul c~[tig`tor al premiului Cuv~ntul pentru Art`, 2006.
• Muzic`
C~[tig`tor – proiectul Romanian
Piano Trio format din Alexandru Tomescu, Horia Mihail, R`zvan Suma.
Nominaliza]i: Arta Fugii (Bach) \n interpretarea Filarmonicii George Enescu,
dirijat` de Cristian Mandeal; Festivalul
Bethoveen sus]inut de Filarmonica din
Arad, eveniment ini]iat de Raluca Talmaciu.
Premiul a fost anun]at de Horia Andreescu, c~[tig`torul premiului Cuv~ntul pentru anul 2006.
• Premiul special – Muzeul Na]ional
Astra din Sibiu
• Teatru
C~[tig`tor – Andriy Zholdak pentru
montarea piesei Via]a cu un idiot, la Sibiu.
Nominaliza]i: Andrei {erban pentru
Pesc`ru[ul (Teatrul Radu Stanca, Sibiu); Alexandru Dabija pentru Capra sau
cine-i Sylvia? (Teatrul Act, Bucure[ti)
Premiul a fost anun]at de regizorul
Radu Afrim, premiatul revistei Cuv~ntul pentru teatru anul trecut.
• Film
C~[tig`tor – Cristian Mungiu cu 4 luni
3 s`pt`m~ni [i 2 zile.
Nominaliza]i: Alexandru Solomon
pentru R`zboi pe calea undelor; Cristian
Nemescu pentru California Dreamin’ (nesf~r[it).
Premiul a fost decernat de regizorul
Radu Muntean, c~[tig`torul premiului
Cuv~ntul pentru Film \n 2006.
• Premiu special al serii se acord`
pentru Edi]ia XVIII a Festivalului [i
Concursului Interna]ional de Muzic`
„George Enescu“.
• Media
C~[tig`tor – C`t`lin {tef`nescu pentru Garantat 100% (TVR 1).
Nominaliza]i: Revista Pana mea;
books.google.ro.
C~[tig`torul a fost anun]at de Ioan
T. Morar, de]in`tor al acestui premiu
la festivitatea de anul trecut.

C`rt`rescu la Viena
Mircea C`rt`rescu a deschis pe 20 ianuarie seria matineelor literare
organizate de ICR Viena cu o lectur` din De ce iubim femeile. Inaugurate în martie
2007 în colaborare cu editura Polirom, programele cadru lunare
Matinee&Brunch sunt dedicate anul acesta literaturii feminine. Organizatorilor
li s-a p`rut potrivit ca cel mai cunoscut [i apreciat scriitor rom~n al momentului
s` deschid` calea colegelor sale Gabriela Adame[teanu, Simona Popescu, Ana
Maria Sandu, Ruxandra Cesereanu, Florina Ili[, Cecilia {tef`nescu, Maria
Manolescu, Doina Rusti [i Gabriela Gavril, printr-o lectur` din volumul foarte
popular De ce iubim femeile, ce urmeaz` s` apar` în limba german` la editura
Suhrkamp. Autorul a discutat cu iubitorii de carte vienezi pe marginea volumelor
semnate de scriitoarele ce vor fi prezentate anul acesta la ICR Viena.

Festivalul
Interna]ional Lucian
Blaga
Societatea Cultural` „Lucian Blaga“ Rom~nia organizeaz`, \n
perioada 8–10 mai 2008, la Cluj-Napoca, cea de-a XVIII-a edi]ie
a Festivalului Interna]ional „Lucian Blaga“.
Edi]ia din acest an se va \nscrie \ntr-o arie tematic` cuprinz`toare: Lucian Blaga. Perspective europene.
Vom \ncerca s` resuscit`m, \n acest cadru, \n Sesiunea \n plen, dezbaterile
cristalizate \n cele dou` tomuri ale volumului VII din Meridian Blaga, \ncuraj~nd
dezvolt`ri pe marginea acestor contribu]ii, \n perspectiva promov`rii unei viziuni
filosofice unitare asupra ansamblului operei lui Blaga [i a dimensiunii sale europene.
Ca o complinire, sper`m, fericit` a acestei orient`ri a Simpozionului [tiin]ific,
vom repune \n drepturi, [i \n acest an, Recitalul de poezie, iar \n ziua a treia vom
face o excursie pe urmele poetului. Manifest`rile vor fi \ncununate, [i \n acest an,
cu o premier` Blaga la Teatrul Na]ional, cu vernisajul unei expozi]ii de art` plastic` (Salonul scriitorilor clujeni, edi]ia I, dedicat` lui Blaga) [i, fire[te, cu Premiile Festivalului.
V` rug`m s` ne confirma]i participarea dumneavoastr` pe adresa Societ`]ii
sau la e-mail: irinapetras@yahoo.co.uk cel mai t~rziu p~n` \n 31 martie.
Cei care doresc s` se \nscrie la sesiunea de comunic`ri, sunt ruga]i s` precizeze sec]iunea (Plen, Literatur`, Filosofie) [i titlul comunic`rii. Prezentarea
comunic`rilor trebuie s` fie succint` (10–15 minute), dar textele vor fi re]inute
integral, pentru publicare \n Meridian Blaga, VIII. Pentru Caietele Festivalului,
poe]ii sunt ruga]i, ca \n fiecare an, s` trimit` un poem (data limit` 31 martie).
Taxa de participare, de 100 RON, se pl`te[te la sosire. Sumele rezultate vor fi
folosite pentru tip`riturile Festivalului.
Cheltuielile de cazare [i mas` sunt suportate de organizatori.
Informa]ii: Societatea Cultural` „Lucian Blaga“ Rom~nia, Cluj-Napoca, str.
Universit`]ii nr.1; tel./fax: 0264-597213. (Colegiul director)

Mihai Eminescu –
student la Viena
Sub acest motto, pe 17 ianuarie a avut loc la ICR Viena un eveniment special
dedicat marelui poet.
Cu acest prilej, prof.dr. Hans Dama de la Institutul de Romanistic` din Viena
a sus]inut un referat, \n continuare fiind prezentat timbrul personalizat din
colec]ia particular` a lui Dorel U[vad. Publicul prezent la manifestare s-a bucurat de prezen]a lui Ion Caramitru, care a sus]int un recital din poezia eminescian`, [i a lui Liviu Burz, de la Opera de Stat din Viena, care a interpretat piese vocale inspirate de opera poetului, acompaniat la pian de prof. Andrei Roth.
Evenimentul a fost ini]iat de Asocia]ia Hora, una dintre cele mai active
organiza]ii culturale ale diasporei române din Austria, [i sus]inut de Departamentul Cultur` al Prim`riei ora[ului Viena [i ICR Viena.

Bucure[ti – vechi ora[ industrial?
Miercuri, 30 ianuarie 2008, de la ora 18.30, la Institutul Cultural Rom~n va
avea loc dezbaterea Bucure[ti – vechi ora[ industrial?. |nt~lnirea, moderat` de arh.
Irina Iamandescu, este cea de-a doua dintr-o serie dedicat` de ICR fenomenelor
arhitecturale [i urbanistice rom~ne[ti [i este organizat` în parteneriat cu
Asocia]ia Rom~n` de Arheologie Industrial`. Vor participa arhitec]ii Constantin
Goagea (revista Arhitectura), Adrian Cr`ciunescu [i Gabriel Panasiu (Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu“), Attila Kim (Studio KBD). Printre
invita]i se num`r` ICOMOS Rom~nia, Uniunea Arhitec]ilor, Ordinul
Arhitec]ilor, reprezentan]i ai autorit`]ilor locale sau centrale.
Discu]iile vor fi \nso]ite de ilustr`ri \ntre care o expozi]ie de proiecte de diplom` ale studen]ilor arhitec]i dedicate conversiei patrimoniului industrial.
Pentru detalii [i confirmarea particip`rii: Biroul de pres` al ICR, tel. 031 7100
625, e-mail: biroul.presa@icr.ro.
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PAUL CERNAT

Æantierele unui cartograf
Dup` 1990, c~nd multe dintre vedetele criticii noastre literare postbelice s-au
retras discret \ntr-o penumbr` editorial`, Cornel Ungureanu a ren`scut: lider
al grupului interdisciplinar A Treia Europ` din Timi[oara, criticul este azi
principalul istoric al refulatului din literatura rom~n`, fie c` e vorba de recuperarea literaturii exilului sau de cea a
culturii periferiilor ex-imperiale, mitteleuropene. Istoricul literar cu alonj`
comparatist` e dublat de cartograf, iar
mega-proiectul Geografiilor literare, din
care au ap`rut p~n` acum dou` volume, constituie – am mai scris asta... –
cea mai ambi]ioas` propunere de reformare conceptual` \n domeniu, al`turi, \n
alt plan, de Istoria critic`... a lui Nicolae
Manolescu. Dac` \ns` cea din urm` (a
c`rei apari]ie definitiv` o a[tept`m
anul acesta) propune, \n mod esen]ial, o
list` axiologizant`, un palmares de autori [i opere \ntr-o relectur` subiectiv`,
profesorul timi[orean exploreaz` o
hart` socio-estetic` cu geometrie variabil` [i f`r` un caracter (re)ierarhizant.
Mai mult: dac` istoria lui Manolescu
pare s` \nchid` (str`lucit) un tip de viziune, cea a lui Ungureanu deschide un
nou [i productiv mod de abordare a „teritoriului“. Oric~t de fluid`, vechea
distinc]ie dintre critic` [i istorie literar` se p`streaz`: dac` primul e \n primul r~nd critic, al doilea e \n primul
r~nd istoric literar. Unul revizuie[te [i
selecteaz`, cel`lalt redescoper` [i reinterpreteaz`. Am~ndoi pornesc de la G.
C`linescu, dar unul \l trece prin Fernand Braudel [i prin estetica recept`rii,
cel`lalt – prin teoriile geopolitice actuale, prin Freud [i prin Gilles Deleuze.
Mai e oare nevoie s` subliniez complementaritatea celor dou` op]iuni [i faptul c` vremea istoriilor literare „lene[e“
a trecut?
Reformul~nd Prefa]a Istoriei... c`linesciene pe coordonatele „deteritorializ`rilor“ [i „reteritorializ`rilor“ de tot felul, Cornel Ungureanu s-ar situa \n proximitatea proiectului colectiv al „istoriei politice a literaturii rom~ne“ derulat
sub egida NEC. Aparent numai, \ntruc~t autorul propune o viziune [i o abordare personal`, iar accentul nu cade
doar asupra condi]ion`rilor politicului,
ci pe implica]iile sale general-culturale
[i pe literatur` ca fapt antropologic.
Prin recondi]ionarea avizat` a unei
[tiin]e-cadru fertile, dar cu dosar prost
p~n` de cur~nd (geopolitica), [i a unor
concepte de tectonic` regional` (de la
Haushoffer la de Martone, via Kundera, Ivar Ivask, G. Konrad [i Ion Conea)
criticul \ncearc` s` scoat` la lumin` „o
istorie tabuizat` a culturii (...) o alternativ` a istoriilor actualit`]ii imediate“, av~nd \n vedere c` „istoriile literaturii rom~ne au fost mereu propuse de o
actualitate imediat` \n care existau
urgen]e, constr~ngeri, (de)solidariz`ri“.
Istoria „secret`“ – scrie Cornel Ungureanu - „\ncearc` s` recupereze opere uitate, abandonate din \nt~mplare sau
din graba cercet`torilor improviza]i
(...). C`ci, dup` ce am p`r`sit Galaxia
Guttenberg [i am intrat \n Galaxia Imaginilor, istoria literaturii va dezvolta, \n
progresie geometric`, teritoriile ei «secrete», la care doar ini]ia]ii pot avea acces. Geopolitica este o [tiin]` care transform` azi nu doar grani]ele, ci [i pe cele
estetice, sociale, corporale, geografice“.

F`r` a intra \n detalii metodologice,
trebuie spus c` Istoria secret`... este un
volum „clarificator“ al celorlalte c`r]i
din proiectul Geografiilor literare.
|ntreaga istorie modern` a literaturii rom~ne este „explorat`“ din aceste
perspective contextuale ale „redeschiderii dosarelor“: \ntre autorii reali [i
operele lor apar continuit`]i imaginare,
obsesionale, de atitudine etc. \n lumina
c`rora textele \[i dezv`luie dimensiunile intime (eventual secrete). C~[tigurile
sunt enorme: perspective proaspete, incitante, reumanizarea literaturii [i transformarea ei, pentru publicul blazat, \n
ceea ce a fost dintotdeauna: o aventur`
angrenat` \n datele [i sensibilitatea
unui timp istoric, implic~nd riscuri [i
traume. Este deconstruit`, pe filiera
Freud (din Dostoievski [i paricidul), P.
Stallybrass & A. White, The Politics of
Transgression (via A. O]oiu, Trafic de frontier`), prejudecata separ`rii stricte dintre eul biografic [i cel creator: „Opozi]ia
sus/jos pe care se \ntemeiaz` judec`]ile
noastre estetice (art` \nalt` vs. art` inferioar`)... comunic` str~ns cu \nc` trei

Cornel Ungureanu, Istoria secret` a
literaturii rom~ne, Editura Aula,
Colec]ia „Studii“, Bra[ov, 2007, 512 p.
planuri: social, corporal [i geografic.
(...) transgresarea oric`reia din aceste
patru ierarhii antreneaz` transgresiuni
similare ale celorlalte trei, provoc~nd
modific`ri, r`sturn`ri, surprize celui ce
mizeaz` doar pe ierarhiile decise de estetic“. Rezultatele sunt spectaculoase \n
chestiunea „fiilor naturali \ntr-o societate (\nc`) tradi]ional`“ [i a traumelor
adiacente, trecute compensator \n oper`
(Camil Petrescu, M. Sadoveanu, Hortensia, Mateiu Caragiale, G. C`linescu, E.
Barbu [.a.). Sau \n cea a „paradigmei
negative“ \n literatura rom~n`, cu toate
„r`sturn`rile“ aferente (nu \n ultimul
r~nd, cea erotico-sexualizant`). Sau \n
interpetarea interferen]elor etnice [i a
consecin]elor culturale (ex. influen]a
mediului cultural evreiesc din Bac`u
asupra modernismului bacovian). Alian]ele surprinz`toare [i rela]iile paradoxale, tratativele diplomatice, masoneria
[i ezoterismul, operele ocultate, ascenden]ele problematice, colabora]ionismele diferi]ilor scriitori cu poli]ia secret`
[i cu regimurile totalitare, casele de crea]ie sub regimul comunist, dosarele politice, t`cerile semnificative, replierile
familiale, grup`rile informale (de la

cercul lui Al. Bogdan-Pite[ti la Rugul
Aprins, cenaclurile conspirative [.a.),
anatomia convertirilor, revistele uitate
(ex. Ardealul t~n`r), deciziile [i jocurile
de culise, deghizamentele [i biografiile
secrete sunt doar c~teva ramifica]ii ale
„explor`rilor“ de fa]`. Altele ar fi ilustrate de tectonica post-imperial`: „refulatul“ culturii Balcanilor [i metamorfozele sale moderne, subcon[tientul imperial austro-ungar [i implica]iile sale,
frustr`rile identitare ale provinciilor
pendinte (Bucovina, Basarabia, Ardealul, Banatul). Eroi de prim-plan (reprezentan]ii {colii Ardelene, Ion Ghica,
Hasdeu, Eminescu, Slavici, Gaster, Sadoveanu, Hortensia Papadat-Bengescu,
Camil Petrescu, Mircea Eliade, Lucian
Blaga, V. Voiculescu, Emil Cioran, G.
C`linescu, M. Sebastian, Mateiu Caragiale, G. Bacovia, avangardi[tii – Vinea, Bogza, Tzara, Naum, Virgil Teodorescu –, Marin Preda, N. Steinhardt [.
a.), personalit`]i iradiante [i/sau informale (Jeni Acterian, M.R. Paraschivescu, Mircea Streinul, Vasile Lovinescu,
Marc-Mihail Avramescu, I.P. Culianu),
controversate sau c`zute \n dizgra]ie
(A.C. Popovici, Bogdan-Pite[ti, Belu
Zilber, dar [i Zaharia Stancu, Eugen
Barbu, N. Labi[, Ion Caraion, P. Goma),
c`zute \n desuetudine (Vlahu]`, C. Stere), pu]in cunoscute (Pavel Pavel, Victor Iancu, Lucian Costin [.a.), din imediata actualitate (tinerii eliadologi,
Luca Pi]u, Emil Brumaru, Dan-Silviu
Boerescu, Marius Ianu[, Savatie Ba[tovoi) populeaz` paginile c`r]ii \n capitole
ample, cvasi-monografice, analitic-„detectivistice“ (cum ar fi cele despre Eminescu, Slavici, Blaga, Camil, C`linescu,
Preda, agrementate cu analize de text
str`lucitoare) sau mai frugale, servite
de citate ample, dar nu mai pu]in revelatorii. Ceea ce se pierde \n coeren]` se
c~[tig` \n diversitate [i spectaculozitate. Spre deosebire de captivii imediatului, pentru care istoria literar` \nseamn` adi]ionare foiletonistic`, autorul r`m~ne istoric literar (cu nedezmin]it
nerv critic) [i atunci c~nd folose[te tehnica scurt`turilor.
Structura c`r]ii este una hypertextual`, iar trimiterile la „geometriile variabile“ ale epocii Internetului nu sunt lipsite de relevan]`. |ncerc~nd s` „descopere paranteze“, s` deschid` „dosare“
(inclusiv dosarele de Siguran]`/Securitate ale scriitorilor), s` acopere spa]ii
albe sau neglijate de reflectoarele canonizante, s` rup` „pece]i ale tainei“, proiectul poate ad`uga oric~te foldere,
oric~te piese \ntr-un puzzle virtualmente nelimitat. Capitolele [i subcapitolele
sunt o navigare \n re]ea prin site-uri pu]in frecventate. Sau, cu o alt` metafor`
mediatic`, un zapping. Nu o structur` \nchis`, suficient` sie[i ne propune profesorul Ungureanu, ci una eminamente
deschis`, care avanseaz` prin rupturi,
conflictualiz`ri [i conexiuni, put~nd a fi
completat` – „interactiv“ – de oricine se
simte \n stare [i binevoie[te. F`c~nd, ca
de obicei, risip` de idei fertile, criticul
transform` domeniul \ntr-un arhipelag
de istorii palpitante, „cu sertare“, f`r`
a-[i trivializa discursul. Aproape fiecare secven]` ar putea fi dezvoltat` \ntr-o
carte separat`, capitolele fiind – sau l`s~nd impresia c` sunt – sinteze aflate \n
diverse stadii, mai avansate sau doar
schi]ate. A repro[a diverse prezen]e

sau absen]e e f`r` sens. Dovedind o
competen]` multipl`, o cunoa[tere de
microdetaliu, aproape neverosimil` a
contextelor istorico-bio-bibliografice [i o
deschidere de compas interpretativ pe
care pu]ini istorici literari o au (avantajul criticului!), Cornel Ungureanu reconstituie zone „de profunzime“ ale istoriei
noastre culturale, instituie perspective,
descoper` conexiuni ocultate, repar`
injusti]ii [i ignor`ri comise de „comandamentele“/„urgen]ele“ estetico-politice
ale epocilor trecute. Nu o arc` a lui Noe
ierahic-discriminativ` estetic e istoria
sa, ci un [antier de redescoperiri, o arhiv` secret` a memoriei [i a identit`]ilor
ce abia a[teapt` s` fie deschis`.
Senza]ionalismul ce polueaz` receptarea actual` a anumitor autori e convocat pe post de „condiment“, pentru a
fi demontat expert (vezi pasajele despre
paraliteratura istorico-literar` privind
„conjura]ia/conspira]ia \mpotriva lui
Eminescu“, pus` \n und` de autori precum C`lin Cern`ianu sau Nae Georgescu). La fel de casant sunt taxate [i unele teorii corecte politic, dar, pe alocuri,
precare despre spa]iul balcanic: „Dac`
ideea lui Iorga a fost dezvoltat` (mai
departe!!!) de Hasdeu, putem fi l`muri]i
[i asupra paginilor urm`toare, \n care
Maria Todorova atrage aten]ia cititorului american c` Mircea Eliade, ca lider
al extremei drepte, n-a \n]eles nimic din
geografia locurilor, dup` cum n-au priceput nimic nici Cioran, Ionescu sau
Noica. (...) Frumoasa carte a Mariei Todorova mizeaz`, ca [i alte c`r]i de geopolitic`, pe focaliz`ri interesate [i pe excluderi strategice, importante pentru cucerirea publicului american, dar [i a intelectualului prea pu]in interesat de bibliografiile rom~ne[ti (dar [i s~rbe, dar
[i albaneze, dar [i grece[ti) ale problemei“. Preocupat de cunoa[terea [i \n]elegerea fenomenelor, autorul nu se
comport` niciodat` ca un procuror ideologic al istoriei (derut~ndu-i pe cei ce resimt asemenea reflexe), de[i scotoce[te,
impenitent, prin toate dosarele politice
[i biografice disponibile.
Greu de imaginat, la noi, o carte de
istorie literar` mai „\n aerul timpului“
[i, totodat`, mai avizat` \n dedesubturile trecutului. Cornel Ungureanu ar
trebui clonat...
Impresionant` e pledoaria sa „pedagogic`“ din final adresat` – mai e nevoie s-o spun? – noilor genera]ii de critici:
„Nu v` pierde]i vremea, timpul dumneavoastr` unic, \ntre succese jurnalistice pasagere. Alege]i Istoria! Doar prin
contribu]ia dumneavoastr` adev`rata
istorie a literaturii va putea s`-[i adauge volumele [i \n]elesurile necesare“. Autorul „scoate la b`taie“ (aproape) toate
resursele de atractivitate ale disciplinei, \n tentativa – poate himeric` – de a
o scoate din conul de umbr` [i reu[e[te!
S-ar putea invoca faptul c` termenul
„secret“ e prea tare pentru anumite cazuri [i prea \nc`rcat cu conota]ii senza]ionale. Greu de g`sit, totu[i, un termen mai potrivit pentru un [antier arheologic cople[itor! Captivant`, generoas` [i erudit`, adev`rat ciorchine de
(viitoare, posibile) c`r]i, mustind de
idei fecunde [i stimulatoare de ini]iative noi, Istoria secret` a literaturii rom~ne
este, de departe, cea mai important`
carte de critic` [i istorie literar` a anului 2007.
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DOINA PAPP

Øn c`utarea
teatrului pierdut
Ducu Darie, simpaticul [i talentatul
nostru coleg, regizorul \n care Giorgio
Strehler vedea un demn urma[ al s`u (\ntr-un fel, a[a e), artist al luminilor sub
semn`tur` [i pasionat al artei sunetelor cu program (Bulandra per muzica) ne
contrariaz` cu recenta sa crea]ie de la
Teatrul Bulandra, spectacolul Ce p`cat
c` e curv`.
Experien]a pe care o face prin re\nvierea unui text uitat din Rena[terea
elizabethan`, incitat mai ales de subiect (iubirea incestuoas` dintre un frate [i o sor`) [i de posibilele lui extensii \ntr-un prezent tot mai sec [i golit de sentimente, ar fi putut fi o miz` de succes.
Sunt convins` c` regizorul a crezut \n
ea, \n frumuse]ea acestei tr`iri [i m~ntuirea prin dragoste, despre care, nu-i
a[a, vorbe[te [i Biblia. (De frumuse]ea
textului, care sun` livresc [i moralizator, nu ne-a prea convins.) Mai sunt
apoi [i cercurile concentrice care sufoc`

Romeo Pop [i Oana {tef`nescu
aceast` iubire, ipocrizia oamenilor, \nchistarea societ`]ii, dogma religioas`,
piesa pled~nd \n subsidiar pentru libertatea spiritului de a aspira [i a se \mplini
trupe[te [i suflete[te dup` voie. Toate
aceste teme sunt \n textul lui John Ford
purtate de personaje \nchegate, conving`toare, \ntr-o poveste care are [i ea
destule noduri dramatice, pe care, din
p`cate, spectacolul nu le exploateaz`.
N-am \n]eles de ce, de pild`, n-a fost
tratat ca atare un personaj excentric
precum Philotis, o solitar` ciudat`, handicapat` de propriile-i neputin]e, un fel
de Cassandr` r`u prevestitoare, al c`rei fior ar fi putut tulbura apele st`tute
ale spectacolului. La fel Vasques, un meneur din umbr`, geniu al r`ului [i al
mor]ii, personaj de factur` shakespearean`, c`ruia Claudiu St`nescu \i d`
at~ta consisten]` c~t` i-a fost permis`
de context. Concentrat asupra cuplului
de \ndr`gosti]i, cu toat` vulnerabilitatea, dar [i ardoarea pasiunii care-i consacr`, regizorul a sperat s` poat` umple cu iubirea lor n`valnic` \ntregul
spectacol, astfel \nc~t, dilat~nd timpul
vinovatei lor \mpreun`ri, s` ne „aspire“
[i pe noi, privitorii, \nl`untrul acestei
cochilii. Vuietul inimilor \n zbucium l-au
auzit din p`cate doar cei doi (nu sunt
sigur`?!), iar dincoace de marginea scenei a ajuns numai caligrafia unor trupuri uneori armonios mi[cate, ca \ntr-o
ilustrat` de epoc`. Lux, calm [i voluptate! spunea poetul, elogiind decaden]a,

estetismul. Mi-au venit \n minte aceste
vorbe privind imaginile \n derulare ale
acestui spectacol elegant, rafinat, frumos \mbr`cat, c`ptu[it din bel[ug cu
muzic` (nu lipse[te nici celebrul vals
din {ostakovici), dar gol, fad.
C~ndva depl~ngeam lipsa de spectaculozitate din teatrul rom~nesc actual,
invadat, ce-i drept, \n ultima vreme de
cotidianul sordid. Excesul de „reprezentare“ este, cum se vede, la fel de p`gubos.
Din distribu]ia numeroas` [i prestigioas` a acestui spectacol, unde actorii
[i-ar fi putut g`si \mplinirea \n roluri
bine articulate, cu vorbe multe (mult
prea multe) [i situa]ii dup` care uneori
t~njesc, am re]inut c~teva crea]ii [i alte
dou`-trei apari]ii onorabile. T~n`rul
Vlad Logigan, remarcabil \nc` de la Crim` [i pedeaps`, impresioneaz` printr-o
transparen]` special` a expresiei („l’amour c’est un question de peau“, spune
francezul), prin romantismul de factur`
modern` al jocului s`u perfect asumat.
Afectuos, cu o vibra]ie sus]inut`, vizibil` \n gesturi m`runte, Romeo Pop a
impus rolul Tat`lui av~nd-o drept partener` pe Oana {tef`nescu, at~t de uman` [i sincer` \n rolul Doicei. Cu excelentul ei profesionalism, actri]a se plaseaz` [i ea \n linia \nt~i a distribu]iei,
ca [i Ion Cocieru, care ne dezv`luie \ntr-un rol episodic resurse de histrionism nevalorificate. Cornel Scripcaru [i
Marius Chivu, predestina]i rolurilor
speciale, au f`cut, cum era de a[teptat,
din scurtele lor apari]ii momentele cele
mai aplaudate. {anse mari de izb~nd`
ar fi avut [i Marius Capot` dac` nu ar
fi dominat de o inexplicabil` timorare \n
scen` (poate din cauza prea rarelor distribuiri). Cele trei tinere debutante pe
scena Bulandrei, Emilia Bebu, Nicoleta
H~ncu [i Irina Ungureanu nu confirm`
deocamdat` \ncrederea care le-a fost
acordat`.
|ntr-un recent interviu acordat revistei 22, Andrei {erban vorbe[te despre o „criz` a teatrului“, explicabil` \ntre altele [i prin c`utarea unor solu]ii
improprii \n zona multimedia, a filmului, a dansului, a scenotehnicii de ultim` or`.
Alexandru Darie caut` salvarea \n
alt` parte. E posibil ca nici teatrul, nici
timpul acela s` nu fie \nc` definitiv pierdute. Avem \nc` a spera!

De[teptarea prim`verii
Retro pare [i op]iunea lui Victor Ioan
Frunz`, care \n plin` „revolu]ie sexual`“ ne aduce aminte c` despre problemele adolescen]ilor [i explozia hormonilor s-au scris c~ndva capodopere. Una
dintre ele este piesa De[teptarea prim`verii, pagin` expresionist` a germanului
Frank Wedekind, contemporan cu Freud.
La vremea c~nd Wedekind a scris despre dramele produse de conflictul dintre „buna educa]ie“ [i pornirile instinctuale accentuate de necunoa[tere, psihanaliza nu-[i spusese \ns` cuv~ntul, de
unde [i tensiunea tulbur`toare din pies`, \n c`utarea unor solu]ii viabile. Teatrul, ca [i [tiin]a, se angaja pe atunci \n
explica]ii necesare comportamentului
uman, dincolo de vizibil, de realism, sacrific~nd adesea personaje, idei, credin]e b`t`torite. Era zguduit` \ncrederea \n
p`rin]i, \n profesori, \n biseric` [i autori ca Wedekind \ndemnau la a fi as-

cultat glasul sim]urilor. Nu neap`rat al
inimii, fiindc` Wendla [i Melchior nici
m`car nu se iubesc. |mpreunarea lor e
un accident. Cu consecin]e tragice, tocmai pentru c` e trecut u[or cu vederea
de indiferen]a lumii. Nici melodrama
nu ap`ruse pentru a transfera \n zona
lacrimilor subiectul, a[a \nc~t De[teptarea prim`verii r`m~ne una dintre cele
mai frumoase semne de \ntrebare puse
de teatru cunoa[terii umane, misteru-

lui fiin]ei. Ideea regizorului de a face
apel la acest text e, a[adar, excelent`,
cum pe m`sur` e [i realizarea de la
Teatrul Maria Filotti din Br`ila. Se cunosc multe \nscen`ri ale acestei piese,
mai vechi sau mai noi; originalitatea
spectacolului de acum e \ns` absolut`.
Nu numai pentru c` directorul de scen`
are pentru prima dat` ideea de a plasa
ac]iunea \ntr-o clas` de [coal` populat`
cu elevi de toate v~rstele (pe r~nd, profesorii sunt [i elevi), f`c~nd din acest
spa]iu simbolic locul de morm~nt al
unor vie]i ne\n]elese; ci mai ales pentru
c` vorbe[te simplu [i direct despre lucruri at~t de profunde. Paradoxal, pentru c` montarea e sofisticat`. Crea]iile
Adrianei Grand se bazeaz` pe contrast
(rochii de epoc`, l~ng` uniforme cazone,
penaje aristocrate al`turi de poze porno). Recuzita e c~nd supra-, c~nd hiperealist`, iar muzica lui Cari Tibor punc-
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teaz` amplu, pedal~nd pe laitmotive
melodice av~ntate, \n ciuda atmosferei
sumbre pe care o atrage ac]iunea.
Un ansamblu numeros de figuran]i
(elevii) prezen]i mai tot timpul \n scen`
imprim` o pulsa]ie continu` spectacolului, care mut` astfel drama din culisele unor vie]i particulare \n centrul lumii [i al universului. Temele se amplific` [i dob~ndesc importan]a real`. {i
responsabilitatea e alta, pentru c` nu
vorbim de un caz de la faptul divers, ci
despre o problem` moral-filozofic` etern`. George Costin, un foarte talentat actor de la Baia Mare, e aceea[i prezen]`
vibrant` pe care am aplaudat-o [i \n Istoria comic` a Doctorului Faust. Fragil`,
proasp`t`, cu tr`iri intense e [i Nicoleta Lefter \n rolul Wendla. Nelini[titul
Moritz vine dintr-o zon` melancolic`,
byronian` avant la lettre, iar t~n`rul

s`u interpret, Radu Micu, e emo]ionant
chiar dac` pe alocuri monocord. |n ciuda eterogenit`]ii, trupa func]ioneaz`
unitar, celor tineri al`tur~ndu-li-se cu \ntreaga lor experien]` actorii Dan Moldovan, Ana Zubcu, Mircea Valentin, C`t`lina Nedelea, Elena Andone, Jarcu
Zane, Marcel Turcoianu, Valentin Terente, Monica Zugravu (foarte bun`),
Silvia Taric.
Sunt [i unele excese \n compozi]ia
plastic` a mont`rii, aglomer`ri de simboluri care n-au timp s`-[i exercite func]ia, unii interpre]i se aud mai greu dincolo de ramp`, exist` [i pasaje mai terne,
dar \n ansamblu spectacolul are for]`, e
adev`rat [i bine primit de public. Ar fi
bine s` poat` fi p`strat ca atare c~t mai
mult` vreme, av~nd \n vedere lista lung` a colaboratorilor [i dificult`]ile teatrului de a le asigura prezen]a.

Succese peste hotare
|n timp ce acas` li se preg`tea un
minunat cadou de s`rb`tori – renovarea cl`dirii – Teatrul Municipal „Ariel“
din R~mnicu V~lcea zburda prin Europa, duc~nd un mesaj artistic neconven]ional pretutindeni unde era invitat.
Mai \nt~i la Monaco, la prima edi]ie a
unui Festival de teatru rom~nesc pus
pe picioare prin eforturile doamnei Angela Foster, consul onorific la Monaco,
apoi la Sassari, \n Sardinia, la Internazionale di Teatro di Ricerca, un festival universitar \n aer liber care [i-a
dezb`tut temele [i cu ajutorul rom~nilor. Spectacolul acestora dup` Oedip
rege, de Sofocle, replic` modern` sub titlul Antiche Rigenerazioni, \n regia Doinei Migleczi, a fost realizat... pe drum,
cu ajutorul profesorului rom~n V. Constantinescu de la Universitatea din
Nisa, unde au fost g`zduite repeti]iile.
Asta dup` ce v~lcenii au fost aplauda]i
la Thé~tre de Varieté din Monaco unde
au jucat Les Jocondes, text [i regie Brigitte Louveaux, [i Le text avant toute
chose de Doru Mo]oc, traducere de Pao-

Oedip rege
la Benz Fauci. Tot acum s-a produs [i \nt~lnirea cu cei doi tineri, Moreno Salinas (Sassari) [i Igor Urzelai (Spania),
studen]i la London Contemporary Dance School din Londra, pe care i-am v`zut ca invita]i speciali la R~mnicu V~lcea cu ocazia inaugur`rii teatrului renovat. La succesul acelui spectacol s-au
ad`ugat [i m`[tile vene]iene de mare
rafinament ale scenografei Carmen
Prodan. Jurnalul de c`l`torie al Teatrului Ariel cu trupa lui t~n`r`, ambi]ioas` [i solidar` e nu numai m`rturia
unei experien]e mereu surprinz`toare,
dar [i dovada faptului c` se poate.

cronic` debuturilor
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BIANCA BUR}A-CERNAT

Un ninja singuratic
[i sentimental
Cu dou` volume de versuri la activ
(Dantel`riile Adelei, 2001; Obiectele oranj,
2005), timi[oreanul Tudor Cre]u (n.
1980) debuteaz` acum \n proz` cu un roman nici prea mare, nici prea mic, nici
static, nici dinamic, nici prea monoton,
nici prea antrenant, nici prea-prea, nici
foarte-foarte. Omul negru e o c`r]ulie lizibil`, nu lipsit` de virtu]i literare, o poveste despre singur`tate, mediocritate,
alienare \n lumea postmodern`. Nu
avem a face cu un roman „construit“,
elaborat cu acribie, cu rigoare inginereasc`, pentru c` autorul nu pare a
apar]ine speciei cerebralilor; nara]iunea se ]ine \ns` destul de bine, s` zicem, printr-un soi de emo]ie/emotivitate subteran` ce se propag` aproape uniform de la un cap`t la altul al textului.
Individualitatea Omului negru e dat` de
intensitatea pe care o atinge vibra]ia
sentimental`. Dup` toate aparen]ele,
autorul este un sentimental incurabil
deghizat \ntr-un minimalist „dur“, a[a
cum personajul s`u – Emil Aderca –
este un hipersensibil, un suflet de o fragilitate maladiv`, care \ncearc` s` se
travesteasc` \ntr-un ninja redutabil. E
ceva \nduio[`tor, copil`resc/pu[tesc [i \n
gesturile personajului, [i \n maniera autorului de a scrie. {i la unul, [i la altul
identific`m anumite distorsiuni \n perceperea realului: pentru copil, un joc cu
cyborgi dob~nde[te propor]ii de r`zboi
planetar [i, invers, un r`zboi real e perceput ca o poveste, ca un joc – cam a[a

stau lucrurile [i \n romanul lui Tudor
Cre]u. |n Omul negru se \nt~mpl`, \ntre
multe alte groz`vii, o crim`; \ns` evenimentul nu e prezentat p~n` la cap`t
din unghiul verosimilit`]ii realiste, ci,
involuntar, de la un punct \ncolo, ca un
joc de copii sau ca o fic]iune vizualizat`
pe ecranul unui computer. E[ecul c`r]ii
vine din faptul c` autorul nu e capabil
s` creeze „iluzia vie]ii“. F`r` suficient`

Tudor
Cre]u, Omul
negru,
Editura
Cartea
Rom~neasc`,
Bucure[ti,
2008, 208 p.
priz` la real, f`r` intui]ia acut` a detaliului psihologic, f`r` priceperea de a
(re)crea o atmosfer`, un roman de tipul
Omului negru nu e mai mult dec~t o copil`rie...
Am remarcat, de altfel, \n multe dintre c`r]ile de proz` care apar azi la noi
o v`dit` indiferen]` fa]` de am`nuntul

istoric, social, psihologic etc. Din aceast` cauz`, fundalul pe care se proiecteaz`
nara]iunea este de cele mai multe ori
s`rac, dac` nu chiar [ters, ca o p~nz` \n
\ntregime alb`. E de la sine \n]eles (sau
ar trebui s` fie) c` nu po]i schi]a profilul cuiva f`r` s`-l \ncadrezi \ntr-un „peisaj“, \ntr-o atmosfer`. Romanul trebuie
s` creeze o lume; o lume cu relieful, cu
meandrele, cu ambiguit`]ile sale [.a.m.d.
— nu cred c` acest adev`r de bun-sim]
ar fi acum perimat, oric~t de mult s-ar
fi metamorfozat specia romanesc` de-a
lungul ultimului secol... O privire mioap`, care abia dac` z`re[te u[oare, nel`murite contururi ale fundalului, ne \nt~mpin` [i \n romanul lui Tudor Cre]u,
\n care atmosfera rom~neasc` a anilor
2000 nu se simte aproape deloc. Ac]iunea se desf`[oar` la Timi[oara, dar s-ar
putea desf`[ura oriunde \n lumea globalizat`. Cadrul nu e fixat prin ni[te detalii caracteristice, povestea singur`t`]ii lui Emil Aderca „st`“, \n echilibru instabil, pe un vid de perspectiv`. Cum s`
\nf`]i[ezi/analizezi o situa]ie dramatic`,
dac` schematizezi \n extrem „desenul“
lumii unde se petrece drama cu pricina?! Pu]ine, foarte pu]ine ecouri din lumea exterioar` ajung p\n` la con[tiin]a
personajului, izolat – parc` – \ntr-un
spa]iu ermetic \nchis. Cvasi-totala punere \n parantez` a realit`]ii obiective
ar fi fost, desigur, justificat` \n cazul \n
care nara]iunea ar fi fost asumat` de
Emil Aderca, introvertit \n extrem, la li-
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mita dintre normalitate [i autism. Numai c` \n Omul negru avem o nara]iune
obiectiv`, cu un narator omniscient [cl.
Alibiul necreditabilit`]ii nu func]ioneaz`, deci.
Povestea t~n`rului fragilizat de o
singur`tate implacabil` nu este \ns` cu
totul neinteresant`. Emil Aderca e un
postadolescent \nt~rziat, debil, complexat, care se zbate clip` de clip` s`-[i dep`[easc` fricile, traumele, inhibi]iile,
imagin~ndu-se cu obstina]ie la un moment dat maniacal` \n postura unui
ninja. E computerist la o firm` oarecare
[i duce o via]` monoton`, derulat` malign \n fa]a calculatorului, \n interiorul
unei realit`]i virtuale serbede, alienante. Moartea mamei \l g`se[te cu des`v~r[ire singur [i nepreg`tit pentru
via]`. |ncerc`rile sale disperate de redresare psihic` sunt, poate, punctul cel
mai rezistent al romanului. Dar consisten]a acestei istorii personale este oarecum compromis` prin naivitate: Emil
Aderca \ncepe s` practice ninjutsu [i \n
aceast` „activitate“ \[i investe[te toat`
for]a; puteau fi totu[i mai pu]ine paginile \n care sunt descrise exerci]iile de
la sal`. |n plus, mi se pare neverosimil`
pasiunea pu[teasc` a personajului pentru ninjutsu, dat fiind faptul c` acesta
are nu mai pu]in de 27 de ani. Ca s` nu
mai vorbim de visele \n care Emil Aderca se vede pe sine ca... ninja! Ca s` imprime totu[i acestei pove[ti cu ninja
mai mult` gravitate, autorul „\nsceneaz`“ o b`taie ca \n filme [i, tot ca \n filme,
o crim` accidental` [i un proces. Cu suspans cu tot. {i cu happy end inclus. Acuzat pe nedrept de crim`, fragilul computerist practicant de ninjutsu trece
prin experien]a \nchisorii, dar e achitat
[i, p~n` la urm`, restabilit suflete[te.
Cam asta con]ine Omul negru. Plus
un strop de lirism. Plus un stil oral bini[or manevrat.
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Politic` de pahar
Charlie Wilson e un b`rbat cool. Bea [ampanie \ntr-un jacuzzi \n Las Vegas, \n
compania unor stripteuze, iar la birou are un harem de secretare cobor~te parc` din
paginile revistelor de mod`. |n plus, e cel care a contribuit poate cel mai mult la
\nfr~ngerea sovieticilor din Afganistan. Nu, Charlie Wilson nu e Rambo, nici James
Bond, ci un congressman al Statelor Unite.
La \nceputul anilor ‘80, trupele ruse[ti care invadaser` Afganistanul p`reau de neoprit. Mujahedinii \ncercau \n
zadar s` ]in` piept ma[inii de r`zboi sovietice. |n ajutorul lor a venit, de la mii
de kilometri distan]`, un american semi-alcoolic [i afemeiat, dar cu o func]ie
important` \n Congresul SUA. Charlie
Wilson (Tom Hanks) e genul de personaj sigur pe el, \mp`r]it \ntre via]a politic` [i cea monden`. Cum nu poate rezista farmecelor unei foste iubite, acum
persoan` public` important` (Julia Roberts), Wilson accept`, la rug`min]ile
acesteia, s` viziteze o tab`r` de refugia]i afgani din Pakistan. Dramele pe
care le vede acolo \l impulsioneaz` s`
fac` ceva [i, din acel moment, r`zboiul
afganilor devine r`zboiul lui cu ru[ii.
Cu influen]a pe care o are [i cu ajutorul
unui versat agent CIA (Philip Seymour
Hoffman), Charlie Wilson reu[e[te s`
dubleze bugetul pe care SUA l-au alocat
sprijinirii mujahedinilor, apoi s`-l m`reasc` progresiv p~n` la peste 300 de
milioane de dolari. Mai mult, la propunerea consilierilor, fondurile se \ndreapt` spre achizi]ionarea de arme antiaeriene, cu care afganii doboar` elicopterele ruse[ti, ceea ce se dovede[te un
punct de turnur` \n parcursul r`zboiului. |n final, sovieticii sunt nevoi]i s` se
retrag`, dar Charlie Wilson nu \[i savureaz` victoria p~n` la cap`t, fiindc` \[i
d` seama c` SUA nu vor acorda bani [i

pentru reconstruc]ie [i educa]ie \n Afganistan. Filmul se termin` cu un citat
din Charlie Wilson care, d~ndu-[i sea-

Tom Hanks [i Philip Seymour Hoffman \n R`zboiul lui Charlie
ma c` SUA [i-au luat m~inile de pe Afganistan dup` retragerea sovietic`,
spune: „We fucked up the endgame“
(„Am ratat sf~r[itul jocului“).
Filmul e regizat de veteranul Mike
Nichols (oscarizat pentru Absolventul \n

Dan Lungu, Raiul g`inilor
Ecouri \n presa german`
Acest tablou de moravuri este marcat de metafore spumoase [i de un temperament latin. (Katrin Hillgruber, Kultur Spiegel)
Dan Lungu \[i las` personajele s` se
dedea unor fantezii n`valnice, s` fabuleze copios, s` debiteze injurii f`r` reticen]`, le pune pe limb` un stoc nelimitat de anecdote aparent generate de
[coala amar` a dictaturii. Ai din plin de
ce r~de... printre lacrimi. O carte radiind de voluptatea fabula]iei, care descrie balansul precar al Rom~niei pe
coarda dintre trecut [i viitor, \ntr-un
mod deopotriv` amuzant [i pertinent.
(Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitungi)
Ideea acestui local este prin ea \ns`[i genial`: \ntr-o cabin` dezafectat`
de tractor din gr`dina lui Ticu Zidaru
se consum` tot ce con]ine alcool [i nu
provoac` moartea instantanee – un paradis al b`rba]ilor [i \n acela[i timp un
punct de realimentare cu subiecte de
b~rf`. Un miniunivers al st`rii de con[tiin]` postcomuniste: copiii se joac` \n
groapa de gunoi, b`rba]ii se lupt` pentru ocuparea unei pozi]ii \ntr-o societate guvernat` de principiul: „Ia banii [i
fugi cu ei“, femeile \[i \nsceneaz` propria moarte sau tricoteaz` p~n` la colaps. Iar g`inile cotcod`cesc \n fundal.
(Caro Wiesauer, Kurier)

1967 [i nominalizat de mai multe ori de
atunci \ncoace), care las` ac]iunea s`
curg` \ntr-un ritm potrivit: nu ne preseaz` cu tensiuni politice sau cu scene
de lupt` dramatice, dar nici nu ne plictise[te cu discursuri lungi despre libertate. Singurul punct slab \l constituie secven]ele de r`zboi (din fericire, pu]ine la
num`r): c~nd nu folose[te imagini de arhiv` din jurnalele televizate ale vremii,

O poveste \n care r~sul se \mplete[te cu nostalgia.
(Ober österrei schen
Nachrichten)
Dan Lungu (...)
\[i face intrarea \n
literatura interna]ional` cu o proz`
copios-satiric` de
cea mai bun` calitate. Volumul s`u
Raiul g`inilor schi]eaz` cotidianul \n Strada Salc~milor,
un microcosmos \n descompunere de la
periferia unui ora[ de provincie din
Moldova. (Wiener Zeitung)
Prin strada sa de la periferie [i locuitorii ei, Lungu a reu[it s` creeze un
univers social care, asemenea celebrei
monade a lui Leibniz, \nglobeaz` \n
mod tipic-ideal lumea rom~neasc`. |n
aceast` lume guverneaz` mentalitatea
rural` [i con[tiin]a mic-burghez`. Ea
este cu at~t mai \ndep`rtat` de experien]a urban`, cu c~t periferia descris`
nici m`car nu se \nvecineaz` cu un ora[
modern, acesta const~nd la r~ndul s`u
dintr-o multitudine de „raiuri ale g`inilor“. (Jan Koneffke, Freitag)
Multe dintre scenele care \n cea mai

Mike Nichols prezint` mujahedini neverosimili [i pilo]i sovietici ilari.
Tom Hanks se mi[c` lejer \n rolul
congressmanului care, \ntre dou` pahare de whisky, \i \nvinge pe sovietici. Julia Roberts e perfect distribuit` \n rolul
mare parte se consum` \n barul din
zon` [i \n jurul acestuia s-ar putea petrece la fel de bine \n c~rciuma lui Josef
Sweik sau „La Herr Karl“, \n depozitul
unui magazin de delicatese vienez. Antieroii nu sunt o inven]ie rom~neasc`,
iar durerile postoperatorii – nu victimele! – ale unei dictaturi pot fi aparent
contracarate cel mai bine cu invective
turmentate. (Sandammeer)
Este o fars` plin` de vigoare din Rom~nia provincial` (...) (Buchkultur)
Herta Müller a p`r`sit Rom~nia, s-a
stabilit \n Occident, scrie actualmente
aproape exclusiv pentru publicul local.
Dan Lungu va r`m~ne acolo unde este,
c`r]ile sale se adreseaz` \n primul r~nd
celor r`ma[i acolo, cu care are o experien]` comun`. Ace[tia pot, \n primul
r~nd, s` guste aluziile [i dublele \n]elesuri, s` r~d` [i s` le respire atmosfera.
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R`zboiul lui Charlie /
Charlie Wilson’s War (SUA, 2007)
Regia: Mike Nichols
Scenariul: Aaron Sorkin,
dup` cartea lui George Crile
Cu: Tom Hanks, Julia Roberts,
Philip Seymour Hoffman, Amy Adams
Pe ecranele rom~ne[ti din
8 februarie 2008
unei femei puternice, care [tie ce vrea
[i, mai ales, cum s` ob]in` ce vrea. |ns`
cel care face o partitur` memorabil`
(din nou!) este Philip Seymour Hoffman, \n rolul agentului CIA acrit de birocra]ie, dar capabil s` se mobilizeze
pentru o ac]iune de amploare. Hoffman
[tie s` confere un soi de plictis arogant
personajului s`u, chiar [i \ntr-o scen`
excelent` \n care flirteaz` cu Julia Roberts. Hanks [i Hoffman fac o pereche
imbatabil`. De altfel, Philip Seymour
Hoffman este nominalizat at~t la Oscar, c~t [i la premiile BAFTA pentru rolul din Charlie Wilson’s War. (M` bucur
s` v`d printre cinefili c`, dup` ce a primit Oscarul pentru Capote, Hoffman a
dep`[it stadiul de „tipul `la blond, care
joac` roluri de antipatic“.)
Una dintre cele mai bune scene ale
filmului este aceea \n care Charlie Wilson, \nconjurat de exper]i militari, \[i
dau seama c` rachetele antiaeriene
sunt solu]ia, a[a cum o echip` de doctori descoper` leacul la un virus. {i, la
fel ca medicii care caut` cea mai bun`
formul`, americanii vor solu]ia optim`:
arme portabile, de provenien]` sovietic`
(este totu[i o opera]iune sub acoperire...). Congressmanul [i agentul CIA fac
o pereche redutabil`, care nu numai c`-i
\nvinge pe sovietici, dar, pentru a duce
arme \n Afganistan, \i pun la aceea[i
mas` pe israelieni [i pe egipteni.
R`zboiul lui Charlie e un film politic,
dar umorul inteligent [i sarcasmul debordant \l fac s` treac` dincolo de cli[eele tensionate ale genului. Pentru c`,
nu-i a[a, politica \nalt` [i strategiile eficiente nu se fac numai \n birouri \nchise, ci [i la un pahar de whisky. Ba chiar
\ntr-un jacuzzi.
(Irmtraud Gutschke, Neues Deutschland)
Bun venit \n ora[ul \nfr`]it cu Schilda! (...) O superb` fars` despre via]` [i
supravie]uire. (Kleine Zeitung)
...o fars` demn` de toat` admira]ia.
De mult nu a mai ap`rut un asemenea
portret plastic al vremurilor [i mentalit`]ilor, alc`tuit din b~rf` [i gargar`
comprimate. (Angela Praesent)
Nu voi citi acest roman doar o singur` dat`. Este o oper` buf` de provincie \nzestrat` cu o \nalt` valoare literar`. Aceasta este adev`rata literatur`!
Excelent! Felicit`ri! Cu acest autor a]i
f`cut \ntr-adev`r o alegere fericit`.
(Evelyn Grill)
Raiul g`inilor de Dan Lungu este o
carte de nota zece. Pe la al doilea capitol
m` str~mbasem de r~s. (Jan Cornelius)
Recent, a ap`rut
la editura Keshev
din Israel o
culegere de poeme
de Ana Blandiana
traduse în limba
ivrit de Moshe
Granot [i Shaul
Carmel. Este cea
de-a patra carte a
Anei Blandiana
publicat` în 2007
\ntr-o limb`
str`in`, dup` volumele de versuri
ap`rute în spaniol`, maghiar` [i rus`.
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„Animations/Fictions“
franceze la MNAC
Timp de opt luni, p~n` \n luna august, Muzeului Na]ional de Art` Contemporan` (MNAC) din Bucure[ti \i
sunt \ncredin]ate lucr`ri de art` contemporan` apar]in~nd unui num`r de
peste dou`zeci de arti[ti francezi. Evenimentul plaseaz` Rom~nia \ntr-un circuit interna]ional, \n cadrul unui program demarat de Ministerul Culturii [i
Comunic`rii din Fran]a, al c`rui obiectiv este promovarea arti[tilor francezi
actuali, prin intermediul FNAC (Fondul Na]ional de Art` Contemporan`),
cea mai mare colec]ie de art` contemporan` din Fran]a. Este vorba de expozi]ii
temporare ce vor avea loc de-a lungul
anului \n \ntreaga lume – Moscova, Coreea, Québec, Bruxelles, Vilnius, Praga
– sau, cum este cazul Muzeului din
Bucure[ti, a Mamco din Geneva sau a
nou \nfiin]atului muzeu de art` contemporan` din São Paulo, de expuneri de
mai lung` durat`.
Expozi]ia de la MNAC se intituleaz`
Animations/Fictions [i este comisariat`
de c`tre Ruxandra Balaci, directorul artistic al muzeului. Faptul c` selec]ia a
fost f`cut` de c`tre un curator rom~n, \n
jurul unui concept [i al unei teme alese
de acesta, face din proiectul francez de
difuzare a artei contemporane locale
unul cu adev`rat interna]ional [i mobil.
Ruxandra Balaci \[i propune prin
aceast` expozi]ie s` fac` o analiz` a modului \n care anima]ia [i benzile desenate pot fi o cale de acces c`tre \n]elegerea, prin recurgerea la un limbaj al copil`riei [i prin emo]ionalizare, a celor mai
complicate teme ale societ`]ii actuale –
violen]`, sexualitate, alienare. Pe l~ng`
aceasta, curatoarea m`rturise[te c`
este vorba de o selec]ie subiectiv`: lucr`rile sunt eterogene, dar au \n comun \nt~lnirea cu genurile culturii de mas`,
contextualizate \n mod diferit de c`tre
fiecare artist.
|ntins` pe dou` etaje, Animations/Fictions pune la un loc colaje, picturi, instala]ii, fotografii, filme de anima]ie. Dincolo de diversitate, expozi]ia este inegal`, unele lucr`ri trec aproape neobservate, nu reu[esc s` se integreze perfect
\n ansamblul expozi]ional; altele, din
contr`, sunt extrem de puternice vizual, re]in aten]ia [i genereaz` mecanisme ulterioare de g~ndire, prin folosirea
\ntr-un mod inteligent a „armelor“ copil`riei, prin disciplinarea [i manipularea lor, prin suprasolicitarea [i epuizarea lor.
Defileul imens al artistului de origine chinez` Wang Du se situeaz` cumva

la grani]a \ntre imaginar [i realitate – e
joc de-a r`zboiul, cu tancuri, solda]i \n
pozi]ii de atac [i arme, dar e un joc dublu supradimensionat: mai \nt~i, figurinele, care \n jocul de copii au c~]iva centimetri, sunt acum mai mari de jum`tate de metru; apoi, elemente-cheie ale
r`zboiului [i generatoare ale violen]ei,
turela tancului, m~na care se preg`te[te s` lanseze un proiectil de pra[tie,
sunt – din nou – m`rite [i exacerbate.
David Mach \i face un nou cap lui
Mickey Mouse, unul foarte mare, grotesc [i compus din be]e de chibrituri.
Puse la un loc, be]ele creeaz` interesantul efect al unei imagini pixelate [i
sunt, \n acela[i timp, explozive, surs`
de foc: posibil` aluzie la desenele marca
„Walt Disney“, care de multe ori se \nvecineaz` periculos cu violen]a. Din Mickey
Mouse nu mai r`m~ne dec~t corpul, \mbr`cat \n hainele care \l fac oric~nd recognoscibil. Noul cap \l \nghite pe cel
vechi, Mickey e acum Mickey Matchhead.

multor scurt-metraje [i filme – o genereaz`, \n culori puternice [i artificiale,
iese – literal! – din tablou, se \ntinde pe
jos [i ne invit` s` c`lc`m pe el. Vizitatorii sunt intriga]i, nu [tiu dac` le este
permis s`-l calce \n picioare, dar simt
nevoia s` o fac`, p~nza devine un fel de
centru de iradiere, iar \ntreg ansamblu
e o lume \n sine [i are via]`. Bernard
Joisten d` o nou` defini]ie picturii secolului XXI.
Artistul Pierre Joseph se folose[te
de un personaj manga, \n culori metalice, pentru a expune un text de filosofie
a lui Mehdi Beljah-Kacem. Plasat` \ntr-o sal` mare, al`turi de mul]i al]i arti[ti, La Théorie du Trickster, cum se inti-

La Théorie du Trickster, Pierre Joseph
tuleaz` lucrarea video a lui Joseph, e
greu de urm`rit. Aceasta este prezent`
pentru a doua oar` \n Rom~nia, prima
dat` ea fiind inclus` \n bienala Periferic7, Focussing Ia[i, din 2006, \n modulul
curatoarei franceze Florence Derieux.

n`, dar despre umanitate, [i cu o instala]ie video sonor`: Professeur suicide, pe
Opus 77 de Haydn. Cei cinci copii – a[eza]i cumin]i, f`cu]i din manechine de
plastic, cu capete-balon – ascult` disciplina]i lec]ia profesorului, aflat \n picioare, tot din plastic alb, cu ochi [i
z~mbet-emoticon schi]ate. Lec]ia, proiectat` pe un ecran, e simpl` [i \l are
drept personaj pe profesor. Pe muzica lini[titoare a lui Haydn, profesorul \[i
sparge capul, [i-l \n]eap` u[or [i se
aude pocnetul. Gestul se reia la infinit,
expresia fe]ei se schimb`, col]urile gurii
schi]eaz` un z~mbet, apoi sup`rarea
sau pasivitatea, dar ochii sunt goi [i figura este mereu imbecilizat` – a[a cum
se constituie omul secolului nostru,
care zi de zi este martorul inert al unei
noi lec]ii suicidale. Spa]iul \n care este
plasat` instala]ia lui Séchas [i posibilitatea vederii ei at~t de la nivelul „elevilor“, c~t [i de sus, de la un alt etaj al cl`dirii, creeaz` un impact vizual [i sonor
foarte puternic.
Lucr`rile analizate mai sus constituie o nou` selec]ie subiectiv` dintre lucr`rile pe care Ruxandra Balaci la r~ndul ei le-a ales, cu propria sa subiectivitate, dintr-un fond imens de art` contemporan` francez`, FNAC. Expozi]ia,
deschis` p~n` \n august 2008, trebuie
neap`rat vizitat`. Num`rul mare de lucr`ri de art` expuse sub numele Animations/Fictions \i va oferi vizitatorului posibilitatea de a-[i face propria selec]ie –
de opere care reu[esc prin anima]ie nu
doar s` activeze copil`ria, ci s` declan[eze, discret, noi teme de g~ndire.
Lucrarea cunoscutului Pierre Bismuth, The Jungle book Project, din 2002,
proiecteaz` pe un ecran povestirea animat` a lui Walt Disney, filmul clasic pe
care \l [tim [i \l iubim absolut cu to]ii.
Dar artistul \l prelucreaz`, combin` versiuni din mai multe ]`ri ale filmului: fi-

Mickey Matchhead, David Mach
Lucrarea lui Bernard Joisten, Grille
(2007), se separ` cumva de \ntreaga
expozi]ie, se izoleaz`, configur~ndu-[i
propriul spa]iu [i, \n acela[i timp, interac]ioneaz` cu sala MNAC-ului. Artistul
picteaz` pe p~nz`, dar folose[te pere]ii
[i pardoseala ca o prelungire, ca o extensie a acesteia. A[a cum \nsu[i artistul
m`rturise[te, p~nza se configureaz` ca
un loc insuficient pentru o percep]ie total` a artei sale. Decorul SF [i atmosfera de sf~r[it de lume pe care artistul –
pasionat de arta digital` [i autor al mai

Professeur suicide, Alain Séchas

Defileul, Wang Du

Alain Séchas, artist francez cunoscut pentru sculpturile sale feline, dup`
care \l recuno[ti imediat, e [i el extrem
de prezent \n expozi]ia Ruxandrei Balaci. Cu desene – serii de c~te [ase desene ale unei aceleia[i imagini, dar diferite, fiecare select~nd un alt element [i
astfel punct~ndu-l –, cu o pisic`-sculptur`, ca reac]ie la reprezentarea uma-

ecare personaj vorbe[te o alt` limb`,
Mowgly vorbe[te spaniol`, turma de elefan]i – german`.
|n mod sigur lucrarea lui Bismuth
va ap`rea \n selec]ia fiec`rui vizitator.
Cartea Junglei, a[a cum o propune artistul fancez, este un Turn Babel, e locul
unde cu to]ii se \n]eleg, din care barierele lingvistice au disp`rut.
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PÉTER NÁDAS \n dialog cu
GABRIELA ADAME{TEANU

Drumul spre
literatur`

Péter Nádas a vizitat prima oar` Bucure[tiul \mpreun` cu traduc`toarea lui
[i a lui Peter Esterhazy, Anamaria Pop, cu ocazia premierei, la Teatrul de
Comedie, la 16 decembrie 2008, a piesei sale |nmorm~ntarea , \n regia lui László
Bocsárdi. Discu]ia noastr` a avut loc dup` \nt~lnirea lui Péter Nádas cu
redac]ia Observatorului Cultural [i a pornit de la splendidul articol Crima din
Ajunul Cr`ciunului a lui Péter Nádas, publicat \n Observator Cultural, 20 decembrie
2008.

Shakespeare \n 1989
Anamaria Pop: D-l Nádas face o cercetare profund` la arhivele secrete din Ungaria. Este foarte interesant ce a v`zut \n
aceste dosare.
P.N.: |n aceste dosare am g`sit foarte multe documente create [i elaborate
de institu]ii diferite \mpotriva propriilor lor oameni. Aceste institu]ii, ace[ti
oameni, care p~n` atunci se ocupau
doar cu adunarea informa]iilor, cu pu]in timp \nainte de ‘89 au prev`zut ce
se va \nt~mpla cu mult mai mult` claritate dec~t politicienii. Acesta este lucrul cel mai fantastic din documentele
ungure[ti, elaborate \nainte de schimbarea de regim, 1989. Este foarte posibil ca [i Securitatea s` fi prev`zut c`
drumul ei ascendent sau de continuitate, de supravie]uire \i este barat de o
persoan`, s` se fi g~ndit c` aceast` persoan` poate fi ras`, iar Securitatea s`-[i
continue activitatea, sub alt` form`, desigur, \n noul regim. |n schimb, paralel
cu asta, eu cred, [i cel pu]in din afar`
a[a se vede, [i popula]ia a avut o putere, a avut un rol \n schimbare.
Gabriela Adame[teanu: Eu am crezut
mult timp \n ideea revolu]iei spontane, din

cauz` c` atunci era iarn` [i, dintr-o dat`,
a fost o schimbare meteorologic`, c~teva
zile calde \ntr-o iarn` grea. {i a[a au putut
oamenii s` stea \n strad`, ore [i ore \ntregi,
inclusiv noaptea, pentru c` se f`cuse ca prim`vara. Dac` ar fi fost o iarn` rece, cum
este acum, cum a fost p~n` atunci [i cum a
fost dup` aceea, n-ar fi fost posibil.
P.N.: Este foarte interesant, pentru
c` [i \n Ungaria, \n 1956, starea vremii,
meteorologia, au avut o influen]`. |n 23
octombrie 1956 a fost cald, a fost prim`var`. Dup` aceea niciodat` la aceast`
dat` nu a mai fost vreme at~t de cald`.
G.A.: |n articolul dvs. a]i scris: „pe Janos Kadar n-a vrut nimeni s`-l ucid`. Totu[i, c~nd a sosit ora adev`rului, nu [i-a
putut proteja creierul \n fa]a nebuniei
dec~t arunc~ndu-se \n v`g`una \ntunecoas` a dementia senilis“. La schimbarea din
Rom~nia s-a v`rsat mult s~nge, o adev`rat` pies` de Shakespeare...
P.N.: Kadar a murit \n ziua \n care a
fost \nhumat Nagy Imre. Shakespeare,
da, este autorul acestor pove[ti...
G.A.: Am ezitat s` fac acest interviu,
pentru c` \nc` nu v` citisem nici o carte,
dar am fost foarte interesat` de ce tot ce
a]i spus p~n` acum. Prima dvs. carte este \ntr-adev`r „proustian`“? {i eu l-am citit pe
Proust foarte devreme, lucrarea mea de

diplom` cu el este.
P.N.: Prima mea carte se nume[te
Biblia.
G.A.: Nu m` refer la povestiri, ci la primul dvs. roman, Sf~r[itul unui roman de
familie. |n]eleg c` personajul principal
este un copil.
P.N.: {i Biblia poate fi considerat` ca
fiind un roman, dar este de fapt o nuvel`, o povestire lung`. Am citit primele
volume din Proust c~nd eram foarte t~n`r, la 14–15 ani. |n mod indirect se pot
g`si urme din Proust, cu toate c` nu
neap`rat urmele din Pruost le-am scos
\n eviden]`, poate c` nici nu l-am \n]eles, poate c` l-am citit pe Proust prea devreme. Mai degrab` cred poate c` m-am
dus pe urmele unui reprezentant al lui
Proust \n literatura maghiar`, e vorba
de scriitorul Tibor Dery. Pot s` spun c`
efectul Proust asupra mea c` a fost indirect, atunci. Abia mai t~rziu, \n Apocalipsa memoriilor, m-am conectat la Proust
\n mod direct, nici acolo ca un discipol
direct al lui Proust, ci mai degrab` sub
form` ironic` [i arogant`. Am vorbit
despre doi mari scriitorii europeni, Proust
[i Thomas Mann, care [i-au interzis s`
vorbeasc` despre dragostea dintre b`rba]i. Din cauza asta, \n Apocalipsa memoriilor ei mi-au devenit eroi negativi [i
subiectul parodiei.

De ce literatura european`
a cedat tematica dragostei
limbajului pornografic [i
domeniului clinic?
G.A.: A]i f`cut asta pentru c` Proust a
mutat povestea dintre b`rba]i \n spa]iul heterosexual? El vorbe[te de dragoste, dar nu-[i
recunoa[te homosexualitatea. |n schimb, are
un personaj homosexual extraordinar, Charlus…
P.N.: Pentru mine nu e vorba de o
problem` at~t de personal`. Nu este
problema lui Proust sau a partenerului
s`u, sau a mea. Eu m-am raportat la
aceast` tem` \ntreb~ndu-m` de ce literatura european` se automutileaz` \n
probleme dintre cele mai importante,
cum este [i asta, [i cedeaz` tematica
dragostei \ntre oameni doar la dou` limbaje, respectiv limbajului pornografic [i
domeniului clinic.
G.A.: V` referi]i la „corporalitate“?
P.N.: M` refer la procesele trupului,
la fiziologia trupului, f`r` de care nu [i-ar
avea rostul nici politica, nici oratoria.
|ntrebarea mea fundamental` este de
ce a f`cut acest lucru literatura burghez`, timp de peste 200 de ani?
G.A.: A[a a fost epoca victorian` [i literatura ei.
P.N.: Asta este doar o explica]ie. Pur
[i simplu nu [tiu de ce a fost nevoie de
victorianism, din moment de victorianismul a adus la lumin` cele mai frumoa-

se, cele mai celebre pagini de pornografie.
G.A.: La ce carte v` g~ndi]i?
P.N.: E vorba de Ma vie secrete, o carte autobiografic`, nu se [tie nici acum
cine este autorul. Felix Salten, un autor
austriac, care a scris o carte din care s-a
f`cut un film de desene animate despre
c`prioara Bamby, scrie, sub pseudonim,
Memoriile unei curve vieneze. E o carte
foarte bun`, dar de la prima pagin`
p~n` la ultima nu fac altceva dec~t sex:
o pornografie nobil`, la nivelul de sus,
dar pornografie, nu literatur`. {i atunci
\mi pun \ntrebarea: ce leg`tur` este \ntre pornografie [i c`prioara Bambi? De
ce literatura european` face ruptura asta? |n Madam Bovary, \n celebra scen`
din calea[c`, \n care ajunge la cuplarea
spiritual`, pe care [i noi, cititorii, o a[tept`m, [i ei doi o a[teapt`, \n momentul acela Flaubert face prima gre[eal`
profesional`. Pur [i simplu presupune
c` nu s-ar \nt~mpla nimic, c` nu [tim nimic. Literatura european` e plin` de
contradic]ii, de goluri, cu aceast` ciuntire, aceast` mutilare. Din acest punct de
vedere am privit rela]ia mutilat` dintre
Proust [i Thomas Mann. Am~ndoi au \nceput ceva, au dus p~n` la un punct [i
dup` aceea au mutilat.
G.A.: Dar exista o cenzur`, au fost procese de imoralitate. |n interbelic, [i la noi a
fost un proces al lui Geo Bogza pentru
Poemul invectiv`. Poate a existat [i o cenzur` a editorilor.
P.N.: Totul e posibil. Dar, din punctul de vedere al literaturii \n sine, dac`
cenzura e a editorului nu are importan]`. |n at~tea domenii au fost \n stare
s` dep`[easc` ni[te opreli[ti, de ce tocmai \n treaba asta de corporalitate n-au
fost \n stare s` fac` fa]`? Din punctul
meu de vedere este vorba mai degrab`
de un tabu cultural dec~t de o problem`
de cenzur`.
G.A.: Revin la problema cenzurii [i \ntreb: Ungaria permitea acest lucru \n perioada comunist`?
P.N.: Nici mie nu mi-au permis s`
scriu despre dragostea dintre doi b`rba]i, dar am scris, pentru c` despre asta
e vorba \n Apocalips`: un triunghi, de
fapt.
G.A.: Nu cred c` avem nici un exemplu
\n literatura rom~n`. |n romanele unui excelent scriitor despre care se [tia c` este homosexual, Sorin Titel, nu transpare dec~t
o imens` melancolie, o triste]e, o singur`tate. Obsesia mamei [i a fiului, o tem`
cunoscut`, dar totul se petrece \ntr-o lume
tradi]ional` \n care homosexualitatea nu
exist`.
P.N.: Nici \n opinia mea nu exist` homosexualism. |n opinia mea se iubesc
persoane [i aceste persoane, uneori,
sunt de acela[i sex. O persoan` poate
avea concomitent sau succesiv o rela]ie
cu altcineva de acela[i sex. Pentru c`,
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Péter Nádas (14 octombrie 1942, Budapesta) este
at~t unul dintre marii scriitori de azi ai Ungariei, c~t
[i unul de anvengur` interna]ional`. Este autorul a
peste 20 de volume (romane, nuvele, povestiri, eseuri,
piese de teatru) traduse \n toate limbile de circula]ie
interna]ional`.
Péter Nádas r`m~ne orfan la v~rsta de [aisprezece
ani. |ntre 1961-1963 studiaz` jurnalismul [i fotografia. A lucrat c~]iva ani ca fotoreporter la o mare revist`-magazin din Budapesta, apoi ca ziarist la un
modest cotidian din provincie.
A debutat \n 1967 cu volumul de povestiri Biblia.
|n vara anului 1968, c~nd trupele Pactului de la Var[ovia au invadat Cehoslovacia, renun]` la pres` [i se
stabile[te \ntr-un mic sat de pe malul Dun`rii. |n
1969, anul edi]iei celui de-al doilea volum de nuvele
[i povestiri, Jocul de-a c`utatul cheii, se desparte definitiv de jurnalistic`. |n 1971 finalizeaz` volumul de povestiri Descrierea, iar \n 1972, romanul Sf~r[itul unui
roman de familie care, din cauza interdic]iilor cenzurii,
v`d lumina tiparului abia \n 1977, respectiv, 1979. |n
prezent, Sf~r[itul unui roman de familie a ajuns la a
[asea edi]ie, fiind tradus \n peste dou`zeci de limbi.
|n limba rom~n` a ap`rut \n 2001 la editura Polirom,
traducerea fiind semnat` de Anamaria Pop.
Die Presse, prestigioasa publica]ie vienez`, predac` ar fi adev`rat ceea ce sus]in sexologii, atunci o persoan` nu [i-ar putea
iubi mama sau tat`l, iar p`rin]ii [i-ar
iubi doar copiii de acela[i sex. Ar trebui
s` existe dou` l`ca[uri \n sufletul meu,
un l`ca[ pentru sentimentele fa]` de b`rba]i [i altul pentru sentimentele fa]` de
femei. Asta e imposibil. La aceast` departajare se poate ajunge, cu foarte
mare greutate, numai \n urma educa]iei
[i a legilor. Consecin]ele acestei departaj`ri sunt extrem de profunde – \n armat`, politic`, istorie, biseric`. Marile
asocia]ii masculine, marile pacte, tratatele masculine, cluburile numai pentru
b`rba]i se bazeaz` pe renegarea sau acceptarea acestor sentimente enorme,
profund senzuale [i spirituale: fie c`
membrii lor devin apropia]i sau du[mani unul altuia, [i-[i \ncruci[eaz` armele sau joac` fotbal, unul \mpotriva altuia, sau \[i transpun sentimentele lor \n
domeniul erotic [i o \ncarc` pe femeie
cu erotism. Treaba asta e o mare nedreptate, nu \n primul r~nd fa]` de femeie, ci fa]` de ei \n[i[i, pentru c` nu
\[i asum` tr`irea. {i au [i consecin]e
foarte mari privind sexul opus. {i femeile fac acela[i lucru, dar mult mai pu]in profund [i mai pu]in dinamic, pentru c` ele sunt ocupate cu na[terea.
Aceste rela]ii [i aceast` structur` a fost
foarte important` pentru mine \n Apocalipsa memoriei: o poveste de dragoste
dintre doi b`rba]i din acest punct de vedere. Pentru c` \n secolul XX a ap`rut
ideea c` nu exist` roman de dragoste.
De fapt, mi-am dat seama c` \n scrierile
de dragoste de p~n` acum, except~nd
Antichitatea, nu a fost vorba de dragoste, ci despre diversele tensiuni sociale
care \nconjoar` dragostea. La un moment dat, noi facem un amestec, \ncurc`m rela]iile din punctul de vedere al
sociabiliz`rii noastre, \ncurc`m dragostea cu rela]iile interumane. Dac` ar exista homosexualitate, nu am putea aprecia vederea unui corp frumos.

Tabuizarea cultural` ca
\ncercare de st`vilire
a erosului care produce haosul
G.A.: De ce?
P.N.: Pentru c` atunci, biologic, corpul partenerului de acela[i sex nu ]i-ar
putea produce o pl`cere estetic`; numai
cel al partenerului de sex opus. Asta \nseamn` c` \n natur` exist` acest lucru,
iar literatura trebuie s` \l redea, \n ciuda tabuiz`rii, a interdic]iei culturale.
Arina Petrovici: Tabuizarea cultural`
se datoreaz` unor comandamente ale cre[-

zint` romanul lui Péter Nádas drept „manifestul cel
mai important al noii genera]ii de scriitori maghiari“.
|n toamna anului 1972, Péter Nádas petrece c~teva luni \n Berlinul de Est, \n calitate de bursier, iar \n
anul urm`tor \ncepe s` scrie romanul Apocalipsa
memoriilor. Scrie, \n acest timp, [i trei piese de teatru:
Cur`]enia (Takaritás, 1977), |nt~lnirea (Találkozás, 1979)
[i |nmorm~ntarea (Temetés, 1980). Reprezenta]iile sunt
oprite de cenzur`, principalul motiv fiind c` Péter Nádas, al`turi de 34 de intelectuali maghiari, personalit`]i cu rezonan]` interna]ional`, a protestat \mpotriva arest`rii purt`torului de cuv~nt al Chartei 77. De
atunci, \n afar` de spectacolele \n limba maghiar`,
piesele sale au fost jucate scenele teatrelor din Viena,
Roma, Riga, Avignon, Paris, Londra. |n 1981 se mut`
pentru un an \n Berlinul de Vest, fiind bursierul
DAAD Berliner Kunstlerprogramm. La \ntoarcerea \n
]ar` \i apare volumul de piese de teatru Scena (1982),
apoi, un volum de critic` teatral` [i eseuri Sala de spectacole (1983). |n prim`vara anului 1985 finalizeaz` romanul Apocalipsa memoriilor. |ntre timp, romanul este
tradus \n peste zece limbi, iar dup` apari]ia traducerii \n limba german`, \n 1991, lui Péter Nádas i se
acord` premiul austriac Österreichische Staatspreis
für Europäische Literatur. |n 1992, statul maghiar \i
acord` cea mai \nalt` recunoa[tere \n domeniul litera-

tinismului. Cre[tinismul care a \nfierat pl`cerea, carnea a adus-o.
P.N.: {i \n Islam exist`. {i la greci a
fost o interdic]ie extrem de puternic`, \n
schimb, s-a bazat pe alte fundamente.
Dup` p`rerea mea, elementul important, care face leg`tura \ntre aceste straturi, este \ncercarea de a-i ap`ra pe oameni de haosul reprezentat de erotic. |n
regnul animal, acuplarea se petrece \nt~mpl`tor, dup` alte reguli. Dar noi
avem ceva mai mult, noi nu suntem \n
stare de reproduc]ie, temporar, din timp
\n timp, ci practic reproducerea este infinit`, deci cedat` haosului. {i atunci
practic suntem re]inu]i s` nu ajungem
la haos prin intermediul interdic]iilor
culturale. Dar proza trebuie s` r`spund` unor \ntreb`ri de genul: cine sunt
eu, ce sunt eu [i ce este cultura. Cine
vorbe[te \n momentul \n care s`rut pe
cineva? Vorbe[te mama, vorbe[te bunicul, tat`l sau eventual eu? Care este
partea care \mi apar]ine mie [i care
apar]ine tat`lui, mamei, bunicului?
G.A.: Noi tr`im vie]ile pe care ni le-au
programat p`rin]ii, [i atunci c~nd urm`m
dorin]ele lor, [i atunci c~nd o facem contra
lor.
P.N.: De acord. Cu c~t \naintez \n
v~rst`, cu at~t sunt mai convins de ce
a]i spus.
G.A.: Care este atunci grani]a care separ` iubirea de prietenie? Mai exist` prietenie sau nu mai exist`?
P.N.: |ntrebarea poate fi pus` invers: nu cumva prietenia este oare o iubire autolimitat` ra]ional? O prietenie
con]ine [i o pl`cere estetic`, dar pe
l~ng` ea mai con]ine [i alt` pl`cere profund`: eu sunt fericit c` prietenul meu
a fost cu cineva, m` bucur de bucuria
lui [i astfel p`trund \n teritoriul lui umplut de bucurie, acolo unde altcineva nu
poate intra. Intru doar eu, pentru c` \i
sunt prieten. Deci, practic, \n cadrul
prieteniei, este vorba de o profund` rela]ie erotic`, chiar dac` prietenii nu se
culc` unul cu altul \n sensul clasic, pentru c` nu vor sau nu au ocazia sau pentru c` au complexe [i le e team`, nu conteaz`; dar rela]ia de prietenie, \n sine,
este profund erotic`. Pe mine m` intereseaz` existen]a erotic` a rela]iilor de
prietenie, dar \n acela[i timp nu vreau
s` pun cu for]a \n spinarea acestor rela]ii o erotic` de care nu duc lips`, nu o accept`, deci nu exist`.
G.A.: Aveam ni[te contraargumente la
rela]ia p`rin]i–copii. {i o not` de subsol la
rela]ia dintre femei. A[a cum am v`zut-o
eu [i cum am tr`it-o [i am observat-o, rela]ia p`rin]i–copii se face mai cu seam` heterosexual, foarte bun` comunicare cu se-
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turii [i artelor, Premiul Kossuth; apoi, \n 1995, Péter
Nádas ob]ine Premiul Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung al T~rgului de Carte de la
Leipzig; \n 1998, Premiul Vilenica al Uniunii
Scriitorilor din Slovenia; \n acela[i an, dup` apari]ia
traducerii \n limba francez` a romanului Apocalipsa
memoriilor, la Paris i se decerneaz` Prix du Meilleur
Livre Étranger, iar \n 2003, la Praga, Premiul Kafka.
|n anul 1999, prestigioasa editur` Rowohlt din
Germania \i editeaz` \n opt volume romanele, nuvelele, povestirile, eseurile, piesele de teatru, adic` aproape \ntreaga oper` pe care editura Jelenkor din Pécs o
editase deja \n treisprezece volume. |n acela[i an,
editura Steidl tip`re[te \n condi]ii grafice de excep]ie
albumul |ntreaga lumin`, album care cuprinde fotografii de art` realizate pe parcursul a patruzeci de ani,
iar \n anul 2002, albumul Propria moarte. Apari]ia
acestor albume este urmat` de expozi]ii de fotografii
la Budapesta, Zürich, Avignon, Salzburg, Nantes, Haga, Berlin [i Frankfurt.
Romanul Istorii paralele apare \n toamna anului
2005 \n trei volume la editura Jelenkor din Pécs.
|n prezent, Péter Nádas tr`ie[te la Gombosszeg,
un mic sat din vestul Ungariei.

xul cel`lalt [i deseori complicat` cu acela[i
sex. Mai ales rela]ia mam`–fiic` este foarte complicat`. Am g`sit foarte pu]ine excep]ii.
P.N.: {i rela]ia tat`–fiu este la fel de
complicat`. Majoritatea ta]ilor europeni
sunt \ngrozitori fa]` de fiii lor, le cer
prea mult [i de regul` implanteaz` \n
ei ]inte, doruri pe care ei, ta]ii, nu le-au
putut \ndeplini. De cele mai multe ori,
tat`l cre[te pe capul fiului s`u [i \l mutileaz`. Majoritatea b`ie]eilor, dar [i a
b`ie]ilor mai mari sufer` p~n` la v~rsta adult` pentru c` b`rbatul perfect,
ideal, deci tat`l, este at~t de mare. Fiul
tr`ie[te nu numai cu imaginea grandioas` a tat`lui, a m`re]iei tat`lui, ci [i
cu faptul c` acest b`rbat are un penis
mare, pe care el se teme c` nu \l va avea
niciodat`. O via]` \ntreag` ace[ti b`ie]i
sunt fixa]i pe penis, cu toate c` teoretic
ar trebui s` fie fixa]i pe vagin. Deci, ce
pot s` fac` cu un vagin, de vreme ce ei
sunt fixa]i pe un penis? Atunci fac
asocia]ii b`rb`te[ti, unde exist` numai
penisuri [i merg \n armat`, la r`zboi,
declan[eaz` r`zboaie, creeaz` societatea penisurilor.
G.A.: S` vorbim [i despre femei. La femei, \n schimb, sim]ul competi]iei este at~t
de puternic, \nc~t cred c` egaleaz` instinctul sexual.
P.N.: Da. Este reversul medaliei. |n
cazul masculilor este at~t de mare solidaritatea, iar \n cazul femeilor este at~t
de mare rivalitatea, competi]ia, \nc~t
b`rba]ii nu vor face niciodat` o competi]ie la fel de puternic`, a[a cum este
cea pe care [i-o permit femeile. Faptul
c` \n anumite ]`ri arabe femeile poart`
v`l [i se pot uita doar printr-o fant` nu
poate fi acceptat, dar poate fi \n]eles \n
logica lui. Dac` \mi acop`r femeia, proprietatea mea, ceilal]i b`rba]i nu [tiu
ce este \n pachetul acela. Deci, practic,
eu scot acest pachet, acest ambalaj din
grupul competi]ional al femeilor [i de
acum \nainte el este numai al meu. Totul se petrece doar la nivel teoretic, pentru c` scot acest pachet (femeia \nf`[urat`), dar \l introduc \n comunitatea familiei, unde [i aici este competi]ie. Dar
pentru mine important este s` nu vad`
ceilal]i b`rba]i ceea ce am eu.

Am desf`cut literatura
de rela]iile tradi]ionale
de cauzalitate
G.A.: S` trecem [i la cartea urm`toare,
Istorii paralele. Este o carte despre istorie ?
P.N.: De ce s` fie carte istoric` ?

Traducere de Anamaria Pop
G.A.: Am \n]eles c` \n romanele dvs.
exist` dou` obsesii: corporalitatea [i istoria.
P.N.: Titlul face o trimitere la Plutarh
[i la Vie]ile paralele... Concep]ia mea despre istorie este legat` mai degrab` de
Plutarh dec~t de istoria contemporan`.
Cartea se poate traduce „evenimente paralele“. Pe mine m` enerveaz` foarte
tare determinismul scrierii moderne a
istoriei, pentru c` ulterior se spune c`
lucrurile numai a[a s-au putut \nt~mpla, am prev`zut c` se va \nt~mpla a[a
etc. Aici e vorba de evenimente paralele. Plutarh conecteaz` istoria la specificul personalit`]ilor. Pe mine m` intereseaz` multitudinea evenimentelor petrecute \n acela[i spa]iu, eventual \n
acela[i timp, care se \nt~mpl` \n paralel. |ntr-o societate exist` diferi]i curen]i t`inui]i, enigmatici, secre]i, care,
dincolo de cuvintele rostite, exprimate,
fie c`-i conecteaz` pe oameni, fie c`-i
despart. Asta presupune, \n romanul
meu, o alt` structur` de cauzalitate \n
raport cu structura de cauzalitate reprezentat` de proza sec. XX. M-am str`duit s` decupez literatura din rela]iile
tradi]ionale de cauzalitate. Eu nu nominalizez o cauz` [i mai multe efecte, ci
m` axez pe foarte multe cauze [i foarte
multe efecte, toate \mp`r]ite \n spa]iu
[i timp. Alte ]`ri, oameni care nici nu se
cunosc unii cu al]ii, ale c`ror ac]iuni au
efect asupra celorlal]i, f`r` s` se [tie \ntre ei.
G.A.: C~]i ani a]i lucrat la carte?
P.N.: Am scris cartea \n 18 ani. Pe
mine m-au interesat foarte mult rela]iile dintre persoane care nu se cunosc \ntre ele.
G.A.: {i nu se cunosc nici p~n` la sf~r[itul c`r]ii?
P.N.: Unii s-au cunoscut, al]ii se cunosc pe parcurs, al]ii nu se cunosc nici
p~n` la sf~r[itul c`r]ii. De exemplu,
evenimentele legate de Ceau[escu pe
care le-a]i povestit, c` le-a]i v`zut a[a
cum le-a]i v`zut, eu le-am v`zut din Ungaria a[a cum le-am v`zut [i dup` at~]ia ani eu am aflat cum le-a]i v`zut dvs.
[i dvs. cum le-am v`zut eu [i acest lucru ne-a impresionat. El influen]eaz`,
f`r` s` vrem, via]a noastr` de acum \nainte, inclusiv prin informa]iile pe care
ni le-am transmis reciproc [i ne vom raporta altfel de acum \nainte la aceast`
tematic`. Existen]a acestor rela]ii iese
la suprafa]` abia \n asemenea momente, iar aceste clipe de adev`r sunt foarte
rare [i foarte \nt~mpl`toare. Este o mare \ntrebare din punctul de vedere al religiei.
(Continuare \n pag. 10)
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Bucure[tiul \n lume

Drumul spre literatur`
(Urmare din pag. 9)

Structura unei c`r]i bazate
pe document se cristalizeaz`
atunci c~nd scriitorul a \n]eles
ceea ce c`uta
G.A.: |n]eleg c` ac]iunea romanului
este \ntins` \n spa]iu, dar \n ce perioad` se
petrece?
P.N.: Cartea \ncepe cu c`derea Zidului, dar merge \napoi, \n anii ‘30–’60,
dar cu foarte multe ramifica]ii \n diverse alte locuri, \n timp [i spa]iu, p~n` la
cump`na sec. XIX. V~ltoarea evenimentelor sunt anii ‘30–’60. Datorit` acestui
timp dilatat, n-am putut s` evit nici
r`zboiul, nici Holocaustul. Apogeul critic al c`r]ii este Holocaustul: se punea
marea problem` dac` are dreptul s`
scrie despre Holocaust o persoan` care
n-a fost deportat`. R`zboiul are litereatura specific`, dar Holocaustul nu. Eu
nu am putut s` evit Holocaustul, \n
schimb, am avut foarte mare grij` ca fic]iunea s` fie minimal`. Dar nu este totu[i un text documentar. Practic, este
vorba de un spa]iu literar, de un spa]iu
de text \n care la suprafa]` este fic]iune, dar toate evenimentele acestei fic]iuni au la baz` documente. Dac` r`zboiul poate s` aib` umor, mie mi s-a p`rut
foarte pu]in probabil umorul Holocaustului, cu toate c` exist` [i un umor al
Holocaustului. Dar, din punctul meu de
vedere, al valorilor morale pe care le reprezint, \n Holocaust nu poate fi folosit
umorul.
G.A.: Documentarea pentru c`r]ile dvs.
\nseamn` c`utare \n arhive, \n documente?
P.N.: Toate acestea la un loc. |nseamn` foarte mult` documentare. Nu
intru \n documentele unui text istoric,
pentru c` nu sunt istoric, dar citesc foarte mult` literatur` [tiin]ific` despre,
dar [i documente, arhive. Citesc [i literatur` beletristic`, dar nu numai.
G.A.: Documentul este solul pe care
alearg` avionul, care merge mult` vreme
pe p`m~nt [i, la un moment dat, se desprinde? A[a merge]i [i cu documentul [i,
la un moment dat, v` desprinde]i de el?
P.N.: Da [i nu. Exist`, de exemplu,
un moment al istoriei umane care foarte greu poate fi \n]eles. Cum este posibil ca mai multe zeci de mii de oameni
s` fie aduna]i [i \ncercui]i de o s~rm`
ghimpat`? Cum este posibil ca acest num`r mare de oameni s` poat` fi ]inu]i \n
fr~u [i comanda]i de un num`r relativ
mic de persoane? Practic e vorba de c~]iva oameni, c~]iva c~ini [i c~teva arme,
deci un num`r foarte mic de elemente
ale coerci]iei care pot s` ]in` \n m~n`
un num`r mult mai mare de oameni.
M` refer la Holocaust. M-a interesat ce
fel de con[tiin]` are fiecare [i ce con]ine
aceast` con[tiin]` ca s` fie posibil a[a
ceva. A fost prestabilit dinainte, cineva
a decis dinainte s` fie a[a sau e vorba
de hazard, de \nt~mplare? Nu pot s`-mi
dau seama. Cel pu]in 20 de ani am citit
pentru treaba asta. Timp de 20 de ani
am citit literatur` \n acest domeniu [i a
trebuit s` ajung la un punct pentru ca
tot ceea ce am citit s` se structureze astfel \nc~t eu s` \n]eleg cum a putut acest
sistem s` func]ioneze. C~nd am ajuns \n
punctul acesta, a \nceput s` se structureze [i fic]iunea, dar strict pe baza acestor documente. Deci nu pentru c` din
punctul de vedere al scriitorului am devenit independent, ci pentru c` eu, ca
scriitor, am \n]eles ceva important.
Ceva pe care l-au \n]eles at~t cei ]inu]i
\nchi[i \n Germania, c~t [i cei care i-au
]inut \nchi[i. Am~ndou` grupurile au \n-

]eles, dar au reflectat minimal la aceast` situa]ie, au l`sat pu]ine urme scrise;
ele \n sine nu pot fi interpretate. Numai
de la un nivel mai \nalt, de la un nivel
referen]ial [i asociativ.
G.A.: Faptul c` acum cerceta]i aceste
arhive \nseamn` c` v` g~ndi]i la un roman
sau la o carte de eseuri?
P.N.: Nu [tiu \nc` ce va ie[i. Merg
dup` miros.
G.A.: Sunt arhivele Securit`]ii?
P.N.: Da. De mult ar fi trebuit s` fac
lucrul acesta. M-au interesat \n primul
r~nd documentele despre propria mea
persoan`, dup` aceea m` intereseaz`
structura \n sine. Pur [i simplu n-am
avut p~n` acum timp, cu toate c` m-a
preocupat acest lucru.
G.A.: A]i g`sit lucruri interesante?
P.N.: Am g`sit ni[te lucruri inimaginabile. Am stat 8 ore f`r` s`-mi dau
seama c` eu timp de 8 ore nu m-am ridicat de pe scaun. Sistemul \n sine m-a
impresionat at~t de mult pentru c` era
foarte interesant, eu nu l-am [tiut \nainte. De exemplu, documentele, fiecare pagin` este plin` de adnot`ri marginale.
Documentele urc`, urc` p~n` la un nivel tot mai \nalt [i sunt de fapt mereu
rescrise.
G.A.: Sunt dispozi]iile ierarhice superioare.
P.N.: {eful care r`spundea atunci de
ceva \[i scrie indica]iile [i noti]ele pe
margine. La nivelul de jos, ofi]erii [tiu
s` scrie corect \n limba maghiar` [i pe
m`sur` ce \nainteaz` \n func]ie scriu
tot mai incorect. {i nu este numai \ntr-un
caz, ci aproape \n toate cazurile. Acela[i
lucru este \n forma grafiei. La nivelele
de jos este un scris de m~n` de om normal, pe m`sur` ce \nainteaz` \n grad
sunt tot mai demen]i, tot mai inumani.
Sau, de exemplu, noi atunci [tiam c` cutare sau cutare persoan` este informator, dar noi \ntre noi, prietenii, [tiam c`
nu avem voie s` ne b`nuim, s` ne suspect`m. Eu am avut ini]iativa \n cercul
meu de prieteni s` nu mai fim suspicio[i, s` nu mai spunem niciodat` \ntre
noi c` X sau Y este informator, pentru
c` oricum nu putem schimba situa]ia.
Iar acum am realizat c` de fapt a fost o
manipulare a sistemului, de fapt sistemul a manipulat \n a[a fel, vezi c` `la e
informator [i `la e informator, [i de
fapt noi, unii pe al]ii, prieteni, am \nceput s` ne suspect`m. Iar informatorul
\[i f`cea bine mersi treaba \n spate, era
cu totul altcineva. Informatorul era direc]ionat, era condus. Informatorul nu
avea voie s` fie exagerat de conformist
[i nu avea voie s` fie exagerat de opozant. Aflu asta acum din documente.
Ei erau obliga]i s` \mpr`[tie acest
tip de legend`, fie despre ei, fie despre
al]ii, s` le verbalizeze. {i prin asta au
distras aten]ia de la ei [i au canalizat-o
\mpotriva altora.
G.A.: F`ceau legende despre al]ii?
P.N.: Da. Fie despre al]ii, fie despre
ei. {i cu al]i informatori \l controlau pe
informatorul ini]ial dac` [i-a f`cut meserie [i calitativ cum [i-a f`cut meseria.
|ntr-o societate, pentru un anumit set
de evenimente, existau de obicei informatori care se controlau \ntre ei. |n documentele pe care le-am citit, mii de pagini – inclusiv p`r]ile mai plictisitoare,
nu puteam s` trec peste ele pentru c`
sunt at~t de interesante –, nu am g`sit
nici un eveniment \n care a fost demascat informatorul. De exemplu, am descoperit acum evenimente la care [i eu am
particiapt [i doar \n g~nd am suspectat
pe cineva, pentru c` ei au manipulat situa]ia [i pe mine, \n a[a fel \nc~t s`-l
suspectez. Eu n-am participat la discu-

]ia deschis` \ntre prieteni, c` `la este
informator, pentru c` eu mi-am interzis
s` particip [i s` folosesc astfel de discu]ii deschise, dar \n mintea mea m-am
g~ndit la asta. {i acum \mi dau seama
c` l-am b`nuit nefondat, pentru c` am
fost manipulat...
G.A.: Din ce am v`zut eu \n documente, mi s-a p`rut c` ofi]erii, de la un moment dat, au fost tot mai [coli]i.
P.N.: |n Ungaria e invers.
G.A.: Ceau[escu a „rom~nizat“ aparatul de Securitate [i de partid.
P.N.: Ce \nseamn` „rom~nizat“?
G.A.: Nu [tiu dac` cu ungurii a fost la
fel, dar \n mod sigur evreii au fost sco[i din
aparatul de partid [i de Securitate, c~nd s-a
schimbat politica, dup` ‘64. Asta a fost
cred c` \n ‘65, ‘66, ‘67. {i pe urm` au angajat absolven]i de facultate, bine preg`ti]i, \n
Securitate.
P.N.: Acest proces a existat [i \n Ungaria, dar \n anii ‘50 a fost vorba de un
dilentatism [i un haos total. Ca atare, \n
cadrul acestui diletantism [i haos s-au
[i f`cut lucruri \ngrozitoare. Dup` ‘56
se repune \n vigoare logistica fostei monarhii austro-ungare \n sistemul administrativ oficial. De exemplu, cine de ce
r`spunde, ce drepturi are fa]` de, obliga]iile etc. Sunt adu[i absolven]i de facultate, dar treaba asta nu e valabil` la
nivelul mediu [i superior. Acolo r`m~n,
p~n` \n ultima secund`, analfabe]ii.
G.A.: {i la noi sunt foarte multe note
de o imbecilitate total`. Citesc acum mult
despre comunism, pentru c`, de[i eram
membr` de partid, eram foarte abulic` [i

EMBAJADA DE
ESPAÑA
BUCAREST

Ruta Quetzal este un proiect care a
luat na[tere \n 1979 sub conducerea
reporterului [i fost sportiv spaniol Miguel de la Cuadra-Salcedo, preluat de
c`tre UE [i declarat de „Interes Universal“ de c`tre UNESCO.
Din 1992 programul depinde de Ministerul Afacerilor Externe din Spania. |n prezent programul Ruta Quetzal
BBVA se afl` sub conducerea Secretariatului de Stat pentru Cooperare Interna]ional` [i pentru Iberoamerica
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe [i Cooper`rii din Spania [i sub
auspiciul Secretariatului General Iberoamerican (SEGIB). Expedi]ia se bucur` de colaborarea mai multor institu]ii [i entit`]i spaniole [i iberoamericane [i de patronajul BBVA.
|n fiecare an se organizeaz` o expedi]ie de o lun` [i jum`tate la care particip` în jur de 350 de tineri din Spania,
Iberoamerica [i Uniunea European`.
Traseul are dou` faze, una american`
[i alta spaniol`, unde participan]ii asist` la un program de cursuri, seminarii
[i ateliere conduse de c`tre Universitatea Complutense din Madrid. Se acord` o aten]ie deosebit` dezvolt`rii activit`]ilor sportive, care contribuie la înt`rirea leg`turilor personale între participan]i.
La edi]ia 2008 a programului Ruta
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nu participam deloc, o pies` neglijat`, undeva, \ntr-un pachet, a[a cum au fost destui. Acum citesc ca s` \n]eleg structurile [i
\mi dau seama c` majoritatea oamenilor
care au tr`it \n comunism, nu numai tinerii, nu \n]eleg cum func]iona, pentru c` era
o structur` extrem de ocult`. Poate nici
dac` erai \n`untru, nu [tiai dec~t o por]iune...
P.N.: |n asemenea situa]ii, cuno[ti
doar spa]iul mic de func]ionare a sistemului. Este posibil ca la v~rful acestei
structuri s` fie demen]i, imbecili, Elena
[i Nicolae Ceau[escu, dar sistemul nu
datorit` lor func]ioneaz`, el func]ioneaz` de la sine. Timp de 11 ani m-am
ocupat de Apocalipsa memoriilor... Practic, e cartea care se ocup` \n cea mai mare parte de istoria comunsimului, apoi
preocuparea mea s-a orientat [i spre
func]ionarea fascismului. M-a interesat
cum iese sistemul totalitar la suprafa]`, din om, din punct de vedere antropologic. Nu pot fi sigur c` aceste lucruri
nu se repet` \n istorie, sigur, pe alt nivel al spiralei. Dac` individul nu-[i poate rezolva aceast` rela]ie ciudat` dintre
animalitate [i umanism, atunci aceast`
ie[ire la suprafa]` a dictaturii este legic` [i necesar`. Aici este o interdependen]` \ntre datul antropologic al omului [i situa]iile istorice, pe care \nc` nu
am reu[it s` o rezolv p~n` acum. E vorba de praguri: dac` pot s` trec acest prag
sau nu. Nu e vorba neap`rat de inten]ie, ci de capacitatea de a trece acest
prag.

Quetzal BBVA vor participa tineri n`scu]i în 1991
[i 1992 provenind din 56
de ]`ri care vor participa
la c`l`toria de studii [i
aventur` din Panama [i
Spania. Expedi]ia din
acest an se nume[te “Selva Râului Crocodililor. Panama – Râul Chagres”.
Expedi]ia va traversa Panama, o ]ar` cu o mare importan]` geostrategic` datorit` canalului s`u. Tinerii vor str`bate cele trei
mari drumuri deschise pentru a uni cele
dou` oceane: Real, Chagres [i al R`scrucilor. |n Spania, expedi]ia va str`bate cele dou` Castilii [i Comunitatea
Aragón, unde va avea loc Expozi]ia Zaragoza 2008 cu tema “Ap` [i dezvoltare sus]inut`”.
|n acest an pentru prima dat`, cu
ocazia recentei sale ader`ri la Uniunea European`, România particip` cu
o burs` care va permite elevului selec]ionat s` ia parte la c`l`toria de studii
care se va desf`[ura aproximativ în perioada 15 iunie – 27 iulie.
Ambasada Spaniei, în colaborare
cu Institutul Cervantes, a fost îns`rcinat` pentru a selec]iona un participant
dintre cei 21 elevi rom~ni, candida]i
care s-au prezentat la concurs. Cerin]ele esen]iale pentru participare au fost
buna cunoa[tere a limbii spaniole [i
un dosar [colar excelent.
C~[tig`toare a fost desemnat` Mihaela Justina Ambrono din Vaslui c`reia i s-a \nm~nat premiul luni, 28 ianuarie, \n cadrul unei ceremonii care a avut
loc la Ambasada Spaniei din Bucure[ti.
Pentru mai multe informa]ii referitoare la Ruta Quetzal pute]i consulta
pagina web www.rutaquetzal.com.
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Bursa debuturilor
1990 – 1999

|n acest moment, c~nd Bursele cad peste tot \n lume, noi revenim cu Bursa
1990–1997, \n care sper`m s` se mai investeasc` aten]ie din partea
responden]ilor [i a cititorilor.
P~n` acum au r`spuns Sanda Cordo[, Paul Cernat, Liviu Antonesei, Nicolae
B~rna [i Daniel Cristea-Enache.
Pentru c` \n Bucure[tiul Cultural a fost o \ntrerupere de c~teva numere,
al`tur`m [i tabelul \n care, cum ne-am obi[nuit, i-am selectat pe cei care au
avut minimum 3 nominaliz`ri (indiferent de genul la care au fost men]iona]i:
observ`m c` este o genera]ie care pare mult mai mobil`).
Reamintim c~teva reguli:
1. Nu se iau \n calcul volumele colective ca debut. Nu a fost men]inut` Femeia
\n ro[u (de altfel, doi dintre autori, Mircea Nedelciu [i Mircea Mih`ie[, nu erau
debutan]i).
2. Nu se iau \n calcul cei care au debutat \nainte de 1990, chiar dac` volumele cele mai reprezentative le vor da acum. Suntem interesa]i de data debutului.
Cristian Popescu, Sorin Antohi, Mihai Cochinescu, Matei Vi[niec, Marta Petreu.
3. Se omologheaz` debutul la orice gen, indiferent de evolu]ia ulterioar` a debutantului.
4. Listele de c`r]i trebuie s` se refere doar la volumul de debut, care a fost
at~t de bun \nc~t este omologat dup` 10–20 de ani. Nu intereseaz` c`r]ile ulterioare ale autorului.
Mul]umim celor care ne vor semnala erorile noastre, este foarte greu de
alc`tuit o burs`. (Gabriela Adame[teanu)

IRINA
PETRA{

Poezia ca speran]`.
Lectura ca salvare
Am dezb`tut chestiunea, pe larg [i
pe toate fe]ele mie la \ndem~n`, \n cele
400 de pagini „b`tute“ ale volumului
din 2003 C`r]ile deceniului 10 (dar [i \n
„prelungirile“ din C`r]i de ieri [i de azi).
F`r` preten]ia de a fi citit toate c`r]ile,
am crezut atunci c` pot desena – din comentariile la mai mult de 200 de c`r]i
semnate de peste 150 de autori – un crochiu al perioadei. Exerci]iul lecturii de
cronicar literar la Steaua, Tribuna, Apostrof, Contemporanul se \mplinea, oricum,
cu o subiectivitate hazardat` [i manipulat`; subiectivitate istoric` o numea cineva.
Voi r`spunde la \ntreb`ri global [i,
recunosc, un pic \n grab`. Anchetele pe
teme de literatur` a ultimei jum`t`]i
de secol [i a \nceputului de mileniu sunt
c~t se poate de utile p`str`rii unui climat de interes pentru un teritoriu categoric amenin]at – lectura tradi]ional`.
De aici \ncep, \ns`, dar-urile. De multe
ori \ntreb`rile/r`spunsurile asupra chestiunii nu-[i dau osteneala nici m`car s`
defineasc` termenii. Am c~teodat` b`nuiala c` s-ar putea prea bine ca „cearta“ din ultimii ani s` nici nu fie ceart`,
ci o simpl` confuzie terminologic`...
Am descoperit printre h~rtiile mele
un text din 1990. Spuneam atunci, un
pic patetic – a[a erau vremurile! – cu o
doz` de ne-am`gire pe care mi-o recunosc constant`, c`: Anul literar 1990 n-a
\nsemnat neap`rat un an de cotitur`.
Destr`m`rile [i re\ncheg`rile din plan
politic [i social nu puteau fi urmate de \ndat` de asemenea transform`ri evidente, fiindc` literatura autentic` nu-[i

pierde [i nu-[i rec~[tig` valabilitatea \n
func]ie de ora istoric`. Timpul ei se nume[te permanen]`. |n literatura noastr` nu s-a petrecut o ruptur`. Produc]iile conjuncturale n-au tr`it, oricum, mai
mult dec~t (eventual) timpul necesar
lecturii, iar cele care, apel~nd la iluzie,
parabol`, disimulare, oniric, mitic ori
fantastic, au dep`[it limitele lui acum
[i aici vorbind fiin]ei, r`m~n valabile
[i-[i a[teapt` cititorii cu care s` creasc`
\mpreun`. Vestita literatur` de sertar
pare s` fi fost o fantasm` – pu]inul care
se public` e doar o excep]ie. |nt~rzierile
par mai degrab` accidente „fizice“, iar
oglinda retrospectiv` nu poate s`r`ci o
carte \n care nimic nu e calp \n ordine
estetic`. „R`t`cirea“ \n politic e fireasc`, inevitabil` [i pasager`. Re\ntoarcerea la masa de scris e iminent` pentru
orice scriitor care nu-[i ignor` rostul [i
menirea. Lansam [i o lozinc`: „Poezia
ca speran]`. Lectura ca salvare“. |n
2003, credeam, \n mare, cam acelea[i lucruri: \ntr-adev`r, nu s-a produs o ruptur` [i cu at~t mai pu]in o catastrof` \n
cultura/literatura rom~n`; nu de pu]ine
ori, a fost nevoie s` verific \n caseta volumului anul apari]iei, nimic altceva
neindic~ndu-mi c` am \n fa]` o carte de
dinainte ori de dup` ’89; e adev`rat, au
ap`rut c~teva interesante, necesare [i
bine scrise jurnale din infern; necesare
ca document, c`ci, altminteri, n-au spus
rom~nilor nout`]i fundamentale – surpriza a fost fulger`toare, adic` violent`
[i efemer`; \nalta temperatur` a acestor scrieri are nevoie de temperare pentru a deveni [i utile – acestea sunt adev`ratele c`r]i de sertar, cele pentru viitor, pentru cei care vor putea judeca la
rece jum`tatea de secol prin care am
trecut.
Literatura rom~n` a evoluat constant, cu oric~te ezit`ri [i ocoli[uri. Inventarul meu din C`r]ile deceniului 10 \mi
ar`ta, pe scurt, c`:
– \n poezie, nu s-au petrecut \nnoiri
cu adev`rat notabile (foarte bunele poeme ale lui Ioan Es. Pop dinspre Ieud
sunt rude apropiate cu foarte bunele
poeme ale lui Mircea Petean despre
Jucu nobil [i s-ar sim]i ca acas` [i \n La
Lilieci); vreau s` spun c` au ap`rut puzderie de c`r]i bune [i foarte bune, cantitatea atr`g~nd spaima de infla]ie liric`, dar marea ruptur` e greu de sus]inut; Dorothy L. Sayers spunea, apropo

de r`zboiul dintre sexe, c`: „Primul lucru ce frapeaz` observatorul neatent
este faptul c` femeile sunt diferite de
b`rba]i (...). |ns` esen]ial este faptul c`
femeile sunt mai asem`n`toare b`rba]ilor dec~t orice altceva pe lume“. |nlocui]i femeile cu genera]iile de poe]i [i
ve]i descoperi un alt mare adev`r: esen]ial este faptul c` optzeci[tii sunt mai
apropia]i de [aizeci[ti, de [aptezeci[ti,
de nou`zeci[ti dec~t de orice altceva pe
lume;
– \n proz`, au fost la mod` reedit`rile \n minitiraje ale c`r]ilor ap`rute \nainte de ’89 \n tiraje de mas`, reedit`ri
care n-au avut nevoie de farduri pentru
a ie[i din nou \n lume; \ndat` dup`
1989, proza rom~neasc` intr`, ne\ndoielnic, \ntr-un con de umbr`, iar romanul deceniului 10, al celui de-al „doilea
obsedant deceniu“ rom~nesc, nu se gr`be[te s` apar`; „realitatea“ sa nu e \nc`
lucid digerat` pentru a deveni materie
romanesc`, proza nu se acomodeaz` din
mers deschiderii; intimidat` de nesf~r[itele certuri canonice, de noile teze [i
cenzuri, de etalonul est-etic aplicat abuziv [i f`r` nuan]`, continu` maniera parabolic`, atunci c~nd o face, se refugiaz` \n povestirea cu t~lc, atemporal`,
ori, cel mult, \ncearc` s` se alinieze modei sexului care vorbe[te;
– o specie relativ nou`, mai ales prin
accente, a fost/este aceea a egografiilor;
cele mai bune c`r]i beletristice sunt
cele care scriu despre lume din perspectiva unui autor dispus s` se confeseze
cu o „neru[inare“ nu tocmai la \nde-

apropo de crea]ia autohton`, \[i apropriaz` succesele universale – un cosmopolitism de cea mai bun` calitate.
Primii ani ai deceniului 10 au fost,
editorial, unii ai tuturor iluziilor. Puzderie de edituri nu-[i d`deau r~nd, \mbiindu-te s` le treci pragul. Saloanele
de carte de la Cluj erau, \mi amintesc,
mari s`rb`tori ale c`r]ii, cu scriitori ferici]i [i buluc de cititori/cump`r`tori.
|ncet, \ncet, entuziasmul s-a extenuat.
A doua jum`tate a deceniului a fost una
obligat` la remanieri [i maturizare. Falimentele n-au \nt~rziat s` se apar`. O
descoperire uluitoare – dac` ai bani, \]i
„faci“ oric~nd o carte, a[a cum ]i-ai face,
s` zicem, un permanent la coaforul de
lux – a pus \n primejdie, pe termen
scurt, echilibrul teritoriului. Editarea
unei c`r]i garanta tot mai pu]in calitatea de scriitor autentic. Premiile literare, adesea – un soi de „banc` ]ig`neasc`“. Juriile, prin for]a lucrurilor, superficiale [i incompetente – cine s` mai citeasc` tot ce apare, pentru a decide, \n
cuno[tin]` de cauz`, „cartea anului?“
Criticul literar lucreaz` la \nt~mplare,
[i-a pierdut perspectiva panoramic`. Cititorul obi[nuit se descurc`, [i el, cum
poate, f`r` „cicerone“. Scriitorii rom~ni,
ca-ntotdeauna, se citesc mai ales \ntre
ei.
{i o impresie, deocamdat` nu atent
verificat` [i, desigur, subminat` de inerente excep]ii de la regul`. Tinerii scriitori ai deceniului, cei care \n preajma
lui 1989 erau adolescen]i, sunt, adesea,
h`r]ui]i \ntre ceea ce deprinseser` deja,

1. Ce debuturi semnificative s-au \nregistrat \n perioada 1990–1999?
Men]iona]i c~te 7 nume de autori debutan]i (proz`, poezie, critic`, eseu, dramaturgie).
2. |n ce raporturi crede]i c` se afl` autorii debuta]i \n perioada 1990–1999 cu
promo]iile anterioare: continuitate sau ruptur`? Exemple concrete.
3. Cum aprecia]i atitudinea criticii de \nt~mpinare fa]` de ace[ti debutan]i?
4. Cum aprecia]i rolul institu]iilor (edituri, reviste, uniuni de crea]ie, minister
etc.) fa]` de ace[ti debutan]i?
5. Exist` un aer de familie (dac` da, explica]i-l) al debutan]ilor din perioada
1990–1999?
6. Care dintre autorii debuta]i \n 1990–1999 crede]i c` au confirmat?
7. Ce c`r]i de debut din aceast` perioad` dep`[esc nivelul promisiunii [i vor fi
citite cu interes [i peste 10–20 de ani?
m~n` \nainte; dezinhib`rile, de altfel,
sunt accentul nou cel mai evident: scriitorul iese la ramp` [i spune lucruri t`cute decenii \n [ir – toate despre interiorul omenesc cel mai tainic, mai personal, mai tabuizat; c`r]ile despre fondul
erotic secret intr` [i ele \n aceast` categorie;
– apoi, cele mai multe c`r]i bune ([i
cele mai citite?) sunt cele de critic`, de
teorie, eseurile pe teme de literatur`;
glumind, m` [i \ntrebam despre ce or fi
tot scriind criticii, dac` scriitorii nu rup
gura t~rgului cu c`r]i noi [i uluitoare?!
(descopeream c`, de pild`, \n 1976, Marian Papahagi constata o situa]ie asem`n`toare!); critica literar` mi se pare
zona cea mai competitiv`, mai st`p~n`
pe instrumentele sale, la curent cu spiritul vremii (de[i acuzat` periodic c` a dezertat de la datoria de a \nt~mpina cum
se cuvine c`r]ile zilei!);
– dar, poate, cele mai multe c`r]i
„grele“ se num`r` printre traduceri; capitol la care n-am stat r`u nici prin anii
’70; constat chiar degajarea [i implicarea, a[ zice, cu care rom~nii, orgolio[i

crizic, traumatizant, din realitatea social`, politic` [i cultural` \n care s-au format [i ceea ce lumea cea nou` le oferea
dintr-o dat`, derut~ndu-i. Scrisul lor e
de tranzi]ie, are nevoie s` demonstreze,
s` tran[eze, traverseaz` acomod`ri din
mers, nu totdeauna line. Cei abia n`scu]i \n jurul lui 1989 nu vor mai fi marca]i de datoria desprinderii de un anume trecut, au voci noi [i echilibrate, cu
amintiri exclusiv livre[ti despre comunism [i cu o adaptare sigur`, fireasc` la
un alt fel de lume.
Mai observam c` ne aflam de un deceniu \n era colec]iilor editoriale. Existau [i \nainte, nici vorb`, \ns` o carte
ap`rea foarte bine [i singur`, \ntr-o singur`tate care nu-i punea \n pericol viitorul, receptarea, succesul. Mai multe
c`r]i succesive ale unui autor visau senin la clasiciza(n)ta colec]ie Bpt mai degrab` ca la un punct final al carierei dec~t ca la o treapt` necesar`, valorizant`. Azi \mi pare c`, a[a cum oamenii,
tot mai singuri \n lumea globalizat`, \[i
(Continuare \n pag. 12)

12

literatur`

29 ianuarie

SIMONA
SORA

Bursa
debuturilor
1990 – 1999
(Urmare din pag. 11)
caut` grupul apar]in`tor, pe un criteriu \ngust care s` permit` apropierea,
comunicarea, s` dea iluzia de util [i \n]eles, cartea \[i dore[te colec]iile ca
apartenen]e: nu mai e ocrotit` [i a[teptat` ca odinioar` nici de cititor, nici
de editor, acesta din urm` nu-i \n stare
s`-i asigure circula]ia, c`l`toria. A[a
se face c` autorul [i editorul compun o
colec]ie [i sper` s` func]ioneze ca paleativ, ca desc~ntec, ca ispit`. O carte
ap`rut` independent pare improvizat`, neasumat`, ilegitim`. Colec]ia e
familia ei [i poate da iluzia ocrotirii.
Dincolo de toate astea, rea[ezarea
valorilor a fost/este un fenomen natural. Nici o ac]iune voit`, anume concertat`, de a scoate de pe list` nume pentru a le \nlocui cu altele n-a avut sor]i
de izb~nd`. E vorba despre un proces \n
curs, care poate fi sprijinit, comentat,
secondat critic, nicidecum impus. Configura]ia literaturii/culturii rom~ne
postbelice este deja, de la sine, prin
for]a lucrurilor, \n plin` prefacere. Trecutul are nevoie de timp [i de mult` \n]elegere r`bd`toare pentru a ie[i de la
sine (?) din emo]ional [i conjunctur`.
Memoria mea se \nc`p`]~neaz` s` lucreze \n contratimp cu módele, uneori
asum~ndu-[i riscul de a nedrept`]i
vreun nume doar fiindc` e la mod`, iar
criticii „vizibili“ se adun` \n hait` \n
jurul lui. C`ci memoria \]i poate fi [i
(involuntar) manipulat` \n momentele
ei lene[e – po]i re]ine un nume doar fiindc` e ]inut mult pe afi[, nu fiindc` e
cu adev`rat (pentru tine ori \n general) de re]inut. Neinflamabil` fiind, ca
orice ardelean a[ezat, sunt incapabil`
s` aplaud f`r` s` stau pe g~nduri doar
fiindc` o face „lumea bun`“ a clipei.
|n toate aceste periodice aduceri \n
discu]ie ale literaturii, se poate descifra, printre r~nduri, [i am`r`ciunea intelectualului c`ruia, azi, Puterea \i
este peste puteri. Nu mai e \n]eleptul
satului [i nu mai de]ine adev`rul, acesta din urm` fragment~ndu-se ame]itor, „multiversic“. Comentariile pe care anchetele le isc` \n pres` arat` nu
doar c` suntem departe de a accepta
al`turi diferen]ele de opinie, ci [i c`,
din fericire, am dreptate: \n probleme
de canon literar, consensul e exclus cu
des`v~r[ire.
Iat`, telegrafic, debuturile 1990–
1999 pe care am pariat de la \nceput
(pe unele, \mi place s-o repet, le-am
chiar asistat ca editor!!!) [i nu m-am \n[elat:
Critic` [i istorie literar`: {tefan
Borbély, Gheorghe Perian, Mircea A. Diaconu, Liviu Mali]a, Mihaela Ursa, Nicoleta
S`lcudeanu, Ilina Gregori, Iulian Boldea;
Eseu: Ioana Bot, Diana Adamek, Laura Pavel, Alina Pamfil, Sanda Cordo[,
Mihai Dragolea, Gheorghe Glodeanu,
Ioana P~rvulescu, Corin Braga (a debutat cu proz`!);
Proz`: Liviu Bleoca, {tefan Goan]`
(un debut t~rziu [i un autor care a[teapt` \nc` s` fie descoperit!), Adrian
O]oiu, Ovidiu Pecican, Ioana Dr`gan;
Poezie: Ioan Es. Pop, Simona Popescu, Aura Christi, Leti]ia Ilea, Ioan Pintea, Adrian Suciu, Floarea }u]uianu;
Dramaturgie: Dumitru Crudu, Saviana St`nescu etc.
Nu voi numi c`r]ile durabile. Sunt, \ns`, aproape sigur` c` 90% dintre cei pomeni]i aici nu se vor sfii, peste 20 de
ani, s`-[i reediteze c`r]ile de debut
f`r` corecturi!

Imprevizibilitatea
„bursei“ literare
1. Proz`: Adrian O]oiu, R`zvan R`dulescu, Radu Aldulescu, Ovidiu Verde[, Simona Popescu, Lucian Dan Teodorovici,
Jolán Benedek;
Poezie: Ioan Es. Pop, Simona Popescu,
Daniel B`nulescu, Judith Mészáros, Floarea }u]uianu, Iustin Pan]a, Andrei Bodiu;
Critic` literar`: Adriana Babe]i, Sanda Cordo[, Ioana P~rvulescu, Corina Cioc~rlie, Diana Adamek, Carmen Mu[at,
Mircea A. Diaconu;
Eseu: H.-R. Patapievici, {tefan Borbély, Adriana Babe]i, Irina Nicolau, Dan
Petrescu, Caius Dobrescu, Teodor Baconsky, Marius Lazurca;
Dramaturgie: Vlad Zografi, Matei Vi[niec, Petre Barbu, Alina Mungiu-Pippidi,
Horia G~rbea, Saviana St`nescu, Octavian
Soviany.
A[ ad`uga, de[i la o „burs`“ ie[irea
din sistemul ini]ial nu aduce puncte,
categoria memorialisticii, esen]ial` \n
anii despre care vorbim. Semnificative
literar au fost, \n mod sigur, asemenea
„debuturi“: Ion Ioanid, Jeni Acterian, Alice
Voinescu, Tia {erb`nescu, Zoe C`m`r`[escu, C. Argetoianu, Monica Lovinescu.
2, 5. Nou`zeci[tii, lega]i – chiar [i
prin contestare – de genera]ia anterioar`, au fost primi]i, uneori \mpotriva
voin]ei lor, \n s~nul genera]iei ’80, precum Simona Popescu (v. antologia lui
Al. Mu[ina) sau Adrian O]oiu. Privind
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din afar`, exist` un aer de familie fatal,
inutil, dar incontestabil \ntre aceste
dou` genera]ii prea apropiate ca s` se \n]eleag`. Nu trebuie s` ne p`c`leasc`, \n
privin]a acestei \nrudiri, nici declara]iile teoretice ale optzeci[tilor [i nici inevitabila recuzit` nou` a nou`zeci[tilor.
Trebuie doar s`-i citim cu maxim` aten]ie [i cu minime prejudec`]i teroretice
sau de grup. Face]i, de pild`, un experiment extrem, o lectur` simultan` C`rt`rescu-O]oiu-L`cust`-Simona Popescu-Ion Manolescu [i-o s` vede]i c` exist`
o apropiere de viziune asupra literarului care e mai important`, la ambele genera]ii, dec~t viziunea asupra realit`]ii.
Pe de alt` parte, mai exist` un cordon ombilical net`iat chiar [i \ntre mae[trii optzecismului t~rziu, ce ]in \n clipa
de fa]` de raftul \nt~i al literaturii rom~ne, [i nepo]ii lor dou`mii[ti care,
uneori, mai ales \n lipsa unui talent viguros, \i acuz` pe primii de stagnarea [i
lipsa de orizont din literele rom~ne[ti.
Stagnarea este real`, iar dac` optzecismul victorios a provocat-o, asta nu dovede[te dec~t coeren]a lor genera]ional`
[i for]a de convingere pe care au avut-o
[i pe care o mai exercit` [i acum \n diferite forme. Suntem – am putea spune –
\ntr-un prelungit moment 1989, \n care
procedeele care defineau postmodernismul rom~nesc, \n viziunea lui Mircea
C`rt`rescu, nu doar c` se reg`sesc \n
proza la zi, dar au r`mas \n continuare
([i p~n` c~nd?) modelul de omologare \n
literatura rom~n`. R`m~ne una dintre
sarcinile istoriei literare lucide [i temeinice a anilor ce vor veni explicarea acestui paradoxal raport de for]e.
3. Cu to]ii au avut nenum`rate cronici de \nt~mpinare. Cu to]ii au fost recenza]i uneori, \n mai multe reprize, \n
aceea[i revist`. S` nu uit`m \ns` c` perioada la care ne referim era una a segrega]iei p`guboase; altfel zis, dac`
erai \n grupul de la Caiete critice nu puteai s` te a[tep]i la o cronic` \n Rom~nia
literar` [i invers. Mai erau LA&I, Contrapunct, Luceaf`rul (din epoca Florin Ma-

nolescu) Orizont, Echinox, unde cronica
era mereu prezent` [i, adesea, de foarte bun` calitate. La Rom~nia literar`
scria o echip` de 7–8 cronicari tineri
care azi \[i au c`r]ile-traducerile lor,
sunt universitari. Din p`cate, sunt lucruri \n parte deja uitate, poate pentru
c`, \n acei ani, revistele nu se reg`seau
pe Internet, iar azi nimeni nu mai are
r`bdare s` caute \n colec]ii la bibliotec`. Exist` [i genul `sta de ingratitudine, nu numai cel des pomenit al ignor`rii debutan]ilor de c`tre critic`.
4. Editurile nu riscau pierderi garantate, revistele \[i conservau reflexele de cast`, uniunile se faceau [i se desf`ceau, iar ministerul abia \[i \ncorda
mu[chii bugetari. |n fond, nu de institu]ii e vorba, c~t de oameni. Iar oamenii
care au [tiut mai bine ca al]ii ce s` fac`
\n acei ani, au fost tot optzeci[tii – poate pentru c` ei nu prea semnaser` pactul cu puterea, pentru c` unii dintre ei
aveau fler editorial [i cap teoretic [i, nu
\n ultimul r~nd, pentru c` [tiau, mai
bine ca al]ii, ce e literatura.
5. Confirmarea ]ine mai mult de proiectul personal al scriitorului dec~t de
omologarea critic`. |ntr-un fel, au confirmat cu to]ii (sunt noii despre care se
discut`, care sunt \n manualele alternative), \n alt fel, din fericire, sunt cu
to]ii \n desf`[urare...
6. Cred c` vor fi mereu interesante
c`r]i precum Coaja lucrurilor sau Dans\nd
cu Jupuita de Adrian O]oiu, Exuvii de Simona Popescu, B`t`liile pierdute. Dimitrie
Cantemir – Strategii de lectur` de Adriana
Babe]i, Ieudul f`r` ie[ire de Ioan Es Pop,
Via]a [i faptele lui Ilie Cazane de R`zvan
R`dulescu, Zbor \n b`taia s`ge]ii de H.-R.
Patapievici, Femeia \n fa]a oglinzii de Corina Cioc~rlie, Inventarea corpului de
Marius Lazurca, Viitorul e maculatur` de
Vlad Zografi, Vom muri [i vom fi liberi de
Irina Nicolau [i multe altele pe care nu
le-a[ omite dac` ar fi vorba de o real`
analiz`. La „burs`“ \ns` lucrurile sunt,
fatalmente, mai nea[ezate, mai \nt~mpl`toare [i mai ludice dec~t am vrea, cu
to]ii, ac]ionari, chibi]ari sau brockeri.

poezie

Ioan Es. Pop

4

Daniel B`nulescu

Floarea }u]uianu

Marius Ianu[

Simona Popescu

3

critic`/istorie literar`

{tefan Borbély

4

Ioana P~rvulescu

Mihaela Ursa

Mircea A. Diaconu

3

Sanda Cordo[
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proz`

eseu

Caius Dobrescu

Corin Braga

H.-R. Patapievici

Luca Pi]u

3

Adrian O]oiu

Petre Barbu

Radu Aldulescu R`zvan R`dulescu

dramaturgie

Horia G~rbea

3

Anchet` realizat` de Cristina Sp`t`relu
[i Bianca Bur]a Cernat

3

Mul]umiri pentru „Eminescu [i diaspora“
Avem în vedere unul dintre textele din G~ndul zilei
de 18 ianuarie 2008, cu adev`rat „rom~nesc“, la adresa confra]ilor afla]i în afara grani]elor statului na]ional. Probabil, majoritatea celor care au o preg`tire superioar` se afl` în afara Rom~niei [i datorit` unor
preconcep]ii citite printre r~nduri, dar mai ales atmosferei create de acest articol. S` le lu`m pe r~nd:
Este tenden]ios s` vorbim despre o „diaspor`“
c~nd ne referim la rom~ni. Dac` ne referim la evrei,
este altceva. Uzul comun al cuv~ntului are o tradi]ie
istoric` în care se substituie dispari]ia ]`rii, instituindu-se cea a împr`[tierii în întreaga lume, dar mai
ales o tradi]ie cultural` care se refer` la plasarea valorilor în afara ]`rii, fapte care nici pe departe nu au de
a face cu realitatea rom~neasc`.
Acele „fire sub]iri“ care, contrar opiniei c` ar lega,
creeaz` disfunc]ionalit`]i sunt de fapt „ma]ele pestri]e“ sau cei cu „ma]e pestri]e“, mai potrivit fiind s` vorbim despre „dezcomunit`]ile“ rom~ne[ti, pentru c`
ceea ce \i caracterizeaz` pe rom~ni este în primul
r~nd dezbinarea, [i nu înfr`]irea. Rom~nul de pretutindeni este un „expert“, omul nego]ului, un Iuda multiplicat la nesf~r[it. Crede]i c` rom~nul ajuns în afara
]`rii se mai d` drept rom~n? Bancuri! Aici se actualizeaz` admirabil valen]a artistic` a spiritului rom~nesc viu, care depune tot efortul de a-l imita pe cet`]eanul ]`rii respective, fiind mai francez dec~t francezii, mai neam] dec~t nem]ii [i, firesc, mai american
dec~t americanii. C~nd am fost în Statele Unite am
avut ocazia s`-i v`d cum se manifest` [i acolo am r`mas surprins cum cineva ajuns de [ase luni nu mai
vorbea deloc rom~ne[te, fiind un american prosper cu
propria „afacere“. Dup` cum tot acolo am înt~lnit o rom~nc` la a patra genera]ie care era m~ndr` c` era rom~nc`, dar nu vorbea rom~ne[te [i nu [tia nimic despre Rom~nia. Pentru rom~nii din America, cel pu]in,
alfabetul începe cu A, eventual îl mai re]in pe B de la
„business“, dar, cum nu mai au nevoie de el, îl uit`.
Eminescu r`m~ne o amintire legat` de orele de rom~n`, eventual de ni[te versuri „pribege“ [i... at~t. Diferen]a este c`, într-un foarte mare procent, cei afla]i în
afara ]`rii [tiu cine a fost Eminescu, dar nu [tiu mai
nimic despre faptul c` Rom~nia a intrat în Uniunea
European`, nume ale potenta]ilor rom~ni actuali,
uit~nd vuietul presei [i împro[c`rile cu noroi. Sincer,
nu-i intereseaz`. {i mai sincer: nu au timp. Concluzia: nu exist` nici un fir destr`mat vechi [i putrezit
Eminescu care s`-i uneasc` pe rom~nii din afar`.
Autoarea articolului ne ofer` o mostr` de limb` artizanal` sau publicistic` rom~neasc` în sintagma
„imaginea blurat`“, care, pentru cei care cunosc limba englez`, este „imaginea neclar`, care nu se vede
bine“, o creativitate lingvistic` pe care o not`m ca atare, recre~nd cuv~ntul în limba rom~n` perfect adaptat sistemului acesteia. Nu mai este nici un împrumut cum vorbesc cei care materializeaz` limba precum odinioar` Mitropolitul Simion {tefan în introducerea la Noul Testament de la B`lgrad din 1648. Bravo!

presei rom~ne, care contribuie zilnic [i sistematic la
n`valnica îmbog`]ire a limbii rom~ne [i sunt sigur c`
nu numai în plan lexical.
Nici anul acesta inimile rom~nilor din afara ]`rii
nu [i-au amintit s` bat` pentru Eminescu, pentru c`,
fiind în cursul s`pt`m~nii, erau la lucru sau în drumul dintre dou` servicii. Rom~nii de acas` trebuie s`
în]eleag` faptul c` rom~nii din afar` nu mai au limba,
cultura, programul, ritmul, problemele [i chiar religia
din ]ar`, ci cu totul [i cu totul alte coordonate imaginare le contureaz` un t`r~m al bun`st`rii [i al siguran]ei într-o lume nebun`. Ironia abil construit` r`m~ne
din p`cate f`r` ecou, ca o „toac` la urechea surdului“.
{tia]i c` dezinformarea func]ioneaz` [i în afara Rom~niei, nu numai în`untru? De exemplu, rom~nii
sunt considera]i ]igani, fie c` ei au fost primii „rom~ni“ care au penetrat n`valnic Europa, fie pentru c`
se cheam` romi. De fapt, ]iganii sunt cei care mai vorbesc rom~ne[te prin „str`in`t`]i“, [i anumite persoane care au cu adev`rat con[tiin]a na]ional`.
Cine particip` la evenimente culturale „rom~ne[ti“
din str`in`tate? Cet`]eni ai ]`rii respective, în special
pensionari, intelectuali, studen]i care înva]` limba rom~n`, reprezentan]i ai altor lega]ii diplomatice, reprezentan]i ai presei, radioului [i televiziunii, dac` evenimentul prezint` interes, reprezentan]i ai diverselor
institu]ii culturale, din care exist` cu miile în fiecare
]ar`, deci majoritatea publicului nu este rom~neasc`.
Dac` Rom~nia vrea s`-[i promoveze o imagine, [i
nu gargar` politic`, atunci este bine s` men]in` institutele culturale pe care le-a deschis p~n` acum, c`ut~nd s` mai deschid` [i altele, pentru c`, sincer, p~n`
s` ajung` rom~nii prin statele lumii întregi, nu se
[tia nimic despre Rom~nia. Rom~nii din ]ar` trebuie
s` fie con[tien]i c` deschiderea unui centru al Institutului Cultural Rom~n este un act de curaj, patriotic [i
de respect în acela[i timp, o punte de ajutor reciproc
ce contravine politicii Uniunii Europene, care este
una de a amesteca popoarele pentru a le domina mai
bine [i a subordona individul g~ndirii economice, în
inten]ia de a da autonomie administrativ` fiec`rui teritoriu care solicit` acest lucru. Deschiderea centrelor
culturale în întreaga lume d`, pe de o parte, încredere
rom~nilor, care simt c` au ceva de-al lor în ]ara în
care se afl`, iar pe de alt` parte, pentru cet`]enii ]`rilor respective este drumul cel mai direct, important,
oficial [i sigur de a ajunge la tezaurul cultural al unui
popor necunoscut, cu ai c`rui membrii tr`iesc, muncesc, se distreaz` [i convie]uiesc.
Organizarea oric`rui eveniment cultural presupune o bun` preg`tire profesional` [i mai ales aten]ie,
pentru c` ceea ce caracterizeaz` contemporaneitatea
este kitsch-ul, care amenin]` toate fazele: g~ndirea
unui afi[, alegerea unui titlu, conceperea programului, redactarea comunic`rilor. Aici nu mai este vorba
despre evenimente, ci despre oameni, iar în articolul
men]ionat vrea s` se spun` de fapt c` cei care se
leag` s` fac` ceva o fac de proast` calitate, c` mul]i

dintre cei care vorbesc despre Eminescu nu de]in cheile descifr`rii g~ndirii eminesciene, dob~ndite în urma
unor cursuri f`cute cu un Dimitrie Popovici, o Ioana
Em. Petrescu sau mai t~n`ra Ioana Both, cu un Negoi]escu, Caracostea, C`linescu sau Ibr`ileanu. Din cauza publicului, comunic`rile sunt redactate în limba
]`rii respective, nu în rom~n`, pentru c` rom~nii vorbesc acea limb`, pe c~nd pu]ini str`ini ne vorbesc limba.
De fapt, rom~nii au desacralizat totul, transform~ndu-l în „cap de afi[“ [i „pretext“ politic, dar, în
afara Rom~niei, majoritatea celor care organizeaz` [i
particip` la comemorare zilei de na[tere a poetului
nostru na]ional au o cu totul alt` percep]ie, nici nu se
îmbat` [i nici nu pl~ng. Înc` nu am fost la Istanbul la
Biserica Sf~nta Paraschiva, dar pe l~ng` biseric`
exist` cu siguran]` ni[te dependin]e unde sunt posibile evenimente culturale. În Occident, biserica nu mai
este perceput` ca un spa]iu sacru, ci cultural, ca dovad`, în multe biserici asist`m la concerte simfonice.
Cum nu toat` lumea se pricepe s` redacteze conferin]e, dar to]i ar vrea s` participe la eveniment într-o
form` sau alta [i s` materializeze dragostea lor pentru poetul na]ional, ceva profund omenesc, caut` s`
î[i aduc` obolul dragostei lor. Cineva face o pr`jitur`,
altcineva un tort. A face m~ncare este un act de cultur`. Acompanierea unui eveniment cultural cu m~ncare, f`r` s` aib` valoarea de cult din vechime, face
ca lumea s` se simt` „acas`“, adic` într-un spa]iu primitor [i cald.
Eminescu, un simbol de care se leag` identitatea
rom~neasc`. Oamenii au nevoie de simboluri, mai
ales americanii. Faptul c` se ridic` la New York o statuie poetului nostru na]ional ar trebui s` ne bucure,
asta înseamn` „jertf`“ din toate punctele de vedere,
de la ob]inerea locului [i a autoriza]iei de ridicare a
statuii p~n` la costul acesteia [i actul de crea]ie. Dintr-o simpl` tr`s`tur` de condei s-a distrus totul.
Stimata autoare a redactat vreo comunicare
[tiin]ific` despre Eminescu într-o limb` str`in`, vorbindu-le unor str`ini despre „Eminescu al nostru“, cu
toate c` genialitatea iese de sub coordonatele spa]iotemporale, de i se pare normal gestul budapestan? Probabil vrea s` se pun` bine cu o viitoare posibil` limb`
impus` într-o anumit` zon` rom~na[ilor.
Fiecare gest f`cut pentru Eminescu în afara ]`rii
este m`re] [i trebuie semnalat în ]ar`, f`r` ironie, nu
redus sau ridiculizat, pentru c` fiecare, dup` puterea
lui, a dat totul. Dac` cineva enun]` ni[te „calamit`]i“
eminesciene, acele calamit`]i, fi]i siguri, sunt tot ceea
ce el poate mai mult. Putem oare s` condamn`m pe cineva pentru ceea ce este?
Ca sugestie de atitudine: „iubire“ vrem, nu
„vrajb`“! Scriind de r`u despre cineva, scrii de r`u despre tine. Necunosc~nd realit`]ile dinl`untru, du-te
de le cunoa[te [i atunci ]i se va cur`]i ochiul.

Maria João Coutinho, Simion Doru Cristea
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Noul val la Marea Neagr`
„A]i v`zut filmul rom~nesc?“ Aceast`
\ntrebare oarecum surprinz`toare a \nceput s` se fac` auzit` pe parcursul Festivalului de Film de la Cannes din 2005.
Dintr-un motiv \nc` necunoscut, criticii, jurnali[tii [i to]i cei implica]i \n industria cinematografic`, care \[i dau \nt~lnire la Cannes \n luna mai a fiec`rui
an pentru a b~rfi, se refer` foarte rar la
filmele din cadrul festivalului folosind
titlul acestora, prefer~nd o prescurtare
a numelui autorului, genului sau ]`rii
de origine (ca, de exemplu, „Gus van
Sant-ul“, „documentarul chinezesc“, „chestia ruseasc`“). Este un cod pe care se
presupune c` toat` lumea \l cunoa[te,
iar \n acest caz nici nu prea era loc de con-

unui festival. Se \nt~mpl` adesea ca un
film modest de pe o pia]` obscur` s` produc` senza]ie \n contextul interna]ional
relativ restr~ns al filmului de art`. Dar
succesul Domnului L`z`rescu la Cannes
s-a dovedit a fi un semnal pentru ceea
ce avea s` urmeze. |n 2006, la un an
dup` Moartea domnului L`z`rescu, organizatorii Festivalului de la Cannes au
g`sit loc pentru prezentarea altor dou`
filme rom~ne[ti, Cum mi-am petrecut sf~r[itul lumii, al lui C`t`lin Mitulescu, [i A
fost sau n-a fost al lui Corneliu Porumboiu,
am~ndou` trat~nd – de[i prin folosirea
unor tehnici diferite – acela[i subiect:
revolu]ia din 1989. La decernarea premiilor, lui Porumboiu i-a revenit Camé-

Moartea domnului L`z`rescu, regia Cristi Puiu
fuzie. C~te filme rom~ne[ti puteau fi?
Dup` cum s-a dovedit ulterior, se
pare c` mai multe dec~t am fi prev`zut
majoritatea dintre noi. Dar, pentru moment, am fost ferici]i s` avem Moartea
domnului L`z`rescu, al doilea film al lui
Cristi Puiu, cu toate c`, date fiind metodele de realizare [i tematica filmului,
probabil c` exista ceva pervers \n entuziasmul nostru. Nu doar provenien]a sa
exotic` a f`cut ca filmul lui Puiu s`
par` genul de film pe care numai un stereotip al snobului l-ar fi putut \ndr`gi.
Cu o durat` de peste dou` ore [i jum`tate, Moartea domnului L`z`rescu are ca subiect ultima noapte din via]a personajului care d` [i titlul filmului, un pensionar de 63 de ani din Bucure[ti, care sufer` de o durere de stomac [i are probleme cu b`utura. Realizat \n stilul unui
cvasi-documentar, \n loca]ii urbane dintre cele mai mizere – un apartament s`r`c`cios, interiorul unei ambulan]e, o
serie de s`li de a[teptare [i cabinete luminate obscur, din cadrul unui spital –
filmul urmeaz` un arc narativ de la
morbiditate la mortalitate, punctat, din
loc \n loc, de momente impresionante
de malpraxis medical. (...)
La sf~r[itul festivalului, Cristi Puiu
s-a \ntors acas` cu un premiu, Un Certain Regard, oferit celui mai bun film \ntr-un program adiacent care, adesea,
dep`[e[te ca valoare competi]ia principal`. Iar noi, ceilal]i, am plecat acas`
cu bucuria descoperirii, unul dintre motivele primordiale pentru care particip`m la festivalurile de film. Acesta nu
este un eveniment neobi[nuit \n cadrul

ra d’Or, oferit pentru cel mai bun debut.
Un an mai t~rziu, primul film aflat \n
competi]ia de la Cannes prezentat presei a fost 4 luni, 3 s`pt`m~ni [i 2 zile, al
doilea film \n regia lui Cristian Mungiu, o poveste terifiant`, plin` de suspans, despre un avort ilegal [i, \n acela[i timp, un tablou necru]`tor al traiului zilnic, \n ultimii ani ai regimului comunist. P~n` spre sf~r[itul festivalului,
„filmul rom~nesc despre avort“ (o etichet` inevitabil` [i, oarecum, nefericit`) \[i dep`[ise concuren]a. Astfel \nc~t toat` lumea a fost entuziasmat`,
dar nu foarte surprins`, atunci c~nd
Mungiu, un b`rbat de 39 de ani, cu o
voce bl~nd` [i o fa]` oval`, a p`[it pe
scena S`lii Lumière \n ultima sear` a
festivalului, pentru a primi Palme d’Or,
cel mai important premiu al festivalului [i un simbol al accederii \n r~ndul
mae[trilor cinematografiei mondiale
(sau, cel pu]in, \ntr-un club elitist printre ai c`rui membri recen]i se num`r`
Roman Polanski, Lars von Trier [i Michael Moore). Mai devreme, \n aceea[i
zi, juriul la categoria Un Certain Regard (printre membrii c`ruia se num`ra [i Cristi Puiu) a oferit premiul lui California Dreamin’, un alt film rom~nesc
al c`rui regizor, talentatul Cristian Nemescu, decedase \n anul precedent, \n
urma unui accident de ma[in`, la v~rsta de 27 de ani.
A[adar, \n doar trei ani, patru dintre
premiile majore ale unuia dintre cele
mai importante festivaluri de film din
lume au fost c~[tigate de produc]ii apar]in~nd unei ]`ri al c`rui loc \n istoria

* A.O. Scott este critic de film la New York Times

cinematografic` a secolului XX ar putea
fi numit, cu indulgen]`, marginal. Mar[ul triumfal post-Cannes al filmului 4
luni, 3 s`pt`m~ni [i 2 zile c`tre v~rful clasamentelor \ntocmite, la sf~r[it de an,
de criticii de limb` englez`, precum [i
nominalizarea la Globul de Aur reprezint` o confirmare \nt~rziat` a zvonului
r`sp~ndit prim`vara trecut`, pe Coasta
de Azur. Dar poate c` \l auzi]i acum
pentru prima dat`: noul val rom~nesc a
sosit. (...)
Cu toate c` refuz` s` o recunoasc`,
tinerii regizori rom~ni au multe \n comun, dincolo de o experien]` destul de
s`rac` [i un incontestabil talent tehnic.
Datorit` elementelor stilistice pe care
le \mp`rt`[esc – predispozi]ia pentru
cadrele lungi [i pozi]ia fix` a camerei;
lumina brut` [i decorul simplist; \nclina]ia c`tre pove[ti inspirate din via]a
de zi cu zi – Puiu, Porumboiu [i Mungiu
sunt cataloga]i uneori drept minimali[ti
sau neo-neoreali[ti. Dar, \n vreme ce
crea]iile lor au oarece afinit`]i cu cele
ale altor regizori europeni contemporani, precum fra]ii belgieni Jean-Pierre
[i Luc Dardenne, care fac art` din aspecte \ntunecate ale vie]ii cotidiene, realismul regizorilor rom~ni are c~teva tr`s`turi proprii.
Pare a fi mai mult dec~t o simpl` coinciden]` faptul c`, de exemplu, toate
cele cinci produc]ii care constituie un
fel de mini-canon al cinematografului
rom~nesc de secol XXI – Marfa [i banii,
primul film al lui Cristi Puiu, Moartea
domnului L`z`rescu, A fost sau n-a fost,
H~rtia va fi albastr` de Radu Muntean [i
4 luni, 3 s`pt`m~ni [i 2 zile – \[i concentreaz` ac]iunea pe parcursul unei singure zile [i trateaz` o singur` problem`.
Aceasta este mai pu]in o tr`s`tur` legat` de disciplina aristotelian` [i vine
mai degrab` din respectul pentru ineditul experien]ei reale. |n fiecare dintre
filmele men]ionate ac]iunea este complet` – L`z`rescu moare; avortul se produce \n 4, 3, 2; \n A fost sau n-a fost emisiunea are un final – dar r`m~ne mereu
acel sentiment ap`s`tor de ambiguitate. Nara]iunile au o form`, dar aceasta

]ei. Dup` un timp, pur [i simplu sim]i
c` faci parte din film.
C~nd Otilia, eroina din 4, 3, 2, este
invitat` s` ia masa \n casa iubitului ei,
camera se pozi]ioneaz` vizavi, de cealalat` parte a mesei; astfel, spectatorul
este pus \n postura unui invitat t`cut [i
foarte atent la ce se \nt~mpl` \n jur. Noi
[tim c` ea tocmai a trecut printr-o experien]` \ngrozitoare [i extrem de bizar`,
dar ceilal]i invita]i, prieteni ai p`rin]ilor b`iatului, nu [tiu ce s-a \nt~mplat,
iar atitudinea lor obi[nuit`, ba chiar superioar`, devine insuportabil`. Lipsa
autorit`]ii – fie ea politic` sau legat` de
diferen]a dintre genera]ii [i de statut
social – este o tem` recurent` la majoritatea tinerilor regizori rom~ni. Medicii care \l ignor` pe domnul L`z`rescu;
prezentatorul TV din A fost sau n-a fost;
comandan]ii armatei [i liderii revolu]ionarilor din H~rtia va fi albastr`, birocra]ii
servili din California Dreamin’ – to]i
ace[ti b`rba]i (c`ci sunt cu to]ii b`rba]i)
afi[eaz` o arogan]` care este \n acela[i
timp absurd` [i r`ut`cioas`. Men]inerea la putere le este uneori periclitat`
de propriile st~ng`cii, dar mai ales de
gesturi nea[teptate, de cea mai fireasc`
decen]`. O asistent` dintr-o ambulan]`
decide s` ajute un b`tr~n suferind care
nu-i este rud`, [i nici m`car o persoan`
binevoitoare; o student` \[i sprijin` cu
stoicism colega iresponsabil`; \n toiul
revolu]iei, un ofi]er al mili]iei \[i p`r`se[te postul [i pleac` \n c`utarea unui
dezertor, un t~n`r idealist aflat sub comanda sa, pentru a-l proteja.
Aproape c` nu exist` un scop didactic \n aceste filme, ale c`ror personaje
nu pot fi clasificate cu u[urin]` \n b`ie]i
buni [i b`ie]i r`i. |n schimb, exist` un
impuls foarte puternic de a spune adev`rul, de a prezenta alegerile, conflictele [i e[ecurile protagoni[tilor f`r` exagerare sau omisiune. Desigur, aceasta
este o form` de realism, dar motiva]ia
pare a fi una etic`, c~t [i estetic`, mai
pu]in legat` de veridicitate [i mai mult
de onestitate. Exist` [i o dimensiune
politic` evident` \n aceast` manier` de
a spune povestea, chiar [i atunci c~nd

4 luni, 3 s`pt`m~ni [i 2 zile, regia Cristian Mungiu
pare a fi mai mult un fragment extras
din \nsu[i ritmul pove[tii, dec~t un subiect abstract inspirat din via]`. Personajele se afl`, de obicei, \n mi[care, \ntr-o continu` stare de nelini[te, ne[tiind \ncotro se duc [i ce vor g`si la destina]ie. Camera le urm`re[te \n ambulan]e, automobile, vehicule blindate,
transmi]~ndu-ne instantaneu permanenta lor anxietate [i dezorientare.
Spectatorului i se refuz` luxul distan-

subiectul nu pare a avea un con]inut politic. |n timpul regimului Ceau[escu,
care s-a \ncheiat abrupt, violent [i oarecum ambiguu \n decembrie 1989 – ca urmare a celei mai pu]in „catifelate“ dintre revolu]iile acelui an –, via]a public`
\n Rom~nia era dominat` de fantezie,
deziluzie [i minciun`. Iar cei care au
reu[it s` fac` film \n asemenea
condi]ii au apelat, la fel ca majoritatea arti[tilor din celelalte

)
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O gramatic` rom~neasc` –
\n maghiar` pentru maghiari
Dezbaterile pasionante \n ultimul
timp din Rom~nia \n jurul pred`rii limbii rom~ne demonstreaz` ce poate \nsemna pentru lingvi[ti, profesori de
limb`, neprofesioni[ti sau politicieni calificativul de limb` str`in` sau „nestr`in`“. Politicienii majorit`]ii [i autorit`]ile care au \n subordine \nv`]`m~ntul, consider` ca fiind mai importante
conota]iile atributului de str`in`, dec~t
s` accepte c` \n strategia pred`rii limbilor exist` o net` diferen]` \ntre metodica pred`rii limbii materne [i cea a
limbilor str`ine. Din cauza impactului
acestor conota]ii, predarea limbii rom~ne \n [colile maghiare este lipsit` de eficien]`. De aici rezult` de asemenea nivelul slab al bilingvismului maghiarorom~n [i caracterul s`u schimb`tor.
Astfel, metodologia pred`rii limbilor
trebuie s` aleag` \ntre metodica pred`rii limbii materne [i a pred`rii limbilor
str`ine, de[i, incontestabil, limba rom~n` este pentru maghiari cea mai cunoscut` fa]` de celelalte limbi. |n primul r~nd, pentru c` deseori intr`m \n
contact cu ea ca limb` de mediu, mai
ales \n partea de est a geografiei limbii
noastre; \n al doilea r~nd, at~t lucr`rile
lui Tamás Lajos [i ale altora, c~t [i experien]a noastr` cotidian` demonstreaz` c` rom~na con]ine mai multe elemente maghiare. Prin cunoa[terea [i folosirea limbii, procesul de \nv`]are a
limbii devine mai evident.
Profesorul Voigt Vilmos a explicat [i
a demonstrat cu c~teva exemple surprinz`toare ideea urm`toare: „Se [tie
c` o limb` poate fi cunoscut` [i identificat` profund numai de cei care au \nv`]at-o din interior [i o folosesc «zilnic»
(...) Este cunoscut paradoxul c` o limb`
poate fi cunoscut` [i identificat` profund de cei care [i-au \nsu[it-o din exterior. Adic` de cei pentru care aceast`
limb` se prezint` ca un fenomen mereu
nou, str`in, bizar [i nea[teptat1“. |n gramatica lui Farkas Jenö se \mbin` \n
mod fericit principiul „din interior – din
exterior“, ceea ce face posibil` cunoa[terea mai aprofundat` [i mai nuan]at` a
structurii [i func]ion`rii limbii rom~ne.
Totodat`, lucrarea de fa]` oglinde[te

sim]ul limbii spontan [i instinctual al
autorului, precum [i analiza con[tient`
[i profund` a faptelor lingvistice din
punct de vedere filologic [i gramatical.
Dac` privim aceast` lucrare dintr-o
perspectiv` pur teoretic`, ca analiz` a
sistemului limbii, atunci trebuie s`-l
a[ez`m pe autor \n r~ndul marii genera]ii de mai \nainte a romanisticii, lingvi[ti [i filologi maghiari de renume care
s-au ocupat \ndeaproape cu istoria, stilistica [i geografia lingvistic` a limbii
rom~ne, precum Gáldi László, Tamás
Lajos, Bakos Ferenc, Király Ferenc,
Márton Gyula.

Farkas Jenö: Román nyelvtan,
Palamart, Budapesta, 2007,
232. pag.
|n calitatea ei de gramatic`, lucrarea intitulat` Román nyelvtan a lui Farkas Jenö nu e numai descriptiv`, ci [i
prescriptiv`, adic` o lucrare normativ`
[i de lingvistic` aplicat`, conceput` con[tient sub form` de manual de limb`.
|n lucrare se accentueaz` problemele legate de corectitudinea limbii [i de regulile de scriere corect`, la fel exist` numeroase exerci]ii a c`ror rezolvare se g`se[te \n carte. Trebuie s` adaug (ca
fapt, [i nu pentru a-l scuza pe autor) c`
\n rom~n`, altfel dec~t \n maghiar`,
gramaticile sunt normative (ca o ce-

1. A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás
jegyében. Balassi füzetek 1. Balassi Bálint Intézet, Budapest, 2003

)

]`ri comuniste, la diferite forme
alegorice, indirecte. At~t Puiu,
c~t [i Mungiu descriu aceast`
etap` a cinematografiei rom~ne[ti ca
„metaforic`“, am~ndoi rostind termenul
cu o evident` urm` de dezgust. (...)
„Nu exist` o industrie de film \n Rom~nia.“ Aceasta nu este o alt` provocare lansat` de Cristi Puiu, ci o afirma]ie
pe care aveam s-o aud \n mod repetat la
Bucure[ti, unde am vizitat [coli de film,
companii de produc]ie, o serie de studiouri [i sediul Centrului Na]ional al Cinematografiei (CNC). Am constatat ca industria rom~neasc` nu este una deficitar`, \n schimb \i lipse[te infrastructura, adic` cea care face ca ciclul produc]ie–distribu]ie–proiec]ie s` fie unul viabil \n alte ]`ri europene. Ceea ce lipse[te,
\nainte de toate, sunt cinematografele:
sunt aproximativ 80 de s`li la o popula]ie de 22 de milioane de locuitori, iar
7 dintre cele 42 de municipii de jude]
nu au deloc cinematografe. (Ca o compara]ie, \n Statele Unite sunt \n jur de
40.000 de s`li de cinema, dar [i milioane de fani care se pl~ng, \n continuare,

c` nu au ce vedea.)
Ceea ce are, \n schimb, Rom~nia, pe
l~ng` o surs` inepuizabil` de pove[ti
care abia a[teapt` s` fie transpuse pe
pelicul`, sunt tradi]iile [i institu]iile
care ofer` tinerilor regizori cel pu]in c~teva dintre instrumentele necesare pentru transpunerea acestora. „Dinozaurii“
de la UNATC \[i trec studen]ii printr-un
program riguros de instruire, care include cursuri de estetic` [i istoria artei [i
care-i oblig` ca, \nainte de absolvire, s`
prezinte dou` scurtmetraje pe 35 de milimetri, dintre care unul \n alb [i negru.
Aceast` metod` tradi]ional` de instruire, care include [i lec]ii de actorie, a contribuit cu siguran]` la tehnica sofisticat` [i siguran]a de sine de care dau dovad` ast`zi Mungiu, Porumboiu [i colegii lor.
Nimic nu se ob]ine f`r` efort. Lipsa
produc]iilor cinematografice este rezultatul poten]ialului economic intern redus [i prin urmare este dificil s` atragi
investi]ii private substan]iale, fie din
]ar` sau str`in`tate. Iar lipsa s`lilor de
cinema are ca rezultat sc`derea cotei

rin]` pentru asemenea lucr`ri); [i c`
lingvi[tii sau elita intelectual` nu contest` eviden]ierea cerin]elor fa]` de cultivarea limbii. Din partea participan]ilor la via]a public` [i a profesioni[tilor,
crainici sau reporteri, se cere promovarea corectitudinii limbii; iar \n presa
scris` [i vorbit` sunt sistematic analizate, chiar ridiculizate gre[elile de limb` comise de personajele vie]ii publice.
|n calitatea ei de gramatic` normativ` [i de manual de limb`, aceast` lucrare vine s` umple golul de o jum`tate
de secol, de dup` apari]ia \n 1960 a gramaticii celor trei autori clujeni: Ádám
Zsigmond, Balázs János [i Balázs László. Trebuie s` afirm`m c` lipsa unei gramatici de nivel a limbii rom~ne [i a dic]ionarelor s-a resim]it cel mai mult \n
domeniul pred`rii limbii rom~ne \n
[coal`, chiar [i la nivel universitar, pentru c` studen]ii cu limb` matern` maghiar`, care au trebuit s`-[i continue
studiile \n rom~n`, nu au avut la dispozi]ie manuale prin care ar fi putut, din
proprie ini]iativ`, s`-[i \mbog`]easc` [i
s`-[i perfec]ioneze cuno[tin]ele de limba rom~n`.
Chiar dac` coperta c`r]ii nu indic`, \ns` cuprinsul [i prefa]a ne-o spun clar,
aceast` gramatic` este primul volum al
unei lucr`ri mai ample. Dup` o scurt`
prezentare indispensabil`, acest volum
prezint` sunetele, literele [i silabele
limbii rom~ne, regulile cele mai noi de
scriere corect`, pe urm` morfologia,
adic` p`r]ile de vorbire flexibile [i neflexibile. Dup` autor, volumul doi va cuprinde fonologia [i sintaxa. Aceast` \mp`r]ire nu difer` de structura descrierii
tradi]ionale, iar cel care \nva]` limba
rom~n` se poate orienta u[or, dar lucrarea reflect` totodat` perspectiva Gramaticii limbii rom~ne publicat` de Academia Rom~n`, \n 2005, [i anume analiza
func]ional` a dinamicii sistemului limbii [i examinarea aspectului oral al actelor de limb`. Autorul a reu[it s` se foloseasc` de situa]ia norocoas` c`, \n acela[i timp (cu o diferen]` de c~]iva ani),
au ap`rut gramatici remarcabile ale
limbii maghiare [i rom~ne, cu aceea[i
orientare [tiin]ific` modern`. Farkas
Jenö s-a orientat dup` aceste gramatici, re\nnoindu-[i substan]ial at~t perspectiva, c~t [i terminologia lucr`rii. |n

capitolele intitulate |n aten]ia studen]ilor
de la filologie [i a profesorilor, autorul rezum` cuno[tin]ele legate de noile cuno[tin]e de gramatic` [i de prezentarea
contrastiv` a fenomenelor [i categoriilor gramaticale ale celor dou` limbi.
Este de remarcat aten]ia special` cu
care se interpreteaz` terminologia lingvistic`. La fel de important este faptul
c` acest manual, de \nalt nivel [tiin]ific,
se afl` \n sincronie nu numai cu gramaticile moderne rom~ne [i maghiare, ci [i
cu variantele scrise [i vorbite ale limbii
rom~ne actuale. Datorit` orient`rii literare aprofundate a autorului, materialul lingvistic pentru exemple a fost
ales din cele mai bune texte literare, \n
parte din literatura rom~n` clasic` [i \n
mare m`sur` din literatura rom~n` actual`. Materialul pentru analiza contrastiv` se bazeaz` pe cele mai bune
traduceri, la care se adaug` cele mai
noi texte din ziare, reviste, emisiuni de
radio [i de televiziune culese de pe Internet.
Prin modernitatea viziunii, prin analizele [i explica]iile pertinente [i conving`toare, manualul de limb` al lui Farkas Jenö poate servi drept surs` pentru
viitoarele manuale [colare [i manuale
de limb`. Nu m` g~ndesc doar la cei
care studiaz` rom~na \n Ungaria sau
dau examen de limb`, ci [i la \nv`]`m~ntul din Transilvania. Marele p`cat
al bilingvismul maghiaro-rom~n, dup`
cum am men]ionat mai sus, este c` se
afl` la un nivel modest [i are un caracter de substitu]ie (cele dou` aspecte se
coreleaz`).
De aceea lucrarea Román nyelvtan a
lui Farkas Jenö va putea fi at~t un mijloc eficient al \nsu[irii [i pred`rii limbii
rom~ne, c~t [i cel al unui bilingvism calitativ. |n \nv`]`m~ntul maghiar din
Rom~nia nu exist` cadre didactice cu
preg`tire special` pentru predarea limbii rom~ne [i nici manuale. Avem convingerea c` aceast` lucrare, \n afar` de
\nsu[irea individual` a limbii rom~ne,
va fi deopotriv` surs`, model [i mijloc
pentru a satisface cele dou` cerin]e
amintite mai sus.
(Fragment)

na]ionale – pe care alte state o folosesc
pentru a-[i proteja industriile cinematografice proprii \mpotriva celor hollywoodiene. |ns`, dac` nu exist` o industrie
cinematografic`, cel pu]in exist` o Lege
a cinematografiei (creat` dup` modelul
francez) care stabile[te mecanismul
prin care statul finan]eaz` produc]iile
cinematografice. Taxele pe venituri provenite din publicitatea TV, v~nzarea de
DVD-uri sau alte tranzac]ii media se
str~ng \ntr-un fond, de unde sunt distribuite de dou` ori pe an, \n urma unui
concurs. Proiectele c~[tig`toare sunt
clasificate, iar cele mai bune primesc
din acest fond p~n` la 50% din costurile
de produc]ie ale filmului. Acestea sunt
destul de modeste – de exemplu, bugetul pentru 4, 3, 2 a fost de aproximativ
700.000 de euro –, iar autorii proiectelor au la dispozi]ie o perioad` de 10 ani
pentru a returna statului investi]ia facut`, din acel moment de]in~nd toate
drepturile asupra filmului.
Majoritatea regizorilor cu care am
vorbit s-au pl~ns din cauza sistemului.
Porumboiu, exasperat din cauza \nceti-

nelii procesului [i a obstacolelor birocratice, [i-a autofina]at filmul A fost sau n-a
fost. Cu pu]in \naintea Festivalului de
la Cannes, Mungiu a fost implicat \ntr-un
scandal cu CNC, care a fost \ndeung mediatizat \n presa local`. De asemenea, \n
urma un conflict cu CNC, Cristi Puiu a
f`cut public` o scrisoare prin care se angaja s` nu mai aib` de-a face cu sistemul.
Dar o colec]ie de filme rezultate ca
urmare a unei rela]ii armonioase \ntre
regizori [i finan]atorii acestora ar fi alc`tuit`, \n mare parte, din proiecte personale [i vanitoase. Cu alte cuvinte,
chiar [i arti[tii frustra]i se pot realiza.
Mai mult, succesul lor peste hotare aduce prestigiu sistemului [i contribuie la
atragerea fondurilor europene [i a investitorilor str`ini. (...)

Péntek János

prof. univ., membru extern al
Academiei Maghiare de {tiin]e

(Fragmente din articolul ap`rut pe
20 ianuarie \n New York Times.)
Traducere [i adaptare de
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